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המלך החדש
להמ אחדים  ימים  בעוד  עומדת  ־הממשלה 

ליך עליה מלך. תוארו אמנם צנוע – "היועץ 
המשפטי לממשלה" – אך הוא עומד בראש 
התביעה ומוסמך להורות על פתיחת חקירות

פליליות גם בעבירות מעורפלות ובעייתיות, 
־דוגמת הפרת אמונים. גורלם של רבים, לש

בט ולחסד, יופקד בידיו או בידי אישים הכפופים לו.
וב תמוהה  פסיקה   – העליון  המשפט  בית  פסיקת  פי  ־על 

עייתית אמנם, אך בכל זאת פסיקה של העליון – חוות דעתו 
של היועץ מחייבת את הממשלה. וכיוון שאצלנו "הכל שפיט" 
וכל החלטה של רשות שלטונית )כולל הממשלה( חייבת לעמוד

במבחן הסבירות של המשפטנים, יש בכוחו של היועץ לפסול 
־כל החלטה ממשלתית, כולל החלטה בענייני מינויים, אם לד
עתו אין היא עומדת במבחן הסבירות. היועץ הוא אפוא המפקד

של הממשלה. 
מוסמך  המשפטי  היועץ  העליון  פסיקת  לפי  כן,  על  יתר 
"לייצג" את הממשלה גם כאשר קיימת מחלוקת בינו לבינה, 

־ובמקרה כזה תישמע בבית המשפט רק עמדת היועץ )המנו
גדת לעמדת הממשלה( ואילו פיה של הממשלה יהיה חסום. 
מוסמך"  פיות  "סותם  הוא  היועץ  הזו,  התמוהה  הפסיקה  לפי 

־של הממשלה ושריה, ולמעשה של כל רשות שלטונית שבכו
חו לייצגה. פסיקה זו מנוגדת לכל מה שהיה נהוג אצלנו בעבר, 
כשם שהיא מנוגדת לעקרונות משפטיים בסיסיים ולזכותו של 

־כל אדם או מוסד לכך שיהיה לו יומו בבית המשפט. אך זו כא
מור זו פסיקת העליון שלנו.

־במינוי לתפקיד יועץ משפטי יש להתייחס, כמובן, לתכונו
תיו האישיות של המועמד, לכישרונותיו ולידע המשפטי שלו. 
בעניין זה אני מאמין שאביחי מנדלבליט עומד בדרישות, מה גם
־שהנושא נבחן באחרונה על ידי ועדה – אף שסיימה את תפקי

דה בכישלון גמור. 
פחות לא  חשובות  אחרות,  מרכזיות  שאלות  שיש  אלא 
מההיבט האישי, שלגביהן מן הראוי שחברי הממשלה והציבור 
כולו ישמעו את דעת המועמד קודם שמתקבלת החלטה בעניין
־בחירתו. במקרים רגילים אולי אין צורך לקבל פרטים על הש
קפת עולמו של מועמד לתפקיד בכיר בשירות הציבורי, לפחות
לא כשהוא אמור לבצע מדיניות הנקבעת על ידי השר הממונה
או על ידי הממשלה, אולם היועץ המשפטי קובע את המדיניות

של עצמו ולמעשה אינו כפוף לאיש.
קיומו של בעל תפקיד בעל סמכויות כה רחבות, שאינו נבחר
־על ידי הציבור ואינו חייב דין וחשבון לאיש, מעורר שאלה כי
צד הדבר מתיישב עם משטר דמוקרטי. בנסיבות אלה המינימום
־שניתן לצפות לו הוא קבלת הבהרות בנוגע לתוכניותיו ולע

מדותיו בנושאים עקרוניים. למשל, האם הוא תומך בביקורת 
)כולל אישית פרטנית( על הפרקליטות והאם לדעתו הביקורת
־צריכה לחול גם עליו? האם הוא מסכים לכך שבמקרה של מח
לוקת בין הממשלה לבינו תהיה הממשלה זכאית לייצוג משפטי

