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דניאל פרידמן
הדחת ראשי הערים

חגיגה למשפטיזציה
כתב נגדם  שהוגש  הערים  ראשי  בפרשת 

־אישום קבעה הכנסת בחוק הסדר בהיר, מפו
שנים  במשך  ללא תקלות  וסביר שפעל  רט 

־רבות. בהתאם לחוק זה, יכול מי שהוגש נג
דו כתב אישום להיבחר לראשות עיר ולכהן 

־בתפקידו — אך כהונתו תגיע לקיצה אם הור
שע בעבירה שיש עימה קלון. כך אירע שדרור אהרון, שהוגש 

־נגדו כתב אישום, נבחר לראשות גן יבנה, כיהן בתפקידו, ולא
חר שזוכה המשיך כמובן בתפקיד. תוצאה סבירה לכל הדעות. 
אלא שבג"ץ לא היה מוכן להשלים עם הפתרון הסביר שאומץ 
בחקיקה, ובפסק דין תמוה שכולו תרתי דסתרי קבע ברוב דעות

— ובניגוד לחוק של הכנסת — שמי שהואשם יכול להתמודד 
לראשות עיר, אך אם ייבחר הוא צפוי להיות מודח. תושביהם 

־של שלוש ערים לימדו את בג"ץ שהם מעדיפים את ראשי הע
רים שלהם — ובמשתמע גם את חוק הכנסת — על פסיקתו, 
וכעת התברר מה שצריך היה להיות ברור מראש: שפסק הדין 

־השגוי יצר תסבוכת, ונדרשת חקיקה של הכנסת כדי לחלצ
נו מתוכה.

לקבוע הוא  הפשוט  אפשריים.  פתרונות  מספר  קיימים 
שיימשך החוק הקודם, לפני ששובש על ידי בג"ץ, וראש עיר 
שהוגש נגדו כתב אישום לא יודח מסיבה זו. חקיקה זו דרושה הן
־מכיוון שזה הפתרון שהונהג בעבר ולא עורר כל קושי, וגם מח
מת שראוי שהכנסת תשמור על כבודה ותרמוז שאין היא מוכנה

שחוקיה יהפכו למרמס. וקיימים גם פתרונות עדיפים, דוגמת 
־הוראה כללית שמינויים — והדחה — של עובדים ונבחרים בשי

רות הציבורי אינם שפיטים מטעמי חוסר סבירות. הוראה כזו 
תשפר פלאים את הליך המינויים בשירות הציבורי, ותחסוך לא

מעט בעבודה המיותרת שבג"ץ העמיס על עצמו.
משרד  מטעם  חוק  הצעת  תזכיר  כעת  הוגש  זאת,  במקום 

ההצ לפי  ולמשפטיזציה.  לביורוקרטיה  חגיגה  שהוא  ־הפנים 
עה תוקם "ועדה לבחינת ההשעיה" של ראשי ערים ורשויות 
מקומיות, בראשות שופט מחוזי בדימוס. הקמת ועדה נוספת 

־על אלה שאנו משופעים בהן היא תמיד מאורע מרנין המח
זק את "שלטון החוק". לוועדה יהיה בוודאי תקציב. אינני יודע 
אם היו"ר יזכה בשכר, אך הוצאות בוודאי יוחזרו. יהיה צורך 
את  להשעות  תוסמך  הוועדה  וכו'.  טלפון  משרד,  במזכיר/ה 

־ראש העיר לתקופה של עד שנה, ותקיים בוודאי דיון שבו יש
תתפו נציגי הצדדים, בלוויית עורכי־דינם. מובן גם שהחלטות 
הוועדה כפופות לבג"ץ, שכעת יזכה בעבודה מיותרת נוספת, 

־שתגדיל את העומס ותתרום להארכת משך הדיונים של אזר
חים רגילים שתיקיהם ממתינים בתור.

