
הזה ״השלם ער ׳שואל לממשלת המשפטי היועץ של הנגדית ההתקפה

ה גי בית־המשפמי■ את גנז
 ונקמן, קטן אדם בידי כזה כוח כשנתון לא. ומי - פושע מי היועץ בידי אולם קומית. לדמות כהן חיים נחשב רחבים בחוגים

מאזרחיה. אחד ולכל למדינה מאד גדולה סכנה זה דבר מהווה לכאורה המחליט הוא עצום. כוח מרוכז ישראל לממשלת המשפטי
 העבירה על מאד ברורות דעות יש כהן חיים מר ך*
 אדם לתבוע אין כי סבור הוא בית־הדין. בזיון הקרויה /

 כיהן בה ובישת־המזל הקצרה בתקופה זו. עבירה על לדין
 את בינם כשר־המשפטים, גם אלא כיועץ־משפטי רק לא

: פנים לשתי השתמעו שלא במלים להם והודיע העתונאים
 לדין עתונאים או עתונים לתבוע בעתיד גס חושב אני ״אין

 אם אלא בתוקפו, עודנו הקיים החוק עוד בית־דין,-כל בזיון על
).25.9.52 (הארץ׳ הדין״ בית את מעליבים כן

 בזיון כי נדמה כשהיה גם זו, הבטחה קיים כהן חיים
 כללי לנוהג הפכו השופטים של אישית והעלבה בית־הדין
ערכו עתונים בלשון־הרחוב, הושמצו השופטים במדינה.

)829( הזה״ ״העולם שער .
— עתונים מ״שריפת

 איבד לא כהן חיים בתי־המשפט. נשיאי של פסיבו־אנאליזה
אדיש. היה הוא עשתונותיו. את
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פושע פני לשופט,

 הגדול, קסטנר משפם של השיא מנקודות אחת ^
 כמעט הלוי בנימין השופט יצא כהן, חיים על־ידי שהוגש

 כהן שחיים שרת, משה של סודי בדו״ח היה המדובר מכליו.
 ימים כמה כעבור סירב. השופט לבית־המשפט. להגישו ניסה

 ד״ר אז היה עורכו אשר מעריב, בעתון הדו״ח פורסם
כהן. חיים של בן־דודו המנוח, קרליבך עזריאל

 שר־ של הרשמי עתונו זמנים, פירטם עצמו זמן באותו
 שטיפלו קסטנר, ישראל הד״ר של אישיים זכרונות המשפטים,
המשפט. במרכז שעמדו בפרשיות

 ״הפרסום : 1954 ביוני, 13ה־ ביום הלוי בנימין אז קרא
 היועץ בית־המשפט... בזיון של פלילית עבירה מהווה הזה

 שאחראי מי כל נגד פלילי משפט להגיש מוסמך המשפטי
 צעדים אותם לנקוט המשפטי ליועץ משאיר אני לפרסום...
 !״ לנבונים אותם שיראה משפטיים
 בית־ בבזיונות האמין לא הוא הגיב. לא המשפטי היועץ
 וישראל שרת משה אוהדי מצד כשבאו ביחוד — המשפט
קטטנר.

 האולימפית שלוותו את איבד לא גם המשפטי היועץ
 לבדיחה. אותו שהפך קטטנר, במשפט פסק־הדין מתן למחרת

 נגד השמצות של צורמת־אוזן תזמורת הקימו קסטנר מגיני
למפ הימים באותם הצטרף שעורכו העתון בהארץ, השופט.

 ד״ר של המאמרים סידרת פורסמה שר־המשפטים, לגת
 הלוי. לשופט חמורים אישיים עלבונות שכללה קרן, משה
 הקטנה והלשון קול־ישראל של הרשמי הפרשן לקוויר, זאב
 ד,לוי השופט כי ובגרמניה באמריקה פירסם רשת, משה של
 שלא בממשלה, להתנקם כדי קלוקל פסק־דין בזדון נתן

הבחי ערב בזדון זה פסק־דין ושפירסם בדרגה, אותו העלתה
לממשלה. להזיק כדי רות,

מפא״י, של חסר־התפוצה האנגלי השבועון כולם על עלה
 בתמונה. המסתכל ילד של קאריקטורה שפירסם נאו, אנד היר

