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המשפטיםשרדניאלספר04

נוקבבראיוןפרידמןדניאללשעבר

עדמתקבל"לא
שארבעתהרעת
הממשלהראש,
הי1האהרתים
ושנייםבהקידות
לרירהנעמד!
פרידמןדניאלפר1פ׳לשעברהמשפטיםשר
"הרצחתספרושלשנייהמהדורהלאורמוציא

מהשינוייםמודאגהואלמהומסבירירשת"וגם

לפצלצריךלמההמשפט,במערכתהאטיים

עלבביקורתחוסךלאוגםהיועמ"שתפקידאת

רמוןשלההרשעותועל2000בתיקהאישומים
פואטי:צדקפה"קרהנתניהו?משפטודרעי.

אישום,וכתבחקירותבזכותלשלטוןעלההוא
אישום"וכתביחקירותבשלמהשלטוןירדוגם

זרנגררמיצילום:מ7־ן1בר־בלי7ן1בשרי

הערה




שאניבטוחלא"אני

אדם".בנילשפוטאוהב

פרידמןדניאלפרופ׳

פרי־דניאלפרופ׳הגןארוכהתקופהאורך

דמן

$TS1$פרידמן$TS1$

$DN2$פרידמן$DN2$התקפותמפניהעליוןהמשפטביתעל
ונלהב,צעירמשפטןאזהיההואהחרדים.
וכינההצדקבמערכתלבובכלשהאמין

"מהטוביםהישראליהמשפטיהמנגנוןאת

פרידמןהפךובמהלכןחלפו,שנה20מסוגו".והמאוזנים
מבק־לגדולהמשפטיתהמערכתשלהנלהביםמתומכיה
ריה.

$TS1$.מבקריה$TS1$
$DN2$.מבקריה$DN2$השיפוטי,האקטיביזםנגדחריפהמחאההובילהוא

ופרסםהציבורבאמוןבכרסוםהמשפטבתיאתהאשים

ביניש.דוריתדאזוהנשיאההעליוןנגדמאמריםסדרת

תלשבמרכזבביתוהנוחהומכורסתוחלפו,שנה20עוד
העליוןהמשפטביתהתנהלותעלפרידמןמשקיףאביב
הקו־ממרומימפוכחת.יותרהרבהאךביקורתיתעיןבאותה
מה

$TS1$הקומה$TS1$
$DN2$הקומה$DN2$יותרנראההייאושאפילומוריקאביבביוםהשביעית

עצמועללקחהמשפטביתהאחרונותהשנים"ב־02נוח.

"והתוצאהפרידמן.אומרלו",לאחלקןעצומות,סמכויות

הג־מטלות.מעודףסובלהואסמכויותעודףשמרובהיא

ענו

$TS1$הגענו$TS1$

$DN2$הגענו$DN2$שבג"ץבלירציניצעדשוםלעשותאפשרשאילמצב
נהוגהיהלאזההמשפט.לביתמגיעדברכלבתמונה.יהיה

התנגדוהתושביםסיני,פינויעלהחליטבגיןכשמנחםפעם.

המשפטשלביתדעתועלהעלהלאאחדאףאבלנחרצות,

שהיהעזה,רצועתבפינויזאתלעומתבנידון.להגידמהיש

שלב.בכלכמעטמעורבהיהבג"ץפחות,לאטראומטי
עמו־340כתבשופטיםמ־11פחותלאשלמורחבהרכב

דים

$TS1$עמודים$TS1$

$DN2$עמודים$DN2$אמראחדשופטרקההתנתקות.אתלהמשיךישמדוע

הרצועה".פינוינגדצולהוציארוצההיהשהוא

זה?עםהבעיהומה

אכזבהמשפטשביתהרגישלבג"ץשעתר"שהציבור

יגידהמשפטשביתבמקוםסעד.לוהעניקולאאותו

מדוברכיבנושאלטפלוענייןסמכותלושאיןמראש

להידרשיכולאניאמר,המשפטביתפוליטית,בהחלטה

הקבוצהאתואכזבעמודיםמאותוכתבוטרחלזה,

המ־בתרבותהמהפכהשלהמשמעותלעזרתו.שקיוותה

שפטית

$TS1$המשפטית$TS1$

$DN2$המשפטית$DN2$לפ־התרגלהציבוראחדשמצדהיאבישראל
נות

$TS1$לפנות$TS1$
$DN2$לפנות$DN2$מעלההיהלאהואשפעםבנושאיםהמשפטלבית
המשפטביתהשניומהצדבהם,אותולערבדעתועל

נתניהו,במשפטגםהיהכךהללו.בפניותלדוןמסכים

בהיותוממשלהלהרכיביכולהואאםהשאלהכשעלתה

לנא־שמאפשרחד־משמעיחוקלנוישבפלילים.נאשם

שם

$TS1$לנאשם$TS1$

$DN2$לנאשם$DN2$ובסמכותבדיוניםשהתקבלחוקזהממשלה.להרכיב

ריבלין,רוביועדבמרצ,אזשהיהרובינשטיין,מאמנון
כךכלהזובסוגיהשהתשובהולמרותבליכוד.אזשהיה

