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התערבות מיותרת של היועץ המשפטי
מותר לנהל מו"מ עם ההסתדחת גם כשהיא מפירה צורם של בתי משפט.
כנר עשו זאת נעבר. אך על כך צחכה להחליגו הממשלה או שר האוצר.

היועץ המשפטי אעמ יכול להתיר אן לאסור עליהם לעשות זאת
ÎופÎאסר על שר האוגר לנהל פשא Îהיועץ הטשפס
תן עם מפירי וצק, או עם מפירי נרדם של בית פשפס.
ארלם לא היה םקום לכך. שאלה חÎ היא בתחום שיקולם
של הממשלה ושל השר הטÎגע בדבר. אין מקרם לכך

שהמערכת המשפטית תעצור את הטשאÎוטתן.
ישראל ניהלה בעבר פעטים אין סמור םשאÎרםתן עם
מחבלים שתפסוÎ בניÎערוכה. איש לא העלה את הטענה,
שהדבר אסוד כל עוד הם ממשיכים להחזיק בבני'דחד
ÎוםÎאפ'טר, כמובן, לטעון שםשא .,Îרובה ולהפר אח החול
תן כזה הוא חוקי כל , ÎÎ. ,ÎÎובר באויב ודנתי, אך הוא
הופך כלתי הוקי מי:';.1Î -.ר.בר בישראלים. אדלם גם
כאן ספק אם בפנינו מרינÎרת עקבית. לפני זכזן לא רב
היתה והטרדות בכלא צבאÎ, שבמהלכה הקהלטו אסי-
רים על הכלא רעל הסוהיÎים. נוהל איתם םשאÎוםתן,
שאיסשר את סיום הפרשה ללא שפיכות רפים. במסגרת
7ר אף ניתנו לה0 הבטחות שלא יועמדו לרין על עבירות

שכיגעו בהתמרדות זו.
אמנם, כעבור זמן התנערה המדינה םההבסחות שנת'
נה והחליטה על העמדתם לרין ועטרה זד אושדה בבג 'צ.
אכל לענייננו די לציץ, כי כשום שלב לא עלתה טענה,
Îופתן עם המתÎלפיה אסור לשלטונות הבבא לנהל םשא
מדדים כל עוד נמשכת ההתמרדות, או שהם נהגו בדרך
בלתי תדקית או פסולה בעשותם כך. כן לא שמעתי שה-
יועץ המשפטי התערב כדÎ לאסוד קיוםד של םשאÎרםתן

כזה.
Îעדיץ אפשר להבחץ ולטעון, כי מותר לנהל משא
Îופתן עם אנשים מדמיים, אסילו מדובר בעבירות חט
Îרות ביותר, למרות שהעכירה נטשכת בעת המשא'זמ
תן. לעוט: זאת, אין להתיר פשאÎוםתן עם גזז' בעל אד
פי גיבורי ררגפת ההסתדרות, שאיננו מקיים 1רדים של
ביתÎםש&ט בסיכםוך שהוא כמהותו נדכסגך אזרחי. חר

ששני שגם אבחנה זאת איננה משכנעת ואÎננה יבולה
Îליגור בסים לכלל משפטי, שמעולם לא ויה קיים אבל

נו.
קיים חשש רציני שכלל משפטÎ בזה, שמנסים כעת
לאמצו או להמציאו, לא יחזיק מעטר, בין במקרה הנוכחי
ובין כמקתם אחרים. התמוססות! של כלל כזה נוכח הכר

ביאות בוודאי לא תתרום ליוקרת המשפט.
כÎובן שאין להקל ראש בהסרת גודם של ביתÎםשםס
"?".י בוודאי אינני מצדיק הפרה כזו), והיועץ המשפט
ÎהםשÎ7 י, אם הוא סכור שיש טקום לכך, לפנות לבית
י. בדרישה לנקוט צעדים בשל הסרת צווים אלה. ארלם
שÎאלת הםשא'וםתן היא שאלה נפרדת, ואץ וה מתפקידו

