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הצד האפל
של הדמוקרטיה

עושים צחוק מהחוק
10 .1 2 . 2 014

לפני כמה ימים פורסם כי "הפיכתה של
הממשלה לממשלת מעבר תשתק את עבו־
דתה" .כלומר ,המדינת תיכנס בחצי השנה
הקרובה לתקופת שיתוק ,כפי שאירע לק־
ראת בחירות  . 2013זאת למרות חוק יסוד:
הממשלה ,הקובע כי "עם בחירת כנסת חד־
שה או התפטרות הממשלה תמשיך הממשלה היוצאת במילוי
תפקידיה עד שתיכון הממשלה החדשה" .הכנסת קבעה אפוא
שהממשלה היוצאת ,שאינה מכונה אפילו ממשלת מעבר ,נדר־
שת לפעול כממשלה רגילה .אם כך ,כיצד הגענו למצב הנוכחי?
התשובה :מה שמכונה אצלנו "שלטון החוק" רמס את החוק.
להלן כמה ציוני דרך בהשתלשלות המדהימה הזו:
בנובמבר  1995נרצח ראש הממשלה יצחק רבין .מיד לאחר
ה"שבעה" התכנסה הוועדה לבחירת שופטים ,בהשתתפות נשיא
ביהמ"ש העליון אהרן ברק ,ובחרה לעליון את פרקליטת המ־
דינה דורית ביניש .לא הייתה שום בעיה של "ממשלת מעבר".
כעשר שנים לאחר מכן ,בשלהי  ,2005התנהל מאבק חריף
בין ציפי לבני ,שרת המשפטים בממשלת שרון ,לבין נשיא הע־
ליון ברק ,בשאלת מינויה של רות גביזון — מינוי שברק שלל
בנימוק שלגביזון "יש אג'נדה" .ישיבת הוועדה לבחירת שופ־
טים נקבעה לינואר  ,2006כחודשיים לפני הבחירות לכנסת.
במהלך המהומה החליף נשיא העליון את כובעו כחבר הוועדה
לבחירת שופטים ,המנהל מאבק מול שרת המשפטים ,והופיע
בדמות חדשה :בג"ץ הפוסק הלכות.
בסוף דצמבר  ,2005ימים ספורים לפני ישיבת הוועדה המ־
תוכננת (שלבסוף לא התקיימה במועד) ,ניתן בבג"ץ פסק דין
בעתירה שהוגשה בעניין הרכב המועצה הדתית בקריית־אונו.
בראש ההרכב ישב ברק ופסק הדין נכתב בידי השופטת אילה
פרוקצ'יה .בג"ץ היה ער להוראה בחוק יסוד :הממשלה בעניין
"רציפות הממשלה" ,אבל זוטות שכאלה לא שימשו אז מכשול
לבג"ץ בפני חקיקת חוקים הסותרים את חוקי הכנסת.
וכך קבעה פרוקצ'יה כי בתקופת ממשלת מעבר "ראוי שמי־
נויים בשירות הציבורי לא יבוצעו בידי גורמי ממשל (שמעמדם
לאחר הבחירות הצפויות אינו ידוע) ,אלא במקום שיש באיוש
תפקיד מסוים צורך חיוני של ממש" .אין צורך להרחיב על הב־
עייתיות בפסק דין זה ,המייצר הלכה שנוגעת למאבק שהתנהל
באותו זמן בין העליון לשרת המשפטים ,שלא לדבר על שא־
לת ניגוד העניינים.

לא כל הגיג שמעלה שופט בפסק דינו הוא הלכה מחייבת.
הדברים שנאמרו היו בגדר אמרות אגב (אוביטר) שאינן
מחייבות .אבל במדינת "שלטון החוק" זוכים הגיגים שכאלה
לעליונות על פני הוראות מפורשות בחוקי יסוד של הכנסת.
קשה גם להבין כיצד מתיישבות אמרות אגב אלה של
פרוקצ'יה עם מינויה לעליון של ביניש ועם פסק דין קודם,
שבו אישר בג"ץ לאהוד ברק ,בהיותו ראש ממשלת מעבר,
לנהל משא ומתן עם הפלסטינים – עניין שחשיבותו והשלכו־
תיו עולים לאין ערוך על מינוי למועצה הדתית בקריית־אונו.
אבל במדינת "שלטון החוק" ,מערכת המשפט חופשית לנהוג
בכל רגע לפי הבנתה ושיקוליה.

