
זהר, שברנד תטען מאוחר יותר בתצהיר לבית הדין לעבודה 
כי כלל לא הכירה אותה ואף כמעט לא דיברה איתה למעט כמה 
פגישות קצרות ולא רשמיות, החליטה לפטר את ברנד. העילה 
הרשמית – חוסר התאמה מקצועית. גורמים המעורים מקרוב בפרשה 
טוענים עד היום כי ברנד פוטרה "מסיבות פוליטיות לחלוטין". ר' 
אומר את הדברים בצורה הברורה ביותר: "לא מצא חן בעיניהם 

שדתייה ומתנחלת תהייה אחראית על החינוך לדמוקרטיה". 
ברנד החליטה שלא לוותר. היא הגישה בקשה לצו מניעה כדי 
למנוע את הפיטורין ומועד לדיון בבית הדין נקבע למרס 2007. 
ביום הדיון התייצבו שני הצדדים למשפט. ברנד ציפתה לקרב 
מתיש שבו שתי הגרסאות לסיבה האמתית לפיטורין יעומתו זו 
נגד זו. אלא שמיד בתחילת הדיון פנו אנשי משרד החינוך לברנד 
ובפיהם הצעה פשוטה מאוד אך מפתה. קחי 100,000 ש"ח מעבר 
לפיצויי הפיטורין שתקבלי כדין, ומשכי את התביעה וצו המניעה. 
מישהו במשרד החינוך כנראה סבר שחוסר ההתאמה המקצועית 
שזהר מצאה לא ממש ישכנע את בית הדין והוא עלול לחשוד 

בסיבה לא עניינית.
ההישארות  סיכויי  וקר.  פשוט  חשבון  לעשות  נאלצה  ברנד 
בתפקיד היו אפסיים. ברור היה לחלוטין שזהר לא תאפשר לה 
לזכות בקביעות גם אם תזכה במשפט, וסמכויותיה עתידות להילקח 
ממנה אחת לאחת. ההצעה, ההתלבטות וההחלטה נמשכו כחמש 
דקות. בסופן נקבע שהסכום הדמיוני והחד־פעמי יעבור מקופת 
משרד החינוך לחשבונה של המפקחת. חשוב לציין שאותה מפקחת, 
על פי תצהירה של זהר, לא הבינה את תפקידה כראוי, לא התנהלה 
בו בצורה נכונה, ועל כן פיטוריה היו נדרשים ביותר. ככה יעשה 
לאיש אשר לא מבין את תפקידו – יקבל "בונוס" של מאה אלף 

שקלים.
ברנד עזבה את משרד החינוך, ואת מקומה תפס, באופן שאיננו 
 – בחוץ  המתנחלת  הושלם.  הראשון  השלב  כהן.  אדר  מפתיע, 
איש המכון הישראלי לדמוקרטיה בפנים. ס' מגדיר זאת "הצבת 
של  האידאולוגית  להדרכה  לדאוג  שתפקידו  קצין  פוליטרוק", 
המכשיר  שקלים.  אלף  מאה  לציבור:  הפיטורין  עלות  החיילים. 
שנבחר לצורך העברה שקטה של הסכום: בית הדין לעבודה אשר 
התבקש לתת להסכמת הצדדים תוקף של פסק דין. ארבע עשרה 
המילים שכתבה השופטת דיתה פרוז'ינין כדי לאשר את סכמת 

הצדדים היו כל שנדרש כדי להעיף את ברנד, בשקט בשקט.

2. אל תסתבך עם עובדות - דבר על 
ערכים 

אלא שהמחיר ששילם הציבור עבור סידור העבודה החדש של 
אדר כהן אינו מתמצה במאה אלף השקלים שיצאו מקופת הציבור. 
ס' מציין שההטיה הפוליטית שכהן הביא איתו ללימודי האזרחות 
גורמת למקצוע לשקוע עוד ועוד מבחינת רמת הלימוד וההוראה. 
לאחר שנים שספרי הלימוד באזרחות סבלו מהזנחה קשה ורמה 
נמוכה, כהן אינו מאפשר לנקוט בצעדים אשר ישפרו את המצב. 
"פעם היה מדובר בחוסר מקצועיות בהכנת ספרי הלימוד, היום 
מדובר בעניין אידאולוגי שלא מאפשר את התיקון שלהם", מסביר 
ס'. "לא מדובר עוד בטעויות הנובעות מתום לב. היום זה עניין של 
נרטיב פוסט־ציוני שמוחדר לתלמידים באופן מכוון, בהוראת כהן".

"כמעט שלא לומדים היום עובדות בתחום האזרחות", מסביר כ' 
ומעלה סוגיה נוספת. "מקצוע האזרחות אינו נחשב לגוף ידע העומד 
בפני עצמו, שכן לימודי האזרחות בישראל אינם תחום שבו לומד 
התלמיד מהי מפלגה, כיצד מתקבלים חוקים, ונתונים עובדתיים 
נוספים מעין אלה. מקצוע האזרחות עוסק כיום אך ורק ב'חינוך 
לערכים'. לכן קל כל כך להשחית אותו באמצעות פוליטיזציה, 
והסכנה לאינדוקטרינציה גדולה כאן מאוד. כדי להימנע מכך, על 

המפקח מוטלת חובה להיות אדם חסר כל פניות פוליטיות". 
"אידאולוגיה היא תמיד עיוות של המציאות, או לפחות הרדדה 
שלה", ממשיך כ'. "כדי שפרט בעייתי כזה או אחר יסתדר עם 

ואת ה  כהן  אדר  את  היום  לעצור  שיכול  יחיד 
למערך  פוסט־ציוניים  ערכים  של  הכנסתם 
כהן,  על  הממונה  השר  הוא  האזרחות,  לימודי 
גדעון סער. אבל הדבר מצריך נחישות ותעוזה 
במעוזי  החומות  שומרי  עם  מלחמות  מעט  ולא 
השמאל ובעיתונות. השאלה היא אם השר ירצה להיכנס למאבק 
בכירים  כולם  שלנו,  בתחקיר  המרואיינים  הזה.  התקשורתי 

במערכת, פחדו להיחשף למתקפה מהסוג הזה.
המקור  מ',  בפני  הדגיש  לייחוס",  אינו  לך  שאומר  מה  "כל 
הראשון ששוחחתי איתו. דרישה מסוג זה מובנת ומתקבלת על 
כנגד אישיות בעלת  הדעת כשמדובר בסיפור מרשיע המסופר 
עצמה וכוח. היא מובנת בעיקר כשמדובר בחושף שחיתות הנמנה 

על דרג זוטר. 
ביקשו כל  זה  בזה אחר  הזה קרה משהו אחר.  אבל בתחקיר 
המרואיינים בכתבה וללא יוצא מן הכלל להביא את דבריהם שלא 
לייחוס, הם חוששים פן יבולע להם. כל המרואיינים, שעדויותיהם 
החינוך  במשרד  מאוד  בכירים  אנשים  הם  במערכת,  מוקלטות 
והיכרותם עם הנושא המדובר היא בלתי אמצעית. הגרסאות הוצלבו 
ותמכו זה בזה, אבל כל העדויות מובאות שלא לייחוס. הפחד מניע 
את חלקם להתקשר יום לפני פרסום הכתבה ולוודא ששמם לא 

שורבב פנימה בטעות. מכאן והלאה הם יכונו: מ', ר', ס', כ' ו־צ'. 
האיש שנגדו הם מטיחים ביקורת הוא פקיד צעיר, המפקח על 
לימודי האזרחות במשרד החינוך. "לאנשים מהסוג שלו יש עורכי 
דין", מסביר לי ס'. "הם עובדים עם חברות יחסי ציבור והם יודעים 
לעשות רעש בתקשורת. הם עובדים עם עיתון 'הארץ', עם יעל דן, 
עם רזי ברקאי, עם קרן נויבך. אני מפחד להסתבך איתם. תראה את 
הלינץ' התקשורתי שעשו לצבי צמרת )יו"ר המזכירות הפדגוגית, 
ג"ב( כשהוא ביקש לסיים את העבודה של פרופ' ידידיה שטרן 

כראש ועדת המקצוע. למה אני צריך לעבור את זה בעצמי?"
סיפורן של חמש האותיות הוא סיפורו של מקצוע האזרחות 
במערכת החינוך במדינת ישראל. הסיפור הזה בא להסביר כיצד 
שלב אחר שלב נכבש תחום הוראת האזרחות עד למצב שבו, כפי 
שמכריז בפניי ס', "חינוכם הציוני של הילדים שלנו, החיים במדינה 
שכל קיומה נשען על הציונות, נתון בידי אדם פוסט־ציוני". להלן, 

שמונה שלבים במדריך למהפכה.

1. סלק את היריב ותפוס את מקומו
למעלה  במשך  שימשה  מקדומים,  מתנחלת  ברנד,  אסתר 
במשרד  האזרחות  מקצוע  על  הארצית  המפקחת  שנים  משלוש 
החינוך. ברנד, מורה בעלת ותק של עשרים שנה ודוקטורנטית 
בתחום מדעי המדינה, זכתה לשבחים רבים מצד הקולגות ועמדה 
לקבל את הקביעות המיוחלת. אלא שהאידיליה לא נמשכה זמן 
רב. העניינים החלו להסתבך לקראת סוף שנת 2006 בשעה ששרת 
החינוך יולי תמיר החליטה למנות את פרופסור ענת זהר, חברת 

ילדותה, לראשות המזכירות הפדגוגית.
עם זהר נכנס ללשכה עוזר אישי ששמו אדר כהן; בחור צעיר 
ונמרץ בשנות השלושים לחייו. את כהן, מורה לאזרחות ואיש המכון 
הישראלי לדמוקרטיה, הצניחה זהר לתפקיד חדש שנתפר למידותיו 
המדויקות - אחראי על תחום האזרחות. האחריות החדשה של כהן 
החלה נוגסת אט־אט בתחום אחריותה של ברנד, שמתוקף תפקידה 
הייתה להיות האחראית הבלעדית על הוראת האזרחות  אמורה 

ולרכז את ועדת המקצוע בנושא.
מיום ליום גילתה ברנד שמישהו במשרד החינוך דואג להצר 
נלקחות ממנה מעט מעט. ברקע החלו  וסמכויותיה  את צעדיה 
כלל  ובדרך  בגלוי  לעתים  שונים,  בפורומים  קולות  להישמע 
בסתר, אשר דיברו על כך שקיים ייצוג יתר לבני הציונות הדתית 
בתחום האזרחות. אמנם, מדובר באזרחות של מדינה יהודית, אבל 
גם הדמוקרטית צריכה לשחק כאן תפקיד. ברנד המתנחלת כנראה 

לא ממש התאימה לטייפקאסט וההמשך כמעט ידוע מראש.

השיטה הכללית, בדרך כלל יבחר האידאולוג להשמיט או לעוות 
אותו. לימודי האזרחות כיום מוטים מאוד פוליטית. ובגלל שהם 
כל כך מוטים פוליטית – הרמה שלהם כל כך נמוכה. אי אפשר 
לשמור על רמה גבוהה של לימודי אזרחות במתכונתם הנוכחית 

כאשר האידאולוגיה שבהם דומיננטית עד כדי כך."
ספיר  גדעון  פרופסור  חודשיים  לפני  ששלח  במכתב 
מאוניברסיטת בר־אילן לשר החינוך גדעון סער, סוקר ספיר כמה 
מהבעיות הקיימות בספר "יוצאים לדרך אזרחית" שאושר לאחרונה 
בתקופתו של אדר כהן. ההטיות הפוליטיות שכ' מדבר עליהם 
מזדקרות ועולות מכל שורה במכתב, וההפסד שנגרם לתלמידי 

ישראל הלומדים אזרחות על ברכי הספר ברור ומוחשי.
למשל, ספיר מציין שתכנית הלימודים החדשה קבעה, בעקבות 
הרקע  בלימוד  להרחיב  צורך  שיש  צמרת,  צבי  שהוביל  מהלך 
להקמת מדינת ישראל והלגיטימיות שלה. אלא שכתב המנדט, 
נדון  לציונות,  לגיטימציה  המעניק  המרכזי  הבינלאומי  המסמך 
בספר כבדרך אגב. הדיון בו מתקיים בלי להתייחס למשמעותו 
המשפטית ובהתעלם התעלמות גמורה ממפת המנדט, הכוללת את 
ארץ ישראל על שתי גדותיה. המפות היחידות שנחשפות בפני 
ומפת  החלוקה  תכנית  מפת  הן  הלימודים  במסגרת  התלמידים 
גבולות המדינה ערב מלחמת ששת הימים. ממילא, את גבולות 
67 תופשים התלמידים כגבולות הלגיטימיים הרחבים ביותר של 

מדינת ישראל.
בפרק על אודות האלימות הפוליטית בישראל מוצגת התפיסה 
כי האלימות הפוליטית היא נחלת הימין בלבד. בהמשך, מוצגת 
הבחנה "עקרונית" בין הימין והשמאל ממנה עולה כי רעיון כיבוד 
זכויות האדם הוא נחלת השמאל בלבד בעוד שהלאומנות היא נחלת 

הימין. 
אין  ישראל  מדינת  של  החוקתיים  ביסודות  העוסק  בפרק 
"המהפכה  בעניין  הגדולה  הציבורית  למחלוקת  התייחסות  כל 
החוקתית", ופסיקותיו הדרמטיות של בית המשפט העליון בנושא 
מתוארות כמהלך חלק וקונצנזואלי. בדרך זו נמנעת מהתלמידים 

כל אפשרות להיחשף לוויכוח ציבורי חשוב מאין כמוהו.
בפרק העוסק ב"דרכים להשגת שלום בין ישראל לשכנותיה" 
)"המחלוקת"  מוצגת התפישה החד־משמעית כי פתרון הסכסוך 
כהגדרת המחברים( טמון כולו בנסיגת ישראל מיהודה, משומרון 
ניסו לסכל  אזכור לכך שמדינות ערב  כל  וזאת ללא  ומהגולן, 
את הקמת מדינת ישראל ולהשמידה הרבה לפני שהשתלטה על 
חבלי הארץ הללו. הספר אינו מציין שהסורים סירבו לחתום על 
הסכם שלום מול אהוד ברק שהתחייב לסגת מרמת הגולן לגבול 
הבינלאומי ואף אינו דן בשאלת ההתקדמות בהשגת השלום מאז 
הנסיגה הישראלית מרצועת עזה במסגרת ההתנתקות. אגב, ביחס 
לערבים מציין הספר כי הם מיתנו את עמדתם הלאומית מאז הסכמי 

אוסלו.

3. האשם את היריב בניגוד העניינים 
שאתה בעצמך לוקה בו

מי שניסה לפתור הרבה מן הבעיות הללו הוא אברהם דיסקין. 
דיסקין, פרופסור מוערך מתחום מדעי המדינה, החליט לעשות 
הלימודים  לתכנית  המותאם  ספר  שעברה  בשנה  וכתב  מעשה 
החדשה, המדגיש יותר את היותה של מדינת ישראל מדינת לאום 
ציונית. הספר תיקן רבות מהטעויות העובדתיות שנכנסו לספרים 
קודמים ויצר מסד לימודי מאוזן ואובייקטיבי שניקה את ההטיות 
הפוליטיות שהתקיימו בעבר. לא במקרה זכה הספר לשבחים רבים 

מצד אנשי שמאל כמו מצד אנשי ימין. 
מהתומכים  הוא  דיסקין  להבהיר:  כדאי 
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הראשונים במדינה פלשתינית ורחוק מלהיחשב איש ימין. ובכל זאת, 
משהו כנראה היה ציוני מדי בספר החדש שלו. אחרת קשה מאוד להסביר 
את ההתנכלות לכאורה מצדו של כהן לספר ולדיסקין עצמו. זה התחיל 
מפנייה של אדר כהן לדיסקין להצטרף לוועדת המקצוע באזרחות. דיסקין, 
שכבר ישב בעבר בראש הוועדה והתפטר, סירב בתחילה בנימוס. ואולם, 
משעה שכהן הסביר לדיסקין שגם צמרת מעוניין מאוד שהוא ייקח חלק 
בוועדה, הסכים דיסקין להשתתף בה. בתום שתי פגישות עבודה שבמהלכן 
תקף דיסקין את דרך הוראת האזרחות ועסק בהטיות הפוליטיות הקיימות 
בה, נזכרו אדר כהן וידידיה שטרן כי בעצם קיים ניגוד עניינים מובהק, 
ופיטרו את דיסקין. לא יתכן שדיסקין, המוציא לאור ספר לימוד לאזרחות, 

ישב בוועדת המקצוע שדנה בתכנית הלימודים החדשה. 
מסתבר שהיה זה דיסקין שהעלה את נושא ניגוד העניינים האפשרי 
כבר מהרגע הראשון, אך הדבר לא הפריע בתחילה לאדונים כהן את שטרן. 
רק עם חידודה של השקפתו הציונית הבלתי מתפשרת הם שמו לב אליו, 
פתאום. הדבר מתמיה עוד יותר אל מול העובדה ששתי משתתפות נוספות 
בוועדת המקצוע לאזרחות, חנה אדן וורדה אשכנזי, שאף הן השתתפו 
בכתיבת ספר אזרחות, לא נתפשו כמצויות בניגוד עניינים. נקודה נוספת 
ומעניינת יותר היא שגם אדר כהן עצמו, אשר שימש יועץ לספר האזרחות 
של הוצאת 'רכס', המתחרה בספרו של דיסקין, לא נתפס כבעל ניגוד 

עניינים. "ככה זה כשאתה פוליטרוק", מסביר לי ס'. 

4. משוך את הזמן כל עוד הוא משחק לטובתך 
דיסקין פוטר מוועדת המקצוע ופנה לכתוב בנחת את ספרו. כתיבת 
הספר הסתיימה בשנת 2010 ודיסקין ביקש לאשרו לתכנית הלימודים 
2011. דיסקין לא לקח בחשבון שעל פי הוראת מנכ"ל משרד  בשנת 
החינוך, המפקח על לימודי האזרחות הוא המאשר הבלעדי של ספרי 
הלימוד. דיסקין קיבל מכהן מסמך בן 25 עמודים עם הערות פדגוגיות 
דיסקין במכתב למנכ"ל משרד  ודרישה לתיקונים. בתגובה לכך פנה 

החינוך ד"ר שמשון שושני, וציין:
"בדקתי בכובד ראש את כל ההערות 'הפדגוגיות' של המפמ"ר. למיטב 
ידיעתי והבנתי, ההערות אינן 'פדגוגיות' אלא מיועדות שוב לעכב ככל 
האפשר את פרסום הספר או אף למנוע את פרסומו באורח התואם את 
פעילותו של מר כהן קודם לכן. מתחילת הדרך הפגין המפמ"ר עוינות 
ורצון לדבוק בכל מחיר בחומרי הלימוד הנוכחיים למרות השגיאות הרבות 

וההטיות הפוליטיות המצויות בהם."
המכתב לא זכה למענה. לא מצד שושני ולא מצד גדעון סער, שצורף 

אף הוא כמכותב. 
דיסקין המשיך לעבוד על ספרו וסיים את כל התיקונים בו. מאז המתין 
חודשים רבים לאישור המיוחל מכהן, אך זה לא בא. במקביל המשיכה 
הוצאת 'רכס' לשקוד על ספרה המתחרה. אומרים שאין צירופי מקרים 
בעולם, אבל מסתבר שיש. ביום 7.8.11 אושרו במפתיע שני ספרי אזרחות 
בבת אחת: הספר של דיסקין, שהעבודה עליו הסתיימה עוד ב־2010, והספר 
של הוצאת 'רכס', שהעבודה עליו הסתיימה זמן קצר לפני אישורו. נסיבות 

העניין לא העידו, באופן נחרץ מדי, על תום לבו של כהן.
דיסקין מיהר להדפיס את הספרים ואלה הגיעו לחנויות כבר באוגוסט. 
הספר של 'רכס', לעומת זאת, התעכב בהדפסה. וכך, הספר היחיד שאישר 
קיים בפועל בחנויות  והיה  משרד החינוך לתכנית הלימודים החדשה 
עוד לפני תחילת שנת הלימודים היה ספרו של דיסקין. לכאורה ניצחון 
לדיסקין. אך לא. הודעה למורים, בחתימת כהן, פורסמה ברשת סמוך 
להגעת ספריו של דיסקין לחנויות. זו לשונה: "בעקבות פניות רבות של 
מורים, הריני לחזור ולהבהיר... ועדת המקצוע אישרה תכנית לימודים 
מעודכנת... בהלימה לתכנית זו, נמצאים... שני ספרי לימוד של הוצאות 
ספרים פרטיות שכבר אושרו ויצאו לשוק בשבועיים האחרונים )ספר של 
הוצאת 'רכס' וספר של פרופ' דיסקין(... אנו ממליצים לכל בתי הספר 
לבצע תהליך מושכל של בחינת כל ההצעות לחומרי הלמידה החדשים, 
להתאים את הספר שיילמד לאוכלוסיית התלמידים ולהעדפות המורים... 
אנו מציעים לא להחליט על רכישת ספרים חדשים עד תחילת שנת 

הלימודים ובכל מקרה לא להחליט בצורה חפוזה."
התוצאה של מהלך הצינון, שבו התייחס כהן לשני הספרים כאילו יצאו 
לחנויות אף על פי שרק ספרו של דיסקין הגיע לחנויות טרם פתיחת שנת 
הלימודים )ספרו של דיסקין יצא באוגוסט לחנויות ואילו ספרה של הוצאת 
'רכס' הגיע רק במהלך חודש ספטמבר(, הייתה מתן ארכה נוספת להוצאת 
'רכס'. ס' טוען שכהן לכאורה חשש שהספר היחיד שיבחרו המורים באותה 
שנה יהיה ספרו של דיסקין ועל כן פנה למורים, במטרה לעכב את בחירת 

הספרים עד להופעת החלופה של הוצאת 'רכס'.