עצמאי, או שמא הוא דוגל בהמשך המצב הקיים? האם כאשר 
עליו להכריע בשאלה משפטית שקיימים לגביה ספקות הוא 
יבקש להכתיב לממשלה את מהלכיה או שמא יסתפק בחוות 
דעת בציון הספקות ויותיר לממשלה לבחור את דרכה? האם 
הוא בעד הפרדת הייעוץ מהתביעה, ובכלל מה תהיה מדיניותו 

־בתחום המשפט הפלילי בנושאים מרכזיים, לרבות הגשת ער
עור על זיכויים, שימוש בעדי מדינה, משפטים חוזרים, בדיקת 

־מקרי הרשעת שווא, חובת התביעה לבדוק ולגלות ראיות לטו
בת הנאשם?

בכל הנושאים הללו ראוי שהציבור והגוף הממנה ידעו מה 
צפוי לפני שיניחו את הכתר על ראש המלך החדש. √

היועץ המשפטי קובע את 
המדיניות של עצמו ואינו 

חייב דין וחשבון לאיש. לכן 
המינימום שניתן לצפות לו 

הוא הבהרות בנוגע לעמדותיו 
בנושאים עקרוניים 
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הטקס כמעט קבוע: כל אישה שמעזה לחשוף 
שעב מינית  תקיפה  או  הטרדה  על  ־ולספר 
רה, בשמה או שלא בשמה, עם חשיפת שמו של

התוקף או לא, תמיד תקבל את אותה תגובה 
– "לכי להגיש תלונה במשטרה". כי בכל זאת 
התרגלנו שיש דין ויש דיין, ואי־אפשר לחרוץ 

־משפט בכיכר העיר, וצריך לבדוק ולחקור ולתת למערכת לע
שות את שלה.

אבל מה לעשות שהמציאות בשטח עגומה בהרבה? מתלוננות 
כתובת  הישראלית  החוק  אכיפת  במערכת  לראות  יכולות  לא 
אמיתית. פעם אחר פעם נשים מגלות על בשרן מערכת שבמקרה

הטוב היא בורה לחלוטין ובמקרה הרע אטומה וערלת לב.
פסק הדין בעניינו של יניב נחמן שנחשף שלשום מעיד כאלף 

־עדים כי העובדה שנשים לא מרגישות בטוחות להתלונן עומ
דת על עובדות מוצקות. מי שהורשע באונס, מי שהיה לו דפוס 

־התנהגות קבוע של פיתוי וסימום, קיבל כ"עונש" עבודות שי
רות בלבד – אפילו פחות ממה שדרשה הסנגוריה. יניב נחמן אדם
־חופשי, אבל הנשים שהתלוננו נגדו שפגע בהן לא יהיו עוד חו

פשיות. גופן חולל, נפשן נפצעה, ולמרות שאזרו אומץ, התלוננו 

ושילמו על כך מחיר כבד – הן לא יזכו לראות את הצדק נעשה.
־תלונה במשטרה גובה מכל מתלוננת מחיר אישי וחברתי בל
תי נתפס. הדרישה לשחזור אירוע טראומטי, השאלות החטטניות,

אובדן הפרטיות והחוויה של "אונס שני" מוכרות גם במחקר. אך 
גם מי שבכל זאת מוכנה ללכת עד הסוף לא יכולה לדעת שבסוף

הדרך הארוכה והקשה הזו יהיה תוקף שייענש בחומרה.
מהאנציקלופדיות,  שנלקח  מונח  לא  היא  הקורבן"  "האשמת 
אלא חוויה שעולה בדם לאינסוף נשים. רק באחרונה פורסם כי 

־לרוב השוטרים דעות קדומות חמורות בכל מה שקשור למע
רכות יחסים בין המינים, ולצערנו גם שופטים מתגלים לא פעם 
מתוך ולא  מעוותות  חברתיות  הבניות  מתוך  שפועלים  כמי 
התייחסות לעובדות. כך יכול שופט לבקש מנפגעת לשחזר סצנת

אונס באולם בית המשפט, כך יכול שופט לכנות ילדה בת תשע 
פתיינית, כך יכול הרכב של שלושה שופטים לשלוח אנס הביתה

מתוך חרדה ל"שמו הטוב". שמו הטוב של מי שפעל בשיטתיות 
לפגוע ולבזות נשים. ומה עם השם שלהן?