בג"ץ".עללוותרהסכימולאנתניהומתנגדימובהקת,
בע־צדקלהשיגלנסותיכולשאדםטובדווקאזהאולי

ליון
$TS1$בעליון$TS1$

$DN2$בעליון$DN2$תחומים.שיותרבכמה

והתשובהבכל.לטפלאפשראםהיאהגדולה"השאלה

לנושאיםנדרשהמשפטביתושכאשראפשר,שאיהיא

בהםלטפלצריךכןשהואהענייניםלכוחו,מחוץשהם

משפיעזהובנוסףומידרדר.הולךבהםוהטיפולנפגעים

שפנולאנשיםאומריםהיובג"ץשופטיאםהציבור.על

אףבסמכותנו,לאזהבידינו,לאזהנתניהו,בענייןאליו
הרכבהקימובפועלאבלציפיות.מטפחהיהלאאחד

סמכותלעליוןישכאילובעתירהודנומורכבשופטים

המשפטביתכזה,מצבכלשלבסופובה.לפסוקויכולת

והכנסתלעצמו,לקחשהואהסמכויותגודשעםניצב

להתערב".יכולהאיננה
ביתשלכוחואתולהגביללהתערבמנסהלאהכנסת

העליון?המשפט
בגללבמציאות,אבלכוח,לכנסתיש"בתיאוריה

הערה




עסקאותכשהיונחלשת.הכנסתגםהממשלה,חולשת
בלתיהיושבעינייטרור,ארגוניעםשבוייםחילופישל

הטרורנפגעיהלכולהן,והתנגדתיהדעתעלמתקבלות

שאלתכשעלתהאולמרטבתקופתהמשפט.לביתופנו

נפגעימשפחותפנושליט,גלעדעסקתשלהחילופים

לעשות?אמורהמשפטביתמההמשפט.לביתהטרור
החלטהלאהריזושליט?אתמשחרריםשלאלהחליט

מביןלאהמשפטביתאםאבלפוליטית.החלטהזושלו,
שומעוהואמסוימים,בנושאיםלטפלמסוגללאשהוא

מרגישיםמהםחלקשלפחותהיאהתוצאההעותרים,את

עללויששכביכוללמוסדבאיםהםעליהם.שעובדים
כמוהם,חושבהואאםגםאבלהכל,לעשותסמכותהנייר

לממשלה?".צוויםלהוציאלעשות,יכולהואמה
בעתיד?לקרותעשויזה

הסמכויותאתלעצמומשמרהמשפטבית"כרגע

אבלמובהקים,פוליטייםבענייניםגםלדוןהתיאורטיות

ישבעבר.מאשרבזהירותיותרבהןמשתמשהואהיום

שהתערבויותהשופטים,כלשללאאוליהבנה,היום

הנו־אתולמדינה.המשפטלביתטובותלאמסוימות

שאים

$TS1$הנושאים$TS1$

$DN2$הנושאים$DN2$שבחוגיםונכוןהפוליטיקאים,בידיהפקדנוהללו

אתאבלמהפוליטיקה,רצוןשביעותחוסרישרחבים

להחליף".אפשרהפוליטיקאים
תיקון.צופהאתהאז

ובהדרגה.לאטישתנושדבריםסיכוישישחושב"אני

מבי־מסוימתבמידהמושפעיםשהשופטיםחושבאני

קורת,

$TS1$,מביקורת$TS1$

$DN2$,מביקורת$DN2$שההחלטהבדבריםלהחליטנוחלאגםולפעמים
צרי־בכללהםלמהאזייפגע.מישהותמידקשה.בהם

כים

$TS1$צריכים$TS1$

$DN2$צריכים$DN2$שישנהחושבשאניכךעצמם.עלזהאתלקחת

הצבאי.הואביותרהבולטהתחוםהתמתנות.מגמת

לבג"ץ,עתירותגררהצבאיתפעולהשכלתקופההייתה
האקטיביזםבשיאעתירות.שלשורהאחת,עתירהולא
טרוריסטיםכשקבוצתלחם,בביתאירועהיההשיפוטי

לפתחוהגיעכמובןוזהאזרחים.עםבכנסייההתבצרה
אותולעשות.איךלעשות,מהבזה,דןשמידבג"ץ,של

דיוניםהיוהחומותבשומראבלעזה.ברצועתהדבר

שבחןאחדמדורהיהולאונגד,בעדבעיתונותרבים
אחדשיפורשזהחושבאנימשפטית.בעיןהמבצעאת

לפעולהלסייעיכוללאהמשפטשביתהבנהשמבטא
ביצועה".כדיתוךצבאית

מודאג?אתהלמהכך,אם

והמצבאטייםמאודהשינויים"כי

סמיהגבלתאיןעומד:בעינוהעקרוני

מצדונחרצתאמירהאיןבג"ץ,כויות

הםואחריםכאלהשנושאיםשקובעת

מצדההבנהאתואיןבסמכותולא

בכללפסוקאמורלאשבג"ץהציבור

כולן".המחלוקות

פרידמן,דניאל)אמריטוס(פרום׳
הישראליתהלאומיתהאקדמיהחבר

צל־ובפרסישראלבפרסזכהלמדעים,
טנר

$TS1$צלטנר$TS1$
$DN2$צלטנר$DN2$לשרשהפךלפניהרבההיוקרתי
קונבנ־לאלגמריבנסיבותהמשפטים
ציונליות.

$TS1$.קונבנציונליות$TS1$
$DN2$.קונבנציונליות$DN2$להת־מעדיףעצמופרידמן

בונן

$TS1$להתבונן$TS1$

$DN2$להתבונן$DN2$כעלבחייוהזההמכונןהאירועעל
׳אפקטלזה"קראתימקרית.תופעה
מרפרף"הפרפרמחייך.הואהפרפר"׳

סרידמןדניאל

ירשתוגםהרעדות
המקראבסיפור?ווזברהמוסרמשפט,

בתורהשישהרחמים"חוקי

ספרמכלאותהמייחדים

הספרעטיפתאחר".חוקים

הברית".בארצותהוריקןישכךואחרבתאילנד,בכנפיו

ואצלך?
רמוןחייםשלהנשיקהפרשתפרדוקסלי,"באופן

שליהבחירהסביבהיהמההמשפטים.לשראותיהפכה
שהייתיהואבפועלשקרהמהאבללשער,רקיכולאני

רמוןמשפטואתהמשפט,בתיאתזמןלאורךמבקר

הדעת.עלמתקבלבלתיאבסורדבעיניישהיהבמיוחד,

ובתוכןהזה,הדברנגדיצאופמיניסטיותנשיםאפילו
הייתהרמוןשלההתנהגותברנדס.ויוכיאלונישולמית

הזההמעשהאתלהפוךאבלספק,איןבזהראויה,לא

היהנראהבסיםחסראישוםכתבנגדוולהגישלפלילי

שי־שלהדוגמאותאחתבעינייהייתהזוהיגיון.כלנטול

מוש

$TS1$שימוש$TS1$

$DN2$שימוש$DN2$מולהעומדתכשהממשלההתביעהבכוחנאותלא
לזיכוי,שיגיעברורשהיההדין,פסקלפניאונים.חסרת
הת־מובהק,באופןלזכותצריךשהיהבמקרהמדוברכי

קיים

$TS1$התקיים$TS1$

$DN2$התקיים$DN2$התבטאהאחתופרקליטהדין,עורכישלבכנסדיון

חשובמאודכמובןשזהוחומרתן,מיניותהטרדותבנושא

והמשיכהלבמהבינישדוריתהנשיאהעלתהואזונכון.