5. השתמש באזהרות לא מפורשות בזמן 
הנכון

ד"ר צבי צמרת, ששימש יו"ר המזכירות הפדגוגית לאחר ענת זהר, 
התלהב מאוד מספרו של דיסקין. ארגון גשר ערך לכבוד הספר ערב 
השקה. בערב תוכננו לשאת דברים צמרת ואשר כהן, יו"ר ועדת המקצוע 

באזרחות. מכתב כללי שנשלח מלשכתו של אדר כהן הזדרז להזהיר:
"לכל המדריכים שלום, מנהלת אגף ספרי לימוד פנתה אליי בבקשה 
לרענן לכולנו את הנהלים לאור יציאת ספרי לימוד חדשים במקצוע, 
וזאת בעקבות מידע שהגיע אליה. כידוע, ספרי הלימוד החדשים מוצאים 
גם משמעות  בין הספרים  ויש בבחירה  מו”לים פרטיים  ידי  לאור על 
כלכלית. לפיכך, אסור לנו לפי הנהלים - כאנשי משרד החינוך, או כמי 
שנתפסים על ידי המורים כנציגי משרד החינוך והמערכת - להמליץ 
באופן ספציפי על ספר זה או אחר בפני המורים, בכתב או בעל פה. אין 
להשתתף באירועים לרגל צאתם לאור של ספרים אלו )דוגמת ימי עיון 

או ערבי עיון שעורכות הוצאות הספרים( וכו'."
המייל נשלח ללא ציון אירוע קונקרטי אליו רומז המכתב, אבל התוצאה 
הייתה ברורה וצפויה. צבי צמרת ואשר כהן נאלצו להימנע מהשתתפות 
בהשקת הספר. אגב, זמן לא רב לאחר מכן התקיים ערב השקה לספרה 
המתחרה של הוצאת 'רכס', שכהן היה אחד מיועציה. במקרה זה נראה שלא 
היה צורך ברענון הנהלים, ומייל לא נשלח מלשכתו של אדר כהן. אולי 
מסיבה זו בדיוק, בערב ההשקה נצפה בכיר בוועדת המקצוע המשתתף 

באירוע. 

6. שכתוב תוצאות ההצבעה יעיל יותר 
מניצחון

כ' וצ' מספרים לי על מקרים שבהם שכתב כהן פרוטוקולים מישיבות 
של ועדת המקצוע. במקרה הראשון דנה ועדת המקצוע בשאלה כיצד יש 
ללמד את אירועי מלחמת העצמאות. האם יש ללמד את הסיפור שאירע 
כסיפור הבלעדי ובפרק שיעסוק בשסע הערבי־יהודי להסביר שהחברה 
הערבית תופשת את האירועים אחרת, או שמא יש ללמד שני נרטיבים 

שונים של מלחמת העצמאות. 
כהן היה סבור היה שיש ללמד את שני הנרטיבים במקביל. לא מלחמה 
אחת פרצה אלא שתיים - זו שהיהודים סבורים שהתרחשה, ובה הותקפו 
לאחר שהערבים לא קיבלו את תכנית החלוקה, וזו שהערבים סבורים 
שהתרחשה, ובמהלכה גירשו היהודים את ערביי הארץ עד שבאו מדינות 
ערב לעזרתם. הרוב בוועדה היה סבור שלמלחמה אחת יש רק היסטוריה 
אחת ואת התפיסה הערבית יש להשאיר לפרק שעוסק בזהותם, לא לפרק 
ההיסטורי. התקיימה הצבעה ודעת הרוב התקבלה. ואולם, בסיכום הישיבה 
ששלח כהן לאחר זמן צוין ההפך, כאילו החליטה ועדת המקצוע ללמד 
את שני הנרטיבים במקביל. כהן טען שזה מה שהוא זוכר שהוחלט. אחרי 
שחברים בוועדה לחצו, התבצעה בדיקה נוספת והפרוטוקול שונה כך 

שיחזור לייצג נאמנה את מה שדעת הרוב קבעה.
במקרה אחר, צ' מספר שוועדת המקצוע דנה בשאלה כיצד יש ללמד 
את נושא האלימות הפוליטית; האם יש ללמד את הנושא באופן כללי 
או שמא לעסוק בו דרך הנושא של רצח רבין. צ' עומד על כך שהוחלט 
לעסוק בו דרך הנושא הכללי, אך בפרוטוקול שכתב כהן צוין שיש לעסוק 
בעניין דרך הנושא הספציפי של רצח רבין. הפעם, כשחברי הוועדה ביקשו 
לשנות את הפרוטוקול, ביקש כהן לערוך הצבעה חוזרת. בהצבעה החוזרת 
התקבלה החלטה ברוח זו  שכהן ביקש לאמץ. צ' עומד על כך שמדובר 

בשינוי מההחלטה הראשונה. 

7. מנע ככל יכולתך כינוס של יריביך
צ' מדבר על אדר כהן ונזכר בדמותו של 'הנסיך' מאת מקיאוולי – 
"בדרך כלל אומר אמת, אבל רק כדי שיוכל לשקר באופן אמין כשיש 
לו צורך בכך". הוא מוסיף לתאר את הפרופיל של כהן ומסביר ש"יחד 
עם היותו חרוץ, נחוש ומוכשר, אין לו אופי של פקיד. הוא מאוד יוזם 
ומקדם עניינים על פי ה'אני מאמין' שלו, וזאת בניגוד לאופי רגיל של 
פקיד הנדרש לקדם מדיניות של אחרים. כשצריך הוא יעשה שימוש בכל 
האמצעים כדי לקדם את האג'נדה שלו. ההכחשות בנושא הפרוטוקולים 

הדהימו אותי. הוא הכחיש את הדברים שנאמרו בוועדה במצח נחושה." 
בעניין המוכנות לעגל פינות כדי לקדם עמדות, מ' ואחרים מוסיפים 
ומספרים על מקרה שבו ביקש צמרת ביוני האחרון לכנס את ועדת המקצוע 
לשם אישור תכנית הלימודים החדשה. ההליך נדרש לפני אישורם של 
ספרים חדשים המותאמים לתכנית. כהן ככל הנראה ביקש לדחות את 
אישור התכנית החדשה, הן בשל תכניה שנתנו דגש רב יותר בצד הלאומי 
והן בשל הספרים החדשים שעלולים להיכנס בזכותה לשוק, וביקש לעכב 

את כינוס הוועדה. 
מ' מעלה אפשרות נוספת. יתכן שכהן לכאורה ביקש להמתין עם 
כינוס ועדת המקצוע עד לכניסתה של התפטרותו של צמרת לתוקף וכך 
למצוא את עצמו מכנס ועדת מקצוע כשיו"ר המזכירות הפדגוגית עובד 
איתו "באותו ראש". כך או כך, צמרת ביקש מכהן לכנס את הוועדה וזה 
השיב  כי הוא בדק עם החברים והמועד שצמרת ביקש לכנס בו את הוועדה 
אינו מתאים להם. צמרת ביקש לתאם מועד חדש עם החברים ולהפתעתו, 
בניגוד מוחלט למה שטען בפניו כהן, לא היה אפילו חבר אחד בוועדה 
שאמר למזכירתו שהמועד לא התאים לו. הוועדה התכנסה במועד המקורי. 
כ' רואה בכהן מי ש"אוהב מקסימום סמכות עם מינימום אחריות. הוא 
מבקש לשלוט בכול, אבל לא תמצא אותו אף פעם חותם על מסמך בעייתי. 
הוא תמיד יסתתר מאחורי מישהו אחר. תמיד יטען שמדובר בחוסר הבנה, 
שמישהו אחר היה מעורב, כך שהוא כלל לא התכוון. קשה מאוד לתפוס 

אותו על חם". 

8. הישאר בתפקיד הרבה שנים אחרי יריבך
המזכירות  ראש  יושב  מתפקיד  לאחרונה  שהתפטר  צמרת,  צבי 
הפדגוגית, הצליח להוביל בתקופתו מהלך של שינוי תכנית הלימודים 
תכנית  לתוך  הוכנסו  וציונית  לאומית  נגיעה  עם  נושאים  באזרחות. 
כבד.  ומקצועי  אישי  מחיר  תשלום  ותוך  רב  במאמץ  וזאת  הלימודים 
התקופה של צמרת במשרד יצרה שינוי רעיוני חשוב בלימודי האזרחות. 
ועדת המקצוע כיום אינה עוד ועדה של משפטנים המתרכזת ממילא 
בתכנית לימודים שעיקרה בזכויות מיעוטים ושאלות חוקתיות. כיום ועדת 
המקצוע מגוונת יותר, ומשלבת בתכנית הלימודים תכנים של היסטוריה 

יהודית, תרבות, לאומיות וציונות.
ובכל זאת מ' מבקש להדגיש שלדעתו אדר כהן שהגיע למשרד 
מעט לפני צמרת יישאר שם הרבה אחריו. למעשה, כהן הוא כיום 
אחד האנשים החזקים ביותר במשרד החינוך. כהן מחזיק בארבעה 
תפקידים שונים. בתפקידו הראשון הוא מפקח על לימודי האזרחות, 
ובתפקיד הזה הוא מחזיק בעצמה שאין דומה לה ביחס למפקחים 
אחרים. במקצועות אחרים קיים מפקח ספציפי לכל מגזר אוכלוסיה 
– לדתיים, לערבים, לדרוזים, לערבים ולחילונים. מפקח האזרחות, 
לעומת זאת, חולש על כלל לימודי האזרחות בארץ. בתפקידו השני 
אחראי כהן על לימודי "מולדת, חברה ואזרחות" בבתי הספר היסודיים. 
פעם למדו פשוט "מולדת"; היום האינדוקטרינציה מתחילה קצת 
אחרי הגן. בתפקידו השלישי יושב כהן בראש המטה ליישום דו"ח 
קרמניצר, שבמסגרתו הוא אחראי על התכנים שקשורים ל"ישראל 
כמדינה דמוקרטית"; ובתפקידו הרביעי הוא ראש "חיים משותפים", 

מיזם שבמסגרתו לומדים ומשתלמים יחד מורים יהודים וערבים.
השינוי שצמרת הנהיג במשרד עומד כיום למבחן. אם כהן ישלים את השנה 
הנוכחית הוא עתיד לזכות בסופה בתקן קבוע. זהו, כמובן, אותו התקן שלולא 
פיטוריה של ברנד הייתה היא זוכה בו. משמעות הדברים היא שאם יישאר 
כהן בתפקידו השנה הוא עשוי להישאר בתפקיד זה עד פרישתו לגמלאות. 
כשלושים שנה. במהלך התקופה הזו יהיה זה הוא שיקבע מה יהיו הספרים 
שהילדים שלנו ילמדו בשיעורי האזרחות, על מה יישאלו בבגרות, מה תהיה 

תכנית הלימודים ומה יהיה הרכב הוועדה שתקבע אותה. 0
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מלחמת השחרור
צילום: אלדן דוד, לע"מ

השינויים שהנהיג 
במשרד החינוך עומדים 

כיום למבחן. ד"ר צבי 
צמרת

צילום: מרים צחי

"הערבים מיתנו את 
עמדתם הלאומית 

מאז הסכמי אוסלו". 
התפרעויות ב–2006

צילום: פלאש 90

1   פרוטוקול הדיון שעסק במלחמת העצמאות 
שוכתב כך שנקבע שבבתי הספר ילמדו את 

הנרטיב הפלשתיני לצד הנרטיב היהודי.

2   ניסה למנוע כינוס של ועדת המקצוע בתואנה 
שהחברים לא יכולים להתכנס במועד הנקוב 

אף על פי שלא היה איש מהחברים שהמועד לא 
התאים לו.

3   אישור הספר של דיסקין נגרר קרוב לשנה, בעוד 
שהספר בהוצאת 'רכס', שנכתב זמן רב אחריו, 

קודם במהירות רבה וזכה לאישור ביום שאושר 
ספרו של דיסקין.

 4   משרד החינוך ממשיך לעבוד עם הספר
"להיות אזרחים בישראל" למרות שאינו מתאים 

לתכנית הלימודים. המורים אינם מיודעים בעניין 
אי התאמת הספר לתכנית הלימודים החדשה.

5   נשלח רענון נהלים לאנשי משרד החינוך בעניין 
איסור השתתפות בערבי עיון לפני השקת ספרו 

של דיסקין. רענון דומה לא נשלח לפני טקס 
השקת הספר מטעם 'רכס'.

6   כהן פסל את דיסקין על רקע ניגוד עניינים בשל 
ספר האזרחות שעמד להוציא, אבל לא פסל 

את עצמו למרות ששימש יועץ להוצאת 'רכס' 
בכתיבת ספר אזרחות מתחרה.

הטענות נגד אדר כהן:
<

<

<
<

תגובת דוברות משרד החינוך:
מבירור ראשוני עם איש המקצוע הרלוונטי אודות הפרטים נמסר לי כי הוא מלא באי- 
דיוקים,  עובדות שגויות והכפשות העולים לכאורה כדי לשון הרע,  חשש לדיבה לכאורה 

ולעבירה של העלבת עובד ציבור לכאורה, כמשמעה בחוק העונשין. 
בנסיבות אלה, ומאחר והיריעה ארוכה ומורכבת  ובחלק מהטיעונים אין המדובר רק במר 
כהן אישית אלא במשרד החינוך עצמו  ובבעלי תפקידים נוספים וכן, מפאת דוחק הזמן בו 
הצבתם אותי ומאחר ועובדות רבות בכתבה מצריכות בדיקה מעמיקה – אני פונה בכתב, כפי 
שפניתי בעל פה, לדחיית פרסום הכתבה לאלתר על מנת לאפשר לגורם המקצוע להתייחס 
בצורה עניינית ויסודית לטענות המועלות בה, באופן שיאפשר למסור לציבור מידע אמין, 

מהימן ומדויק, כמתחייב. 
לא מיותר לציין, כי זוהי גם חובתכם לפעול בהתאם לכללי האתיקה העיתונאית ולאפשר 

זמן סביר בעיקר לאור הטענות המיוחסות לגורם המקצוע בכתבה.
הערת המערכת: השאלות הועברו למשרד החינוך יותר מיממה טרם ירידת הכתבה 

לדפוס, כמקובל
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יהודה יפרח
       הגנה מן הצדק

השופט  נגד  דבר  לי  אין  מראש:  אבהיר 
המשפט  מבית  סיפורים  כמה  אבל  גרוניס. 
העליון, המעידים על יחס חד ושיפוט מהיר 
כלפי עורכי דין המופיעים מולו, מטילים צל 

מועט על דמותו. 
סיפור אחד הוא על עורך דין שלא הספיק 
לומר דבר בטרם פתח השופט גרוניס ואמר 
"אדוני מתכוון כמובן למשוך את העתירה". 
איתו  הגיעו  ששולחיו  הנבוך,  הדין  עורך 
מהצפון הרחוק עד לירושלים, עמד ותהה מה 
יחשבו עליו שולחיו, כשעוד לפני שפצה פה 
כבר זרק אותו השופט מהדוכן ומבית המשפט. 
ובעזות משהו, הפטיר, "בוודאי, אם רק כבוד 

השופט יסביר לי מדוע?"
הפרקליט  מתעוזת  שהופתע  גרוניס, 
הצעיר, מיהר להשיב: "כמובן, אם תרצה, אני 
מוכן למסור לך את הדברים בכתב אבל זה 

יעלה ללקוח שלך 30,000 ש"ח". 
האיום המרומז בהוצאות משפט לא סבירות 
כדי לנקות את השלחן ולזרז את סדרי הדיון 
אינו מאפיין כמובן, ולשופט גרוניס מעלות 
לא מעטות. בין השאר עומדת לזכותו העובדה 
שהוא נחשב מהשופטים האקטיביסטים פחות 
בית  של  יכולותיו  בדבר  יותר  והשמרנים 
המשפט להפוך סדרי בראשית במדינה. גרוניס 
גם נחשב מחויב פחות לממסד מאשר כמה 
ולעתים  המדינה  בשירות  שצמחו  מעמיתיו 
כי שכחו שהם כבר לא מייצגים את  נדמה 
הפרקליטות. בכל אופן, ברור כי מינויו לא 
יביא למהפכה ולשינוי כיוון בבית המשפט 
העליון, שינוי שיהיה בו כדי להחזיר את אמון 

הציבור בבית המשפט.
גרוניס  שדווקא  קבע  מי  מזו,  יתרה 
צריך להיות נשיא בית המשפט? הרי שיטת 
הסניורטי, המקבעת את השופט הוותיק ביותר 
בעת הזאת כמי שיזכה בתפקיד, איננה קבועה 
בחוק ואין בה גם כל היגיון. מי קבע ששופט 
הצעיר  בגיל  העליון  המשפט  לבית  שמונה 
ביותר הוא גם המתאים ביותר להיות הנשיא? 
בפלוגה  היטב  שתפעל  שיטה  אולי  זו 
על  האחראי  בקביעת  גולני,  של  המסייעת 
תורנות השמירות או הפטורים משטיפת כלים, 
אך נשיא בית המשפט לא יכול להיבחר בצורה 
כזו. לנשיא יש תפקיד בניהול מערכת בתי 
בנושאים  לו שיקול דעת רחב  יש  המשפט, 

שונים ומגוונים והוא ראשון בין שווים. על 
כן מעלותיו ומגרעותיו צריכות להיבחן סמוך 

למינוי, ולא לקבוע את ההחלטה מראש.

אין מחויבות
לאחרונה,  נפרצה  הסניורטי  שיטת 
ביניש  העליון  ביהמ"ש  נשיאת  כשביזמת 
מונתה נילי ארד לנשיאת בית הדין הארצי 
לעבודה במקום השופט הוותיק ביותר, יגאל 
פליטמן. הדבר מוכיח כי השיטה אינה קדושה 

והנוהג לא מחייב. 
גם על פי החוק, לוועדה למינוי שופטים 
הסמכות לקבוע מי יהיה נשיא בית המשפט 
העליון, ואין היא מחויבת לשיטת הסניוריטי. 
בית  שופטי  מבין  מתאימים  מועמדים  יש 
המשפט העליון ויש מהם שכיהנו בתפקידים 
יש  ומהותית  ניהולית  ומשמעותיים.  רמים 
לבחון את יכולותיהם אז ולהקיש ליכולותיהם 

כיום. 
יש גם מי מהשופטים שעשויים להחזיר את 
האמון בבית המשפט העליון בקרב אוכלוסיות 
רחבות. לדוגמה אציין את השופט חנן מלצר, 
איש  בארץ, שאיננו  הבכירים  הדין  מעורכי 
אך  העבודה(,  במפלגת  חבר  היה  )הוא  ימין 
יכולותיו המשפטיות וראיית עולמו הרחבה 

אינן נתונות במחלוקת. 
השופט מלצר, בניגוד גמור לרוב עמיתיו 
לבית המשפט, היה רוב שנותיו בפרקטיקה 
הפרטית. הוא איננו איש המערכת. זה יתרונו 
הגדול על פני מועמדים ראויים אחרים כמו 
הוא  ועוד.  נאור  מרים  רובינשטיין,  אליקים 
גם צעיר יחסית ומינויו יכול להעניק יציבות 
למוסד, שכן הוא צפוי לכהן עד 2021, זמן 

מספיק כדי להטביע חותם על המערכת. 
בית  לנשיא  מלצר  חנן  של  מינויו 
המשפט העליון יהיה איתות לציבור שבית 
למערכת,  מחויב  אינו  העליון  המשפט 
לגורמי  או  הקיצוני  לשמאל  לממשלה, 
הימין. מלצר הוא מועמד שלא מן המערכת, 
לתלם  המשפט  בית  את  להחזיר  ובכוחו 
הנדרש  העדין  והאיזון  הפסיקה  מבחינת 

בין הרשויות. 