 על נראה הפשע ! קסטנר של זו בתמונה הבט : ״האם
״הלוי השופט זה קסטנר. לא זה אמא, : הבן ! פניו ! 
 כהן חיים של התחייבות במפורש חלה שעליו בזיון היה זה

״בית־הדין את מעליבים ״אם משפט להגיש  הוא אולם !
 עלבון שכלל הערעור, כתב בהכנת עסוק היה הוא הגיב. לא

 הדין... ״עיוות :כהן חיים כתב לבית־המשפט. תקדים חסר
!״ כהוגן שלא נהג השופט

היועץ של הטוב טעמו
שוב בו מצב נוצר המשפטי היועץ שד חסותו

 חמורות, אישיות השמצות מפני בטוח שופט שום היה לא ■2
 פרשן השבוע כתב המשפטי. היועץ של בידידיו פגע אם

 פרץ, משה שופט־השלום של תפקידו על אחרונות ידיעות
:הקטן קטטנר במשפט
 כופר עצמו ימצא קסטנר, ד״ר את לזכות יחליט ״אם
 שקבע בירושלים, המחוזי בית־המשפט נשיא של דינו בפסק

 את לקבל יחליט ואם שיקר... קסטנר כ' בפסק־דינו ברורות
 כד״ר ומושמץ מותקף עצמו למצוא הוא עלול התביעה,
הלוי...״
 הליברלית מגישתו שנהנו היחידים היו לא קסטנר ידידי

 נהנו. בן־גוריון עמוס של ידידיו גם המשפטי, היועץ של
 של האישית בקשתו לפי הארץ, פירטם האחרונים בשבועיים

 על להגן שבאו קשים, מאמרי־השמצה שלושה שרת, משה
 אלה במאמרים מלה כל ).6—7 עמודים (ראה־ בן־גוריון עמוס

 בסיס מהוות הנזכרות העובדות כל כי בית־המשפט, בזיון היה
המתנדבים. שורת נגד משפטית לתביעה
 מדוע מוקלט בראיון השבוע כשנשאל הגיב. לא כהן חיים

 את קראתי ״לא :ות קצו השיב לדין, הארץ את תבע לא
 על מאשר יותר הטוב טעמו על שמעיד דבר — !״ המאמרים

מקצועית. שקידה
 מעניין עתונאי חו;מר בקריאת עסוק היה המשפטי היועץ כי
 חיפש, הוא הזה. העולם של גליון מונח היה לפניו יותר.
 פעולות על רמאמר : שמצא לו היה נדמה ולבסוף חיפש,

 המאמר היה זה ).958 הזה (העולם ועכנין דודו נגד המשטרה
 בארץ, המשפט יסודות את המשפטי, היועץ לדעת שעירער,

 זו : רגע היסס לא כהן חיים והיקר. הקדוש לכל סכנה היווה
 על פלילית תביעה הגיש שנים, שלוש אחרי הראשונה הפעם
 וראש״המע״ עורכו הזה*, העולם :הנאשם בית־המשפט. בזיון
שלו. רכת

התבי על הנאשמים למדו לא כהן, חיים של במשרדו כנהוג
משפ רוב כמו בעתונים. עליה קראו הם המשפטית. בדרך עה
 לממשלתו, בלתי־ספורות צרות גרמו שכבר כהן, חיים של טיו

 לעתונות כל קודם מיסתורית בדרך זה משפט על גם נמסר
ולרדיו.
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אי-אמת :החשוכה

 המשפטי היועץ התפנה זה, נעלה תפקיד שמילא הרי <ל\
 העולם של האחרון הגליון לטענת תשובה : אחר לעיסוק

 מחוקק בארץ, החוק יסודות תחת חותר שהוא ),959( הזה
 פיהם ולסתימת לעדות־שקר הכשר למעשה הנותנים חוקים

בלתי־רצויים. עורכי־דין של
 בחר חבריו, כל אצל כנהוג להשיב. נאלץ המשפטי היועץ

 לו צפויה היתד, לא ובה מיוצג, המאשים היה לא בה בבמה
ישראל. בקול מוקלט ראיון : הבמה וערב. שתי חקירת

 בלתי־נוחות. שאלות מפני בטוח היה לא שם גם אולם
 שטענו פרסומים ״היו :רוזנפלד שלום איש־מעריב שאל