ואמרה,וחומרתן,המיניותההטרדותלנושאלהתייחס
מאודייתכןאבלאקטואלי׳,מקרהעםזהאתתקשרו׳אל

אחרת.הדבריםרוחאתהבינואותהששמעושאנשים

הנ־בדבריראהשהואשפרסםבספרכתבעצמודמון

שיאה

$TS1$הנשיאה$TS1$

$DN2$הנשיאה$DN2$אופן,בכללרעתו.לפסוקלשופטיםהנחיהביניש

מהלהביןצריךאבללזה,התכוונהלאשבינישייתכן

כן,אחריוהנה,הקשר.באותוהדבריםשלהמשמעות
כשה־הדעתעלמתקבלתלאבהרשעהרמוןאתהרשיעו

גיע

$TS1$כשהגיע$TS1$

$DN2$כשהגיע$DN2$בדעההיובתחוםהמשפטניםכלכמעטזיכוי.לו

זיכוי".הצדיקשהצטברשהחומרחד־משמעית

המשפטים?שרלמינויקשורהרמוןהרשעתאיך

נפתחוובנוסףלקושי,נקלעהשהממשלהחושב"אני

אולמרט,הממשלהראשנגדהחקירותתקופהבאותה
מאודהחלטההייתהזומבחינתו,שדווקאחושבואני

מהשאומר,המערכת,מבקרשהואאדםלקחתאמיצה

ינסהשהואולקוותהדעת,עלמתקבללאשעשיתם

לפ־לתפקיד.הגעתיככההמצב.עםלהתמודדאיכשהו
חות

$TS1$לפחות$TS1$
$DN2$לפחות$DN2$צפויות".הבלתיהתוצאותחוקפעלשלי,במקרה

התבי־לריסוןשלךבמינויכיווןשאולמרטלהיותיכול

עה

$TS1$התביעה$TS1$

$DN2$התביעה$DN2$לטו־תשפיעשעבודתךתקווהמתוךהמשפטובתי
בה

$TS1$לטובה$TS1$
$DN2$לטובה$DN2$שלו?במקרהגם

להב־הפוכה:היאהפוליטיקאיםביןהמקובלת"הדעה

נתם,

$TS1$,להבנתם$TS1$

$DN2$,להבנתם$DN2$המשפ־המערכתאתלרכךהדרך

טית

$TS1$המשפטית$TS1$

$DN2$המשפטית$DN2$שיקוליה,לפישפועלתהעצמאית
עשרהיהנתניהונגדה.לצאתלאהיא

שוםלעשותנתןולאבשלטוןשנים

שכללמרותהמשפט,במערכתשינוי

לתיקו־הצעותלשולחנוהגיעוהזמן
נים.

$TS1$.לתיקונים$TS1$
$DN2$.לתיקונים$DN2$בכךהתנהלותואתלפרשאפשר
הואהמשפטישהמצבהשתכנעשהוא

שה־הביןשהואלחשובואפשרנפלא,

דרך

$TS1$שהדרך$TS1$

$DN2$שהדרך$DN2$נגדו.לפעוללאהיאטובההיותר

הפו־ההתנהלותלפיהיחיד.לאוהוא

ליטית
$TS1$הפוליטית$TS1$

$DN2$הפוליטית$DN2$,שהמה־לומראפשרהמקובלת

לך
$TS1$שהמהלך$TS1$

$DN2$שהמהלך$DN2$לאינטרסבניגודהיהאולמרטשל
שלו".האישי
נתניהו?משפטיעלדעתךמה

לינראית2000בתיק"ההאשמה
בהצ־מואשםמוזסנונימוזרה.מאוד

עת

$TS1$בהצעת$TS1$

$DN2$בהצעת$DN2$,הפ־אתשיזםנתניהו,ואילושוחד

גישות,

$TS1$,הפגישות$TS1$

$DN2$,הפגישות$DN2$שלמופחתתבאשמהמואשם

אחדאףסיני"בפיו1י

שלביתדעתועלהעלהלא
להגידמהישהמשפס

בפינויזאתלעומתבנידון.

היהבג"ץעזהרצועת

הרכבשלב.בכלכמעסמעורב

שופעיםמ־11פחותלאשל

ישמדועעמודים340כתב

ההתנתקות.אתלהמשיך

אמראחדשופערק

נגד"צולהוציארוצהשהיה

שאלת"כשעלתה
גלעדעסקתשלהחילופים

נפגעימשפחותפנושליע,

מההמשפע.לביתהערוד

לעשות?אמורהמשפעבית
משחרריםשלאלהתליע

החלעהלאזושליע?את

פוליעית.החלעהזושלו,
לאהמשפעביתאבל

מסוגללאשהואמבין
מסוימים"בנושאיםלספל

פהישמחמירים?מחםועםמקיליםאיתואמונים.הפרת

לינראההזההתיקכלולמעשהמוזרה,דיספרופורציה

רואהאניכלליבאופןמובן.ולאקלושמאוד,מפוקפק

אמונים".בהפרתבהאשמהבעיה

למה?

כאשרגבולות.להשאיןמעורפלתאשמהשזו"מכיוון

שמישהואונכונה,לאראויה,לאבהתנהגותנתקלים

עללפליליתאותההופכיםאזמוצדקת,לאשהיאחושב
העקרונותלפיאמונים.כהפרתאותהשמגדיריםזהידי
שיכולהמעורפלתבלשוןעבירהניסוחאדם,זכויותשל
צריכהכזוועבירהפסול,ניסוחהואומלואועולםלהכיל

דגל.לספינתדווקאאותההפכואצלנואבללהתבטל,
מידתי".לאזהבעיניי

האישומים?שארעלדעתךמה

זהאםשוחד.אשמתלהיותצריכהשוחד,הןמתנות"אם

מסויםבסכוםמתנהשקבלתבחוקלקבועאפשרשוחד,לא

איסורחוקאיזהישקבעו.לאזהאתאבלעבירה.היא

מגוחךממשקנסקובעהואאבלציבור,אישיעלמתנות
צריךלאציבורשאישחושבמישהואםעליו.שעוברלמי

לסלאותהלהכניסבמקוםכזועבירהשיקבעומתנה,לקבל
בפרשהשמדוברחשבתיהצוללותבפרשתאמונים.הפרת

בזה".לחקורועדהמונתהובאמתחקירהשמחייבת

בזק?ובפרשת
לה־רוצהאיניולכןכעת,מתנהלתשעדייןפרשה"זו
ביע

$TS1$להביע$TS1$
$DN2$להביע$DN2$עליה".דעתי
משיקו־מונעותנגדושהחקירותטועניםנתניהותומכי
לים

$TS1$משיקולים$TS1$
$DN2$משיקולים$DN2$מנסהבקלפילהפילוהצליחשלאושמיפוליטיים

הזו?לתחושהשותףאתהגםבמשפט.להפילו

בי־עמדתאיזונקטהמשפטישהיועץהוא"הרושם

ניים.