בפעם הבאה, רגע לפני שתמהרו להפטיר: למה היא לא הלכה 
למשטרה? זכרו את סיפורו של יובל נחמן. סיפור אחד מיני רבים

של עוול בלתי ייאמן. זכרו מה צריכות לעבור מתלוננות, וכיצד 
לבסוף מתייחסת אליהן המערכת.

עד ששופטי ושוטרי ישראל לא יטפלו בצורה ראויה בנושא 
הכל כך רגיש, יכולות המתלוננות לפנות לאפיק חלופי. החוק 

־אינו חזות הכל – ומאבק חברתי ופומבי תקיף אינו מגונה. בעי
דן שבו כמעט כל אישה חוותה תקיפה או הטרדה מינית, במקום 

־שבו המערכת לא מגנה על הקורבנות ואינה מענישה את התוק
פים בהתאם, אין כנראה ברירה אלא לפנות לאלטרנטיבה אחרת.

שחררו של יניב נחמן מוכיח שוב שהשיימינג הוא הנשק היחיד 
שנותר למי שהתייאשה מהדרישה לצדק. √

חן ארצי־סרור • עבודות שירות לאנס  

כאשר שופטים יכולים לבקש 
מנפגעת לשחזר סצנת אונס, לכנות 

ילדה בת תשע פתיינית ולשלוח אנס 
הביתה מחרדה ל"שמו הטוב" - על 
נשים לפנות לאלטרנטיבות אחרות

ירון לונדון • עשבים לא שוטים

קצבאות מובילות לעוני
דו"ח כיכב  כשבכותרות  ימים,  כמה  לפני 

הק הממצאים  נוכח  כולנו  נזעקנו  ־העוני, 
ישראל  של  מקומה  את  מרה  וביכינו  שים 

במדי העוני  בדירוג  מלמטה  השני  ־במקום 
נות ה־OECD – כאשר רק מקסיקו מקדימה

אותנו. חלק מהמזדעקים ביקרו את הממשלה 
הקודמת וגרסו שהורדת שיעור קצבאות הילדים היא שגרמה 
־לעוד קבוצה מתוך השכבה החלשה באוכלוסייה להידרדר מת

חת לקו העוני.
־בלי קשר לעובדה שהנתון הזה מלכתחילה אינו מדויק, השא
לה שיש לשאול היא האם הגדלת קצבאות הילדים היא הפתרון
לבעיית העוני או שהיא גורם שמעצים את העוני בישראל? כבר
־כמה שנים טוענים רוב הכלכלנים שהדרך הנכונה ביותר לט

פל בשכבות העניות, ובעיקר בשכבה המתעצמת של משפחות 
עניות שבהן בני הזוג עובדים )גם אם רק אחד מהם עובד(, היא 

־החלת מס הכנסה שלילי. קרי, אנשים שמשתכרים משכורת מי
נימום או קרוב אליה יקבלו מהמדינה החזר או תגמול כספי, 
שישלים את הכנסתם ויחפה על השכר הנמוך באופן שיאפשר 

להם לחיות בצורה סבירה ולהתרחק מקו העוני כלפי מעלה.
־השיטה הזו, של מס הכנסה שלילי, מצוינת כיוון שהיא מת
גמלת אנשים עובדים שעושים מאמץ לפרנסתם, ובכך תורמים
־הן לכלכלת המדינה והן לעצמם. כלומר, המדינה מכירה בעו

אנשים  היותם  למרות   – מספיק  משתכרים  אינם  שהם  בדה 
עובדים – ומייצרת עבורם השלמת הכנסה. בגישה הזו יש גם 
אספקט נכון מבחינה סוציאלית: המסים של האוכלוסייה החזקה
־במדינה מיועדים בחלקם לחזק את האנשים העובדים שנשא

רים עניים. 

