
 חיפה־ירו־ כביש על ביליתי לשישי
שלים.

 לגבי גיהינום ממש היה סוף־השבוע
היל ושתי שושי — ובני־מישפחתי

 לא בביתי הטלפונים וטלי. מיכל דות,
 הפתעות הרבה לי היו מלצלצל. פסקו

 גם התקשרו חברים. התקשרו לטובה.
 סתם מכיר, לא בכלל שאני אזרחים
 טובה. מילה להגיד לעודד, בשביל

 מה שלפי עורכי־דין, גם התקשרו
 להבין יכלו כבר בעיתון, שקראו

 אינן כלפיי וההאשמות שהידיעות
אמת.

 חברי- את במיוחד לציין רוצה אני
 חברי ארצי, ויצחק שילנסקי רב הכנסת

 לוודא לצלצל, שטרחו ועדת־החוקה,
 את באוזניי ולהביע העובדות את

 רוב צילצלו תתגלה. שהאמת ביטחונם
 לא מודעי יצחק — הליברלים שרי

לת הצליח שלא להיות יכול צילצל,
 — רוצה שמאוד מי נכון, אותי. פוס

 מה־ חברי־כנסת גם התקשרו מוצא׳
המון! — מהמיפלגה ואנשים ליברלים

 התקדית
דמון עם

ת? בו כז לא לרעה? הפתעות א
ה ת הי £ מ לרעה, הפתעה שום לי \

 ליבאי דויד פרופסור של שריצתו כיוון
 הפיר־ למחרת כבר בהארץ, ותגובתו

הייתי אותי. הפתיעו לא הראשון, סום

 בלימודיו. הפסקה חלה בעטיה פורים,
 הפסקת־ אישיות. נסיבות עקב זאת

 אחר־כך במיסמכים. מעוגנת הלימודים
 מישפחה הקים שושי, עם קולס התחתן

 החל 1979ב־ ספסל-הלימודים. אל וחזר
 לרנר. סימה עורן־-הדין אצל להתמחות

ספטמבר. בחודש היה זה
התמ גם כאילו נטען בפירסומים

 לו שאיפשרו מכיוון חוקית, אינה חותו
 חובותיו את השלים בטרם בה להתחיל

 בשני ציונים לו חסרו לאוניברסיטה.
מיקצועות.

המ ,20.9.79מה־ מיסמן־ בזה רצוף
״התל כי, עורכי־הדין ללישכת אשר
 תקופת את סיים קולס אליעזר מיד

התל בפקולטה־למישפטים. לימודיו
 במיקצועות בחינות חייב נשאר מיד

דיני־ עברי למישפט מבוא הבאים:  ו
 א׳ הוא המיסמן־ על החתום עונשין."

 זה תלמידים. לענייני עוזר דורמן,
 למישפטים, הפקולטה לתקנון בהתאם
 חד את שהשלימו לתלמידים המאשר
 שתי עוד להם שנותרו למי או בותיהם
ההסמ לשלב לגשת להשלים, בחינות

כה.
למיש־ מבוא במיקצוע הבחינה את

 .80 בציון ,1980ב־ קולס, עבר פט
 היא דיני-עונשין, של השניה, הבחינה
 ניגש לא קולם הכותרות. את שקצרה

 ,1982ב״ ניגש הוא פעמים. ארבע אליה
 קודם ימים כמה ונכשל. באוגוסט, 15ב־

ממחלת־ קולס של אביו נפטר לכן

 נגדי בהארץ המיתקפה כמה כשראיתי
 אנגלרד של המזכירה מגמתית. היא

 לא שהוא לה אמר יפת זאב כי העידה,
 עורך־דיזז שאני כך על ישתוק
תשומת־ לי שהקדיש גולן, מתי את

 לא אני בעיתונו, מיוחדת כל־כך לב
לנו יצא לא אבל מיהו, יודע אני מכיר.

 או עיתונו, נגד דבר שו לי אין לשוחח.
 האחרון. השבוע ער לי היה לא לפחות

 לכך, פרט לגולן, קשר שום לי אין גם
 של בראשה לעמוד נבחרתי שכאשר

 העניק הוא הכנסת, של ועדת־החוקה
 עד לו שזכיתי גדול הכי המאמר את לי

 לכנסת" ״ביזיון בשם תקופה, אותה
 הם מדוע לי ברור לא ).1.9.81 (הארץ

הפר את לעומק לברר יותר טרחו לא
 מאירות־העיניים, הכותרות לפני טים

אלה. בימים לי מקדישים שהם

 הגינות! ביתר מתנהג היה לוא מופתע י-
 ממש והשקר שלו חוסר־ההגינות

 לו שיוחס מה נכון אכן אם משוועים,
 חיים חבר־הכנסת של התפטרותו לגבי
בגללי! — מוועדת־החוקה רמון