לבחור  תתבקש  המועצה  השעיה,  על  תחליט  הוועדה  אם 
ממלא מקום לראש העיר המושעה. ממלא המקום יהיה זכאי 
לשכר מתאים, וגם ראש העיר המושעה לא יקופח לחלוטין. 
במשך שישה חודשים יזכה למחצית שכרו, ולאחר מכן ל־75%
־מהשכר. בקיצור במקום משכורת אחת יש לנו כעת קרוב לש

תיים. אין כמובן ספק מי ישלם — הקופה הציבורית. ומה יקרה 
גם כאן יש להצעת  אם המשפט לא יסתיים בתוך שנה אחת?  
החוק פתרון — הוועדה תוסמך להאריך את ההשעיה. יתקיים 
אפוא פעם נוספת דיון, שוב מן הסתם בהשתתפות עורכי הדין 

ושוב עם אפשרות פנייה נוספת לבג"ץ, על כל המשתמע מכך.
־בקיצור שמחה שלמה לביורוקרטיה, למשפטיזציה ולמה שנ

זקוק לתוספת  קרא אצלנו "שלטון החוק". השירות הציבורי 
עובדים דוגמת מורים, רופאים ואחיות. הוא איננו זקוק לתוספת 
פקידים ומשפטנים שעיקר פעילותם היא בכך שהם מעסיקים 

זה את זה. √

הוראה שלפיה מינויים של 
עובדים ונבחרים בשירות 

הציבורי אינם שפיטים מטעמי 
חוסר סבירות תשפר פלאים את 
הליך המינויים, ותחסוך לא מעט 

בעבודה המיותרת של בג"ץ
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של החוץ  שרת  של  האחרונות  הצהרותיה 
המ של  בפועל  לחרם  בנוגע  ־דרום־אפריקה 

ושל  בישראל  רשמיים  ביקורים  על  דינה 
ישראלים דווחו אמנם אצלנו בתקשורת, אך 
מעטים עמדו על מלוא משמעות הדברים. כבר
יותר מעשור שדרום־אפריקה הפכה ל"גראונד
־זירו" – המוקד – של יוזמות חרם ובידוד נגד ישראל. דרום־אפ

ריקה נתפסת היום, בוודאי באירופה ובקרב השמאל הליברלי 
־במערב, כ"מצפון של העולם", כמי שהתגברה על משטר האפ

רטהייד, נתנה לעולם א תמנהיגותו של נלסון מנדלה ומנסה 
לקיים משטר שוויוני בין שחורים ולבנים. היא מסמלת עבור 
העולם תקווה לעתיד שוויוני, ואילו המציאות בפועל – פערים,

אפלייה, שחיתות ואלימות – אינה רלבנטית למעמדה הסמלי. 
עבור מי שרוצים להיות בצד "הנכון" של המצפון בעולם, דרום־

אפריקה מתווה את הדרך.
לכן, אין זה מקרה שיוזמות, תופעות ורעיונות נגד ישראל 

־שהחלו בדרום־אפריקה הפכו לתופעות עולמיות. דרום־אפרי
קה הייתה זו שאירחה בעיר דרבן בשנת 2001 את ועידת האו"ם

ישראל,  ועידה שהפכה לפסטיבל של שנאת   – לזכויות אדם 
־והתוותה את הדרך לשימוש לרעה בשיח זכויות האדם כדי לבו
דד ולהחרים את ישראל כמשטר אפרטהייד פושע, מה שמכונה

"אסטרטגיית דרבן". דרום־אפריקה הייתה זו שיישמה מדיניות 
־של חרם אקדמי על ישראל בהחלטה התקדימית של אוניבר

סיטת יוהנסבורג לנתק את קשריה עם אוניברסיטת בן־גוריון. 
־דרום־אפריקה היא זו שהחלה בסימון מוצרים מיישובים שמע

בר לקו הירוק, ושנוקטת בפועל מדיניות של חרם על מפגשים 
רשמיים. 

