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 של דיווחו את מזימים ידה שלח
 בדבר נפתלי מני בדימום הבית אב

בק שלושה שלה, השתייה הרגל
 - ייתכן לא ביום. שמפניה בוקי

פסיכולוגית(מו רפואית, גופנית,
הציבורי). בשירות מחית,

 כל ללא התמוהה, ביוזמתה
 נתניהו נדרשה טרייה, התגרות

לער בבקשתה השמפניה לעניין
האזו הדין בית החלטות על ער
 בראשות בירושלים, לעבודה רי

בתבי פרוז׳ינין, דיתה השופטת
 זה אליהו. גיא ועמיתו נפתלי עות
הע רק עצמו, הערעור היה לא

 בידי בקשתה דחיית על רעור
מני על הערעור הדין. בית רשם

 בשבוע הובא הערעור זכות עת
והשת הארצי הדין לבית שעבר

נדו שטרם כך היום, סדר על לט
המדי מצד ממש של ערעורים נו
לה המשפטי הבסיס על (רק נה

 הקביעות על השגה ללא חלטות,
פו "העסקה בעניין העובדתיות

 ואליהו(על נפתלי ושל גענית")
ההבט לקיום תביעותיהם דחיית

המדינה). בשירות לקליטתם חה
טע לערער זכותה להנמקת

בתי נתבעה שלא נתניהו, נה
העי רק אלא ואליהו נפתלי קי
 כורחה, בעל זאת ואף בהם, דה

מו בשני בה פגעו הדין שפסקי
ובה התנהגותה, בתיאור - בנים

לת המדינה לאילוץ פתח שארת
לנ הפיצויים את לממן ממנה בוע

 אלף 300 כמעט ולאליהו, פתלי
 ריבית אחרי הכל, בסך שקלים

חו היא בעקבותיהם, והצמדה.
עוב ועוד עוד ויבואו יעלו ששת,

 נוז־ ,צעקנית תקופה מאותה דים
 את יתבעו הללו ומשפילה; פנית

שיחס או אותה, שתתבע המדינה,
במי וידלגו תיווך דמי למדינה כו

 עלול זה שרה. את לתבוע שרין
 סבלו הם המיליונים. מצעד להיות

 עלולה היא פוגענית"? מ״העסקה
 אמנם ממונית". מ״פגיעה לסבול

 נת־ מארנק שקל של הוצאה כל
 אנושה, ממונית פגיעה היא ניהו
 אלפים, במאות מדובר כאן אבל

ממוחזרים. בקבוקים מיליון כשווי
 בדמות אחד, בתיק התממש כך
 כוסה, בעניין חז״ל מאמר אחת,
 לערער. המבקשת של וכעסה כיסה
 התפרצויות על הושתת הדין פסק

 הקצף("נזפה... והתרגזויות השצף
 קולה... הרימה מתגובותיה... פחדו

הנוז בכמות חוזר דיון צעקות").
 שמה את מציל היה לא וסוגם לים
להע מסייע שהיה אף שרה, של
בק הנה, דיוקם. על דברים מיד
 בטעות רווחה המעון יוצאי רב

 והאייריש ברוט שמפניה יוקרת
כמשקאות ביילי׳ס, הנודע, קרים

בח האחרון - במיוחד החביבים
מש על - הפיסטוק גלידת ברת
לתקשו פנייה אך נתניהו; פחת

העל הממשלה ראש משרד רת
 לשאלותיו, גמור ש״בניגוד תה

הפרי אינם שציינת המשקאות
 ראש לבית בהזמנה. השכיחים טים

 ישראלים יינות מוזמנים הממשלה
 לאירוח". גם המיועדים רגילים

ולצ לאירוח "גם"; מצוינת, מלה
מו כרגיל, לקינוח, עצמית. ריכה
פולי יריבים של זכרם באוב עלה
עול לבתי שהלכו ותיקים, טיים

