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דניאל פרידמן • חשודים ללא זכויות

הטפה מאוחרת
לא ביניש מתחה  דורית  בדימוס  העליון  ־נשיאת 

בריבוי המתגאה  המשטרה  על  ביקורת  חרונה 
מעצרים עד תום ההליכים. בוקר טוב אליהו. כידוע,
בתי המשפט הם שמאשרים את המעצרים הללו. אם

יש בהם דופי, כיצד זכו לאישור? ושמא הפכו בתי 
המשפט לחותמת גומי של המשטרה, או שיש איזו 

סימביוזה בינם לבין התביעה?
־בעיית המעצרים היא חלק מנושא רחב וכאוב: הפגיעה הקשה בז

כויות האדם המתרחשת בישראל במהלך הפעלת המשפט הפלילי. 
־אמרו על המהפכה המשפטית שהיא מחזקת את זכויות האדם ומגי

נה מפני הפוליטיקה הדורסנית. אכן, היו כאלה שזכו ליהנות מאותה 
־מהפכה. למשל, עזמי בשארה, שהליברליות הנדיבה של העליון איפ
שרה לו להיבחר לכנסת. לפני המהפכה, בימיהם של השופטים אגרנט

וזוסמן, הוא היה בוודאי נחסם.
־אולם הליברליות הזו נמוגה לחלוטין בתחום המשפט הפלילי, הנו
גע לאלפי ישראלים, ומהווה את לב ליבן של זכויות האדם. הנה מספר

ציוני דרך בהתפתחות שהובילה לפגיעה בזכויות האדם.
העליון העלה לגדולה את העבירה של הפרת אמונים, שהגדרתה 
המעורפלת מאפשרת ענישה רטרואקטיבית, בניגוד גמור לעקרונות
זו למ לזכויות אדם. במקביל מאפשרת עבירה  הנוגעים  ־בסיסיים 

שטרה ולתביעה לפתוח בחקירות, ולהביא למעצרים, בגין מעשים 
שמעולם לא נכללו בתחום הפלילי.

ציון דרך נוסף הוא העתירות לבג"ץ על שהיועץ המשפטי 
־נמנע להגיש כתב אישום נגד אדם זה או אחר. מתברר שבי

קורת בג"ץ על היועץ היא חד־כיוונית: למיטב ידיעתי, מעולם 
לא הצטווה היועמ”ש להימנע מהגשת כתב אישום, אך בהחלט 
אירע שהעליון הורה לו להגיש כתב אישום. הוראה כזו מציבה 
את בית המשפט, האמור להיות ניטרלי, בראש התביעה. איך 
ישפיע הדבר על סיכוייו של הנאשם במשפט בערכאה נמוכה 

לאחר שהעליון הורה להאשימו?
הבה ניזכר במשפטו של משה קצב. קדמה לו עתירה לבג"ץ נגד 
הסדר הטיעון שנעשה עימו. העתירה נדחתה ברוב דעות, אך הנשיאה
־ביניש קבעה בדעת מיעוט שההחלטה על הסדר הטיעון עומדת "בני
גוד בולט לאינטרס הציבורי שבהעברת מסר אפקטיבי ומרתיע מפני
עבריינות מין". בשלב זה קצב עדיין לא הורשע. האם לא מוקדם היה

לדבר על "מסר אפקטיבי ומרתיע מפני עבריינות מין"?
מכאן לסיקור התקשורתי של חשודים ונאשמים, הניזון לא אחת
־מרשויות האכיפה. בבג"ץ קצב מתחו שניים משופטי העליון )אד

היועץ המשפטי  על  חריפה  ביקורת  ריבלין(  ואליעזר  לוי  מונד 
מני מזוז בעניין זה. השופט לוי ציין, בדעת מיעוט, כי "משך כל 
תקופת החקירה לא חדל פרסומם של פרטים חסויים אודותיה", 

־ו"במציאות של ימינו, עוד קודם שעזב מסמך משפטי את שולח
נו של היועץ המשפטי לממשלה, נפרׂש הוא באותיות של קידוש 

