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לסדר א..הצעה
תיכון: ד' היו"ר

הכנסת. ישיבת את פותח אני רבותי,
 הצעה לסדר לחבר הכנסת שבח וייס, ודאי בענייני דיומא.

בבקשה.
(המערך): וייס שבח

אדוני היושבראש, חברי הכנסת, ברגעים אלה ממש נכנס 
אוסטריה. לנשיא ונהיה החדש לתפקידו ולדתיים קורט בווינה
אדולף אחר, אוסטרי נאם שבו אולם באותו נערך השבעתו טקס

היטלר.
לספח שלו, הדוקטורט בעבודת ולדהיים, הציע ב1943
במסגרת האנשלוס גם את שווייץ, האסוציאציות ברורות, נגד
בכנסת נדון והעניין מאוד, כבדים חשדות קיימים הזה האיש

פעמים. כמה
שנה 40 השואה, אחרי שנה 40  אירופה של בלבה
באירופה, התרחש אשר התרבות והרס ההשמדה ההרג, אחרי
נאציים במרים אבל אומנם נמוכה בדרגה ולדהיים. אשר
באותה פעיל היה יותר, יום יום ומתבהרת שהולכת ובשותפות
מכונת השמדה  נבחר האיש לנשיא אוסטריה, יותר מ%50
של מצחה על נוסף כתם וזהו זו, בבחירה תמכו האוסטרים של

אוסטריה.

כבית ישראל, מדינת של ככנסת שאגחנו, חושב אני
שלא כזאת בשעה יכולים איננו ישראל, עם של. כיותר החשוב
הזה, האיש את לגגות שלא הואת, התופעה את מכאן לגנות
עוד כל שגריר לשם ישוגר שלא ישראל מממשלת לתבוע שלא

הזה, האיש של בכתמו מוכתם באוסטריה הנשיאות כס

אודה לך מאוד, אדוני היושבראש, אם תיתן לכך ביטוי
כלשהו בישיבה היום,

היו"ר ד' תיכון:
קיימנו בקשתך, לפי כמדומני יום, כ30 לפני אכן, תרדה. .
כאן דיון בהצעה לסדרהיום שלך בנושא בחירתו של קורט
כתום ואמרתי הזה, הנושא את מאוד מחשיב אני ולדהייס.
בימים בו לעסוק נחזור ודאי נשלם. ולא תם לא שהנושא הדיון

הקרובים.

לדיון תועבר מאוד, אותה מחשיב שאני בקשתך,
ולהתייחסות של נשיאות הכנסת, וודאי תשמע על כך בימים

הקרובים.

(המערך); וייס שבח
מאוד. מודה אני

ב. הצעת סיעת כך להביע איאמון לממשלה בשל סירובה להקים ועדת חקירה
תימן ילדי של להיעלמותם בנוגע

תיכון: די היו"ר
רבותי, אנחנו עוברים לסדרהיום: הצעת סיעת כך להביע
כנוגע חקירה ועדת להקים סירובה בשל לממשלה איאמון
כהנא. מאיר הכנסת חכר יפתח תימן. ילדי של להיעלמותם

בבקשה.
כך); (תגועת כהנא מאיר

שמלתיו יעקב "ויקרע נכבדה, כנסת היושבראש, אדוני
וישם שק במתניו ויתאבל על בנו ימים רבים. ויקמו כל בניו וכל
אבל בני אל ארד כי ויאמר, להתנחם. וימאן לנחמו, בנתיו

אביו". אתו ויבך שאלה.
רעה חיה כי בחושבו יוסף בנו על מתאבל אבינו יעקב
מת, היקר שבנו החושב אבא של עגומה תמונה אילו אכלתהו.
יוסף, של האחים האחים, באים הרי כי אכלתהו. רעה שחיה
אותו, שמכרו הבור. לתוך אחיהם את שהשליכו אחים אותם
לזרים. ומביאים את כותנתו המגואלת בדם כהוכחה, כביכול,
תחת כורע הזקן והאבא רעה. חיה עלידי נטרף אכן שהוא
וימאן כביכול, המת בנו על ומתאבל הנוראה המחשבה
לזרים שנמכר שנגנב, יהודי חי. עודנו יוסף הזמן וכל להתנחם.
יום של בפיוט לדורות הונצח הזה הפשע אחיו. עלידי
הכיפורים ''אלה אזכרה", כאשר הקיסר הרומאי פונה לחכמי

לאורחת מכרוהו אחיהם אשר אבותיכם "איה ואומר, ישראל
דין קבלו ואתם, נתנוהו, נעליים ובעד סחרוהו, ישמעאלים

עליכם". שמים
חברי הכנסת, איה אבות האומה אשר את אחיהם ילדי
מארת על מדבר אני י עליכם שמים דין קבלו ואתם מכרו, תימן
ארצה עלו אשר וחלשים תמימים יהודים של ילדיהם תימן. ילדי
בקום המדינה ונגנבו עלידי אחיהם שהשתלטו אז במדינת
בבוז בושה, ללא לזרים ונתנוס מכרום והשמאלנים מפא"י
שנגנבו יהודים ילדים על מדבר אני מחרידה. ובגזענות מופגן
המדינה מוסדות על המשתלטים אחיהם כאשר מהוריהם
משקרים לאבות ולאמהות מסכנים, כאשר מסמכים ממשלתיים
המזעזע. הפשע על לחפות הערווה, את לכסות כדי זויפו
רעה חיה מתו, ילדיכם להם, ואומרים מסכנים להורים משקרים

הרעות. החיות הם הם והרי אכלתהו.
אחד יעקב על מבכה הקדושה תורתנו אס הכנסת, חברי
כאשר נצטדק ומה נדבר ומה נאמר מה יוסף,  אחד בן ועל
אבות כאשר נעדרים, הם היום ועד בזדון נגנבו תימן ילדי מאות
יפי כאשר אלה, מטורפים בימים להתנחם. ממאנים ואמהות
משכימים הליברלים, ההומניסטים, החולני, השמאל של הנפש
ועדת ועדה. ועדה, ודורשים היללות כותל לפתח בוקר כל



שתי על האמת את לאור שתוציא ועדה השב"כ, על חקירה
אותם של קולותיהם נשמעים איפה מחבלים; נבלות, חתיכות
הערב משרידי השריד איפה יהודים? ילדים מאות על נפש יפי
הנשים משולי שולי איפה ממפ"ם? הטורפת החיה איפה רב?
הרחמניות של ר"צ? איפה קולותיהם רועמם של השמאלנים
מאות נעלמו לאן  האמת את לחשוף חקירה, ועדת בקריאה:

תימן? ילדי
יהודיות בנפשות שהסוחרים משום קולותיהם נדמו שמא
היו מאנשיהם, עצם מעצמותם, שמאלנים כשמאלנותם? שמא
נשתקו קולותיהם משום שעוד לא היתה בארץ גזענות כזאת,
ערות כלפי  ההומניסטים הנאורים, השמאלנים של גזענות
עושים שהיו מישהו של דעתו על יעלה וכי ? הספרדים המזרח.
מהונגריה, מפולניה, ואמהות אבות של לילדים דומים מעשים

מאירופה? מהמערב,
חברי הכנסת. את אחי אנוכי מבקש, דורש, תובע; את אחי,
ילדי תימן, אני דורש ועדת חקירה ממלכתית שתחקור,
שתבדוק, שתאשים, שתגלה את ערוותם של אותם מפלגות,
השפויה. הציונות את לייצג המתיימרים ואנשים מוסדות
של החושך "כוחות מול הנאורה. הפרוגרסיבית, המתקדמת,

הדתיים. החרדים והלאומנים".
הנעדרים תימן ילדי של המחרידה הפרשה הכנסת, חברי
בארץ שהתרחשה רוחנית ושואה משערורייה קטן חלק רק היא
את לפניה תרשום עור ההיסטוריה ישראל, מדינת קמה כאשר
לעשות השכילו לא שהמוסלמים שמה הלבבות, שוברת האמת
במדינת הציוניהחילוני הממסד הצליח שנים, אלף במשך לנו

שנה. מ30 בפחות לעשות היהודים
עשיתם ערב, מארצות ארצה שעלו יהודים אלפי מאות
בערכים ובמסורת, יהודים וציונים. נהפכו למרוששים רוחניתת
ממשלת הממשלה, שמאלני של מכוונת ממדיניות כתוצאה

מפא"ימפ''ם של המדינה החדשה.
ביום הכרזת העצמאות היו בארץ 600.000 יהודים בקושי.
לא אכל ארצה, עלו היהודים ליהודים. נזקקה המדינה
מאמריקה ולא מאנגליה ולא מצרפת ולא מהמערב. עלו ארצה
מאלג'יריה,מתוניס, ממרוקו, המזרח. מיהדות יהודים ברובם
יהודים מתימן; מפרס. מעירק, מסוריה. ממצרים, מלוב,
שהונעו עלידי ציונות שלא נזקקה להרצל כדי לזכות
ב800,ו לסוציאליסטיס שקדמה הציונות זוהי כלגיטימיות.
במאות לציון". בשובך עינינו "ותחזינה של הציונות שנה,
שבואם תמימה, אמונה מתוך לציון, שבו הם אלפיהם

יהודית. למדינה בואם פירושו לארץישראל
שהעולים הסכנה את בבירור הבינו השמאלנים המנהיגים
הגויית ההתייוונות מדינת למדינה, מהווים האלה הספרדים
בסתירה העומד כל את ייצגו המזרח יהודי לכנות. רצו שהם
השמאלנים דתיים. היו הם "המתקדמים". של לשאיפותיהם
"פרימיטיבית". לא "מודרנית", חילונית, חברה לביסוס שאפו
מאוס היה זה רעיון בגלות. תחתם שחיו לחוקים ציסו העולים
ממש של איום היו אלה עולים ומפ"ם. מפא"י של המנהיגים על
כזה גוש הנה העבודה. תנועת של הפוליטי שלטונה המשך על
מי בעד  השאלה היתה זו ? יצביעו מי כעד מגיע. אזרחים של
יצביעו? הם יצאו למסע מכוון ומזעזע להשמיד רוחנית את
וכפייה כוח של כרוטלי כשימוש המזרח עדות יהדות

ממלכתית.
התרמית מעשי את לשכוח ולא לזכור עלינו חובה
צעירים אלפי עשרות שהביאה הנוער, עליית של האכזריים
יהודים מעדות המזרח לארץישראל, כמעט כולם היו דתיים.

משקחותיהם שוכנעו שהם יימסרו לאווירה של שמירת מצוות.
של לקיבוצים אנטידתיים, למוסדות נשלחו הם זה כמקום
הנפש במהרה חוסלה שם המרקסיסטיים, הצעיר השומר

שנה. אלפיים בת היהודית
אלפי של הרוחנית השמלתם היתה מכול העצובה הפרשה
ילדי תימן, כולם דתיים, שהגיעו ארצה בתמימות עם
פיאותיהםסימניהם ושבתותיהם. והופרדו במהירה משתיהן.
של לשליטתם פיסית נתונים היו שם במעברות, רוכזו הס
פקידים שמאלנים  מפא''י, מפ"ם, במעברות היו חיי העולים
נתונים לביקורת קפדנית מצד פקידים אלה. שמנעו כמעט כל
הדתיות הקבוצות של נציגיהן לבין העולים כץ מגע
הוטרדו. הס למחנות, להיכנס הללו ניסו ואם והלאומיות,
במעצר. הושמו אפילו והם איומים, כלפיהם הושמעו
גיוס שוטרים, גייסו האנטידתיים, הפאשיסטים, השמאלנים

המזרח. יהודי של בידודם את לאכוף ממש, של
אדם התעסוקה. היה הזה הרוחני ברצח העיקרי הנשק כלי
פנקס לך יש בהסתדרות, חבר אתה אותי: שאלו עבודה, ביקש
אדום ? אין פנקס אדום  אין עבודה. שאלו אותו: איפה לומד
הבן? באיזה ביתספר  דתי? אם בביתספר דתי  אין
עבודה, תעביר אותו לביתהספר של ההסתדרות. רצח, רצח,

שואה.

שלקחה הפיסית, השואה על קודם דיבר וייס הכנסת חבר
לאזכרה זכתה היא ובנותיו. מבניו מיליונים 6 הזה מהעם

ולגבורה. לשואה הזיכרון יום  במדינה שנתית

ישראל במדינת דווקא שהתרחשה הרוחנית השואה כן לא
חובה ואחיות. אחים של נשמותיהם את שנתנו יהודים עלידי
מיוחד יום קביעת עלידי הזה הפשע על לכפר לנסות עלינו

הרוחנית". לשואה הזיכרון "יום שייקרא בשנה

הפשע את לתקן סייד להבטיח עלינו זה על בנוסף אך
הממשלה גנבתם. תימן, ילדי חטיפת השמאלנים: של השני
כל את שתחקור ממלכתית חקירה ועדת מייד להקים חייבת
מחלקה להפעיל לאלתר, חייכת, היא הזאת. המכוערת הפישה
וילדיהם, הורים של דם ובדיקות רקמות לבדיקת בנק או
כביכול, שירצו להיבדק כדי לאפשר כעת איחוד משפחות.
ועדה להקים כתוקף הממשלה סירבה עכשיו שעד מכיוון
כזאת, ואף לפתוח את הפרשה, אני מציע איאמון לממשלה.

רכה. תודה
היו''ר ד' תיכון:

   הממשלה נציג
(הליכוד): דורון שרה

סליחה, אדוני היושבראש, אני מבקשת מהכנסת להסיר
סדריומה. מעל האיאמון הצעת את

תיכון: ד' היו''ר
תודה, אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד הבעת איאמון
להיעלמותם בנוגע חקירה ועדת להקים סירובה בשל לממשלה

? נגד מי י תימן ילדי של
הצבעה

מיעוט  בעד
רוב  נגד

2  נמנעים
לא לממשלה איאמון להביע כך סיעת הצעת

נתקבלה.



משרדו פעולות על המשפטים שר סקירת ג.
תיכון: ד' היו''ר

שר סקירת הבא: לסעיף, אנחנועוברים הכנסת. חברי
המשפטים. שר אדוני בבקשה. משרדו. פעולות על המשפטים

מודעי: י' המשפטים שר
על הנחנו שבו היום נכבדה, כנסת היושבראש. אדוני
שולחן הכנסת סקירה על משרד המשפטים במדינת ישראל הוא
זרה. במרינה המתרחש אירוע בו להזכיר שראוי מיוחד יום
כנשיאה היום להכתיר שעומדת כנראה. דמוקרטית במרינה

מלחמה. פשעי של בחשדות המוכתם ארם

ראיות על שקיימים. מסמכים על הרבה וסופר דובר כבר
אינן כי אם קיימות. שהן להניח יסוד שיש ראיות ועל מצויות

בידינו.

