
© כל הזכויות שמורות לידיעות אחרונות בע"מ
אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, 

לשדר בדרך כלשהי )בכתב, בדפוס או במדיה אחרת( - ובכל אמצעי 
אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - חלק כלשהו של העיתון )לרבות 

טקסט, איורים, צילומים, תמונות, מפות, גרפיקה( הן בגרסה 
טקסטואלית והן בדפים מעוצבים, לרבות באמצעות הקלטה והקלדה, 

ללא אישור מפורש בכתב מהמוציאה לאור, ידיעות אחרונות בע"מ

דניאל פרידמן
המהפכה המשפטית

כותבים עצמם לדעת
־כידוע, הִקדמה גוררת אובדן ידע שהיא הופ

חדל  האדם  כאשר  למשל  כך  למיותר.  כת 
־לחיות חיי צייד בערבות וביערות ועבר לה

של  הידע  לו  אבד  ובכפרים,  בערים  תגורר 
פענוח עקבות. מכשירי הניווט המשוכללים 
של היום גורמים לנו בהדרגה לשכוח כיצד 
למצוא את דרכנו בלעדיהם. מכוניות ללא נהג יגרמו לאובדן 
כישורי נהיגה, ואפשר שהשימוש במקלדת יגרום לאובדן הידע

של כתיבה ידנית. לעיתים הידע שאבד הוא חסר ערך בתנאים 
החדשים שנוצרו. אך לעיתים ערכו עדיין רב, ואובדנו גובה 

מחיר כבד. ולפעמים מה שנראה כקדמה אינו אלא נסיגה.
־גם מוסדות עלולים לאבד ידע. תופעות של ביורוקרטיה ומ

שפטיזציה עלולות לגרום לכך שהממשלה כמוסד תאבד ידע 
כיצד להחליט וכיצד לממש את החלטותיה. גם בית המשפט 

־עלול לאבד ידע יקר, כפי שאירע לבית המשפט העליון בעק
בות המהפכה המשפטית.

הנאור,  לעולם  אותנו  להוביל  אמורה  שהייתה  זו,  מהפכה 
לוותה בשורה של תיאוריות וביניהן זו הגורסת ש"הכל שפיט".

שעיקרו  בעבר,  קיים  שהיה  הידע  לאובדן  גרמה  זו  תיאוריה 
היכולת להבחין בין נושאים שהם בתחומו של בית המשפט לבין
־נושאים שאינם מעניינו ולבין נושאים אחרים, שאם בכלל עו

סקים בהם, יש לעשות זאת תוך מגבלות חמורות. וכך, עוסקים 
בכל ללא הבחנה.

ידע נוסף שאבד לבית המשפט הוא לכתוב בקיצור ולעניין. 
־המהפכה המשפטית חייבה ביטול שורה ארוכה של כללים מש
פטיים שהיו בגדר מושכלות יסוד. הייתה זו מהפכה של מילים,
־שהושתתה על האמונה שברוב מלל ניתן לשכנע, והכרחי שה
שופטים ישכנעו לא רק את עצמם אלא גם את הציבור מדוע יש

לזנוח את כל שהיה ראוי בעבר לטובת עתיד טוב יותר.

יותר מ־330 עמודים צפופים נדרשו כדי להסביר שלפתע 
הוקנתה לבית המשפט סמכות לבטל חקיקה של הכנסת. עוד 
כ־330 עמודים נדרשו לבית המשפט העליון כדי לעסוק בנושא

הבלתי שפיט של פינוי רצועת עזה. פסק הדין השגוי, שביטל 
את התיקון לחוק המסתננים, משתרע על יותר מ־200 עמודים.
פסק דין נוסף שזכינו בו לאחרונה עסק בערעור על פסק דינה
של נשיאת המחוזי בירושלים, השופטת מוסיה ארד, שחייב את
הנהלת בתי המשפט למסור לעיתון דה־מרקר מידע על התיקים
הפתוחים בבתי המשפט )עליון ומחוזיים( ומשך הזמן שחלף מאז

נפתח כל תיק, בציון שמות השופטים. פסק דינה של השופטת 
ארד היה סביר והגיוני, וראוי היה לאשרו תוך זמן קצר בפסק דין

שיחזיק עמודים ספורים. 
־פסק הדין אכן אושר, אך באיחור רב. הוא ניתן בעליון כע
בור יותר משלוש שנים לאחר הגשת הערעור, וגם זה כנראה רק
כיוון שמועד פרישתה של השופטת ארבל מנע דחייה נוספת.