$TS1$.ביניים$TS1$

$DN2$.ביניים$DN2$מחמי־יותרעמדותהיובזהשעסקואצלולדרגים

רות

$TS1$מחמירות$TS1$

$DN2$מחמירות$DN2$התיקיםאתסגרלאשהואנראהאותן.ריכךוהוא
לדיןנתניהואתלהעמידלוהציעואותם.ריכךהואאבל

90פלאשפיטוסיאוליבייהצילום:

הערה




FSi

אולמרטעםפרידמןשלד.האישילאינטרס'בניגוד

מרחיקותהצעותועודשוחד,באשמתהמתנותבענייןגם
להחמיר".במקוםלהקלבחרמנדלבליטאבללכת,

מהתנהלותו?התרשמתאיך

שמ־משפטיביועץכלליתבעיהרואהאניכל"קודם

נהל
$TS1$שמנהל$TS1$

$DN2$שמנהל$DN2$למאשים.מיועץוהופךהממשלהראשנגדמשפטים

עבדהואכייותר,חמורהיהזהמנדלבליטאצלאבל

נאבקזאתולמרותהממשלהכמזכירנתניהועםביחד
הואובכךבידיויישארשלוהמשפטישהנושאכוחובכל

עלשנאבקיםמשפטייםיועציםשלהמסורתאתהמשיך
מערךלהקיםניסיוןהיהבעברבידיהם.הסמכויותשימור

המ־היועץשלבזמנושהתחילהפרקליטותעלביקורת

שפטי

$TS1$המשפטי$TS1$

$DN2$המשפטי$DN2$שעדייןהזה,הביקורתמערךאבלוינשטיין,יהודה

בעזרתנגדונאבקההפרקליטותכיקרסבתיאוריה,קיים

נאלצהבראשולעמודשמונתהגרסטלוהילההיועצים,
גםמבוטלתלאובמידהמנדלבליטשלבמשמרתלעזוב

נמ־אנחנולשבח.שאינודברבזהרואהאניבאחריותו.

צאים

$TS1$נמצאים$TS1$

$DN2$נמצאים$DN2$ישולפרקליטותהמשפטיליועץשוטה:במעגל

הואילאבלאותו,לקחתשצריךמופרזכוחהרבהכךכל
מהם".אותולקחתאפשראיכוח,הרבהכךכללהםויש

להכריע,צריךהיהמנדלבליטהזו,התיאוריהלפיאבל
אישום.כתבינגדולהגישבמקוםנתניהו,לטובתלכאורה,

אבלמנדלבליט,עלהשפיעמהלומראפשרותלי"אין
יודעיםלאאנחנועניינים,ניגודעלכשמדבריםתמיד

ישענייניםשלניגודהיאעובדהלא.אוהשפיעזהאם

עיןמראיתשלבעיהגםוישהשפעה.שלפוטנציאל
לחשובועלולהמצבאתשרואההרחב,הציבורכלפי
זהאתהשפעה?באמתהייתהבפועלהאםמשפיע.שזה

גםניתןמתערער.הציבוראמוןאבללהוכיח,אפשראי

עםהקודםהקשראתישאחדמצדשלמנדלבליטלהניח

והואשלו,היחידהמתוךלחציםלויששניומצדנתניהו,

שמ־האנשיםכלפימעמדאיזשהועללשמורצריךגם

ביאים

$TS1$שמביאים$TS1$

$DN2$שמביאים$DN2$מקרהובכלהטיעונים.אתומעליםהחומראתלו

גםלממשלההמשפטיהיועץשבובמצבמבניתבעיהיש

לדין".אותהמעמיד

אתלפצלההצעהאתפעםלאהעליתמשפטיםכשר

היום?עדקרהלאזהלמההיועץ.תפקיד

המשפט.מערכתשלהעצוםהכוחהיאהסיבות"אחת

רוצהלאבמדינה,החזקהאדםשהואהמשפטי,כשהיועץ

ההצעהאתהעליתיאניהפיצול.אתלקדםקשהאזבזה,

המ־שרשהיהנאמןיעקבגםהיועץ,תפקידאתלפצל

שפטים

$TS1$המשפטים$TS1$

$DN2$המשפטים$DN2$שובאותהביטלונתניהוההצעה,עלחזראחריי

הפרק".מעלאותהוהורידושוב
עצמובפניעומדשלאדרמטיבמהלךמדוברכיאולי

נוספים?צעדיםאחריולגרורועשוי

נוספים.צעדיםעםלבואחייבתכזושהפרדה"ברור

התביעה,עליותרחריפהבקרהעםלהיותצריכההיא
ואפ־מעורפלותבעבירותשימוששלהאפשרותביטול

שרות

$TS1$ואפשרות$TS1$

$DN2$ואפשרות$DN2$כלומראובייקטיבי.גוףבפנישימועקיוםשל
זכויותעלהגנהשניומצדאחדמצדיותררחבהאבטחה

לשקולשצריךחושבאניממשלה,ראשלגבינאשמים.
מתקבללאכהונתו.בתקופתחסינותשלהאפשרותאת
בח־היוהאחרוניםהממשלהראשישארבעתהדעתעל

קירות

$TS1$בחקירות$TS1$

$DN2$בחקירות$DN2$לדין".הועמדוושניים
ביכולותיהגםנמדדתלאאמיצהמשפטמערכתלמה?

ביותר?הבכירההמנהיגותאתלחקור

זהאומץ.שוםדורשלאלדיןממשלהראש"להעמיד

לש־זוכהכזהמהלךלהפך,המעניינים.הדבריםאחד

בחים

$TS1$לשבחים$TS1$

$DN2$לשבחים$DN2$מסת־התביעהבמהבתקשורת.נרחביםבחלקים

כנת?

$TS1$?מסתכנת$TS1$

$DN2$?מסתכנת$DN2$נציגילזיכוי,יגיעושניםהרבהכךכלאחריאם

הנטייהנוכחוממילאבתפקיד.יהיולאכברהתביעה

נמוך".הואלזיכויהסיכוןלהרשעה

חשדישכאשרמשחיתותשנתעלםמציע?אתהמהאז

ממשלה?ראשילגביכזה
חושבלאשאנילמרותישראל,במדינתשחיתות"יש

אבלאחרות.מערביותממדינותמושחתיםיותרשאנחנו

כתו־למדינהשנגרםהנזקואתהאינטרסאתכששוקלים

צאה

$TS1$כתוצאה$TS1$

$DN2$כתוצאה$DN2$לאוכאשרממשלה,ראשיאצלשחיתותמחקירות

אואונסאובמדינהבגידהשלקיצונייםבמקריםמדובר

ולדחות".להמתיןעדיףאזרצח,
ענייניוניהוללצדמדינהלנהלמסוגלבפליליםנאשם

המשפטיים?