ארוכות. שעות במשך היום, שהציגה הכנסת עשתה יפה
מי "שואה. הסרט את מבחוץ אורחים ובפני חבריה בפני
ולהזדעזע לחזור שלא היה יכול לא הזה בסרט הבוקק שצפה
בלתי הדעת, על מתקבלים בלתי אנושיים, בלתי מפשעים
עמנו. מבני מיליונים היו קורבנותיהם ועיקר שבוצעו, יאומנו,
שבו היום יבוא ועוד בגרמניה. רק לא פעלה הנאצית החיה
כמעט וביניהם פעולה, משתפי לגבי בכללה התמונה תואר

. שלמים. עמים
כנשיא היום מוכתר להיות שעומד ולדהיים, קורט
שנבדקובמשרדנו, רבים כמסמכים מצוי עניינו אוסטריה.
בצבא לשירותו שנוגע מה ככל שיקר האיש כי מהם וברור
שלוש במשך שירת הוא כי העובדה את והסתיר הנאצי הגרמני
הדרוםמזרחית, החזית על המופקד בגיס מודיעין כקצין שנים

 פשעי ביצע ולדהיים שירת שבו הגיס הבלקנים. אזור הוא
פעולות וביוון. ביוגוסלביה אזרחית אוכלוסייה נגד מלחמה
בניערובה, של להורג הוצאה שבויים. של רצח כללו אלה
השמדה למחנות כפייה.שילוח לעבודות אזרחים העברת
התנגדות התגלתה שבהם אזורים תושבי כלפי עונשץ ופעולות
לכיבוש הנאצי. מפקד הגיס, שתחתפיקודו שירת ולדהיים,

מלחמה. פשעי עשיית בעוון המלחמה אחרי נתלה
ולדהיים אולי לא עסק בעצמו בביצוע הפשעים, אלא
שלו הפיקוד בפני מצב הערכות כהצגת דיווחים. בקבלת
ולדהיים של מקומו אך בשטח. ליחידות פקודות ובהעברת
ידע לא שהאיש הדעת על להעלות וקשה מרכזי, היה במערכת
על ביצוע פעולות שהן בגדר פשעי מלחמה.
מקום היום היה בארץ. ולדהיים היה שאילו יכוללומר, אני
לאלה סיוע במתן שחשוד כמי נגרו, משטרתית בחקירה לפתוח
שביצעו את הפשעים, אבל, משרד המשפטים ימשיך באיסוף
לחשדות יסוד שיש יתברר אומנם ואם וראיות. מסמכים חומר.
"הנסיבות אף על נחריש, ולא נשקוט לא בידינו, המצויים

הזה. במקרה המיוחדות הפוליטיות
סקירה הכנסת שולחן על הנחתי היום היושבראש. אדוני
המשפטים במשרד השונות היחידות לפעולות המתייחסת
ובמערכת בתיהמשפט. חברי הכנסתהנכבדים ודאי יעיינו
בסקירה זו, שכן.אין בדעתי לסקורעתה באופן מפורט את
ופעולותיהן.אתייחס בתיהמשפט מערכת את המשרד. יחידות
רק לכמה נקודות מן העבר, שכן הסקירה מתייחסת לשנת
המערכת, בראש נסים משה השר כיהן שבה .1985/86 הכספים
כשר שעשה המסורה העבודה על לו להודות הזדמנות וזוהי
שנים. שש על העולה זמן בפרק ישראל בממשלת המשפטים

מקום תופס המשפטים משרד במסגרת המשפטי הייעוץ
המערכת בראש וכבדות. חשובות רבות. הן ומשימותיו נכבד.
הגדרת עלפי גם שהוא, לממשלה. המשפטי היועץ עומד

תפקידו, ראש התביעה הכללית.
המשפטי היועץ בתפקיד משמרות חילופי היו לאחרונה
כשמונה זה בתפקיד שכיהן זמיר יצחק פרופסור לממשלה.
שנים סיים את כהונתו; והחליף אותו השופט יוסף 'חריש,

שכיהן קודם לכן בביתהמשפט המחוזי בתלאביב.
אדוני היושבראש, אני מבקש לנצל הזדמנות זו כדי
למוסד הנכבדה תרומתו על זמיר יצחק לפרופסור להודות
שעשה הטובה העבודה ועל לממשלה המשפטי היועץ

זה. בתפקידו
(המערך): הראל אהרן

הממשלה. ראש לממלאמקום גם זאת תגיד
מודעי: י' המשפטים שר

הנעדרים הכנסת חברי יתר ו כמ הפרוטוקול; את יקרא מן האולם,הוא
(המערך); דראושה עבדאלוהב

דברים. מיני בכל אותו מאשימים אבל
תיכון: ד' היו''ר

רבותי, חבר הכנסת דראושה, אתה תוכל להתייחס לדברים
המשך. אדוני, אנא, לשר. להפריע לא מבקש אני הדיון. בהמשך

מודעי: י' המשפטים שר
הנוח, במזגו זמיר, פרופסור של המעמיק המשפטי בידע
באתנו הקשובה לכל אזרח, הוא קנה לו מעמד נכבד במערכות
אשר ובכל אשריעשה בכל הצלחה לו מאחלים ואנחנו המדינה.

יפנה.

אני גם מבקש לברך ברכהנאמנה את היועץ המשפטי
מעמיק וניסיון ידע בעל שהינו חריש, השופט לממשלה.
המבצעתוהן הרשות במסגרת הן המשפטיות, במערכות
בתפקידו. הצלחה לו מאחל ואני השופטת, הרשות במסגרת
השחר, חסרת ההתנפלות את להוקיע המקום כאן אולי
חסרת היסוד וחסרת כל מעצורים על השופט חריש מייה:עם
קשה בתקופה מונה הוא לממשלה. המשפטי ליועץ מינויו
את באמונה למלא עלמנת יכולתו ככל ועושה והוא למשרדו.
אחרות בפונקציות ונם הכאובה בפרשה גם תפקידושליחותו

לסמכותו. הנתונות
את תקראו כאשר הכנסת, חברי השנתית. הסקירה לגבי
כאן מדובר כי אתי. שתסכימו רומני הסרטים, ואת הנתונים
במערכות  הן במשרד המשפטים והן במינהל בתיהמשפט
 שהעומס עליהן הולך וגדל, ואילו האמצעים העומדים
לרשותן הולכים ומצטמקים, או הולכים ומחבלים, בבחינת
"תבן אין נתן לעבדיך ולבנים אומריםצ להם עשו". הנתונים
המחלקות של הפעילות בתיאורי גם היטב משתקפים הללו
מערכת על המוטל והעומס המשפטים במשרד השונות
בתיהמשפט, הנמצאים בעלייה. והנטל כמעט כבד מנשוא. על
סוגיה זי:עוד תהיה הזדמנות לעמוד אולי בסיכום הדיון. 

אחת," ליחידה הנוגעים מספרים כמה אפרט זאת בכל
למערכת בתיהמשפט, הם נכונים גם לגבי הפרקליטות וגם
המבוצעות והמגוונות. הרבות האחרות, הפונקציות לגבי
המיוחד, אופיה פונקציה לכל כי אם המשפטים, במשרד
במשימותיה; לעמוד כדי השונים וצרכיה השונות שיטותיה



מערכת בתיהמשפט קלטה בשנה שבה  מדובר למעלה
מכל תיקים מ758.000 למעלה קצת וסיימה תיקים מ760.000
הסוגים. כאשר מדובר בכל רמות המשפט  ביתהמשפט
העליון. בתיהמשפט המחוזיים. בתימשפט השלום,
ובתיהמשפט לעבודה בתיהדין לתעבורה, בתימשפט
על הזאת. המורכבת המלאכה כל את מקומיים. לעניינים
אח שאין דומני, כישראל. שופטים 260 ביצעו האדירה, כמותה
הבעיות מגוון גם לכם, כידוע הזאת. הכמותית לפרופורציה ורע
על עולה. ואולי נופל, איננו בישראל לבתיהמשפט המובאות
ישראל, ממדינת מונים עשרת הגדולות כארצות הבעיות מגוון
של כזה אדיר נחשול מול אנשים קומץ של הזאת וההתמודדות
עניינים המובאים לשיפוט. דומני שצריך להזעיק את כולנו.
ואולי היחידות, המערכות אחת היא בתיהמשפט מערכת
הנהגת עם קטנו לא שמשימותיה ישראל. במדינת היחידה.
ח מדיניות עקב הוא. נהפוך החדשה. הכלכלית המדיניות
התרחבה הפעילות בבתיהמשפט, וכפי שאמרתי  בלא שום
תגבור בתקני שופטים, בתקנים מינהליים, במבנים, במיכון
ובכל סוג משאב אחר. צר לי לכן לומר, כי המצוי כיום רחוק
בדחיפות. הנדרש מן הנדרש. מן אלא הרצוי מן רק לא מאוד
להתייחס מבקש אני הכנסת. חברי ברשותכם ועכשיו.
הראשונה העתיד. פני צופה שעניינן סוגיות. לשתייםשלוש
לבית. שהובאו חוק בהצעות דיון בשולי אתמול הועלתה שבהן
ללכת בחרה הכנסת לכס. כידוע לישראל. חוקה הוא: ועניינה
השלמת או חקיקה. של בדרך חוקה בניית אבולוציונית: בדרך
חקיקה, של חוקייסוד, עשינו כברת דרך יפה. עדיין לפנינו
לעריכת לגשת שנוכל לפני להשלימם שיש חוקייסוד, כמה
כמו  כבדים חוקייסוד לכמה כוונתי הכולל. במבנה החוקה
החקיקה. חוקיסוד: האדם, זכויות חוקיסוד: חוקיסוד כל
חוקיסוד: מבקר המדינה, שכבר נמצא על סדרהיום של ועדת
להוסיף צורך גם לשקול מקום אולי ויש ומשפט, חוק החוקה,

המדינה. חוקיסוד:
מלאכה איננה היא אבל בעיצומה, נמצאת הזאת המלאכה
של החקיקה שתושלם לאחר רק בה. להאיץ אפשר או שמותר
למדינת חוקה של כוללת לעריכה לגשת נוכל הללו חוקיהיסוד

והתאמתם. חוקיהיסור חיבור עללדי ישראל,

אולי הכנסת לפני להעלות מבקש שאני השני הנושא
הרבה נושא שהוא דומני אבל. דיומא, מענייני כנושא יישמע
שבעקבות החקירה. לוועדות וכוונתי דיומא, מענייני יסודי יותר
שבע במשך בכנסת. 1968 בשנת שנתקבל החקירה ועדות חוק
השנים הראשונות מאז נתקבל החוק בכנסת היו שלוש ועדות
בנושאים חקירה ועדות היו שאלה לומר, אפשר חקירה.
ונושא הכדורגל נושא אלאקצה, נושא  מאוד מוגבלים
"נתיבי נפט"  ובנושא אחד כבד, כמובן, והוא מלחמת יום

הכיפורים.

חקירה. ועדות שלוש שוב היו האחרונות השנים בשש
חקירה ועדת היא לזלול, בלי לומר לעצמי מרשה אני אחת.
שעניינה היסטורי רחוק, עניין רצח ארלוזורוב, השתיים
בביירות. הפליטים מחנות בעניץ הוועדה היו האחתת
ולאחרונה  ועדתבייסקי, שהוקמה בעקבות ויסות מניות
הליכים קיום הוא החקירה ועדות את המאפיין הבנקים.
להיפגע שעלול מי לכל זכות ומתן היקף. מרובי פומביים.
הוועדה לפני לכן קודם להתייצב הוועדה, מהמלצות ממסקנות,

וראיותיו. טענותיו את ולהשמיע
השימוש שאולי מחשכה. הבית לפני להעלות מעז אני
מהשימוש מרוסן יותר הרבה להיות צריך חקירה בוועדות

שאנחנו עשינו בהן  עד היום. אני מרשה אפילו לעצמי לומר,
להחליף יכולות איגן מתוקן דמוקרטי במשטר חקירה שוועדות
אולי. יש. שהזכרתי מהוועדות ובחלק המדינה. רשויות את
למוסד ההכרעה את ולהעביר מאחריות להתנער גטייה משום
שאין אומר זה אין המקובלות. המדינה לרשויות מחוץ חיצוני.
יכולים להיות מקרים, נושאים ואירועים במדינה שהמכשיר

חקירה. ועדת הוא לבדיקתם ביותר המתאים
אחד והוא  הבית לפני להעלות מבקש שאני נוסף נושא
זו בתקופה אתם להתמודד חייבים. ואולי הראוי, שמן הנושאים
 הוא שאלת ההסדרים המשפטיים הקיימים, בשיטותינו.
לטיפול ולהתמודדות עם סוגיית חדלון הפירעונות של חברות
פירעון בחדלון משמעותי גידול ספק. שום בלי יש, בישראל.
חובות בשנים האחרונות, ההסדר הקיים לטיפול במצב כזה
חדש נוסח כעצם שהיא חדש), (נוסח החברות בפקודת מעוגן
של פקודה מנדטורית משנת 1929, בתוספת תיקונים מסוימים
מאז קום המדינה, שאף אחד מהם איננו עוסק בסוגיית חדלון

הפירעון.
בארצותהברית, לעומת זאת, קיים משנת 1978 חוק
מודרני חוק יחידים. ושל חברות של רגל פשיטות לגבי ספציפי
חדלון תופעת עם להתמודדות מיוחדים הסדרים מצוים שבו
היא המגמה כאשר הפירוק. הגשת שלפני בשלב הפירעון
בשיקומה, עתיד יש אם כזה, למצב שנקלעה לחברה לאפשר
ההסדר לפירוקה. הליכים נקיטת ללא מסוים זמן בפרק לפעול
הזה בארצותהברית קיים בפרק 11 לחוק שהוא ארוך מסוכך
את מלממש המובטחים מהנושים למנוע ניתן ולפיו ומורכב,
ביטחונם לפרק זמן מסוים תמורת המרת זכויותיהם בנכסי
איגרותחוב. מניות. למשל. אחרת. לזכות המסוימים החכרה
מעין  אחרות מימוש דרכי או הריבית בשיעורי שינויים

פעילותה. כדי תוך החברה של ריאורגניזציה
חדש חוק ,1985 בשנת לאחרונה. נחקק באנגליה גם
האמריקני, להסדר זהה לא מסוים, הסדר יש ובו זה. בנושא
לתהליך קדםהפירוק. וגם כאן המגמה היא למנוע התמוטטותן
הסדר במסגרת לשיקומן סביר סיכוי שיש חברות של ופירוקן

מיוחד.
לאורדברים אלה , מונתה לאחרונה במשרד המשפטים
לוין, שלמה השופט העליון, ביתהמשפט שופט בראשות ועדה
הקיימים הדינים של התאמתם מידת את לבחון הוא ותפקידה
בסוגיית פשיטות הרגל ופירוק חברות לצרכים הקיימים
בתחומים אלה, ולתת חוותדעת במיוחד בשתי שאלות:
המערכת לרשות העומדים האמצעים האם  הראשונה
השיפוטית עונים על הבעיות המתעוררות במצבים של חודל
לשיפור הצעות להציע  השנייה תאגידים; של פירעון
לבדוק ובמיוחד אלה, בתחומים המשפטית המערכת ולייעול
הסדרים הישראלית המשפטית במערכת לעגן מקום יש האם
בחוק 11 בפרק מצוים שהם כפי התאגיד, ניהול לצד דומים

האמריקני. הרגל פשיטות
פני שצופים נושאים כמה על להצביע לעצמי הרשיתי
מלאכת המלאכה, מועד. בעוד לקדמם ויפה טוב אבל עתיד.
היא המשפטים, משרד מלאכת אפילו או המשפט. מערכות
מלאכה מתמשכת, כל עוד קיימת חברה, מדינה דמוקרטית,
פירוטולפעמים עיבוד. התאמה. סדיר. באופן דורשים, החוקים
גם טיפול. גם הטיפול בעשיית דין, אם אפשר גם בצדק, אבל
הוא הראוי מן מתמשך. טיפול הוא דין. בעשיית כול. קודם
מתוקנת. חברה של מוסד יסוד שהיא הזאת, המערכת שלרשות
המשימות עם להתמודד תוכל שהיא כאלה אמצעים יעמדו

בעתיד. לה וצפויות היום עליה שמוטלות



אני רוצה להביע תקווה, שגם בעקבות הדיון בבית הזה
תוכרנה הבעיות המיוחדות, בעיות שנראות לפעמים כבעיות
אדמיניסטרטיביות אכל יש כהן משום עיוות דין עלידי סחבת
או עיוות דין עלידי טיפול לא שלם, אם כי הקטגוריה שבה
קטגוריה לכאורה היא הללו הקשיים את מגדירים
ארגוניתמינהלית, אם תקוותי אכן תתממש ותופנה תשומת
אין חשיבותה שעל המערכת של המיוחדים לצרכים הלב
עוררין. דומני שנוכל להמשיך את המסורת המפוארת של
אלא המדינה, ברחבי רק לא יצא ששמעו המשפטים משרד

העולם. ברחבי
תיכון: ד' היו''ר

מך חלק היא שהסקירה מבין אני המשפטים. לשר תודה
הפרוטוקול.

מודעי: המשפטים.י' שר .

בבקשה. כן,

המשפטים) שר סקירת (להלן
לבית אדווח זו בסקירה נכבדה, כנסת היושבראש. אדוני
מערכת מופקד: אני שעליהן העיקריות המערכות שתי על

בתיהמשפט. מינהל ומערכת המשפטים משרד
כיהן שבה ,1985/86 הכספים לשנת מתייחסת הסקירה

המערכת. בראש נסים משה השר

החקיקה מחלקת
בתחומים עוסקת המשפטים משרד של החקיקה מחלקת
להכנת הפעולות של משפטיתמקצועית הכוונה (א) הבאים:
חקיקה ייזום (ב) עליהן; ופיקוח הממשלה משרדי של החקיקה
שהועברו או המשפטים משרד של פעולתו שבתחום בנושאים
אחר מעקב (ג) המשרד; של לטיפולו הממשלה החלטת עלפי
הטיפול בהצעות חוק במטרה לקרמן באופן אחיד ויסודי, מהיר
של חוק הצעות של המשפטיים ההיבטים בדיקת (ד) ויעיל;
חברי הכנסת והבאת המלצות לגביהן לפני שר המשפטים; (ה)
של בדיונים השתתפות (ו) החוק; להצעות אחיד סגנון מתן
ועדות שרים, של מליאת הכנסת, ושל ועדות הכנסת,בעת
ולוועדותיה לכנסת מסייעת היחידה חוק. הצעות בהן שנדונות
חברי של פרטיות חוק הצעות לרבות חוקים. לניסוח הנוגע בכל

, הכנסת.

