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 המצב את ובוחנים לעבור, מתכוונים
 משלמים לעיתים לגביהן. המישפטי

 או מפריצה שהושג בכסף לעורר־הדין
שנמכרה. גנובה ממכונית
 הם עורכי־הדין המיקרים ברוב
 לעשות המשתדלים ישרים, אנשים

 ייעוץ לתת חייבים הם נאמנה. עבודתם
 בכך כי בידיעה גם ללקוחות, מישפטי

 מיקצועם. זהו לעבריינים. עוזרים הם
 מישפטי ייעוץ בין העדין הגבול אולם
 דק לעיתים הוא לעבירה סיוע ובין

משי. כחוט
 להופיע נהג פדרמן אורי עורר־הדין

 שונים עבריינים עבור קרובות לעיתים
 התלונן שנה לפני עליהם. ולהגן

 כי הפרקליטות, לפני אחר עורך״דין
 מנסה פדרמן שעורך־הדיו טוען לקוחו
 שקר, לעדות מסויים עבריין להדיח

העצור. ללקוחו לעזור כדי
 השתילה בחקירה, פתחה המישטרה

 כמב־ הוגש -ולבסוף מכשיר־הקלטה,
 והוא פדרמן, עורך־הדין נגד אישום
 עורכי־ מלישכת גם בינתיים הושעה

נסתיים. טרם מישפטו הדין.
 שנתיים לפני נחקר אחר עורך־דין

 מסויים, עבריין עם שיחת־טלפון בגלל
 היה שם גם המישטרה. צותתה שלו
 לעבריינים, סייע עורך־הדין כי חשד

 כתב־אישום הוגש לא היום עד אן
בעניין.

 בית־מישפט פקיר פנה חודש לפני
 מסויים, עורך־דין כי וסיפר, למישטרה

 שלח בענייני־אישות, בעיקר העוסק
 איתה שייצא כדי לקוחתו את אליו

 בית־ לפקידי שילמה הלקוחה לעיקול.
 להם הגיע שלא סכום־כסף, המישפט

 לפקיד אישר ועורך־הדין החוק, פי על
 שהפרשה מכיוון בסדר״. ״הצ׳ק כי

 קצר, זמן לפני רק להתגלגל החלה
 עדיין ואין החקירה, הסתיימה טרם

בעניין. עורך־הדין של חלקו על מידע
מעורך־דינו, מתאכזב לקוח כאשר

 בתלונה קרובות לעיתים פונה הוא
 מרבות העתקים עורכי־הדין. ללישכת
 לשולחן גם מגיעות אלה מתלונות
 רבות תלונות של מקריאה המערכת.

 מהמתלוננים גדול חלק כי ניכר כאלה
 בנפשם, בלתי־יציבים אנשים הם

 כישלון עם להשלים יכולים שאינם
 שעיר להם מחפשים והם במישפט,
 הוא קרובות שלעיתים לעזאזאל,

עורך־הדין.
 במישפטים במיוחד נכון הדבר

 והתיסכול השינאה שם בענייני־אישות,
 הם ואין במיוחד, גדולים הצדדים של

 בצד לפגוע כדי אמצעי בשום בוחלים
 חושדים קרובות לעיתים שכנגד.

 בגר שלהם עורך־הדין כי בעלי־הדין
 גדול חלק השני״. לצד ו״נמכר בהם

 והם בעורן־הדין, אז מתרכז משינאתם
חרמה. עד אותו לרדוף מנסים

 מהכיס ^
גפיגה

עוד קל פליליים עבריינים ^
 שלהם, עורכי־הדין את לסבך יותר )
 עורו* מה זמן לפני לי סיפר ירצו. אם
 ״הלכתי עבריינים: המייצג מכובד, דין

 לקוח שהוא עציר בבית־המעצר לבקר
 אתו הביא והעציר בחצר, נפגשנו שלי.