יותר מכך, דרום־אפריקה גם התוותה את הדרך לפעילותם 
־של יהודים מן השמאל הרדיקלי נגד ישראל, ולשימוש שנע
שה בהם כדי להימנע מטיעונים שהפעילות כנגד ישראל נגועה

בגזענות ובאנטישמיות. הקהילה היהודית בדרום־אפריקה היא 
מהקהילות הציוניות והמחויבות ביותר לישראל, אך היא פועלת
־בסביבה עוינת, ומתי מעט היהודים הפועלים נגד ישראל במדי

נה זוכים לחשיפה רבה יותר.
למנהיגות  מגיעות  בדרום־אפריקה  שנולדו  כשתופעות 
והארגונים  ישראל  בארצות־הברית,  ולקמפוסים  האירופאית 
יהודים מתגייסים לבלום אותן. אבל בשלב זה, יש צורך בהשקעה
ניכרת ובמאבק כנגד זרם בעל עוצמה. לכן, במקום שהמשאבים
־יופנו ברובם לארצות־הברית, בחלקם לאירופה, ובכלל לא לד

רום־אפריקה, יש להפוך את הפירמידה של חלוקת המשאבים 
־ולהשקיע משאבים ניכרים לבלום או לרכך יוזמות אנטי־ישרא
ליות עוד בדרום־אפריקה. ככל שהמאבק ינוהל בהצלחה במוקד
הרעש, אפשר יהיה למנוע את התפשטות הנזק לשאר עולם. √
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עינת וילף • מקור החרמות

סכנה דרום־אפריקאית

דרום־אפריקה נתפסת היום, 
בוודאי באירופה ובקרב 

השמאל הליברלי במערב, 
כ”מצפון של העולם” - אך היא 

הפכה גם למוקד של יוזמות 
חרם ובידוד נגד ישראל

אביעד קליינברג • משפט ההמון

יש עשן בלי אש

הטוויטר של לינקולן
זו טעות היסטורית לייחס חדשנות למנהיגים
140 התווים שמאפ־ ־שמתבטאים בטוויטר ב

שנשא  גטיסברג,  בנאום  הפלטפורמה.  שרת 
השבוע לפני 150 שנים, דיבר נשיא ארצות־

וחירות  שוויון  על  לינקולן  אברהם  הברית 
בעשרה משפטים שהפכו לקנון.

־לרשותו של לינקולן לא עמדה הטכנולוגיה שמעודדת עד
כונים קצרים. את נאומו נשא מול קהל בבית הקברות גטיסברג

שבמדינת פנסילבניה זמן קצר לאחר קרב גטיסברג, מהקרבות 
המחרידים והמכריעים במלחמת האזרחים האמריקאית. לעומת 
הנאום שקדם לו ושארך שעתיים, הנשיא לינקולן קיצר. נאומו 

כלל 272 מילים. פחות משלושה ציוצים.
"העולם ישית ליבו מעט", אמר הנשיא האמריקאי, "אף לא 
יזכור לאורך ימים את שאנו אומרים כאן. אך לעולם לא יוכל 
לשכוח את שהם עשו כאן", הוסיף בהתייחס לאלפי הנופלים 

בקרב שנטמנו בבית הקברות.
הנשיא טעה. נאומו הקצרצר הפך לטקסט מכונן: העולם שת

ליבו וזכר היטב. נאום גטיסברג נחשב לא רק לפסגה רטורית, 
הוא  שתיכוניסטים אמריקאים משננים בשיעורי ההיסטוריה; 
מיתולוגיה שמצוטטת בפי הוגים ונואמים, כולל אזכור בנאום 

מיתולוגי אחר שנשא מרטין לותר קינג.