הנסקרת בשנה המשפטים משרד של החקיקה פעולות
העיקריים ויעדיה המשפטים, שר שאישר תוכנית עלפי נעשו
עבודה שהיו הממונות דיני של קודיפיקציה הכנת (א) היא:
מקיפה הנערכת עלידי ועדה בראשותו של שופט ביתהמשפט
כ20 של קודיפיקציה עריכת ומטרתה ברק אהרן העליון
חוקים; (ב) הכנת קודקס חדש של החוק הפלילי,"לרבות הנהגת
מחקר, בשלבי המצויה עבודה  הענישה בדרכי רפורמות
דיון ובדיקה; (ג) הכנת קודקס של חוקי העבודה  עבודה
על המונח עבודה ה חתה חוק הוא הראשון ופריה החלה שככר
לה,שלמת לגשת יהיה ניתן זה חוק לכשיחוקק הכנסת. שולחן
מטלה  מינהל סדרי של נורמות הצעת (ד) הקודקס;
שהוטלה על ועדה בראשות פרופסור יצחק זמיר: (ה) חקיקה
אחידים לחוזים ביתהדין הסדר נעשה  הצרכן להגנת
שנתקבל חיוב כרטיסי חוקחוזה ונחקק שוטף באורח הפועל
בכנסת בימים אלה; (ו) חקיקהבדיני הקניין הרוחני: בשלב
מתקדם נמצאת  הצעת חוק לתיקון פקודת זכויות יוצרים.
יוצרים; זכויות לחוק הכללית ברביזיה בהכנת העבודה נמשכת
(ז) קוזדיפיקציה של דיני החברות, דיני הראיות ודיני הנזיקין
עבודה המצויה בשלבי מחקר. דיון ובדיקה; (ח) הסדרת

בעקבות המשפטים במשרד הנבדק נושא , שונים מקצועות
פניות של בעלי מקצועות להסדר מקצועים בחקיקה,

בשנים התשמ"ד, התשמ"ה ובשנה השוטפת, בין החוקים
המשפטים משרד של ביוזמתו נתקבלו זו. במסגרת המרכזיים
[נוסח בתיהמשפט חוק השפיטה; חוקיסוד: הבאים: החוקים
המגילה; לביטול חוק שנושנו; דינים לביטול חוק משולב];
חוק זכויות מבצעים; חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים,
הירושה חוק (תיקון); הפרטיות הגנת חוק :(5 מס (תיקון
(תיקון עורכיהדין לשכת חוק בןזוג); (לרושת (7 מס' (תיקון
מס' 14); חוקיסוד: הכנסת (תיקון מס' 9). חוק העבירות
עלידי פורסמה כבר שלו המשנה חקיקת גם  המינהליות
משרדי עם מגעים מתקיימים אלה ובימים המשפטים משרד
ולשם המינהליות העבירות קביעת לשם השונים הממשלה

החוק. הפעלת שיאפשרו פתרונות מציאת
דים הייע י ליישום חקיקה של זו מגמה כי מקווה אני

הנוכחית. העבודה בשנת גם ביטויה את תמצא הנוכרים
רשומות ועריכת החוק ניסוח

חקיקת ואת הראשית החקיקה את מלווה הניסוח עבודת
מכינה היחידה ושילובן. צורתן וקובעת שלביהן בכל המשנה
מימי שבתוקף הראשית החקיקה של עבריים חדשים. נוסחים
ועדות ומלווה הכנסת חוקי של משולבים ונוסחים המנדט,

.   . אלה. בנוסחים המטפלות
מדורי כל לאור ומוצאים י נערכים רשומות במערכת
ויומן הפטנטים יומן אמנה. מכתבי במסף בעברית. רשומות
סימני מסחר. הפצת רשומות נעשית באמצעות שירות ההפצה
הביטחון. משרד של לאור ההוצאה שליד הממשלה פרסומי של

משנה חקיקת
 הממונה על חקיקת המשנה עוסק בבדיקת חוקיותה של
סמכויותיו, לפרסום,לעניין הנשלחת או המוצעת המשנה חקיקת
של ובניסוח בעיבוד וכן המסמיך. החוק במסגרת המתקין של
 תקנות, צווים, הוראות מינהל וחוקי עזר. כמוכן עוסק הוא
אחרות ולרשויות השונים הממשלה למשרדי והדרכה בייעוץ
תחומי כל את מקיפים נושאים כשה כאמור. חומר הכנת בעניין
ועד וכספים מינהל כלכלה, דרך ומשפט שלטון מסדרי החיים

ורווחה. חינוך לבריאות.
ורשויות שרים של משנה חקיקת טופלה בשנת,התשמ"ה
אחרות, הפועלות עלפי דין, בין היתר בתחומים אלה: אגודות
שיתופיות. בזק, ביטוח לאומי, בטיחות בעבודה, בנק ישראל.
גנים לאומיים. דייג, הגנת הדייר, מועצות חקלאיות, מזון, מס
הכנסה. מכס. מקרקעין, נפט, סדרידין,עתיקות,עורכידין,
תחבורה, תיירות, תכנון ובנייה ועוד כמוכן טופלו חוקי עזר

להן, הנוגעים בכלהעניינים מקומיות רשויות של רבים
של מיוחדות משימות תמיד מתוספות הרגילות למשימות
צורכי השעה כמו העלאות מחירים ,מיידיות הנעשות בצווים או
נוספו לאלה חיוניים. עבודה לשירותי שעתחירום בתקנות
לעניין בחקיקה הכרוכות המיוחדות המשימות התשמ"ה בשנת

המחירים. ויציבות המשק ייצוב
מבחינה כמותית  מחזיקה חקיקת המשנה של שנת
התשמ"ה כ7,000 עמודי דפוס, כמות נכבדה ביותר המוטלת
על.כתפיו של עובד אחד בלא עזרה מקצועית או טכנית,

המדינה פרקליטות
. פרקליטות המרינה מייצגת את המדינה ואת רשויותיה
בעניינים הפליליים, האזרחיים והמינהליים בבתיהמשפט על



בפני המדינה את הפרקליטים מייצגים כן ערכאותיהם. כל
בתידין וועדות שונות לרבות בתידין לעבודה. ביתהדין
למשמעת של עובדי המדינה, ביתהדין המשמעתי של לשכת
עורכיהדין והמוסד לבוררות מוסכמת. בנוסף על תפקידיהם
בוועדות נם המדינה פרקליטי משתתפים לעיל המפורטים

לעניני חקיקה וייעוץ.
קבועים הפלילי בתחום ומעמדה הפרקליטות סמכויות
בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ''ב  1982.
הפרקליטות בנויה מלשכה ראשית ומשמונה פרקליטויות
להלן המדינה. פרקליט עומד הפרקליטות כשבראש מהחיות
רשימת פרקליטויות המחוז: מחוז ירושלים, מחוז הדרום, מחוז
תלאביב (פלילים), מחוז תלאביב (אזרחי), מחוז המרכז,

מחוז חיפה, מחוז הצפון ומחוז לעבירות מיסוי וכלכלה.

בסמכות פרקליט המתח להעמיד לדין כל אדם. כאשר
לחוק, בהתאם לאישום מספיקות הוכחות נגדו העלתה חקירה

המשפט. בניהול לציבור עניין שאץ סבור הוא אם לבד
בטיפול פעולתה את הזאת השנה נם המשיכה הפרקליטות
קשיים על להתגבר מאמץ תוך עיסוקה שטחי בכל בתיקים
ביחידות. בתקנים מחסור של ובעיות עבורה לחץ של ניכרים

,1984  התשמ''ד (19 מס' (תיקון בתיהמשפט חוק
הסמיך את בתימשפט השלום לדון בכחמישים סעיפי אישום
בתיהמשפט של הבלעדית לסמכותם נתונים כה עד היו אשר
של עבודתה צורת על ניכרת השפעה זה לתיקון המחוזיים.
הפרקליטות ועל פריסת אנשיה, שכן מעתה על הפרקליטות
לייצג את המדינה בתיקים רבים יותר בבתימשפט השלום 
יותר הפרקליטים. של יותר רחבה פריסה המחייבת עובדה
הפרקליטים עלידי נוסף זמן. השקעת וממילא נסיעות,

תיקים. באותם המטפלים
בעקבות בדיקה שנעשתה, נעתר משרד האוצר לחלק
מדרישות המשרד, והוסיף השנה לפרקליטות כמה תקנים,
תאפשר לא עדיין זו תוספת פעילותה. את לקדם במגמה
הן  עליה 'המוטלות המשימות את למלא לפרקליטות
רמת מבחינת והן הפרקליטים, ופריסת הפעילות. קצב מבחינת
הפעילות הראויה, וזאת, לנוכח תוספת המשימות שהוטלה
בשנים האחרונות על הפרקליטות, הגדלת מספר השופטים
לטפל. הפרקליטות נדרשת שבהם החרקים במספר וגידול

עלידי פליליים בהליכים הטיפול לזירוז להביא במגמה
פרקליטות המדינה הוציא היועץ המשפטי לממשלה, בינואר
1985, הנחיות המיועדות לסייע במידת האפשר לקיצור הזמן
מתוך המדינה. בפרקליטות אישום כתבי להכנת הנדרש
במטרות לפגוע ובלי מקרה כל של בנסיבותיו התחשבות
סולם נקבע ההנחיות עלפי הפלילי. המשפט של העיקריות
הטיפול על דיווח דרכי ונקבעו שיהיו למניעים /עדיפויות בתיקים.
הבורר פסק להפעלת בקשר המגעים הסתיימו זו בשנה
לגבי שכר הפרקליטים, ושופרו במידה מסוימת תנאי העבודה.

הפרקליטים. של

המחלקה לעניינים ביןלאומיים בפרקליטות המדינה
המחלקה לעניינים ביןלאומיים, מייצגת את המדינה
בנושאים משפטיים כעלי אופי ביןלאומי, היא מטפלת
חוץ מדינות עלידי לישראל המוגשות הסגרה בבקשות
היוצאות הסגרה ובבקשות בארץ בתיהמשפט בפני ומתבררות
היתר בין נמלטים. עבריינים לארץ להחזיר ומיועדות מישראל

הואשמו אשר פושעים כמה וממנה ארצה הזאת השנה הוסברו
בעבירות מרמה בהיקף גדול וכן בעבירות חמורות אחרות.
משפטית לעזרה חוץ מארצות בבקשות מטפלת המחלקה
בעניינים פליליים ומגישה בקשות למדינות חוץ לחיקורי דין

כארץ. המתנהלות משטרתיות לחקירות בקשר
עם המשאומתן ניהול נושאי את ריכזה המחלקה
בעניינים הדדי לסיוע אמנה לכריתת ארצותהברית שלטונות
מודרנית באמנה הקיימת ההסגרה אמנת ולהחלפת פליליים

יותר. ויעילה
בהסגרתו המחלקה עסקה נאציים, מלחמה פשעי בתחום
במחנה תאיהגזים בהפעלת המואשם דמיאניוק איבן של
המוות טרבלינקה, ובאיסוף חומר הראיות נגדו. הסגרה זו
סמכותה את ומאשרת הביןלאומי בחוק תקדים מהווה
נאציים. מלחמה פושעי לשפוט ישראל מדינת של השיפוטית
להסדר חוק טיוטת המשפטים. לשר הגישה המחלקה

מולדתם. בארץ עונשם לריצוי פליליים אסירים העברת
החגיגות מחלקת

על המשפטים שר בשביל חומר מרכזת החנינות מחלקת
חנינה אותם לחון בקשות הוגשו שלמענם עבריינים. אודות

מלאה, או להקל בעונשם.
שבוצעה. העבירה נסיבות על חומר נאסף היתר. בין
עונשם את ולגזור דינם להכריע בבואו ביתהמשפט שיקולי
ועל משמעות העונש לגביהם ולגבי אלה התלוים בהם. על סמך
לנשיא האמורות בבקשות דעתו המשפטים שר מחווה זה חומר

המרינה.

כ1985/86 הגיעו למחלקת החנינות 2.254 פניות. 37 זכו
חוק במסגרת ההתיישנות תקופת קוצרה ל46 מלאה. לחנינה
המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א1981, ול251

העונש. הוקל

המקרקעין והסדר רישום אגף
האגף מופקד על קביעת הבעלות וזכויות הקניין על כל
נכסי דלאניידי במדינה, פעולות האנףלרישום מקרקעין
ולהסדר הקניין במקרקעין מתרכזות בעיקר בתחומים הבאים;
ופעולות עסקעות אישור ב. המקרקעין: פנקסי ניהול א.
שבשיכונים בדירות הקניין זכויות רישום ג. במקרקעין;
ציבוריים; ד. הכרעה בסכסוכים בין בעלי דירות בבתים

במקרקעין. הקניין זכויות הסדר ה. משותפים

אגף רשם חברות, השותפויות ושמות עסק
מנדטוריות; פקודות שלוש על מושתתות האגף פעולות
עסק. שמות רישום ופקודת השותפות פקודת החברות. פקודת
נוספים. בחוקים שונות הוראות מפוזרות אלה פקודות על נוסף
חוק בולים, מס חוק כגון: האגף על וחובות תפקידים המטילות
ניירות ערך, חוק לעידוד השקעות הון וחוקים אחרים. חוקים
הזכות את קובעים לעיל המפורטות הפקודות ובמיוחד אלה

עצמי. משפטי כגוף להתארגן
עקרון את קובע משפטיים תאגידים הקמת המאפשר החוק
המוטלת החובה ואת לתאגידים הנוגע בכל הרישום פומביות
החברה. למבנה הקשורות פעולות על לרשם לרווח עליהם
פיננסיים ושיקולים משקיים לחצים כלכליים. כוחות
הנדרש. הטיפול ואופי האגף עבודת קצב על משפיעים
ובפעולות כמסמכים כמותי גידול על מצביעה הסטטיסטיקה



המוטלות על עובדי האגף. בנוסף על כך חל שינוי מהותי
לשנה משנה נעשים אשר המוגשים המסמכים של באופיים

יותר. ומורכבים מסובכים

עבודת האגף הינה בעיקרה; א. רישום חברות חדשות; ב.
שעבודים מחיקת שעבודים. רישום ג. שנתית; אגרה גביית
ה. ורישומן; מיוחדות החלטות בחינת ד. שעבודים; ותיקון
העמדת בצווי טיפול רישום. 7ה בכלל מרצון. בפירוק טיפול
ז. הון: בהגרלות וטיפול בחינה ו. פירוקי; וסיום מפירוק הליכי
תגובות לבתימשפט בבקשות משפטיות כגון, הארכת מועדים.
שתוקפם ורישומים בהחלטות וטיפול בחינה ח. הון; הפחתת
המסמכים שאר כל בחינת ט. האגף; כספרי תלוי המשפטי
לאחר מסמך כל להעברת אחריות י. החברות; לתיקי המוגשים
הבחינה ליחידת המיכון כדי שיעודכן המידע. במחשב;יא.
בדיקת בקשות להעתקים מאושרים ובדיקת אימות ההעתקים;

החברה. במסמכי לעיין המבקש לקהל שירות יב.

המביאות פעולות בין אפוא מתחלקת האגף עבודת
ליצירת עובדות משפטיות חדשות, כגון, רישום חברה, שינוי
עקרון את לממש שנועדה פעילות לבין הון, הגדלת חברה. שם

הפומביות.

