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לעורכי לאחרונה קורה ה *ץ
/ ^ /  עוד על שומעים יום כל הדין? /

 בפלילים!״ שהסתבך עורך־דין
 עורך־הדין נעצר שעבר בשבוע
מעו היה כי בחשד קוסטין, אלכסנדר

 שהונה צעיר, של בפרשת־מירמות רב
 ממנה והוציא בהולנד, יהודית מישפחה

 סייע המישטרה, לדברי דולר. אלף 300
 המישם־ את לרמות לצעיר עורך־הדין

 הסיפורים את באוזניה אישר כאשר הה
 עורו־ של חקירתו כדי תוך הכוזבים.

 יתכן כי החוקרים גילו קוסטין, הדין
 לארם ועזר נוספות, עבירות שעבר

דולר. 6000 תמורת חדש דרכון להוציא
 יעקב עורך־הדין נעצר כן לפני

מכוב למישפחת־מישפטנים בן הלוי,
 שונים מיסמכים זייף כי בחשד דת,

במירמה. קרקעות ומכר
 מסובכים נוספים עורכי־דין שלושה

איש־עסקים ויזל, אברהם בפרשת

 עיכוב בקשת את אלה בימים דחה טי
 יתחיל שפיגלר של ומישפטו ההליכים,

בקרוב.
 קהילת את שזיעזעו המיקרים אחד

 המיקרה היה בתל־אביב עורכי־הדין
 הוגו והקשיש הוותיק עורו״הדין של

גר יליד הקומה, נמוך הגבר שיפטר.
 כעורך־דין רבות שנים ידוע היה מניה,

 נפטרה שנה לפני וסולידי. מכובד
 שיפטר. של לקוחה שהיתה ישישה
 שבו לבנק, מותה דבר נמסר בטרם
 עורר־הדין, לשם הלר כספת, לה היתה

 והוציא בידו, שהיה במפתח השתמש
 שייכות שהיו מטבעות־זהב מהכספת

לזקנה.
 שיפטר את ששפט בית״המישפט

 ובמשמעותו המעשה בערך המעיט לא
 ועברו גילו בגלל אך עורך־דין, לגבי
בלבד. על־תנאי למאסר נידון הוא הנקי

מוסר רמת נדרשת מעורכי־רין

 רבת מריבה על הוא ישן סיפור
 ותיקים פרקליטים שני בין שנים

 שנים לפני תל־אביב. מחוז בפרקליטות
 ופתח מהפרקליטות מהם אחר פרש

 שנשאר זה מצליח. עורכי־דין מישרד
 על לו לפרגן היה יכול לא בפרקליטות

 שמתפרסמת פעם בכל הצלחותיו.
 שבו מישפט על כלשהו בעיתון כתבה
 מגיש שפרש, הפרקליט מופיע

 מיכתב בפרקליטות שנותר הפרקליט
 הוא — עורכי־הדין ללישכת תלונה

 פירסומת בעשיית יריבו את מאשים.
לעצמו. אסורה

 הזה הסיכסוך שפרשת למרות
 לישכת לראשי מאוד יפה ידועה

 להתייחס ממשיכים הם עורכי־הדין,
 מגישים ואף אלה לתלונות ראש בכובד

 לבית־הדין קובלנות בעקבותיהן
המישמעתי.

לפני הדברים הגיעו אבסורד לידי

 פושעים — !במעידה ברמאויות להסתבר עדורים הם
ם ם פריריי סבך עלולי  — ובכוונה בזדון אותם ל
 מתחרים עלולים אדה, מכד יינצלו ואם - לפיתחם רובצים הפיתויים

שמה בדישכה, רדי! אותם לתבוע קנאיים עצמי פירסום שד מגוחכת בהא
 אהרון הקבלן על ואיים סחט שהונה,
 במישפטו עד־המדינה שהיה מי גיבור,

 שניים רכטמן. יעקב לשעבר הח״כ של
 דן בפרשה, המעורבים מעורכי־הדין

באשמתם. הודו סגל, ועמיחי כוכבי 1
 ונידון אישומים, בכמה הודה סגל

 גם הוא חדשים. שישה של למאסר
 למשך עורכי־הדין מלישכת הושעה

בפרשה, השני עורך־הדיו שנים. חמש
שונות, בעבירות הוא גם שהודה כוכבי,

 בחסינות זכה כן ועל מדינה, לעד הפך
 בבית״המישפט פליליות. מתביעות

 בקשירת שהודה למרות כי התברר
 הקבלן לקוחו, נגד לעיסקה קשר

 עורכי־הדין לישכת פתחה לא גיבור,
 והוא הושעה, לא הוא נגדו, חקירה כל

ערי־ במיקצוע לעסוק להמשיך יכול
5ה כל ללא כת־הדין

ס
 ב- המעורב השלישי ורך־הדיו **

 שפיגלר שמואל הוא ויזל פרשת
 של עורך־הדין היה שפיגלר מנתניה.