אבל לעומת הרעיון המבורך הזה, שאינו מיושם דיו, קצבאות
־הילדים הן סיפור אחר לגמרי. כאן מקבלי הקצבאות לא מתו

גמלים על יציאה לעבודה ועל עשייה לביתם אלא על עשיית 
־ילדים. וכך, במקום שהמדינה תעודד את מי שיכול לצאת לע

בודה, או במקביל תפצה אנשים שמוגבלותם הגופנית או כל 
־מגבלה אחרת שהם לוקים בה אינה מאפשרת להם לעבוד )ומ
ספיק לציין את אי־השוואת תנאי שכר המינימום לנכים( – היא

עושה את ההפך.
במדיניות הנוכחית, במקום להפנות את הכסף לאוכלוסייה 
כספים,  מופנים  מינימום,  שכר  ותורמת, שמשתכרת  יצרנית 
אינה  ודאי  שקבלתן  ילדים  קצבאות  לטובת  בחלקם,  לפחות 
או תרומה  יציאה לעבודה  יציאה ממעגל האבטלה,  מעודדת 

ממשית למשק.
בעת ההצבעה על התקציב, ברגע של עייפות־מה או חוסר 
מחשבה רגעי, פלט שר האוצר כחלון לעבר אנשי האופוזיציה: 
"במקום שממנו אני בא ילדים זה ברכה, בניגוד אליכם שרואים

בילדים נטל". המרחק בין האמירה האומללה הזו לבין הפעולה 
היעילה שיש לנקוט הוא גדול.

־שר האוצר – בהעבירו את התקציב שמחזק את קצבאות היל
דים ולא מרחיב באופן ניכר את מס ההכנסה השלילי – רק מקבע

את מצוקת המשפחות שתלויות בקצבת הילדים ולא דוחף את 
ראשיהן לצאת לעבודה. ולשיטתם הם צודקים: את הכסף הם 
מקבלים מקצבאות ולא מעצם היותם אנשים עובדים. לא ככה 

מנצחים את מפלצת העוני. √

ענת לב־אדלר • דגים במקום חכות

לעומת הרעיון של מס הכנסה 
שלילי לאנשים עניים שעובדים, 

קצבאות הילדים הן סיפור 
אחר לגמרי. כאן מקבליהן לא 
מתוגמלים על עשייה לביתם 

אלא על עשיית ילדים

־שוב, כמו לאחר רצח רבין, נקרא ציבור המתנ
חלים לחשבון נפש. רואי החשבון של הנפש יגלו

כי החשודים ברצח בדומא וחבריהם הרוקדים על 
הדם הם קומץ נערים מוזנחים שנשרו ממערכת 
החינוך הדתית. הרבנים, ובכללם הקנאים ביותר

ובכללם החשובים,  והעסקנים  הארץ,  ליישוב 
ראשי יש"ע לדורותיהם, אינם אשמים בדבר. האחריות מוטלת על

שירותי הרווחה, ובשום אופן לא על האידיאולוגיה והפרקטיקה 
של ציבור המתנחלים הדתי־לאומי.

המוסף  בפתח  שהופיע  במאמר  מצאתי  הזאת  לתפיסה  ביטוי 
"דיוקן" של השבועון "מקור ראשון". הכותבת אורלי גולדקלנג, 
סגנית עורך העיתון, מסבירה כי "בניגוד לטענות משמאל, בבסיס

ההתגייסות המופגנת בעד עצורי דומא לא עומדת שום תמיכה 
־ברצח, אלא קושי אמיתי להכיר בכך שיהודים יכולים לבצע מע

שה מזעזע כזה. גם תיאוריות הקונספירציה סביב רצח רבין לא 
־נולדו מתוך תמיכה במעשה, אלא מתוך קושי לקבל את האפש