חדשות התפתחויות
של השוטפות לפעולות משמש שבמחשב המידע מאגר ■

מהמחשב שאילתות לקבלת הציבור עלידי מנוצל ואף האגף
בתלאביב. המידע בלשכת והן בירושלים הן

המידע מאגר בנושא מהפכה לחולל האגף מנסה זמן זה
וזאת, עלידי בניית מערכת מיכון חדשה. הוזמן מחשב עצמאי
תופעל כאשר מ.ל.מ. חברת עלידי חדשה תוכנה ונכתבת
הטכנולוגיות את לנצל נוכל מספר חודשים בעוד המערכת
החדשה המערכת הכספיות. העלויות את ולצמצם החדשות
יעלו. אשר וחסכניות יעילות תשובות של רחב מגוון תכלול
במערכת לציבור. השירות ורמת איכות את שיעור. לאין
עובד כל כאשר המערכת כהפעלת העובדים ישולבו החדשה
חדשות תוכנות יחוברו למערכת המחשב. עם ישירות יעבוד
יהיו ועוד. בנקים תיאומי מעקבים, המכתבים. מערכת כל ולכן.
ממוכנים. המערכת תאפשר מתן שירות מיידי onlinEובאופן
הבקשה. הגשת ביום מבוקשו את לקבל יוכל הציבור זה

הרשמי והכונס הכללי האפוטרופוס אגף

העיקריים: הפעילות תחומי .1

הסטטוטוריות הסמכויות על מתבססת האגף פעילות
לחלק ניתן שונים. כחוקים הכללי לאפוטרופוס שהוענקו
בגילוי טיפול א. עיקריים: תחומים לשבעה אלה סמכויות
הכללי. האפוטרופוס חוק עלפי עזובים, נכסים ובניהול
עלפי הרשמי, הכונס תפקידי מילוי ב. ;1978 התשל"ח
המשפטי היועץ ייצוג ג. החברות: ופקודת הרגל פשיטת פקודת
לפי בהליכים הדתיים ובתיהדין בתיהמשפט, בפני לממשלה
חוק הירושה וחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות; ד.
להם המוגשים הדוחות בביקורת לבתיהמשפט סיוע מתן
תפקידיהם ומילוי עיזבון, ומנהלי אישיים אפוטרופוסים עלידי
פעולות עשיית ה. מיוחדים; במקרים האחרונים אלה של
נפש חולי של בנכסיהם דיחוי סובלות שאינן משפטיות
הטיפול ריכוז ו. אישי; אפוטרופוס להם שאין מאושפזים
מטעם הממשלה בעיזבונות לטובת המדינה, בארץ
חוק לפי הציבוריים, ההקדשות על פיקוח ז. ובחוץלארץ;

הנאמנות.

נוספים: פעילות תחומי .2

נוספים. תפקידים כמה בחוקים ייחדו הכללי לאפוטרופוס
מי של לנכסיהם הדאגה כלל. בדרך הוא, להם המשותף שהקו
או שזהותם משום כין  בעצמם זאת לעשות מסוגלים שאינם
שמקום הימצאם אינם ידועים. וכין מטעמים של מוגבלות
את היתר. כין לציין, ניתן זו במסגרת אחרות. מניעות או אישית.

הבאים: התפקידים
בתקופה שנוהל בירושלים היהודי ברכוש הטיפול א.
"רכוש על הירדני הממונה בידי הימים ששת למלחמת שקדמה
משולב], [נוסח ומינהל משפט הסדרי חוק (לפי האויב"

התש''ל  1970).
או להנהלתם שקיבלו ומורשים נאמנים על הפיקוח ב.
מקרקעין זה (ובכלל כלשהו נכס אחר. של לטובתו לשליטתם.
לאחר  שהוא) סוג מכל הנאה וטובות זכויות וכן ומיטלטלין,
הנאמנות יוצרי עם האחרון הקשר נתקיים מאז שנים עשר עבור
לצורכי הרכישה דיני לתיקון החוק (לפי המיועדים הנהנים או

ציבור, התשכ"ד  1964).
פיצויים כספי של והשקעה לניהול כנאמן כהונה ג.
לא אשר שהופקעו. מקרקעין בעלי של לזכותם בידיו שהופקדו
מן במישרין כספם אח קיבלו לא אחרים שמטעמים או אותרו,
לצורכי הרכישה דיני לתיקון החוק (לפי המפקיעות הרשויות

ציבור, התשכ"ד  1964).
להם שניתנו מתנות על ציבור מעובדי הודעות קבלת ד.
כופר קבלת וכן לידיו עצמן המתנות קבלת תפקידם, עקב
(מתנות), הציבור שירות לתקנות בהתאם בגינן. הכסף

.1980 התש"ם

ה. כהונה כנאמן להשקעה של כספי עיזבונות פרטיים
הירושה חוק לפי בידיו שהופקדו אישיות ואפוטרופסויות
ותקנות .1979 התש"ם עיזבון). כספי להשקעת (דרכים
כספי להשקעת (דרכים והאפוטרופסות המשפטית הכשרות

.1979 התש"ם חסוי),

כתוצאה עזובים כנכסים מיוחדים במקרים טיפול ו.
מאובדנם לבעליהם (לפי חוק השבת אבירה, התשל"ג 

.(1973

ז. ייצוג היועץ המשפטי לממשלה בבתיהמשפט במקרה
ביחס נעדר או נפש חולה קטין, של טובתו על להגן הצורך
נפש חולי קטינים. בענייני הדין סדרי הסעד. חוק (לפי לנכסיו

התשט"ו1955). ונעדרים,
בבתיהמשפט לממשלה המשפטי היועץ ייצוג ח.

מוות. הצהרות חוק לפי בהליכים
ובהיקפה: הפעילות באופי שינוים .3

רבות ונשתנו התעצמו גדלו. האחרונות בשנים
מן כתוצאה בהיקף. והן באופי הן האגף של מפעילויותיו
ולחוות לבחון הנוגעים. החוקים עלפי עליו להטיל החלטה
ביחס הדתיים ובתיהדין המחוזיים בתיהמשפט בפני דיעה
חברות ומנהלי רגל פושטי  חייבים של תפקודם לאופן
לטיב ביחס וכן כאלה, להכרזתם קודמות בתקופות בפירוק

עיזבון. ומנהלי אישיים אפוטרופוסים של פעולותיהם
יותר גבוהה מהימנות גם מחייכות אלו חדשות משימות
לפעולותיהם הנוגע ככל העובדים. מצד יותר מעמיקה והכנה
ומנהלי המפרקים ושל רגל בפשיטות והנאמנים החייבים של
נשיאה תוך  עיזבון ומנהלי אפוטרופוסים של וכן החברות.



באחריות על ממצאיהם, לחיוב ולשלילה, כלפי ביתהמשפט
משמעותית לתוספת סטטוטורי ביטוי הנוגעים. הצדדים וכלפי
ניתן האגף עובדי על שהוטלה ואחריות משימות של זו
שהותקנו ובתקנות הנוגעים לחוקים ובתוספת בתיקונים
שנתקבל הירושה לחוק 7 מס' בתיקון זה ובכלל עלפיהם,
האפוטרופוסים על הפיקוח נושאי יעברו שלפיו בכנסת
האפוטרופוס אל מבתיהמשפט העיזבון ומנהלי האישיים

המשפטים. שר עלידי שייקבע במועד הכללי
רוב שהיוו הצרכניות הרגל פשיטות לעומת כי לציץ, יש
פשיטות מרבית כיום ,1975 לשנת עד הרגל פשיטות של רובן
מצד רב וידע מאמץ המצריכות עסקיות, רגל פשיטות הן הרגל

בהן. המטפלים העובדים
בשנתיים במדינה הכלכלית המציאות סגי. לא בכך אך
האחרונות השפיעה במישרין על מהות הבעיות שעל עובדי
והפירוקים הרגל פשיטות בתחום הן  עמהן להתמודד האגף
והחסויים. העיזבונות נכסי ניהול של הרכושיים כתחומים והן
חיצוניים, אילוצים שנוספו בלבד זו לא כבאלה, באלה
שאינם תלוים בנוגעים בדבר, אלא שנוצרה מציאות חדשה של
ועסקיות בנקאיות מסחריות, מניפולציות עם להתמודד הכרח

בפלילים. אחת לא הגובלות רחבים, בקנימידה

4. משימות מיוחדות

בשנה הרשמי הכונס המשיך האמורים תפקידיו במסגרת
נתיבי על'' "אל חברת של הזמני כמפרק תפקידו את האחרונה
אוויר לישראל בע"מ, עלפי צו המינוי שניתן לו מטעם בית
צו באותו 1982 לדצמבר ה5 ביום בירושלים המחוזי המשפט
נכסי כל את לידיו ליטול היתר. בין הרשמי, הכונס הוסמך
לאחר שניתן יותר, מאוחר כצו ובחוץלארץ. בארץ החברה
הותרה העובדים. נציגות עם חדש עבודה הסכם חתימת
ומאמציו הרשמי. שלהכונס פיקוחו תחת החברה של הפעלתה
במאמץ כי היא ההנחה נמשכים. עודם החברה של להבראתה
זה יעד להשיג יהיה ניתן והנהלתה החברה עובדי של משולב

הדעת. על המתקבל בעתיד
כיחס הרשמי הכונס על הזאת השנה הוטל דומה תפקיד
 לחברת "מספנות ישראל", המופעלת עתה עלידיו, תוך מאמץ

להבראתה. עובדיה עם משותף
משימות הרשמי הכונס על האחרונה בעת הוטלו כן
חברות של הנכסים ובכינוסי בפירוקים פיקוח ותפקידי מרכזיות
כמו במשק, הגדולים מן ושירותים תעשייה ומפעלי הבנייה
''קלרין דירות". "חברת שכטר לבנייה", "כוכב השומרון"
(הבונה את העיר עמנואל), "אתא", "טתה'', "קופל" וכיוצא
רגל ופשיטות פירוקים של ארוכה בשורה הטיפול בצד בהן,

אחרים. ענפים של במגוון

האגף בעבודת ארגוניים שינויים .5

לעיל. ו4 3 בסעיפים שנמנו והשינויים המשימות נוכח
הנהלת עוסקת מועד. ובעוד כראוי. עמם להתמודד ועלמנת
מירב ניצול תוך מתקדמות. נוהל דרכי באיתור זמן מזה האגף

במשק. הקיימות האפשרויות
במסגרת זו מצוי עתה האגף בעיצומם של שני תהליכים

במקביל: חדשים
ישראלי, (מטבע האגף של הכספים מערכות שילוב א.
מט"ח  מטבע חוץ, ניירות ערך, מניות. איגרות חוב)

כמדינה. המסחרית הבנקאית כפעילות

האפוטרופוס בידי המנוהל הרכוש מערכות מיכון ב,
ובמרכז. האגף במחוזות הרשמי והכונס הכללי

הכספית הפעילות .6

הכללי האפוטרופוס עלידי המנוהלות ההשקעות היקף
בתיקיו השונים התרחב ביותר, ומניע כיום לסדר גודל של 130
שהוא ניידי. דלא נכסי  הנדל"ן רכוש על בנוסף דולר. מיליון
לטפל הכללי האפוטרופוס על הוטל לאחרונה מנהל.
בעיזבונות לטובת משרד הבטחון וקרן לב''י, ביוזמתו, והודות
מעיזבונות למדינה שהועברו הסכומים גדלו לפעילותו
בערכים אחוזים במאות לה שהוענקו וממתנות לטובתה
דולר מיליון לכ10 האחרונות בשנים והניעו ריאליים.
שנים. כמה לפני דולר מיליון 1.5 לעומת לשנה, ארצותהברית

מידע מאגרי רשם

.1981  התשמ"א הפרטיות. הגנת חוק לפי מונה הרשם
מידע המכילים מאגרים מידע מאגרי בפנקס לרשום תפקידו
שלשמן המטרות ואת הפרט. של האישיים לענייניו המתייחס
הוא אם מידע מאגר לרשום לסרב בסמכותו המידע. נוער
להיכנס רשאי הרשם חוקיות. בלתי לפעולות מסווה משמש
עלידם. החוק קיום על ולפקח ומתקניו מידע מאגר לכל

פגיעה המקרים שבמרבית הנחה מתוך יצא המחוקק
ליריבות עניין מהווה היא אלא ציבורי עניין בה אין בפרטיות
ולטיפול במישור שבין הנפגע לבין הפוגע. אשר על כן נקבע
הפרטיות הגנת חוק על עבירה כי הפלילי. המישור לגבי בחוק,
כמישור פרטית. קובלנה הגשת של בהליך פתיחה מאפשרת

אזרחית. עוולה היא בפרטיות פגיעה כי נקבע האזרחי
זכות של הכלים לאזרח הוענקו זכויותיו הפעלת לשם
העיון, פנייה ישירה לבעל המאגר ופנייה לביתהמשפט. וכן
נקבעה הסנקציה שחומר שהושג תוך פגיעה בפרטיות פסול

לראיה.

סמכויות לרשם להקנות המחוקק ראה האמור מהטעם
מידע מאגר שכל לכך לדאוג מטרתן שעיקר ופיקוח רישום
שהאזרח מנת על יירשם. בחוק כמשמעותו "מידע" המחזיק

החוק. עלפי זכויותיו את ליישם יוכל

לשכת הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר
כישראל משפטית הגנה להבטיח הפטנטים לשכת תפקיד
ולרשום פטנטים להעניק ובפרט והתעשייה, הרוח קנייני על
ליהנות כשירותם לגבי בחינתם לאחר מסחר וסימני מדגמים

בלעדיות. מזכויות
בעניני לקהל והדרכה מידע למתן אחראית הלשכה
גדלה זה תפקיד חשיבות מסחר. וסימני מדגמים פטנטים,
לאחרונה לאור הגידול שחל במספר הבקשות המקומיות
הרוחני לקניין הקשור בכל בארץ הגוברת והתעניינות
התעשייה על הפטנטים של הרבה ההשפעה לאור והתעשייתי.
ספרייה מנהלת הלשכה נאותה. בחינה לרמת לדאוג הצורך גבר
וקשר מסחר וסימני מדגמים פטנטים. בענייני פרסום ושירותי
התעשייתי הקניין על בהגנה המטפלים בינלאומיים ארגונים עם
כן טכנולוגיה. להעברת הקשורות המשפטיות ובשאלות
ושאר יוצרים זכרות בענייני ייעוץ למתן הלשכה אחראית

שאלות הקניין הרוחני והתעשייתי.
לקניין העולמי הארגון של פעולותיו בכל פעילה ישראל
רוחני וארגון הסחר והפיתוח של האו''ם: בקבוצת עבודה
ביןלאומית המטפלת בחוק מודל למדינות מתפתחות בכל



הנ"ל הארגון של מיוחדת בוועדה לאמצאותוידע. הקשור
טכנולוגיה להעברת בקלאומי קוד הכנת של בנושא המטפלת
לערוך שמתפקידה הדיפלומטית בוועידה מתפתחות. למדינות
רביזיה באמנת פריס בדבר הגנת הקניין התעשייתי. ובתוכנית
אמריקה למדינות הפטנטים בתחום האו"ם של הסיוע

הלטינית.
לחיסכון שתביא ממוחשבת מערכת חייבתלהקים הלשכה
בכוחאדם. לקיצור משכי הזמן של התהליכים המינהליים

לציבור. הניתנים השירותים ולשיפור כאחר והמקצועיים
הלשכה, של למודרניזציה רבות תתרום כזו מערכת הקמת
כדי שנוכל לעמוד בהתחייבויותינו, החוקיות והביןלאומיות.
הפטנטים יומן את חודש כל לאור מוציאה הלשכה
האחרונות בשנים והחלה מסחר, סימני יומן ואת והמדגמים
פטנטים מבקשי שמות לפי שנתי אינדקס לאור להוציא
בהתאם החלוקה לפי שקובלו פטנט שלבקשות ואינדקס
לסיווג הביןלאומי. יתמה זו זכתה לתשבחות מצד התעשייה

אלה. באינדקסים רב עניין שמצאה הישראלית
הטכנולוגי המידע שירותי את להרחיב משתדלת הלשכה
עלידי עדכון מתמיד וארגון מחדש של הספרייה ועלידי ייעול
ומרכזי המדע מוסדות עם הלשכה קשרי והרחבת הפרסומים

ובחוץלארץ. בארץ התעשייה
יוצרים, זכות חוק לתיקון הוועדה פועלות אלה ביסים
פקודת לתיקון והוועדה מסחר סימני פקודת לתיקון הוועדה
את להתאים כדי המשפטים, שר עלידי הוקמו אשר המדגמים,

הזמן. לצורכי החקיקה
לתקופה הרשם החלטות קובץ פירסמה הלשכה
בענייני החלטות וקובץ מסחר, סימני בענייני 19831978

פטנטים, מדגמים כבר נמצא בהדפסה.

עלידי המוגשות לפטנט הבקשות שמספר לציין גם יש
גדל להם, הניתנים הפטנטים מספר וגס מקומיים מבקשים
ו243 ב1984 696 לעומת מקומיות בקשות 790) השנה
על המצביע דבר ב1984). 219 לעומת מקומיים פטנטים
בשטח הישראלית התעשייה של וגוברת הולכת התעניינות

הפטנטים.
הגידול במספר הבקשות לפטנטים וצמצום כוחהאדם
יחריף בלשכה המצב פטנטים. בבחינות לפיגור מביא בלשכה
לגמלאות לפרוש עתידים שבהן הבאות השנים 5 עד 3 בתוך
שישה בוחנים מהמנוסים ביותר. הכשרת בוחן נמשכת כשנה
ועל כן, יש לעשות כבר כיום להכנת עתודה לכוהנים הפורשים.

