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עפר שלח

ַײני תהליכים הגיעו לשיא חדש השש
בוע, במהלך מעצרם של ראשי הפלג
הצפוני בתנועה האיסלמית, ושניהם
ַײרחוקים מסיום: התהליך הגלוי, הח

קירתיַײמשפטי, האמור להביא להעמדתם לדין
ַײשל השייח' ראאד סאלח ובכירים אחרים; וזה שע

דיין סמוי מן העין, אבל ההחלטה בו כבר נפלה
מזמן — להוציא את התנועה, או יותר נכון הפלג

הזה שלה, אל מחוץ לחוק.
בתהליך הראשון הושקעו שנים של מאמץ,
רובו של השב"כ. קשרים בחו"ל נחשפו, נעשה
מאמץ אדיר לעקוב אחרי נתיב הכסף ולפענח
מערכות פיננסיות לא פשוטות. בתהליך השני
היו כמה דיונים לאורך השנים, אבל בסופו של
דבר הוא מתגלגל אל שיאו כמעט כנגזרת של
הראשון. למרות שסכנותיו מרובות, עוד לא
נפלה שום החלטה כיצד ימזערו את הנזק, וכיצד
תימנע ההחרפה ביחסים שבין ערבים ליהודים

בישראל.
פרשת התנועה האיסלמית היא סיפור קשה.
הוא נולד מתוך השקפת עולם קיצונית, שאינה
מכירה בזכותה של המדינה להתקיים. אבל הוא
לא היה מגיע לאן שהגיע אלמלא עצימת העין
ַײהמכוונת שלנו מהמצב האבסורדי, לפיו כחמי

שית מתושבי ישראל הם אזרחיה עלַײפי תעודת
ַײזהות בלבד. מצד אחד הם אינם מקבלים את הז
ַײכויות והשירותים המגיעים לאזרח, תרבותם וצ

רכיהם אינם מוכרים עלַײידי השלטון, והגוף
היחיד העוסק בהם הוא שירות הריגול הנגדי.
מצד שני, מעלימים עין מהפרות חוק שהיו לדרך

חיים, חלקן על רקע אידיאולוגי.
ַײמזה 55 שנים אומרת ישראל לתושביה הער
ַײבים "בואו נעשה כאילו": אתם תהיו כאילוַײאזר

חים בחובותיכם, ותקבלו כאילוַײזכויות. עד
ַײשתעברו את הגבול, ואז נשלח אתכם לכלא ונו

ציא אתכם מחוץ לחוק.
ַײכַײ6 שנים נמשכים הדיונים על הוצאת התנו
ַײעה האיסלמית אל מחוץ לחוק, ועל סגירת בטאו

נה "סאות אל חק ואל חוריה". הם החלו במקביל
לפילוג שחל בתנועה עצמה בין הפלג הדרומי
לצפוני, כאילו הרגיש מישהו שיש כאן הזדמנות
ַײלקבוע אבחנה בין חוקיים ללא–חוקיים, מי שמ
ַײשחק לפי הכללים ומי שלא. לאיש בשב"כ או במ

שטרה אין ספק, אגב, שבמטרה הסופית אין הבדל
בין שני הפלגים.

משחקים לידי השייח'
חלק גדול מהזמן הזה השייח' ראאד הוא ראש
עיריית אום אלַײפאחם. איש נבון, כריזמטי, מומחה
בהליכה על הסף. קשה לחשוב על שירות גדול
יותר שעשתה עבורו מדינת ישראל מאשר מצב
הביניים הזה, אזרחים נוכחיםַײנפקדים, שבו היא
מחזיקה את תושביה הערבים. הוא ניצל אותו
היטב. כסף לא היה אכפת לו לקבל: בימי אריה
ַײדרעי, איש שיודע משהו על הקמת מערכות מק

בילות לשלטון, הוא אפילו קיבל הרבה. אבל הכסף
ַײהזה, כנהוג כלפי המגזר הערבי, לא בא עם תוכ
ַײנית של ממש לשיפור החיים, החינוך או התעסו