נחי אייל הוא מנכ"ל הפורום המשפטי 
למען ארץ ישראל

שיטת הסניוריטי קיבעה בתודעה הציבורית כי השופט גרוניס 
ראוי להיות הנשיא הבא, אך בהיעדר עיגון בחוק לשיטה ראוי 

לתהות מדוע לא למנות מישהו אחר. חנן מלצר למשל

לא רק גרוניס

הכול שפיט 0 נחי אייל

בכל הקשור לאינטליגנציה תקשורתית ופוליטית, לדורית ביניש 
אין את זה. קודמה בתפקיד הצטיין בגאונות אקדמית שבאה עם חושים 
פוליטיים ותקשורתיים חדים. אלו אפשרו לאהרן ברק לחולל מהפכות 
עומק במינימום חיכוך. אך הארי נדם, ואחרי פרישתו היורשת שלו לא 
הזדמנות  אף  לא מחמיצה כמעט  הנשיאה  כבוד  מפסיקה להתערבב. 
ולהטיל  בוץ  הציבורית, להתפלש בשלוליות  לקחת צד בהתכתשות 
בליסטראות על דמונים פוליטיים אנונימיים. היא מזכירה קצת את 
המורה הצעירה שלוקחת ללב את הקללות והמכות של הבנים הניצים 
בהפסקה, וכשהמריבה נגמרת היא מוצאת את עצמה בתחתית ערימת 

הילדים אחרי שגם לה משכו בשיער. 
עבור העיתונאים, שגם מהצד השמאלי מתקשים לדחות סיפוקים 
וסקופים, זו כמעט תמיד הרמה להנחתה: למי התכוונת כשאמרת שהוא 
מנצל את החסינות? מי מוסר מידע מוטעה לציבור? מי השר שהורס את 
הדמוקרטיה? זהו בדרך כלל הרגע שבו ביניש נזכרת בתפקידה הממלכתי 
ונאלמת דום, משאירה את העיתונאים לנחש לבד, לרוץ אחרי הח"כים 
'החשודים' ולקבל מהם את מנת הזפת והנוצות היומית שנמרחת על 
כותלי בית המשפט העליון. וכך, האשראי הציבורי של המוסד הזה הגיע 

לאוברדרפט חמור והוא הופך עם הזמן ליותר ויותר שנוי במחלוקת.
במובן הזה הנאום הלוחמני שלה בכנס העמותה למשפט ציבורי לא 
חידש דבר. הוא רק תרם לכך שהרעש התקשורתי שנוצר האפיל על 
ההערות החשובות שהעירה חברתה - השופטת מרים נאור. נאור דיברה 
על המחיר הכבד של השיח התקשורתי סביב סוגיית מינוי השופטים 
ובמיוחד על "האפנה לתייג שופטים ופסיקותיהם כשייכים למחנה זה 
או אחר". היא ניסתה להמחיש איך עצמאות השופטים נפגעת מהשיח 
התקשורתי, והציעה לדמיין מדינה רחוקה שבה קיימות שתי מפלגות 

- אדומה וצהובה:
"שוו בנפשכם כי מועמד לשיפוט מתבקש במסגרת שימוע להשיב 
'אדום  'הלנו אתה אם לצרינו'. אם יאמר  לשאלתו של אחד האדומים 
אני', ימצא עצמו בעלותו על כס השיפוט במלכוד. אם יתדיין בפניו 
מתדיין צהוב ירגיש המתדיין הצהוב כי המשחק מכור ולא יהיה לו אמון 
בבית המשפט. שימו עצמכם בנעליו של כל מי שמשתייך למחנה הצהוב 
כדי להבין עד כמה מזיקה מחויבות כזו למערכת המשפט. קיימת סכנה 
שהשופט יאמר, אולי אפילו שלא במודע, וכדי שלא יראה בו הציבור 

'אדום', 'אפנה בדין דווקא לשיטתם של הצהובים'".
ייתכן שנאור רמזה בדבריה לשופט אשר גרוניס, שהפך ל'מועמד' של 
ח"כ יעקב כץ מהאיחוד הלאומי אך עשוי לאכזב את מי שהוביל למינויו, 
או לנעם סולברג, שהימין בטוח שהוא ישמש חומת מגן בעתירות נגד 
יישובים לא מוכרים, אף על פי שמדובר בשופט ממסדי שעבד בנאמנות 
תחת שלושה יועצים משפטיים. "ארחיק לכת ואומר כי שופט לא רשאי 
להבטיח, לא לחבריו לכס השיפוט ואפילו לא לעצמו, מה יפסוק בעתיד 

בסוגיה כזו או אחרת שתתגלגל לפתחו", סיכמה נאור.

הרס המערכת
אבל את ההמחשה החזקה ביותר לייאוש שפשה במערכת קיבלתי 
כך  שם,  החוויה  המדינה.  בפרקליטות  בכיר  גורם  עם  בשיחה  דווקא 
מתחוור, היא של לא פחות מאפוקליפסה, רעידת אדמה המערערת את 
יסודות השיטה. "נוצר פה משחק שחמט ציני בין שחקנים תקשורתיים 
משני ִצדי המפה הפוליטית", טוען הבכיר בשיחה עם 'מקור ראשון'. 
"עיתון 'הארץ' מגדיר את סולברג כ'שנוי במחלוקת' בגלל שהוא גר 
בהתנחלות וצובע אותו בשחור. בהמשך, מרחיב העיתון את היריעה 
וצובע גם את גרוניס בגלל שהוא לא מספיק אקטביסט. 'מקור ראשון' 
לא נשארים חייבים וצובעים גם הם את השחקנים של היריב בלבן - זה 
מינוי של בייניש וזה חסיד של ברק. בתווך, חברי הוועדה צריכים להנחית 
מט על מועמדי המחנה השני כדי לרצות את הציבור שלהם, ומתחילה 

עסקנות דילים מכוערת, כשאין דיון רציני לגופו של מועמד.
"תגיד לי, מה הופך את זילברטל לאיש של בייניש? מדובר בשופט 
מקצועי שהתקדם בשל כישוריו ועבודתו. זה ממש מעליב לבעל מקצוע 
כמותו לשמוע שהוא שפוט של מישהו! ומה עם כל האנשים המוכשרים 
שעבדו שנים בשירות המדינה ואין להם פטרון פוליטי, כבר לא סופרים 
אותם? זה נעשה מלוכלך עד כדי כך שהמועמדים האיכותיים באמת 
מהססים האם בכלל להגיש מועמדות ולעבור את ההתבזות הזו. והכי 
חמור שזה כבר לא רק בעליון, אלא גם בבתי משפט שלום ובמחוזיים. 

הפוליטיקאים והעיתונאים לא מבינים שהם הורסים את המערכת".
אבל את השאלה שאתה שואל על זילברטל אנחנו שואלים על 
סולברג. ביניש מכריזה שהיא לא רוצה למנות שופט עם גוון פוליטי 
ומתכוונת לסולברג, אבל בזה היא מקבלת למעשה את התכתיבים 
של 'הארץ' שהחליט לצבוע אותו. אז מה אתה מצפה מ'מקור ראשון', 
שיישאר על הגדר ויפקיר את הזירה? ובכלל, אם כבר נכנסים לשאלת 
"מי התחיל", די ברור שהתהליך לא התחיל בתקשורת אלא אצל אהרן 
ברק. התוצאה הבלתי נמנעת של ההחלטה האסטרטגית על אקטיביזם 
שיפוטי שבמסגרתו בית המשפט מתערב בנושאים פוליטיים היא 

חשיפה של המערכת לביקורת ציבורית.
"כן, אבל חייבים לזכור ש־99% מהפסיקות של השופטים לא קשורים 
בכלל לפוליטיקה. הם מתעסקים בערעורים מנהליים ובהגבלים עסקיים 
ובתיקים פליליים ובתביעות אזרחיות. הפסיקות החוקתיות והפוליטיות 

הן פרומיל זניח ואי אפשר בגללם להרוס את כל המערכת".
ההיקף הוא אולי זניח כמותית, אבל מאד משמעותי מבחינה 
כי בסוף, הדימוי של בית המשפט נקבע בדיוק על  איכותית. 
פוליטיות  מחלוקות  להכריע  שמתיימרות  אלו  פסיקות  בסיס 

בהנחתה מלמעלה.

במינוי  נגיעה  לפוליטיקה  שתהיה  שאסור  היא  הנחרצת  "דעתי 
השופטים. אבל אני מסכים איתך שעל בית המשפט מוטל להשיב לעצמו 
את אמון הציבור, ולהיות קשוב יותר גם לקולות אחרים שעולים מהעם".

שינוי מבורך
חבר הוועדה למינוי שופטים, ח"כ אורי אריאל, דוחה על הסף את 
קבלת  תהליך  הפוך.  בדיוק  הוא  "המצב  הפרקליטות:  בכיר  טענות 
ההחלטות של הוועדה התמקצע והשתפר כפי שלא היה מעולם. צריך 
לזכור שהמצב עד כה היה שכל המינויים היו נסגרים בחשאי בלשכתו של 
נשיא ביהמ"ש העליון והוועדה תפקדה כחותמת גומי בלבד. האבסורד 
הזה נפסק כשעבר החוק שקובע שנדרש רוב של שבעה חברים לכל מינוי. 
בתקופה הראשונה, בימי ביניש ושר המשפטים פרידמן, היו רק מריבות 
ובמשך שנתיים תמימות בכלל לא מונו שופטים. ביניש עיכבה את 
המינויים וגרמה לעומס אדיר על המערכת. לזכותו של השר נאמן יאמר 
שמכניסתו לתפקיד הוא שינס מתניו, כינס את הוועדה לישיבות רבות 
ואינטנסיביות ובשנתיים האחרונות מינינו לא פחות מ־150 שופטים 
בכל הערכאות, שזה רבע מכל מערכת המשפט. השופטים הבינו שכללי 
המשחק השתנו ושנדרשת הסכמה, והפלא ופלא - כל השופטים שמונו 

מונו מתוך הסכמה רחבה, כולל שופטי העליון".
כיצד אתה מתייחס לטענות בדבר הפוליטיזציה של הליך המינויים?

"אלו טענות חסרות שחר שיכול לומר אותם רק מי שאינו מכיר 
את העבודה שלנו. עבודת הוועדה היא מאד מקצועית. אנחנו מקבלים 
חומרים רבים על כל מועמד מהנהלת בתי המשפט. כל מועמד עובר 
גם קורס־מבחן מפרך של חמישה ימים שמועבר מטעם הנהלת בתי 
המשפט והתוצאות מגיעות אלינו עם המלצות מקצועיות. בקורס לא 
יושבים שרים ולא ח"כים אבל כן שופטים מהעליון, ומי שלא עובר את 
הקורס בכלל לא מגיע לוועדה. במינוי לערכאות גבוהות אנחנו קוראים 
מגוון פסקי דין של השופטים, בוחנים כמה מפסיקותיהם נפסלו בערכת 
ערעור, ומקבלים חוות דעת על המזג השיפוטי שלהם, על קצב העבודה 

וההתנהלות המקצועית".
הטענה היא שההעדפה של שופט מהפריפריה או ממגזר כלשהו 

באה על חשבון ההתאמה המקצועית.
"זוהי טענה חסרת בסיס. צריך לזכור שעל כל מקום בבית משפט 
בפריפריה יש בין חמישה לעשרה מועמדים, ועל כל מקום באזור המרכז 
יש לא פחות מ־35 מועמדים. גם אם נגיד ששליש מהם אינם עומדים 
סופר־ מועמדים  של  גדול  מבחר  יש  עדיין  מקצועיים  בסטנדרטים 

איכותיים. הגיוון אינו בא על חשבון המקצועיות, כי אנחנו בוחרים רק 
מבין הטובים ביותר. ונכון, על משרת שיפוט בבאר־שבע אני אעדיף 
את תושב הדרום על פני עורך דין מאזור המרכז, אבל עדיין אבחר רק 

מועמד ראוי".

פתיחות לכול
לאריאל חשוב להדגיש את הפתיחות של הוועדה לכל המגזרים: 
"אני אישית תמכתי במועמד בדווי, שהוא אגב השופט הראשון מהעדה. 
ח"כ טאלב אסנע אפילו שיבח אותי בכנסת על שתמכתי בו. חשוב 
לנו להכניס נשים וגברים וערבים ורוסים כי אנחנו יודעים שכל עדה 
מסתכלת על המערכת ובוחנת 'האם יש לנו מישהו משלנו', וזה משפיע 
על מדת האמון שלה במערכת. כולנו ראינו איך בוחרים פה רמטכ"ל 
ומפכ"ל ואילו ביזיונות ותככים נלווים לזה, ואני חייב לומר שבהשוואה 
לזה, הליך מינוי השופטים הוא מהאיכותיים ביותר במדינה. במובן הזה 

טענות בכירי הפרקליטות הן בגדר זעקת הקוזק הנגזל".
מהי עמדתך ביחס להצעות חוק השימוע לשופטים?

חוץ  לציבור  פתוחים  להיות  צריכים  הוועדה  שדיוני  חושב  "אני 
מהדיונים האישיים. שכל חומר שלא פוגע בפרטיות של המועמד יפורסם. 
אני נגד שימוע בכנסת, כי בוועדות המשנה של הוועדה למינוי שופטים 
העבודה היא יסודית יותר ומעניקים זמן וקשב לכל מועמד. כך או כך, 

אין סיבה שיסתירו את המידע מהציבור".
מהו יחסך לתופעת היחצ"נים והלוביסטים שחלק מהמועמדים 

שוכרים?
אריאל צוחק. "יש מועמדים שממש מטרידים אותנו עם היחצ"נים 
שלהם אבל אני תמיד אומר להם שמי שחושב שהיחצ"ן באמת ישפיע 
על העבודה שלנו טועה. מה שמעניין אותנו לבסוף הם הכישורים והחובה 
למנות אנשים ראויים, בבחינת 'ואשיבה שופטייך כבראשונה'. אני גם 
לא מתעלם מהחשיבות של התקשורת, וכשהיא חושפת פרטים שאנחנו 
לא יודעים על מועמד מסוים היא ממלאת את תפקידה ותורמת את 
תרומתה לתהליך קבלת ההחלטות. אבל בסוף המינוי מתרחש פה ולא 

במערכת של אף עיתון".
את ההפתעה האחרונה שולף ח"כ אריאל ביחסו להצעת החוק של 
יעקב אדרי. כזכור, אריאל יושב בוועדה על תקן נציג האופוזיציה, אף 
על פי שהוא חבר במפלגת האיחוד הלאומי: "אדרי מציע שחברי הכנסת 
השני החבר בוועדה יהיה מהסיעה הגדולה ביותר של האופוזיציה. אמנם 
נכון שהמועמד של קדימה לוועדה )רוני בראון, י"י( נפל בגלל שחלק 
מחבריו לסיעה הצביעו בעדי והפילו אותו, אבל אני חושב שיש הגיון 

בהצעה שיהיה נציג מימין ונציג משמאל".
אני שומע נכון? אתה תומך בהצעה שתפסול אותך מלהמשיך 

לכהן כחבר בוועדה?
"אני לרגע לא מתחרט על השנתיים האחרונות, זו הייתה זכות גדולה 
בשבילי לשרת את עם ישראל בתפקיד הרגיש הזה. אבל אני חושב 

שצריך להודות ביושר שההצעה של אדרי הוגנת". 0
yehuday@makorrishon.co.il

לא איש המערכת. 
השופט חנן מלצר
צילום: פלאש 90

דבריה של השופטת נאור לאחרונה מצטרפים לדברי בכיר בפרקליטות המבטאים יאוש מוחלט 
מהשתלטותו של השיח הפוליטי על הליך מינוי השופטים. במקום לדון לגופו של מועמד, הם טוענים, 

מתקיים משחק תקשורתי הצובע את המועמדים בצבעים פוליטיים. ח"כ אורי אריאל דוחה את הטענות 
ומצהיר: עבודתנו מקצועית. נקודה

דין תורה מדומה התנהל בישיבת 
כפר הרא"ה

יזמה חדשה לחיזוק המודעות למשפט עברי בקרב הנוער מציעה עריכת סדנאות 
במוסדות חינוך שונים 

עדו רכניץ

השבוע התקיים בישיבת כפר הרא"ה משפט דמה בנושא תחרות עסקית. תלמידי הישיבה צפו בסרט שבו צולמה דילמה של 
מנהל תיכון המתלבט בשאלה האם לאפשר פתיחת קיוסק חדש בהנהלת תלמידי כיתות י"א, אשר יתחרה בקיוסק שמנהלות 
כיתות י"ב. התלמידים קיבלו קלפים מעוצבים ובהם מקורות הלכתיים רלוונטיים לסוגיה. לאחר ליבון הנושא במשותף העלו 
התלמידים את הטענות על הכתב ובחרו בנציג אשר הגיע לדיון בהנחיית הרב בר־אלי מבית הדין של 'ארץ חמדה - גזית' בשדרות. 
התלמידים שיתפו פעולה, ודנו והתווכחו למעלה משעה. מכון 'משפט לעם' בשדרות, אשר יזם את הסדנה, מציע למוסדות חינוך 

נוספים להצטרף ולחזק את המודעות למשפט עברי בקרב הנוער.

<
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בין  השבוע  התגלע  חריף  עימות 
ושומרון  ביהודה  מההתיישבות  מנהיגים 
אלי  עו“ד  ירושלים,  מחוז  פרקליט  ובין 
אברבנאל, במהלך כנס שארגנה מכללת 
בררנית  "אכיפה  'שערי משפט' שנושאו 

ותג מחיר - משפט או פוליטיקה?"
המשתתפים  דנו  ארוכה  שעה  במשך 
בשאלה האם קיימת הטיה פוליטית בקרב 
האם  ובשאלה  המדינה  פרקליטות  אנשי 
כלפי  ואיפה  איפה  נוהגת  הפרקליטות 

אנשי ימין.
יו“ר  היה  באירוע  הדוברים  ראשון 
מועצת יש“ע, דני דיין, שמיהר להאשים 
"אכיפה  בניהול  המדינה  פרקליטות  את 
היהודית  ההתיישבות  כלפי  סלקטיבית 
דיין שיתף את הקהל  ושומרון".  ביהודה 
עם  באחרונה  שערך  מפגישה  ברשמיו 
והמשנה  לדור  משה  המדינה  פרקליט 
כי  וסיפר  ניצן,  שי  המדינה  לפרקליט 
רחוב  שבמסדרונות  בתחושה  "יצאתי 
צלאח א־דין מתנחל הוא פושע בפוטנציה". 
מופתע  שנראה  ירושלים,  מחוז  פרקליט 
מההאשמות הכבדות של דיין, מיהר לדחות 
את הביקורת ואמר כי "אכיפה סלקטיבית 
פסולה, זה אסון אם יש תופעה כזו, אני לא 
מקבל את החשדנות הזו שמישהו עושה את 
הדברים מתוך מניעים פסולים, ואם הוא 
עושה צריך פשוט לתלות אותו, אין דבר 
כזה שאדם במערכת אכיפת החוק יקבל 
החלטות ממניעים פסולים". עם זאת הודה 
מוגברת  "אכיפה  של  בקיומה  אברבנאל 
טען  אך  אידאולוגי",  הוא  המניע  כאשר 
שהאכיפה המוגברת היא גם כלפי עבירות 

של אנשי שמאל. 
בקרב  קיימת  כי  הכחיש  אברבנאל 
"יש  כי  ואמר  פוליטית  הטיה  הפרקליטות 
אני  פרקליטים...   800 בפרקליטות  לנו 
לא יודע מי יכול להתיימר לאפיין את כל 
קבוצת האנשים הזאת אם הם נוטים לשמאל 

או ימין, אני לא חושב שמישהו יכול לנחש 
את עמדתי הפוליטית או את עמדתו של שי 
ניצן". פרקליט המחוז הדגיש כי הוא מאמין 
נאמרו  "לא  הפרקליטות  כלפי  שהטענות 

באופן ציני", וכי "כאשר 
נורמטיביים,  אנשים 
רציניים  אינטליגנטיים, 
הדברים...  את  אומרים 
את  להדאיג  צריך  זה 
רשויות  כי  הרשויות, 
אכיפה שלא נהנות מאמון 
בבעיה  נמצאות  הציבור 
אותנו  מדאיג  זה  גדולה. 

ואפילו כואב לנו כי הדברים כל כך מופרכים 
וחסרי בסיס ומזיקים, כי אמון הציבור חשוב 

לנו כמערכת אכיפת חוק".
סוגיה נוספת שעלתה במהלך הכנס 
אלא  מחיר“  “תג  פעולות  ביצוע  היא 
שכאן דווקא שררה תמימות דעים בקרב 
הדוברים ביחס השלילי כלפי התופעה. 

גם  הוא  “בעיניי מה שמכונה תג מחיר 
מועצת  יו“ר  קבע  איוולת“,  וגם  עוולה 
יש“ע, והוסיף כי “מי ששורף שדה של 
שהאכיפה  בגלל  רק  מפשע  חף  ערבי 
המנהל  של  הבררנית 
קרוואן  הרסה  האזרחי 
של  מוסר  זה  יהודי,  של 
סדום“. דיין תקף בחריפות 
פעולות תגמול נגד רכוש 
צה“ל וטען כי “מי שחושב 
למאבק  תורם  הוא  שבזה 
ישראל  מדינת  למען 
זו  בגדול.  טועה  ויו“ש 
בגודלה  השנייה  האסטרטגית  הסכנה 
להתיישבות היהודית ביו“ש אחרי ברק 
אובמה, ולכן מי שעושה את זה הוא גם 
עבריין וגם טיפש“. ראש מועצת קדומים 
לשעבר, דניאלה וייס, הייתה קצת יותר 
כי  רמזה  ואף  לתופעה,  ביחס  מאופקת 
השב"כ הוא זה שעומד מאחורי הפעולות. 

של  יזמה  אינו  אחוז  ב־98  מחיר  "תג 
הצעירים, ואני חיה עם הצעירים ומכירה 
וייס. לדבריה,  את כל הגבעות", פסקה 
מי שעומד מאחורי ביצוע הפעולות "זה 
לא נוער הגבעות, זה לא הילדים שלי וזה 
לא הילדים שאני עובדת איתם בעשרות 
מאחזים, זה אנשים שמוכוונים להשחיר 
את הציבור האידאליסטי, כשם ששמפניה 
הושתל כדי להשחיר". למשמע הדברים, 
"את  ושאל:  לוייס  פנה  אברבנאל  פנה 
כמה  בחדר  שיושבים  חושבת  באמת 
הם  הזאת  שבדרך  שחושבים  אנשים 
דמיון  זה  מסוימים?  באנשים  יילחמו 
מפותח... המקסימום שאי פעם קרה בכל 
שנאמר  הוא  האחרונות  השנה  ארבעים 
מודיעינית של השב"כ חרגה  שהפעלה 
מדי.  יותר  עשה  שמישהו  כזאת  ברמה 
מעולם לא נטען ולא נמצא שישבו כמה 
להטיל  בניסיון  בקונספירציה  אנשים 

כתם על אנשים".

