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ַײממלא את התפקיד של גביית עדויות בתחילת עבו
דתה של הוועדה — ספק גדול אם הנפגעים או העדים
ַײהערבים היו מתייצבים בפניה. עובדה — 90% מהע

דויות של הערבים שנגבו עלַײידי הוועדה הגיעו
בתיווך של עדאלה.

ַײכך הפך עדאלה מבלי שהתכוון לכך לזרוע מסיי
עת לא רשמית של הוועדה בשטח. העובדה הזאת
הציבה את הארגון במצב קשה, מחשש כי הוועדה
ַײתפסוק נגד הערבים ועדאלה יואשם במתן סיוע לק

בלת ההחלטה. "היה לנו חשוב להביא כמה שיותר
עדים בפני הוועדה, ולעד היה קל יותר להופיע
ַײכשיש לו את הגיבוי של עדאלה, ארגון שזוכה לת
ַײמיכה מהציבור וללגיטימציה מוועדת המעקב הע

ליונה", אמר ג'בארין.

להשתמש במשפחות 
במהלך השנתיים של דיוני הוועדה התייעצו
ַײאנשי עדאלה עם עורכי הדין האירים שעוסקים בפ

רשת "בלאדי סאנדיי". היעד הראשון של עדאלה
ַײהיה התקשורת. בארגון חיפשו עדויות שקר של שו
ַײטרים, כדי לתת להן פרסום נרחב, אספו עדויות וממ

צאים על ירי הצלפים וירי לא מוצדק והביאו אותן
ַײלתקשורת — שעטה על כל סיפור ופירסמה אותו בג
ַײדול. "החשוב ביותר היה להביא עדויות אמינות ומ

בוססות. היה לנו ברור שבאמצעות התקשורת נשיג
את תמיכת האליטות הישראליות, ואם יהיו ראיות
מוצקות ויאמינו לעדים שלנו — ויהיה סיקור נרחב
בתקשורת — נשפיע גם על חברי הוועדה. לכן ההליך
הפרוצדורלי, כלומר העלאת נושאים גם אם הוועדה
לא תסכים לדון בהם, הפך לחלק מהותי, לתוכן של

דיוני הוועדה".
בשבוע הראשון לדיוני הוועדה הופתעו בעדאלה
מעוצמת החשיפה התקשורתית. "התברר לנו כי כל
כלי תקשורת מינה עיתונאי שכל תפקידו לסקר את
אירועי הוועדה. החלטנו להיערך בדוברות מתאימה

כדי להשיג השפעה".
המפגש עם משפחות ההרוגים בצפון אירלנד
הביא את עדאלה למסקנה, כי צריך להשתמש בַײ13
משפחות ההרוגים כדי להבהיר את ממדי הטראומה
לציבור בישראל. באירלנד, למדו חברי המשלחת
שביקרה בבלפסט, המשפחות הן גורם מכריע בכל
הדיונים והפניות לדעת הקהל. לכן הורו בעדאלה
למשפחות להגיע לירושלים עם הילדים, "כדי שגם
ַײהם יתרגלו לעסוק בסוגיה הזאת, ועל מנת שלא להו
ַײריד את הנושא מהדיון הציבורי גם אחרי החקירה ול

שמרו גם לדורות הבאים. מבחינתנו משפחה זה לא
רק הורים", אמרו בעדאלה.

ַײבעדאלה לא הסתפקו בהודעות כתובות לעיתו
ַײנות. "התחלנו במפגשים פנים אל פנים עם עיתו

נאים על כוס קפה בקפיטריה. שוחחנו אתם בידידות,
ניסינו לעקור מהם את הדעות הקדומות. העיתונאים
הישראלים, שחלקם לא דיברו מעולם עם ערבי, ישבו
מול עורכי דין שמדברים עברית רהוטה, ומסבירים
ַײלהם בשפה פשוטה וברורה את המציאות הקשה והמ

סובכת".
התוצאות מבחינת עדאלה היו טובות. החשיפה,
ַײבעיקר של הסיפורים האנושיים, היתה גדולה. עמו
ַײדים שלמים הוקדשו בעמודי העיתונים לדיוני הווע

דה ולסיפורים על הרוגי המהומות. התמונות של
אימהות עם תמונות ילדיהן שנהרגו הופיעו בהבלטה
בתקשורת, דיוני הוועדה משכו הרבה תשומת לב והיו

חלק מהנושאים הקבועים של מהדורות החדשות.

עוברים לדון בקיפוח 
כשהממשלה החליטה על הקמת ועדת חקירה
ממלכתית פנתה ועדת המעקב העליונה של ערביי
ַײישראל — גוף ההנהגה המרכזי של הערבים ביש

ראל — לעדאלה וביקשה "להגן על המיעוט הערבי
בפני ועדת אור". בעדאלה הרימו את הכפפה.
ג'בארין עמד בראש הצוות המשפטי שעליו הוטל
ַײלייצג את המשפחות וגם את חברי הכנסת המוזה

רים בפני הוועדה. סוללה של 16 עורכי דין סייעו
לו בעבודה המשפטית היוםַײיומית.

את הטיפול המשפטי החלו בעדאלה בשבוע
ַײהשני של אוקטובר 2000. עוד בטרם נרגעה האלי
ַײמות, נערך בעדאלה כינוס של 160 עורכי דין ער

בים ישראלים. ג'בארין ביקש מהם להצטרף
כמתנדבים למערך עדאלה על מנת לייצג את 700
ַײהערבים שנעצרו במהלך ימי האלימות. עשרות עו

רכי הדין ששוטטו בכפרים ובערים וגבו עדויות
ַײהכניסו את עדאלה לכל שכונה, ונתנו לארגון לגי
ַײטימציה של "מגן הבית הערבי". העדויות והתצהי

רים שנאספו עלַײידי עשרות עורכי הדין בשטח
ַײהיוו את הבסיס של הראיות והעדויות שהוגשו לוו