פסק הדין, המשתרע על יותר מ־100 עמודים, כולל ציטטות
המלמדות ש"שיטתנו נסמכת על אמון בלתי מסויג בשופטים, 
אמרות  ועוד  ובערכיהם",  באנושיותם  במוסריותם,  ביושרם, 
להנחה  כפוף  נכונה,  התוצאה  לפחות  בלעדיהן.  שניתן  רבות 
המיותרת שנתן בית המשפט לעצמו ולשאר השופטים ולפיה 
2015 )השופט דנציגר הת־ יינתן המידע רק לגבי השנה הבאה  –

נגד להנחה מיותרת זו(.
הגורמים  אחד  את  מהווה  הדין  פסקי  של  המופרז  אורכם 

־המרכזיים לסחבת ולשיבוש בפעולת בתי המשפט, ובראש וב
ראשונה העליון. בעבר ידע בית המשפט לכתוב פסקי דין חדים

וברורים באורך סביר. אולם הידע שהיה קיים בעבר, בתקופה 
    √ שקדמה לעידן המהפכה המשפטית, אבד. האם לבלי שוב? 

אורכם המופרז של פסקי 
הדין מהווה את אחד הגורמים 

המרכזיים לסחבת ולשיבוש 
בפעולת בתי המשפט, ובראש 

ובראשונה העליון
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מאי 2004 – אירוע היסטורי. לראשונה זוכה 
־קבוצה מהמגזר הערבי בישראל בגביע המדי
נה. ראש הממשלה אריאל שרון – מודע לגודל

ההישג ולהזדמנות שמעניק הספורט, ובמיוחד 
־הכדורגל, לקירוב לבבות – היה ראשון המצ

)כפי שהודה  לצלים לברך את הנהלת סכנין 
מאזן גנאיים, ממנהלי מועדון סכנין דאז, בדיון בכנסת שנערך 

־לכבוד הקבוצה(. באותה שיחה התחייב שרון לעזור לקבוצה ול
בנות עבורה אצטדיון ראוי.

השנים 2004 ו־2005 היו שנות קיצוצים אכזריים )מעל 10
שבהשוואה  לבדה(,  ב־2004  המדינה  בתקציב  שקל  מיליארד 
אליהם הקיצוצים הנוכחיים בתקציב המדינה נראים כמו פרץ 

טוב לב של שר האוצר.
־מגרש חדש לסכנין לא היה חלק מהתקציב המאושר, ולמ

רות זאת מיד לאחר משחק גמר הגביע כינסתי צוות שכלל 
־את כל הנוגעים בדבר, יחד עם אנשי סכנין, והתחלנו לתכ

נן אצטדיון שיהיה בסטנדרט הראוי לאירוח משחקי הליגה 
הלאומית. מה לעשות, החינוך שקיבלנו היה שהבטחות של 
ראש ממשלה מקיימים, ובעיקר כולנו היינו שותפים לחזון 

שהכדורגל, אולי יותר מכל תהליך פוליטי, מקרב לבבות.
מתקציב  חלקו  הגורן,  ומן  היקב  מן  שלוקט  תקציב  בעזרת 

־המדינה וחלקו מהטוטו – תקציב שלא קל היה להשיגו באמ
צע השנה באותם ימים – החל תהליך בניית האצטדיון. במהלכו
תפח התקציב הנדרש, כי גם התיאבון עלה. לימים נדרש תקציב
־נוסף, קטן יותר, ולסכנין הובטחה תרומה מקטאר. תרומה זו בוצ
עה לאחר זמן, וחלקה היה קטן משמעותית מהתקציב שהשקיעה