מקרקעין שומת אגף

עסקת לכל שומה בעריכת עוסק מקרקעין שומת אגף
האגף בראש בה. צד ממוסדותיה אחד או שהמדינה מקרקעין
עומד השמאי הממשלתי הראשי, לאגף הנהלה בירושלים, ו4
לשכות מחוזיות  בירושלים, בתלאביב, בחיפה
מחוזי. שמאי שהוא לשכה, מנהל מהן אחת שבכל ובבארשבע
השמאי של לשירותיו הממשלה משרדי של הזיקה חובת
שר הוראות הממשלה, החלטת עלידי נקבעה הממשלתי
ומשק. כספים תקנון  תכ"ם והוראות האוצר ושר המשפטים
הממשלה עלידי המוסמך הפקיד הוא הממשלתי השמאי
לרכוש, מתכוון ממשלתי שמשרד הקרקעות, שווי את להעריך
משרדי לשכור. או להשכיר למכור. להפקיע. להחכיר,
בעיקר הם האגף של לשירותיו הנזקקים והמוסדות הממשלה
משרד וכן הכללי האפוטרופוס ישראל. מקרקעי מינהל

הביטחון, משרד הבינוי והשיכון, משרד הרווחה, משרד
ומשרד המרכזית) הדיור (ועדת האוצר משרד התחבורה,
הממשלתי השמאי משמש האמור, התפקיד על נוסף החקלאות.

הראשי ומנהלי הלשכות אגף, כיועצים בניהול מקרקעין 
והפקעה. רכישה פינוים, ובפעולות

בהחלטותיו עצמאי מקצועי גוף הינו מקרקעין שומת אגף
בכל רב ניסיון ובעל גבוהה מקצועית רמה בעל תלוי. ובלתי

הקשור לעסקאות במקרקעין.
למשרדי השייכות ועדות בכ20 חלק נוטלים האגף עובדי
מקרקעין. לענייני וביועצים כמשקיפים כחברים, הממשלה

נודעת בשנה, ש"ח בכמיליארד המתבטאות האגף לשומות
מעסקי הנובעת הכלכלית הפעילות כל על והשלכה השפעה

בארץ. ובנייה מקרקעין

משפטי סיוע

האזרחי המשפט בתחום שונים המשפטי הסיוע שירותי
נעשה פליליים במשפטים סניגורים שמינוי בעוד והפלילי.
בתחום משפטי סיוע שירותי הרי בתיהמשפט, עלידי ישירות
המשפטי. הסיוע חוק מכוח נעשים האזרחי המשפט
התשל"ב 1972. מכוח חוק זה הוקמו שלוש לשכוח אזוריות
 בארץ. בלשכות אלה מספר קטן של עורכידין, ועל כן,
העבודה מתרכזת בבדיקת בקשות הסיוע המשפטי, מתן ייעוץ
ייצוג ניתן מקרים כמיעוט בבקשות. ראשוני ט.יפול והדרכה,

לפונים ומתקיימת הופעה בבתיהמשפט או בבתיהדין.
לעורכידין מועבר משפטי סיוע של מהעבודה חלק
מיוחד תעריף לפי המדינה עלידי משולם שכרם אשר פרטיים

משפטי. לסיוע
הוא המשפטי הסיוע עבודת של וגדל ההולך ניכר חלק
הסיוע ששירותי בעוד הלאומי. הביטוח נושא בתחום כיום
זכאות של מבחן לפי ניתנים המשפטי הסיוע חוק לפי המשפטי
ב9,555 המשפטי הסיוע לשכות טיפלו ב1985 כלכלית.

לאומי. ביטוח בנושא כשליש שמתוכם תיקים

ותלאביב ירושלים לשכות מקיימות קודמות בשנים כמו
האוניברסיטאות עם ביחד משפטי סיוע. למתן תוכנית
בתלאביב ובירושלים בשיתוף סטודנטים, במתן סיוע משפטי

בלשכותינו.
ל19. כיום מגיע משפטי לסיוע המחלקה עובדי מספר
העבודה. היקף על להתגבר מצליחים אינם אלה עובדים
בעייתית אוכלוסייה היא הלשכה לשירותי הנזקקת האוכלוסייה

מאד הסובלת עקב המחסור בכוחאדם.

עברי משפט

חוק הוראות ליישום המשפטים משרד פעל החולפת כשנה
במדינת המשפט של הזיקה את ביטל אשר המשפט, יסודות
ל"עקרונות זיקה במקומה וקבע האנגלי למשפט ישראל

ישראל". מורשת של והשלום היושר הצדק, החירות,
משרד המשפטים נערך לתמורה זאת בהגשת ייעוץ,
בהשתלמויות, בעריכת מחקרים משפטיים ובהכנת ספרי עזר.
לשופטים דעת חוות מגישה העברי למשפט המחלקה
הנדונים בנושאים העבת המשפט עמדת על ולפרקליטים
מחקרים נערכו חוק. הוראות בהם אין ואשר בבתיהמשפט
מקורות לפי האזרחי. הדין סדר על וכן הנזיקין, דיני בתחום



מחקרים עריכה בשלבי נמצאים כמוכן, העברי. המשפט
העברי. המשפט לפי הממונות, דיני בתחום השוואתיים

בתחום ספרי העזר. יצאו לאור הספר "מורה דרך במקורות
בהתמצאות המשפטן את להדריך נועד אשר העברי", המשפט
במקורות המשפט העברי, וכן הספר ''הרמב"ם והחוק במדינת
לרמב'ם. תורה" "משנה מתוך הלכות הובאו זה בספר ישראל".
כן האזרחי, המשפט בתחום החוק סעיפי עלפי מסודרות כשהן
של בשלב העברי". בדין "השופט בשם פרסום לאור יצא
זה קובץ הכנסת". בדברי העברי "המשפט קובץ נמצא הדפסה
בעניין חוק, בהצעות הריון בעת בכנסת שנאמרו דברים יכלול
הדברים את גם יכלול הקובץ העברי. המשפט מקורות עמדת
המשפט, יסודות חוק של השונות בקריאות בכנסת שנאמרו

.1980 התש"ם
בשלבי עריכה סופיים נמצא לקט מתוך פסקידין של
או העברי המשפט על המבוססים העליון ביתהמשפט
ממוינים יהיו פסקיהדין השוואה. לצורך אותו מאזכרים
של יישומו דרך את וימחישו המשפט, תחומי לפי במדורים.

אקטואליות. שאלות בפתרון העברי המשפט
עם בשיתוף המשפטים. משרד עורך ההשתלמויות בתחום
עיון, וימי סמינריונים שיעורים של שורה עורכיהדין. לשכת

ולעורכידין. לשופטים המיועדים
"סדנאות קבצי שלושה לאור הוציא המשפטים משרד
לימוד חומר משמשים אלה קבצים העברי". במשפט
בפקולטאות למשפטים באוניברסיטאות. כן ממשיך המשרד
יצאה לאחרונה, העברי". במשפט וסקירות מחקרים ב"סדרת
של אתיקה ''כללי הוא: ונושאה זו. בסדרה נ"ז חוברת לאור

ציבור". עובדי

משרד הכריז הרמב"ם, להולדת שנה 850 מלאות לרגל
המשפטים על שנת התשמ"ה בשנת הרמב"ם. במסגרת שנת
וכנסים הרצאות שיעורים, המשפטים משרד קיים הרמב"ם
משרד ארגן כן החזקה". ה"י"ד בעל של משנתו בתחום
לשכת עם בשיתוף החולפת השנה של כקיץ המשפטים,
ולשכת תלאביב אוניברסיטת בישראל, עורכיהדין
עורכיהדין של ניויורק, סמינר ביןלאומי בירושלים על
הנושא: הרמב"ם כמשפטן, בסמינר זה, שהוא השני במסגרת
השתתפו ימינו. של המשפט מקורות על הביןלאומיים הכנסים
לעיין כדי שונות, מארצות וחוקרים שופטים משפטנים, עשרות
בזיקתם ובתרומתם של דברי הרמב"ם למשפט בןימינו, משרד
בסמינר שניתנו הרצאות של קובץ לאור הוציא המשפטים
לשיטות ותרומתם והתלמוד "התנ''ך על הראשון הביןלאומי
הרצאות קובץ נמצא עריכה ובשלבי ימינו", של המשפט

כמשפטן". "הרמב"ם על בסמינר שניתנו
משרד פנה המשפט. יסודות חוק חקיקת בעקבות
הידע את להרחיב למשפטים הפקולטאות אל המשפטים
של השונים המקצועות שהוראות הציע וכן העברי. במשפט
הפקולטאות ברם. העברי. למשפט זיקה תוך תיעשה המשפט
בפניהן, שהוצב האתגר עם כראוי מתמודדות אינן למשפטים
בלימודי דיים מקבלים אינם למשפטים הפקולטאות ותלמידי

העברי. המשפט
המשפט למקורות בארץ המשפט של הזיקה את לחזק כדי
ניתן. שהדבר ככל החקיקה. את המשפטים. משרד יבסס העברי.
חוק את לתקן אפשרות יבדוק כן העברי, המשפט מקורות על
יסודות המשפט, התש"ם 1980 ,באופן שבתיהמשפט
זולת החוקים. של בפירושם העברי המשפט למקורות יזדקקו

לשונם. עם מתיישב הדבר אין אם

בתיהמשפט
ומבנה תסקירים

משרד במסגרת ועצמאית נפרדת יחידה העם בתיהמשפט
מתמנה אשר שופט, הוא בתיהמשפט מנהל המשפטים.
לחוק 82 לסעיף בהתאם המשפטים. שר עלידי זה לתפקיד
אחראי והינו ,1984 התשמ"ד משולב], [נוסח בתיהמשפט
השונות. השיפוטיות הערכאות של התקינה להפעלתן בפניו
שופטי של ועצמאותם איתלותם את להבטיח כדי
בחירה עלפי המדינה נשיא עלידי השופטים מתמנים המדינה,
הוקמה שופטים לבחירת הוועדה שופטים. לבחירת הוועדה של
חברים: מתשעה מורכבת והיא השפיטה, לחוקיסוד: בהתאם
שופטים ושני העליון ביתהמשפט נשיא שהם שופטים שלושה
שני שופטיו; חבר שיבחר העליון ביתהמשפט של אחרים
שתקבע נוסף ממשלה וחכר המשפטים שר שהם ממשלה חברי
ושני הכנסת עלידי הנבחרים כנסת חברי שני הממשלה;
הארצית המועצה שתבחר עורכיהדין לשכת נציבי עורכידין

הלשכה, של

סטטיסטיים נתונים

ב1985 הוגשו לביתהמשפט העליון, בתיהמשפט
396,702  תעבורה למעט השלום ובתימשפט המחוזיים
תיקים, לעומת 374,918 תיקים שהוגשו ב 1984 ו343,439
תיקים שהוגשו ב1983; גידול בשיעור של כ%6 לעומת

.1984

לבתימשפט השלום לתעבורה הוגשו ב 184,638 1985
ו162,864 כ984ו שהוגשו תיקים 176,873 לעומת תיקים,

ב1983. שהוגשו תיקים
בכמות הגידול מגמת כי לומר ניתן אלה נתונים לאור

השנה. גם נמשכה לבתיהמשפט המוגשים התיקים

ב 1985 נסתיימו  395,688 תיקים בביתהמשפט
העליון, בבתיהמשפט המחוזיים ובבתימשפט השלום.
תיקים ו345.268 כ984ו שנסתיימו תיקים 365,885 לעומת
שנסתיימו ב1983; גידול בשיעור של 8% בשנת    1985

הקודמת. לשנה בהשוואה
 ב1985 נסתיימו לתעבורה השלום בבתימשפט
שנסתיימו תיקים 179,561 לעומת תיקים, 180,445

ב1984. אלה בבתימשפט
בתיהמשפט. של בהספק כ1985 הניכר הגידול אף על
שהועברו ועומדים התלויים התיקים בכמות שינוי חל לא
ל1985 מ1984 הועברו תיקים 188.473 ל1986. מ1985

ו 188.789 תיקים הועברו מ1985 ל1986.
העליון ביתהמשפט

בשנת 1985 הוגשו 5,070 תיקים מהם, 3.112 תיקים
תיקים 4.603 לעומת פליליים. תיקים ו1,958 אזרחיים

שהוגשו ב1984; שיעור הגידול  10%
תיקים 5.048 לעומת תיקים, 5.389 נסתיימו ב1985

שנסתיימו ב 1984 ו4,049 תיקים שנסתיימו ב1983
בו נמשכה זה ביתמשפט של בהספק העלייה המשך לאור
שהועברו ועומדים התלויים התיקים בכמית הירידה מגמת גם
ל 1986 לעומת 3,143 תיקים שהועברו מ1984 ל1985.
הועברו מ1985 ל1986 רק 2,830 תיקים; ירידה בשיעור של

.%10



בתיהמשפט המחוזיים

תיקים 90,395 לעומת תיקים 101.798 הוגשו ב1985
העלייה עיקר .%12 של בשיעור עלייה  ב1984 שהוגשו
 בתחום האזרחי, לעומת 35.346 תיקים אזרחיים שנפתחו
ב 1984 נפתחו ב1985  39,776 תיקים אזרחיים; עלייה

ב%12.5.
תיקים 87.389 לעומת תיקים. 99,576 נסתיימו כ1985
שנסתיימו ב1984  עלייה ב%14. על אף הגידול הניכר
בהספק של בתיהמשפט המחוזיים חל גם גידול בכמות
התיקים שהועברו משנת ל1985 שנת 1986,לעומת 53.386
ל1986 מ1985 הועברו ל1985, מ1984 שהועברו תיקים

. תיקים. 55,716 
בשנת 1985 טיפלו בתיהמשפט המחוזיים במספר תיקי
שלושה של הרכב שהעסיקו ומסובכים מורכבים חמור פשע
החיק הינם בהם העיקריים ארוכים, חודשים במשך שופטים

הצפון. באזור הרצח ותיקי המחתרת נאשמי נגד שהוגש
השלום, בתימשסט

 הוגשו ב1985  281.915 תיקים, לעומת 271.439
אזרחיים תיקים 129,844 מתוכם ב1984. שהוגשו תיקים
תיקים ו11,356 המרצות תיקי 36.715  המרצות למעט

פליליים.

בבתימשפט השלום חל השנה שינוי, כמות התיקים
לעומת ירדה: שעברה השנה לעומת השנה שהוגשו האזרחיים
133.512 תיקים שהוגשו ב1984 הוגשו ב1986  129.844
בתחום ניכרת עלייה חלה האזרחי בתחום הירידה בצד תיקים.
הוגשו ב1984 שהוגשו תיקים 97.703 לעומת הפלילי:

.%18 של כשיעור עלייה תיקים; 115,356  ב1985

שנגמרו תיקים 264,965 תיקים 282.397 נגמרו ב1985
כ%7. של בשיעור עלייה ב1984;

מספר התיקים שהועברו מ1985 ל1986. ירד: לעומת
129,030 תיקים שהועברו מ 1984 הועברו בסוף 1985 

תיקים. 127.735

בתימשפט השלום לנוער
הוגשו ב1985  6,960 תיקים, לעומת 7,074 כ1984.
מתוכם 5,988 תיקים פליליים, 980 תיקי תעבורה ו336 תיקים

והשגחה. טיפול בנושאי
נסתיימו ב1985  7,150 תיקים.לעומת 7.171 ב1984.

תיקים. 1,986  1986 לשנת הועברו
לתעבורה השלום בתימשסט

תיקים 176,873 לעומת תיקים. 184.638 נפתחו ב1985
221 תנועה, עבירות תיקי 173,182 מתוכם ב1984, שנפתחו
לא תאונותדרכים תיקי ו11.222 קטלניות דרכים תאונות תיקי

קטלניות.
נסתיימו ב180,445 1985 תיקים, מתוכם 168,115
תיקי עבירות תנועה, 194 תיקי תאונות דרכים קטלניות

ו 12,136 תיקי תאונות דרכים לא קטלניות.
תיקים.. 32.557  1986 לשנת הועברו

בתימשפט לעניינים מקומיים
ב1985 הוגשו 158,582 תיקים. לעומת 109,074 תיקים

ב1984; גידול בשיעור של %45, עיקרו של הגידול
בביתהמשפט לעניינים מקומיים בתל אביב.