הכנסת קבעה כי הממשלה
היוצאת נדרשת לפעול כממשלה
רגילה .כיצד הגענו למצב שבו עד
הבחירות המדינה תיכנס לחצי
שנה של שיתוק?
בכהונתי כשר המשפטים פוצצו נציגי העליון בוועדה לבחי־
רת שופטים ישיבה שנקבעה לבחירת שופטים לעליון ,בנימוק
שיום קודם לכן התפטר ראש הממשלה ואין למנות שופטים
בתקופת ממשלת מעבר .העובדה שביניש עצמה נבחרה בת־
קופת ממשלת מעבר לא נחשבה .שופטי העליון לא הסכימו
אפילו למינוי שופטים למחוזי ולשלום ,ובכך תרמו לשיבושים
ולעיכובים במערכת .בינתיים צצה גם הנחיית היועץ המשפטי
על מינויים בזמן בחירות ,שגם בה נדחק חוק יסוד :הממשלה
לשוליים ,והגיגי העליון בפרשת המועצה הדתית בקריית־אונו
הפכו לטקסט מקודש.
חוק יסוד :הממשלה קובע חד־משמעית שעליה להמשיך
לנהל את המדינה גם בתקופת מעבר (ביטוי שהחוק כלל אינו
משתמש בו) .החוק אינו מורה שהמשפטיזציה ,שמכבידה על
הניהול התקין במדינה גם בימים כתיקונם ,תגבר בתקופת זו:
עובדי שכר המינימום והזקוקים לדיור זכאים שעניינם יטופל,
מערכת המשפט ראויה לכך שלא תוזנח וגם מינוי הרמטכ"ל
אינו צריך להידחות√ .

אביעד קליינברג • שחקן משנה

התפקיד של לפיד
לפני זמן לא רב — זה רק נראה כמו עידן
— יאיר לפיד עוד דיבר על כך שהוא עומד
להיות ראש ממשלת ישראל .זה היה כש־
רק הצטרף לממשלת נתניהו שבה ,כך קיווה,
יעשה גדולות ונצורות .בראיון עם אילנה
דיין נשאל לפיד" :האם תהיה ראש הממשלה
הבא של ישראל?"" .אני מניח שכן" ,השיב .מאז חלפו כמעט
שנתיים וההנחה ,אפילו בהנחת סוף עונה ,נראית מופרכת.
"יש עתיד" של לפיד הייתה מפלגת מצב רוח .היא נבנ־
תה כולה על לפיד עצמו ,אדם לא חסר כישרונות ,אך הענווה
ויכולת התכנון לטווח ארוך אינן נמנות עליהם .בבחירות
הקודמות לפיד נהנה מהמיאוס שחש חלק גדול מהצי־
בור בישראל מהפוליטיקה הישנה ,הגושית – מיאוס שגורם
לו לחפש שוב ושוב "משהו אחר" ,לא בשר (ימין) ולא חלב
(שמאל) .המיאוס הזה יביא את הציבור הישראלי להצביע בה־
מוניו בבחירות הקרבות לכוכב התורן — משה כחלון – שגם
מפלגתו ,כך נראה ,תהיה שילוב של נהייה אחר המרכז האבוד
של החברה הישראלית ועבודת כוכבים .בדינמיקה הישרא־
לית הזאת די בשנתיים כדי להפוך אותך למי שהיה ,במיוחד
אם אצה לך הדרך להצטרף לממשלת נתניהו ,שבה איש (גם
לא נתניהו עצמו) אינו יוצא טוב.
לפיד הבטיח הרבה וקיים מעט .כיוון שהרשימה המשונה
שליקט מן הגורן ומן היקב לא הצליחה להתבלט בשום צורה,
נותר הכל תלוי בהישגיו של הפרזנטור והמנהיג .ואלה ,אבוי,
היו צנועים ,צנועים מאוד.
ומה עכשיו? הניסיון מלמד ש"יש עתיד" לא תיעלם בבת
אחת .האינרציה ,התקציבים ,התקווה שמשהו בכל זאת יצא
מההרפתקה האלקטורלית הזאת — כל אלה מבטיחים ללפיד
מנדטים .כמה בדיוק? לא ברור .לא מספיק כדי להגשים את
הנחת לפיד בנוגע לראשות הממשלה ,אבל מספיק כדי להש־
פיע על המערכת הפוליטית.
לפיד יכול למלא תפקיד חשוב ,אבל כדי שיוכל לעשות

