
בסרעגז
מישפט

איימה ל אנג שרה
גוט אהוד עורך־הדין שהגיש בכתב־הגנה

 מכחיש הוא דולינגר, צבי הפרוון של בשמו מן
 אנג׳ל. שרה של בתה על אבהותו את וכל מכל

 אם היתה התובעת נולדה עת כי יטען ״הנתבע
 אבי והוא אנג׳ל, שמעיה למר נשואה התובעת

התובעת.״
 של מצבה על ידיעה כל מכחיש דולינגר

 קשרים כל מכחיש ההריון, בזמן אנג׳ל שרה
פנ באחרונה כי וטוען תקופה, באותה איתה

 אלף 200 לה שישלם בדרישה שרה אליו תה
 לארצות־ הארץ את לעזוב שתוכל כדי דולר

כלפיו. איומים השמיעה משסירב, הברית.
 אך בן־יחיד, שהוא מכחיש אינו דולינגר

 שכורה, בדירה מישפחתו עם גר שהוא טוען
 לחו״ל בלבד אחת פעם האחרונה בשנה יצא

 של בעסק שכיר רק והוא עבודתו, במיסגרת
אביו.

 שהיא אנג׳ל שרה שטענה להוצאות באשר
למי עד הפרוון אותן מקטין בתה, על מוציאה
הקטי של הדיור הוצאות כי טוען הוא נימום.

 הכל, בסף לחודש ש״ח 33 בסר מסתכמות נה
ש מכיוון מטפלת לשכר זכאית שרה אין כי

 לעמוד צריד למזון והסכום עובדת, אינה היא
 של הטיטולים תקופת לחורש. ש״ח 100 על

 ועל־כן שנה חצי תוך לחלוף עומדת הקטינה
ל ש׳׳ח 30כ־ הכל בסך עבורם להקציב יש

 לתינוקת הצעצועים רכישת מחיר את חודש.
 הוא בלבד. לחודש ש״ח 10 על הפרוון מעמיד
 התביעה את לדחות מבית־המישפט מבקש
 ושכר־טירחת בהוצאות שרה את ולחייב

עורר־דין.

אדם דוכי
 שופטים ■ש
שופטים ויש

 בעל־פה זיכה השופט ן
בכתב והרשיע |

 הנאשם התייצב לפסק־הדין, המיועד ביום
 מ־ באחת השלום בבית־מישפט סניגורו עם

 קם והנאשם תקיפה, היה האישום ערי־השדה.
 לו: אומר השופט את לשמוע כדי רגליו על

ללכת.״ יכול אתה זכאי, אותך ״מצאתי
 הסניגור אבל ללכת, קם השמח הנאשם

פסק־הדין. את מהשופט ביקש
 כי הסניגור הבחין בפסק־הדין מעיין בעודו

 וקרא, חזר הוא הרשעה. של פסק־דין בידיו
 והרשיע בעל־פה זיכה שהשופט לו והתברר

בכתב.
 לנאשם המצב את הסביר הנבוך הסניגור

השופט. אל וחזר
 החוויר. פסק־הדין, את השופט קרא כאשר
 דומים פסקי־דין שני לי ״היו הסביר, .טעיתי!״

 הרשעה, של ואחד זיכוי של אחד היום,
ביניהם!״ והתבלבלתי

 בגזר־ לנאשם השופט נתן הפיצוי ״את
 סיפר מאוד." קל עונש עליו גזר הוא הדין.

הסניגור.
 בעיר־השדה, שופט־שלום אותו לעומת

 שופס־השלום של בשיבחו עורכי־דין מדברים
אומ עורכי־דין ארבל. דן הצעיר התל״אביבי

 לזכויות־ קשוב ומעמיק, רציני שהוא רים
לכולם. ואדיב הנאשמים
 ממנו וביקש סניגור אליו פנה השבוע

 ה־ בהסכמת בנוכחותו, שלא חשוד לשחרר
 לבקשה שופטים נענים כלל בדרך מישטרה.