קה. סאלח, בתמונת ראי של אדישות השלטון,
השתמש בו כראות עיניו, קידם את עירו אבל לא
טרח אפילו לשמור על מראית עין של תוכניות
ַײמתאר או אישורים רשמיים, ואפילו התנגד להק

מת תחנת משטרה.
כל צמיחתה של התנועה האיסלמית נשענה
ַײעל כך שהמדינה אינה מתייחסת לערבים כאזר

חים. היא בנתה גני ילדים ופתחה מוסדות חינוך
וצדקה, במקומות שבהם הממלכה לא עשתה זאת.
ַײהיא בנתה את התשתית האלטרנטיבית שלה במ

קום שבו מי שהיה צריך להיות שם לא היה. כמו
ַײשעשה החמאס במפעל ה"דעווה" שלו ברשות הפ

לשתינית, כמו שעשה חיזבאללה בדרום לבנון.
מדובר, כזכור, במקומות שההגדרה "מדינה" לא

ממש מתאימה להם.
סאלח אינו איש תמים, ותעלה החקירה מה
שתעלה. נאומיו, קשריו בעולם המוסלמי — צו
איסור היציאה שהוטל עליו נועד למנוע פגישה
בקטאר בינו לבין יוסוף כירדאווי, מהאידיאולוגים

הראשיים של האחים המוסלמים בעולם — כל אלה
מעידים על הסכנה הטמונה בו. אבל הממסד
בישראל משחק לידיו, במקום להילחם בו בדרכים

נבונות.
חקירת השב"כ והמשטרה הגיעה למיצוי כבר
לפני חודשים. מבחינת החוקרים, היא תפורה
היטב. את החששות של הפרקליטות, שאנשיה הם
ַײשיעמדו תחת אש אם הסיפור יתכווץ בביתַײהמש
ַײפט, אפשר להבין: אחרי יום וחצי של סערה תק

שורתית, אחרי שדיוקנו של ראאד סאלח הוצב
מעל תמונות של אוטובוסים מפוצצים, הודיעה
ראש יאח"ה מירי גולן, שאין פה סיפור על כסף
שמימן חגורות נפץ. אם תהיה פה הרשעה על
סעיפים פיננסיים עלומים, יוכל מי שירצה לטעון

שההר הוליד עכבר.
הסערה התקשורתית הזו, אגב, נולדה בדרך
שיכולה להזין כמה וכמה תיאוריות קשר: כבר
ביום שני אחר הצהריים, שעות לפני שהכוחות
יצאו למעצרים, היה מי שטרח להודיע לכתבי
העיתונים, כדי שיהיה להם מספיק זמן לכתבות
ַײהרקע. חוקרים הופתעו למצוא עיתונאים שהקדי

מו אותם למיקום החפ"ק. התחושה הכללית אחר
כך היתה שמישהו מכין פה קמפיין בנוי היטב, עוד

שמן על מדורת הדמוניזציה.
ַײעד כמה שהצלחתי לברר, מדובר בעיקר בע

בודתם של כמה דוברים משטרתיים חרוצים מדי.
ַײאבל גם אם כן, יש כאן תמצית של הפן הפולי

טיַײמדיני, שתמיד מתרחש אצלנו מעצמו, כאילו
ַײאין לו חשיבות. לאף אחד לא היה אכפת איך הד

ברים נראים. גם לא לראש הממשלה, שלמחרת
ַײטרח "לברך על המעצרים", כאילו מעצר משטר

תי הוא משהו חיובי בפני עצמו. מעניין אם גם אם
ייקרא לחקירה באחת הפרשיות שהוא קשור בהן

יברך שרון על התהליך המשטרתי.

לשב"כ אין כבר כוח
מה שמביא אותנו לסיפור הגדול והחשוב
יותר. בימי עמי איילון היה השב"כ הגוף העיקרי
שניסה להסב את תשומת הלב למצוקתם של
ערביי ישראל. איילון הלך אל נשיא ביתַײהמשפט
העליון, אהרון ברק, בבקשה להכניס לשם שופט
ערבי, כי אנשיו הבהירו לו שאיַײהאמון של
הערבים במערכת המשפט מגיע לנקודה מסוכנת.