עדה בינואר 2001. 
ַײנקודת המפנה בחקירת הוועדה היתה בַײ27 בפ

ברואר 2002. ועדת אור שלחה אזהרות לַײ14 איש,
ובתוכם 3 מנהיגים ערבים — ח"כ עזמי בשארה,
ח"כ עבד אלמאלכ דהמשה ושיח' ראאד סלאח.
בטווח הקצר יצרו המכתבים מפנה שלילי של דעת
ַײהקהל הערבית, אך בטווח הארוך הם שינו את המי

קוד של עבודתה. עד אז עסקה הוועדה בעדויות
הקשורות לאירועים ספציפיים — מי ירה, כמה ירה
ומי נתן את ההוראה. אחרי שליחת המכתבים החלה
למעשה כתיבת הפרקים על אפליית המגזר הערבי
ַײבישראל, הקיפוח, הריסת בתים והמצוקה הכלכ

ליתַײחברתית. 
"קיווינו שמנהיגים ערבים לא יוזהרו. מהיום
הראשון סברנו כי יש לחקור את הדרג המבצעי
ַײהממלכתי, לא את האזרחים שלגביהם ניתן להפ

עיל את החוק הפלילי", אמרו בעדאלה. בעקבות
שליחת מכתבי האזהרה ערכה הנהלת הארגון דיון
ַײבשאלה האם לייצג את המוזהרים, או להתנק ולה

חרים את הוועדה. בישיבה זו השתתפו גם חברי
הנהלת ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל.
בעדאלה מצאו את הדרך להפיק מתוק מעז: הוחלט
לחזור לוועדה ולנקוט באסטרטגיה של "הרחבת
ַײהיריעה" — כלומר להעלות בדיונים את כל המצו

קות של הערבים בישראל. "אי אפשר היה להגן על
שיח' ראאד סלאח מבלי לדבר על מסגד אלַײאקצא.
אי אפשר היה להגן על אמירתו של ח"כ דהמשה
ַײ'לשבור להם רגליים וידיים' מבלי לדבר על הרי
ַײסת הבתים. אי אפשר להגן על דבריו של ח"כ בשא

רה מבלי לדבר על הנושאים האזרחיים. אילצנו את
הוועדה לדון בכל נושאי חיי היוםַײיום של הערבים
בישראל. כך למשל, מאין הגיעה הוועדה למסקנה
ַײכי המשטרה מתייחסת לערבים כגוף עוין? רק בא

מצעות ההגנה שלנו, שהתעמתה עם המשטרה".
בפני הוועדה החלו להופיע בזה אחר זה מומחים
ַײמהאקדמיה, יהודים וערבים מכל התחומים — סו

ציולוגיה, גיאוגרפיה, משפטים ומדע המדינה.
עו"ד חסן ג'בארין: "ראינו לנגד עינינו את הממד
ההיסטורי. זאת לא היתה רק עבודה משפטית, זה

היה משפט, היסטוריה ופוליטיקה".
גסאן אגברייה, יו"ר הנהלת עדאלה, אומר כי,
ַײ"הבאנו מודעות לציבור הערבי לחשיבות קיום אר

גון זכויות אדם שיפעל בחברה הערבית ויגן עליהם
כמיעוט לאומי. עוד מוקדם לסכם. אנחנו בהלם
המסקנות לטוב ולרע. יש צדדים מאוד חיוביים.
ַײראינו עצמנו חלק מהוועדה. לא פעלנו נגדה, להי
ַײפך — סייענו לה להגיע לחקר האמת. זה היה תפ

קידנו”. ¬

חסן ג'בארין:
"העיתונאים

הישראלים, שחלקם
לא דיברו מעולם עם

ערבי, ישבו מול
עורכי דין שמדברים

עברית רהוטה,
שהסבירו להם בשפה

פשוטה וברורה את
המציאות הקשה

והמסובכת"
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יד לאחר כניסתו לתפקיד שר המשפטים הכריז יוסףממ
לפיד על כוונתו להגן על בית המשפט העליון. זוהי בלי
ספק מטרה ראויה. אולם כדי לעשות זאת צריך לדעת בפני מה
להתגונן. מר לפיד סבר מן הסתם שהסכנה מקורה בתנועת ש"ס
ואולי בימין הקיצוני. אני חושש שהסכנה לבית המשפט העליון

נעוצה בביתו פנימה. 
ַײכרגיל, מוסדות וארגונים מפוארים ובעלי עוצמה אינם מת
ַײערערים רק מחמת לחצים חיצוניים. לחצים כאלה מניבים תו

צאות בעיקר בתנאים של חולשה פנימית ואובדן דרך.
אכן, בית המשפט העליון נתון כיום לביקורת, המתאפיינת
ַײלא רק בחריפות לשונה אלא גם בכך שהיא באה מחוגים שבאו
ַײפן מסורתי תמכו בבית המשפט. די להזכיר את ההתבטאות הח

ריפה של יו"ר הכנסת, ראובן ריבלין, בבית הנשיא. התבטאות
כזו לא היתה אפשרית לפני 10 או 20 שנה, בוודאי לא מפי חבר
ַײבכיר במפלגת השלטון. לכך מצטרפת העובדה שקולות התמי
כה בבית המשפט, כתגובה לביקורות אלו, הולכים ונחלשים. 

תרמו לכך מספר תהליכים. בית המשפט העליון הרחיב עד
מאוד את תחומי שיפוטו, ואת מגוון ההחלטות התלויות בשיקול
ַײדעתו. התוצאה היא, שזהו כיום אולי בית המשפט בעל הסמכו

יות הרחבות ביותר בעולם, העוסק בשורה של נושאים, שבתי
משפט מקבילים במדינות אחרות נמנעים מלגעת בהם. 