אפשרויותשתיביןלבחורצריךדברים,בהרבה"כמו

לנהללולתתלהמשיךהיאהאחתבעייתיות:ששתיהן
בעייתי.אלמנטספקללאבזהשישלמרותהמדינהאת

ברגעהתפטרלמשל,אולמרט,לשעברהממשלהראש

האפשרותעומדתזהכנגדאישום.כתבינגדושהוגשו

כיהחפות,עקרוןשלדחייהאחדמצדהשנייה,הגרועה

גרו־יותרעודואפשרותזכאי,שהואלבסוףיתברראולי

עה,

$TS1$,גרועה$TS1$

$DN2$,גרועה$DN2$ראשמילהחליטשיהיה,ככלבכירלפקיד,לאפשר

שבש־היהחטאוכשכלהתפטררבץיצחקהממשלה.

גריר

$TS1$שבשגריר$TS1$

$DN2$שבשגריר$DN2$20שםבחשבונוהשאירהבריתבארצותישראל

בכופר.להמירהיהאפשרהזוהעבירהאתדולר.אלף

כופר.עליהשישלםהמליצההאוצרמשרדשלועדה

עמהשאיןבעבירהשמדוברקבעהעליוןהמשפטבית

אתמקבללאאנילא,אומר,המשפטיהיועץאבלקלון,

למ־אישום.כתבנגדואגישאנימתפטר,לאהואאםזה,

סור

$TS1$למסור$TS1$

$DN2$למסור$DN2$להח־הזההעצוםהכוחאתמשפטייועץשללידיו

ליף
$TS1$להחליף$TS1$

$DN2$להחליף$DN2$דבריםמאוד,ובעייתיאבסורדידברזההשלטוןאת

להםישהמערביות,הדמוקרטיותבכלקיימיםלאכאלה
הצ־השיטהאתישבצרפתכזה.מצבשמונעיםמנגנונים

רפתית,

$TS1$,הצרפתית$TS1$

$DN2$,הצרפתית$DN2$פו־דמותהואהראשיהתובעובקנדהבאנגליה

ליטית©
$TS1$©פוליטית$TS1$

$DN2$©פוליטית$DN2$העברתהבריתבארצותבממשלה.שיושבת

היחידיםאנחנופוליטי.מהלךהיאמתפקידונשיא

הערה




רמוןמשפטהדעת".עלמתקבלתלא'הרשעה

נזוזסנונימוזרה.מאוד71ינראית2000בתיק"האשמה

הפגישות,אתשיזםנתניהו,ואילושוחד,בהצעתמואשם
מחיליםאיתואמונים.הפרתשלמופחתתבאשמהמואשם
ולמעשהמוזרה,דיספרופורציהפהישמחמירים?מוזסועם
מובן"ולאחלושמאוד,מפוקפקלינראההזההתיקכל

מרחיקכהמצבלמנועשיכולמנגנוןבלישמתנהלים
רקולאמכהן,ממשלהראשנגדמשפטיהליךשללכת
רחב".מידהבקנהאצלנומתנהלגםשהואמסתברזאת,

לאר־ממשלהראשכהונתבהגבלתטמוןהפתרוןאולי

בע

$TS1$לארבע$TS1$

$DN2$לארבע$DN2$,היאחקירה,מפניחסינותלותהיהאםגםואזשנים

מידתי?לטווחתידחה

שקיימתבעיההיאממשלהראשכהונת"הארכת
קוצראתלראותאפשרנתניהו,מבחינתאבלאצלנו,
לפלילים.בחשדותנחקרכשאולמרטשלוהראייה
יכוללאשאולמרטבקריאהיצאנתניהותקופהבאותה

הוגשלאועודנחקרהואכאשרממשלהכראשלכהן

זוהאםארוך,לטווחחשבלאהואאישום.כתבנגדו

יועץרוצההיההואוהאםעליו,גםלחולשיכולהאמירה
לה־אפשרמכהונתו.ממשלהראשלסלקשיכולמשפטי
גיד

$TS1$להגיד$TS1$
$DN2$להגיד$DN2$לשלטוןעלהנתניהופואטי:צדקזהפהשקרהשמה
מהשלטוןירדגםונתניהואישום,וכתבחקירותבזכות
אישום".וכתביחקירותבשל

בשלפוליטימחירששילמופוליטיקאיםחסריםלא

נגדם.שהתנהלוהמשפטים

כשהואנפתחנתניהושמשפטהואהבולט"ההבדל

האחריםמהנשפטיםאחדאףמכהן.ממשלהראשהיה

שהסיראבוחציראאהרוןהשרהיההזה.במצבהיהלא

שזוכהלמרותמהממשלהוהתפטרהורשעחסינותו,את

המשפטביתידיעלשנדרשדרעי,ואריההתיקים,באחד

הייתהשלווההרשעההפניםכשרתפקידואתלסיים

בתו־ואניכאלה,חסרולאכך:זאתנגידבספק.מוטלת

כם,

$TS1$,בתוכם$TS1$

$DN2$,בתוכם$DN2$דרעי".אתלהרשיעמקוםהיהאםספקשהטילו

פוליטיות?מסיבותאותוהרשיעולדעתך

וניהלולדיןאותושהעמידולזהגרםמהלהגיד"קשה
בע־המדינהשעדכשהתבררבפרטקשה.מלחמהנגדו

ניינו

$TS1$בעניינו$TS1$

$DN2$בעניינו$DN2$דב־אלולדין.אותוהעמידוולאאמתאמרלא

רים

$TS1$דברים$TS1$

$DN2$דברים$DN2$לדרעיאישרולאזאתולמרותמכןלאחרשהתגלו
בעייתי".דיהיהשלוהראשוןשהמשפטכךחוזר.משפט

השנייה?וההסתבכות

ידיעלשהוסדרמסשלמאודמצערמקרההיה"זה

כופר".תשלום

הש־המהדורהאתלאורפרידמןמוציאאלובימיםממש

נייה,

$TS1$,השנייה$TS1$

$DN2$,השנייה$DN2$,משפט,ירשתוגם"הרצחתהספרשלהמורחבת
ספרים(.ידיעות)הוצאתהמקרא"בסיפוריוחברהמוסר

המקראסיפורישלופוליטימשפטיניתוחהואהספר
ספרותייםמקורותמהמיתולוגיה,לאגדותוהשוואתם

המודר־והמשפטהיסטורייםאירועיםקלאסיים,

ני.