 בעניינו, המישפטיים המיסמכים את
 את ממנו לקחתי בתא. אצלו שהיו

 כאשר הדפים, את ופתחתי המיסמכים
 קטנה חבילה מתוכם נפלה לפתע
בנייר־כסף.״ ארוזה

 היה לא עורך־הדין של למזלו
 את ראה לא ואיש שוטר בסביבה
 הרים סליחה, ביקש העבריין הנעשה.

 על מייד אותה והחביא החבילה את
גופו.

 העבריין התכוון לא זה במיקרה
 אבל עורר־הדין״. על תיק ״להלביש

 עורך־הדין היה יכול רבה בקלות
 הברחת־סמים על בחקירה להסתבך

לכלא.
ערמו עד־מדינה היה אחר במיקרה

הת הוא מסויים. רצח בתיק מאוד מי
 כן על־ידי עורו את להציל גם כוון

 חבריו, נגד ויעיד לעד־מדינה שיהפוך
ולהתג המישפט, באמצע בו לחזור וגם
 חבריו. את להציל ובכך כעד־שקר, לות
הקליט מחוכמת, תוכנית תיכנן הוא
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 של מישפחה קרוב עם מבויימת שיחה
 שקר דיבר כי הודה שבה הנאשם,

בבית־המישפט.
 חשדה הפרשה, התגלתה כאשר
בתר עורכי־הדין של ידם כי המישטרה

 שלקוחו־ עורכי־הדין כל המחוכם. גיל
 עד־ של מתפניתו להרוויח יכלו תיהם

 כמה ועברו במישטרה נחקרו המדינה
קשים. לילות

 העוסקים עורכי״דין רק לא אולם
 לסכנות. חשופים פליליים במישפטים
 קוני או קבלנים המייצגים עורכי־דין

 קרובות לעיתים מתבקשים דירות
 לעיסקה הצדדים שני או אחד על־ידי
 מתחת הטירחה משכר חלק לקבל

 לשילטונות כך על לדווח ולא לשולחן,
המס.

 של מחירו מתפרסם שבה במדינה
 שבה יום, מדי בעיתונים השחור הדולר
 כי המישפטי והיועץ המישטרה מודה

 מטבע תקנות על לשמור דרך כל אין
 לעורכי־ גם קשה מטבע, והקצבת זר

בפיתוי. לעמוד ישרים דין
 גדול, סיכון עוד יש לעורכי־דין

 האוכלוסיה. של אחרים לחלקים שאין
פלי במישפטים המופיעים עורכי־דין

 עם לעימות לעיתים מגיעים ליים
 אחרים, אישי־ציבור או קציני־מישטרה

 אנשי־ לקוחם. של האינטרסים בגלל
 אישי באופן לוקחים רבים מישטרה
 בבית־ נגדית חקירה בעת פגיעות

 טינה בליבם שומרים והם המישפט,
 נפגעו הם אם לעיתים, לעורך־הדין.

בפינה״. לו ״יחכו הם קשה,
 של הסכנות כל למרות אך

 שלו הפופולאריות כי נראה המיקצוע,
 במשך וגוברת עולה הסטודנטים בקרב

 של האדיר הזרם בתוך כי ברור השנים.
 מי גם יש המיקצוע על העטים צעירים
הר לסטנדרטים מתאימים שאינם
עורכי־ לישכת כי כדאי היה צויים.

זמיר מישפנזי יועץ
קשה ולעורך־דין מודה, הוא

 המיקצוע, אנשי על הממונה הדין,
 לעורכי־ פירסומת איסור את תבטל
 שלה בתי־הדין את המעסיק דבר הדין,
 לבדיקה ותפנה פרופורציה, כל ללא

 ובדיקת הלישכה תקנון של מחודשת
עריכת־דין. רישיון לקבלת המועמדים

 לישכת ראש ליבאי, דויד פרופסור
 התקנות בשינוי תומך עורכי־הדין,

 עורכי״דין. של פירסומת לאיסור באשר
 באיטיות זזים העניינים לרבדיו, אבל
 המכריעים הגופים שכל מכיוון רבה,

בהתנדבות. עובדים בלישכה
■ אלון אילנה
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