הוא היה מיוזמי יום הזיכרון לטבח כפר קאסם, כי
היה ברור לו שההתעלמות מהנראטיב הערבי
בהיסטוריה של ישראל יש לה תוצאות חמורות.
הוא הבין שמיעוט שהמדינה לא משרתת אותו —
גם אם היא פוטרת אותו מחובת אזרח — סופו

להתנתק ולהגיע לעימות.
יורשו של איילון, אבי דיכטר, הוא קבלן ביצוע
עייף של סיכול פיגועים. לארגון שבראשו הוא
עומד יש היום הרבה פחות זמן, כוח ותשומת לב
לתהליכים עדינים. אנשי השב"כ יודעים שהמצב
רק מחמיר. הם יודעים שהמשחק הכפול הזה, יחד
עם האינתיפאדה, מקרב אותנו לנקודת רתיחה.
הם אומרים את זה בתדרוכים מאחורי הקלעים,
ַײאבל אין להם כוח להיות מי שקורא בשער. ובמ
ַײדינה שאין בה שלטון, מה שלא עושה הארגון הב

טחוני האחראי לעניין – לא יקרה.
מעצר אנשי התנועה האיסלמית היה מעשה
ַײנדרש של אכיפת חוק. אבל הצד השני של המ

שוואה מסרב להגיע. ממשלת שרון אדישה
למגזר הערבי עוד יותר מקודמותיה, שהרבו
להבטיח ולא ביצעו דבר. על דיאלוג שיצור
אופציה אחרת, על הכנסתם של מנהיגי ציבור
כמו הח"כים, ראשי ועדת המעקב או הרשויות
לתוך הדיון על סדר יום אזרחי בישראל, על
הוצאתם של הערבים מהמכלאה הבטחוניסטית
של "כמה פיגועים הם עשו", על כל אלה אין
מה לדבר. מה שכמעט מבטיח שאכיפת החוק
הזו, ויעלה ביתַײהמשפט מה שיעלה, לא תדכא
ַײאת הרקע שהביא לצמיחתה של התנועה האי

סלמית, אלא רק תעצים אותו.  ¬

המשחק הכפול
מצד אחד המדינה רצה לעצור ברעש גדול את ראשי התנועה האיסלמית — אבל

מצד שני היא מזניחה את ערביי ישראל ודוחפת אותם לזרועות הגורמים הקיצוניים 

הפגנה אחרי מהומות
אוקטובר. כאילוַײאזרחים,
עם כאילוַײזכויות
תצלום: אביהו שפירא

כל צמיחתה של התנועה
האיסלמית נשענה על כך
שהמדינה אינה מתייחסת
לערבים כאזרחים. היא
בנתה גני ילדים ופתחה
מוסדות חינוך וצדקה,

במקומות שבהם הממלכה
לא עשתה זאת
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חיילים שלך, שאחוז גדול מהם חובש כיפות
ַײסרוגות וחלקם מתגוררים בעצמם בהתנחלו
ַײיות, לריב עם הילדים האלה. ותמיד בסיטוא

ציות כאלה צצים כל מיני רבנים שקוראים
לחיילים לסרב פקודה”.

הרב דניאל שילה, רבה של קדומים, חבר
ועד רבני יש”ע, אומר שהרבנים מתנגדים
באופן נחרץ ומוחלט לכל פינוי. ”אנחנו לא
קוראים לסרב פקודה, אבל לתפיסתנו אין
למסור שום שטח משטחי ארץ ישראל לשלטון
זר, גם לא במחיר של שלום. זאת בהערכה

שנוכל לעמוד במלחמה”.
אחת התמונות שנצרבו מהמאבק בחוות
גלעד היא זו של דניאלה וייס, ראש מועצת
קדומים ומראשוני המתנחלים, משתטחת על
ַײהאדמה, גורפת את העפר בידיה ומסרבת לה