רות שיהודי ירצח יהודי".
־מה הסיבה לכך שאנשים מחוגי הימין הדתי־לאומי מתקשים לע

כל את המחשבה שיהודי יכול לעשות מעשה זוועה, ואילו אנשים 
־מחוץ למחנה שלהם אינם מתקשים להכיר בכך שגם יהודים יכו
לים לחולל מעשים נתעבים? ההבדל נובע מיהירותם של הראשונים,
מדימויים העצמי, מביטחונם הגמור בטיב ערכיהם וביכולתם לעצב
את ילדיהם בדמותם. הקושי שמתארת העיתונאית אינו התקוממות
־מוסרית על הרצח, אלא דוגמה לאמנזיה פונקציונלית, שכחה שתכ

ליתה להעלים את הסתירה בין המציאות לבין הדימוי העצמי.
לו ניגשה למשרד הסמוך למשרדה, משרדו של עורך העיתון, 
הייתה פוגשת פנים אל פנים את אחד מחברי "המחתרת היהודית"
־שרצחה שלושה סטודנטים פלסטינים, פצעה עשרות, זממה לפו

צץ אוטובוסים במזרח ירושלים ואת המסגדים על הר הבית. חגי 
־סגל, עורך העיתון שלה, וזאב חבר, "זמביש" המיתולוגי, היזם הד

גול של היישובים בשטחים הכבושים, נמנו עם אנשי המחתרת 
ונכלאו לזמן קצר מדי. עליה לשאול את העורך שלה, אם גם הוא 

חושב שיהודים אינם יכולים לעשות מעשה מזעזע כזה.

מהמגדירים  שמחצית  מגלה  הייתה  סקרים,  נתוני  בדקה  ולו 
עצמם ימנים אינם מאמינים שיגאל עמיר רצח את רבין, כרבע 
חושבים שלא הוא הרוצח ועוד רבע לא יודעים )סקר שערך מכון 

־המחקר "פאנלס פוליטיקס"(. כנראה שלהמוני אנשי הימין יש קו
שי מתמשך, קושי ללא מרפא, להכיר בכך שיהודים יכולים לרצוח
־יהודי, למרות שלפחות שני מנייני יהודים, ובכללם הרוצח הסי

טוני ברוך גולדשטיין, רצחו ערבים בפיגועים מסוג "תג מחיר". 
לא, הימין הדתי לאומי אינו מסוגל לערוך חשבון נפש מפני שאת

הנהלת החשבונות של הנפש הפלילית לא יכול לנהל זה שרימה 
־את בעלי המניות וגם לא המבקר הפנימי המשוחד. רק מבקר חי

צוני יכול לעשות זאת.    

המבקר החיצוני יגלה כי החשודים ברצח בדומא הם צעירים 
ישרי מחשבה ופשטנים, שלא הבינו מדוע מותר להכריז על כל 
אדמות הציבור בשטחים הכבושים כעל אדמתם של הכובשים, 
מדוע מותר לשדוד את אדמותיהם הפרטיות של פלסטינים, מדוע

מותר להתעמת עם השלטונות במקרים הנדירים שבהם מופעל 
כוחו של החוק, מדוע מותר להגניב כספים מהקופה הציבורית 
מדוע  המתנחלים,  לידי  ומשונים  שונים  בתכסיסים  ולהעבירם 
מאדמותיהם  ולהרחיקם  פלסטינים  אדמה  לעובדי  להציק  מותר 

־הסמוכות לגדרות יישוביהם של היהודים, מדוע מתרשלת המ
שטרה בלכידת משמידי מטעיהם, מדוע מורשים רבנים ומחנכים 
־להטיף לגזענות – אבל אסור ללכת עוד כמה צעדים מהירים בנ

תיב שהתוו מחנכיהם. √

הימין הדתי־לאומי אינו מסוגל 
לערוך חשבון נפש, מפני שאת 

הנהלת החשבונות של הנפש 
הפלילית לא יכול לנהל זה 

שרימה את בעלי המניות וגם לא 
המבקר הפנימי המשוחד

2 9 . 1 2 . 2 0 1 5 

ידיעות אחרונות   יום שלישי, י"ז בטבת תשע"ו | 29.12.2015 28

צמחו בתוך הבית 

אל תשאלו למה לא התלוננו