בג"ץ הורה למדינה להסביר מדוע נמשך תשלום 
הבטחת הכנסה לאברכים חרדים

לפני כשנה וחצי קבע בג"ץ כי התשלום מפלה ואינו חוקי אך הממשלה המשיכה לספק אותו. עתירה בעניין נידונה כעת בבג"ץ

דו"ח מהפכני: הדין החל על הקרקעות ביו"ש 
מכשיר את היישובים המיועדים להריסה

חוות הדעת המשפטית חוברה בידי עורכי הדין יעקב וינרוט וד"ר אשר ארנון ותוצג בקרוב לממשלה

טל רוזנר 

נמשך  מדוע  להסביר  המדינה  על 
לאברכים  הכנסה  הבטחת  תשלום 
כך  בנושא,  הרפורמה  למרות  חרדים 
שהגישו  עתירה  בעקבות  בג"ץ  קבע 
הסטודנטים,  אגודת  בהם   - ארגונים 
'חדו"ש'  עמותת  לפלורליזם',  'המרכז 
ועוד - נגד החלטת הממשלה הממשיכה, 
למעשה, את תשלום הקצבה לאברכים, 

למרות שפסק דין שאסר זאת. 
לפני כשנה וחצי קבע בג"ץ כי תשלומי 
הבטחת הכנסה לאברכי כוללים הם בלתי 
אוכלוסיות  מפלים  שהם  מאחר  חוקיים, 
לומדים אחרות, כגון סטודנטים. בפסק הדין 
ציינו השופטים כי אם הכנסת מעוניינת 

להמשיך ולתמוך באברכי כוללים, עליה 
לקבוע הסדר שוויוני בסוגיה. עוד קבעו 
השופטים כי החל משנת 2011 לא יהיה 
ואולם,  כוללים.  באברכי  לתמוך  אפשר 

מדצמבר  ממשלה  החלטת 
ההסדר  כי  החליטה   2010
שפסל בג"ץ ייוותר על כנו, 
הקובעת  ההוראה  למעט 
לקבלת  החמישית  שבשנה 
המלגה  תופחת  הקצבאות, 
לאברך  ויתאפשר  ל־75%, 
לצד  תעסוקה  לשלב 

זו  שנה  בתום  כאשר  חלקיים,  לימודים 
יופסק תשלום הקצבאות. עם זאת, חשוב 
לציין כי ההוראות המגבילות את תשלום 
על  חלות  לא  שנים  לחמש  הקצבאות 

ממקבלי   80% -  29 גיל  מעל  שהוא  מי 
הקצבאות היום )8,800 אברכים(. 

בעתירה שהוגשה נגד ההסדר החדש 
ונדונה השבוע נטען כי בפועל, בארבע 
הקרובות  השנים 
שינוי  כל  יחול  לא 
מ־10,000  ולמעלה 
אברכים ימשיכו לקבל 
את הגמלה, תוך שהם 
מחויבים ללמוד שבוע 
דבר  בכולל,  שלם 
הפוגע בשוויון. עורכת 
מ'המרכז  ארז־לחובסקי  אורלי  הדין 
ההחלטה:  בעקבות  אמרה  לפלורליזם' 
"אנו מברכים על החלטת בית המשפט 
אשר הבין כי ההסדר שקיבלה הממשלה 

מפלה נשים, בני דתות אחרות, זרמים 
שמהם  וסטודנטים  ביהדות  אחרים 
בזמן  הכנסה  הבטחת  קצבת  נשללת 
אינם  שאברכים  בעוד  לימודיהם, 
השתכרות  מיצוי  להראות  נדרשים 

לצורך קבלת הקצבאות". 
התאחדות  יו"ר  סגן  רביב,  עפרי 
"המאבק  מסר:  הארצית,  הסטודנטים 
שנה  כחצי  לפני  הסטודנטים  שהובילו 
בית  של  לפתחו  אתמול  חזר  ברחובות 
המשפט העליון, ואני בטוח שהוא לא ייתן 
לאי שוויון משווע שכזה להימשך. אנחנו 
לא  כי  הדיונים,  אחרי  לעקוב  נמשיך 
ציוני  מאבק  זהו  לחינם.  במאבק  דיממנו 
שבישר על המחאה החברתית ועוד שלב 

בחיזוק מדינת ישראל". 

תושבי  של  המאבק  מטה 
המאחזים, ‘מאשרים את היישובים‘, מגביר 
הכוונה  על הממשלה לקראת  הלחץ  את 
ושומרון  ביהודה  יישובים  כמה  להרוס 
קיבלו אנשי  בחודשים הקרובים. השבוע 
באמצעות  למאבק  משפטי  חיזוק  המטה 
חוות דעת משפטית שכתבו עורכי הדין 

הבכירים יעקב וינרוט וד"ר 
כי  הקובעת  ארנון,  אשר 
אפשר להכשיר את היישובים 
אנשי  להריסה.  המיועדים 
המטה מתכוונים להציג בפני 
ראש הממשלה והשרים את 
ממצאי חוות הדעת ולבקש 
על  תסתמך  המדינה  כי 

הממצאים בבואה להכריע בגורל היישובים.
הצהירה  האחרון  מרץ  בחודש  כזכור, 
עתירות  כמה  במסגרת  בבג"ץ,  המדינה 
שהגישו ארגוני שמאל, כי בכוונתה להרוס 
פרטיות.  אדמות  על  שנבנה  יישוב  כל 
לבית  המדינה  הציגה  ההצהרה  בעקבות 
המשפט בחודש שעבר לוח זמנים לביצוע 
הפינויים, ונקבע כי היישוב עמונה יפונה 
עד לסוף שנת 2012, גבעת־אסף תפונה עד 
חודש יולי 2012, ואילו רמת־גלעד ומצפה־
יצהר יפונו עד סוף החודש הקרוב. המדינה 

לבחון  בכוונתה  כי  זאת,  עם  הודיעה, 
התושבים  עם  להסדר  להגיע  אפשרות 

במקום שיימנע את הרס היישובים.
וארנון  וינרוט  של  הדעת  חוות 
קרקעות  על  החל  הדין  את  מנתחת 
"העובדה  כי  וקובעת  ושומרון  ביהודה 
כי פלוני הקים מבנים על  כשלעצמה 
אלמוני  של  מקרקעין 
את  מחייבת  איננה 
המסקנה המשפטית כי 
דין המבנים להיהרס". 
ינרוט  ו לטענת 
מבנה  כאשר  וארנון, 
על  לב  בתום  הוקם 
קיימת  פרטית,  קרקע 
אפשרות שמקים המבנה יפצה את בעל 
וירכוש למעשה את הזכות  המקרקעין 
כי  הדין  עורכי  קובעים  עוד  בקרקע. 
להריסה  המיועדים  ביישובים  הבנייה 
כן אפשר  ועל  אכן נעשתה בתום לב, 
הדעת  חוות  המבנים.  את  להכשיר 
מוציאה את העוקץ הציבורי מהעתירות 
נגד היישובים, וקובעת כי המדינה כלל 
בסכסוך  מעורבת  להיות  צריכה  לא 
אזרחית  בסוגיה  "מדובר  הקרקעות. 
מוכרעת  להיות  אמורה  אשר  טהורה 

שבין  המשפטיים  היחסים  במישור 
הצדדים, ולא במישור שבין המקים או 
בעל המקרקעין לבין הרשויות", נכתב 
שבעל  ככל  "ממילא,  הדעת.  בחוות 
הריסת  את  דורש  איננו  המקרקעין 
המקרקעין, קל וחומר אם הוא איננו כלל 
בנמצא, הרי שאין כל מקום לקביעה כי 
מבחינת דיני הקניין הדין החל באיו"ש 

משום  רק  המבנים  הריסת  את  מחייב 
מקרקעין  על  כדין  שלא  הוקמו  שהם 

בבעלות אחר".
את  'מאשרים  המאבק  מטה  מרכז 
בעקבות  מסר  אייל,  נחי  היישובים', 
של  "הטענות  כי  הדעת,  חוות  קבלת 
המתיישבים מקבלות היום תוקף משפטי. 
לעצור  צריכים  והשרים  הממשלה  ראש 

את מכונת ההרס ולהעביר את חוות הדעת 
לצוות שראש הממשלה התחייב להקים. 
אני בטוח שבחינה של חוות הדעת תחייב 
יש  כי  לבג"ץ  להודיע  הפרקליטות  את 
פתרון ואין שום צורך בהרס וחורבן". ח"כ 
ציפי חוטובלי )ליכוד( מסרה גם היא כי 

"חוות הדעת רק מחזקת את מה שאנחנו 
טוענים מאז הונפה החרב המשפטית מעל 
המאחזים: בג"ץ ושלום עכשיו ציירו מטרה 
בשל  נכונה  ולא  מחייבת  לא  משפטית 
עוד  לא  ההתיישבות.  את  להרוס  רצונם 
בנימוקים מעוותים של צדק ויושר יעשו 

למשפחות עוול ויהרסו את בתיהן".

   הליך מזורז
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שלב הסיכומים

תלונה לנציבות השופטים בעקבות נאום 
ביניש נגד הימין

'הפורום המשפטי למען ארץ ישראל' הגיש לנציב תלונות הציבור 
על השופטים השופט בדימוס אליעזר גולדברג תלונה רשמית 
נגד נשיאת בית המשפט העליון דורית ביניש, בעקבות דבריה 

החריפים על חברי הכנסת והשרים מהימין במהלך נאום שנשאה 
בשבוע שעבר. בתלונה טענו אנשי הפורום כי ביניש הפרה את כללי 
האתיקה של השופטים כשבחרה להתייחס בפומבי לסוגיה הנתונה 

במחלוקת פוליטית. "לנשיאה אסור לנקוט עמדה בסוגיה הנתונה 
במחלוקת פוליטית חריפה. זאת גם אם המחלוקת נוגעת למעמדו 

של בית המשפט העליון ולדרך מינוי השופטים, וגם אם לנשיאה יש 
עמדה בעניין", נכתב בתלונה. 

נמשכה מבג"ץ העתירה להקמת רשות 
לנישואין אזרחיים

שורה של ארגונים אזרחיים, בהם 'המרכז לפלורליזם יהודי', 
'קולך', 'פורום נשים דתיות', 'מבוי סתום', 'משפחה חדשה' ו'הבית 

הפתוח לגאווה וסובלנות' החליטו למשוך את עתירתם שבה 
דרשו מהממשלה להקים רשות לנישואין אזרחיים עבור זוגות 

שאינם יכולים להינשא על פי ההלכה. במהלך הדיון טענה נציגת 
העותרים, עו"ד עינת הורוביץ, כי "אנו בעידן פוסט־מודרני, והגיעה 

העת שממשלה תיקח אחריות ותאמר שכממשלה יש לה אחריות 
חוקתית כלפי האנשים שלא יכולים לממש זכותם להינשא". מנגד 

טענה עו"ד חני אופק מפרקליטות המדינה כי "הזירה הראויה 
להכרעה בסוגיה כזו היא ברשות המחוקקת. מדובר בסוגיה רגישה 

שמעוררת מחלוקות ציבוריות כבדות ולכן ההחלטה צריכה 
להתקבל בידי המחוקק". לאחר שמיעת הטיעונים, פנו השופטים 

אל נציגי הארגונים והמליצו להם למשוך את העתירה. בעקבות 
ההמלצה, כאמור, החליטו הארגונים למשוך את עתירתם.

פרקליטות המדינה האשימה את אולמרט 
במתן עדות שקר בבית המשפט

שלב הסיכומים במשפטו של ראש הממשלה לשעבר, אהוד 
אולמרט, בפרשת 'ראשון טורס', נפתח בבית המשפט המחוזי 

בירושלים במתקפה אישית על אמינותו של אולמרט. אולמרט 
מואשם בהשגת מימון כפול מארגונים ציבוריים בעבור כיסוי הוצאות 
נסיעותיו לחו"ל במסגרת תפקידו. בפתיחת סיכומי התביעה האשים 

עו"ד אורי קורב מפרקליטות המדינה את אולמרט במסירת עדות 
שקר, וביקש מבית המשפט לקבוע כי אולמרט "העיד עדות שאינה 

אמת והדבר הזה מחזק את ראיות התביעה". עורכי דינו של אולמרט 
אמרו בדיון כי "היינו מצפים לשמוע היום ראיות ואסמכתאות מצוות 

התביעה ובמקום זה שמענו הרבה תאוריות. לא שמענו הסברים 
לשאלות השופטים בנוגע לחוסרים שהיו בנסיעות, ולגבי השאלה 

אם היתה שיטה או לא. 

היועץ המשפטי לממשלה הודיע כי לא יגן 
בבג"ץ על חוק העמותות

היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין שיגר השבוע מכתב 
לראש הממשלה, ובו כתב כי איננו מתכוון להגן בבג"ץ על הצעות 
החוק בעניין עמותות השמאל, אם יוגשו עתירות נגד חוקיותן של 

ההצעות. "מדיניות היועץ המשפטי לממשלה היא למעט ככל 
הניתן בהכרזה על חוקים כלא חוקתיים", נאמר במכתב. עם זאת 

הודיע וינשטיין כי "לאור מובהקות המקרה שלפנינו מוצדק לחרוג 
ממדיניות זו. אם הצעות חוק אלה יבשילו לחוקים לא ניתן יהיה להגן 

עליהן בעתירות שיוגשו לבג"ץ. כך בכוונתי להצהיר בכנסת ואחר 
כך בבית המשפט העליון". הודעתו של וינשטיין מתייחסת להצעות 
החוק של חברי הכנסת אופיר אקוניס )ליכוד( ופאינה קירשנבאום 
)ישראל ביתנו(, שבהן נקבע כי יש לאסור על ארגונים לקבל מימון 

מממשלות זרות ולחלופין למסות כספים אלו במסוי כבד. 

בית המשפט קבע: ג'ק טייטל כשיר
לעמוד לדין

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי ג'ק טייטל, תושב היישוב 
שבות־רחל המואשם ברצח ובפעילות חבלנית, כשיר לעמוד לדין. 

השופטים קיבלו את ההחלטה למרות שהוגשו לבית המשפט 
חוות דעת סותרות בעניין. כתב האישום נגד טייטל מייחס לו ביצוע 
של שני מקרי רצח וכן הנחה של מטען בפתח ביתו של פרופ' זאב 

שטרנהל. בהחלטת בית המשפט נכתב כי "לא עלה בידי ההגנה 
להרים את הנטל המינימלי ולהצביע על אי כשירות הנאשם לעמוד 

לדין, ולו ברמה של ספק סביר לעצם קיומה... הנאשם אינו מנותק מן 
המציאות בה הוא נתון, הוא בעל כושר מילולי מרשים ובעל יכולת 

לקיים קשר טוב עם המראיין אותו, מודע היטב להליך המשפטי 
ותוצאותיו, יודע שהוא נמצא בבית המשפט ומודע לפונקציות 

השונות הנוטלות חלק בהליך המשפטי". משפטו של טייטל יימשך 
בשבועות הקרובים.

נפתח משפטו של הרב מרדכי אלון
בבית משפט השלום בירושלים נפתח משפטו של הרב מרדכי 

אלון המואשם בביצוע מעשים מגונים בכמה מתלמידיו לשעבר. 
אלון הגיע לבית המשפט כשהוא מלווה במשפחתו הקרובה. לאחר 

הקראת כתב האישום, הודיע סנגורו של אלון כי מרשו מתכוון 
להודות בעובדות כתב האישום אך לכפור בכך שהמעשים שעשה 

היו לצורך מיני כלשהו. עם זאת ביקש הסנגור לדחות את המשך 
המשפט כדי לאפשר לו ללמוד את חומרי החקירה בפרשה. כמו כן 

ביקש הסנגור לקיים את המשפט בדלתיים פתוחות. אלון ייתן את 
תשובתו המפורטת לכתב האישום בחודש הבא, ובמועד זה יחליט 

בית המשפט אם לאשר בקשתו לפתוח את דלתות בית המשפט 
במהלך הדיונים. 
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 בכיר בפרקליטות מודה:
קיימת אכיפה מוגברת כלפי עברות אידאולוגיות

 במהלך כנס שנערך השבוע דחה פרקליט מחוז ירושלים טענות על אכיפה סלקטיבית נגד אנשי ימין והצהיר:
“אמון הציבור חשוב לנו“
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החוק העותמני מכשיר. עמונה

"מתנחל הוא פושע בפוטנציה". הכנס במכללת 'שערי משפט'
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 נציגם של 
החפים מפשע

הוא נחשב למשפטן מעמיק וידען, בעל תכונות אידאליות לשיפוט. 
במשך שנים נלחם על חפותם של נאשמים, הציע להקים מנגנון שיפקח 

על הפרקליטות, היה מבין הבודדים שהתנגדו לחוק ההתנתקות ואף 
פיתח שיטת בטיחות במשפט שתמנע הרשעות כוזבות. ללא ספק, אם 

ייבחר פרופ' בעז סנג'רו לכהן בעליון, הוא יביא עמו קול אחר למערכת

בכלא, ש  עזריה  משה  ישב  וחצי  שנים  עשרה  ש 
נולמן  ישראל  הילד  ברצח  הרשעתו  בעקבות 
בשנת 1981. בתחילה, נעצר עזריה בחשד לביצוע 
ממנו  חילצו  החוקרים  אך  בנערה,  מגונה  מעשה 
הודאה ברצח הילד, שבמשך חודשיים לא הצליחו 
לפענח את רציחתו. כבר למחרת ההודאה טען עזריה, הלוקה בשכלו, 
כי ההודאה נגבתה ממנו לאחר שספג מכות מן החוקרים. טענתו לא 
הועילה; גם לא העובדה כי קצין בודק שמונה לחקור את התלונה קבע 
כי עזריה אכן הוכה בטרם הודה. הקביעה הוסתרה מבית המשפט, ולא 
רק היא: גם תוצאות בדיקת הפוליגרף שנערכה לו, אשר קבעו כי אין 
עדות לכך שהוא ביצע את המעשה, מעולם לא נמסרו לבית המשפט 
שדן בתיקו, ואף לא דו"ח מקיף של קצין משטרה ששלל לחלוטין 
 ,1995 את האפשרות שעזריה הוא האחראי לרצח נולמן. רק בשנת 
לאחר בקשות אין־ספור ושנים רבות לאחר הרשעתו של עזריה, נחשפו 
תמלילי חקירתו של עזריה והקלטותיה. אלה הוכיחו כי הדברים שאמר 
עזריה הושמו בפיו. בגדים מזירת הרצח, האמורים על פי חוק להישמר, 
בוערו, וכך אי אפשר היה להוכיח שעזריה לא ביצע את הרצח. הבקשה 
לקיום משפט חוזר בתיק הבעייתי והמטריד נדחתה. לבסוף זכה עזריה 

בחנינה מנשיא המדינה.
מי שליווה את עזריה בהליך המשפטי בבקשה לקיים משפט חוזר 
וראה בו אפשרות יחידה להוצאת הצדק לאור היה בעז סנג'רו. סנג'רו עוד 
היה אז עורך דין במשרד פרטי בירושלים. מרבית עיסוקו הוקדש בכלל 
לתיקים אזרחיים, וביתרת זמנו המשיך בעיסוקיו האקדמיים, שמעולם לא 
נטש. ייתכן כי פרשת משה עזריה היא שהגבירה בלבו את התחושה כי 
מקומו באקדמיה - משם יוכל להשפיע, באמצעות כתיבתו ומחקריו, על 
תפיסת העולם בתחום הפלילי, משם יוכל להעמיד תלמידים לרעיונותיו 

החדשניים, ומשם יצליח, אולי, לשפר את הטעון שיפור. 

תכונות אידאליות
בימים אלה מופיע שמו של פרופ' סנג'רו ברשימת המועמדים לבית 
המשפט העליון. "הוא ניחן בתכונות האידאליות לשופט", אומר פרופ' 
עמרי ידלין מהפקולטה למשפטים במכללה האקדמית ספיר, שם משמש 
סנג'רו מרצה מן החוץ. "הוא ערכי, חרוץ בצורה יוצאת דופן, ישר מאוד 
ונוח לבריות - ממש שילוב נדיר של תכונות. המחשבה על המינוי שלו 

לבית המשפט העליון היא הברקה בעיניי", הוא מסביר. 
קיטאי, משפטנית  רינת  לד"ר  נשוי  ואב לשלושה,  בן 48  סנג'רו, 
ומרצה בתחום הפלילי אף היא. בעברו, כאמור, שימש עורך דין פרטי, 
בין היתר גם במשרד עורכי הדין רווה, למשך שנתיים. חבריו ללימודי 
המשפטים מספרים על תלמיד מצטיין ועורך הדין שהיה שותפו למשרד 
מתאר משפטן יצירתי, מקורי, איש ספר שניחן גם בחוש הומור. כיום הוא 
משמש ראש החטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה במרכז האקדמי 

למשפט ולעסקים שאותה הקים. 
הוא נולד בירושלים ולמד בתיכון שליד האוניברסיטה. בצבא שירת 
בתפקיד קצין הסברה במדרשה הצבאית לחינוך מפקדים, שם עבד לצד 
גלעד ברנע. "בבעז יש שילוב ראוי לציון, שאינו מתקיים  עורך הדין 
במועמדים אחרים, בין היותו משפטן מצוין, אקדמאי, לבין היותו עורך 
דין שהיה פעיל ועשה עבודה משמעותית", אומר ברנע. "הוא אדם בעל 
ידע נרחב בתחומים רבים, לצד היותו משפטן מעמיק וידען". ברנע אף 
התייעץ בסנג'רו ונעזר בו בשלביה השונים של העתירה נגד הפרטת בתי 
הסוהר, אשר התקבלה והובילה לביטול המהלך המתוכנן, בגין פגיעה 

בזכויות האסירים. 
"חשוב שיתמנה למערכת אדם הקשוב להגנה על זכויות נאשמים 
וחשודים, שמדגיש את הזכויות החוקתיות במשפט הפלילי", מסביר עורך 
"לנוכח הקונפורמיזם בבתי המשפט בישראל בכל הנוגע  הדין ברנע. 
למשפט הפלילי, קשה לראות זיכויים. אדם המייצג גישה המקפידה על 
זכויות הנאשם, שרואה בחזקת החפות דבר בעל תוכן ולא רק מילה ריקה, 

יכול להביא עמו סיכוי לשינוי בתחום הפלילי כולו", הוא אומר.