של היועץ המשפט לטבוע את עצם קיוםר,
השאלוח. שבמחלוקת הן קשרת וכבדות משקל. הן
עלולות לגרוד טשבר בלכליÎחברתי, ובדוד שעדÎף להס-
ריח במשאÎדםתן ובהסכם. השאלה אם בנסיבות אלה
ראוי לנהל משאÎזפתן חרף הפרת הצווים היא, כאמור,
בסמכות הממשלה ושד האוצר. מובן ששר האוגר חופשי
להודיע שאין הוא מנהל םשאÎוםתן כל עור השביתה נמ-
שכת, אר כל ערד נםשכת הפרת צור ביתÎהפשפס. עניין
זה הוא בתוקק סמכותו ואחריותו ועליו לשקול אם רצוי
לנקלט עמדה כזו וסד, תהיינה התוצאות. אולם אץ מקום
לגלגל זטז העניץ לפתחו של היועץ המשפטי ואץ הצד-

קה לכך שהיועץ הםשגסי יאסור על קיום םשאÎוםתן.
ÎומÎלטיטב הבטתי אץ איסור םש$טי על ניהול םשא
̂וע כלל מש- תן בנסיבות אלה וסבותי שאין זה רצוי לג
פטי כזה. ז7ז נסיון להעמיס על המערכת המשפטית נםל,
שאץ היא יבולה ואץ הי* צריכה לעמוד בו. ניסיח כזה

נזקו רב מתועלתו.
• דג*אל 0ר*ד0ן היא פרופסור למק*ט*0 כמכללה
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הוא נשבע בכנסת לשמור אמונים למדינה ולחוקיה.
איך זה מת"עוב עם בזיון בית המספקת האם הוא

שבוי בידי הגולם הכוחני של ועדי העובדיםז
כשחיים דמון פירק את ההסתדרות הישנה והקים תחתÎה את ההסתדרות החדשה.
הוא יצר בפו ידיו גולם כוחני של ועדי עובדים, שטובת המתנה והציבור נמצאים

אצלם, בדרך כלל, לא במקום נבוד; במיוחד בפידרג ההתעניינות 7זלהם.
מתעודד לפעמים הרושם שגם םזכ'ל ההסתדרות, עמיר פרץ, שבר בידיהם,
לפחות עלÎפי התבטאויותיו בתקשורת. אר אותו עמיר פרץ, אם לא ידעתם, היא גם
חכרÎכנםח ובכזה נשבע אמונים לםדינתÎישראל ולחוקיה. ונשאלת השאלה: כיצד
מתיישבת, לרעתו, שבועת האמונים שלו עם בזיון בÎתÎהםשפט ועם ההפרה הגפה,
Îבהנהגתו, סל אותם חוקים ע5טם? האם הרא לפחית חש מבוכה, כששותפיו להפרת
החוק, אנשי מסזלÎהשביתה, סתמו את פיה של היועצת המשפטית שלהם, גברה דליה

' כשזו רצתה להסביר להם את החומרה שבהסרת נוף בית המשפט ?
רביךפילוסה1

אד לא רק למר פרץ יש צורר להציג שאלות, אלא גם לשד האוצר לשעבר, חÎכ
אברהם בי*גה שוחס, אשר חתם על אדתר הסכםÎפנסÎה אלקטורלי, שה0ער מנסה
להציל מתוצאותיו ההרסניות לכלכלת ישראל. איך דזא םרגיש היום? הרי ביÎגה הוא
אדם הגון ובעלÎעקתנרת. אז איך הרא הירשה לחבריו הפוליטיקאים לסכך אותו
בהסכם, או ליתר דיוק, בס&קÎהסכם פוליטי מובהק, שהממונה על שרק ההון באוצר,
מר דורדן שודד (שמונה לתפקידו עלÎית ממשלת השמאל), אסר עליו כי למדינה אץ