ל וצריך לבדיקה משווע ממש זה *
 איש־ציבור כיצד יודע אינני זאת! בדוק
 במצח לשקר לעצמו להרשות יכול

 התקרית את זוכר הוא הרי נחושה!
חודשים. כמה לפני רמון עם לי שהיתה

חדר־הישי־ את לעזוב לרמון הוריתי אז
 הנכבד חבר״הכנסת הוועדה. של בות

 וביקש אחר־כך אליי פנה עוד ליבאי
 על ובשמו, המערך סיעת בשם להתנצל

 לא יום אותו מאז רמון. של התנהגותו
ועדת־החוקה. בישיבות רמון הופיע

 לפתע־ משנה כנה, מהתנצלות אז
 ומשליך עמדתו את ליבאי פיתאום

 כיושב־ראש תיפקודי על השלכות
 על עמדה להביע שיכול מי הועדה?!
 ועדת־החוקה, כיושב־ראש תיפקודי

 עיניו את הלוטש חבר־כנסת איננו ודאי
לקבלו. מצליח ולא זה לתפקיד
שהמית־ משראיתי הראשון, ביום

 החלטתי פוסקת, אינה הארץ של קפה
 —לירושלים בוקר לפנות לנסוע
 אישית ולמסור — ישנתי לא ממילא
 למישפטים הפקולטה לדיקן

 לפירסום הסכמתי את בירושלים
זאת, האישי. מתיקי העובדות

 ללמוד החל ,42 בן כיום קולס, אלי
 ככל למד .1970 בשנת מישפטים

יום־הכי־ מילחמת לפרוץ עד סטודנט

 ניגש הוא כלומר: ממושכת. סרטן
 אחדים ימים השלושים, בזמן לבחינה

 שבהם חודשים ולאחר השיבעה אחרי
 רבות ישיבות האב. למיטת רתוק היה
 נוהלו תקופה באותה ועדת־החוקה של

 של היעדרו בגלל שחל, משה על־ידי
 אביו גסיסת על לשמור שהעדיף קולס,
 עת לכן, קודם שנה חצי מאז בסוד.
 הבן תיפקד לא בעצם האב, נותח

כראוי.

ברא היה המקורית הבחינה מועד
לי. שית  בגלל לא — נדחה אחר־כך יו

 ישנה כך על לאוגוסט. — קולס
 עקב ומעייפת. מפורטת תיכתובת

 כהן, יוסי כתב קולס, את שפקד האסון
 בזו מיכתב דורפמן, אל הטוב, חברו

 עתה היושב קולס, אלי ״מר הלשון:
 ביקשני ז״ל, אביו מות על שיבעה
 אחר מועד לקבוע בבקשה אליך לפנות
 היות בדיני־עונשין, לבחינה קרוב

 לבחינה מוכן להופיע עליו ויקשה
."15.8.82 דהיינו: שנקבע, במועד
 של היותו על איזכור או מילה אף
 חבר־כנסת, סתם ולא חבר־כנסת, קולס
ביו החשובה הוועדה יושב־ראש אלא

המישפטנים. עבור תר
 גם ריקם. הושבה קולס של בקשתו

 הוא מפורטת. התכתבות ישנה כך על
הכי זהו ונכשל. לבחינה לגשת נאלץ
אחר־כך הכותרות. את שעשה שלון

ת בו מו פ מי
מפורטות

שיו,  אפרט הטוב, הסדר למען **כ
 העובדות, את ולתמיד אחת פעם ?
 הנוגעים המיסמכים את לך תבחרי ואת

 התיק לפרסם. מעוניינת שאת לדבר,
 לרשותך. עומד כולו

קולס. דיברי כאן עד

בתיק: העובדות ואלה

שי מיכל אלי, טלי, שו קולס ו
ר הלוך של□ לילה חזו ו

 כאילו זה נגרי לטעון שמנסים מה
 בתחום הציבורי מעמדי את שניצלתי
 בכנסת, כהונתי מתוקף בארץ, המישפט

 מתועב הכי השקר זה באוניברסיטה.
 כמה יודעת את עליי. להמציא שיכלו
 לכנות הקפדתי ההוא? בנושא נזהרתי

 בתוארם והנוכחי הקודם הדיקן את
 כל לבקש הדיקן,״ ״אדוני הרישמי:

 בהתאם בקשה כל להגיש או פגישה
כשנפגש פעם, אפילו המקובל. לנוהל

 נזכר הקודם והדיקן בבניין־הכנסת נו
 השבתי למשהו, בקשר אליו שפניתי

 כל כמו מזכירתך, אל ״אצלצל לו:
סטודנט!"