מיזם החפות
ואכן, את הקריירה האקדמית שלו הקדיש סנג'רו לזכויות הנאשמים 
והחשודים במשפט הפלילי. הוא קנה לו שם עולמי בתחום, לא רק בשל 
ידענותו ומחקריו הרבים אלא גם בעקבות העובדה שהוא אינו מהסס 
למתוח ביקורת על המערכת, דבר שכלל אינו מובן מאליו לנוכח אחוז 

הרשעותיהם של נאשמים, העומד על קרוב למאה אחוזים. 
רבים ממאמריו מוקדשים להרשעת חפים מפשע. כך, למשל, לאחר 
תאיר ראדה, פרסם רשימה  זדורוב ברצח הנערה  רומן  הרשעתו של 
שבה כתב: "להודאת זדורוב מאפיינים טיפוסיים של הודאת שווא... פסק 
הדין לא משכנע שהאשמה הוכחה מעבר לספק סביר. אל מול הסכנה 
האיומה של הרשעות חפים מפשע, יש לקבוע בחוק שאין להרשיע על 
סמך הודאה ללא ראיה עצמאית נוספת, בדרגת 'סיוע' חזק, הקושרת את 
הנאשם לפשע. עד לשינוי החוק ימשיכו חלק מפסקי הדין להכיל רק 
מאות עמודי מלל במקום ראיות מוצקות". הוא קורא להפחתת משקלה 
של הודאת החשוד והנאשם ונישולה ממעמדה כ"מלכת הראיות", ואף חתם 

על עצומה בנושא, לצד חתימותיהם של משפטנים רבים. 
"פרופ' סנג'רו הוא, ללא ספק, אחד החוקרים המשמעותיים ביותר 
בישראל ובעולם בתחום המשפט הפלילי ודיני הראיות", מצהיר פרופ' 
למשפט  האקדמי  במרכז  למשפטים  הספר  בית  דקן  כהן־אליה,  משה 
ולעסקים. "הוא מביא עמו חשיבה מחודשת על המשפט הפלילי ויכול 

להוסיף קול חשוב ומרענן לבית המשפט העליון". 
בניסיון למצוא מענה שיוביל לשינוי אחוזי ההרשעה בישראל והחשש 
האמתי מפני הרשעת חפים מפשע, הגה סנג'רו את שיטת "הבטיחות" 
במשפט, הנשענת על עקרון "התאונות הנסתרות". סנג'רו סבור כי בניגוד 
למערכות אחרות - כגון תעופה, תחבורה ועוד - שבהן קיימת מערכת 
בטיחות מחמירה המתריעה על סכנה קרבה, הרי שבמשפט, לעולם לא 
יתגלו "תאונות" - היינו, הרשעת אנשים על לא עוול בכפם. ערכת הערעור 
בוחנת רק את נכונות הקביעות המשפטיות של בית המשפט בערכה 
הנמוכה ואינה בוחנת את הראיות והעובדות שעמדו לפניו בהכרעתו, על 
אף הידיעה שרוב ההרשעות השגויות נובעות מהערכה שגויה של הראיות. 
גם משפטים חוזרים הם נדירים בנוף ומדי שנה נענית בקשה לקיומו של 
אחד כזה. יתרה מכך, לא רק שתאונות משפטיות אינן מתגלות, אין כל 

גורם בשיטה המשפטית כיום המאפשר את מניעתן מראש. 
מרדכי  סנג'רו, שכתב מאמרים בנושא ופיתח את הרעיון עם ד"ר 
הלפרט, גורס כי יש לשאול מתחומים שונים שיטות בטיחות למניעת 
אותן אל תחום  ולייבא  בדיעבד,  ולחקירתן  לגילוין המוקדם  תאונות, 
המשפט. הוא אף ניסה להוביל מהלך לכינון מיזם החפות בישראל, בדומה 
לארצות הברית, שם שוחררו במסגרתו כ־275 אסירים ונידונים למוות 

שהורשעו בעבירות של אונס, או אונס משולב ברצח. במסגרת המיזם 
נערכת השוואה בין דגימות די־אן־איי שנלקחו מזירת הפשע לבין דגימות 
של אסירים שהורשעו. הדבר הוביל לשחרור קבוע של אסירים, חלקם 
כאלה שכבר השלימו עם עונש זריקת הרעל שנגזר עליהם. בישראל הדבר 
אינו אפשרי, מאחר שדגימות די־אן־איי מזירת ביצוע העבירה מושמדות, 

פעמים רבות, בניגוד לחוק. 

יושרה אישית
תפישתו של סנג'רו את המשפט הפלילי שונה וחדשנית על רקע 
ריבויים כיום של סעיפי החוק המטילים אחריות פלילית, גם בנושאים 
שבהם יש חלופות ראויות שאינן פוגעניות, כמו הכלי הפלילי. "תפישה 
מוטעית של המשפט הפלילי עלולה להוביל למחשבה שפליליות יתר 
והרשעות מעטות של חפים מפשע הן מחיר הכרחי להשגת מטרה טובה - 
שמירת שלום הציבור... התפישה הנכונה של המשפט הפלילי היא שמדובר 
במערכת היחסים שבין האזרח לבין המדינה ושצריך לשמור על האזרח 
מפני כוחו העצום של השלטון... כל אחד מאיתנו עלול למצוא עצמו, או 
אחד מקורביו או מכריו, חשוד בעבירה", כתב. לאור השקפתו תמך סנג'רו 
באופן נלהב בהקמת גוף פיקוח חיצוני על הפרקליטות. את עמדתו הסביר 
באחד מן המאמרים שכתב: "אתוודה על חטאי: אני מבקש להחליש את 
הפרקליטות במידת מה, וזאת דווקא כדי לחזק את שלטון החוק. לאף 
אחד מאיתנו אין מונופול עליו. אפילו על שופטים יש ביקורת - נציב 
תלונות הציבור על שופטים. האם לפרקליטים זכות קנויה להיות חסינים 

מביקורת? הכרחי שיהיה גם נציב תלונות על הפרקליטות".
קולו הייחודי, הבודד לעתים, נשמע גם בימי ההתנתקות, אז הביע 
סנג'רו את מחאתו והתנגדותו לחוק ההתנתקות שהכיל סעיפי עונשין 
רבים. "היכן מסתתרים בימים אלה כל אבירי זכויות האדם? האמנם בעת 
הזו כל מי שהמהלך הפוליטי של ההתנתקות תואם את השקפותיו יחריש 
גם נוכח רמיסה גסה של זכויות האדם הבסיסיות ביותר?" תהה אז סנג'רו 
ברשימה שפרסם באחד העיתונים. במקום אחר קבל על העוינות - הן 
המשטרתית והן התקשורתית - כלפי המפגינים נגד תכנית ההתנתקות. 
"אותי כמשפטן העוסק במשפט פלילי מדאיגות במיוחד ההצעות לחוקק 
עבירות חדשות ולהחמיר עונשיהן של עבירות קיימות כדי לאפשר 'פינוי 
נקי מוויכוחים  דה־לוקס' נטול התנגדות... על התחום הפלילי להיות 
פוליטיים... ומה נעשה מחר - כשהמפגינים יהיו מן המחנה האחר?", כתב 

סנג'רו אז. 
סנג'רו אף יזם עצומה שקראה לשחרורן של ילדות קטינות, תלמידות 
כתה ח', שנעצרו לשלושים ותשעה ימים במהלך הפגנה, עצומה שעליה 
חתמו כל בכירי המשפט הפלילי בארץ. אולם, מכריו של סנג'רו טוענים 
בתוקף כי אין לראות בדברים הללו עדות לעמדתו הפוליטית. "הדברים 
האלה הם אינדיקציה ליושרה שלו ולהעדר משוא הפנים", אומר אחד מן 
האנשים עמם שוחחנו. "ברגע שהוא חש כי היתה פגיעה בזכויות אדם, 
הוא אינו מהסס לצאת נגדה בגלוי, ואין זה משנה באיזה צד של המפה 
הפוליטית מדובר". כולם ציינו כי גם לאחר עבודה משותפת וצמודה עמו, 

הם אינם יודעים מהי נטייתו הפוליטית. 
לפני כעשור היה סנג'רו מועמד לשפיטה בבית משפט מחוזי, והוא בן 
שלושים ושמונה בלבד, אך לא נבחר בסופו של דבר. העלאת מועמדותו 
'הכסא  בהחלט עשויה לענות לצורך של בית המשפט העליון באיוש 
האקדמי' שנותר מיותם, וכן לקריאות למינויו של שופט ספרדי. הוא 
משלב אקדמיה עם פרקטיקה, ותחומי המשפט שעסק בהם לאורך השנים 
כללו גם את הדין האזרחי, עיקר עיסוקו של בית המשפט העליון. במערכת 
משפט שבה אחוז הרשעותיהם של נאשמים הוא בלתי נתפס, מינויו של 

סנג'רו יכול להיות בשורה של ממש. 0

"
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 ברנע: 
לנוכח 

הקונפורמיזם 
בבתי המשפט 
בישראל בכל 

הנוגע למשפט 
הפלילי, קשה 

לראות זיכויים. 
אדם המייצג גישה 

המקפידה על 
זכויות הנאשם, 
שרואה בחזקת 

החפות דבר בעל 
תוכן ולא רק מילה 
ריקה, יכול להביא 
עמו סיכוי לשינוי 

בתחום הפלילי 
כולו

הגה את שיטת 
הבטיחות במשפט 
למניעת "תאונות 
נסתרות". פרופ' 
>בועז סנג'רו

טל רוזנר

האיסורים  מן  הוא  הרע  לשון  איסור 
החמורים שבין אדם לחברו, אך הציבור נוהג 
לזלזל בו. לכן החפץ חיים כתב ספר מפורט 
בשמירת  ניכר  לשיפור  הביא  ובכך  בנידון 
חוק  קיים  הישראלי  במשפט  גם  האיסור. 
בינו  ההבדלים  רבים  אך  הרע,  לשון  איסור 
על  נעמוד  בדברינו  ההלכתי.  האיסור  לבין 

כמה מהם.

קרבן כבוד האדם
במתח  מאד  מתקשה  הישראלי  המשפט 
שבין איסור לשון הרע לבין חופש הביטוי, 
ובכלל זה חופש העיתונות, שהוא ערך נעלה 
בעיניו. נטיית בית המשפט העליון היא לתת 
מוחלט  בניגוד  הביטוי,  לחופש  יתר  משקל 
לדעת ההלכה, שבה כבוד האדם ושמו הטוב 

זוכים להגנה טובה יותר.
נדגים דברינו בפס"ד הידוע בשם "ג'נין 
ואח'  בכרי  מוחמד   316\03 )בג"ץ  ג'נין" 
נח  פ"ד  ואח',  סרטים  לביקורת  המועצה  נ' 
בענה  הכפר  תושב  בכרי,  מוחמד   .)249  )1(
שבגליל, ביים סרט על פעולת צה"ל במחנה 
הפליטים בג'נין במבצע "חומת מגן". הסרט 
מבוסס על עדויות ערבים בלבד ומציג את 

צה"ל כאילו נהג באכזריות יתרה. 
מכוח הסמכות המוקנית לה, פסלה המועצה 
לביקורת סרטים את הקרנת הסרט. לפי החוק, 
בית המשפט יכול להתערב בהחלטתה רק אם 
ההחלטה בלתי סבירה באופן קיצוני. כשהגיע 
העניין לפתחו של בג"ץ הודו השופטים כי 
יש בסרט שקרים וסילופים, ואף ציינו שיש בו 
תעמולה נגד מדינת ישראל ופגיעה ברגשות 
הציבור, ובייחוד באלו של החיילים, בהצגתם 
כפושעי מלחמה אכזריים וצמאי דם. עם זאת, 
השופטים קבעו כי חופש הביטוי גובר, ולכן 

החלטת המועצה בלתי סבירה באופן קיצוני.
כדי להצדיק את הטענה קבע בית המשפט 
ש"חופש הביטוי נועד להגן לא רק על דעות 
אהודות... אלא גם... על דעות חריגות, מקוממות 
ומכעיסות". אם העובדות עצמן שקריות, יאמר 
בית המשפט כי זכותו של הנפגע היא להגיש 

תביעה נגד המפיץ דיבתו רעה.
מכעיסה  הסרט  אותי  משמכעיס  יותר 
אותי החלטת בית המשפט. ערך חופש הביטוי 
סימא את עיניהם של השופטים, וכבוד האדם 
הוקרב על מזבחו. לא כאן לנתח כיצד הגיע 
בית המשפט לתפיסה שכזו. נציג בקצרה את 
כבוד  היכן  הקורא  וישפוט  ההלכה,  עמדת 

האדם נשמר יותר.

הכרה בדעת מיעוט
חופש הביטוי חיוני לחיי חברה תקינים. 
חילוקי דעות, אפילו בזמן מחלוקת, מפרים את 
המחשבה ותורמים רבות לשיח הציבורי. גם 
לדעת המיעוט חשיבות רבה. המשנה אומרת: 
"ולמה מזכירין דברי היחיד בין המרובין, הואיל 
ואין הלכה אלא כדברי המרובין? שאם יראה 
]ויש  ויסמוך עליו  בית דין את דברי היחיד 
גורסים: יסמוך עליו[". הרי שיש ערך לדברי 
שאין  הדין  ידוע  הכרעה,  בטרם  גם  היחיד. 
הרוב קובע אלא "רובו מתוך כולו" )ראה שו"ת 
הרשב"א ה, קכו(, היינו, רק לאחר שנשמעו 
כל הדעות, והייתה לכל אחד הזדמנות לשקול 

דעתו לאור דברי האחרים. 
דיכוי  של  אפשרות  מונע  הדעות  חופש 
מסביר  למשל  כך  אופוזיציוניות.  עמדות 
הנצי"ב את חטא אנשי מגדל בבל, שרצו לאחד 
את כולם ולא להתיר דעות חריגות )פירוש 

העמק דבר, בראשית יא, ה(. 
דברים נמרצים הביא המהר"ל בנידון, בשם 
אחד מחכמי זמנו )באר הגולה הבאר השביעי, 
הדעה  והכרת  הדעות  "חופש  לך(:  הרי  ד"ה 
בני  בין  אחווה  להגביר  גם  יכול  המתנגדת 
אדם". וכך כותב הראי"ה קוק ב'אורות הקודש' 
בדתות  דעות  שינויי  "למרות  תה(:  עמ'  )ד 
הגזעים  של  החילוקים  ולמרות  ואמונות, 
דעתן  לסוף  לרדת  הדבר  נכון  והאקלימים, 
של העמים והקיבוצים השונים, כמה שאפשר, 
ללמוד את אופיים ותכונותיהם, למען דעת 
איך לבסס את האהבה האנושית על יסודות 
המתקרבים למעשה. כי רק על נפש עשירה 
אהבת  תוכל  אדם,  ואהבת  הבריות  באהבת 
וגדולתה  אצילותה  בגאון  להתנשא  האומה 

הרוחנית והמעשית".
חופש  אין  תורתנו  שלפי  ברור  ברם, 
ביטוי והבעת דעה במידה שמאפשר משפט 
המדינה. יש דיבורים מחויבים )כתפילה(, יש 
דיבורים אסורים גם בינו לבין עצמו )כברכת 
ה'(, ויש מחשבות אסורות )כמחשבת עבודה 
זרה(. הגבול לא תמיד מוחלט, אך ברור שלא 
לכל דעה רשות להלך חופשי בשוק הדעות. 
כותב הראי"ה קוק )אגרות ראיה א, פט עמ' ק(: 
"והדעות הרעות צריך האדם להתגבר עליהם 
בכוח שכלו, ואם אינו יכול לברר... כיוון שהם 
גורמים הירוס בחיי החברה, על כן יש להכריח 
שלא ידבר בהם באוזני זולתו... ותדע שסמכה 
תורה עניין נוקב שם השם למכה אדם ומכה 
בהמה )ויקרא כד(, כלומר שהוא עניין הריסה 

כי נוסף על הקלקול השכלי והמוסרי".
מהשקפת  נובעת  התורה  של  עמדתה 
עולם שונה מזו של משפט המדינה. ההשקפה 
הביטוי  בחופש  רואה  הדמוקרטית־ליברלית 
זכות מהותית הנגזרת מן החירות האישית. 
של  מהאידאולוגיה  חיזוק  מקבלת  זו  זכות 
הפוסט־מודרניזם בימינו, שכן זו אומרת שאין 
אמת מוחלטת, ואם כן אין לפסול שום דעה. 
אך לדידנו התורה היא אמת, וממילא יש מקום 
להגביל תפוצתם של שקרים המתנגדים לה. 

כה  היא  הדמוקרטית  כשההשקפה  בימינו, 
דעות  הפצת  לאסור  אפשר  אי  דומיננטית, 
שלא  לחנך  יש  בהחלט  אבל  בפועל,  כאלו 

לקבל אותן. 
עוד יש לזכור שמחלוקת עלולה להביא גם 
למריבות, ועל כך נאמר במשנה: "כל מחלוקת 
ושאינה  סופה להתקיים,  שהיא לשם שמים 
לשם שמים אין סופה להתקיים". לכן, מנקודת 
מבט זו, לעתים כדאי שלא לריב או למצער 
לחלוק בדרכי נועם ולהניח לדעה שננקטה 

שלא לשם שמים לגווע לאטה.

לאסור שקר
והביטוי,  הדעה  לחופש  באשר  כאן  עד 
דעות  בין  ברור  באופן  להבחין  יש  אולם 
אין להצדיק פרסום  פנים  ובשום  לעובדות, 
עובדות שקריות ולהתיר הוצאת שם רע בשם 
חופש הביטוי. יש להניח שבלב רבים מאלו 
באשר  ספק  נולד  בכרי  של  בסרטו  שצפו 
לטוהר דמותו של צה"ל. הציבור אינו פנוי 
לבדוק את העובדות אפילו אם היוצר עצמו 
מודה שלא דייק בעובדות, כפי שהיה בעניין 

המחזה על חנה סנש.
ברק  אהרן  הדגיש השופט  סנש  בפרשת 
נובעת  אינה  הביטוי  חופש  על  שההגנה 
מתפיסה ש"השקר של אתמול עשוי להיות 
האמת של המחר", אלא מעמדה פילוסופית 
הוא  האמת  של  "מבחנה  שלפיה  ליברלית, 
בכוחה הפנימי לשכנע. הדרך להתמודד עם 
השקר אינו בהשתקתו, אלא בהסברת האמת 
ובחינוך לה. כישלונו של השקר הוא בחשיפתו 
ולא בדיכויו... ניצחונה של האמת יבוא מכוחה 

הפנימי... מהתחרות בינה לבין השקר".
נראה שהמחשבה שמאחורי הדברים היא 
רק  לאסור.  בכוחנו  אין  עצמו  השקר  שאת 
בתוצאתו יש להילחם וזאת באמצעות הצגת 
האמת במלוא כוחה. כאן רשאים אנו לשאול: 
מניין לנו הביטחון שידה של האמת תהיה על 
העליונה? וגם אם תגבר האמת על השקר, כמה 
'חללים' יפלו בדרך? האם יש בכלל בכוחנו 
להעריך את הנזק שייגרם מן ההיתר להציג 
את השקר ולאפשר לו להתמודד עם האמת? 

כשם שאין אנו מתירים גניבה מכוח חירות 
הפעולה, תוך הסתמכות על כך שהציבור ֵידע 
להתמודד עם הפגיעה ברכושו של אדם, כך 
גם אין להתיר הוצאת שם רע כעת, על סמך 
האמונה שהנפגע יצליח להוכיח את אמתות 
דבריו, מאחר שבינתיים הוא נפגע, ולעתים 

קרובות ללא תקנה. 
נראה כי גם כאן בא לידי ביטוי ההבדל 
התהומי בין תפיסת עולם ליברלית, הסוברת 
לשלול  בקושי  רק  אפשר  הזכויות  שאת 
מהאדם, לבין התפיסה היהודית הרואה באדם 
בעל חובות שמכוחן קיימות הזכויות, ולפיכך 
חובתו להגן על שמו הטוב של הזולת קודמת 

לזכותו לבטא את אשר על לבו. 

מעשה אמנות
יש הסבורים כי ביצירת אמנות אין הכרח 
להקפיד על האמת שבעובדות. בסרט על חנה 
סנש הוקרנה על המסך הכותרת: "האירועים 
אין  קסטנר...  משפט  בהשראת  הם  שבסרט 
לראות בסרט שחזור תיעודי של הארועים, אלא 
דרמה בדיונית המחויבת לערכים אמנותיים". 
זהו ז'אנר אמנותי הנקרא דוקודרמה. יתכן כי 
יש מי שסבור כי כל סרט הוא יצירת אמנות, 
ואינו מתכוון לדייק בעובדות אלא להבליט 
פן מסוים הראוי לתשומת לב. אני מפקפק 
בהנחה זו. סרט דוקומנטרי, בפשטות, מתאר 
רגיל  סרט  אפילו  כהווייתן.  העובדות  את 
עושה רושם אמין על הצופה בו. רק אניני טעם 
יודעים להבחין בין עובדות המסופרות בסרט 

לבין עובדות המסופרות בעיתון.
ברם, יש לציין כי פסקי הדין עצמם, הן 
לא  ג'נין,  בפרשת  שכן  וכל  סנש  בפרשת 
הסתמכו על שמדובר ביצירת אמנות, אלא 

הסתמכו על עליונות חופש הביטוי.
גם לגופו של עניין, אפילו היו מסתמכים 
על כך שמדובר ביצירת אמנות, שמראש אינה 
מחויבת לאמת, נראה שאין בכך להתיר פגיעה 
בכבוד האדם. המשנה בבבא מציעא בסוף פרק 
ד' אומרת: "ומודים )חכמים( שלא יבור מעל פי 
המגורה )=לא יברור החנווני פסולת מן הפירות 
רק בשכבה העליונה(, לפי שאינו אלא כגונב 
את העין". התוספות יום טוב מסביר שאפילו 
יאמר החנווני לקונה שבירר רק למעלה, אסור. 
על  פועלת  שלמעלה  הנוצצת  השכבה  כי 
הדימיון, וזה מאפיל על מבט השכל. גם בנידון 
דידן, עצמת הסרט מאפילה על המידע שנמסר, 
ועל אחת כמה וכמה כשנמסר שלא במפורש.