מנהיגים ישראלים מרבים לגייס את ההיסטוריה כתימוכין 
לדבריהם. קשה למצוא הצהרה פומבית של מנהיג ישראלי בלי
־שהמילים: היסטוריה, היסטורי, והיסטורית ישורבבו אליה למ

שנה תוקף. כל החלטה היא החלטה היסטורית. כל טעות תהיה 
־טעות היסטורית. האחרון היה שר הכלכלה נפתלי בנט, שא
מר השבוע כי לישראל יש הזדמנות היסטורית לפרק את איראן

מנשקה הגרעיני.
ראש הממשלה שב ומזהיר שהחוזה המתגבש עם איראן הוא 
טעות היסטורית. כבנו של היסטוריון וכמי שבקיא ובעל זיקה 
להיסטוריה, ראש הממשלה ודאי יודע שהיסטוריה היא חקר 
העבר, ומכאן שניבוי העתיד באמצעות ההיסטוריה אפקטיבי 
כמו עלי תה, קלפים או משקע קפה. ההיסטוריה רוויה בטעויות
אנוש, שרובן המוחץ נבע ממסקנות שגויות והשקפה מגלומנית.
שהכריזו המנהיגים  הראשונה,  העולם  מלחמת  כשפרצה 
עליה והלוחמים שיצאו בשליחותם לחזית קראו לה "המלחמה 
הגדולה". היא הפכה ל"ראשונה" בדיעבד, כשהגיעה השנייה. 
אירופה נעשתה שסועה ומפוכחת דיה כדי לא לקרוא למלחמה:

"המלחמה האחרונה". הם החלו למנות.
תודעה היסטורית לא רק מבורכת; היא מעניקה פרספקטיבה
ומרבדת ברבדים ובהקשרים. מי שניחן בתודעה היסטורית זוכר

לאחור לפחות עד כורש. הוא לא ימהר לכנות רפורמה ברכבת 
או במשרד השיכון החלטה היסטורית. וגם לא יזהיר מטעויות 

היסטוריות. נחרצות כזו מתאימה למיסטיקנים עם אופק גדי.
בנאום שנשא בגטיסברג דיבר אברהם לינקולן על שוויון, 

תז לא  שההיסטוריה  משוכנע  היה  אבל  ודמוקרטיה,  ־חירות 
כור את דבריו. להבדיל ממנו, מנהיגים ישראלים משוכנעים 

־שההיסטוריה תזכור אותם. לפחות בנאומו של לינקולן ההיס
טוריה הפתיעה.√

 גפי אמיר
החלטות היסטוריות

מי שניחן בתודעה היסטורית 
זוכר לאחור לפחות עד כורש. 
הוא לא ימהר לכנות רפורמה 

ברכבת או במשרד השיכון 
החלטה היסטורית, וגם לא 
יזהיר מטעויות היסטוריות

־תארו לעצמכם שאדם מואשם בפדופיליה. העי
תונים מתמלאים בהצהרות של סלידה מן הפשע.
כתבות ארוכות מסבירות מדוע אונס ילדים הוא

מעשה נתעב במיוחד. אנשי ציבור, תיאולוגים, 
הנז את  מסבירים  ופסיכולוגים  ־סוציולוגים 

בתקשורת לקורבן.  שנגרמים  הנוראיים  קים 
מראיינים קורבנות של פדופיליה. הרשתות החברתיות מתמלאות
בסיפורים אישיים של מי שכילדים עברו אונס או היו קרובים לכך,
־ובגינויים חריפים של הפדופיליה והפדופילים. רק עניין אחד נש

כח לחלוטין: אם פלוני אכן ביצע את הפשע המיוחס לו.
זאת, אחרי הכל, השאלה הקריטית. העובדה שרצח פולחני הוא
־מעשה נורא אינה רלוונטית ליהודי המואשם בו. זה אכן מעשה נו

רא, רק שאנחנו, היהודים, איננו אשמים בו. אנא הפנו את האצבע 
המאשימה אל מי שאכן עבר את העבירה.