$TS1$.המודרני$TS1$

$DN2$.המודרני$DN2$2000בשנתלאוריצאההראשונההמהדורה

עלפרידמןהרחיבוהפעםלרב־מכרוהפכה
שמו־ישראלעםשלהייחודיתההיסטוריה

כשפים,עלפרקוהוסיףעבדיםבביתצאו

איננוהספרנסים.ומעשיברכותקללות,

ללמודמטרתותיאולוגי.לאוגםמדעי
המיתפיסתעלהמקראמסיפורי

המשתקפתוהמוסרהדיניםשפט,

אינהפרידמןשלשלדעתובהם,

אומץ.שוםדורשלאלדיןממשלהראש"להעמיד

בתקשורת.נרחביםבחלקיםלשבחיםזוכהכזהמהלךלהפך,
יגיעושניםהרבהכךכלאחריאםמסתכנת?התביעהבמה

נוכחוממילאבתפקיד.יהיולאכברהתביעהנציגילזיכוי,

נמוך"הואלזיכויהסיכוןלהרשעההנסייה

בספריהמפורטיםמהחוקיםרביםעםאחדבקנהעולה

המערב,תרבותאתשמאפייניםהדברים"אחדהתורה.
פרידמן.אומרהמשפטית",התרבותזההתנ"ך,אתוגם

מגיעיםמאודמהראבלהעולם,בבריאתנפתח"התנ"ך

במשפט,נפתחותהאנושותתולדותוחוח.אדםלמשפט

ישראלעםתורה.וקבלתמצריםיציאתאתכמובןויש
תורה,ספרבקבלתקורותיואתשמתחילהיחידהוא

המשפטי".הצדזהביד.חוקיםספרעםנולדהואבעצם

הנהוגיםהמשפטמחוקיהתורהחוקיאתמייחדמה

אחרות?בתרבויות

המזרחמחוקיושונהמיוחדאופיישהתורה"לחוקי

לא־לעני,חמלהשליחסישמכירים.שאנחנוהקדום

ביון

$TS1$לאביון$TS1$

$DN2$לאביון$DN2$.אותהמייחדיםבתורהשישהרחמיםחוקיולאלמנה

אחר".חוקיםספקמכל

בוישמחמלה,מאודרחוקהתנ"ךספררביםבפרקים

יפתאשתכמונתפסותבלתיופרשותוביזהואונסהרג

ותמר.אמנוןופרשתשבעובתדודתואר,

ישראל,עםבתולדותביותרהחשובותהמשפחות"שתי
המש־שאבבזהמצטיינותדוד,ומשפחתיעקבמשפחת

פחה

$TS1$המשפחה$TS1$

$DN2$המשפחה$DN2$הנוראההפרשההצלחה.סיפורמלהיותרחוק

ובמשפחהותמר,אמנוןשלהיאדודבמשפחת

אחיו,פניעלשהועדףיוסף,מכירתאתישיעקב

לושהקשיבלאביהם,רעההאחיםדיבתאתהביא

האחיםשבוהמצבאתיצרמסוימתבמידהובכך

בכךחנינהלוהעניקוולמזלויוסףאתלהרוגרצו

לאשעברההמשבר"אחרי

עלשיפוטלהעביררוצההייתי
כרייףאמרה".שהיאמה

בלההעםראובןפרשותגםלישמעאלים.אותושמכרו
שי־למרותבילדיו.שלטלאשיעקבמעידותדינהואונס

עקב

$TS1$שיעקב$TS1$

$DN2$שיעקב$DN2$מלחמה,אישהיהודודאוהלים,יושבתם,אישהיה
איומים".סיפוריםהתרחשוהמשפחותבשתי

הגדולה?החמלהאיפהאז
הת־לאראשוןבביתישראלשעםמעידבספר"הניתוח

נהג

$TS1$התנהג$TS1$

$DN2$התנהג$DN2$התורהלעבד.היחסבנושאלמשלהתנ"ך.חוקילפי

בשנהאותולשחררצריךכלפיו,חמלהשליחסמצווה

כשהבבליםאבלעוזב,כשהואמתנותלולתתהשביעית,

שהוסרוברגעהעבדיםאתשחררוהםירושלים,עלצרו

ועלמחדש.העבדיםאתתפסוירושליםאנשיהמצור,
התורה".מחוקיההפךנהגוהםכינגדם,יצאירמיהוזה

המקרא?בסיפורילהרחיבבחרתלמה
המ־התרבותבתולדותחשובהכיבספרמדובר"כי

ערבית,

$TS1$,המערבית$TS1$

$DN2$,המערבית$DN2$מדבריםכברואםלתנ"ך,שמשתווהספראין

שלישראליםהגדולרב־המכרגםהוארב־מכר,במדדי
הסיפו־המקור.בשפתאותולקרואהפריבילגיהאתיש

רים

$TS1$הסיפורים$TS1$

$DN2$הסיפורים$DN2$העוצ־אתמנצליםהםמילדותי.אותיהקסימושלו

מה

$TS1$העוצמה$TS1$

$DN2$העוצמה$DN2$בכושררקלאוכוחםהעבריתהשפהשלהמיוחדת

בתמציתיות".גםאלאהתיאור

מא־בכללובאקדמיהבפרטעיוניתבספרותהעיסוק

פיין

$TS1$מאפיין$TS1$

$DN2$מאפיין$DN2$פעמיםהשנים.אורךלכלפרידמןשלבחירותיואת

פריד־אבלבעליוןלשופטלהתמנותלוהציעורבות

מן

$TS1$פרידמן$TS1$

$DN2$פרידמן$DN2$נחשב"חוזים"ספרווללמד.לכתובללמוד,העדיף

שלהצעותיהםאתדחההואבתחום.החשוביםלאחד
עללימיםוהוגדרכשופטלכהןברקואהרןשמגרמאיר
ראוישהיהספקש"איןכמיחשיןמישאלהשופטידי

אתלילבחוריכולאני"כאקדמאי,בעליון".לכהן

פרידמן.מנמקעוסק",אנישבהםהנושאים

12קשתמסךגלילי,חןשאבי,עמיתצילומים:

הערה




כאלה,nun"לא
ספקשהטילובתוכם,ואני
אתלהרשיעמקוםהיהאם

גרסמהלהגידקשהדרעי.