המדינה בהקמת האצטדיון.
לתדהמתי, לאחר כל התודות ומגיני התודה שהשפיעו עלינו 
אנשי סכנין )כולל מר גנאיים(, הוחלט לקרוא למגרש הכדורגל

החדש "אצטדיון דוחא", ולא כפי שביקשתי "אצטדיון האחווה" 
־או "אצטדיון השלום". במקום לנצל את גודל הרגע, לפעול למ
ען האחווה ולמינוף הכבוד שהמגזר קיבל בשדה הספורט בהישג
־המדהים שאליו הגיעה הקבוצה, בחרה סכנין להכיר תודה לק

טאר )היום המממנת המרכזית של  הטרור האיסלאמי(.
־לצערי, את אותו קוצר ראות מפגינה הקבוצה היום. במ

קום להיות שגרירה נאמנה של המדינה במגזר, היא בוחרת 
לתת כבוד לאזרח ישראלי שנמלט מהמדינה. אותו אזרח, 
כך:  התבטא  הזכייה  לאחר  הכנסת  שערכה  מיוחד  שבדיון 
"אני חושב שזה הישג גדול מאוד שבאמת מקרב... אני נבוך 
קצת שאני חוזר על דברים של ח"כ ארדן – שזה מקרב לבבות

ודו־קיום... )מתוך פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה לספורט 
בכנסת, ב־24 במאי 2004(.

הרע  הטעם  ועל  שפוספסה,  ההזדמנות  על  חבל  כך  כל 
שנשאר. אותו טעם שליווה אותי גם כששמעתי על האירוע 

האחרון. √
אילן כהן היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה

בשנים 2004־2006

אילן כהן • סכנין

המדינה נתנה, דוחא קיבלה

חלקה של התרומה מקטאר 
היה קטן משמעותית מהסכום 
שהשקיעה המדינה באצטדיון 

בסכנין. למרות זאת הוחלט 
לקרוא לו "אצטדיון דוחא"

גדעון עשת • סטטיסטיקה ואהבה

בין ברלין לירושלים

היורדים, הבוזזים 
והנשארים

התקשורתית  הזירה  האחרונים  בשבועות 
החיים  של  נלהבים  בתיאורים  מלאה  שלנו 
בחינה  מכל  והמשובחים  ההוגנים,  הזולים, 

מו שאינה  משטרה  הגרמנית:  הבירה  ־של 
שחתת, חופשת לידה ארוכה לאם הטרייה, 

־שעות עבודה הגיוניות, חינוך חינם מגן חו
בה עד סוף האוניברסיטה, מערכת רווחה שלא תיתן לך ליפול.

בקיצור, ברלין כארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות.  
־גם אני הייתי רוצה שהמערכות בארץ יעניקו לנו את הת

המהותית  הנסיגה  על  רב  צער  מצטערת  ואני  הללו,  נאים 
שחלה בתחומים אלה בשנים האחרונות בישראל. אבל תיאורי

המדינה הגרמנית, המתפקדת היטב, מעוררים בי צמרמורת. 
תמיד מפתיע אותי מדוע ישראלים נמשכים לחלק המואר של
־התמונה הגרמנית ומסיטים את עיניהם מחלקיה האחרים. וב
עיקר מעניין אותי הרצון הישראלי להיטמע במכונה הגרמנית

המשומנת ולא להתאמץ ולהיאבק למען הפיכתה של החברה 
הישראלית הצעירה, מלאת הבעיות והחלומות, לחברת מופת.    

־שאלה לקוראים: מה המשותף בין מי שבוחרים לעבור לב
הקבוצות שהשתלטו  לבין  נפלאותיה  על  לנו  ולספר  רלין 
על הנכסים והזכויות של הישראלים? לכאורה שום דבר, אך 

־האמת היא שהמשותף ביניהם רב: לאלה כמו לאלה לא אכ
פת מה יקרה לחברה הישראלית הרחבה כל זמן שהם עצמם 