רפות. וייס נמנית עם דור המנהיגים הוותיק,
ַײהדור של הרב לוינגר וחנן פורת, אנשים שה

מסירות שלהם טוטאלית, שמאמינים במאבק
ַײללא פשרות ורואים בראשי מועצת יש”ע טכ

נוקרטים. לשיטתם צריך להיאבק על כל
גרגר, על כל נקודה, וכדי להתיישב אין צורך

לקבל רשות מאף אחד.
ַײוייס בזה לגישה הפרגמטית שמוביל ליב

רמן. ”אני תמהה איך זה שבמועצת יש”ע יש
סטייה מהאידיאולוגיה ההתיישבותית ונטייה
לפרגמטיזם. זו חולשה ויש לי עליה ביקורת
מאוד נוקבת. התפקיד שלנו הוא לבנות ולא
להיות שותף לחורבן. אדם צריך לבחור: הוא

אידיאליסט או פרגמטיסט.
”מועצת יש”ע החליטה להתקפל בחוות
גלעד ואני התנגדתי. אמרתי שאם נוותר ולא
ַײניאבק על החווה, אז יהיה עוד פינוי ועוד פי
ַײנוי. טענתי שצריך לארגן מאבק גדול כדי לה

מחיש שיש כאן אלפים שלא מוכנים לוותר
אפילו לא על גרגר אדמה אחד. ידעתי שנוער
ַײיגיע בהמוניו. אני מכירה אותם, הם לא פוח
ַײדים ממחסומים. הם עוברים דרך כפרים ער

ביים והולכים דרך ההרים. הם לא צריכים
ַײליווי, לא נשק ולא רכב ממוגן. בני הנוער הגי

עו באלפיהם, קלי רגליים צעדו שעות מכל
היישובים ברחבי יש”ע ונאבקו על החווה.

ַײ”ידעתי שלא נוותר כי חינכתי את היל
ַײדים להיאבק. כל השנים לימדתי אותם שב

פינויים אנחנו נאחזים בסלעים ואוחזים אחד
ַײבשני ולא מרפים. לימדתי אותם לשבת במ

עגלים ולשלב זרועות. במשך שלושים שעות
הורידו אותנו, חזרנו, הורידו ושוב חזרנו.
קציני המשטרה התחננו אלי, 'דניאלה תעשי
טובה, תרדי בטוב כדי שלא נצטרך לגרור
אותך שוב פעם'. עניתי, 'לא, אני נשארת עם

הילדים'”.

ממשיכים לג'בל הבא
”בהכירי את הנוער הנפלא שלנו”, אמרה
וייס בדרכנו החוצה, ”אני יכולה להבטיח לך
דבר אחד: לבוש ושרון אין סיכוי להוריד פה

אפילו מאחז אחד”.
ַײעל הגבעה במאחז חוות גלעד מצאנו אר
ַײבעה צעירים: אחיה מכוכב יעקב, שמעון מק

רני שומרון, עוזי מקדומים ולוי יצחק מיצהר.
הקטן מביניהם בן 15 וחצי, הגדול בקושי בן
ַײ17. הם רשומים בבתי ספר אבל לא ממש לו

מדים. הם מעדיפים לעבוד בחווה, לחרוש את
ַײהשדות ולרכוב על סוסי הפרא השייכים לאי

תי זר, הבוס של הגבעה, שאחיו גלעד נרצח
על הכביש מתחת לפני שנתיים בדיוק.