לשון הרע בציבור
ועוד נקודה לסיום. לשון הרע חמורה יותר 
כאשר היא מופנית כלפי ציבור, ובמיוחד כלל 
ישראל, מאשר כלפי יחיד. כך אומר החפץ 
התבונה,  שער  הלשון,  שמירת  בספרו  חיים 
פ"ז: "שצריך להיזהר עד מאוד מללמד חובה 
על כלל ישראל", ומביא ראיה מדברי ישעיהו 
ואליהו. ואין הכוונה רק לעם ישראל כולו, שכן 
החפץ חיים מביא ראיה לדבריו מדבריו של 
משה, "תרבות אנשים חטאים", שנאמרו על 
בני גד וראובן. אם כן, ודאי שאין לנו להקל 
בחומרת החטא שיש בהוצאת דיבתם של צה"ל 

ומדינת ישראל בכלל. 0

הרב ד"ר איתמר ורהפטיג הוא מרצה 
באוניברסיטת בר־אילן, ובמכון 'משפטי 
ארץ' שבעפרה

ההלכה מכירה בחשיבות חופש הביטוי אך מגבילה אותו כשהוא 
פוגע בזולת או כשאינו אמת. בין משפט המדינה לדין תורה

חופש הביטוי וגבולותיו

דין תורה 0 איתמר ורהפטיג
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גם השבוע חוותה ועדת השרים לענייני חקיקה דיון סוער )וכמו תמיד, 
רחוק מעיני התקשורת(, רק שהשבוע לא היה מדובר בחוק שעסק בבית 
המשפט העליון וגם לא בארגוני השמאל. ענייני דת ומדינה היו הפעם 
על הפרק. מדובר בהצעת חוק העוסקת באזורי הרישום לנישואין. על פי 
ההצעה, שיזמה ח"כ פאינה קירשנבאום )ישראל ביתנו(, יוכל זוג להירשם 
לנישואין בכל לשכת רבנות ברחבי הארץ, וזאת בניגוד למצב הנוכחי, 
המאפשר להירשם לנישואין רק במקום המגורים של אחד מבני הזוג. מטרת 
ההצעה, גם אם היא לא מופיעה בדברי ההסבר לחוק, היא לאפשר לבני זוג 
שרישומם סורב בעיר אחת לפנות לרישום לנישואין אצל רב אחר בעיר 

אחרת, וכך להקל על חלק ממסורבי החיתון. 
לפני שנפרט מה קרה בדיון בוועדת השרים, נעיר כי כבר קיימת הצעת 
חוק של ח"כ עתניאל שנלר )קדימה(, שמציעה גם היא לפתוח את אזורי 
הרישום. אך בהצעתו של שנלר יש תוספת. הצעתו כוללת פירוט של 
מאגרי המידע שמהם יכולים רושמי הנישואין לקבל את המידע לצורך 
ההחלטה אותה הם מקבלים, והיא גם עוסקת במקרים שרושם הנישואין 
מסרב לרשום את בני הזוג לנישואין. הצעת החוק של ח"כ שנלר אושרה 

בקריאה טרומית, והיא מחכה להכנה לקראת קריאה ראשונה. 
חוזרים לדיון בוועדת השרים. שר הדתות יעקב מרגי פתח את הדיון 
והזכיר את הצעת החוק של שנלר והגדיר אותה הצעה "שעושה שכל". 
בהתייחס להצעה של ח"כ קירשנבאום, אמר מרגי כי "כאן הולכים על 
חבל דק עם ראש בקיר ובאופן כוחני. ואז כל המגמה החיובית, ללכת 
לפתיחת אזורי הרישום, עלולה להתרסק". מרגי גם ביקש לתת זמן כדי 
להגיע להסכמות בדבר הצעת החוק של שנלר )ורמז למגעים שמתקיימים 

בעניין מול יהדות התורה ומול הרבנות הראשית(.

השר יעקב נאמן, שהגיע באיחור ואיפשר לשר בני בגין לנהל את 
הישיבה, אמר כי מדובר בנושא רגיש מאוד וצריך להיזהר בעניין. "לימדו 
אותי בקורס חבלה בצבא שכאשר נכנסים לשדה מוקשים, לא מנסים 
לפרק את כל המוקשים בבת אחת, אלא אחד אחד", אמר נאמן. "בואו נחכה 
שבועיים ונראה איך ההצעה של שנלר מתקדמת ואז נביא את ההצעה של 
ח"כ קירשנבאום להצבעה". השר יצחק אהרונוביץ שאל מדוע לא לקדם 
את ההצעה בקריאה טרומית ואז לאחד אותה עם ההצעה של שנלר. מרגי 
ענה כי ההצעה של קירשנבאום מסתכמת בשורה וחצי. "אי אפשר להעביר 
חוק של שורה וחצי רק בגלל קמפיין מפלגתי", אמר בזלזול. "אם תעבירו 

אותו, אני מושך את ידי מהנושא ואז החוק ייפול". 
שר התיירות סטס מיסז'ניקוב )חבר מפלגתה של קירשנבאום( אמר 
בתגובה כי "החוק הזה עוזר ל־300 אלף איש שכיום לא יכולים להתחתן. 
לאנשים האלו יש חובות, אבל אין להם זכות להתחתן בישראל". הדברים 
לא  "אני  הוועדה:  שרי  בקרב  גבה  הרימו  בהמשך  מיסז'ניקוב  שאמר 
בקיא בהצעה של שנלר, אבל ממתי ועדת השרים מקדמת חוק של איש 
אופוזיציה, גם אם היא הצעה טובה? יש כאן חברת קואליציה שמציעה 
חוק דומה, אז מה העניין?". כשהוא רומז להחלטת ראש הממשלה לקיים 
בחירות לראשות הליכוד בסוף חודש ינואר, הוסיף מיסז'ניקוב כי "אולי 
ב־31 בינואר שנלר יצטרף לקואליציה, אבל בינתיים הוא באופוזיציה. חוץ 
מזה, הצעת החוק של שנלר לא פותרת את הבעיה". יש להעיר כאן כי 
קצת קשה להבין איך קובע מיסז'ניקוב שהצעת החוק של ח"כ שנלר אינה 

פותרת את הבעיה, כשלפני כן הודה שהוא לא ממש בקיא בה.
בשלב זה התערב השר דניאל הרשקוביץ )הבית היהודי(, ואמר כי הוא מלא 
סיפוק על כך שיש הסכמה מקיר לקיר לפתוח אזורי רישום לנישואין. השר מרגי 
העיר כי הדבר לא מובן מאליו. הדברים הקפיצו את מיסז'ניקוב. "למה זה לא 
מובן מאליו", שאל את מרגי. "איפה זה נשמע? צריך לשלוח לך פרחים? אתה 
לא חסיד אומות העולם". הרשקוביץ המשיך בדבריו ואמר שההצעה עדיין לא 
משנה את המצב במדינה ואינה פותרת את בעיית פסולי החיתון. "מבחנם של 
הפוליטיקאים הוא לא אם אמרו את הדברים הנכונים, אלא אם יצליחו לבצע 
אותם", הוסיף. את הדחיפות לייצר הישג פוליטי עבור מפלגתה ביטאה השרה 
סופה לנדבר )ישראל ביתנו(, כשאמרה "אנחנו מסיימים את הקדנציה בעוד 

שנה וחייבים לפתור את הבעיה". 
בגין הציע לדחות בשבוע את ההצבעה על ההצעה, כדי לאפשר למצות 
את המגעים שמקיים ח"כ שנלר. מרגי ביקש דחייה של שבועיים. "אי 
אפשר לקבל תוך שבוע את הסכמת יהדות התורה והרבנות הראשית", 
אמר. מיסז'ניקוב דרש להצביע על מהות החוק ולא על דחיית ההצבעה, 
והוסיף בכעס: "נראה שראש הממשלה יודע למה הוא רוצה פריימריז". השר 
נאמן התריע כי התעקשות לאשר כבר עכשיו את החוק רק תחבל בעניין. 
"עם זאת", הוסיף, "צריך את להט החרב המתהפכת, כדי שהסיכומים יגמרו 
תוך שבוע. אני מקווה שעוד שבוע נוכל לתמוך ולשלב את ההצעה הזו 

עם הצעת שנלר".
בגין הבהיר למיסז'ניקוב כי אפשר להצביע על הצעת החוק כבר 
עכשיו, "אבל להערכתי היא תיפול", הוסיף. "בוא נראה איך אתה ואיך שר 
המשפטים תצביעו נגד הצעת חוק מצפונית כזו", אתגר אותו מיסז'ניקוב 

בחזרה. "אעשה זאת בקלות", ענה בגין. 
לבסוף העלה בגין להצבעה את הצעתו לדחות בשבוע את ההכרעה. 
הרימו את ידם בעד השרים נאמן, הרשקוביץ, מרגי ובגין עצמו. שלושת 
שרי ישראל ביתנו )אהרונוביץ', מיסז'ניקוב ולנדבר( התנגדו. והנה חילופי 

ההאשמות שהתנהלו בין השרים מיסז'ניקוב, בגין ולנדבר, רגע לאחר סיום 
ההצבעה. מיסז'ניקוב: "זה נוגד את המשחק הדמוקרטי להצביע על הדחייה 
במקום על המהות". בגין: "עשינו ככה כל הבוקר, בהיעדרך )מיסז'ניקוב 
הגיע לדיון רק בשלב של הצעת החוק הזו(. זה נושא רציני מכדי להזדקק 
להפגנות שלך". לנדבר: "אתה לא עושה הפגנה?" בגין: "אני מנסה להגיע 
להסכמה ולפשרה בכל נושא שאפשר". לנדבר: "ומה תעשה בשבוע הבא?" 

בגין: "הו, זה ברור. השר נאמן ֵישב כאן במקומי". 
המשך העלילה בשבוע הבא.

אקדמיה פוליטית
ועדת החינוך של הכנסת דנה השבוע בממצאי דו"ח הוועדה הבינלאומית 
שבחנה לאחרונה את המחלקות למדעי המדינה באוניברסיטות השונות. 
הוועדה מונתה מטעם המועצה להשכלה גבוהה, כשאת הדגש בבדיקה 
כי  קבעה  הוועדה  בן־גוריון.  שבאוניברסיטת  במחלקה  הוועדה  שמה 
לעתים מקודמים אנשי סגל מתוך שיקולים פוליטיים ולא מתוך שיקולים 
אקדמיים טהורים. הוועדה גם מצאה כי מרצים מביעים עמדות ואמירות 
פוליטיות־אישיות לצד תפיסות עולם מקצועיות. המלצות הוועדה היו 
לסגור את המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן־גוריון אם לא 

יבוצעו שינויים בתוכן המחקר האקדמי וכן בסגל האקדמי. 
ראש המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן־גוריון, פרופ' דני 
פילק, התגונן בדיון שנערך בכנסת ואמר כי הטענה של סתימת פיות 
אינה נכונה. "נוצר ציד מכשפות סביב הדו"ח", הוסיף פילק. "רק באיראן, 
בסוריה ובסין סוגרים מחלקות בגלל דעה. אין קשר בין דעות של מרצים 

לבין פעילות המחלקה באף מקום".
רונן שובל מתנועת 'אם תרצו' )התנועה שהעלתה את נושא ההטיה 
הפוליטית במחלקה( אמר בדיון כי העניין החל בעקבות פניות רבות 
"למרות שאומרים  ובאוניברסיטה.  שהגיעו מצד הסטודנטים במחלקה 
'מודה ועוזב ירוחם', אוניברסיטת בן־גוריון מוכנה להודות רק כדי שיעזבו 
אותה", הוסיף שובל. "אבל היא אינה מודה שמרצים במחלקה חותמים על 
עצומות אנטי־ישראליות ומסבירים שהציונות היא סוג של קולוניאליזם. 
צריך שיהיה מגוון רחב של דעות במחלקה הזו, בדיוק כמו במקומות 
אחרים". בסיום הדיון ציינה הוועדה את חשיבות חופש הבעת הדעה, 
והוסיפה כי תעשה ככל האפשר כדי להמשיך לקיים חופש זה. עם זאת 
קראה הוועדה במקביל לכל מחלקות מדעי המדינה והמחלקות ליחסים 
בינלאומיים במוסדות להשכלה גבוהה שנבדקו בידי הוועדה הבינלאומית 

לתקן בדחיפות את הליקויים שנמצאו.

קרן במשבר
אחת הבעיות בכל הקשור לטיפול בניצולי שואה טמונה בגופים הרבים 
שמטפלים בנושא, כשאין מבנה אחד ומרכזי שאחראי על ריכוז הנושא 
תחתיו. מצבו של אחד מהגופים, 'הקרן לרווחת ניצולי השואה', הגיע 
השבוע לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. 'הקרן לרווחת 
ניצולי השואה' היא למעשה עמותה שנוסדה בשנות התשעים על ידי 
ניצולי שואה, במטרה לסייע לניצולי השואה שחיים בארץ. החל משנת 
2005 מתוקצבת הקרן גם במשרד האוצר, כשלאורך השנים היא זוכה 
לניצולי השואה  )שאמורה להעביר  מוועידת התביעות  גם  לתקציבים 

כספים שמתקבלים מממשלת גרמניה(. 

הדיון בוועדת העבודה והרווחה נקבע לאור פניות שקיבלה הוועדה 
מניצולי שואה, ובהן נטען כי הקרן הפסיקה לשלם לניצולי השואה החזר 
קשיים  ומערימה  סיוע  לקבלת  תבחינים  הקשיחה  רפואיות,  הוצאות 
ביורוקרטיים על הניצולים. אחד ממעלי הטענות נגד הקרן שהגיע לדיון 
היה נתן לבון )לשעבר יושב ראש ארגון 'כן לזקן'(. לבון טען כי הקרן 
ומשנה  נגמרת  בלתי  פרוצדורה  קובעת  השואה,  ניצולי  את  מטרטרת 
בתדירות גבוהה את התבחינים לקבלת סיוע. "הקרן לרווחה הפכה להיות 
הקרן להשפלה", האשים לבון, והוסיף כי "גם כשהיה כסף, לקח להם שישה 

חודשים עד שהם העבירו אותו".
רוני קלינסקי הודה כי הקרן  מנכ"ל 'הקרן לרווחת ניצולי השואה' 
אכן הקשיחה את התבחינים למתן סיוע לניצולי השואה וכי הדבר נובע 
ממחסור בתקצוב. "התחלנו את השנה הזאת עם אנשים שחיכו להחזרים על 
הוצאות שהם כבר הוציאו", סיפר קלינסקי. לדבריו, הקרן קיבלה סיוע נוסף 
ממשרד האוצר, שאפשר ל־44 אחוזים מהפונים לקרן לקבל מענה. "עדיין 
חסרים לנו בין 70 ל־80 מיליון שקלים כדי לענות על יתר הבקשות", 
הוסיף. סגן שר האוצר יצחק כהן )ש"ס( השתתף בדיון ואמר כי מאז 2008 
המדינה הוסיפה כמיליארד שקלים לקצבאות הביטוח הלאומי שמיועדות 
לניצולי השואה. גם תמיכת האוצר בקרן גדלה משמעותית )מ־7 מיליון 

ש"ח בשנת 2005 ועד ל־132 מיליון השנה(. 
בעיה נוספת שעלתה בדיון קשורה לתקציב סל התרופות. מסתבר 
כי לא מעט תרופות שנמצאות בשימוש בקרב ניצולי שואה ושעלותם 
מגיעה לסך של אלפי שקלים לחודש אינן כלולות בסל. עוד הסתבר כי 
יש ניצולים אשר אינם מוכרים בקופות החולים שלהם כניצולי שואה, מה 
שמונע מהם לקבל החזרים על תרופות שכן נמצאות בסל. בסיום הדיון 
לא עלתה בשורה חדשה, וליו"ר הוועדה ח"כ חיים כץ נותר רק להודיע 
כי הוועדה תפנה לראש הממשלה ולשר האוצר ותביע בפניהם אכזבה 
מחוסר המענה לשיפור מצבם הקשה של ניצולי השואה. הוועדה גם תדרוש 
תוספת של 70 מיליון שקלים לקרן כדי להקל על מצוקות הניצולים. נותר 

רק להמתין ולראות על אילו אוזניים תיפול הבקשה. 0
zeevk@makorrishon.co.il

השעון המתקתק של 
מפלגת ישראל ביתנו

שנה עד סוף הקדנציה ומפלגת ישראל ביתנו צריכה להציג קבלות. דיון סוער שנערך בוועדת השרים לחקיקה איגד את 
שלושת שרי הסיעה למאבק עיקש על הצעת חוק מטעמם לביטול הגבלת אזורי רישום לנישואין. את התוצאות נדע רק 

בשבוע הבא; ממצאי הדו"ח החמור שמצא כי אוניברסיטת בן־גוריון נגועה בנגע הפוליטי הגיעו לכנסת; וגם - כיצד המדינה 
מתנערת מטיפול הולם בניצולי שואה? סיכום השבוע בכנסת

הקרן הקשיחה את 
מתן הסיוע לניצולים. 

הפגנה למען ניצולי 
שואה

צילום: פלאש 90

חוק דומה שהציעה 
חברת קואליציה. ח"כ 

קירשנבאום
צילום: פלאש 90

יומן פרלמנט
זאב קם

ועדת חוקה, חוק ומשפט
ציון עובר במבחני הלשכה

הוועדה דנה השבוע בהצעה לסדר שעסקה בבחינת לשכת 
עורכי הדין האחרונה. מנתונים שמסרה הלשכה עולה כי רק 

84 אחוזים מהסטודנטים שניגשו לבחינה זכו לציון עובר. עו"ד 
אורון סולומן, שמייצג סטודנטים בפני ועדת ההשגות )בערעור 
על הציון(, סיפר בדיון כי הוא מייצג סטודנטים בעשר הבחינות 

האחרונות ובכל מבחן נפסלות שאלות, אלא שבבחינה האחרונה 
בלבד נפסלו כמעט עשרה אחוזים מהבחינה. סטודנטים שנכשלו 

בבחינה האחרונה סיפרו בדיון כי המבחן עוסק בשולי השוליים 
של המקצוע במקום במהות. מנכ"לית הלשכה, עו"ד לינדה שפיר, 

אמרה כי ועדת הבחינות מורכבת משופטים, נציגי הפרקליטות 
ונציגי הלשכה וכי אי אפשר להטיל דופי בעבודתה. בסיום הדיון 
קראה הוועדה לשר המשפטים לשנות את "ציון העובר" בבחינה 

האחרונה ולהעמידו על 60 )במקום 65(.

סימון אבני שפה
הוועדה אישרה השבוע לקראת קריאה ראשונה את הצעת החוק 
של חברי הכנסת אורי אורבך וציפי חוטובלי, המחייבת את סימון 

אבני השפה במדרכות בתחומי העיריות והרשויות המקומיות. 
ההצעה נועדה לפתור מקרים שבהם אנשים חונים בסמוך 

למדרכות לא מסומנות, כשהם בטוחים שהחניה פטורה מתשלום, 
ורק תמרור המוצב בקצה הרחוב מלמד על האיסור לחנות שם. 

ההצעה קובעת כי אם הרשות מעוניינת לגבות כסף עבור החניה 
היא תחויב, מלבד בהצבת תמרור בקצה הרחוב, לסמן את אבני 

השפה או את שולי הדרך בכחול לסירוגין. מנגד, אם הרשות 
מעוניינת לאסור את החניה, היא תחויב לסמן את אבני השפה או 

את שולי הדרך באדום לבן.

ועדת הכלכלה

הקפאת תשלומים עבור שיעורי שחייה
הוועדה דנה השבוע בתשלום שגובה משרד החינוך מהורי 

התלמידים עבור שיעורי שחייה. מסתבר כי התשלום, שנגבה 
במשך שנים רבות, נעשה באופן לא חוקי. נציג משרד החינוך 

בדיון טען כי גביית התשלום נעשית עבור הסעות לבריכה ועבור 
דמי הכניסה למתחם. יושב ראש הוועדה ח"כ אלכס מילר הודיע 

למשרד החינוך כי התשלום אינו חוקי מאחר שלא קיבל את אישור 
ועדת החינוך. מילר הוסיף כי אם משרד החינוך מעוניין לגבות 

את הסכום תחת סעיף תשלומי הורים, אזי התשלום צריך להינתן 
ישירות לבית הספר ולא למשרד החינוך. במקרה שהתשלום עבור 

לימודי השחייה ייגבה במסגרת תשלומי הורים נוספים, נדרשת 
לכך הסכמה של ההורים. לבסוף הודיעה הוועדה על הקפאת 

גביית התשלום מההורים ועל השבת הסכומים שנגבו מההורים.