נסתיימו ב1985   163.236 תיקים. לעומת 102,236 ל1986 הועברו .%58 בשיעור גידול ב1984; תיקים
תיקים. 15.948

בתיהדין לעבודה
לעומת תיקים 20.726 לעבודה לבתיהדין הוגשו ב1985
.%14 של בשיעור גידול ב1984; שהוגשו תיקים 18.208

הסתיימו ב1985  19.247 תיקים. לעומת 17,028
ב1984. תיקים

17.657 לעומת תיקים. 19.057  1986 לשגת הועברו
ל1985. מ1984 שהועברו תיקים

בתימשפט לתביעות קטנות
14.538 קטנות לתביעות לבתימשפט הוגשו 1985 בשנת
תיקים. לעומת 15.253 תיקים בשנת 1984: ירידה ב.4.7%
הסתיימו 15.057 תיקים ב1985, לעומת 14,855 בשנת
התיקים בהגשת הירידה עקב בלבד. %1.3 של עלייה :1984
בסוף ועומדים. התלויים התיקים בכמות ב%11.7 ירידה חלה
תיקים 4.807 לעומת .1986 לשנת תיקים 4.244 הועברו 1985

.1985 לשנת 1984 בסוף שהועברו
לשכות ההוצאה לפועל

שנפתחו התיקים בכמות ב%9 ירידה חלה 1985 בשנת 

בלשכות ההוצאה לפועל: 141,381 תיקים ב1985, לעומת
ב984ו. שהוגשו תיקים 155,472

.%8.8 של עלייה חלה שהסתיימו התיקים בכמות
תיקים 86.391 לעומת תיקים, 94,040 הסתיימו ב1985

ב1984.

מהיר שיטוט
בתחומי המהיר השיפוט מבצעי נמשכו 1985 כשנת
שהמשטרה נוספים ובתחומים המחירים על הפיקוח התעבורה,

בריונות. בנושאי בעיקר עדיפות, להם נתנה
סיכום דכרי

תיקים 760,648 1985 כשנת קלטה בתיהמשפט מערכת
חדשים מכל הסוגים (ביתהמשפט העליון, בתימשפט
המחוזיים, בתימשפט השלום, בתימשפט השלום לתעבורה.

בתיהדין לעבודה ובתימשפט לעניינים מקומיים).
הסוגים מכל תיקים 758,616 גם נסתיימו 1985 בשנת

הנ"ל.
לכמות זהה תיקים כמות השנה סיימו שופטים 260

■ . שהוגשה.
וכל סטנדרטי, אופי בעל איננו בתיהמשפט של עיסוקם
הנפשות גם נסיבותיו. לפי ממשנהו שונה כמעט מקרה
הפועלות באולמי המשפט. השופטים, הצדדים, העדים,
הם אין אחד, מחומר קורצו לא ועוד. עורכיהדין הפרקליטים.
עוסקים בתהליך חרושתי סטנדרטי ואף לא במדעים מדויקים,

אנושי. בשקלאוטריא אלא
שלא במדינה היחידה המערכת הינה בתי'המשפט מערכת
נהפוך החדשה. הכלכלית המדיניות הנהגת עם משימותיה קטנו



וזאת בבתיהמשפט הפעילות התרחבה זו מדיניות עקב הוא,
ומינהלי, שיפוטי כוחאדם בתקני בתקציב. תגבור כל ללא

אחדים. במשאבים או במיכון במכנים,

מהרצוי. מאוד רחוק כיום המצוי כי לומר לי צר

הלקוי: מהמצוי מעט אזכיר
האחרונות. בשנים תוגבר לא השיפוטי כוחהאדם .1
אלה לעומת כיוס המועסקים השופטים במספר נסיגה אף וחלה

שנה. לפני שהועסקו
בהרבה קוצץ לשופטים המסייע המינהלי כוחהאדם .2

האחרונות. כשנים

ישנים במבנים שוכן בתיהמשפט של הגדול חלקם .3
מגבילים אלה קשים דיור תנאי לייעודם. מתאימים שאינם
ובדימוי בהם השירותים כמקבלי שוכניהם, ביעילות ופוגעים

המערכת. של
והן ולפיקוח לניהול הן לסייע כדי ומחשוב מכשור .4

ובמשורה. בשוליים רק ישנם בשטח השופטים לעבודת
5. ברוב בתיהמשפט אין אמצעי ביטחון אלמנטריים,

ולצערי פריצות לבתיהמשפט אינן נדירות כיום.
צדק דורשת המשפטית שהמערכת לומר אוכל
אדמיניסטרטיבי, היא דורשת שיפורים בכל התחומים שבהם

האחרונות. השנים בעשרות שמריה על קפאה היא

איננה רדיקלית תפנית המשפטית, במערכת כי אני יודע
את שתקבל כדי אפעל אך קצרה, תקופה תוך לבוא יכולה
להתמודד לה שיאפשרו הדרושים והתקנים המבנים התקציבים,

המוגשים. התיקים של הגואה הזרם עם

יש לזכור כי מערכת בתיהמשפט איננה יוזמת פעולות
מכיוון אחר. או זה בשטח הפעולות לצמצם ביכולתה ואין
לה שאין גורמים עלידי מופעלת אלא מפעילה היא שאין

עליהם. שליטה
לא אך בלבד, הכמות על מצביעים הסטטיסטיים המספרים
על האיכות, לאחרונה תיקים לא מועטים במישור האזרחי
סטטיסטי נתון של האנונימיות את פורצים כאחד והפלילי
להם שהוקדש השיפוטי ובזמן כמורכבותם ומזדקרים גרידא,

בעתיד. לדומיהם להקדיש צורך ושיהיה

עלייה, בקו הוא אף מצוי אלה כבדים תיקים של מספרם
רשתות (תיקי ביטוי לו לתת כדי הסטטיסטית בתמונה ואין

וכוי). ונצרת חיפה במחוזי רצח תיקי והטרור. החבלה
האזרחית לפועל ההוצאה בתחום כי לציין למיותר לא
עוסקת המערכת בגביית חובות בכ400,000 תיקים חיים
לוגיסטי מערך וללא מצומצם כוחאדם עם זאת בפעולה.
ומכירתם מעוקלים הוצאת חייבים, וזיהוי איתור לה שיאפשר
ואף עם סיוע משטרתי מוגבל בתחום המאסרים בגין איתשלום
לחייבים עידוד לצערי. בה, שאץ תקופה תוך המתבצע חוב

להזדרז לשלם חובם.
לתביעות בתיהמשפט את הדגמה לצורך רק אזכיר כן
פישוט ותוך כעצמו הקטן לאזרח לאפשר כדי שהוקמו קטנות
על המוטל העומס עקב לצערי. שלו. הצדק את להשיג ומהירות
בבתימשפט ההמתנה תקופת התארכה השלום, בתימשפט
אלה מחודשחודשיים לחמישהשישה חודשים, במצב

יורע. עוד שהמצב צופה אני הנוכחי. העניינים

לסיכום דברי. יש לעשות צדק עם מערכת הצדק, האיכות
מערכת את המאפיינות לעבודה. והמסירות הגבוהה
בתיהמשפט בכל שנותיה, אינן צריכות להיות בעוכריה בזמן

והמשאבים. התקציב עוגת חלוקת

במערכות זו בסקירה התרכזתי היושבראש. אדוני
מופקד. הנני שעליהן העיקריות

העושים האחרות היחידות עובדי בפני מתנצל הנני
אני שאין על ובנאמנות, במסירות והחשובה השגרתית עבודתם
הדבר אין אולם, מצומצמת. שהיא זו ביריעה מקום להם מייחד
מפחית, כמובן, מהערכה שאני רוחש לעבודה הטובה שהם

ביחידתו. איש איש עושים
והזוטרים הבכירים לעובדים להודות זו הזדמנות מנצל אני
עבודתם על בתיהמשפט ולהנהלת המשפטים משרד של

והנאמנה. המסורה

תיכון: ד' היו"ר
חבר הדוברים לראשון הדיבור רשות בדיון. פותחים אנחנו
הכנסת ויקטור שםטוב. ואחריו  לחבר הכנסת אוריאל לין.

(מפ"ם): שםטוב ויקטור
אדוני היושבראש, כנסת נכבדה, גם אני רוצה לתת ביטוי
ידוע. נאצי הושבע בווינה כאשר היום, אותנו הפוקד לזעזוע
בעם אוסטריה. כנשיא מאוד, כבדות האשמות לגביו שיש
ונקיים נמשיך ואנחנו לישראל. רבים ידידים יש האוסטרי
לא ולדתיים הנאצי עם החשבון אך אלה. ידידים עם קשרים
ישראל. מדינת ועלידי היהודי העם עלידי ייעשה והוא נגמר,

שר של הראשונה הסקירה היתה זו היושבראש, אדוני
גם בו שיש נוהל כידוע, קיים, משרדו. על החדש המשפטים
חדש שר כל ולפיו צדק, של רבה מידה וגם ציבורית הגינות
גם מסוימת. לתקופה אמון של לאשראי זכאי למשרדו הנכנס
קיבל האוצר, כשר האוצר למשרד נכנס הוא כאשר מודעי. השר
בכנסת, מהאופוזיציה שאפילו חושב ואני כולה. מהחברה
מידה רבה מאוד של אשראי מראש,ואני אומר זאת אף שאנחנו
ממדיניות מאוד רחוקה מדיניות היתה זו מדיניותו. על חלקנו
סוציאליסטית, ועל אף זאת היא קיבלה גיבוי מסיבימאוד של

הממשלה. ראש

אני מצטער לומר, ואני עושה זאת באירצון, שעם כניסתו
שלמה שורה החדש המשפטים שר הצהיר המשפטים למשרד
של הצהרות וקרתה שורה שלמה של אירועים, שאינם
הוא. נהפוך מראש. אשראי לו לתת הזה, במקרה לנו. מאפשרים
גם בציבור, גם במערכת המשפט וגם בבית הזה מתעורר
הוא מאז מזה: יותר אומר החדש. המשפטים שר כלפי איאמון
נכנס ללשכתו בשר המשפטים, רוח רעה נושבת מלשכת השר
מערכת של ביותר הרגישים במרכזים חרדות של רעדה וגורמת

המשפט.

כמה להביא רוצה ואני חמור, רבר אומר שאני יודע אני
דוגמאות.

לממשלה, המשפטי היועץ של במעמדו מסוכן כרסום חל
ולא במוסד לממשלה המשפטי היועץ על עכשיו מדבר ואני
השר של כהונתו בתקופת גם קיים היה הזה הכרסום כאדם.
מיוחדת תנופה קיבל שהוא לקבוע, עלי לצערי, אך. הקודם.

האחרונה. בתקופה
(הליכוד): גדות גדעון

פה. ישב המניע הגלגל



(מפ"ם): שםטוב ויקטור
בעלי משפטיים יועצים ,1948 מאז עכשיו, עד לנו היו
אנשי מול אל לעמוד האפשרות להם שהיתה קומה, שיעור
שמשון יעקב אותם: "לכופף" אפשרות כל היתה ולא השלטון
שפירא, חיים כהן, משה בןזאב, גדעון האוזנר, מאיר שמגר.
אהרן ברק  אישים בעלי יכולת עמידה הנדרשת מיועץ
משפטי  ופרופסור זמיר, האחרון שבהם. וכשאני זוכר, חברי
חי במה מעל הוטחו זרים משיקולים התקפות אילו הכנסת,
היוצא, המשפטי היועץ נגד בכירים שרים ועלידי שרים עלידי
היה שצריך ממי לה ראוי שהיה ההגנה את קיבל שהוא להגן עליו  בלי

(המערך): לין אמנון
התקפות. יש היום גם שםטוב. הכנסת חבר

ויקטור שםטוב (מפ"ם):
אינני המשפט. באמצע אני לי. להפריע לא בבקשה תואיל

להקשיב. תואיל הזה. להסבר זקוק
בתקשורת המשפטי היועץ נגד ההתקפה כשיא וכשהיינו
בתקשורת. להצהיר לנחוץ מצא מודעי המשפטים שר ובציבור,
משפטי יועץ אותו של סמכויותיו צמצום את שוקל שהוא

מותקף.
מודעי: י' המשפטים שר
 אחריו. הבא של
(מפ"ם): שםטוב ויקטור

כמי המשפטי היועץ של הסמכויות צמצום על ודובר
הכללית. התביעה בראש שעומד

(הליכוד): דורון שרה
המוסד. של האיש. של לא אבל

(מפ"ס): שםטוב ויקטור
באותו סמכויותיו, קיצוץ על הזאת שההודעה חושב אני
ולחץ. הפחדה וניסיון נגדו להסתה הצטרפות היתה עיתוי,

זאת. לעשות המשפטים לשר היה אסור

מודעי: י' המשפטים שר
חבר הכנסת שםטוב, באותה הופעה אמרתי באופן

כלפיו. לא אחריו, הבאים כלפי הברור:
(מפ"ם): שםטוב ויקטור

הבאים כלפי גם נאמרה, שבה והעיתוי האמירה, עצם
זה וכך צלצל זה כך משפטי, יועץ באותו נזיפה היו אחריו,

נשמע.
ברכה דברי אמר המשפטים ששר מאוד שמח אני עכשיו

זמיר. הפרופסור היוצא, המשפטי היועץ על והערכה
ששר  המשמר" "על לפי  לציין מוכרח אני
נגד מאוד וחריפות בוטות במלים הפעם התייצב המשפטים
איך דוגמה לנו נתן הוא החדש. המשפטי היועץ על ההתקפות
היועץ על להגן צריך משפטים שר איך זאת. לעשות צריך
היא  חריש היועץ על  "הביקורת מצטט: אני המשפטי.
איוולת דברי אלה רסן. כל חסרת שפתיים היאילזות מופקרת,
חריש. את להעריך לעצמו מרשה אחד שכל שחר, חסרי
כזאת, במידה חוגגת ההפקרות המדינה. לרעת נעשית הביקורת .

שגם החוק לא יושיע לנו. יש כאן התפרעות שעוברת כל גבול".
אני ציפיתי, אדוניי שר המשפטים. שכך תגן על היועץ.
ואסור זרים, שיקולים יש ואיפה" :ב"איפה הקודם המשפטי
בשיא להתייצב צריך הוא להם. להיתפס משפטים \לשר לממשלה. המשפטי היועץ מאחורי האובייקטיביות

הצדקתי לא מעולם החמישית. מהכנסת כנסת חבר אני
ומהסיבה הכנסת. במת מעל המשפטי היועץ על התקפות
ולהגן לקום יכול אינו והוא כאן יושב איננו שהיועץ הפשוטה,
הוא ברביקורת. איננו המשפטי שהיועץ אומר אינני עצמו. על
ברכיקורת במקומות ובבמות שבהם הוא יכול לקום ולהגן על
עצמו. לכן, גם עכשיו, אף שכבר היי לי אכזבות, לא אלמד מלה
האחרון. במשבר ולהתנהגותו המשפטי היועץ להערכת אחת

כאן. לא
העובדה, הוא עליה שדיברתי הרעה לרוח שני סימן
החוק בשלטון וחמור רציני ערעור חל האחרונים שבחודשים
לצטט רוצה אני אותנו. להדאיג חייב וזה ישראל, במדינת
נותנת לא השב"כ "פרשת שאמר: בדימוס, בכיר שופט מדברי

עינינו" לנגד מתפורר החוק שלטון מנוח. לי

פרשת על אחת מלה עכשיו אומר לא היושבראש, אדוני
את להציג הוה, הניסיון כל אבל נמתין. בג"ץ, יש השב"כ.
מהמציאות, תלושים כאנשים המשפט במערכת העוסקים
כאש"פיסטים. אותם מציגים כמעט ישראל, לביטחון אדישים
דבר זה  החוק שלטון ערעור מפני אותנו מזהירים שהם מפני

כמוהו. היה שלא
(הליכוד): שליטא בני

סלקטיבי. הוא האלה האנשים אצל שהחוק מפני

(מפ"ם): שםטוב ויקטור
דברי את אחרונות" "ידיעות מהעיתון לצטט לעצמי ארשה
השופט בנימין כהן, שהיה נשיא ביתהמשפט המחוזי
בתלאביב, בעניין פרשת השכ"כ הוא אמר; "זה יביא לניכור,
הם כאילו דברו, ועושי הדין כלפי הפשוט האדם מצד לחשדנות
איזה דבר יבש שיודע להפריע לפטריוטיזם. לביצועיזם.
והתוצאה  הרס הדין והרס החברה". דברים חמורים  בפי

פוליטי. לא איש בישראל. לשעבר שופט

הוא המשפטים, שר אדוני שלישי, מסוכן סימפטום
פרטיים בעורכידין שימוש של מאוד המוזרה ; התופעה
כיועצים של שרים, ואפילו כיועצים של  הקבינט שהם
משתתקים בישיבותיו בנושא מסוים. זה כרסום מסוכן במעמדו
,של מוסד היועץ המשפטי לממשלה. גם בעניין זה אומר דברים
"ההתערבות כהן: בנימין לשעבר השופט עלירי שנאמרו
הבקיעים את רואה אני נוראה, היא פרטיים עורכידין של הזאת
במוסד היועץ המשפטי. עוד נעמוד בעניין זה בפני אסון.