אולם בעוד שבית המשפט מורה לכל כיצד לנהוג, התעוררו
שאלות קשות לגבי אופן התנהלותו, ואף הסתבר שבישיבת
המינויים האחרונה נהג בית המשפט בצורה פסולה, תוך הפרה

בוטה של כללי ההתנהגות שהוא קובע לאחרים.
ַײכיום נקלע בית המשפט העליון להליך מהיר ביותר של חי
ַײלופי שופטים. בעוד שבעבר היה מדובר כרגיל במינויים בו

דדים, הפך ההליך לאחרונה ל"סיטוני". בישיבת המינויים
האומללה שהתקיימה לאחרונה בבית המשפט העליון אושרו לא
פחות מַײ4 מועמדים, ועד לפרישתו של השופט ברק צפויים לא

פחות מַײ6 מינויים.
ַײהחשש הגדול הוא, שבמועד פרישתו של ברק יישאר אח

ריו בית משפט עליון בעל הסמכויות הרחבות בעולם,
ַײכאשר ההנהגה שתוצב בראשו תהיה החלשה בתולדות מדי
ַײנת ישראל, והרכב השופטים עשוי גם הוא שלא לעורר הת

להבות. 
לפיכך, חיוני לבטל את הנוהג שלפיו מתמנה למשרת
נשיא בית המשפט העליון הוותיק מבין שופטיו. הנוהג
עצמו פסול, ויש להניח שאילו התברר בפני בג"ץ כי מוסד
ציבורי אחר נוהג בשיטה כזו, היה בג"ץ מחליט לבטלה, שכן
טובת הציבור מחייבת שייבחר המועמד המתאים ביותר ולא

הוותיק ביותר. 
אולם בית המשפט העליון אינו מקפיד להחיל על עצמו
כללים שהוא קובע לאחרים, ובעוד שהצורך ברפורמה חיוני
כיום ודחוף יותר מאשר אי פעם, נראה שהמצב הפנימי בבית
המשפט העליון הוא כזה ששופטיו לא ייזמו שום רפורמה, והם
עלולים אף להתנגד לכל שינוי, גם אם הוא לטובת בית המשפט

העליון כמוסד.
ַײלכן, אין כנראה מנוס מכך שהחבל להצלת בית המשפט הע

ליון יושלך על ידי גורם חיצוני. 
צעד בכיוון זה נעשה על ידי יו"ר הכנסת, שהציע כי
נשיא בית המשפט העליון ייבחר על ידי ועדה המורכבת
מַײ5 חברים: שר המשפטים, נשיא בית המשפט העליון, יו"ר
הכנסת, יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט, ונשיא לשכת עורכי

הדין. הוועדה תחליט ברוב של 4 מחבריה. 
הצעה זו היא ברוח חוק יסוד השפיטה. חוק זה הקים את
הוועדה למינוי שופטים, אך עם זאת הורה שדרכי המינוי
של נשיא בית המשפט העליון והמשנה לנשיא, וכן דרכי
המינוי של נשיאי המחוזי והשלום וסגניהם, ייקבעו בחוק.
הכוונה הברורה היא, שמינויים אלה ייעשו בהליך מיוחד,

ולא במסגרת הרגילה של הוועדה למינוי שופטים. 
ואכן, לגבי נשיאי המחוזי והשלום וסגניהם נקבע בחוק
בתי המשפט כי הם ימונו על ידי שר המשפטים, בהסכמת
נשיא בית המשפט העליון. לגבי נשיא בית המשפט העליון
ַײוהמשנה לנשיא לא נקבע הליך מיוחד, והנושא הוחזר לווע

דה למינוי שופטים. ברור שלא לכך היתה הכוונה, והגיע
הזמן שהכנסת תקבע הליך מתאים.

אפשר כמובן לחלוק על פרט זה או אחר בהצעת יו"ר
ַײהכנסת. אני עצמי הייתי מעדיף ועדה, שתהיה כולה חיצו

נית לבית המשפט, שתבחר את הנשיא מתוך רשימה של 4
או 5 מועמדים, שיגיש לה נשיא בית המשפט העליון. עם
זאת, ראוי להדגיש כי אין דופי בכך שבהצעת יו"ר הכנסת
יש רוב לפוליטיקאים בעלי מעמד בכיר (מה גם שהם אינם
יכולים להחליט מבלי שיצטרף אליהם נשיא בית המשפט

העליון או נשיא לשכת עורכי הדין). 
ניתן אומנם לצפות לזעקות שבר בלשון של "פגיעה
בבית המשפט העליון", "פוליטיזציה" או "פגיעה בשלטון

Ô Ó „ È ¯ Ù  Ï ‡ È  „

(המשך בעמוד 24)

השופט נאלץ להאזין 
לעדויות קרובי משפחתו 

לא קל לערבי ישראלי להשתלב במערכת
ַײהממסדית הישראלית, על אחת כמה וכמה כשמ

דובר בשופט. הרבה יותר קשה לשופט ערבי
לשמש חבר בוועדה ממלכתית העוסקת בסוגיית
ערביי ישראל. השופט האשם ח'טיב, חבר ועדת
אור, לא היה צריך את מכשיר הטלוויזיה כדי
לראות את ההפגנות או כדי לשמוע על מצוקות
ַײהערבים בישראל. המהומות לא פסחו על כפר הו

לדתו, כפר מכר שבגליל המערבי, ובמסגרת
הדיונים הוא היה צריך אפילו לשמוע עדויות של קרובי משפחתו. 

ההחלטה שלו לקבל את המינוי לא היתה קלה, אבל לאחר שהוועדה סיימה את
עבודתה הוא זכה למחמאות ותשבחות על תפקודו. עו"ד חסן ג'בארין, פרקליטם
ַײשל המשפחות ומנכ"ל ארגון עדאלה, דחה את השמועות על חילוקי דעות בין השו
ַײפטים ועל איומים של ח'טיב להתפטר. "נכחתי בכל הישיבות. מולי ישב שופט מק

צועי, שאל שאלות קשות, גם את הערבים. השייכות הלאומית לא היוותה משקל
בעבודתו".