ועדת החינוך

התאבדויות במספרים גבוהים
נתונים קשים על אחוז מקרי ההתאבדות בקרב עולים חדשים 

נחשפו השבוע בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. מסתבר כי 
שיעור המתאבדים בקרב יוצאי אתיופיה בגילאי 45־15 גבוה פי 

חמש עד עשר בהשוואה לכלל האוכלוסייה. שיעור המתאבדים 
בקרב עולי חבר העמים עומד על פי שניים מכלל האוכלוסייה. 
מנתונים שהכין מרכז המידע והמחקר של הכנסת עולה עוד כי 

המצב הכלכלי והחברתי של העולים הוא מרכיב מכריע בשיעור 
המתאבדים הגבוה. עוד עולה כי שיעור ההתאבדויות בין הגילאים 
25־15 בקרב כלל האוכלוסייה עומד על 7.1 אחוז אצל הבנים ועל 

1.5 אצל בנות, לכל 100,000 נפש. כלומר, ממוצע של 4.4 מתאבדים. 
דווקא בצה"ל הנתונים מעודדים יותר. הפסיכיאטרית הראשית 

בצבא סיפרה כי מספר ההתאבדויות בצבא ירד ב־40 אחוז.

ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

מליאת הכנסת
יש תרבות גם בשטחי יהודה ושומרון

מליאת הכנסת אישרה השבוע בקריאה ראשונה את התיקון לחוק 
המוזאונים שיזם ח"כ אורי אריאל )האיחוד הלאומי(, המחיל 

את החוק גם על יישובי יהודה ושומרון. לפי ההצעה יתוקן חוק 
המוזאונים כך ששר התרבות והספורט יוסמך לקבוע בצו כי 

הוראות החוק יחולו גם על מוזאונים שנמצאים ברחבי יהודה 
ושומרון, לפי הסדרים ותיאומים שיקבעו. בדברי ההסבר להצעה 

נכתב כי "העובדה שעד היום חוק זה לא חל ביהודה ושומרון מנעה 
העברת תקציבים למוסדות תרבות בגוש עציון, קריית־ארבע, 

מעלה־אדומים ואריאל". הצעת החוק אושרה ברוב של 19 חברי 
כנסת מול שלושה מתנגדים. ההצעה תוחזר לוועדת החינוך לצורך 

הכנה לקראת קריאה שנייה ושלישית.

חוק גרוניס במליאה
לאחר מספר דחיות ועיכובים, הצעת החוק המכונה "חוק גרוניס" 
תעלה ביום שני הקרוב להצבעה במליאת הכנסת בקריאה שנייה 

ושלישית. הצעת החוק, שיזם ח"כ יעקב כץ, קובעת כי שופט בבית 
המשפט העליון יוכל לכהן כנשיא העליון, גם אם נותרו לכהונתו 
פחות משלוש שנים. הצעת החוק תאפשר לשופט העליון אשר 

גרוניס להתמנות לנשיא הבא של בית המשפט העליון.

לקחים מאסון הכרמל
על רקע האירועים המציינים שנה לאסון השריפה בכרמל, תדון 

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ביום שני הקרוב בשאלה 
האם הופקו הלקחים מהאסון. נוסף למשרדי הממשלה הרלוונטיים, 

הדיון יתקיים גם בהשתתפות מנכ"ל המשרד לביטחון פנים )המשרד 
שאחראי כיום על מערך הכיבוי(, וכן נציב הכבאות הארצי.

ובשבוע הבא

זאב קם
       קריאה שנייה
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"כשתהיה פסיקה בתחום הזה, נוכל 
להרחיב את המאבק גם לתחומים אחרים". 
העותרים
צילום: יח"צ

"ברגע שאפשר להביא מוצרים זולים 
מחו"ל, השחקנים המקומיים צריכים 
להתייעל ואז המחירים יורדים והאיכות 
 משתפרת". עו"ד נוב 
צילום: יח"צ

על הדבש ועל העוקץ
שוק הדבש בישראל הוא לא גדול אך מסתבר שבבסיסו מתנהלים מאבקי כוח לא קטנים. מועצת 

הדבש מטילה מגבלות קשות על גידול דבורים ויבוא דבש ובכך מעניקה את השליטה בשוק 
לחברות הגדולות בלבד. עתירה שהוגשה לאחרונה לבג"ץ מבקשת לשנות את המצב

של המגדל, הרי שליצרנים הגדולים השפעה רבה על מדיניות 
המועצה. במצב עניינים שכזה אין להתפלא על כך שרואים בה גוף 

שנועד לשמר את כוחם של החזקים ואת ההגמוניה שלהם בשוק.
זה של המשק הדבש גורם גם לעלויות הגבוהות של  מבנה 
הדבש בישראל. לפי נתונים שאספו בתנועה הליברלית, עלותה של 
צנצנת דבש של 350 גרם בישראל היא יקרה פי שניים מצנצנת 

זהה שבבריטניה, ופי שלושה מזו שבארצות הברית.

מס לא כדאי
בישראל מיוצרים כ־2000 ק"ג דבש בשנה, והצריכה עומדת על 
כ־3500 ק"ג. הפער מושלם באמצעות יבוא ממדינות שונות. אלא 
שבדומה לתחום גידול הדבורים גם שדה היבוא לא נקי מרגולציה.

שיעור המכס הרשמי על יבוא דבש לישראל עשוי להגיע לכדי 
225%, או 17 ש"ח לקילו. זאת בניגוד למקובל במדינות האיחוד 
האירופי ובארה"ב, ששיעור המכס המוטל בהן על יבוא הדבש הוא 
מאפס אחוזי מכס ועד 20%. מכיוון שיבוא בתנאי המכס בישראל 
באמצעות  לחלק  החקלאות  משרד  נוהג  כלל,  אטרקטיבי  אינו 
לאפשר  שנועדו  ממכס  הפטורות  יבוא  מכסות  הדבש  מועצת 
למשק לעמוד בביקושים הגדולים. המכסות מחולקות למשווקים 
היצרנים  זה  באופן  הייצור.  בשוק  היחסי  חלקם  לפי  המקומיים 
הגדולים זוכים במכסות יבוא גדולות יותר מהיצרנים הקטנים, כך 
שמי ששולט בייצור המקומי שולט גם ביבוא. למותר לציין שכך 
מחוסלת כל אפשרות לתחרות. במקרים רבים, המכסות שניתנות 
ליצרנים הקטנים הן קטנות מכדי לבוא לידי מימוש, כפי שצוטט 
אחד המגדלים בכתבה שפורסמה ב'כלכליסט': "אני קיבלתי מכסה 
של 5 טונות ואין לי מה לעשות עם זה. זה לא מצדיק בכלל את 
הנסיעה לחו"ל לסגור עסקה. כאשר הודעתי למועצה שאני מוותר 

על המכסה, הם חילקו אותה לשחקנים הגדולים״.
מועצת הדבש מצדיקה את מדיניותה בטענה כי פתיחת השוק 
ליבוא תחסל את היצרנים המקומיים, שלא יוכלו לעמוד בתנאי 

התחרות והדבר יוביל לקריסתה של תעשיית הדבש המקומית. 
את העמדה הזו אימצה ועדת קדמי שמונתה בקיץ האחרון לבחון 
את האפשרויות לפתוח את המשק החקלאי לתחרות וליבוא. בטיוטה 
שפורסמה בחודש ספטמבר נקבע כי יש להיזהר בפתיחת שוק הדבש 
ליבוא, מכיוון שלתעשייה המקומית "אין יכולת להתחרות בתוצרת 
המיובאת״, והדבר ישפיע על כלל המשק החקלאי “שהרי לדבורים... 
תועלת בכך שהן מפרות את כלל הפריחה. באין יכולת האבקה 
ייפגע כלל הייצור החקלאי והמגוון הטבעי בארץ. שיקולים שכאלו 

צריכים להילקח בחשבון בבחינת הפחתת המכסים".
בתנועה הליברלית לא מתעלמים מעובדות אלו, אלא שהם 
מסיקים מהן מסקנות הפוכות בתכלית. מכיוון שפעולת ההאבקה 
היא כה חיונית לחקלאות, מסביר עו"ד נוב בעתירה, הרי שיש לה 
ערך כלכלי לא מבוטל. "בעוד שהערך הכלכלי של הדבש עומד 
על כ־100 מיליון שקלים, הערך הכלכלי של ההאבקה עומד על 
כ־ 2.5מיליארד שקלים. המסקנה המתבקשת היא שהשירות העיקרי 
של הדבוראי הוא שירות האבקה שהוא מספק למגדלים, והדבש הוא 
תוצר לוואי", ומכיוון שכך, "ההיגיון מחייב שהחקלאים יישאו בנטל 
ההאבקה ולא הציבור. אם החקלאים ישלמו לדבוראים עבור שירותי 
האבקה הדבר יגביר את כושר התחרות של הדבוראים הישראלים 

ויוריד עוד יותר את המחירים המקומיים". 
בשל טענות אלו מבקשים בתנועה הליברלית מבג"ץ שיוציא 
צו ביניים שיורה על עיכוב פרסום המלצות הוועדה עד שיישמעו 

טענותיהם ויוכרע סופית הדיון בעתירתם. 

פתח למהפכה
על תשתית העובדות הזו מבקשים בתנועה הליברלית לבסס את 
הטיעון כי מדיניות המכס והרגולציה של מועצת הדבש אינה עולה 
בקנה אחד עם עקרונות "חוק יסוד: חופש העיסוק", וכי ההחלטות 
המתקבלות במועצה לוקות בחוסר מידתיות. מכיוון שכך קוראת 
התנועה לבית המשפט להורות על שורה של צעדים שיובילו את 

התחום לתחרות חופשית יותר. 
למוקד  האצבע  את  להפנות  רצינו  בקיץ  המחאה  "בעקבות 
הבעיה האמתי", חושף נוב את הרקע לפעולה. "לדעתנו הבעיה 
היא לא ברשתות השיווק, שם יש רמה מסוימת של תחרות, אלא 
דווקא בתחום היבוא. אנחנו מאמינים בתחרות, ואחד האמצעים 
לייצר תחרות הוא לבטל את מכסי המגן החוסמים את היבוא. ברגע 

אשר צחי גולדנברג, חקלאי ממושב גמזו, החליט כ 
להקדיש את חייו לגידול דבורים ולדבש, הוא 
כשבחר  אמנם,  נכנס.  הוא  מה  לתוך  ידע  לא 
שמדובר  לכך  מודע  היה  הוא  כוורן  להיות 
ידע  מה שלא  אך  במיוחד,  עוקצניים  בחרקים 
הוא שבתחום יש גורם גדול הרבה יותר ועוקצני פי כמה. צחי 
גילה זאת לפני כחצי שנה כאשר ביום חתונתו הגיעו פקחים 
של מועצת הדבש והחרימו לו כארבעים כוורות רוחשות שעמדו 
בשיא תפוקתן. מאז מתנהל בעניין הליך משפטי אשר במהלכו 
זכה אמנם צחי להחזרת הכוורות, אך איבד את הדבש שהיה בהן 

ואף חויב בתשלום הוצאות ההחרמה שהיו למועצה.
"נגד הבן שלי נערכו לא מעט משפטים", מספר יוסי גולדנברג, 
פרדסן ממושב גמזו ואביו של צחי. "הוא הגיש למועצה בקשה לגדל 
דבורים, ואחרי מאבק ממושך הם אישרו לו כמות קטנה במספר 
נקודות. אלא שבתקופת הפריחה ביקש ממנו מנהל מטע האבוקדו 
במושב להעביר את הכוורות למטע שלהם בשביל להגדיל את 
ההאבקה של הפרחים ולהגדיל בכך את היבול. כשהדבר התגלה 

למועצה, הם הגיעו והחרימו את הכוורות". 

מועצה שלטת
המועצה לייצור ושיווק דבש מונתה מכוחו של צו פיקוח 
לגידול  רישוי  מתן  על  הממונה  והיא   ,1977 משנת  מיוחד 
דבורים ולשיווק הדבש בארץ. צו הפיקוח מוגדר חקיקה לשעת 
חירום, והוא מקנה למועצה סמכויות לנהל את משק הדבש 
ביד רמה. הדבר נעשה באמצעות חלוקת הארץ לשטחי מרעה 
כך שלמעשה  כוורות,  להניח  מותר  בהם  רק  מוגדרים אשר 
מספר הכוורות בארץ נותר קבוע ועומד על כעשרת אלפים 
יחידות בלבד, המחולקות בין 500 יצרנים ומגדלים. מלבד זאת 
אחראית המועצה גם על הסדרתו של יבוא הדבש, באמצעות 

חלוקת מכסות יבוא והשפעה על מדיניות המכס. 
יוסי  את  מכעיסה  הגידול  בתחום  המועצה  של  המעורבות 
גולדנברג. "אני מגדל את העצים, משקה אותם, גוזם אותם והם 
מביאים פרחים. הפרחים הללו הם בעצם חומר הגלם של ייצור 
הדבש", הוא מסביר. "למעשה, אני מייצר צוף. ואני לא יכול לתת 
אותו לבן שלי כי מועצת הדבש אסרה זאת עלי ונתנה למישהו אחר 

זכות על הצוף שלי. זו פגיעה ממשית בקניין שלי".
חורגת  אף  המועצה  גולדנברג  לטענת  די.  לא  שבכך  אלא 
במקרים רבים מסמכותה. מלבד ייצור הדבש, הדבורים גם אחראיות 
על האבקתם של הפרחים, מה שמשפיע על איכות הפירות. "כדי 
להציב דבורים למטרת האבקה לא צריך רישיון, ומותר לעשות 
שמועצת  "אלא  גולדנברג,  מסביר  בלבד",  קצרה  לתקופה  זאת 
הדבש החליטה שבפרדס שלי לא תהיה האבקה, ולמרות שלא צריך 
את האישור שלהם הם כופים את דעתם. הם נכנסו אלינו לשטח 
והחרימו את הכוורות. יש להם סמכות לעשות את זה, וכדי לקבל 

חזרה את הכוורות צריך ללכת להתדיין איתם".
מסתבר שצריך הרבה ַעז בשביל המתוק הזה. אלא שבהתדיינות 
מול גוף ציבורי גדול נדרשים משאבים אשר נגישותם מוגבלת 
עבור האזרח הקטן. התגייסותה של תנועה ציבורית לטובת העניין 
בהחלט עשויה להיות דבר בעתו. מי שנרתם למשימה היא 'התנועה 
הליברלית החדשה', ששמה לה למטרה לקדם חופש כלכלי בישראל.

התנועה, הרואה במאבק צעד ראשון במהלך שנועד לפרק 
את הסבך הביורוקרטי העוטף את הכלכלה הישראלית, פנתה 
השבוע בעתירה לבג"ץ בבקשה שיורה לשר החקלאות לפעול 
דבש  )ייצור  ל"ביטול צו הפיקוח על מצרכים ושירותים 
יבוא  על  225% שמוטל  בשיעור  המכס  ולביטול  ומכירתו(״ 
דבש, ושיורה למועצה "לחדול מפעולות שונות של הסדרת 
ענף הדבש" שהן "בלתי חוקתיות, בניגוד לחוק יסוד: חופש 

העיסוק״. 
בעתירה סוקר עו״ד אבי נוב, בא כוחה של התנועה, את מבנה 
משק הדבש בישראל, ומפרט את הנימוקים לדרישות התנועה. 
משק הדבש הוא למעשה אחד מהשווקים הריכוזיים ביותר במשק 
יד־מרדכי'  'כוורות  בידי  נשלטים  הדבש  63% משוק  הישראלי. 
השייכות לקונצרן 'שטראוס עלית'. 25% מהשוק נמצאים תחת 
המותג 'עמק חפר', ו־12% מתחלקים בין עשרות יצרנים קטנים. 
מכיוון שתקציבה של מועצת הדבש, הרשומה ברשם החברות בתור 
'חברה פרטית', מבוסס על עמלה קבועה הנגבית לפי מספר הכוורות 

"

גולדנברג: "
אני מגדל 

את העצים, 
משקה אותם, 

גוזם אותם 
והם מביאים 
פרחים. אני 
מייצר צוף, 

ואני לא יכול 
לתת אותו 

לבן שלי כי 
מועצת הדבש 

אסרה זאת 
עלי ונתנה 

למישהו אחר 
זכות על הצוף 

שלי

עקיבא ביגמן

משק הדבש בישראל מוסדר באמצעות צווי פיקוח 
העוסקים בסחר בדבש ובייצורו. בצו הפיקוח על מצרכים 
ושירותים )ייצור דבש ומכירתו( משנת 1977 נקבע כי 
"לא יעסוק אדם בגידול דבורים או בהפקת דבש אלא 
אם קיבל רישיון ייצור מאת המועצה ומקיים את התנאים 
הכלולים ברישיון הייצור וכן את הוראות המועצה בדבר 
גידול דבורים, הפקת דבש, ומדווח למועצה על כמות 

הדבש שהפיק".
מצרכים  על  הפיקוח  חוק  מכוח  הצו  של  תוקפו 
סמכויות  לממשלה  המקנה   ,1957 משנת  ושירותים 
פיקוח נרחבות במשק, אלא שהחוק מגביל את עצמו 
בכך שהוא "לא יחול אלא בתקופה שקיים במדינה מצב 
של חירום". וגם כאשר מדובר בשעת חירום לאומית, 
קובע החוק כי "לא ישתמש שר בסמכותו לפי חוק זה 
אלא אם היה לו יסוד סביר להניח שהדבר דרוש לקיום 
פעולה חיונית, למניעת הפקעת שערים וספסרות או 

למניעת הונאת הציבור". 
עובדות אלו מטילות בספק את הלגיטימציה החוקית 
של מועצת הדבש, אך הן לא נעלמו מעיניו של היועץ 
המשפטי של משרד החקלאות, שנדרש לשאלה לפני 
כשנה, כאשר מועצת הדבש ביקשה לבסס את מעמדה 
היועץ  ששלח  במכתב  ראשית.  חקיקה  באמצעות 
חירום  ב"שעת  מדובר  כי  קבע  הוא  המשרד  למנכ"ל 
שהגיעה עת לבטלה", ושאל "האם בנוגע לענף הדבש 
מתקיימת הצדקה לפגיעה כה מהותית בחופש העיסוק 
באמצעות קביעת חובת רישוי? ספק בדבר... דבש אינו 
מוצר יסוד הראוי להתייחסות אחרת ממוצרי הצריכה 
האחרים בשוק. דבש אינו דומה לחלב וביצים ולפיכך 
קשה לראות מהו אותו אינטרס ציבורי חזק שמצדיק 
רגולציה בתחום זה... לסיכום, עמדתנו היא כי ספק רב 
הצורך  בדבר  הדבש  מועצת  הטיעונים שהעלתה  אם 

בעיגון חובת הרישוי בחקיקה... הם חזקים דיים."

@@

@

פיקוח לשעת חירום
שאפשר להביא מוצרים זולים מחו"ל, השחקנים המקומיים צריכים 

להתייעל ואז המחירים יורדים והאיכות משתפרת".
האם מהלך כזה יכול לפתוח גם את המשק המקומי לתחרות, 
או שמא הוא יוביל רק לתחרות של הגדולים המקומיים נגד היבוא 

מחו"ל? מה ירוויח בעצם היצרן הקטן מהגדלת היבוא?
של  אחד  צד  רק  הוא  המכסים  ביטול  ולכן  בעיה,  אכן  "זו 
המשוואה. הצד השני, אשר גם בו עוסקת העתירה, הוא הרגולציה 
הפנימית המאפשרת לשחקנים הפנימיים לשלוט בשוק. הרגולציה 
הקיימת מחזקת למעשה את יד־מרדכי של 'שטראוס' על חשבון 

היצרנים הקטנים". 
כדי להבהיר את אופיו של שוק הנתון לתחרות חופשית ואת 
הכוח שהוא מוסר דווקא ליצרנים הקטנים, נוב מזכיר את חוות 
גבעות־עולם הסמוכה לאיתמר. "החווה הזו עושה מוצרי יוגורט 
עזים וגבינות ברמה בינלאומית שיהיה קשה מאוד להתחרות 
בה. גם המחירים שלהם טובים והם נמכרים בחנויות נחשבות 
בתל־אביב ובמקומות אחרים. זו דוגמה לשחקן קטן שהגדולים 
פוגעים בו. ברגע שתהיה תחרות, השחקן הזה לא יצא מהשוק 
אלא להפך, הוא יתחזק. הוא תפס נישה והוא עושה אותה טוב 
מאוד. אני מכיר הרבה אנשים שצורכים את המוצרים הללו 

והם נחשבים ברמה גבוהה מאוד". 
דוגמה דומה לניצול יתרון יחסי בידי יצרנים מקומיים מביא נוב 
מתחום היין. "בין היקבים והכורמים מתנהלת תחרות חופשית. אין 
מכסים ואין כלום, ואתה רואה שיש פריחה גדולה של יקבי בוטיק 

מקומיים שמצליחים מאוד יפה בעולם". 
אז למה דווקא דבש? זה נראה כמו תחום אזוטרי ולא מעניין...
נוכל  הזה  בתחום  פסיקה  שתהיה  שברגע  מאמינים  "אנחנו 
להרחיב את זה גם לתחומים אחרים. יש כאן גם חשיבה טקטית. 
למשק החלב והביצים יש לובי מאוד חזק, ואילו משק הדבש חלש 
יותר ונתפס כחיוני פחות למשק. לכן זה תחום שבו נוכל לייצר 
תקדים שיהיה רלוונטי לגבי כל מוצר יבוא שנחסם באמצעות לובי 

או יצרן מקומי חזק שפועל להטלת מכסים גבוהים".
מה משמעות המהלך לגבי האסטרטגיה הכוללת שלכם? האם 

נראה עוד פניות כאלו לבג"ץ?
"ודאי. אנחנו הולכים לקחת חלק משמעותי בכל הנושא של 
שיעורי מס הכנסה ובעיצוב הרפורמות בעניין. יש לדעתנו עיוותים 
רבים בתחום המסוי, בין אם זה בשיעור המס, בסיווג חוקי המס, 
בהטבות המס וכדומה. פנינו בעניין למשרד ראש הממשלה, ואני 
אף הופעתי בוועדת טרכטנברג והצגתי את עמדתנו. מה שגילינו 
להראות  רוצים  אנחנו  לגמרי.  עקום  שזה  הוא  הדבש  בתחום 

שהעקמימות הזו נמצאת בכל תחום בישראל".