לדיןאותושהעמידולזה
קשה,מלחמהנגדווניהלו
שעדכשהתבררבפרט

אמת,אמרלאהמדינה
אישרולאדאתולמרות

המשפטחוזר.משפט

בעייתי"דיהיהשלוהראשון

השי־האקטיביזםאתלבקרכשהחלקנהפרסומואת

פוטי,

$TS1$,השיפוטי$TS1$

$DN2$,השיפוטי$DN2$באופןלדעתווהרחיבלחריףממתוןלדבריושהפך
להזכיררוצה"אניהמשפט:ביתשלכוחואתדרסטי
ובעצמו,בכבודוהעליוןנשיאלנדוי,משהשהשופט

ימים.באותםהתבטאתימשאנירבהבחריפותהתבטא

השליטכמועצמםעלחושביםשהשופטיםאמרהוא

מסוכןוזהמהתפקידמתנתקיםהםאפלטון.הפילוסוף
למדינה".ומסוכןלהם
בחריפות.יצאתלעליוןהשופטיםמינוישיטתנגדגם

ממנההעליוןהמשפטביתשלפיהשהשיטה"חשבתי

נכונות".לאלתוצאותמביאההשופטיםאת

אפי־נגדך.חריפהביקורתגררוהללוההתבטאויות

לו
$TS1$אפילו$TS1$

$DN2$אפילו$DN2$תומךאפילונגדך.יצאווברקחשיןלשעברידידיך
ביתנגדפרידמןשלש"ההסתהכתברייכמןכאוריאל

המערכתשלדה־לגיטימציהיוצרתהעליוןהמשפט

ושנאה".פחדומעוררתהמשפטית

בנ־המשפטביתנגדכשיוצאיםאבלנוח,היהלא"זה

סיבות

$TS1$בנסיבות$TS1$

$DN2$בנסיבות$DN2$,מה־דווקאלטובההופתעתישצפוי.מהזהכאלה

תמיכה

$TS1$מהתמיכה$TS1$

$DN2$מהתמיכה$DN2$אמנוןגםהשארביןהמיעוט,מקרבלישהייתה

השתנוהדבריםוכמובןזמן,באותוביתמךרובינשטיין

קבו־ישכימתונה,נשמעתשליהביקורתהיוםבהדרגה.
צה

$TS1$קבוצה$TS1$
$DN2$קבוצה$DN2$כברהיוםהזה.בכיווןשחושבתגדולהיותרהרבה

לגיטימי".ושהואויכוחשישמבינים
תקדיםחסרותהןהמשפטמערכתעלההתקפותהיום

בחומרתן.
פטורלאמשפטביתראוי.לאבסגנוןהתבטאויות"היו

ולאמכבדבסגנוןלהיותצריךשזהברוראבלמביקורת,

אגבאניהמשפטי.הביתחורבןעלשמדברותבהתקפות

עלגםהאפשרככלתרבותיתבצורהלדברשצריךחושב
השרים".ועלהממשלהראש

שהפרקליטותמהציבורחלקשללתחושהשותףאתה
בהגינות?תפקידןאתעושותלאוהתביעה

מו־אינןהנאשםזכויותהפלילישבתחוםחושב"אני

גנות

$TS1$מוגנות$TS1$

$DN2$מוגנות$DN2$שלמגבלהאיןהתביעה,עלבקרהאיןהצורך.די

אישוםשכתבהמשפטביתפסיקתגםלחקירות.זמן

בעייתית,הרשעהכמוהואהמינהליהמשפטמבחינת
לה־חייבעירראשאובכירציבורשאישאומרזהכי

תפטר

$TS1$להתפטר$TS1$

$DN2$להתפטר$DN2$.ואיךיחיהממההיאהשאלהועכשיומתפקידו
שנהנמשכתכשהיאהמשפטיתההגנהאתיממןהוא

הב־המוצאלמעשהשנים.עשרגםולפעמיםושנתיים

מעט

$TS1$הבמעט$TS1$

$DN2$הבמעט$DN2$אנחנוולכןטיעון,להסדרלהגיעהואשלויחיד

ציבוראנשיאצלגםטיעוןבהסדריעצוםגידולרואים

אחרים".נאשמיםאצלוגם

הפתרון?מה

לחץאיןאםהאינסופיות.החקירותאתשתמנע"בקרה
האדם.טבעכמעטזהלאט.עובדתהיאהפרקליטות,על

ענייניםמיניכללוישאזבתוצאות,תלוילאהואאם

להע־שניסיתיהדבריםאחדזהלמהר.מוכרחלאוהוא
ביר

$TS1$להעביר$TS1$
$DN2$להעביר$DN2$ופיקוחבקרהלהשלים.הספקתיולאהמשפטיםכשר
השי־צמצוםוגםהחקירה.משךעלובעיקרחקירהעל

מוש

$TS1$השימוש$TS1$

$DN2$השימוש$DN2$אמונים".הפרתכמומעורפלותבעבירות

מעו־נובעתשהסחבתלהגנתהטוענתהמשפטמערכת

מס

$TS1$מעומס$TS1$

$DN2$מעומס$DN2$אדם.כוחומבעייתתיקים

גדו־תוספתשהתקבלהזוכראניאבללהיות,יכול"זה

לה

$TS1$גדולה$TS1$

$DN2$גדולה$DN2$אתפתרלאוזההתביעהלמערכתתקניםשלמאוד

אבלאדם,כוחמספיקשאיןלומראפשרתמידהבעיה.

אח־לחציםמיניכלוישאמיתיאינטרסלתביעהכשאין

רים,

$TS1$,אחרים$TS1$

$DN2$,אחרים$DN2$התביעה,שלרקבעיהלאזונדחים.הדבריםאז
נתקעמהלךכלהממשלתית.הבירוקרטיהכלשלאלא

התחבורהבעיותאתלפתורלמשלרוציםאםזמן.המון

גםאומנםשנים.שאורכיםפתרונותמתכנניםהציבורית,

לתביעהאבלחיים,מסכןזהבתחבורהפתרונותדחיית
האדם".בכבודפוגעתהיאאחר,אופייש

אדםזכויותדברשלבסופוהםהבירוקרטיהחולייכל

אדם.חייגםולפעמים

מה־ונידויואדםהוקעתהיאהפליליתהתביעה"אבל

חברה.

