
במדינה? ביותר המכובדים מהברקליטי□ וכמה מזריק־הנפט

בבית־המישסט* הצופים וקהל רוזנטל(באמצע) מרים תובעת
עןרכי־הדין־ אח להשעות אומץ להם יהיה .לא

כ ה7ש
 הגדול. המשווה הוא ית־המישפט ^
 ומזריק־ אלפרון האחים היו לא לעולם ^

 ויגאל כספי רם עורכי־הדין עם נפגשים הנפט
בנאשמים. בבית־המישפס, אלא ארנון,
 בית־המישפט, לסקרני מסעיר בוקר זה היה

באו קומה, באותה למישטרה. וחלום־בלהות
 הס־ נאשמי של מישפטיהם נערכו זמן, תו

 מבכירי ושניים לשעבר ח״ב גישה־הלילית,
 אלפרון האחים לצד בישראל, עורכי־הדין

 ואיומים סחיטה באשמת שמישפטם ועוזריהם,
במר המיסדרון, באותו הסמוך. באולם נערך

 משה של מישפטו נערך אולמות, שני של חק
הנפט״. ״מזריק בכינוי יותר שנודע מי לוי,

 השופטת של אולמה היה כבר בבוקר 8ב־
 מסקרנים מעיתונאים, הומה סירוטה שרה

 שמנה הנאשמים, שיבעת של ומבני־מישפחה
 היה שחסר, מי הישראלית. החברה של וסלתה
 מררכי הפרשה, בכל שפתח העיתונאי דווקא
 באותו שכב הוא אחרונות. ידיעות איש גילת,
 שהזכיר פסק־הדין את והחמיץ חולה, בוקר
 על־ידי צולם (הוא שורה. בכל כמעט אותו

ניתוח). אחרי שוכב הוא שם בביתו, הטלוויזיה
כס רם עורכי־הדין הנאשמים, של לצידם

השו מפי שזכה בלזר, ושרגא ארנון יגאל פי,
 על ישבו קש", של ״עורר־דין בכינוי פטת

 כספי, מיכה אבי־יצחק, דן ספסלי־ההגנה
 קירש שקד. ומיכל קירש מיכה חשין, מישאל

 ומיכל מחוז־ירושלים, פרקליט בעבר היה
 קצרה תקופה במשך שופטת־שלום היתה שקד

שהתפ שהרגישה מכיוון התפטרה היא מאוד.
אותה. הולם אינו קיד

 מחוז־ פרקליטת היתה סירוטה השופטת
 מחוז־ פרקליט היה שקירש בזמן המרכז,

 בישיבות־ בזמנו ישבו והשניים ירושלים,
 חשובים בתיקים דנו משותפות, פרקליטות

פלאטו־ שמואל של שוחד־הבחירות תיק כמו

 אבו־ אהרון השר־לשעבר של ותיקו שרון
 נראה כתובעים. בהם הופיעו ואחר־כר חצירא,
 שקי־ בעת שבלטו מישקעים ביניהם שנותרו

סירוטה. לפני לעונש טען רש
 באיחור סירוטה, השופטת הגיעה כאשר

 באשר רבות השערות לקהל היו שעתיים, של
 דפי־המחשב את פרשה כאשר אולם לאיחורה.

 כדי תוך אותם והגיהה ביניהם הפרידה לפניה,
שהשופ שחשבו מי צדקו כי היה נראה דיבור,

 בפסק־ אחרונים שיפוצים בגלל התעכבה טת
הדין.

הסתו וסקרנים עיתונאים צלמי־טלוויזיה,
 למישפטם להיכנס וניסו האולמות בין בבו
ש ושותפיהם־לעסקים, אלפרון האחים של

 מנעו השוטרים אולם הסמוך, באולם התנהל
 פעם, שבכל חושבים ״אתם מהם. זאת

 סירוטה, השופטת של באולם לכם כשמשעמם
שאל לבית־המישפט?" ותפריעו לכאן תיכנסו

השוטרים. אחד
 ואחר־כך המולה, נשמעה האולם מתוך

שני היימן, יוסי העיתונאי־לשעבר כי התברר
 הצליח לא הדיונים, במהלך משהו לכתוב סה

דחו יושבים שהנאשמים מכיוון זאת לעשות
 הם ביניהם. רווח וללא שולחן ללא מאוד קים

 רב. במתח ונמצאים ברגליהם לזה זה כבולים
 והשתולל, צעק עשתונותיו, את איבד היימן

 חבריו־ בשולחן. באזיקיו וחבט הארץ על נפל
הדיו נמשכו אחר־כך ורק אותו, הרגיעו לצרה

 בעתיד לנאשמים יספקו כי בהבטחה נים,
בנוחיות. לכתיבה אמצעים
 הנאשמים ז 8 של מישפטם נערך מדוע