לבנה מעל דפי העיתון היומי".
התופעה של מאבק תקשורתי נגד חשודים ונאשמים מהווה דפוס 
חוזר ונשנה הפוגע קשות בסיכויי הנאשם לזכות במשפט הוגן. לבתי 
המשפט יש כלים למנוע זאת. למשל, באמצעות השימוש בהגנה מן 
הצדק. אולם הדבר כמעט שלא נעשה. רק לאחרונה אנו עדים למסע 

־המתנהל נגד פאינה קירשנבאום מישראל ביתנו, ואיש איננו מתר
גש מכך שגם לגביה מופעל הנוהל של הדלפה ממערכת אכיפת החוק

והרשעה בתקשורת.
לכך ניתן להוסיף את ההגמשה בדיני הראיות המקלה על השגת 

־הרשעה, שהיא לא תמיד מוצדקת. אחוזי ההרשעה בעבירות פלי
ליות זינקו והגיעו לאחוזים בלתי הגיוניים. גם הסיכון של הרשעת 
חפים מפשע גדל בצורה משמעותית, וקשה לדמיין פגיעה קשה מזו 

בזכויות האדם.
רצוי שהשופטים יבטיחו את זכויות האדם במשפט הפלילי כאשר 

הם מכהנים בתפקיד, במקום להטיף לאחר פרישתם. √ 
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אנו עדים למסע המתנהל נגד 
פאינה קירשנבאום, ואיש איננו 

מתרגש מכך שגם לגביה מופעל 
הנוהל של הדלפה ממערכת 

אכיפת החוק והרשעה בתקשורת

תקדים  חסרת  בכוננות  נתונות  אירופה  מדינות 
כדי להגן על עצמן ועל אזרחיהן. אלה שחיו באירופה

בין  ההבדל  את  היטב  יודעים  האחרונים  בעשורים 
־מה שמתרחש היום בשדות התעופה וברחובות לו

נדון, פריז או בריסל, לבין מה שהתרחש בהם בעבר. 
בשדות  המפטרלים  והשוטרים  החיילים  מראות 

־התעופה, מחוץ לבתי ספר ובמערכות העיתונים מב
שרים על אירופה חדשה שלא הכרנו בעבר, הנוקטת 
הביטחון.  תחושת  לחיזוק  מוגברים  זהירות  אמצעי 
זוהי אירופה מפוחדת: היא מפחדת מהאזרחים שלה 

עצמה, שלהם העניקה אזרחות או שנולדו בה. הגולם קם על יוצרו. 
אזרחים אירופים הפכו למקור הדאגות הראשון של היבשת.

אירופה משתנה. לא רק ביטחונית אלא גם פוליטית וחברתית. 
־מספר עובדות עשויות אולי להיות לא נעימות לאלה מאיתנו הנו
שאים על גבם את מׂשא ההיסטוריה ולאלה המסרבים להביט נכוחה,
־אבל חייבים להודות בהן: העובדה היא שאירופה הזאת, על עב

רה הקולוניאלי המתועב, היא היבשת היחידה שמצאה בעצמה את 
האומץ לתת לאור השמש לחטא את האפיזודה הקולוניאלית שלה, 
להתנצל עליה ולהוקיע את כל מי שידו הייתה בה. במקביל, הבה 

אמת ונשאל: מה עשינו אנחנו במדינות שצבאותינו וכיבושי ־נודה ּבָ
נו הגיעו אליהן והתנחלו בהן? אילו חירויות פוליטיות ודתיות, איזה

פלורליזם חברתי ותרבותי התרנו אנחנו באזורים הללו?
אירופה משתנה, ואין זה עניין של מה בכך. החשש הוא שאירופה 
תשתנה ותהפוך להיות דומה, ובכן, לנו. כלומר, אירופה עם פחות 

־יכולת לכבד פלורליזם, לקבל את האחר ולהודות בשגיאותיה. ומ
צער יותר להודות שהשינוי המפחיד הזה באירופה התרחש בעיקר 

־"בזכותנו" ו"בזכות" נוכחותם של כמה מִאתנו ביבשת. שינוי שה
מופרכות  בהצדקות  שנעשים  בה,  הרעים  מעשיהם  בשל  תרחש 

־הקשורות בהתנגשות שבין תפיסתם העצמית ויח
סם לאֵחר לבין הראייה התרבותית והסובלנית של 
תפיסה   — האירופית שהכרנו  התרבותית  התפיסה 
שעמדה בבסיס פתיחתם של גבולות היבשת לפני 