 שלא בערובה, החשודים את ומשחררים כזו
 להשתחרר מבקש חשוד שכן בנוכחותם.

בכך. ושמח
 השופט לו אמר כאשר הסניגור הופתע לכן
 זאת בכל לנו שכדאי חושב אני ״אדוני, ארבל:
 כל תלונות לו יש אולי הנאשם. את לראות

 רצוי במעצר. הוכה אולי המישטרה. על שהן
 שיחרור לשם אפילו נוכחותו על להקפיד
בערובה

התרשמו. ותיקים סניגורים גם

האלפרוני□ את יחד לזמן יכול מה יחד. ג□ אחים שבת

 שלא עמו לשלמה צוווות צוות וברם: הובה עוד צמ״ם
 החמור ואוד העליון בבית־המישבם עיועוו בלבנון, לשות רצה

ממיקצועם מפורסמים פרקליטים להשעות בקשה מנל:

החנישה
 עוד הרירית

מרה נ נ רא
ש בפרשה כתב־האישום הגשת עת ^
 במיזנון אמרו הלילית", כ״פגישה נודעה *■

 את מחפשים ״כעת בתל־אביב: בית־המישפם
 את להרשיע שיעז השופט, את שתלד האשה

 בן כספי, רם בין ההבדל כספי.״ רם עורך-הדין
 שימי של יועצו הגדולים, מעורכי־הדין לאחד

 העיקרי העד ובין וגיבור־תיקשורת, פרס עון
 חסר־השכלה מובטל אזולאי, אלברט נגדו,

 של חבריו גם לשמיים. זעק מקריית־שמונה,
 ארנון, יגאל עורך־הדין לכתב־האישום, כספי
 שרגא עורך־הדין עמר, שלמה לשעבר הח"כ
 יקים אהרון וקציני-המישטרה-לשעבר בלזר,

מאוד. נכבדים אנשים היו למברסקי, ואביטל
 ולחברה הישראלי למישפט גדול יום ״זה

 להאמין מוכן בית־מישפט כאשר הישראלית,
 כל של גירסותיהם נגד אזולאי כמו למובטל

 את ששמע עיתונאי אמר הללו,״ המכובדים
 השבוע. סירוטה שרה השופטת של פסק״דינה
 והטיל אזולאי גירסת את קיבל פסק־הדין

 הנכבדים הנאשמים של במהימנותם ספק
דווקא.

 הפתעה בגדר היתה ארנון של הרשעתו
יזו שארנון אמרו במיזנון ההימורים לרבים.

 עם ידידותו עקב בפח נפל שהוא מכיוון כה,
 בארנון, שאין קבעה השופטת גם כספי. רם

בל מישפטי־טכני אלא מוסרי, אשם בעצם,
 את נעל שלא מפני אותו, גם הרשיעה היא בד.