זאת עליו להיפטר מחלומות הגדולה שלו ושל מפלגתו .בחזית
המתהווה נגד הגוש של נתניהו (העומד בראש הליכוד הנשלט
על ידי מצביעי הבית היהודי) ,הבית היהודי והחרדים ,יכול
לפיד להיות האיציק מרדכי של בחירות  .2015אז ,בבחירות
 ,2000מילא מרדכי תפקיד חשוב כאיש מבפנים ,החושף את
התנהלותו של נתניהו .זה לא הביא אותו לראשות הממשלה,
אבל עדותו של שר הביטחון מרדכי ,מתוך הקבינט ,מילאה
תפקיד חשוב בהפלת נתניהו.
חשוב מזה ,לפיד יכול להודיע כי בשום מקרה לא יצטרף
לממשלת ליכוד־בית יהודי וכי הוא תומך ללא סייג במו־
עמדותו של בוז'י הרצוג לראשות הממשלה .הרצוג אולי
אינו המועמד האידיאלי (אין מועמדים אידיאליים) ,אבל
הוא מועמד טוב מלפיד .בכל המהלכים הפוליטיים הבאים
חייב לפיד לפעול מתוך ההנחה שהצלחתה של "יש עתיד"
היא משנית למטרה הגדולה יותר :החלפת השלטון המזיק
והמסוכן של נתניהו ומניעת עלייתה של ממשלת ימין־חר־
דים .ממשלה כזאת ,גם אם לא תאריך ימים ,יכולה לגרום
נזק עצום לישראל.
"יש עתיד" ,עליו לשנן לעצמו ,היא אפיזודה חולפת .לפ־
ני שתיעלם לחלוטין ,היא יכולה וצריכה למלא תפקיד חיובי,
והתפקיד הזה הוא לא של שחקן ראשי .הניסיון של לפיד ושל
מפלגתו לקפוץ בבת אחת לראש התור לא עלה יפה .לא מדו־
בר רק בכשליו של לפיד כשר האוצר .מדובר על המהלך
הכולל שלפיד ביקש להוביל :הפיכת הממשלה למנגנון לשי־
נוי חברתי (ובמידה פחותה שינוי מדיני) אמיתי.
לפיד השליך את יהבו על התוכנית לגיוס החרדים .הר־
בה לא יצא מזה .הרבה לא יצא גם מהיומרות החברתיות שלו.
אדרבה ,הממשלה שבה היה חבר בכיר הייתה אנטי חברתית,
לאומנית וסרבנית שלום .לפיד לא שינה את המהות ,ואפילו
לא הצטייר ככוח בולם הידרדרות .מי שנכשל כשחקן ראשי,
צריך לדעת להיות שחקן משנה.
ומה אחר כך? מי יודע? יש עתיד√ .