־כל פליט פוליטי או כל מי שנרדף בארץ מוצאו ול
פני כל מי שביקש לשפר את תנאי המחיה שלו ושל

משפחתו.
־אירופה, יש להודות, משלמת מחיר כבד על הפ

המיליונים אותה.  שאיפיינו  והסובלנות  תיחות 
שהיגרו אליה ראו בתרבותה הסובלנית, המבוססת 
על כיבוד האחר ועל הביטחון בנאמנות אזרחית, הזדמנות לנצל את
־המדינות שהשתקעו בהן ולהתנהג בבריונות כלפי ִמתקניהן והשי
רותים החברתיים שלהן. כעת החשש הוא שבלחץ הטיעון הביטחוני
המתגבר תאפשר לעצמה אירופה להידרדר אל הגורל המדאיג הזה,
־האנטי־אירופי והאנטי־תרבותי ביסודו. ייתכן מאוד שלנוכח השתו

ללותם של ארגוני טרור שרק מזיקים לסוגיות שאותן הם מבקשים 
כביכול לקדם, לא יישמר עוד המודל האירופי שהכרנו; המודל הזה,
־אשר ִאיפשר עד כה למשפחותיהם של חברי הארגונים האלה לב
נות את עתידן ביבשת, הולך ומפנה אט־אט את מקומו למדיניות של

סגירת גבולות, שלילת דרכונים ומניעת כפל אזרחויות.
אירופה שאהבנו הולכת ומשתנה לנגד עינינו. אם השינוי אכן 
יושלם, הוא יפיל איתו את כולם — ויהיה זה הפסד גדול לאירופה, 

לכל תושביה ואזרחיה ולאוהבי החירות בעולם כולו. √
אליאס ח'רפוש הוא פובליציסט לבנוני. המאמר המלא

התפרסם ביומון "אל־חיאת" הרואה אור בלונדון ותורגם
לעברית במסגרת "אופק לתקשורת הערבית", פרויקט משותף

למכון ון ליר בירושלים ולמרכז אעלאם בנצרת.
תרגם מערבית: עידן בריר

אליאס ח'רפוש • הגולם קם על יוצרו

אירופה האחרת

אביעד קליינברג • נאמנים לדרך

זריקת מרצ לשמאל

ייסוריו של ח"כ צעיר
חמוש טהור,  הגעתי  "לפוליטיקה 

־באידיאלים נעלים וברצון לבער את הש
חיתות ותרבות השקר. חשבתי שלעם הזה

מגיעה מנהיגות נקיית כפיים וברת לבב. 
עזבתי קריירה משגשגת והשקעתי עצמי 

בניסיון לייצר שינוי.
־אירועים, חתונות, הפגנות, לוויות, לחיצות ידיים לא

ואינספור  אזכור.  שלא  לוודאי  וקרוב  מכיר  שאיני  נשים 
־טלפונים. וכולם מבקשים שתחזור אליהם, ואם לא — נע

היועצים  בין  אגו  ומלחמות  משהו.  צריכים  וכולם  לבים. 
־שלך שמנסים להצדיק את שכרם ולקדם את מעמדם, וס

והצעות ביקורת,  ממך  להרחיק  כדי  מתוחכמים  פינים 
פופוליסטיות כדי לקבל תקשורת ומסך, ותחינה לתוכניות 
ומראיינים שיזמנוך, וגם אם בליבך אתה בוחל בזאת, איזו 

־ברירה יש? אם לא תופיע בתקשורת, לא יכירוך. אם לא יכי
רוך לא יזכרוך. ואם לא יזכרו לא יצביעו עבורך בעתיד, ואם
לא יצביעו איך תתקדם? איך תיצור לחץ על ראש מפלגתך

למנות אותך לשר, או לפחות סגן שר? ואם לא תמונה איך 
תשפיע? הרי בדיוק לשם זה נכנסת לביצה הטובענית הזו.