 כי בתחילתה כספי אמר כאשר הישיבה
 ברור והיה במצ״ח, חקירה להיפתח עומדת

בה. העיקרי העד יהיה שאזולאי
 השופטת החלטת את שקראו מישפטנים

ש הנאשמים טענו כאשר המישפם, בתחילת
 עורך־הדין שגם הבינו לאשמה, להשיב אין

 לא הלילית״ ״הפגישה מישפט יורשע. ארנון
 ניכר חלק עדים. מהימנות על רק מבוסס היה

ל השופטת של פירושה הוא מהכרעת־הדין
 וכיצד עד״, ״הטרדת מהי המישפטית שאלה

 שיוגש ברור היה בה. הרן סעיף־החוק מתפרש
 שלבית־המיש־ מכיוון פסק־הדין על עירעור

 סעיפי־החוק את לפרש סמכות יש העליון פט
שונה. מישפטית לתוצאה לגרום ובכר אחרת,

 החוקרים של במעשיהם ראתה השופטת
 עמר, ח״כ ושל ולמברסקי, יקים הפרטיים,

 רמזה היא עד. הטרדת של מזו החמורה עבירה
 אחר״כך, וגם בקריית־שמונה במעשיהם כי

 עד" ״הדחת אזולאי. את להדיח בעצם ניסו
 ״הטרדת מאשר בהרבה חמורה עבירה היא

 במה־ אמרה רוזנטל, מרים התובעת, גם עד".
את להעמיד מקום היה שלדעתה הדיונים לר

 היועץ אבל החמורה, בעבירה לדין הנאשמים
אחרת. החליט לממשלה המישפטי

אמת־מי־ היוו השופטת שהטילה העונשים
 השופטת ונאשם. נאשם כל של לאשמתו דה

 את בן־עמי, יורם אזולאי, של במעבידו ראתה
 דעתה את והביעה בחבורה, העיקרי העבריין

 ויתכן תום עד התבררו לא למעשה מניעיו כי
 עשה שבן־עמי אלא סתום. נותר מהם שחלק

ב הודה עיסקת״טיעון, הדיון בתחילת כבר
 הגבוה ולקנס למאסר־על״תנאי ונידון אשמה
 35 זו: לעבירה בחוק אז קבוע שהיה ביותר

 המכסימלי הקנס הוכפל מאז ש״ח. אלף
לעבירה.

 שנתיים, ביותר: הארוך לעונש־המאסר נידון
 הוא מאסר־בפועל. חודשים ארבעה ומתוכן

 הוא לתועלת־הציבור. בעבודות אותם ירצה
 גבוה סכום — קנס ש״ח אלף 35ל־ גם נידון
 הפרסיים החוקרים שני גם לשכיר. מאוד

 של מזה קצר כי אם בפועל, למאסר נידונו
 ארנון עורכי״הדין משלו. קטן ולקנס עמר,

 לקנס נידונו במיקרה, לפרשה שנקלעו ובלזר,
 כלשהו. מאסר ללא בלבד, ש״ח אלף 30 של

 מבית־המישפט בצאתו אמר ארנון עורך־הדין
סימלי. הוא הקנס הכלכלי למעמדו יחסית כי

 מאסר״על־ חודשי לשמונה נידון כספי
 אלף 65 בחוק: הקבוע המירבי והקנס תנאי
ש״ח.

 עודם ביותר החמורים העונשים אולם
 אחרי כעת, כי לשער יש לנאשמים. צפויים

 תיפתח באזולאי, אמון הנותנת ההרשעה
 לדברי עמר, שנתן בשוחד החקירה מחדש

 משרות־מילואים העברתו תמורת אזולאי,
 המדינה. בגבולות לשרות־מילואים בלבנון
 גוברת. וחומרתה מאוד, חמורה היא זו עבירה
 אם ח״כ. שהיה מי על־ידי מבוצעת היא כאשר

 לדין, עמר את להעמיד המישפטי היועץ יורה
לחשוש. מה מפני לו יש

 העבירה לחשוש. ממה יש לעורכי־הדין גם
 במיקצוע הפוגעת עבירה היא הטרדת־עד של

פרקלי לגבי מאוד חמורה והיא עריכת־הדין,
 לישכת־עורכי־הדין תדון החוק, פי על טים.

 המישמ־ בית־הדין של פנימי מישפטי בהליך
 נוספת, לענישה מקום יש אם ותחליט עתי,

 עורכי־דין הושעו בעבר השעייה. הוא ששיאה
 לתקופות יותר קלות עבירות על שנידונו
ארוכות.
 הלישכה של בעוז־רוחה מפקפקים רבים
 להם יהיה ״לא בניה. מבכירי שניים להשעות

 רכלני־ כיום אומרים אותם״, להשעות אומץ
המיזנון.
פעם. התבדו כבר הם אבל הפרשה, כל התגלגלה שבגללו עמר, ח״כ

ארנון(משמאל) נאשם
ש״ח אלף 30 של סימל׳ זקנם חיוור חיוך
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