חלילה".
עובדי נגד וברוטלי רוח גס מכוער, למסע עדים אנו
בפי גינוי איזה שמעתי מכוונת. רכילות שמקורו הפרקליטות,
המשפט מערכת וכל יותר. שמעתי ולא החדש, המשפטי היועץ
במשרדך אומרים מה המשפטים, שר אדוני יודע, ואתה רועדת.
מה לכל אותה מצרף שכשאתה הזאת, החמורה התופעה על
ובמערכת החוק בשלטון חל ערעור איזה רואה אתה שקרה

ישראל. מדינת של המשפט

למשרד מודעי השר של כניסתו עם לשאול. רוצה הייתי
המשפטים: מהי מגמת החקיקה בעתיד ? יש לי סימן לא טוב:
חברי הכנסת, היום קראתי בעיתון שהחוק הראשון שאושר
של כהונתו. התחלת כתקופת חקיקה לענייני השרים כוועדת ,
דעות, ברוב אלא אחד פה לא שם, שאושר הראשון החוק השר,

   לשמחתי שהתנגדו, שרים נמצאו כי
■ שר המשפטים י' מודעי:

. ברוב אבל אחד, פה לא



(מפ"ם): שםטוב ויקטור
אחר חוק עוד היה מאוד. מהותי חוק הוא   
הוא הזה החוק אבל בכנסת, הנראה, כפי אתמול. דנו שעליו
חוק זהו חשוד. של שמו פרסום לאיסור החוק זהו מהותי. חוק
לספר טוב שם ייצור לא והוא כמוהו, מאין וקיצוני לכת מרחיק
אם יודע אינני ובחוץלארץ. כאן ישראל מדינת של החוקים
האוסר  זה לחוק שאין לי נדמה אבל במשהו. טועה אינני
החלטה לפי רק כזה פרסום מתיר או חשוד של שמו פרסום
כשום ודוגמה משל  לממשלה המשפטי היועץ של מיוחדת

השרי מתחיל בזה בעולם. דמוקרטית מדינה
שבח וייס (המערך):

ה"דיקטטורית". מאנגליה חוץ
(מפ"ם): שםטוב ויקטור

ייתכן. אה,
המרכז): (שינוימפלגת וירשובסקי מרדכי

הזה. החוק את גם ואקח באנגליה שיש מה כל את לי תן
(מפ"ם): שםטוב ויקטור

לפי ליברל שהוא השר, החקיקה? של המגמה תהיה זאת
   השקפתו

תיכון: ד' היו''ר
לא כנראה, אתה, אותך. מוחק אני וירשובסקי. הכנסת חבר

לדבר. רוצה
מרדכי וירשובסקי (שינה מפלגת המרכז):

רוצה. אני

תיכון: ד' היו''ר
בטובך. נא הואל אנא, כן, אם

מרדכי וירשובסקי (שינוי מפלגת המרכז):
מתנצל. אני

ויקטור שםטוב (מפ"ם):
שמוצאו שר חקיקת של לעתיד המגמה על שמרמז חוק זהו
כמפלגה חי לכל חיים ששבקה ליברלית. ממפלגה הוא

עצמאית?

(הליכוד): דורון שרה
   חיים סימני מראה אינה מפ"ם גם

(מפ"ם): שםטוב ויקטור
מפ"ם: של בדרך שתלכו הלוואי טוב. לא סימן זהו

תיפרדו. תיפרדו.
(הליכוד): דורון שרה

זהירות. קצת זהירות. קצת   
ויקטור שםטוב (מפ"ם):

של בדרך הולכים שהייתם הלוואי ותראו. משם תצאו
שלכם. האידיאולוגיה כל את לגמרי חיסלתם אתם הרי מפ"ם.

לכנסת. כזה חוק מביא ליברלי ששר היא עובדה

בוועדת התקבל החוק מילא, להתחרט. לשר מייעץ אני
שרים לענייני  חקיקה, אבל אל תביא אח החוק הזה לכנסת, אני

כה. רוב לו יהיה לא שגם מקווה
אמון לך להביע יכול אינני הרב. לצערי השר, אדוני לכן.
האשראי את לתת יכול אינני עכשיו. כבר המשפטים. כשר

מראש.

תיכון: ד' היו''ר
שםטוב. ויקטור הכנסת לחבר תודה

הכנסת ועדת יושבראש הודעת ד.
תיכון: ד' היו''ר

הכנסת. ועדת בשם דורון שרה הכנסת לחברת הודעה
הכנסת): ועדת (בשם דורון שרה

אדוני היושבראש כנסת נכבדה,הכנסת החליטה
על להטיל ,1986 ביולי 7 התשמ"ו, בסיוון לי מיום בישיבתה
"השביתה בנושא שתדון הוועדה את לקבוע הכנסת ועדת
ברשויות המקומיות הערביות בכל רחבי המדינה" הצעות

לסדרהיום של חברי הכנסת תופיק טובי. מחמד ותד,
מיעארי. ומוחמד שריד יוסי דראושה, עבדאלוהב

הדיון את להעביר היום בישיבתה החליטה הכנסת ועדת
הכספים. לוועדת הנ"ל בהצעות

תיכון: ד' היו''ר
רבה. תודה

משרדו פעולות על המשפטים שר סקירת ה.
תיכון: ד' היו''ר

לחבר  ואחריו לין, אוריאל הכנסת לחבר הדיבור רשות
וייס. שבח הכנסת

אוריאל לין (הליכוד):
אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, קודם כול, אני רוצה
כשר החדש בתפקידו החדש המשפטים שר את לברך
המשפטים, ולא משנה מה היו הנסיבות שהביאו אותו לתפקיד
זה. הברכות שלי הן, שייתנו לך לפחות שנתייםוחצי לעשיית
מאוד מעריכו שאני המשפטים, במשרד ויסודית שקטה עבודה

שלנו. החשובים המשרדים אחד בו ורואה מאוד

אנחנו באמת כי מיתוסים, שני להזים כול, קודם רוצה, אני
את רואים ואיננו חשיבה של כלשהו לערוץ לפעמים נכנסים

שהיא. כמות המציאות

ואכיפת החוק שלטון מצב שיובן: רוצה אני לכול ראש
של כהונתו בתקופת להידרדר המשיך ישראל במדינת החוק
ויכוחים לי והיו  לכך אחריותו כגלל דווקא לא זמיר. יצחק
בתקופה כאילו מיתוס. שניצור רוצה אינני נושאים. בכמה אתו
חלילה, אולי, והנה החוק שלטון בנושא מאוד הצלחנו הזאת
ונמשכת קבועה מוחלטת. הידרדרות אצלנו יש מפנה. יש
יקר. מחיר היום כך על משלמים אנחנו במדינה. החוק באכיפת

בעתיד. יותר יקר מחיר ונשלם
לבין החוק שלטון בין ההבחנה את נעשה בואו שנית:
ולא החוק שלטון על מדברים אנחנו החוק. אנשי של שלטונם
צריך הזאת ההבחנה את רגם החוק, אנשי של שלטונם על
ושומע ומשפט חוק החוקה, בוועדת יושב אני לעשות.
בנושאים גם שגיאות לפעם. מפעם העושים, משפטנים
רק מדבר לא אני ידיים. להרים רוצה לא אני טהורים. משפטיים



קשה מחלוקת לי ויש דעת, בשיקול צורך בהם שיש נושאים על
בישראל משפטנים הרבה של הדעת שיקול הפעלת על
שגיאות עושים הם גם אכל רשמיים, בתפקידים שנושאים
ביקורתית בגישה חייבים שאנחנו להבין. צריכים אנחנו כחוק.
מפקידים שאנחנו אנשים אותם כלפי בפרט ונוקבת. ברורה

החוק. שלטון את רבים. במובנים בידיהם,

שאנחנו קודם דעתי, לפי המרכזית, השאלה השר. אדוני
נושאי או המשפטים משרד תפקידי של ולבירור לדיון נכנסים
בכל אותה לשאול שצריך השאלה היא המשפטים, משרד
המשפטים? משרד של אחריותו תחומי בעצם מהם הרצינות:
אחריות זוהי האם המשפטים? משרד של האמיתי תפקידו מהו
הסמכות כי השיפוטית? המערכת לניהול ביותר מוצמצמת
של כסופו ביותר. מצומצמת היא השיפוטית המערכת לניהול
האפוטרופוס או המקרקעין למרשם אחריות זוהי האם דבר.
שמותר לי רדומה ומכריע. רציני תפקיד כאן שיש ברור ? הכללי
האחראי המשרד המשפטים במשרד רואים שאנחנו לומר, לנו
החוק לאכיפת ישירות אחראי לא נכון, במדינה. החוק לשלטון
אבל החוק. לאכיפת אחראי המשטרה שמשרד מובן באותו
לראות ולממשלה. כולו לציבור הכנסת, לחברי לנו. מותר
לגבי כוללת אחריות לו שיש עליון. משרד המשפטים במשרד

החוק. ואכיפת במדינה החוק שלטון של הנושא כל

של הנושא לגבי שלי בהערות קצת להתרכז רוצה אני
נמצאים. אנחנו הרב, לדאבוני כי. החוק, ואכיפת החוק שלטון
ובהרבה הזה. בתחום נמשכת הידרדרות של במצב לדעתי,
באשמתו האחרונות. בשנים אותם שאבחנתי מקרים מקרים.
עוסקים כשאנחנו דוגמה: אביא עצמו. המשפטים משרד של
להתמקד הכללית הנטייה לנו יש החוק, אכיפת של בנושאים
תחום אבל דרמה. ועתירי תקשורת עתירי שהם נושאים באותם
הוא תקשורת, עתירי שהם אלה בנושאים רק אינו החוק אכיפת
של המצב שבהם תחומים ריש יום. ירם רחבים בתחומים מבוצע
פשוט שהוא כזאת. לרמה הגיע החוק ואיאכיפת ההפקרות

הזאת. במדינה החיים את ממאיס

תעבורה: יש מחקר על עבירות תעבורה. אדם נתפס לאחר
את אוכפים שאנחנו תחושה אין תעבורה. עבירות 16 של ביצוע
חוקי התעבורה, וזוהי האמת. אכיפת חוקי התעבורה היא כה 

קיימת. לא בעצם שהיא ומזערית, מועטה

תיכון: ד' היו''ר
תנועה? עבירת עובר הוא פעמים 16 הבנתי. לא

אוריאל לין (הליכוד):
בעבירה שתיתפס עד תעבורה עבירות 16 לעכור יכול אתה
בכבישים המצבהכללי כי המצב, והו מחקר. זה על יש אחת.

מקרי. זה  נתפסים ואס כללית. עזובה של הוא
תיכון: ד' היו"ר

המשטרה. משרד

(הליכוד): לץ אוריאל
המשפטים במשרד רואה שאני אמרתי אמרתי. נכון.
סמכות עליונה לשלטון החוק. עלפי תפיסתי, לא לגבי התפקוד

. ■ , המשרד. של היומיומי
שהיא שאלה בהחלט זוהי  מדינה סודות פרסום
היועץ לרבות המשפטים. משרד של ואחריותו שיקולו בתחומי
היועץ השניים. בין הפרדה אן עושהכ אינני לממשלה. המשפטי
לו יש המשפטים. ממשרד חלק הוא לממשלה המשפטי

המשפטים. ממשרד חלק הוא אבל עצמאיות, סמכויות

של מקרה שום עם להתמודד אמיתי ניסיון עשינו לא אנחנו
ביותר. חמורים מקרים עם גם מדינה, סודות ופרסום גילוי
לדוגמה. הגילויים שקדמו להפסקת מבצע הצלת יהודי
לחוק 113 סעיף עלפי עבירה שנעברה ברור היה אתיופיה.
מוקדמים גילויים היו ספק. שוס בכך היה לא העונשין.
בלתירצויים. והמבצע הופסק משום כך, היו אנשים שביצעו
הדעת על עלה לא אבל בישראל, נמצאים הם העכירה. את
כך על קיבלנו אתו. להתמודד רצו לא זה. בנושא לטפל
את להתיר שבסמכותו מי עלידי תלונה הוגשה שלא הסברים.
הפרסום. ואם לא הוגשה תלונה, איך אפשר לדעת שהפרסום
יש כאילו קיבלנו. שאנחנו התשובה וו בסמכותי נעשה לא
עלידי תלונה הוגשה שלא ומאחר הפרסום. אח שהתיר מישהו
או המשפטים משרד אין הממשלה. עלידי או בממשלה שר
חקירה. פתיחת על להורות יכול לממשלה המשפטי היועץ
של מקרים חוקרים לא שאנחנו עמדה שקבענו ואחרי
שיחת של המקרה היה אתיופיה. יהודי פרשת כמו גילויים
 ישראל ושגריר בריתהמועצות שגריר  השגרירים

להגיב. איש חשב לא כאן גם בפריס.
ולאחר מכן, עלתה פרשת השב"כ, וזו התחילה להגיע
הדלפות מתוך אלא מכוונת החלטה עלפי לא בשלבים. לציבור

הזאת. הפרשה של הדינמיקה את במכוון שיצרו
סודות להדליף שמותר כזה, הוא היום במדינה המצב ולכן.
בידיעה ביותר, המזיקים ויהיו ביותר, החמורים ויהיו מדינה.

זאת. שעושה למי יקרה לא שמאומה ברורה

אני עובר לנושא של צווי הריסה. לפי החלטת ממשלה,
שנתקבלה לפני זמן קצר ביותר, ב26 ביוני 1986, לאחר
ועדת הוקמה ביותר, רבה ציבורית תשומתלב קיבל שהנושא
את נתן לממשלה המשפטי היועץ  ביקורת היתה פקידים.
מכתב המשפטים שר כתב כן לפני הממשלה. לראש דעתו חוות
של בנושא ממשלה שרי התערבות על קשה ביקורת מתח ובו
היא. שמשמעותה החלטה קיבלה הממשלה הריסה. צווי ביצוע
ההחלטה: אומרת וכך הריסה. צווי לבצע צריכים איננו שאנו
נתונים והסמכות הדעת שיקול ביצוע, מועד אין בהם "צווים
בידי הוועדות המקומיות והמחוזיות. במקרים אלה ניתן גם
להתחשב ולהתייעץ בעמדת הממשלה ובעמדת ועדת

מרקוביץ".
לנו אמר לממשלה המשפטי היועץ אומר? זה מה
ושיקול שיפוטיים, הריסה צווי לבצע שחייבים מפורשות,
הוא מאז חודשים. כמה של מצומצם זמן בתחום הוא הדעת
אמר זאת כבר חלפה חצי שנה. והנה, הממשלה מקבלת החלטה
צווים ביצוע של דינמיקה ליצור כלל יכולה שלא כללית, כך כל
של בתימשפט. ביתהמשפט לא קבע מי יבצע אה הצו.
מתמודדת. לא שהיא מסוים כשלב מחליטה המקומית והרשות
שלא הכשר לה נותנים למעשה ואנחנו מבצעת. לא שהיא
לבצע. זאת, במקום שנילחם על כך שאכן יבצעו את צווי
לפחות אלא הצווים. 6,000 כל על כרגע מדבר אינני ההריסה.
על 150 מקרים שבהם מדובר במבנים שנבנו על אדמות מדינה
במקומות  שפוגעים בפיתוח תשתית תעבורתית או אחרת של

מבצעים. לא אלה את גם המדינה.
הנושא לגבי סוף בלי דוגמאות ולהביא להמשיך יכול אני
אתכם. להלאות רוצה איני אך בישראל. החוק אכיפת של
חשבתי, אולי, להזכיר כאן גם את חברת החשמל, כי שר
האנרגיה נמצא באולם. אנחנו יודעים שחברת החשמל הפירה
היא הממשלתיות. החברות חוק ואת התקציב יסודות חוק את
שילמה תוספות שכר כניגוד לחוק. ביתדין מחוזי לעבודה אמר



להתמודד לא איך דרך חיפשו ידועות. עובדות הן ואלה זאת.
במשרד קרה מה יבדוק אחד שמשרד כך על דיבת זו. בעיה עם
שני וכו' וכו', והמצב הוא שלא עשו מאומה בנושא הזה.