 מציעים "אנו הסוהר: לבתי או מם
 כמה השוואה, לשם לבדוק, לכם

 וראשי נשיאים לבתי הוזמנו יינות
הנ של בלשונו או בעבר". ממשלה

 נותנת כמה תשאלו אל קנדי: שיא
 כמה בררו ולשרה, לביבי המדינה

וקצב. אולמרט ואריק, שמעון שתו

קפץ? לא אדוני למה
 מהבית מעטות דקות מהלך

 באמצע חם ביום בלפור, ברחוב
 בית נשיא התכנסו שעבר, השבוע

 פלי־ יגאל לעבודה, הארצי הדין
צי נציגי ושני שופטים שני טמן,
 הדין, עורכי בכיסאות מולם, בור.

ונ אלכסנדר פינצ׳וק נאוה ישבו
מט שנפרדו, שותפות לנדאו, עמי
 לייסר מיכל ואליהו; נפתלי עם

 בבקשת התומכת מהפרקליטות,
המדי עובדת אינה שזו אף שרה

שפ יורם פרס חתן כהן, ויוסי נה;
 כהן חרוכה. מילולית לאדמה טל

 שרה על המועדף המשפטן הוא
 להכביד רוצים לא ואם נתניהו;

המוע המשפטן של בריאותו על
 שלא מוטב נתניהו, בנימין על דף

 בנוכחות כהן של שמו את להזכיר
כמש נכחה באולם וינרוט. יעקב
 המשפטי הייעוץ נציגת גם קיפה

הממשלה. ראש במשרד

 בתיקים? מעורב היה האם
 "אם השיב: כהן יוסי עו״ד

 השאלה על לענות אצטרך
גדולה" מהומה תהיה

 היא נתניהו. שרה נכחה: לא
 קצותיו. בשני בסיגר להחזיק מנסה
 ולא עדה היתה האזורי הדין בבית

"מנה שהיא נקבע אך נתבעת,
 וביד פעיל באופן המעון את לת

 אוי דבר". יישק פיה "על וכי רמה"
 יישק. שלא למי ואוי פה לאותו

שו בדיונים, נכח כהן שעו״ד אף
 של שולחנה ליד בית כבעל טט

 ירושלים מחוז פרקליטות נציגת
 שקו־ דולב, נצח כוכבית (אזרחית)

המ פרקליטת למעלת מאז דמה
מכתבי מתורמי לאחד וסייע חוז,

 של התרומיות לסגולותיה השבח
 ומתכחש מצטנע הוא כעת - שרה

 לצרף מועד בעוד לבקש ליכולתו
קי "לא להליך. כצד מרשתו את

 מי בתיק. התביעה כתב את בלנו
 מתגמד המדינה", זה אותו שקיבל

"המ רק שלא לציין ושוכח כהן,
נת סיידוף עזרא והסמנכ״ל דינה"

 חבל נתניהו. בנימין גם אלא בעו,
 סודות לרעייתו. כך על סיפר שלא

 ודווקא בפניה, חשופים רבים כה
ממנה. הוסתרה זו תביעה

 פלי־ לצד — השופטים מגמת
 — איטה אילן עמיתו, פעיל טמן

מהערו הראשון מהרגע ברורה
יע לא הם ושאלותיהם. תיהם
 גם הערעור, זכות את לשרה ניקו

 או עד, כל סוף: לדבר שאין משום
מש במרוצת לשלילה שנזכר מי

לער הוא גם וידרוש יבוא פט,
 שרה תלך שמכאן ומוצהר גלוי ער.
 עלבונה. על לעמוד כדי לבג״ץ, גם

שסו ערעור־לייט מעין כתחליף,
 "יינתן כי פליטמן מציע ידוע, פו
 ורק אך טענותיה את לטעון לה

שב ההליך למסגרת הנוגע בכל
 אי־ על לערער פה פתחון פנינו".