בנתניה, הראשון הבינלאומי הבנק
 גיבור על הטיל כתב־האישום ולדיברי
 שחב מהחוב כפול סכום לשלם במירמה
 העודפת הסכום מחצית לבנק. מיפעלו

 התחלקה )1982 בשנת שקל אלף 175(
 ויזל ובין שפיגלר סגל, עורכי־הדין בין

עצמו.
 פנה ואף באשמתו כופר שפיגלר

ההלי את שיעכב כדי ליועץ־המישפטי
היועץ־המישפ־ נגדו. המישפטיים כים

 קגוגיה <
במיזגון?

 אזרח של מזו יותר גבוהה והתנהגות
 מישמעתי בית־דין יש כך לשם רגיל.
 האמור עורכי־הדין, בלישכת מיוחד

 ואומנם, המיקצוע. רמת על לשמור
עבודה. עמוס המישמעתי בית־הדין

היטב, יודע עורכי־דין שמכיר מי אך
 גם יש אחרים, במיקצועות כמו כי

המתמש ושינאות קיגאות זה במיקצוע
רבות. שנים כות

ליבאי פרקליט
התקנות!" את ,לשנות

 הזה בהעולם כאשר קצר, זמן
 כאשר כי שסיפרה כתבה התפרסמה

 בית־המישפט, במיזנון הכתבת ישבה
 מישפט על מסויים עורך־דין לה סיפר

 שבו הרביעית, בקומה הנערך מעניין
 עלתה הכתבת שפרש. הפרקליט מופיע
 ואף למישפט האזינה הרביעית, לקומה
 מאוד ברור שהיה למרות עליו. כתבה
 לפרקליט כי עצמה הכתבה מתוך

 בפירסום יד כל היתה לא שפרש
 עורכי־ ללישכת יריבו התלונן הכתבה,

 על לדין אותו שיעמידו ותבע הדין
לעצמו. פירסום עשיית

 תיק, נפתח התלונה בעיקבות
 הוא נחקר. התלוננו, שעליו והפרקליט,

 ששוחח עורך־הדין של שמו את מסר
 על לה וסיפר במיזנון הכתבת עם

 עורכי־הדין לישכת אנשי אך המישפט,
 היתה ״אולי בכך. גם הסתפקו לא

 בתיק שהופיע עורך־הדין בין קנוניה
 על ומסר במיזנון שישב עורך־הדיז ובין

 הליש־ אנשי חשדו לכתבת,״ המישפט
 מרץ הרבה השקיעו זה ובעניין כה.

ועבודה.
 שגי בין קיים נוסף מריבה סיפור
 הקינאה בתל־אביב, ותיקים סניגורים
 הרבה לפני התחילה ביניהם והשינאה

 והופעה הבדלי־אופי בגלל שנים,
 נאשמים עבור משותפים בתיקים
 שינאתם הפכה שנים מזה שונים.
 והעיתונאים. עורכי־הדין בין לאגדה

 ומצפה בפינה אורב האחד כי לכל, ידוע
 כדי יריבו, של בלתי־נכון לצעד

עורכי־הדיז. בלישכת נגדו להתלונן

 הקלה הדרך היתה כאן גם ואומנם,
 על שסיפרה כתבה על להתלונן
 למרות האחד. הופיע שכו מישפט
 ובלתי־חשובה, קצרה כתבה זו שהיתה

 להעמיד וביקש המתלונן אליה נטפל
 פירסום עשיית על לדין, יריבו את

 הטרידה עורכי־הדין לישכת לעצמו.
 קובל בית־הדין, שופטי של הרכב
שבו העיתון כתב ואת הלישכה מטעם

קוסטין פרקליט
כוזבים סיפורים

זוכה. עורך־הדין הכתבה. התפרסמה
 קיצוניים מיקרים שני רק הם אלה

 בית־הדין עוסק במה המדגימים
 עורכי־הדין לישכת של המישמעתי

אלה. בימים
 מכור ^

השני לצד
 מיקצוע היה רכות שנים פני

 רק מיוחס. מיקצוע עריכת־הדין /
 בשנות־ לעמוד מצליחים היו מעטים

 הקשות ובבחינות הארוכות הלימודים
 עורכי־ של מיספרם רישיון. לקבלת

 היה המדינה קום עם היהודים הדין
 עורכי־ של מיספרם כיום מאה. בקושי

 עורכי־דין ומאות רבבה, על עולה הדין
 אחת אומנם, שנה. בכל נוספים חדשים

 עורכי־דין על הקיימות מההגבלות
 ללא יהיו כי היא הרישיון קבלת לפני
 שרבים מאחר אולם פלילי, עבר

 הרישיון את מקבלים מעורכי־הדין
 הרי לחייהם, העשרים שנות בתחילת

כל־כך. קשה איננה זו שמיגבלה
 כמה עד יודע איננו גם הציבור

 מיקצוע הוא מלכודות ומלא מסוכן
 העוסקים עורכי־דין עריכת־הדין.

 לפרשות חשופים פליליים בעניינים
 בעולם העוסקים ולאנשים עברייניות

 רבות עבירות על יודעים הם הפשע.
 מפי עליהן, יודעת איננה שהמישטרה
 איתם מתייעצים לעיתים לקוחותיהם.

 שהם או שעברו עבירות על הלקוחות
)39 בעמוד (המשך
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