 נפתרה התעלומה ודחוק? קטן באולם דווקא
 בית־ שנשיא הסביר קצין־מישטרה כאשר

לאפ סירב וינוגרד, אליהו השופט המישפט,

 שסד .000־7;׳ מך• העיחתאית סיסי/. *
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יותר. גדול באולם המישפט את לקיים שר
 על מקלים אינם וחבריהם האלפרונים

מהמר ברגל יום בכל מובלים הם השוטרים.
 עושים שהם מכיוון השלישית, לקומה תף

 הריצ־ על ברגליהם ורוקעים במעלית המולה
המעלית. לנפילת חשש היה פה.

 סירוטה, השופטת של איחורה כשהתארך
 מישפטו נערך שבו לאולם הסקרנים נכנסו

 דרור עמד דוכן־העדים על מזריק־הנפט. של
 כתב־ פי על המזריק, של האחרון קורבנו לוי,

 בית־המישפט לפני הציגה התובעת האישום.
 אור בשם מצעירה לדרור שנשלחו מיכתבים

 עמד דרור מזריק־הנפט. לו הציג שאותה לין,
 פגש לא שמעולם למרות לאשה, אותה לשאת

פנים־אל־פנים. בה
 אור אמנם אם לדעת סקרנים היו השופטים

 של בדימיונו רק היתה שמא או קיימת, לין
 אדמונד השופט שאל לשם״כך מזריק־הנפט.

 ״מיש־ קרימולובסקי, יעקב הסניגור, את לוי
 לנו לומר צריכים אתם שח. מישחק אינו פט
 עד העניין את למתוח ולא קיימת, אוולין אם
המישפט." סוף

 להיוועץ כדי הפסקה ביקש קרימולובסקי
 שא־ לשופטים הודיע ואחר־כך במזריק־הנפט,

 חודשים מיספר זה נמצאת היא ״ קיימת. וולין
למר היה קצר זמן לפני ועד בארצות־הברית,

 בכתב שימסור במיספר איתה טלפוני קשר שי
 הוגשה אוולין של תמונה לבית־המישפט."

לבית־המישפט. התובעת על־ידי
 והשופטת וחצי, 10 השעה הגיעה בינתיים

שה בשעה לבית־המישפט. הגיעה סירוטה
 כל את הרשיעה כי לקהל אמרה שופטת

 דממה נפלה הוכמן, יוסי מלבד הנאשמים
 יגאל עורך־הדין אל הביטו כולם באולם.
 הוא יזוכה. הוא כי אמרו שההימורים ארנון,

פניו. על קבוע וחיוך חיוור היה
 תיקנה פסק־הדין, דפי על עברה השופטת

 פסק־ עיקרי את וסיפרה שם, ואות פה מילה
 כאשר אבל איחורה, את הסבירה לא היא הדין.
 תדחה שלא אמרה לעונש הטיעון מועד הגיע

 שוב הצדדים את להטריח לא כדי המוער, את
 מועד את לקבוע רוצה ״אינני לבית־המישפט.

 ״גזירת־ ,השופטת הצהירה בחנוכה," גזר־הדין
העניין". בכל ביותר הקשה החלק היא הדין

 ממישפט הסקרנים אחרוני יצאו כאשר
 האל־ של האולם היה כבר ,הפגישה־הלילית',

 אחד־אחד הורדו הנאשמים מאדם. ריק פרונים
 של רב במיספר מלווים למרתף, במדרגות

אנשי־מישטרה.
 מזריק־ של מישפטו נערך שבו באולם

 ״יהיה לוי. דרור של עדותו נמשכה עוד הנפט
 הביתה,״ כשאחזור היום לאשתי לספר מה לי

מלא!" ״יום בית־המישפט מסקרני אחד אמר
₪ אלון אילוה

לכאן־ תיכנסו הלילית. בפנישה לכם שמשעמם פעם .בכל
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