ַײח'טיב נולד בשנת 1941 בכפר מכר. אביו רצה שיהיה רופא. אבל אחרי שנה בפ
ַײקולטה לרפואה הוא התעקש ללמוד משפטים. הוא פתח משרד בעכו והתמחה בעי

קר בתחום הפלילי — ניסיון שסייע לו בחקירת העדים בוועדת אור.
בתחילת שנות התשעים קיבל ח'טיב הצעות להתמנות לשופט, ובַײ1994 נעתר
ומונה לביתַײמשפט השלום בעכו. לאחר 4 שנים מונה לרשם ביתַײהמשפט המחוזי
ַײבנצרת, וממאי 2000 הוא מתפקד כשופט בביתַײהמשפט המחוזי. עורכי הדין שעב
ַײדו מולו אומרים כי מדובר בשופט הגון ומקצועי. הוא נשוי ואב לארבעה — בנו הב

כור, ג'אוד, הוא עורך דין. 
ח'טיב לא חלק גם לא עם ידידיו הקרובים את הרגשתו כשקיבל את המינוי
לשמש כחבר בוועדת אור. בהנהגת ערביי ישראל אמרו השבוע כי צירופו של
ח'טיב לוועדה הוסיף לה אמינות. השבוע דיברו בנצרת ועכו על תחנתו הבאה של

ח'טיב — ביתַײהמשפט העליון.
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האשם ח'טיב
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רוני שקד

סוף נובמבר 2000, לאחר הקמת ועדתב
אור לחקר אירועי אוקטובר 2000, נחתו
בבלפסט שבצפון אירלנד נציגים של
ַײארגון "עדאלה", המרכז המשפטי לזכו

יות המיעוט הערבי בישראל. המטרה: ללמוד את
שיטת ההתמודדות האירית עם ועדת החקירה
ַײלאירועי הַײ30 בינואר 1972, שזכו לכינוי "בלא

די סאנדיי” (יום הראשון העקוב מדם). אז נהרגו
ַײ13 מפגינים אירים מירי בדם קר של צנחנים ברי

טים.
כמה שעות לאחר נחיתת נציגי עדאלה —
מנכ"ל הארגון, עו"ד חסן ג'בארין, ועוה"ד ריאד
אניס ורינה רוזנברג — הם נפגשו עם עורכי הדין
האירים, העומדים בראש הצוות המשפטי שמייצג

את משפחות ההרוגים. במהלך השבוע שלאחר
מכן נפגשו השלושה עם בני המשפחות, עם עדי
ַײראייה ועם פעילים אירים שסייעו לנהל את המא

בק המשפטי. הם למדו לא רק את דרכי המאבק
המשפטי, אלא גם איך להיעזר בתקשורת ובדעת

הקהל כדי להפוך את המאבק לפוליטי.
בהנהלת עדאלה חששו שבוועדת אור תחזור
ַײעל עצמה השתלשלות האירועים בוועדה הממלכ

תית הבריטית. זו הוקמה בעקבות לחץ דעת
ַײהקהל, ואחרי שנה של שמיעת עדויות ואיסוף רא

יות הצביעה על האירים כנושאי האחריות לקטל,
ַײכשהיא נמנעת מלהטיל את האשם בחיילים הברי

טים שירו והרגו. בעקבות מסקנות הוועדה קמה
זעקה ציבורית, ולאחר מאבק משפטי ארוך הוקמה
בַײ1998 ועדת חקירה ממלכתית חדשה לחקירת
אירועי "בלאדי סאנדיי". הרכב הוועדה נקבע
כחלק מהסכם הפסקת האלימות בצפון אירלנד.

בוועדה שופטים מאוסטרליה, קנדה ובריטניה,
והיא עדיין לא סיימה את עבודתה.

חוסר אמון 
בהנהלת עדאלה החליטו כי הארגון ייטול חלק
ַײבדיוני ועדת אור, ולא ייתן יד להחרמתם — כפי שד

רשה חלק מהנהגת הציבור הערבי. את הכף הכריעה
המחשבה, כי באמצעות ההליך המשפטי ניתן יהיה
ַײלהעלות את סוגיית אירועי אוקטובר לתודעה הצי

בורית הישראלית, הערבית והבינלאומית. כל זאת
מתוך כוונה לחקות את הדגם האירי, ולהפוך את
האירוע למנוף להשגת שוויון זכויות. עוד הוחלט, כי
ַײעדויות, חקירת עדים, ממצאים וסיפורים אישיים יי

חשפו באמצעות התקשורת. המטרה: ליצור לחץ של
ַײדעת הקהל שימנע מוועדת אור ללכת בדרכי הווע

דה הבריטית, שהאשימה את הקורבן בהרג.

כשוועדת אור הוקמה וקראה לבעלי עניין למסור
עדויות, חששו האזרחים הערבים לשתף פעולה.
היתה זו הפעם הראשונה שאזרחים ערבים התבקשו
ַײלשתף פעולה עם גוף ממלכתי ישראלי רשמי בסו

גיה לאומית. לציבור הערבי בישראל לא היה אמון
בוועדה, הנפגעים נמנעו מלהתייצב בפני חוקריה
ַײלמסור עדויות. בזיכרון הקולקטיבי של הערבים בי

שראל חרוטות מסקנות ועדת החקירה לטבח כפר
קאסם — שהסתפקה בהטלת קנסות על האחראים
ַײלהרג. ארגון עדאלה היה הפתרון: לנפגעים, למשפ
ַײחות ההרוגים ולעדי הראייה לא היתה כל בעיה למ

סור עדויות ותצהירים בפני עורכי הדין של הארגון.
עדאלה הוקם בַײ1996 עלַײידי עו"ד חסן ג'בארין כדי
להתמודד בדרכים משפטיות עם הסוגיות של זכויות
אדם של ערביי ישראל. התמיכה בו מגיעה מקרנות
בינלאומיות, ממשלות אירופיות ומתורמים פרטיים.
בראייה לאחור ברור, כי אם עדאלה לא היה