בכל המהלכים הפוליטיים הבאים חייב לפיד לפעול מתוך ההנחה
שהצלחתה של "יש עתיד" משנית למטרה הגדולה יותר :החלפת השלטון
המזיק והמסוכן של נתניהו ומניעת עלייתה של ממשלת ימין־חרדים.
ממשלה כזאת ,גם אם לא תאריך ימים ,יכולה לגרום נזק עצום לישראל
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המילים הבאות יעוררו את חמתם של
רבים וטובים ,ללא שיוך מפלגתי כלשהו,
וכולם שוחרי טוב .הן באות לומר בקול
רם את מה שרבים כנראה חושבים בשקט:
שיטת הפריימריז ,הבחירות הפנימיות
לסיעות בכנסת ,היא אולי הדמוקרטית
מכולן ,אבל היא שיטה גרועה שחשוב להעביר מן העולם.
מאוחר מדי לעשות זאת לקראת הבחירות הקרובות ,אבל
אולי באלה שאחרי? ומה ומי יחליף את הפריימריז? שאלה
טובה שאין לנו עליה כרגע תשובה טובה.
ולעצם העניין :הפריימריז אינם מביאים לכנסת את
האנשים הטובים ביותר אלא את הצעקנים ,מחפשי הפר־
סום בכל מחיר ,וגם מועמדים מושחתים .לא צריך ,כמובן,
להגזים :לא כולם ,אפילו לא רבים מדי ,ועדיין חלומם של
דוגלי הדמוקרטיה הוא שיטה רקובה ,שמרקיבה עוד יותר
את שליחי הציבור שלנו.
נתחיל דווקא בשחיתות :כל מועמד יודע היטב שהוא
זקוק למאות אלפי שקלים ,לפעמים יותר ,כדי להביא את
שמו ודברו לציבור בוחרי המפלגה .לצורך זה הוא מגייס
את שמתיר לו החוק – ובמקרים לא מעטים גם הרבה יותר
מזה .אם יעמוד במגבלות החוק יידעו עליו אולי במכולת
הסמוכה :הוא צריך שיידעו עליו כולם ,ובשביל זה צריך
הרבה כסף .ומאין יבוא הכסף שאינו צומח ,כידוע ,על הע־
צים? הואילו נא לשאול את המועמדים לפריימריז בכל
המפלגות ,בעיקר אלה שכשלו ונשארו עם הלשון בחוץ
ועם החור בארנק.
הנטייה הטבעית של כל אדם נורמלי היא לחלוף על
פני שורת המועמדים בטופס המפלגתי ולסמן את היותר
מפורסמים ,אלה ששמותיהם אומרים לו משהו .מה ,למ־
של? הכרתי פעם מועמד פוליטי שעשה הכל כדי להיכנס
לטורי הרכילות בעיתון .לטענתו ,מהמקום הזה שואבים
רבים ממצביעי המפלגה את השם הפרטי ואת שם המשפ־
חה .השאר אינו חשוב.
תאוות הפרסום מוציאה את המועמדים מדעתם והם
מחפשים כל דרך לזכות בתשומת לב .יש בהם שהפכו את
הצעקנות והוולגריות לסמל מסחרי ,והם אכן זוכים בכות־
רות שמאירות את שמותיהם באור נגוהות צהבהב.
והיה מי שלימים הפך לחבר כנסת ולשר ,ששם לב
לכך שבשבת בבוקר צמאים ברדיו לחדשות .מה עשה?
הגיב בכל נושא והמציא אסיפות שלא היו ולא נבראו.
כך הרוויח פרסום פעמיים :גם שמו ודבריו ,וגם קריאות
התפעלות של המאזינים מאסיפות העם הרבות שקיים.
(אגב ,הוא הפסיק כשגם אחרים גילו את הטריק הזה וע־
שו כמוהו).
הפריימריז הם גם ההורים של קבלני הקולות .כל פעיל
פוליטי שיכול להביא בני משפחה וחברים רבים קיבל לא
פעם תשלום של ממש עבור הצלחותיו ,ולעיתים קרובות
תגמולים בצורה אחרת ,כמו היתרים ורישיונות לעסקים
שונים .היה פעם מועמד בפריימריז שדרש להציב עורכי
דין מטעמו בכל קלפי במגזר מסוים .עקשנותו הביאה לב־
סוף להצעה מקבוצת מועמדים אחרת ,ששאלה את העקשן
כמה אחוזים הוא רוצה לקבל בהצבעה באותו מגזר.
הפריימריז שימשו תמיד גם הזדמנות לחיסול חשבונות
והעברת "מסרים" לחברי כנסת מכהנים .רבים זוכרים את
חברי ועד עובדי חברת החשמל בזמנו עוקבים אחרי הצ־
בעותיהם של ח”כים .רבים יודעים למה ולמי מצביעים
אלפי עובדים בתעשיה האווירית.
אפשר ,כמובן ,להצביע על יתרונות הפריימריז ,לדק־
לם על הדמוקרטיה ונגד הוועדה המסדרת שהייתה נהוגה
פעם במפלגות .אבל העובדה היא שמפלגות לא מעטות
ויתרו בקול דממה דקה על הפריימריז ,וראשיהן מרכיבים
את הרשימה :יש עתיד וישראל ביתנו ,למשל (ולא רק הן).
אם כך ,מהי השיטה הנכונה ,הנבונה והטובה ביותר? הנה
לפניכם נושא לדיון .יום אחרי הפריימריז ,כמובן√ .
© 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
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