כל יכולת כלכלית לעמוד בו.
כנראה שלהסתררות ולראשיה לא איבםת כלל שההסכם הזה, שחוקÎרתר מפוקפקת
רשנחתם לזרכי בחידות, יעלה לציבור, כולל ציטר העובדים שעליו הם כביכול
מגינים, כ1.3Î מיליארד שקל לשנה, במשך 60 השנים הבאות. נם לא מזיז להם שמדי
יום המשק הפסיד במהלך השביתה 60Î50 סילÎרן שקל. בעקבות זאת עלולים להיסגר

מפעלים וםספר המובטלים עלול לגדול, זה כנראה כסף קטן בעיניהם.
אגב, באחזה עת ההסתדרות עצמה מפגרת בתשלום המשכורות של עובריה, והיא
מנסה לכסות את גרעתותיה עלÎידי משיכת כספים םגםלאי .משעןÎ. כמר כן היא
ודיבת מיליונים לקופת תלים. לפני זמן קצר כלםÎ היא ביזבזה םלירנים כהעברת

משרדיה לירושלים - רק כדי לבזבז םליונים נוספים בהחזרתם לתל אביב.
לא כולם אהבו את ת7סתררדת הישנה. היה אפילו מי שרצה לשבור אותה עוד
הרבה שנים לסני שמר דמון עשה -90/ בפועל. יש להודות שבשנים האחרונות
לקיומה הראתה סימני סיאוב מדאיגים. אך בדרך כלל היתה לה לפחות מנהיגות
אחראית, שסיבת המדינה לא נעלמה מעיניה. לו יכלו םקיםיה לגפות במה שעושים

היום יורשיהם, היו כוודאי םתד&כים בקבררחיהם.
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הנאמן הלאום1?
̂ו של חברת כ*?וזח, כשהזא חרש לגתות העכברם חתומים, כך עם ההעתדרזת, כך עם התעשיה שר האוצר מתיקו אותך כמו פרקל

האורחת, כר עם החפאים, וכר עם נושאים סוציאל"ם. הוא יכול רק להחדח. העובחם והדמוקסיה יכולים דק להפסיד
שביתת והסתדרות עוררה תוקשות מעורבות. התסכול של מים
שאינם זזרםים ושל מסוסים שאינם םםתאים, נובר על הזדהותנו
̂עוחות הזמנית עלינו להגן על טזז ? עם השובתים. ארלם מעבר לאי
ההתמודדות של אידגוני עובדים כזכות יסוד בחכרה דמוקרטית.
בעיקר נוכח הסיגנח התיש שהביא איתר שר האוצר, יעקב נאמן,

1 המאיים בחיסול טערכח המשא ומתן.

שיטת נאמן היא לפתוח הסכמים מוגמרים ולדרוש עבור מיםר
י שם ויתורים נוספים על ירי העוברים. נאמן יכול רק להרוויח; לכל

י
: היותר יצטרך לשלם מה שכתוב בהסכמים החתומים. העוברים יס-

לים רק להפסיד: כל םשרה תהווה ויתור על זכויות מוקנות.
: הטכניקה מוכרח היטב לעורכי-רץ של חברות ביטוח: הם נוה-
גים לסרב לשלם פיצויים לנפגע ומחכים עד שהוא יאבק על זכויר
תיו. אולי המאבק יתיש אותו והוא יתפשד. במקרה הגרוע תחוייב

החברה לשלם מה שהיתה במילא ח"בת לשלם,
Îכך קורה בנושא הפנסיות. באוגוסט 1997 בוטלו ההבטחות שני
! תנו על ירי האוצר כשנים 1995 ר1996, לסבסחÎ קתות הפנסיה
 עד תנובה הפגול מהשכר הממוצע ולמתן רשת בטזקז לםקרה של

:

שינויים בתוחלת חיים או בתשואה של הקרנות.
כך גם קורה בנושא התעשייה הנזירית, שחתםה ב1996Î הסכם
: על תוכנית הבראה עם ההסתדרות, לםץ יפושÎז 3000 עובדים קט-
עים וידחה תשלום תוספות שכר, אשר הגיעו לעובדים על פי הסכ-

מים קהÎםים. ם1םודה לכך חתכה התעשיה האווירית על הסכם קי-
בוצי עם ההסתדרות לשלם תוסט; שכר, שאיננה מרדעת ברווח,
^הליכי הפרסה יתבצעו רק ל>3זד החל מיום 1.1.1998. כן התנסח̂ 

קהובסח שפירה על זכריות הערכתם, בפי שיוסכם בץ הצדדים-
Î12 מילÎההבראה הצליחה. התעשץ; האווירית הפכה הפסתם ל
יון תלד רווח ברכעח האחרון של 1997. אולם כדי לאפשר לה לב-
צע אה, ה7סק*גזז שהשיגה בגובה 6י3 מיליארד תלה היא זקוקה
להמשך הערבות הממשלתית. את המשך ולזערבות מתנה השר נא-

מן בודתותם על כל אותם הסכמים.
גם עם המזהות התפאים בישראל התעםת השר נאמן באמצ-
עות שיטתו. במרס 1997 הבטיח משדד הבריאות באישור האוצר
להוסיף 360 תקנים לבתי החולים הממשלתיים ולאלה של קיש;
תולים הכללית ובבעלות פרטית. עדיין לא מומש שדם תקן, >?
השר טוען עדנה שההבטחה לתקנים בסקטור שאיננו ממשלתי היתה
הנחייה בלבד ללא הבטחת מימון. על רקע זה פתחי הרופאים בשבי-
תה, כדי לממש את פנה שהובטח ולאפשר שירותים טיניטל"ם להד
לים בבתי החולים. אולם אחרי שביתה טפושכת, נאלצו הרופאים

להיכנס לטז'ס על פשרה.
ההתמודדזת מול השר נאמן היא גם התמודדות על אופי המדינה
כסדינת רווחה. המאבק על הפנסיה הוא מאבק על זכותם של האזר
חים לחיות בכבוד בזקנתם. יתרה מזו, שד האוצר הכריז על כוונתו

לבטל את קיצבות הילדים עבוד ארבעה הילדים הראשונים, מלבד
מקדים חריגים. ברומה, הכריז השר על כוונתו לבטל >י7 סל
שירדתי הבריאות, המובטח בר0ק ביסזזו בדיאוח ממלכתי, להטיל
על המבוטחים תשלומים נוספים לקופות הזצלים ולאפשר לקדםרה
לפעול לטעז רווח פרסי. קבלת שינויים באלה תרדקן מתוכן את

אלמנט הביטוח הממלכתי.
השר נאמן םתכדדן לבצע >8; השינויים בםדינירת ההדחה
באמצעות חקיקת סעיפי התקציב בחוק ההסדרים במשי}. ררך זו -
של ביסול זכרות יסוד חברתיות וכלכליות במיםגרת של דיזז על
והקציב - איננה מאפשרת דיון ציבורי משמעותי ומהותי. היא

תהרוס את יסודות הרווחה של אזרחי ישראל כלזגחר יד.
המשמעות החשובה ביותר של הזל/מודדות מול שר האוצר היא
בפישור הדמוקרטיה. מאז ומעולם שימשו אירגוני עובדים, מדעת
או שלא מדעת, חופת מגן לדםוקטיה מול איום של פגיעה בה מצד
ממשלה אוסוקרטית. קרוב לוזדאי שאין מילוי תפקיד זה מסרתם
של ועדי העובדים הגדולים, שהם בחכם תומכי הליסד, אך בראי
י0ע1וו יו. מאחÎ יתכן שהם נדחפים בדיוק לתפקיד זה על ידי >ו,י ו
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