וקומבינות  ידיים,  וכיפופי  עצמית,  חשיבות  ומשחקי 
־בקריצה, ושמור לי ואשמור לך, וצפרדעים אינספור לב
לוע בשביל לקבל את תמיכתם של ח"כים אחרים בהצעות
־חוק חשובות שאתה רוצה להעביר למען הצדק, העם והמ

דינה. והדברים שאינך מאמין בהם כלל ובכל זאת נותן 
־להם את ידך רק כדי שתוכל לקדם את הדברים החשו

בים באמת, והבטחות שלא תוכל לקיים, ועצימות העין 
אל מול מעשים שלא יעשו, והסטת המבט הצידה כדי שלא

להיות שותף, והרכנת הראש בפני בכירים ממך, ומזעור 
סיכונים וחישוב התבטאויות.

ומעגלי האינטרסנטים הסובבים אותך, שמנסים לנטרל 
־את אלו הרחוקים יותר והצעות מגונות מלוביסטים נכ

לוליים, ואתננים, כל אחד רוצה את ליטרת הבשר והדם 
שלך למען האינטרסים שלו. והמדינה – מי בכלל חושב 

על המדינה?
־וריצות בהולות להצבעות במליאה – על איזה חוק מצ

מצביע  אינך  שהרי  מצביעים?  אנחנו  ומה  היום?  ביעים 
כאוות נפשך. יש משמעת סיעתית, ומשמעת קואליציונית,
־ונראות ציבורית, ואתה מוצא את עצמך מצביע ‘בעד’ הצ

עות שאתה בכלל נגדן, אבל אם לא תתמוך לא יתמכו 
זה. כמו בפייסבוק. אנשים נעלבים.  בהצעות שלך. ככה 
ברית.  או כבעל  כאויב.  אותך  אישית. מתייגים  לוקחים 

זה חשוב. בלעדיהן לא תוכל להשפיע או לה ־ובריתות 
זיז תהליכים חשובים כדי לעשות את המדינה טובה יותר 
לאזרחיה. ולזה צריך לעשות טובה, ועבור ההיא להרים 
טלפון, וזה רוצה מקום גיוס נעים לאחותו, וזו הבן שלה 
חולה,  בבית,  שוכב  שלך  הילד  ובינתיים  לעבודה,  זקוק 
ואין לך אפילו זמן לדבר איתו, והאישה כועסת, וטלפון 
קולגה  של  פרלמנטרית  ומעוזרת  וזועמת,  שכולה  מאם 

שהאמא שלה צריכה עזרה רפואית דחופה.
וריבים של גן ילדים בוועדות הכנסת, וצריך לשמור 
על קור רוח ותמיד לזכור את המטרה שלשמה נבחרת – 
לעשות טוב לעם ישראל, וכדי לעשות טוב צריך לתת יד 
להרבה רע, ונגוע, ושקרי, ומושחת, ודילים מגעילים שבא
־לך להקיא מהם, אבל אם לא תעשה את כל אלו לא תיב

חר שנית, ואם לא תיבחר איך בדיוק תשפיע ואיך תשנה 
את הזקוק לשינוי?

לא  אמיתית,  השפעה  לעמדת  תגיע  כשכבר  ולבסוף, 
בטוח שתאהב את מי שתראה במראה.

כבעל ניסיון אני אומר לכם: חייבים לשנות את השיטה,
כי גם את ברי הלבב היא מובילה להשחתה". √

הראל נוף • הרהורים של אחרים

בכל מערכת בחירות הריטואל הזה חוזר: אנשי 
־מחנה השלום או מחנה השמאל או השמאל־מר

כז — קראו להם מה שתקראו — מסבירים מדוע 
־מרצ היא הבעיה שמונעת מן המחנה לחזור לש

לטון. הסיבות לביקורת על מרצ מגוונות: מרצ 
־ימנית מדי או שמאלית מדי )תלוי בעיני המת

בונן(; היא משריינת יותר מדי מקומות לחברי כנסת שלא רוצים 
־להתמודד או משריינת פחות מדי. במרצ לעולם אין מספיק מז

חדשים,  פרצופים  פריפריה,  אנשי  נכים,  נשים,  ערבים,  רחים, 
־הומואים, לסביות, גנרלים, קיבוצניקים, מושבניקים, דתיים, אנ

שי ימין, מתנחלים, חסידי וויז'ניץ  ופרופסורים להיסטוריה של 
ימי הביניים. ומה שיש בה זוכה למשיכת כתף.