ניצחוכך
ברבקלישראביירע

אורועדתלע
נציגי המגזר הערבי נעזרו בעורכי דין מאירלנד כדי להביא את הצד שלהם באירועי אוקטובר
בפני ועדת אור √ ארגון עדאלה נעזר בשיטות בהן השתמשו האירים בוועדת החקירה לטבח

”בלאדי סאנדיי” מַײ72': הם הביאו את בני משפחות ההרוגים לכל דיון, והפציצו את התקשורת
בעדויות וסיפורים אנושיים √ המטרה: לגרום לוועדה לדון לא רק במי ירה ולמה — אלא

במצוקת המגזר הערבי √ מנכ"ל הארגון, חסן ג'בארין: ”זה היה משפט, היסטוריה ופוליטיקה"

ת ו ב ק ע ב

ועדת אור

דיוני ועדת אור. 
90% מעדויות

הערבים הגיעו 
בתיווך ארגון עדאלה 

תצלום: עטא
עוויסאת
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לא הוותק
(המשך מעמוד 13)

החוק", אך בכל אלה אין ממש. יתרונה הגדול של
ההצעה נעוץ קודם כל בכך שהיא מבטלת את
ַײהשיטה הפסולה של בחירה על פי ותק, שיטה שפ
ַײשטה את הרגל בכל מקום אחר, לרבות בתיַײהמש

פט השלום והמחוזיים.
ַײגם בחשש מפני תלות של השופטים בפוליטי

קאים אין כל ממש. יש לזכור שבתי משפט השלום
והמחוזי עוסקים בנושאים רבים, שחשיבותם אינה
פחותה לממסד הפוליטי, מאשר אלה הנדונים
ַײבבית המשפט העליון. כך, למשל, דנים בשלום וב

מחוזי בכתבי אישום המוגשים נגד אישי ציבור,
ַײובתביעות דיבה שאישי ציבור מעורבים בהן. למ

רות זאת לא הועלתה מעולם טענה שמינוי נשיא
ַײלשלום ולמחוזי על ידי פוליטיקאי (שר המשפ

טים), אומנם בהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
גורר "פוליטיזציה" של בתי משפט אלה, או שהוא
ַײגורם לשופטי השלום והמחוזי להתרפס בפני פו

ליטיקאים. 
יתר על כן, שופטים נבחרו לא אחת לתפקיד
מבקר המדינה, ביניהם מרים בןַײפורת, שמילאה
ַײאת התפקיד באופן מרשים במיוחד, ואליעזר גול

דברג, הממלא תפקיד זה כיום. מבקר המדינה
נבחר על ידי הכנסת, ומעולם לא שמעתי כי הדבר
גרר "פוליטיזציה" של משרת המבקר, או שקיים
ַײחשש כי הרצון להיבחר לתפקיד זה ישפיע על שו

פטי בית המשפט העליון בהחלטותיהם. 
מסתבר שהכנסת, עם כל הטענות המועלות
ַײנגדה, מסוגלת לפעול בנושאים אלה באופן עניי

ני, וכי מידת האחריות שגילתה בנושא זה עולה
בהרבה על מידת האחריות שגילו לאחרונה שופטי

בית המשפט העליון בסוגיית המינויים.
מובן כי אין מניעה, שמועמדותה של דורית
בייניש לתפקיד נשיא או משנה לנשיא תוצג
ַײבבוא היום. אולם הגוף שיוסמך לעסוק בכך יי

דרש להתייחס לאו דווקא לעניין הוותק, אלא
ַײבעיקר לשאלת התאמתה של המועמדת, לתיפ
קודה ולהתנהלותה, לרבות בענייני מינויים. ¬
דניאל פרידמן

ממדינת ישראל
(המשך מעמוד 17)

”וזה ייקח 10 או 15 שנה. איש לא יודע מה
תהיינה התוצאות, ועד אז כל העסק יוקפא”.

הישג נוסף שגלעד מציין הוא הסרת התנגדות
החברה לפיצול.

— שקרוב לוודאי שלא ייצא כלל לפועל.
”יש החלטת ממשלה בעניין, שלא בוטלה”.

— וכמו שאתה יודע, היא לא תהיה ההחלטה
הראשונה והאחרונה שלא מיושמת.

”אני יכול לדבר רק על עובדות. על החלטות
קיימות”.

ובכל מקרה, אומר גלעד, גם אם המדינה תלך
למשפט אחרי ההסכם, מצבה יהיה הרבה יותר טוב.
ַײ"למדינה אסור להגיע לפשרה", אומרת עור
ַײכתַײהדין נילי אבןַײחן, כלכלנית, ראש המחלקה הכ

לכלית של התנועה לאיכות השלטון, "אבל לא בכל
מצב, בוודאי לא בכל מחיר. גם אם מדובר במחלוקת
ַײאמיתית בין הצדדים, הסכם משפטי צריך לשקף סי

כון כלכלי. איזה סיכון ועל מה בדיוק ויתרה 'החברה
ַײלישראל' כאשר בכל אחת מהאופציות העומדות לז

כותה היא מקבלת את מלוא שווי אחזקותיה בבז"ן"?
באשר להליכים המשפטיים, אומרת אבןַײחן,
"אם אותו מרץ שהושקע בחתימה על ההסכם היה
מוקדש להתדיינות המשפטית, העניין היה נגמר
ַײלדעתי הרבה יותר מהר. מה עוד, שלא מדובר בע

ניין חדש. צריך היה לסכם על תקופה מוקצבת של
ַײהקפאת המצב הקיים, שבמהלכה היו מוכרעות טע
נות הבעלות, וכך גם הצדק יכול היה להיראות".