תגובת מועצת הדבש:
הם  כי  ונראה  בכתבה  המובאים  המחירים  לנתוני  בסיס  אין 
מוזמנים על ידי גורמים בעלי עניין. לו היו נתוני התנועה הליברלית 
נכונים, היה כדאי לייבא דבש ממקומות אלה אף במכס מלא, והרי 

ישראל כבר מייבאת שליש מכמות הדבש הנצרך בישראל! 
יבוא הדבש הינו ללא מכס על פי הסכמי סחר עם האיחוד 
האירופי, מדינות דרום אמריקה וארה"ב. כך שלמעשה אין כמעט 
מגבלה על יבוא דבש לישראל, בניגוד למוצרי מזון אחרים. ומאחר 

שאין היטל מכס המחיר נשאר נמוך לצרכן.
האם הוזיל יבוא הדבש את מחירו? לא, מאחר שבישראל את 
מחיר הדבש לצרכן קובעות רשתות השיווק, ולא על ידי החקלאים, 

כמו בירקות, בפירות ובחלב. 
לדוגמה, נתוני מועצת הדבש של ארה"ב, המפרסמת את מחירי 
הדבש העדכניים בין 2007־2011, עולה כי מחיר הדבש עומד על 
$11 ק"ג דבש, כלומר כ־42 ₪ לק"ג דבש בממוצע. לעומת ארה"ב, 

מחיר ק"ג דבש לצרכן בישראל עומד על 35 ₪ בלבד! 
ברור לכל בר דעת כי המידע המובא בשם התנועה הליברלית 
החדשה הוא מגמתי, ומתיימר להראות לצרכנים כי אפשר להוריד 
את מחיר הדבש על גב החקלאים. אך כמו בחלב, האשמה במחירי 

המזון הגבוהים היא במחירי התיווך העצומים.

תגובת משרד החקלאות: 
העתירה לבג״ץ טרם התקבלה במשרדנו, ואנו נשיב לה כמקובל 

כשתתקבל. 0
akivab@makorrishon.co.il
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     מחוקקים בע"מ     משפט עולמי
צבי פיין גיל ברינגר

קצבאות זה שמחה?
הביטוח הלאומי מעניק את קצבאות הילדים באופן שאינו 

מתחשב ברמת ההכנסה של מקבלי הקצבה. אולי כדאי לחלק את 
העוגה כך שמי שאין לו יקבל יותר

בכל שבוע נפרסם הצעת חוק אחרת שהגיעה למדור מחוקקים בע"מ. 
אתם מוזמנים להציף בעיות ולחשוב על פתרונות טובים וממוקדים. 

תינתן עדיפות להצעות מנומקות היטב וצנועות בהשלכות התקציביות 
 שלהן. 'צדק' יעקוב אחר ההצעות שיקודמו על ידי חברי הכנסת. 

mishpati@makorrishon.co.il :לשליחת הצעות חוק

ח"כ זאב בילסקי: 
על פניו, ההצעה להתאים את קצבאות הילדים לרמת 

ההכנסה של המשפחה היא הצעה חברתית שתאפשר 
למשפחות מרובות ילדים לאפשר קיום רמת חיים 

נאותה להם ולילדיהם. אולם על אף חשיבותה 
החברתית, ההצעה מתעלמת לחלוטין מהמציאות 

כיום.
 דו״ח העוני לשנת 2010 מצייר תמונת מצב עגומה 

לגבי המשפחות מרובות הילדים. בעוד שכמות 
העניים בחברה ירדה במעט בהשוואה ל־2009, כמות 
המשפחות מרובות הילדים שירדו מתחת לקו העוני 

דווקא גדלה. קרוב ל־15 אלף משפחות מרובות ילדים 
ירדו מתחת לקו העוני, מה שמוביל לנתון הבא - 

במדינת ישראל כיום יש 837,000 ילדים מתחת לקו 
העוני, כלומר שליש מילדי ישראל הם עניים!

המצב לא נוצר רק כתוצאה ממדיניות הקצבאות, 
ויש לעודד חינוך חינם מגיל 3 כדי לתת מענה לילדים 

ממשפחות מעוטות יכולת, אך הוכח כבר בעבר 
שהגדלת הקצבאות לא מעודדת יציאה לעבודה 

ומנציחה את העוני. במקרים רבים הקצבאות אינן 
מופנות לצרכים הבסיסיים של המשפחה וטוב תעשה 
המדינה אם תגלם את עלות הקצבאות בשירות רווחה 

טוב ומקיף למשפחות מעוטות יכולת. אני מאמין 
שבאימוץ גישה זו נראה תוצאות חיוביות בכל הנוגע 

לצמצום ממדי העוני.

יפה אזולאי, נהריה:
"זכיתי ברוך השם להביא לעולם שבעה ילדים 

מופלאים, ומעולם אני ובעלי לא התלוננו על מצוקה 
כספית ואני שמחה ומאושרת בחלקי. ובכל זאת צריך 
להודות שבדורנו לא פשוט לגדל כל כך הרבה ילדים. 

קצבאות הילדים שאנחנו מקבלים מהמדינה הן 
טיפה בים ההוצאות שצריך להוציא על כל ילד וילדה 

שזוג הורים מגדל. לא פעם אני שואלת את עצמי 
מדוע החוק לא מתייחס אחרת למשפחות עשירות 
ומשפחות עניות בנושא קצבת ילדים? האם באמת 

שרי אריסון זקוקה לקצבת הילדים כדי לגדל ילדיה? 
מדוע לא מתייחסים לקצבה הזו כעזרה שהמדינה 

מושיטה למי שבאמת זקוק לה? אם בכנסת יתייחסו 
לזה כך אפשר יהיה להעביר כסף מקצבאות ילדים של 
משפחות עשירות שמסתדרות עם גידול הילדים ללא 
עזרה של המדינה ולתת יותר כסף למשפחות ברוכות 

ילדים שיש להן פחות אמצעים לגדל את ילדיהן."

הצעת חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ )תיקון 
- קצבת ילדים מותאמת הכנסה(, תשע"ב - 2011 

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה - 1995, 
אחרי סעיף 68 )א( יבוא: 

)א1( הורה שמשתלמת לו בעד חודש מסוים גמלה 
לפי חוק הבטחת הכנסה והוא זכאי בעד אותו חודש 

לקצבת ילדים כאמור בסעיפים קטנים )א( או )ב( 
בעד שלושה ילדים או יותר, תיווסף לקצבת הילדים 
המשתלמת לו בעד כל אחד מילדיו תוספת בסכום 

השווה ל־100%; 
)א2( הורה שהכנסתו בחודש מסוים עולה על סך 

של פי שניים מהשכר הממוצע במשק ומספר ילדיו 
קטן משלושה לא יהיה זכאי לקצבת ילדים כאמור 

בסעיפים קטנים )א( או )ב(. 

דברי הסבר: 
הדרך השווה באופן פורמלי שבה מחולקת קצבת 

הילדים מייצרת חוסר שוויון מהותי. משפחות עשירות 
עם רמת הכנסה גבוהה ומיעוט ילדים מקבלות קצבה 

זהה לזו שמקבלות משפחות עניות עם רמת הכנסה 
נמוכה וריבוי ילדים. ברור לכול כי ילד הגדל במשפחה 
עשירה זוכה לגדול בתנאים נוחים יותר מחברו הגדל 
במשפחה עשירה. ההצעה מבקשת לקבוע כי הורה 

הזכאי להבטחת הכנסה ומגדל שלושה ילדים ומעלה 
יקבל עבור כל אחד מילדיו קצבה כפולה; לעומתו, 

הורה שהכנסתו כפולה מהשכר הממוצע במשק 
ומגדל עד שני ילדים לא יהיה זכאי לקצבת ילדים.

ח"כ חיים אמסלם: 
השבוע התפרסם כי מדינת ישראל נמצאת במקום 
גרוע מאוד בקרב מדינות ה־OECD בפערי השכר 
בין עשירים לעניים. הביטוח הלאומי צריך לשמור 
על עקרון האוניברסליות בקצבאות, אך שבמצב 

הנוכחי, כדי לתקן את העיוות הקיים, יש צורך לשנות 
את התבחינים. משפחות שלהן קצבת הילדים היא 

תוספת לא הכרחית יכולות לוותר עליה בעבור 
משפחות שמבחינתן הכסף הזה הוא אוויר לנשימה 

ממש. הייתי שמח מאוד לו המדינה הייתה יכולה 
להעניק קצבאות לכולם, בסכומים ההולמים את 
ההוצאה על גידול ילדים. אך נכון לעכשיו ולנוכח 

המשבר הכלכלי העולמי הגובר, יש לאמץ חשיבה 
שתביא לצמצום הפערים. אין זה סוד שמרבית 

המשפחות העניות וברוכות הילדים במדינת ישראל 
הן חרדיות או ערביות. אני סבור שמדיניות נכונה, 

במקביל ובנוסף להצעה המוצעת, צריכה לעודד את 
יציאתם לעבודה של המגזרים הללו. יש למצוא דרך 

חוקית לחזור למתכונת של העדפה מתקנת, מעין 
“קצבת יוצאי צבא״, שהייתה נהוגה בעבר, כדי לעודד 

שירות צבאי או לאומי ויציאה לעבודה.

התקבלו 2 תגובות:

הדרך שלכם להשפיע: אתם מציעים, אנחנו מנסחים, חברי הכנסת מגיבים

הסכסוך על מורשתו 
של אלכסנדר הגדול 

הגיע להאג
במסגרת הסכסוך המתמשך בין יוון למקדוניה 

בעניין שמה של המדינה המקדונית קבע בית הדין 
בהאג כי יוון הפרה התחייבות בינלאומית כאשר 

טרפדה את כניסתה לנאט“ו
בית הדין הגבוה לצדק בהאג קבע השבוע כי יוון הפרה התחייבות 
 2008 בשנת  מקדוניה  של  הצטרפותה  את  טרפדה  כאשר  בינלאומית 
משכניהם  היוונים  דרישת  לטרפוד:  הסיבה  נאט“ו.  בארגון  לחברות 

המקדונים מצפון להחליף את השם של מדינתם.
כדי להבין את המקור לסכסוך המוזר בין שתי 
לפנה“ס,  ה־4  למאה  לאחור,  לחזור  יש  המדינות 
אלכסנדר  הדגול  המצביא  של  שלטונו  תקופת 
הגדול. אביו של אלכסנדר, המלך פיליפוס ה־2, 
כבש בשנת 338 לפנה“ס את יוון העתיקה וסיפח 
המשיך  אלכסנדר  בנו  מקדוניה.  לממלכת  אותה 
במסע הכיבושים והפך את מקדוניה תוך כמה שנים 
לאחת האימפריות הגדולות בהיסטוריה. האימפריה 
המקדונית לא שרדה זמן רב, אך הסמל של השליט 
רב־העצמה השתרש עמוק בזהות ובאתוס התרבותי 
של עמי האזור. בשנת 1991 הכריזו המקדונים על 
פרישה מהפדרציה היוגוסלבית ועל הקמת מדינה 
מאוד  כעסו  היוונים  מקדוניה.  ששמה  עצמאית 
על הניכוס שעשו המקדונים לשם של האימפריה 
על  מצביעה  בשם  הבחירה  כי  וטענו  הקדומה 
השאיפות הטריטוריאליות של מקדוניה להשתלט 
על המחוז הצפוני של יוון, המכונה “יוון המקדונית“, 
היוונים  הגדול.  אלכסנדר  של  הולדתו  מקום 
פתחו במאבק דיפלומטי למניעת הצטרפותה של 
מקדוניה לאו“ם, ורק נוסחת פשרה שהציעה לקרוא 
למדינה בשם “הרפובליקה היוגוסלבית לשעבר של 
מקדוניה“ אפשרה למדינה הצעירה להצטרף לאו“ם, 

על אף התנגדות היוונים.
מקדוניה לא נשארה חייבת, ובתגובה למעשי היוונים ביצעה שורה של 
פעולות מתגרות המפגינות בפני היוונים את זיקתם העמוקה למורשתו 
של אלכסנדר. בין היתר הקימו המקדונים במרכז סקופיה בירתם פסל 
מרשים של המצביא, ואף הכריזו כי שמו של הנמל הבינלאומי במדינה 
ייקרא “נמל התעופה על שם אלכסנדר הגדול“. שרת החוץ היוונית דורה 
באקויאניס הגיבה למעשים המתגרים, ואמרה כי "אי אפשר לשנות את 
ההיסטוריה או לסלפה כעבור 2,000 שנה. אלכנסדר הגדול הוא דמות 
מובילה, בעלת משיכה גלובלית, כובש יווני שהותיר את חותמו על דפי 

ההיסטוריה בהפצת התרבות היוונית בכל רחבי העולם המוכר".
במסגרת המאבק הממושך בין המדינות השכנות השתמשה יוון בשנת 
2008 בזכות הווטו שלה כדי למנוע ממקדוניה להצטרף כחברה לארגון 
האמנה הצפון־אטלנטית. המקדונים בתגובה פנו לבית הדין הגבוה לצדק 
וטענו כי על פי הסכם שנחתם בשנת 1995, שבמסגרתו הסכימה מקדוניה 
להצעת פשרה בדבר שמה הרשמי של המדינה, התחייבה יוון שלא למנוע 
את  השבוע  קיבל  הדין  בית  בינלאומיים.  לארגונים  הצטרפותה  את 
התביעה וקבע ברוב של 15 שופטים נגד 1 כי יוון הפרה את התחייבותה 
הבינלאומית. נשיא מקדוניה גיורגי איוונוב מיהר לבקש מיוון "לכבד את 
החלטת בית הדין". עם זאת, נראה כי להחלטה משמעות סמלית בלבד בכל 
הנוגע לסכסוך על שמה הרשמי של המדינה והצדדים ייאלצו להמשיך 
במאמצי המשא ומתן עד לסיומה של המחלוקת.  שליח האו"ם מת'יו נימץ', 
שמונה מטעם הארגון לנסות לגשר בין היוונים והמקדונים, קרא לצדדים 
"לראות בהחלטת בית הדין הזדמנות לחשוב באופן בונה על היחסים בין 

המדינות ולשקול יזמה חדשה שתביא לפתרון הסכסוך המתמשך". 

ארה"ב

תביעת ענק נגד 
חברות הסלולר: 

מרגלות אחרי 
הלקוחות

התביעה הוגשה בעקבות השימוש שנעשה, 
לטענת התובעים, בתכנת מעקב חכמה המוסרת 

לחברות מידע מקיף על הלקוחות

ארבעה אזרחי ארה״ב הגישו השבוע תביעת ענק נגד שמונה יצרניות 
סלולר מובילות - בהן ‘אפל‘, ‘סמסונג‘, ‘מוטורולה‘ ו‘ספרינט‘ - בטענה כי 

החברות אוספות מידע רגיש על לקוחות המשתמשים בטלפונים חכמים, 
באמצעות תכנת מעקב מיוחדת שהן מתקינות על גבי מכשירים סלולרים 
ללא ידיעת המשתמשים. הארבעה טוענים כי השימוש שעושות החברות 
בתכנה, שמייצרת חברת Carrier IQ, פוגע בפרטיותם ומהווה הפרה 
של חוקים פדרליים. “שוב אנו רואים כיצד חברות הסלולר מתעלמות 
ללא בושה מזכותם של לקוחותיהם לפרטיות. מדובר בשחיקה נוספת של 
חירות האזרחים במדינה הזו. אנו מקווים כי בית המשפט יאפשר ללקוחות 
לתקן את ההפרה השערורייתית״, אמר השבוע עו״ד דוד סטרייט המייצג 

את התובעים.
לאחר  הריגול,  תכנת  סביב  סערה  בארה״ב  פרצה  שעבר  בחודש 
שחוקר אמריקני בשם טרוור אקהארט טען כי התכנה מנטרת למעשה 
כל סמארטפון ומספקת לחברות מידע מקיף ומעמיק על הלקוחות. בין 
היתר, אקהארט טען כי התכנה שואבת מהטלפונים הסלולרים תכנים 
של הודעות טקסט ומייל, רשימות של אנשי קשר ומידע על המקשים 
שנלחצו בידי המשתמש, ומשגרת את המידע לשרתים של חברות הסלולר. 
אקהארט אף פרסם סרטון ובו הציג בשידור חי את יכולותיה של התכנה. 
בעקבות הפרסומים מיהרו חברות הסלולר להכחיש כי הן עושות שימוש 
בפונקציות שהציג אקהארט, וטענו כי התכנה משמשת אך ורק לשם אבחון 
וטיפול בתקלות במכשירים. אלא שבסוף השבוע האחרון טרפה המדליפה 
הבינלאומית ‘ויקילקס‘ את הקלפים וחשפה מאות מסמכים המוכיחים כי 
החברות מנטרות ומפלחות כל פעולה הנעשית באמצעות מכשירי טלפון 
חכמים. בעקבות הגילוי הודיעו חלק מהחברות, בהן ‘גוגל‘ ו‘אפל‘, כי 
בכוונתן להפסיק כליל את השימוש בתכנה. אך, כאמור, ארבעת התובעים 

לא שוכנעו מהצהרת החברות והגישו השבוע את התביעה.
יצוין כי חברות הסלולר בישראל הצהירו בעבר כי הן אינן משתמשות 
בתכנת הריגול של Carrier IQ. עם זאת, מומחים ישראלים מתחום 
במכשירי  המשתמשים  ישראלים  כי  ראשון‘  ל‘מקור  מסרו  הסלולר 
חשופים  להיות  עלולים  בארה״ב  שהייה  בעת  שברשותם  סמארטפון 

לפעולות הניטור של חברות הסלולר האמריקניות.

המלצה לביטול 
עונש מאסר עולם 
חובה על עבירות 

רצח בבריטניה
ועדה מיוחדת שהוקמה טוענת כי עונש החובה 

נחקק באמצעות פשרה פוליטית ולא מתוך 
מדיניות מכוונת. שר המשפטים והמשטרה 

מתנגדים 

ופרקליטים  אקדמיה  אנשי  משופטים,  המורכבת  מיוחדת,  ועדה 
ציבוריים לשעבר, ממליצה לערוך רפורמה בחוק העונשין הבריטי הקובע 
עונש מאסר עולם חובה על כל עבירת רצח. בדו"ח שפרסמה השבוע 
הוועדה נקבע כי יש לבטל את את עונש החובה ולאפשר לשופטים לקצוב 
את גזר דינם של רוצחים בממלכה על פי שיקול דעתם. חברי הוועדה 
טוענים כי הטלת מאסר עולם חובה בכל מקרה רצח מביאה לחוסר צדק 
ואיננה מאפשרת להתאים את עונשו של הרוצח לנסיבות המיוחדות של 
כל מקרה ומקרה. כך למשל, טוענים בוועדה, לא סביר להטיל עונש זהה 
על אדם המבצע המתת חסד כמו על רוצח סדרתי שממית את קרבנותיו 

באכזריות ובדם קר.  
מעוררת   ,2004 בשנת  הממשלה  ביזמת  שהוקמה  הוועדה,  הצעת 
מחלוקת חריפה בדעת הקהל הבריטי. בעוד שחברי הוועדה טוענים כי 
מחקר מקיף שעשו מלמד כי הציבור תומך ברפורמה המוצעת, בכירים 
במשטרה טוענים כי “מדובר בשינוי דרמטי וכי הציבור לא יהיה מעוניין 

שרוצחים יטופלו ביתר קלות“. 
במשך מאות שנים הטיל החוק הבריטי עונש מוות על רוצחים. רק 
בשנת 1965 בוטל עונש המוות, ובמקומו הוטל עונש חובה של מאסר עולם. 
חברי הוועדה טוענים כי עונש החובה איננו תוצאה של מדיניות מכוונת 
אלא של פשרה פוליטית שהגיעו אליה חברי הפרלמנט כדי להבטיח 
שביטול עונש המוות יעבור ברוב קולות. בשל כך, טוענים בוועדה, אין 
להתייחס לעונש החובה כאל עיקרון מקודש, וכי יש לבחון אם חלו שינויים 

בדעת הקהל הבריטית כלפי סוגים שונים של עברות המתה.  
למרות העמדה החד־משמעית של הוועדה, נראה כי משרד המשפטים 
הבריטי לא ימהר לאמץ את מסקנות הדו“ח. דובר שר המשפטים קנת' 
קלארק הודיע השבוע כי "המשרד לא יבטל את החוק הקובע עונש מאסר 
עולם במקרי רצח", וכי "על העבירות החמורות ביותר יש להטיל את 
העונשים הכבדים ביותר". בחודש שעבר אף הודיע קלארק כי בכוונתו 
דווקא להרחיב את עונש מאסר העולם על עבירות נוספות ובהן עבירות 

מין, עבירות אלימות חמורות ומעשי טרור. 0
zvif@makorrishon.co.il

מקדוניה

בריטניה

מעשה מתגרה. 
פסל אלכסנדר 
מוקדון בסקופיה

הציבור לא מעוניין 
בהקלות לרוצחים. 
אילוסטרציה
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