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יואל בית

 לאדם, לתת הזח בהעולס היא מסורת
ל בלתי־מוגבלת זכות בעמודיו, המותקף

 האוזנר, גדעון שמר יתכן עצמו. על הגן
 להשתמש יכול אינו בכיר, כפקיד־מדינה

 העורף של למאמרו להשיב כדי זו בזכות
 (העולם קאריירה״ של ״אנאסומיה הראשי

 רשות־ את נטל במקומו אך ,0292 הזה
 )1941 (מאז הוותיק עורך־הדין הדיבור
).48( פוגל שלמה

השאר: כין פוגל, הקורא כותם
— וקראתי וחזרתי — רב בעיון קראתי

 המשפטי היועץ בעניין מאמרך הפעם, גם
כר מבריק הנו המאמר האומר. גדעון מר
 במינו. היחיד העתונאי בכשרון־הכתיבה גיל

 המאמר לוקה — הנושא של לגופו ברם,
 דברים על דגש ושימת בחומר, באי־דיוקיס

 ומסקנות, אובייקטיבי, צידוק לכל מעבר
נחפזות. לפחות שהן

 ואיני בארץ, ותיק פרסי פרקליט הנני
המש היועץ עם מיוחדים קשרים כל מקיים

 לא — בפרט דהעונה; לממשלה פטי
 מצפה ואינני הרם, לתפקידו התמנותו מיום
ממנו. טובת־הנאה לכל

 כעשר לפני אישית הכרתי האומר מר את
 קשה, מסויים, אזרחי למשפט בקשר שנים
 בתל־ בביודהמשפט הפסידו מרשי אשר
 להעמיד צורך התעורר השלבים. בכל אביב
 עורך־ העליון בבית־המשפט הטפול לשם

מצטיין. ירושלמי דין
 חקר בבריות, ומעורב פיקח אדם מרשי,

 לעניינים מצטיין כפרקליט בחירתו ודרש.
 עורךד,דין מאשר אחר לא היא אזרחיים,

האוזנר. גדעון
״פרק בעניץ: הדיבור כי איפוא, נראה,

במקומו. אינו ו״בינוני״, — אפור־ ליט
 זרקורים אור האומר חיפש לא אמנם,

 הראוזתיים, הגדולים הפליליים במשפטים
 עניין לו אין כי פעם, לא לי סח כיי

 האזרחי, המשפט ומעדיף ■ליליים, למשפטים
 התעמקות המאפשר

 המשפטיות בבעיות
לשמן. —

 אי־דיוק — מכאן
 לפי במאמרך. נוסף
 לא ידיעתי מיטב
 כלל האומר היה
ה שאין הסוג ״מן
 שומע הרחב קהל

 קיומם, על לעולם
 בחוזים עיסוקם כי

כ מסחר״, ובענייני
 רבים אמנם שיש פי

״ה ודווקא כאלה,
 — כסף״, עושים

אזרחי. במשפט חיל העושה פרקליט אלא
האח־ הופיע לא לעולם כי לטענה, ואשר

 כי לי נראה רציני, פלילי במשפט נר
לידי כנראה הביא לא עבורך, החומר מוסר
 כעורך־דין האומר של הופעותיו עתך,

 בזמנו, אנשי־ההגנה של במשפטים ההגנה,
 באלה, וכיוצא נשק בהחזקת הנאשמים

 של שמו הבריטי. הצבאי בית־המשפט בפני
 כעורך־ דוזקא לראשונה לי נודע האומר

 במשפטים, ההגנה, של מצליח צעיר דין
 הפרטית בעבודתו גם ואם רציניים. מהם

 האזרחית, הפרקטיקה את כאמור, העדיף,
 היה הפלילי השטח כי להגיד, כלל אין
כליל. נטול־נסיון בו היה וכי לו, זר

 על מדי רב דגש הושם כי גם לי נראה
 פעילות לרבים בעבר. המפלגתית פעילותו

 כי גם ידוע בהרבה. שאפתנית מפלגתית
הנו לתפקידו התמנותו לפני רב לא זמן

 פרקליט של רמה מישרה לו הוצעה כחי,
 הסיבה כי לי נראה סירב. והוא — המדינה

 בגלל פקידותי, לתפקיד בהתנגדותו היתר,
מקב וסלידתו האינדיבידואליסטית, נטייתו

 לאי־ההבנד. המפתח אולי כאן מרות. לת
 מובהק מרות מטיל לבין בינו הטבעית

יוסף. כדב
 לא ודאי לכנסת הרע לשון הוק הגשת
 ש־ נראה אך האומר, של להילתו הוסיפה

 הרי מזוזית־הראייה. מושפעת ראיית־ר,עניינים
מה יציאתו אחרי אפילו רוזן, מר גם

ו כרצוי בחוק לתמוך המשיך ממשלה,
 מכאן אך טועים, שניהם כי ברור, צודק.

 — ועברו אישיותו על הכללית ההתקפה ועד
 ממערב. מזרח כרחוק רחוקה הדרך
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ש נידמה פוגל. הקורא דברי כאן עד

 הירושלמ־ בבית־המשפט השבוע מאורעות
 כשרונותיו על למדי עונה אור מטילים

האומר. מר של ותכונותיו
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