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 כי הסתם, מן ידע, תמיר אבל לו. לערוך
 של המקצועית האתיקה מתקנות ג9 סעיף

 פעל אשר ״עורך־דין אומר: עורכי־הדין
 יפעל לא אחד צד בשביל מסויים בעניין
 עניין באותו שכנגד הצד בשביל מכן לאחר

 כן, על עניין.״ מאותו הנובע הליך בכל או
ש חסינות אותה לקוגלר הובטחה אם גם

 מכל משפטית עזרה או הפסיכולוג, ביקש
 את להגיש תמיר היה יכול לא שהוא, סוג

ה הלקוח את העביר הוא הזאת. העזרה
מרינסקי. אריה עורך־הדין לידי לוהט

 עד היה וחריף, חד פרקליט מרינסקי,
 של ויד־ימינו שותפו חודשים שלושה לפני

 עצמאי משרד ופתח אותו עזב הוא תמיר.
 בקוגלר הטיפול העברת בתל־אביב. משלו
 בפי חדשות טענות עוררה למרינסקי דווקא
 של השניה בגירסה שהאמינו אנשים אותם

 כי הסבורים אלה היינו: — קוגלר פרשת
הדיה. בפני ושיקר בבית־המשפט אמת דיבר
 ל־ התיק את העביר תמיר כי טענו, הם

ש להבטיח כדי וראשונה בראש מרינסקי
 בעניין להמיר, רצויים אינם אשר גילויים

 אך לאור. יצאו לא ־,,קוגל של דעתו שינוי
 עצמו את רואה כי הצהיר עצמו מרינסקי
בלבד. קוגלר יצחק של כשליחו

 ירושלים למשטרת פנה כאשר כן, על
ב קוגלר את לשחרר הסכמתה את והשיג

 טענות של אפשרויות שלוש שקל ערבות,
הגנה:
ה את קוגלר אמר שבבית־המשפט ס
 לגלות אלא מנוס יהיה לא ואז — אמת

 אפשרות העדות. מן לחזור עליו השפיע מי
 שלל לאור בלבד, כתיאורטית לו נראתה זו

 השופטים, שלושת של ופסק־הדין הראיות
 קשר ללא וזאת — שיקר קוגלר כי שקבע

הדראמטית. הודאתו עם
 לא־ שיכנוע אמצעי על־ידי שנאלץ #

 סיפור לבנות המשטרה, של אורתודוכסיים
 ההגנה את המממנת אגודת־ישראל, דמיוני.

 כי להוכיח רק לא מעוניינת קוגלר, על
ש אלא מפשע, חפים היו קוממיות אנשי

ש מרינסקי, דם. עלילת העלילה המשטרה
 במיוחד מתחשב אינו כי הוכיח בעבר כבר

 אותה לתקוף יהסס לא המשטרה, ברגשות
זה. במקרה קיצוני באופן
 כאשר תקין, נפשי במצב היה שלא •
 העיקרית: הטענה במשטרה. עדותו את מסר

החלי המשטרה לו שעשתה שטיפת־המוח
 החל כי עד שלו, יכולת־האבחנה את שה

 על־ידי בפיו שהוכנסה הגירסה כי מאמין
 אין ולכן לאמיתה, אמת היתד, המשטרה
ביודעין. עדות־שקר במתן להאשימו
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 קוגלר של בעדותו אמת של חלק אמנם
 על החשוב, החלק ודווקא — במשטרה

ה בנתה אילו לקוממיות. יוסלד, העברת
 .־ זו, חלקית עדות של התיק את משטרה

 מגיער, שהיתר, יתכן נוספות, עדויות גייסה
מסלה. בפרשת לאן־שהוא

המש הסתפקה לא זו, גירסה לפי אולם,
 בידיה היה מסר. שקוגלר בעדות טרה

 סודי. מודיע על־ידי שנמסר נוסף, חומר
 לו־ הכנסת חברי את עירבה אינפורמציה

 כי קבעה בפרשה, לוין מאיר ואיצ׳ה רנץ
 בבני־ איש חזון בכולל באסיפה השתתפו

 לורנץ, גם שהרי יתכן, לא זה דבר ברק.
 חזון לכולל להיכנס מעזים אינם לוין גם

ל נחשבים הם שם נטורי־קרתא, של איש
 זו אינפורמציה נמסרה אמנם אם כופרים.

 להכשילה ורק אך כוזנתה היתד, למשטרה,
 בריכוזים המשטרה מודיעי שכל כשם —

 או מעשים על־ידי אותה הכשילו החרדיים
יוסלה. בפרשת מחדל

 סוף־ היה לא קוממיות במשפט פסק־הדין
מע במדינה שונים חיגים זו. בפרשה פסוק

 חקירה ועדת תוקם כי הדרישה את לים
 של חלקם את תבדוק אשר פרלמנטרית,

הפרק המשטרה, — בפרשה הנוגעים כל
 — אגודת־ישראל פעילי עורכי־הדין, ליטות,

 ש־ החוטים פקעת את להתיר כדי רק ולא
קוגלר. יצחק סביב נכרכה
לח יצטרך קוגלר של האישי גורלו את

 לכמה נוח הדבר אין בית־המשפט. תוך
 קוגלר הפרקליטות, המשטרה, אנשים: וכמה
 את לתת קוגלר על שהשפיעו ואלה עצמו

 ברור: אחד דבר אולם הסותרות. עדויותיו
 — עדות־שקר היא העדויות משתי אחת

 בדיוק, מתי, יקבע שבית־המשפט וחשוב
קוגלר. שיקר

 בפני סגור עניין אינה זו פרשה שהרי
 יותר הגדולה הפרשה מן חלק אלא עצמו,

תעלו פתרון שוהמבר. יוסלה העלמת של
 תעלומת לפתרון לעזור עשוי קוגלר מת

יוסלה.
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