זר מתגורר במקום עם אשתו ושני ילדיהם.
בנסיון הפינוי הרס הצבא מבנה גדול ששימש
כאסם ומחסן. עכשיו המבנים קטנים יותר, זר
ַײוהמשפחה גרים באוהל, החבר'ה הצעירים יש

נים באוהל אחר. אחרי שסייעו בהתנגדות
לפינוי, החליטו להישאר במקום ולעזור לזר
בפיתוח החווה. בינתיים זרעו 80 דונם חיטה.
בעוד מספר שבועות יתחילו לקצור. חמש
דקות לפני שעלינו למקום, ירד משם ג'יפ של
השב”כ. החבר'ה מספרים שזה עניין שגרתי —
השב”כניקים באים, שואלים מה נשמע, אם יש

משהו חדש וממשיכים הלאה.
הם מדגישים שהם מסייעים לחבר לבסס
את המאחז, ”ואחרי שיגיעו כמה משפחות”,
אומר לוי יצחק הג'ינג'י, ”נמשיך לג'בל הבא
וממנו לעוד ג'בל. עד שבעזרת השם נתמסד
גם אנחנו, נקים משפחה ונמצא את הג'בל

שלנו”. ”בעזרת השם”, מדגישים החבר'ה. ¬

אין עדיין סימן לכך שמה שהתרחש בישיבה
ַײהאומללה של שופטי בית המשפט העליון בשא

לת המינויים גרם לחשיבה מחדש על הנושא.
להיפך, הרושם הוא שהכל מתנהל כעת בקצב
מזורז, אולי כדי ליצור במהירות מציאות שאין
ַײממנה חזרה. כך מביאים לישיבת הוועדה למי

נויי שופטים את כל ארבעת המועמדים (ורק
אותם) שקבעו השופטים לצורך מינויים לבית
המשפט העליון, לרבות אלה שאין כרגע כוונה
למנותם. וזאת בשעה שלחברי הוועדה האחרים
ַײ(השר הנוסף, חברי הכנסת ונציגי לשכת עור
ַײכיַײהדין) לא ניתנה אפילו שהות לבדוק את הנו

שא ולשקול אם ברצונם להציע מועמדים
אחרים. זה חלק מהתרבות המאפיינת את החברה
הישראלית, תרבות שלמרבה הצער פלשה גם
לאזורים שבהם היינו מצפים ליתר ריסון עצמי.

ברשימה זו אעלה מספר הצעות בנושא זה.
סעיף 3 (23) לחוק יסוד: השפיטהבחירת נשיא. 

קובע, כי מינוי נשיא ומשנה לנשיא לבית המשפט
ַײהעליון וכן מינוי נשיא וסגן נשיא לבתי משפט הש

לום והמחוזי, ייקבעו בחוק. חוק בתי המשפט אכן
קבע, כי נשיא וסגן נשיא למחוזי ולשלום ימונו
עלַײידי שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט
העליון, וזאת לתקופה של 4 שנים. ראוי לשים לב
שלשופטים בבתי המשפט המחוזי והשלום אין שום
מעמד או סמכות בנוגע לבחירת נשיא וסגןַײנשיא
לבית המשפט שבו הם מכהנים. אפשר להתייעץ
ַײאיתם ולשמוע את דעתם והדבר אף רצוי, אך סמ

כות בעניין זה לא ניתנה להם. זו אכן הדרך הראויה.
לעומת זאת, ננקטה שיטה אחרת לגבי בית
המשפט העליון. למרות ההוראות בחוק היסוד, לא
ַײנקבע שום הסדר מיוחד לבחירת נשיא ומשנה לנ

שיא לבית המשפט העליון, והנושא נשאר בתחום
הוועדה למינוי שופטים, שלמעשה אינה מפעילה
שיקולַײדעת, אלא ממנה לפי הוותק. ספק רב אם
הדבר עומד בדרישות חוק יסוד: השפיטה. השיטה
גם איננה עומדת בדרישות הדין המחייב הפעלת
שיקול דעת ובחינת ההתאמה לתפקיד, להבדיל
ַײממינוי אוטומטי לפי הוותק. מובן שקיימים מק

רים שבהם השופט הוותיק הוא השופט המתאים
לתפקיד. כך הדבר לגבי השופט תיאודור אור,
ַײהעומד להתמנות למשנה לנשיא בית המשפט הע

ליון. אולם במקרים אחרים אין קשר בין ותק לבין
התאמה. לדעתי, שאלה זו עשויה להתעורר בכל