יהיו מסודרים.
חשוב  בגלובוס,  אחר  מקום  לכל  או  לברלין,  ליורדים 
לממש את עצמם, לחיות חיים יותר נוחים, פחות מאיימים 
מבחינה ביטחונית. לא מעניין אותם להתמודד עם הבעיות 
הסבוכות שהחברה שלנו צריכה להתמודד עימן, ואין להם 
תחושת מחויבות למפעל האנושי שהוקם כאן בכוח עמלם 
ודמם של רבים. כך בדיוק מתייחסים לחברה הישראלית 
הרחבה הבוזזים שלה: בתור כר נוח להשתלטות על נכסים 

וזכויות שהושגו במאמץ כביר, יחיד ומיוחד.
למה  מחויבות  או  כבוד  רוחשים  אינם  והבוזזים  היורדים 

־שאינו מקדם את עניינם הפרטי. אלה וגם אלה שייכים לחבו
רות ה"מגיע לי": חבורות שמשוכנעות, ללא סיבה נראית לעין,

שהכל מגיע להן מקדמא דנא; שיש הפרדה ברורה ומובחנת 
בין ציבורים "עליונים" לבין ציבורים "תחתונים" )שזה אנחנו, 
רוב הישראלים(. הסכנה היא שחבורות ה"מגיע לי" המקומיות 
יחריבו עלינו את הבית, משום שהן אינן מתעניינות בעתיד בר־

קיימא של החברה אלא באינטרסים הצרים שלהן עצמן.
־לכן הבעיה שאנו מתמודדים איתה היא: איך להפסיק לה
עניק לקבוצות קטנות את האפשרות לעצב את סדר היום של
־הרוב הישראלי החפץ בחיים המשותפים שלנו כאן, רוב שמ

פוזר בכל המגזרים. הרוב המוחלש הזה, שנושא את ישראל 
הכלכלי  הפוליטי,  כוחו  את  לממש  מצליח  אינו  כתפיו,  על 
והתרבותי וסובל ממניפולציות תכופות, שנועדו להסיט את 

תשומת ליבו ממשימות האמת שניצבות בפניו.
שבה  לדרך  קטנה  דוגמה  רק  הוא  והמילקי  ברלין  סיפור 
כוונה לעזוב  לייאש את הישראלים שאין להם שום  מנסים 
האינסופי,  הדיוטי־פרי  נפלאות  על  סרק  סיפורי  באמצעות 

הכביכול מדכ הישראלית  להוויה  המוחלטת  ־האלטרנטיבה 
דכת: חו"ל. שם, כידוע, הכל נפלא, וכאן הכל נורא. נו, באמת.
־במסעותיי הארוכים בחברה הישראלית על מגזריה, הש

תכנעתי שישראל היא חברה הרבה יותר טובה, הרבה יותר 
אנרגטית והרבה יותר אידיאליסטית מכפי שאנו יודעים; שיש 

־בנו הכוח לעצב מחדש את עולמנו, ולשם כך אנו חייבים לה
פסיק להעניק משקל וזמן יתר לקבוצות הקטנות והקיצוניות 

שמנסות להשתלט על סדר היום שלנו. √

 במבי שלג
החיים הם לא דיוטי־פרי

לא מכבר נכתב כאן כי בנק ישראל מפספס לרוב
את יעד האינפלציה הקבוע בחוק. דובר הבנק 

האח בשנתיים  שלפיהם  נתונים  לכותב  ־שלח 
רונות הבנק דווקא קלע ליעד. בתגובה לתגובה 
שלח הכותב לדובר את נתוני העשור האחרון, 
כי  ללמדנו  ההישג.  על  הפספוס  רב  שלפיהם 

סטטיסטיקה, כמו אהבה, היא בעיני המסתכל.
בקיץ  הקוטג'"  "סערת  קדמה  הנוכחית  המילקי"  ל"סערת 
2011. המחאה של היום, ככל שהיא קיימת מעבר לקשקוש הת־

קשורתי, היא עדיין ינוקא בהשוואה לצעדות בכיכרות הערים 
של אז. אלא שיש משותף ל־2011 ולהיום – הסטטיסטיקה היא 

־לא מה שחשבתם, ולכל נתון יש מקביל שנכון לא פחות ומצ
ביע על מגמה הפוכה.