בעתירה לבג"צ כתבה התנועה, כי "ההליך
ַײשבו נערך ההסכם מעניק הטבות כלכליות מפלי

גות לשועי הארץ", כי "ההסכם מאפשר ל'חברה
ַײלישראל' למכור למדינה מתנה שקיבלה מהמדי
ַײנה", וציטטה את נשיא ביתַײהמשפט העליון, השו

פט מאיר שמגר, שכתב כי חובה על המדינה לנהוג
ַײבשוויון ובהגינות כאשר מדובר ברכושו של הצי

בור. העתירה מזכירה, כי "המינהל משמש נאמנו
של הציבור... כולל הצורך להימנע ממתן טובות

הנאה בלתי מוצדקות לאחרים".
העתירה, אומרים באוצר שלא לייחוס, הקפיצה
את כל הנוגעים בדבר. זמן קצר אחרי הגשתה כתב
היועץ המשפטי לממשלה, אליקים רובינשטיין,
לשרי האוצר והתשתיות: "נדרשתי לנושא בעיתוי
הנוכחי בעקבות עתירה שהוגשה נגד ההסכם",
כתב והוסיף, בניסוח משפטי זהיר, כי בעקבות
ַײבדיקת הנושא התברר, כי קיימים עדיין מספר נו
ַײשאים הדורשים "ליבון ותיאום דחוף". היועץ הז

כיר גם את התנגדות שר התשתיות אביגדור
ליברמן להסכם. "עלינו לפעול באורח שיבטיח
ככל האפשר הגנה על ההסכם בהליכי בג"צ... וכל
זה צריך להיעשות בדחיפות". ואם לא די בכך,
באותו מכתב מפנה היועץ את המכותבים לדו"ח
מבקר המדינה שטרם פורסם, ובו ביקורת על חלק
מתנאי ההסכם ועל ההליכים שהובילו לחתימתו.
ַײ"על הצוות", כתב רובינשטיין, "לבחון את הדב
ַײרים גם נוכח הערות המבקר". ובהמשך: "אחד ההי

שגים הגדולים של ההסכם, כפי שהוצגו עלַײידי
ַײהחשב הכללי, הוא היכולת לממש את החלטת הממ

שלה בדבר פיצול בז"ן... יש למנוע מצב שבו ימומש
ההסכם אך מסיבות שונות לא יצלח מהלך הפיצול...

(ואז) קיים ספק רב בדבר כדאיות ההסכם".
ַײבמילים אחרות: תקימו מיד צוותי חשיבה, תב
ַײדקו אם העיסקה שכבר חתמנו עליה, שעולה למ

דינה כַײ600 מיליון שקלים, שווה את הנייר שעליה
נחתמה. ומכיוון שכמו שזה נראה היא עלולה שלא
להיות שווה, תתכבדו ותמצאו מוצא מהיר ממנה,

או לפחות מהבג"צ המאיים עלינו.
עורךַײהדין ברק כלב, מנהל המחלקה המשפטית

ַײבתנועה לאיכות השלטון: "בקריאת העמדה הנוכ
חית של היועץ המשפטי לממשלה, שהתגבשה
לאחר הגשת ההצעה, עולה חשש, כי במקום להביא
לתיקון המצב וביטול ההסכם, יש כוונה להחליף רק

את אריזת המתנה. להוביל להסכם עוקף בג"צ".
"אני לא מבין את השיטה הזו", אומר יוסי רוזן,
מנכ"ל ”החברה לישראל”. "המדינה מנהלת
ַײמשאַײומתן שלוש שנים, ודקה אחרי שהוא נחתם גו

רמים בממשלה מנסים לבטל אותו? ככה הם חושבים
שינהלו הסכמים בארץ? שימשכו משקיעים? אני

מקווה שבעניינים הריַײגורל זה נעשה יותר טוב".
— על זה בדיוק בוכים היועץ המשפטי ומבקר
המדינה. על האופן שבו נוהלו העניינים מולכם.

”אני לא מכיר גורם עסקי רציני, שיחתום
ַײהסכם עם מדינה שכך מתנהגת. עורךַײהדין מטע

מנו כבר השיב לכל הטענות, שעלו במהלך המו"מ
וגם אחרי העתירה, ובכל מקרה, הסכמים חתומים
צריכים לקיים. איַײאפשר יהיה לנהל מדינה אם
עובדי מדינה, כמו שקורה בשנים האחרונות
בצבא, יצטרכו ללכת עם עורכיַײדין צמודים כדי
שיענו על כל עתירה צפויה, או על כל משפט
עתידי בדו"ח של מבקר המדינה. אצלנו מגזימים

בכל עניין, וגם בעניין הזה”.
— בכלַײזאת, מדובר ביותר מחצי מיליארד
שקל מקופה ריקה. אז אולי נכון שביתַײהמשפט

יחליט?
ַײ”אני לא חושב שצריך לנהל את ענייני המדי

נה דרך בתיַײהמשפט”.
”החברה לישראל”, אומר רוזן, השקיעה בבז"ן,
ַײהיא יכולה היתה למשוך את הרווחים ולחלק דיבי

דנדים.
ַײ— ואז, כמו בבדיחה הידועה, רגע לפני שה

סוס היה מתרגל לא לאכול, הוא היה מת.
”נו, אז אני לא מבין מה מצפים כאן. שיהיה
שותף, אבל שלא ירוויח? הרי ראינו איך חברות
ממשלתיות נראות, איך הן מנהלות את העסקים

שלהן”.
—  אתם מתכוונים למכור את המניות שלכם?
”אם הייתי יודע מה הממשלה רוצה, הייתי

יודע לענות”.
כבר הודעתם על כוונותיכם.— 

ַײ”נדרשנו תוך פרקַײזמן מסוים להודיע אם בכוו
ַײנתנו לממש את אופציית המכירה. ביקשנו להא

ריך את הזמן, כדי לבדוק מהי כוונת המדינה
בנושא הפיצול, ולא קיבלנו”.

כבר כשקניתם את ”החברה לישראל”,— 
האם לא ידעתם שאין כוונה להאריך את הזיכיון?
”לא ידוע לי שהיתה החלטת ממשלה שלא
להאריך את הזיכיון. היתה חוותַײדעת של עו”ד
יעקב נאמן, שאמרה כי פירוש המשפט ש'הנציב
ישקול באהדה המשך הזיכיון', במשפט האנגלי,
הוא שהזיכיון אכן יוארך. אחרת הם לא היו קונים”.
ַײאולי לאחים עופר היתה סיבה להאמין, שיצ

ליחו להשפיע במקום שבו משפחת אייזנברג לא
הצליחה.