־הניסיון מעיד שחשדות – גם חשדות מבוססים לכאורה – מת
בררים לא פעם כנטולי ביסוס. בניגוד לדעה הרווחת, יש עשן 
בלי אש. מי כמונו, היהודים, היה אמור לדעת זאת. בדיוק מסיבה 
זאת נקבע העיקרון המשפטי שלאדם עומדת חזקת החפות. חזקת

החפות אינה קונספירציה של המעמד השליט לשחרר את עצמו 
מאחריות. היסטורית, היא נועדה להגן על החלשים, אלה שההמון
חפץ בדמם מסיבותיו. גם אחרי שהועלו כנגד אדם חשדות והוגשה
תלונה ונפתחה חקירה והוגשה תביעה, הוא בבחינת חף מפשע עד

שתוכח אשמתו, ומעבר לכל ספק סביר. בזכות העיקרון הזה קשה 
הרבה יותר לצוד מכשפות בחברות ליברליות.

ייתכן שההאשמות שבהן מאשימים את הנאשם הן אכן נוראות.
־השאלה היא אם הנאשם אכן עבר את העבירות המיוחסות לו. חו

בת ההוכחה היא על התביעה.
־אבל מי שמזכיר בימים אלה את העיקרון הזה — שבזכותו ניצ
לו כבודם, רכושם, גופם וחייהם של אינספור חפים מפשע שדעת

הקהל מצאה אותם אשמים עוד לפני המשפט — נתקל בביקורת 
חריפה ובהאשמה, מרומזת או גלויה, כי רק אדם שכוונותיו לא 
טהורות יסרב להצטרף למקהלת הגינוי. רק מי ש"אוהב פדופילים"
־)או פדופיל בעצמו( יהין להטיל ספק בחשדות. רק מי שאינו מא

מין לקורבנות מסיבותיו המגונות, רק מי ששותף להקלת הראש 
בפשע החמור, לא ירשיע על סמך עדותו של המאשים בלבד. שוב 

־ושוב מתארים כמה נורא הוא הפשע, כמה קשה לקורבנות להתלו
נן, כמה קשה להוכיח. שוב ושוב מייחסים למערכות אכיפת החוק
נטייה מולדת ומושרשת להקל ראש בעבירה. רק הרשעה מיידית

וענישה חמורה יוכיחו את טוהר כוונותיה של המערכת.

־שכן מאחורי הטענות הללו עומדת חשדנות עמוקה כלפי המ
על פוסט־מודרניסטית  ביקורת  של  הארוכות  השנים  ערכת. 
מערכות הצדק המערביות גרמו לחלקנו לחוש שהצדק אינו האלה 
עצומת העיניים שמטרתה לעשות דין אחד לעני ולעשיר, אלא 
מערכת מתוחכמת של עיוות דין בשירות בעלי המאה. אם הנאשם
־משתייך לאליטה )הוא גבר, אמיד ובעל כוח(, הנטייה האינסטינק
טיבית – לפחות בחוגים מסוימים – היא להניח את אשמתו ולהניח
בה־בעת שהשופטים יטו את דינו. תפקידו של הציבור הוא לעמוד

על משמר הצדק.
האינסטינקט החשדני אינו פסול כשלעצמו: תמיד טוב לעמוד 
על משמר הצדק. אלא שעיקרון החפות הוא הדבר האחרון הראוי 

־לערעור על ידי שומרי הצדק. אם נערער אותו בשביל זמרים ידו
עים, מי שישלם את המחיר יהיו נשים וגברים חלשים שיהפכו 

־לנטולי הגנה בפני משפט ההמון. כאשר "זמר ידוע" מורשע צי
בורית מבלי שאפילו הוגשה נגדו תלונה, אנחנו לא משרתים את 

־עקרונות הצדק, אלא חותרים תחתיהם. הסלידה והזעזוע לא יתק
לקלו אם נמתין להרשעה; הצדק כן. √

מי שמסרב להצטרף למקהלת 
הגינוי נתקל מיד בביקורת חריפה: 

הרי רק אדם שכוונותיו לא טהורות, 
רק מי ש"אוהב פדופילים" )או 

פדופיל בעצמו( יטיל ספק בחשדות
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