על יוקר הדיור אין חולקים. מ־2008 יש כאן אינפלציה במחירי
הדיור שמקורה אינו בהצע קרקעות ואפילו לא בהצע של דירות, 
ובטח שלא בביורוקרטיה מקרטעת. מקורה הוא בריבית הנמוכה 
אפשר לקבל תשואה חיובית  הנהוגה אצלנו וגורמת לכך שאי־
מחיסכון סולידי. לכן חסכונות הציבור זורמים לבורסה ולדירות 
־שמחיריהן מתנפחים. הממשלה, שבכוחה לעצור את הסחרור, מת
עסקת בהבלים במקום במהלך מרסן מתבקש. בכל זה אין חידוש.

שהמילקי  לברלין  לטסים  מתברר  השאר?  כל  בדבר  מה  אך 
־שלהם זול יותר מהמילקי של עפרה שטראוס. אבל מה אם נש

ווה את סל המוצרים הבא: חלב, כיכר לחם, אורז, ביצים, גבינה 
מקומית, חזה עוף, תפוחי עץ, תפוזים, עגבניות, חסה, בקבוק יין, 
1.5 לי־ בקבוק בירה, חפיסת סיגריות ובקבוק מים מינרליים של
טר? האם בסל הזה אפשר לבדוק עד כמה בירת ישראל יקרה יותר

מבירת גרמניה?
אתר האינטרנט Numbeo.com מספק מידע שוטף על הסל 
הזה, וכן על סל הוצאות אחרות של משקי בית כמעט מכל מקום 
של  כנציגות  ובברלין  באוסלו  בחרתי  להשוות?  מי  עם  בעולם. 
אירופה – אזור עם מכס גבוה על יבוא של מזון – ובוולינגטון )ניו־
זילנד( וסינגפור כנציגות של מדינות מפותחות שאינן מטילות 

־מיסים על יבוא מזון אלא במשורה. למרבה הפלא ירושלים, הנא
נקת תחת מיסי יבוא של עד 112%, היא הזולה ביותר בסל האמור.
46% יותר, ובאוסלו 23% יותר. ברלין וסינ־ בוולינגטון הסל עולה

גפור קרובות לירושלים.
השכר   – הקנייה  כוח  את  גם  בודק  אינטרנט  אתר  אותו 

־הממוצע מול ההוצאה הממוצעת. כאן מתברר שהן בניו־זי
לנד והן בנורווגיה כוח הקנייה גדול בהרבה מאשר בישראל. 
לא קשה להבין מהנכתב כאן שלא מחיר המזון הוא שקובע את

רמת החיים, אלא היחס שבין מחירי המזון לשכר. ובישראל 
הבעיה אינה המחיר של המילקי אלא המחיר של שעת עבודה.

השכר בישראל נמוך להחריד.

־סינגפור מעניינת לא פחות. אמנם סל המזון שם יקר יותר בכא
חוז מאשר בירושלים אך כוח הקנייה נמוך ב־18%. סינגפור היא 
מקרה גרוע עוד יותר מישראל מבחינת כוח הקנייה של השכר. 
ומה עם ברלין? כאמור, היא יקרה במקצת מירושלים אבל בכוח 
הקנייה של השכר היא גבוהה ב־22.9%. מה הסיפור? שוב, זה לא 

מחיר המזון. זה בעיקר המשכורות הדלות כאן והטובות שם.
אז על מה הצעקה? יש גורמים כלכליים ופוליטיים חזקים 

־שנוח להם להסיט את הדיון על רמת החיים למכס על מזון ול
מחיר השניצל, תוך פגיעה בחקלאים. תורידו את המכס ומחיר

השניצל ירד, הם מבטיחים – ומשקרים. ולהוכחה וולינגטון 
וסינגפור וברלין גם. √

לא מחיר המזון הוא שקובע את 
רמת החיים, אלא היחס שבין 
מחירי המזון לשכר. ובישראל 

הבעיה אינה המחיר של המילקי 
אלא המחיר של שעת עבודה

2 1 . 1 0 . 2 0 14 

ידיעות אחרונות   יום שלישי, כ"ז בתשרי תשע"ה | 21.10.2014 28