”הם לא בדקו את זה בכלל. כשהאחים עופר
ַײשמעו שחברה קנדית רוצה לקנות את 'החברה לי

שראל' הם נכנסו לתמונה וקנו מיד”.
— מתוך פטריוטיות? מדאגה למדינה?

”מתוך הנחה שהזיכיון יוארך”.
— היתה כבר חוותַײדעת שלילית של עו”ד

תמר הקר, היועצת המשפטית של האוצר.
”היו גם חוותַײדעת אחרות, ועובדה שבסוף הן
שימשו בסיס להסכם שנחתם. ובכל מקרה, אני
חוזר ואומר, כל הטענות נגד ההסכם הן טענות
דמגוגיות. החברה הזו מייצרת רווחים, ומדינה לא
יכולה לערבב את תקציב המדינה עם עיסקאות
בז"ן. ואם היא עושה את זה, זו בדיוק ההוכחה למה

המדינה לא יכולה להמשיך ולנהל עסקים". ¬
אריאלה רינגלַײהופמן

בין הטיפות
(המשך מעמוד 13)

ממציא איזה פטנט כדי להכניס את האף שלו
ַײלביתַײהמשפט העליון, גם בתירוצים שאני לפע

מים תוהה אם הם נובעים מאיַײהבנת המצב, או
מתוך כך שרוצים להונות את הציבור. אין הרבה
מוסדות בארץ שהביאו תהילה עולמית לישראל
כמו ביתַײהמשפט העליון, ודווקא את אופן הבחירה
של המוסד הזה הפוליטיקאים רוצים לשנות. הם
הרי לא מסתירים את הסיבות — הם רוצים יותר

השפעה פוליטית.
”אם זה היה תלוי בי, אף פוליטיקאי לא היה
משתתף בבחירת שופטים, כולל הפוליטיקאים

המכהנים בוועדה היום".
– גם קודמיך בתפקיד, ביילין ושיטרית,
ַײמתחו ביקורת על שיטת הסניוריטי, לפיה שופ

טים מתמנים לעליון רק לפי הוותק. וגם אתה

שקלת בתחילה לפעול לשינוי נוהג זה.
"ירדתי מזה. אני רואה שכל הנושא משמש
עילה לנגח ולפגוע בביתַײהמשפט העליון, ואיני
רוצה לתרום ליצירת האווירה הזאת. השיטה שעל
פיה השופט הוותיק ביותר מתמנה לנשיא הבא היא
באמת בעייתית וראויה לדיון יסודי, אבל ממילא
מוסכם שזה לא יחול על השופטת בייניש, מכיוון
ַײשכל שינוי כרגע יהיה מכוון נגדה אישית. כך שמ

דובר על מה שיקרה בעוד קרוב לעשור".
— המלצת להעמיד לדין שופטים בעליון,
ַײהנוקטים סחבת בפסקיַײדין ועוררת עליך תרעו

מת קשה מהשופטים. מה התקדם בעניין זה?
"הנשיא ברק כינס את כל הַײ14 ונתן להם
ארכה של חצי שנה. אני ממתין. יש מקרים
בלתיַײנסבלים, כמו זה של תינוקת שנמצאת שנה
וחצי בביתַײיתומים, כי השופט מחזיק אצלו את
ַײהתיק כבר שנה וחצי לאחר שהסתיים הדיון בגור

לה". ¬
יעל גבירץ וטובה צימוקי

תרבות השקר
(המשך מעמוד 11)

ַײהתסבוכת הזאת לא הוסיפה בריאות למשט
רה ערב מהומות אוקטובר, והיא יכולה להסביר
מדוע לא נאסף מידע ממשי (במשטרה בדיוק
כמו בשב”כ) על היערכות המפגינים לקראת
ההתפרעויות ההמוניות. השאלה היא, כיצד
נעלם מדו”ח ועדת אור ראש אגף המודיעין דאז,
ניצב חיים קליין? האם תיפקד כשורה? האם
כשל במלאכה החשובה? האם חביבו של השר
עוזי לנדאו, שהפך אחרי פרישתו מהמודיעין
לבכיר במשרדו, והמשיך לחלוש על נושאים

ומידע רגישים, היה צריך לקבל מתנה כזאת?
דו”ח הוועדה אינו משיב על כך. 

ַײהמפכ”ל הנוכחי, שלמה אהרונישקי, הח
ליט להקדים תרופה למכה, וקיבל לפני פחות
משנה את אחת ההחלטות החשובות בכהונתו:
הוא מינה את ניצב אילן פרנקו, קצין מוכשר
ואיכותי, לראש אגף המודיעין. פרנקו צינן
את הרוחות, פתח תקופה חדשה, וסגר פרצות.
ַײהמודיעין עלה על דרך המלך, שבסופה יצט

רך להתאחד עם אגף החקירות. לחזור בשמחה
הביתה.

Æµ.אהוד ברק, בייגההשלישייה
ַײשוחט ושלמה בןַײעמי. זו השלישייה שהמשט

רה, למען האמת, לא עניינה אותה. בייגה חנק
ַײאותה כספית בגלל חוסר הבנת הנקרא והנש

מע, ברק לא היה ער לצרכיה והשאיר אותה
ענייה כבימי נתניהו, ובןַײעמי המנומס, שהיה
טרוד בענייני החוץ של המדינה, לא דפק על

השולחן כדי להזהיר מהקטסטרופה. 
המפכ”ל וילק לא הקל את החיים על השר
בןַײעמי, ברק הפקיר אותו, משרד האוצר סגר
ברזים — ואנשי השטח של משטרת לואי
דהַײפינס, באמצעים הדלים שברשותם, לא היו
מסוגלים  להכריע את המפגינים. זה היה