אננדרד: יצחק

 להתמנות כדי פוונל ״איני
,,לממשלה! המישפט■ מעץ

 סנסציוני פוטנציאל על רמזו הפרשה בתחילת פירסומים ■יי•׳
 החמורה לדבר״העגירה כביכול השותף כי משדווח יותר. 9 1

 ירושלים, באוניברסיטת הפקולטה־למשפטים דיקן הוא שבוצעה
 לרשת המועמדים אחד הוא בפירסומים, נרמז זה, אנגלרד. יצחק

 היה ניתן כלומר: לממשלה. המישפטי היועץ בכס זמיר יצחק את
 לתפקיד להתמנות ששאף אנגלרד, כי הפרסומים פי על להסיק
 ליושב־ראש טובה עשה הוא רע. לא פוליטיקאי הוא הבכיר,
 ולגיבויו זה של לגיבויו וזכה בכנסת, לחוקה״חוק״ומישפט הוועדה

 בדרכו - קולס של מיפלגתו איש - גיסים משה שר״המישפטים של
לבס. הסלולה
 - הזאת התיזה עם מרכזיות בעיות כמה רק יש מושלם. כמה

 בעת למשל, מתאים. היה הכול לוא אידיאלית, סירחון פצצת
 האקדמי, התואר לבין בינו שחצצו החובות את השלים שקולס

 כוונתו על אפילו רמז ולא מישפטי, ביועץ זמיר עדיין כיהן
 את לשאול בכלל שכחו - יותר שחשוב ומה - זאת מלבד להתפטר.

 למיטב הוזכר, לא שמו כי לי הבהיר פשוט הוא בנושא. אמלרד
 וודאי אליה שואף אינו שהוא המכובדת, למישרה במועמד ידיעתו,

 להיות פועל לא בכלל ,אני לעצמה לוביאינג עושה שאינו וודאי
לממשלה!־ המישפטי היועץ

המומ לאחד הנחשב אנגלרד, המיני״פרשה. או לפרשה, ספיח
 הארץ מעיתון תבע דיני־נזיקין, בתחום בארץ הגדולים חים

 שיוחסו ההאשמות את המכחישה הרישמית, תגובתו את לפרסם
 שבהם - ראשון! עמוד - מקום ובאותו צורה באותה במלואה, לו,

מו  אמרו הפרופסור של מקורביו סירב. העיתון ההאשמות. גימז
 את לתבוע שוקל הוא כי בקשתו, מולאה לא שבו היום השני. ביום

 על־פי לעיתון, להיות שיכולה היחידה ההגנה דיבה. על העיתון
 דיברתי!" ,אמת היא: מטעמו, המומחים אומרים חוק-לשון־הרע,

הכחשה! להבדיל, לפרסם, או

 כל בין מעייפת התכתבות קיימת
 שקולס הם, הדברים עיקרי הגורמים.

 משני אחד מועד רק שניצל מסביר
 להיבחן. זכאי הוא להם המועדים

 זכאי הוא ולכן נכשל, זה במועד
נוספת. להזדמנות

הליבר במדיניותו הידוע אנגלרד,
 את לסיים לסטודנטים לאפשר לית

 פנה קולס לבקשתו. נענה לימודיהם,
 ישנה כר על (גם רישמית אליו

 עבודה לעשות לו שיאפשר תיכתובת),
 עשה אחר־כך תל־אביב. באוניברסיטת

בנושא עמודים, 56 שארכה עבודה

 לכתוב התבקש כי אף דיני־עונשין,
 הציון עמודים. 20כ־ של באורך עבודה

 פרופסור היה הבוחן .90 היה זכה שבו
זה. במיקצוע הבכיר המורה לוי, יובל

 הגבוה הציון על התמיהה לגבי
 שכתב הוא שלא האפשרות והעלאת

 הציון, את קיבל קולם — העבודה את
 בעל־ ונבחן העבודה את שהגיש אחרי

 אנגלרד הבורק. הפרופסור אצל פה
 יסמך במ הארוכה התיכתובת את מסכם

 (ביולי העבודה קבלת שעם המאשר,
 חובותיו את קולס בעצם סיים )1985

לתואר. זכאי והוא לאוניברסיטה
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הבחינה לדחיית הבקשה
נדחתה
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