 ערעור לכך לקרוא בלי הערעור,
המ שהערעור מראש וכשנרמז

המ על קופץ כהן יידחה. עורער
 ששולחיה אומרת לייסר ציאה,

 בית דעת לשיקול "משאירים
 פתרון מתנגדת. ופינצ׳וק הדין"

 בסיכומי שבכתב, התורה פליטמן:
שב לתורה תהפוך לא הצדדים,

 "מבקשים השופטים אלא פה, על
 ישיב, כהן שאלות". כמה לשאול

 השמפניה את לשתות תוכל ושרה
מלא. הבקבוק את ולשמור

 הגנת של העניינים בסוד "היית
 ואליהו?" נפתלי בתיקי המדינה
מת כהן פליטמן. השופט מקשה

מסו אמת ולומר אסור לשקר מרן.
שא מביכה, מאוד "שאלה זו כן.
 שאם ושאלה בעייתית, מאוד לה
 תהיה עליה לענות אצטרך אני

לע לא מעדיף אני גדולה. מהומה
 אינה האיומה המהומה עליה". נות

מלכ "אתם פליטמן: את מבהילה
לה תיקרא שהיא ידעתם תחילה

הע בכל שלה המרכזיות ואת עיד
בע עושים שאתם מה הזה. ניין

 לעשות יכולתם הערעור רכאת
 לנו היתה "לא כהן: מלכתחילה".

ההג עמדת על זה כהוא השפעה
 שם הגשתם לא "למה השופט: נה".

 כאן, מגישים שאתם בקשה אותה
 אדם "איזה כהן: כצד?". להצטרף

כנתבע?". להצטרף רוצה סביר
 היה שרה של החיזוק שחקן

 כדורגלן שהיה דוד, לא קרקו.
 ישראל, ונבחרת אביב תל מכבי
בחברת ביטחון קצין אריה, אלא

 מחזקתו הופקע ששמו פלאפון,
המש בתולדות ונרשם הפרטית

תפ בתוקף קרקו, בישראל. פט
 שירות מרכז מנהלת חקר קידו,

נתו לקוחה של לבעלה שמסרה
פו העובדת אשתו. של שיחות ני

 פיצויים. ממעסיקיה ותבעה טרה
האמי האזורי הדין בית שופטת

מי אותה הטריד שקרקו לה נה
 טראמפיות, גסות, באמירות נית
 הוא לה. והתנכל יד, בשליחת ואף
 משום אך עליה, הממונה היה לא

 ביניהם התקיימו הביטחוני כוחו
פלא מסקנה: מרות. יחסי מעין

העו את לפצות ועליה חטאה פון
שקלים. אלף 300ב- בדת

 הציעו נתניהו של במשרד
 הוזמנו יינות "כמה לבדוק

 ממשלה וראשי לנשיאים
ההשוואה לשם בעבר",

 סטיב הנשיא בא באזורי כך
 וקיבל פליטמן, של קודמו אדלר,

 שלא וקרקו, פלאפון ערעורי את
 משר־ נפגע אך לתביעה צד היה
העוב קביעותיו לסיפור. שמו בוב

 המצב: את הפכו אדלר של דתיות
 קר־ על שהעלילה היא המפוטרת

החקי מלאכת את עשה הוא קו.
 מעליבה, בגסות אולי נאמנה, רה
שא שרה מינית. נימה ללא אך
שהשו אלא לקרקו, להידמות פה
 היה לא שהקב״ט ציין פליטמן פט

 לו שמייחסים לו כשהתברר מיוצג
מהמק "להבדיל מינית, הטרדה

 הגב׳ לכאורה מלכתחילה שבו רה
 שירותי את קיבלה נתניהו שרה

 הגדר על ישב אדוני אדוני(כהן).
 לא אדוני למה הדין. לפסק וחיכה

לזירה?". שלב באותו קפץ
טיעו של השנייה המחצית

לא הערעור, זכות בעד אדוני ני
בק את שוב לאזכר שטרח חר

 הפגיעה היתה השמפניה, בוקי
 כש־ שנה, לפני כבר הממונית.