חומרתה בעתיד.
בכך עולה השאלה מהי הדרך הנאותה לבחירת
נשיא לבית המשפט העליון. מצד אחד אין זה רצוי
להעביר את מלוא הסמכות לגופים פוליטיים.
ַײמצד שני לא ניתן להפקיד את הבחירה בידי שופ

טי בית המשפט העליון, כשם שלא ניתן להפקיד
בחירת נשיא בית המשפט המחוזי או בית משפט
השלום בידי שופטי אותה ערכאה. הטעם להוצאת
ַײהשופטים מתהליך הבחירה הוא מובן. שופטי הע

ליון מהווים קבוצה קטנה, שחבריה באים במגע
יוםַײיומי זה עם זה ומקיימים קשרי עבודה הדוקים.
ַײמטבע הדברים הם מתקשים להצביע נגד אחד מח

בריהם. זו הסיבה שהם מעדיפים את שיטת הוותק,
שכן בכך הם משחררים את עצמם מאיַײהנעימות
ַײשבבחירות פנימיות, העלולות לחייב אותם להע

דיף בהצבעה מועמד אחד לתפקיד נשיא על פני
ַײמועמד אחר מבין חבריהם. יתר על כן, בקרב השו
ַײפטים אף נשמעת טענה שלפיה הם מהווים "משפ

חה". אין צריך לומר שהשתתפות בהצבעה
הנוגעת לבן משפחה לוקה בניגוד עניינים.

הפתרון הוא, איפוא, ליצור מצב מקביל לזה
ַײהקיים בבתי משפט השלום והמחוזי, ולהביא לב

חירת נשיא ומשנה לנשיא ללא השתתפות שופטי
בית המשפט העליון בהליך. הסדר אפשרי הוא
להטיל על הנשיא היוצא של בית המשפט להציע
כמה מועמדים מבין שופטי בית המשפט העליון
ַײ(נניח שלושה או ארבעה), והוועדה למינוי שופ

טים (או ועדה מתאימה אחרת) תבחר אחד מהם,
כאשר שופטי בית המשפט העליון לא יהיו נוכחים

בישיבה זו, וכמובן לא ייטלו חלק בהצבעה.
בהזדמנות זו ניתן יהיה לשקול אם לאחר סיום
ַײתקופת כהונתו של הנשיא ברק, יהיה מקום להג

ביל את תקופת כהונתו של נשיא בית המשפט
העליון לתקופה שלא תעלה על 4 שנים. כללית,
זו תופעה חיובית שבגופים מקצועיים, שבהם
ַײמכהן אחד החברים בתפקיד ניהולי, הוא חוזר כע
ַײבור זמן לכהן כעובד מהשורה. כך מקובל לגבי די

קאנים ורקטורים באוניברסיטאות ואין סיבה
לנהוג בבתי המשפט אחרת.

בחירת שופטים לעליון
ַײישנן שיטות שהן "טובות על הנייר", אך כוש
ַײלות במציאות מחמת נוהג או מציאות חברתיתַײתר

בותית. מבנה הוועדה לבחירת שופטים בישראל
הוא באופן תיאורטי סביר. היא כוללת שופטים,
נציגי ממשלה, כנסת ולשכת עורכי הדין. אולם
תרבות המינויים, ובעיקר התנהלותם של שופטי
ַײבית המשפט העליון, הביאה לדרדור התהליך. בפו

על נקבעים המועמדים אך ורק עלַײידי שופטי בית
המשפט העליון, בישיבה מוקדמת שהם מקיימים,
והמועמדים, כמעט ללא יוצא מן הכלל, נמנים עם
ַײקבוצה מצומצמת שלה היכרות קרובה עם השופ

טים. המציאות היא, איפוא, שבישיבה המוקדמת
ַײשל השופטים, שהיא הישיבה המכרעת, לא ניתן בי

טוי לקבוצות אחרות (חברי ממשלה, חברי כנסת
ועורכיַײדין). כך מסוכלת כוונת המחוקק להעניק