 אקטואליים... ענינים עם קשר לו יש החדש הראיות שחוק
? נכון זה האם

״יער ולא דובים ״לא  לכך והוסיף המשפטי, היועץ נרגז !
 אי־פעם שנשמעו משכנעים הפחות התירוצים מאוספי אחד את

ישראל. בקול אפילו
 אולם חדש, שלם לחוק־ראיות הצעה לו היתה :כהן הסביר

 להעבירו החליט לכן בכנסת. בשלמות מלהעבירו התיאש הוא
לשאלה. קשר כל לו שאין לענין עבר ומכאן חלקים־חלקים,

 בין דמיון שום אין :האמת מוצלח. תמרון־הטעיה זה היה
 ,1952 שנת בסוף שפורסמה כהן, של הראיות חוק הצעת
 ועל קסטנר על להגן כדי עתה המוצעים החוקים שני לבין
 של והאשמות שתי־וערב חקירות מפני הממשלה ידידי שאר

עונשין), דיני (לתיקון הצעות־החוקים משתי אחד שבועת־שקר.

 •וקום היה 1א מוצמס לדון 1הח*צי הזה העולם קוראי *
 בגליון הנדונה הכתבה את ימצאו זו, תביעה להגשת שהוא כל

משטרה. בתת־מדור *, בעמוד *),58( הזה העולם

 קסטנר, הד״ר כמו בשבועת־שקר הנאשמים על להקל שמטרתה
 אי־אמת. כן, על היתה, התשובה הראיות. לחוק בכלל נוגעת לא
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ורוכטקה תותח כמו

 את לחסל למעשה שבאה זו השניה, החוק צעת ך*
 לעורכי- הפה את ולסתום שתי־וערב חקירת של היסודות ) (

 הצעת־חוק־הראיות לסעיפי דומה אמנם בלתי־נוחים, דין
לרוגטקה. דומה שתותח כשם : הקודמת

 בית־המשפט ״רשאי : 33 בסעיף קבעה הקודמת ההצעה
 לדברים בית־המשפט לדעת הנוגעת חקירה כל ולאסור להפסיק
נידנים...' שאינם

 חקירה כל ויאסור יפסיק המשפט ״בית : הנוכחית ההצעה
בתהליך להכרעה העומדים לדברים נוגעת אינה לדעתו אשר

)812( הזה״ ״העולם שער
הגאזים״ לתאי —

 הטעיה, הפחדה, משום לדעתו בת שיש או בו, דן שהוא
 לעני!.״ שאינם או הוגנים שאינם ביוש או עלבון

: בולט הנוסחות שתי בין ההבדל
 רצונו אם להפסיק, רשאי בית־המשפט הקודם, בנוסח •
בכו
 יעשה לא ואם להפסיק, חייב בית־המשפט החדש בנוסח •
פסק־הדין• ביטול את לדרוש המשפטי היועץ יוכל זאת,
 באופן הסעיף את לפרש דרך נשארה הקודם בנוסח •

 ולאופיו, למהימנותו הנוגעים עדנים על העד את לחקור המתיר
 עד מחמיר השני הנוסח ואילו נושא, כל למעשה הכולל דבר
 להוכיח שבאה כזאת חקירה כל בהחלט מונע יותר, ערוך אין
שקרן. הוא העד כי

 ציין הקודמת להצעה בהסבר שלישי: תהומי הבדל •
 של כללית התנגדות קיימת כי רשמית עצמו המשפטי היועץ

 לנוסח בהסבר זה. מסוג לסעיף והמשפטנים עורכי־הדין
זה. קטן לפרט זכר אין כמה, פי חמור שהוא החדש,

 המקסימלי העונש הופחת מדוע :המשפטי היועץ הסביר לא
 בהצעת־ כלל לא מדוע שנים, לחמש משבע שבועת־שקר על

 עבירות על חל החוק שאין המקובל הסעיף את החדשה החוק
 על מתקבל הסבר בינתיים. המתנהלים ומשפטים בוצעו שכבר
 פרשת על לחול יספיק יתקבל, כאשר שהחוק, כדי :הדעת

קסטנר.
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״לך - השם ״למען ! ̂
 | והגבת כשלונותיו מערימת כהן חיים הוציא אחד קח ף■
 י משה שאפילו הלקח זה היה לא הבלתי־תלויה. העתונמז /

 מתפקידו להסתלק• :להוציא ממנו דרש קסטנר, מגן קרן,
)12 *ונזוד (המשך

9609 הזה העולם