־נכון שבבחירות לפני שנתיים נכנסו למפלגה שלושה חברי כנ
, אבל איך אפשר להשוות אותם ל...)וכאן באים  סת חדשים, 50%
שמות שני מועמדים במפלגה אחרת החביבים על הדובר(. נכון שזו

מפלגה שאין בה שחיתות בבחירות, אבל זה טריוויאלי. במפלגה 
־החביבה על הדובר הצליחו לראשונה מאז היווסדה לקיים בחי

רות ללא שחיתות! מדהים. נכון שיש לאנשי מרצ רקורד מרשים 
־של חקיקה חברתית ושגחונם נקי לחלוטין מפירורי השלטון שד

בקו במפלגות אחרות בדרכן לממשלת בנימין נתניהו )למען עם 
ישראל!(. נכון, אבל לא מספיק. 

־מרצ היא קורבן לתזזית האלקטורלית של מחנה השלום היש
ראלי. מה שיש לו אף פעם לא מספיק טוב. הייתם חושבים שמפלגה
המייצגת את עקרונותיו ואת תפיסת עולמו בנאמנות וללא חריגה
תזכה לאמונו ותגדל ממערכת בחירות אחת למשנה, עד שתהפוך

לשחקן מרכזי ובעל השפעה. אלא שאיש השמאל הישראלי לא 
מאמין בנאמנות. עיניו תרות תמיד אחרי אובייקט אהבה חדש שבו
יוכל לשים את מבטחו ושממנו יוכל, בבוא העת, להתאכזב. מישהו
שיש לו )או לה( רקורד בעייתי של שירות נאמן בממשלת ימין, או

של קפיצה ממפלגה למפלגה, או של אמירת דבר והיפוכו, מישהו 
שכבר הוכיח שיכולתו )או יכולתה( לתפקד באופוזיציה מוגבלת. 
במישהו הזה צריך לבטוח. לו )או לה( נסלחים כל חטאי העבר, כל 
החסרים או העודפים ברשימה נשכחים, ההצהרות הביטחוניסטיות

נמחלות, השתיקות בענייני זכויות מובנות.
 ולמה כל זה נשכח ונסלח? כי אותו מישהו או מישהי, שאינם 
חורים  מלא  שלהם  שהרקורד  שלנו,  לאידיאלים  שותפים  ממש 
אתיים ופוליטיים, יביא/תביא לנו את השלטון. איך בדיוק זה יקרה
־לא לגמרי ברור )המספרים לא ממש מסתדרים(, אבל אסור להע

לות ספקות. הספקות )ומרצ( הם שיגרמו לנפילת המחנה.
אחר כך מתאכזבים. בעולם המאכזב של הבוקר שאחרי נשארים
חברי הכנסת של מרצ, שממשיכים לעשות את העבודה ולייצג את

הערכים שנשכחו בתוך ההתלהבות הגדולה.

־נקווה שלא. אולי הפעם זה ילך. ואולי לא. אולי מה שהבחי
רות הללו ייצרו הוא אופוזיציה חזקה ונחושה שתפיל את ממשלת

הזאת  באופוזיציה  הבוחרים.  של  אמיתי  לאמון  ותזכה  נתניהו 
מרצ חזקה היא נכס גדול. ומכל מקום ראוי להזכיר שוב שהמנצח 
בבחירות בישראל אינו המפלגה הגדולה ביותר, אלא הגוש הגדול
ביותר. היעלמותה של מרצ בתוך העבודה לא תגדיל את הגוש. היא
־רק תקטין את מספר הנבחרים שאתם יכולים לסמוך עליהם במק

רה שהתסריט הטוב ביותר לא יתממש.
־ המבחן הקריטי של כל אחד מן הגושים טמון בהעברת קו

לות מן הגוש האחר. בישראל זה כמעט לא קורה ישירות. המעבר 
־נעשה דרך מפלגות המרכז היכולות להעביר קולות מן הימין לש
מאל )ולהפך(. אם אינכם מחפשים תחנת מעבר, אלא מצויים בתוך
־הגוש, אל תצביעו טקטית. הצביעו בעד אנשים הראויים לאמונ

כם. מרצ ראויה לא מונכם. √

עיניו של איש השמאל תרות 
תמיד אחרי אובייקט אהבה חדש 

שממנו יוכל בבוא העת להתאכזב. 
מישהו שיש לו )או לה( רקורד 

בעייתי של שירות בממשלת ימין
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