פורס נתניהו, את ניצח נפתלי
 את להשית עיתונאית קריאה מה

לנ שאחראים מי על התשלום
אז המדינה. לאוצר שייגרם זק
פרי ניר עו״ד חלקית, תמים רח
 היה פרידמן־האזרחי, ממשרד דמן

 לגלגל תזדרז שהמדינה משוכנע
 ואל נתניהו הזוג אל הפיצוי את

 את דרבן ביטחון ליתר רק סיידוף.
לע רה״מ משרד ואת הפרקליטות

 לפרק־ הועברה פנייתו זאת. שות
 מדוע שהסבירה דולב, נצח ליטה
מאח פטור סיידוף המדינה עובד
 מצאנו לא גם "וכך אישית, ריות
 שנפסק הסכום את להשית לנכון

למרת באשר ומה נתניהו". מר על

טר לא דולב נצח כך על נתניהו?
 הממלכתית, הקופה לענות. חה

חד נפתלי, מפני גוננה שעליה
 כך כל מוציאים אותה. לעניין לה

 יוציאו בשנה, מיליארדים הרבה
נורא. לא אלפים, מאות כמה עוד

פי נפסקו אשתקד מאי בסוף
על שוב אליהו. לטובת גם צויים

שב "שרה שוועת מהעיתונות תה
 בראון שני עו״ד תשלם". שרה רה,

 פנתה השלטון לאיכות מהתנועה
המ ולפרקליט המשפטי ליועץ
וע ארוך בצפצוף התכבדה דינה,
הת התרשלה, שרה לבג״ץ: תרה

 לה יש מהסבירות, חרגה נהגותה
 תשלם - חסינות לה ואין אחריות

 שהתע־ נשים נקפו, החודשים נא.
 ילדו, כבר הפנייה שיגור ביום ברו

לש נקבע בבג״ץ הדיון אין. ומענה
למח שלא או במקרה שעבר, בוע
לע הארצי הדין בית של יומו רת

שמנ ההוא הסיגר צץ שוב בודה.
 לטעון קצותיו, בשני להחזיק סים

 לייחס עילה כל שאין אחד במקום
 שהיא שני ובמקום אחריות לשרה
לאחראית. להיחשב עלולה
 מאיכות ליריביו חולק כהן

 כאן, "יש מקצועי: שבח השלטון
 טיעונים לבג״ץ, לעתירה 6 בפרק

מר ומאוד חזקים מאוד משפטיים
ייק מה יודעים לא אנחנו שימים.

 כן העליון המשפט שבית נניח בע,
שצ אותנו, לתבוע שצריך יקבע
 בגין נתניהו הגב׳ את לתבוע ריך

 כמובן, אז, ששולמו". הפיצויים
מוצ אינה שהתביעה תטען היא

לנו לה חשוב בינתיים אבל דקת,
ערעור. זכות לקבל כדי בה פף

 דו־ חיה המסכנה, והפרקליטות
 נתניהו הזוג את החוקרת ראשית

 בצד בפניו ומתרפסת הפלילי בצד
הפס סופגת היא שם - האזרחי

 התבזתה - בשרשרת מביכים דים
לע והזעיקה והתכווצה והתפתלה

 לב "בשים הפרשים. חיל את זרה
 עו״ד על" המוטל העבודה לעומס

 "וליציאתו אלעד סגל אבינעם
 דרוש הקרוב", בשבוע למילואים

מי ימי חמישה אם נוסף. זמן פרק
אר שבועות שלושה מדוע לואים,

 האדיבות, שבוע בגלל אולי כה?
להק לחברתה מחווה ערכאה כל

 נשבר לעבודה הדין בית אותה. דים
החלט את פרסם אתמול ראשון.

הקבי לערער. תוכל לא שרה תו:
בח להדהד ימשיכו בעניינה עות
 6,000 בסך ממונית ופגיעה לל,

 פינצ׳וק טרחת שכר - שקלים
כע מבשרת - ולנדאו אלכסנדר

 המופעים, שני המבול. את קליל נן
 - בקרוב יתחדשו ובעליון, בארצי

תי תמציא הפרקליטות אם אלא
נוספת. לדחייה יצירתי רוץ