$TS1$.מהחברה$TS1$

$DN2$.מהחברה$DN2$אדםהפיזי.מהמחירקיצונייותרהרבהדברזה

הםאישוםכתבאומעצרחקירה,הפשע,בעולםחישלא

עלאליה.משתווהלאפיזידברשוםשכמעטטראומה
ציבור".באנשיכשמדוברוכמהכמהאחת

חסרתבחריפותהתביעהאתתוקפיםהציבוראנשי

אמסלםדודי"כשלהפרועהההתקפהדוגמתתקדים,

חיות.אסתרהעליוןנשיאתעל

שב־חושבאניהאלה,הדבריםעםלהשליםאפשר"אי

מקרה

$TS1$שבמקרה$TS1$

$DN2$שבמקרה$DN2$אבללפעול.חייבתהכנסתשלהאתיקהועדתהזה

לאהכנסת,ועדותאתמחריםשהליכודשבגללטענהיש
שלמהבעיהחלקזהמהן.חלקלהרכיבעדייןהצליחו

אתיקהועדתשאיןהעובדההציבורית.המערכתתפקוד

בעיהי1אה"אני

שמנהלמשפעיביועץ

הממשלהראשנגדמשפעים

למאשים.מיועץוהופך
במעגלנמצאיםאנחנו
המשפעיליועץשועה:

כךכלישולפרקליעות
שצריךמופרזכוחהרבה

וישהואילאבלאותו,לקחת

איכוח,הרבהכךכללהם

מהם"אותולקחתאפשר

מאוד".רעדברהיאהזובהתבטאותטיפלהלאושהיא

השינוי?ממשלתתפקודעלדעתךמה

מאודהיאפניםבענייניממשלותשלהתפקוד"יכולת

הבירוקרטיהידיעלמוכתבתהיארבהובמידהחלשה
הפקידותכמונבחרים,לאגופיםידיועלהממשלתית
בע־נראה.זהככהולכןהמשפטייםוהיועציםהבכירה

נייני

$TS1$בענייני$TS1$

$DN2$בענייני$DN2$בסדר.החדשההממשלהשלהתפקודוביטחוןחוץ

בסךמוצלחהיההטיפולהקורונהבענייןשגםחושבאני

בשבת,ציבוריתתחבורהכמופניםבענייניאבלהכל,

לאכמעטהממשלהוכדומהאזרחייםנישואיםגיור,
למשלשבובמצבנמצאיםאנחנוולכןלתפקד,מסוגלת
יוצאמקרהבישראל.להתחתןיכוליםלאאלפיםמאות

השרעםביחדנתניהוכשממשלתהגז,מתווההיהדופן

להעבירהצליחהלזכותם,זאתאומרואנישטייניץ,יובל
אחתהייתהזוהבירוקרטיה.נגדבעצמה,הגזמתווהאת

נתניהו".ממשלתשלההצלחות

משפטים?כשרסערגדעוןשלהתפקודעלדעתךמה

והואטובה.היאמשפטיתביועצתשלו"הבחירה

לוישהמשפטי.היועץתפקידלפיצולשיפעלהצהיר

המב־שזהכךפוליטית,מבחינהזהאתלעשותאפשרות

חן

$TS1$המבחן$TS1$

$DN2$המבחן$DN2$עצום".הישגיהיהזהיצליח,אםשלו.הגדול

המשפטים?כשרתשקדאיילתובזמנו

להנהיגשניסיתיהקואתהמשיכהשהיאחושב"אני
במגבלות,פעלההיאכיאםנאמן,יעקבהשרגםואחריי
המשמעו־השינויממשיים.שינוייםאפשרלאנתניהוכי

תי

$TS1$המשמעותי$TS1$

$DN2$המשמעותי$DN2$המעורבותצמצוםהיההמשיכהוהיאבזמנישהתחיל

העליון.המשפטלביתבייחודשופטים,במינויהפוליטית
ביתכילעליון,הזמנייםהמינוייםלהפסקתפעלתיאני

מחוזישופטיתמנהשלאכךעלעמדהעליוןהמשפט

הדברזמני.במינויחניכהבתקופתהיהאםאלאלעליון

השופטיםבחירתעלגדולכוחהמשפטלביתהעניקהזה

שלאזמניבמינוישופטיםהיואםכילעליון,שהתמנו

בפועל,אותוראינולהגיד,יכלוהםעליהם,מקובליםהיו
בזמני,להשתנותהתחילהזההמצבלנו.מתאיםלאהוא

שביתהיאהתוצאהשקד.בזמןוגםנאמןבזמןגםונמשך

מגוון".יותרהיוםהמשפט
לתוכוהשתרבבהכרייףאתישגםעדמגוון,כךכל
השלום.משפטביתשלכשופטת

הדיןעורכילשכתיו"רשלמעורבותהייתה"כנראה
ליאיןכולנו.שראינוכפיהיאהתוצאהשלה.במינוי

שלה.הטלפוןעםכוללגדול,משברעברהשהיאספק
שיפוטאיזשהולהעביררוצההייתילאכזהמשבראחרי

אמרה".שהיאמהעל

המשפטים?למשרדמתגעגעאתה

לע־יכולהייתישאוליעליהםחושבשאנידברים"יש
שות

$TS1$לעשות$TS1$
$DN2$לעשות$DN2$,חזרהעלמחשבהשוםלישאיןבוודאיאבלאחרת

הסתרתישלאפוליטיותדעותליישאחדמצדלשם.

תמידהייתהשליהפוליטיתהמעורבותאבלפעם,אף

כשהייתיגםהפוליטי.במישורתפקידלהשיגרצוןללא

כמו,120המספרלקראתהיהתמידזהלכנסת,מועמד

משפטיםשרלהיותההצעהכשהתגלגלהרקקישוט,

נשא־האקדמי,במישורגםתמיד,אבלאותה.קיבלתי

רתי

$TS1$נשארתי$TS1$

$DN2$נשארתי$DN2$ניהוליתלמשרהלהתקדםרציתילאדיקן,במשרת
יותר".גבוהה

חרטות?

אותן".לפרטנוהגלאאניאבללי,"יש
זאת?ובכל

לשי־בייסקיבוועדתלהיותצריךהייתיאםיודע"לא
פוט.

$TS1$.לשיפוט$TS1$
$DN2$.לשיפוט$DN2$אדם".בנילשפוטאוהבשאניבטוחלאאני

90פלאשזינדליונתןצילום:
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