לוועדה לבחירת שופטים נקודת מבט רחבה.
הפתרון הוא בשתי דרכים. האחת, להרחיב
במידה מסויימת את הוועדה למינוי שופטים
ַײעלַײידי תוספת של שנייםַײשלושה אישים, שייבח

רו מהאקדמיה ומקרב עורכי הדין. הדרך השנייה
נוגעת לתפקוד הוועדה למינוי שופטים. אין זה
סביר שבית המשפט העליון, יהווה "צינור" בלעדי
ַײלהגשת מועמדים לבית משפט זה. על הוועדה לה
ַײקים ועדת משנה, שתורכב מהחברים שאינם שופ

טי בית המשפט העליון ואשר תעסוק באיתור
ַײמועמדים מתאימים לשפיטה ובעיקר לבית המש

פט העליון. ועדת המשנה תוכל להסתמך על חוות
דעת ממקורות מגוונים, ובדרך זו להרחיב את
מעגל המועמדים הראויים העשויים לבוא בחשבון.
ַײהתועלת שבהרחבת מעגל המועמדים והמקו

רות לאיתורם היא כפולה. ראשית, יסתבר שיש
מבחר לא מבוטל של מועמדים ראויים, שהתהליך
הנוכחי איננו מתייחס אליהם. שנית, תצומצם
במידתַײמה התלות המוחלטת של שופטי השלום
ַײוהמחוזי בשופטי בית המשפט העליון. תלות מוח

לטת זו, בכל הנוגע לקידום במערכת, חורגת ממה
שרצוי ובריא.

חיזוק מעמדה של הוועדה למינוי שופטים
ומתן יתר עצמאות לפעולתה מחייבים קביעת
כללי אתיקה מתאימים, ביניהם כללים הנוגעים
לתקופת צינון מיום סיום החברות בוועדה ועד
לקבלת מינוי לתפקיד שיפוטי ולשאלות הנוגעות

לקרובי משפחה במערכת.

הכסא הדתי
ַײיש לבטל את רעיון ה"כסא הדתי" בבית המש

פט העליון, מהטעם הברור שמשפטנים דתיים
ַײמהווים מרכיב מרכזי בקהילייה המשפטית ביש

ראל. כך הדבר בין השופטים, באקדמיה ובין עורכי
הדין. די להזכיר שלפני שנים עמדו, בעת ובעונה
ַײאחת, שלושה משפטנים דתיים בראש שלוש פקול

טות מרכזיות למשפטים. אריאל רוזןַײצבי ז"ל היה
הדיקאן בתלַײאביב, ברכיהו ליפשיץ כיהן כדיקאן
בירושלים ושלום לרנר בברַײאילן. אין תימה
שבבית המשפט העליון מכהנים כיום שני שופטים
דתיים, שלא התמנו ל"כסא הדתי". אני משוכנע
שאם תתגלה יתר פתיחות בכל הנוגע למינויים
לעליון, יאותרו מועמדים ראויים, גם מקרב אלה
שאולי אינם נכללים בחוג המקורב לשופטי בית
ַײהמשפט העליון, ובאופן טבעי יימצאו ביניהם מש

פטנים דתיים. כשם שאין כיום צורך ב"כסא נשי"
כך אין צורך ב"כסא דתי". ¬

הכותב הוא פרופסור בפקולטה למשפטים
באוניברסיטת תלַײאביב

אימינוי שופטים ונש
ית המשפט העליוןבל

דעהדניאל פרידמן √ 

יש לשנות את שיטת בחירתו של נשיא בית המשפט העליון 
ולבחור אותו בלי השתתפותם של השופטים בהליך

(המשך מעמוד קודם)

פינוי המאחזים

”אחרי שיגיעו כמה משפחות לחוות גלעד”, אומר אחד
הנערים, ”נמשיך לג'בל הבא וממנו לעוד ג'בל. עד שבעזרת

השם נתמסד גם אנחנו, נקים משפחה ונמצא את הג'בל שלנו”
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