מעבר לכוחם.
כשאלפים פורצים בעת ובעונה לכבישים,
כשאלפים סוגרים כמה צירי תנועה באותה
שעה, כשאלפים שורפים מכוניות, עוקרים
תחנות אוטובוסים, מרסקים רמזורים ומיידים
בשוטרים אבנים, כוחות המשטרה היו זקוקים
לעשרות מיכליות עם תותחי מים וגז מדמיע,
לחצציות ולמאות כלי רכב לניוד הכוחות. זה
לא היה בידיהם, וגם בימים אלה המשטרה

חסרה עדיין אמצעים.
ַײנכון, יש היום כבר שמונה מיכליות עם תו

תחי מים, ואפילו דיכאו באמצעות אחת מהן
ַײלפני חודש את המרד בכלא מגידו. נכון, הוז
ַײמנו שתיים נוספות, ומצבת כוח האדם במש

מר הגבול הוגדלה. אבל האמצעים האלה
ַײרחוקים מלהספיק: אם לא יירכשו עשרות מי

כליות עם תותחי מים, שכבר הוכיחו עצמן
בארץ ובעולם, אם לא יגויסו אלפי שוטרים
נוספים, אם הממשלה לא תבין שהסיפור הזה
ַײעלול לחזור על עצמו, לא יהיה מי שיפזר הפ
ַײגנות ענק בצירי תנועה מרכזיים בצפון ובד

רום ללא כדורי גומי או כדורים חיים. זה
פשוט לא יילך.

Æ∂.ַײהאם בימי הממגלאון הזהירה
שלה הנוכחית, או זו שתבוא אחריה, עלול סיפור
אירועי אוקטובר 2000 לחזור על עצמו? עלַײפי

מבחן ח”כ זהבה גלאון, שיש לו איזכור בדו”ח ועדת
השופט אור, קיים חשש כזה. גלאון, מתברר, קראה
בַײ99' דו”ח של ”בצלם” על שימוש בכדורי גומי
לפיזור הפגנות, הניחה בדצמבר אותה שנה הצעת
חוק לאיסור השימוש בכדורים אלה, והביאה זאת
ַײלידיעת המשטרה. אלא שגם אגף המבצעים במש

טרה וגם היועצת המשפטית שלה התנגדו להצעה.
ַײהם לא הבינו מה לא בסדר בירי כזה, וגררו אח

ריהם את השר בןַײעמי.
במארס 2002, שנה וחצי אחרי האירועים,
תוך כדי דיוני ועדת אור, העלתה גלאון את
ַײהצעתה לדיון במליאת הכנסת, ונתקלה בהת
ַײנגדות ממשלת שרון. הפשרה היתה לא להצ

ביע, ולקיים ועדת בדיקה בהשתתפות כל
ַײהנוגעים בדבר. הבדיקה אכן התקיימה, ובסיו

מה כתב היועץ המשפטי לממשלה לח”כ
גלאון, כי הינחה את גורמי הביטחון לצמצם
את השימוש בכדורי גומי, וכי מפקד המחוז
ַײהצפוני הורה לשוטריו לא לעשות יותר שי

מוש בכדורים האלה. לאור זאת, כתב היועץ,
הוא מבקש לא לקדם את החקיקה.

ַײועדת אור מצטטת את מכתב התמיכה בה
משך השימוש בכדורי הגומי של השר בןַײעמי,
וכותבת: ”אנו סבורים שגם הצעת החוק עליה
ביקשה המשטרה להגיב הצדיקה, ואולי אף
ַײחייבה, בירור יסודי יותר של סיכוני ירי הגו
ַײמי ואיתור מגבלותיו. זאת, כדי שעמדת המש

טרה, כפי שהוצגה בפני השר, תהיה מבוססת
ַײומושכלת יותר. למרבה הצער לא נוצלה הזד

מנות זו לביצוע שיעורי הבית כנדרש לפני
אירועי אוקטובר”.

Æ∑.ועדת אורשריד נגד ברק
לא גילתה את אמריקה כשכתבה שהציבור
הערבי בישראל מקופח ומופלה לרעה בידי
ַײהשלטון. היא היפנתה לברק ובןַײעמי שא

לות בעניין תרומת הממשלה לשיפור מצבו
של המיגזר הערבי, ושניהם היפנו אותה
לעניין החינוך. ”מאחורי המשרד שלי”
ַײנזכר השבוע ח”כ יוסי שריד. שניהם הס

תתרו”. 
עלַײפי שריד, הוא התבייש לראות את שני
ַײעמיתיו הבכירים מספרים סיפורים על הק

צאות לחינוך, לאחר שהוא דרש ולא קיבל
אגורה מעבר לתקציב. יותר מזאת: בוקר אחד
טילפן אליו גורם ממשלתי, וגילה לו שברק
עומד לקצץ בחינוך 500 מיליוני שקלים.
ַײכלומר, החלשים, ובהם הילדים הערבים, ייפ

געו קשות. וזה ייעשה עוד באותו יום בישיבת
הממשלה.

שריד ארב לברק, תפס אותו דקות ספורות
לפני ישיבת הממשלה, והודיע לו שאם הוא
מקצץ, אין לו שר חינוך. אני רציני, אמר,
אתה יודע שאני מתכוון למה שאני אומר. ברק
ַײהציע לקצץ 300 מיליון, ראה את שריד מא

דים מכעס, ירד לַײ200 מיליון, אחרי כן לַײ50,
ַײובסוף נכנע: שקל אחד לא יירד מתקציב החי

נוך. אבל שקל אחד נוסף, במסגרת אפליה
ַײמתקנת, הוא לא גייס לטובת האוכלוסיה הע

רבית. כששאל אותו שריד מדוע, והציע לו
ַײלגייס ארבעה מיליארד שקלים למהפכה בחי

נוך שתשנה את פני המדינה, השיב לו ברק:
בעוד שנתיים.

למה בעוד שנתיים, שאל שריד, וברק
השיב: יש לנו קדנציה שלמה עד לבחירות.

נעשה את זה בשנתיים האחרונות. ¬
מרדכי גילת