האלימות בעבירות העלייה הוא לדאבוני. מכול. החמור
חמורים, פחות לא הם שאמרתי הקודמים הדברים בחברתנו.
אנשים. למות גרם אתיופיה יהודי הצלת של הסוד גילוי מקרה
ועלייה הישראלית בחברה האלימות של התפשטות יש אבל
העובדת רצח כמו מקרים על שמענו לאחרונה רק בממדיה.
מתופעה חלק לה ועוד. אשתו את הבעל רצח כמו הסוציאלית.
נלחמנו לא אנחנו כי הישראלית. בחברה וגוברת ההולכת

שורשיה. את תקפנו לא בתחילתה, באלימות
עבירת לא בישראל, אלימות עבירת מבצע אדם אם היום,
העונש בסכין. דקירה למשל אלימות, עבירת ממש אלא רצח
שהוא עד שיעבור והזמן ביותר, קל הוא לקבל צפוי שהוא
נותנים. שלנו. בפסיביות אנחנו, ביותר. ממושך יהיה יורשע
האלימות הכשר. מעין קשרת די אלימות לעבירות רבה, במידה

רצח. למעשי גם מגיעה דבר של ובסופו וגוברת הולכת
שהם בנושאים אחרונות. הערות שתי עוד להעיר רוצה אני

המשפטים. משרד של הישירה האחריות בתחום
רחב שימוש שנעשה חושב אני  ההליכים עיכוב נושא
היועץ של סמכותו רק היתה זו בעבר הליכים. בעיכוב ביותר
ליועץ המשנים של סמכיתם גם זו היום לממשלה, המשפטי
להעניק לנו מציע המשפטים ומשרד לממשלה, המשפטי
מקבילה מערכת נקים אנחנו מחוזיים. לפרקליטים גם זו סמכות
של עיכוב הליכים, ואף שכבר הוחל בדיון משפטי, יקבל פקיד פקיד הוא אבל לממשלה משפטי ייעץ הוא לי. סלחו 
אותו, מוחקת אותו, מבטלת הדיון, את העוקרת יחיד החלטת

ביתהמשפט. את לשאול בלי
פומבית שיפוטית החלטה בגדר איננו הליכים עיכוב
לעשות וצריכים הליכים, לעכב פקיד של סמכות זוהי מקובלת. 

בה שימוש חריג ביותר. יש מדינות בעולם שסמכות זו אינה
כלל. בהן קיימת

אני יודע, שלעתים נוח לפתור בעיות עלידי עיכוב
הליכים, אבל איאפשר לבנות זאת כמערכת מקבילה. מתוך

14.000בקשות שהוגשו בחמש השנים האחרונות נענו 4.000,
עיכוב על החלטה שעקב זאת. ואומר חוזר ואני מקרים, והיו
ילדות, שתי נהרגו שבעטיה רשלנות. במקרה כמו הליכים.
גזרהדין היה 20,000 שקל ישן, משום שהחליטו להשתמש

הליכים. עיכוב של בסמכות
כרגע מתכוון אינני  החנינות נושא הוא האחרון והנושא
להחלטת הנשיא בפרשת השב"כ, אני מתכוון למוסד החנינות
מתוך 1.800 נענו האחרונות השנים בחמש מופעל. שהוא כפי
ל%20 קרוב ביותר. גבוה היענות שיעור זהו בקשות. 9,343

כמעט.
היו מקרים שבהם ביטל מוסד החנינה את כוונתי
רשיון שפסילת וקובע בא המחוקק אם המחוקק. של המפורשת
הוא הדבר פירוש מסוימים, במקרים חובה עונש היא נהיגה
לצורך הזה באמצעי להשתמש רוצה שהוא החליט שהמחוקק
הרתעה. איאפשר להעניק כאופן סיטוני חנינה על פסילת
רשיין נהיגה, משום שהעונש הזה נראה קשה מדי בעיני המוסד
המעניק חנינות. היתה כאן כוונה מפורשת של המוסד המחוקק.
כאשר שהם. כמות העובדות את לוקחים שבהם מקרים יש
החנינה ומוסד בתרה, ענישה מדיניות קבע ביתהמשפט
של הענישה במדיניות שלו הענישה מדיניות את החליף

ביתהמשפט, לא זו הכוונה כאשר מדברים על חנינה.

לעצם באשר עובדתיות טענות שהעלו מקרים אפילו היו
בדק. שהורשע מי עם להקל צריך היה כאילן המשפט. מהלך
רק להיחתך חייבים עובדתיים שנושאים יודעים אנחנו והרי

אחר. מקום בשום ולא בביתהמשפט
מוסד של גם פריצה יש מרי. רבה הרחבה שיש חושב אני
החנינה. שתי המערכות המקבילות האלה  מערכת עיכוב
ההליכים למערכת החנינה  פוגעות היום קשה מאוד

רבה. תודה השיפוטית. המערכת של בעצמאותה
תיכון; ד' היו''ר

לחבר הדיבור רשות לין. אוריאל הכנסת לחבר תודה
הכנסת שבח וייס, ואחריו  לחבר הכנסת צ'רלי ביטון.

(המערך): וייס שבח
עמיתי היושבראש, חברי הכנסת, אני מבקש לברך את שר
הדיון כמסגרת משפטים כשר כאן הראשון נאומו על המשפטים
בסוגיות פעמים כמה הופעת כבר המשרד; מדיניות על

יותר. קונקרטיות
רוצה אני החוק. שלטון על בחלקם. כאן, דיברו חברי
אדם, ידי מעשה הוא החוק אחדות. הערות זה בעניין להעיר
המבצעת הרשות ידי מעשה הוא החוק דמוקרטית ובמדינה
בעיקר והיא מחוקקת, הנקראת הרשות עלידי מאושר והוא
להניח שיש משום הזה העניין מרגישאת אני מפקחת, רשות
מוחלטת הסכמה אין שלגביה חוקים של גדולה סדרה שיש
שחבר בטוח אינני כן ועל האופוזיציה, מצד לא ודאי הזה. בבית
אופוזיציה צריך, באופן שיטתי, להיות צמוד לססמה של שלטון
כאיש זאת אומר אינני  מתכוון בעצם הוא כאשר החוק
או שלוש באופוזיציה שהיה כמי גם זאת אומר אני קואליציה,
לשלטון  שנים שבע באופוזיציה היו וחברי שנים. ארבע

עליו. המקובל החוק
ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה בראון מרדכי

י החוק שלטון שנקרא כזה דבר אין
(המערך): וייס שבח

במפלגות כלל, בדרך החוק. שלטון שנקרא מה יש
מרקסיסטיות, במפלגות שכן כל ולא  סוציאליסטיות
שם ויש הסוציאליסטיות, _ במפלגות והאלנטלקטואלים המרקסיסטית במנטליות דבקים הם רבים, אינטלקטואלים
רואים בחוק, במידה רבה מאוד, מבנהעל של העילית במעמד

מזה. מתפעמים כך כל לא הם השליט.
על כן, אני בטוח, שכאשר מישהו קם ואומר: אני רוצה
סבור והוא אישות. דיני על לנאום בקשר זאת אומר והוא חוקה,
נישואין לקיים גם אפשרות שיש לאמור כתוב יהיה שבחוקה
קצת גם הוא ואולי טועה בעצם הוא ישראל, במדינת אזרחיים
החקיקה את ישאירו שבה חוקה שיחוקקו ייתכן כי מטעה.
הנוכחית. ועלפי ההלכה בלתי אפשרי יהיה לחתן אנשים
כי חיקה, אותה ירצה לא בעצם הוא ואז אזרחיים, בנישואין
היא החוקה כי עליו. ותכביד קייס חוקי מצב תיקח חוקה אותה

לשנותה. קשה ויהיה משוריינת
לכם מודיע אני לב. תום ומעט פטפוט הרבה יש זה בסעיף
מבחינה החציחלקי מהסידור מאוד מרוצה שהייתי כאן,
לגליסטית, שעלפיו לא הרסו את הבתים  אני אומר זאת גם
לחברי, חבר הכנסת אוריאל לין  של אלפי ערבים אשר נגררו
כלפיהם ציני ביורוקרטי יחס הפגנת בגלל חוקית בלתי לבנייה
אצמד אם למיניהן. הבנייה תוכניות במסגרת שנים, 20 במשך
ולומר הדוכן על כאן לעלות צריך אני החוק. לשלטון בדבקות
אלא החוק. בשלטון דבקים אכן שהם אנשים כאן שאומרים מה



זה בנושא כעדו. איני ולכן אידיאולוגית, לי נוח אינו החוק שפה
הפטפטת. את קצת לצמצם אולי. אפשר.

על התמודדות היא הבעיה החוק. שלטון לא היא הבעיה
כלל. בדרך החוק. את מקבלים כולנו  החוק כשלטון ערכים.
מקיימים שלא מכך נחת לנו יש לעתים באינחת. ולפעמים
פתרון לראות הרוצה חברים קבוצת אותה כמו בדקדקנות. אותו
ממלאים שאין מאוד ומרוצה בארץ הערבים לבעיות אחר
חושב אני ביניהם. ואני החוק, הוראות אחר בדקדקנות עכשיו
לחיות להם שיאפשרו כאלה בנייה לתוכניות ראוים שהם
בכבוד. אני גם לא הייתי מרוצה כל כך מהפרשנות ''הדווקנית"
לרעה, אותם שהפלו חוקים חוקקו כאשר החוק, שלטון של
זה אסכולות. יש צבא. יוצאי קצבת  קי"ץ של בנושא נניח,
בשלטון דבקות של קלסיות, ליברליות לאסכולות מאוד אופייני
את חוקקו הם כאשר מובהק היה כלשהו עניין כאשר החוק.
השמאל, לבין בינה מה יודע לא כלל שאני גישה זו החוקים.
כאשר אלא הלגליסטיקה מן מתפעם ולא חוקים, מקיים שמאל
גם מרגיש אני שכך לכם. אומר שמאל כאיש אני לו. נוחה היא

היום.

השר. אדוני למשרדך, הנוגעים העניינים לגבי  עכשיו
פרלמנטרי, נושא זהו כי אם  לחדש ומבקש אליך פונה אני
אבל הוא תלוי מאוד בשר המשפטים  את הפעילות בשאלת
אני התהליך. סיום של כעניין ממהר לא אני בישראל. החוקה
פרק בחוקה שיהיה רוצה לא למשל. אני לקשיים. מודע
בחוקה העיסוק עצם אבל הקיימים. האישות דיני את שישריין
נטייה של אווירה הישראלית החברה ועל הזה הבית על משרה
לחוקתיות. וזה חשוב. היתה ועדה מצוינת בראשות חברת
קואליציוני. סידור במסגרת לי. הציעו אלוני. שולמית הכנסת
פגיעה כזה ראיתי כי סירבתי. ואני הזאת. הוועדה בראש לעמוד
שום אין אחרים. לסידורים פנו כך אחר מוצדקת. לא אישית
זאת אופוזיציה. חברי בראשות ועדות יהיו לא שבכנסת סיבה
שגיאה עשינו הגדולה, הקואליציה אנחנו, שגיאה. היתה
יעמדו לא משנה ועדות שבראשות לכך סיבה שאין ודאי גדולה.
ונם הזה המוסד חידוש על גם כאן ממליץ אני אופוזיציה. חברי
שולמית של בכוחה אין לכבודך. יהיה זה פרסונלית. המלצה
בניגוד או הכנסת של לרצונה בניגוד שיהיו חוקים לחוקק אלוני
שום ואין מצוין באופן התהליך את הניעה היא אבל לרצונך.

התהליך. הנעת את נפסיק שאנחנו סיבה
לטפל להמשיך משרדך ולאנשי לך קורא אני שני. דבר
הרמה בעלי המשרדים אחד הוא משרדך ולדהיים. בעניין במרץ
לחבר הערכה מלא אני ישראל. במדינת המובהקת המקצועית
דבקות באיזו במשרדך. העובדים והפרקליטות הפרקליטים
מלאכתם את עושים הם מקצועית רמה באיזו ונאמנות.
ובעלת מקצועית מסובכת. מלאכה לעשות שאפשר ומוכיחים
כפי רב כסף תמורת רק ולא משכורת תמורת גם גבוהה רמה
נופלת אינה ורמתם עושים. הציבורי לשירות מחוץ שחבריהם
ואני אתם. מפגישותי יודע שאני כמה עד אלה, חבריהם משל
קורא אני מאוד. גבוהה ברמה הם בכנסת. כעבודה אותם פוגש
לא ולדהיים, של בנושא לטפל להמשיך הזאת ולחבורה לך
לא גס אנחנו האסוציאציות, בגלל רק אולי האיש: מן להרפות
לא איודאות. הרבה ערפל. הרבה בו יש מנגלה. תיק את סגרנו
אנחנו נהיה  להיסגר צריך הוא אם נסגור. לא סגרנו.

זאת. שנעשה האחרונים

ומיוחדים. חשובים בעניינים יסודיות שאלות לכמה עכשיו
 לנושא מנושא אעבור אני  שופטים מינוי של בנושא
על הממליצים שבוועדת האפשרות את ולשקול לבדוק כדאי
לחברי כלשהר ייצוג יהיה התשעה. ועדת שופטים. מינוי

הנציגות במסגרת לשם שמגיעים פרקליטים שני יש האקדמיה.
שלושה שרים, שני כנסת, חברי שני הפרקליטים, לשכת של
הזאת הקבוצה את להעשיר שכדאי חושב אני עליונים. שופטים
על לא להם, בדומה או למשפטים פקולטות של דקנים בשני
הוועדה, את להגדיל ואפילו אחרים. של השתתפותם חשבון

חשיבה. של ממד עוד ולהוסיף

היכולת את לצמצם אפשר אולי הזדמנות, ובאותה
המניפולטיבית המתוחכמת גם בתוך התשעה להגיע לחמישה.
קשה יהיה בוועדה שניים עוד יהיו כאשר לפרט. רוצה לא אני
מקרב לא יבואו לא האלה השניים כאשר הזה, הרוב את לבנות
הפוליטיקאים מקרב ולא הפרקליטים לשכת של הפוליטיקאים
נגד לא ואני הממשלה, של הפוליטיקאים מקרב ולא הכנסת של

זאת. תשקול שונה. איזון בעד אני זה בעניין פוליטיקה.

נובעתמאופי בבתיהמשפט הסחבת מן גדול חלק כן, כמו
הפרוצדורה. ואומנם, כפי שאכן צוטט בפסקדינו הראשון של
השופט העליון הראשון, נשיא ביתהמשפט העליון הראשון
שקוראים לי נדמה ,1/48 פלילי בערעור הראשון ובפסקהדין
מחוכמת בצטטו שם אמר זמורה השופט סילבסטר, ערעור לזה
נכין. זה הנאשם. של המגנהכרטה היא שהפרוצדורה המשפט.
אבל הפרוצדורה הארוכה והמסובבת היא גם מקור לא מבוטל
של עינויי דין ואולי גם המגנהכרטה של הפרקליטים. ככל
יותר. גבוה ההונורריום  יותר ארוכה היא שהפרוצדורה

הזה. העניין את באומץ לבדוק אחת, פעם כדאי,

ייתכן מאוד שהשיטה האינקוויזיטורית הנוהגת בהרבה
מדינות בקונטיננט, בווריאציה היהודית המסורתית שלה של
בתידין שבהם אישיותו של הדיין היתה מעורבת בתהליכים
יותר. צודקת שהיא חושב אני יותר, קצרה שהיא חושב אני 
רב ממון לו שיש מי של היתרון את קצת מנטרלת גם היא
כל זאת. לפרט רוצה אינני יותר. ונודע גדול פרקליט להעסיק

שלו, האסוציאציה כושר את יפעיל אחד
אולי כדאי לעשות כאן PILOT לעשות ניסוי באחד
מבתיהמשפט המחוזיים, או בביתמשפט שלום כמקום
שנים. שלושארבעחמש הזאת השיטה את ולהפעיל כלשהו.
גם שהם שופטים יש שבהם מקומות שיש למסקנה תגיעו אולי
חושב אני כזה, שופט בעבר לנו היה הזאת. לשיטה בנויים
חבר היה הוא כך ואחר בתלאביב המחוזי שבביתהמשפט
הכנסת, או להיפך, נדמה לי שזהו השופט לם. הייתי אז נער,
מאוד. מעורב היה שהוא בעיתונים מקריאה זוכר אני אבל

היו"ר ד' תיכון;
בכדורגל. גם

(המערך): וייס שבח
גס בבתימשפט, אני חושב שהוא הפעיל שיטה

אינקוויזיטורית בהתנדבות, אבל אני לא בטוח.
 בטריבונל קצת לעסוק רוצה אני האחרונה. לפני הערה
היום. שקורה למה קשר עם דווקא או קשר כלי חקירה, ועדות
עממי. צדק להן קורא שהייתי סכנות יש בטריבונליזם בהפרזה
של אחד סוג מטרות. וכמה כמה יש למיניהן החקירה לוועדות

. מה בעניינים. לטפל לא כדי מוצא להיות נועד חקירה ועדות
היה צריך שבעצם זה היה הממנה מסוימת שבתקופה עוד
רוב את מעליו להדוף כך עלידי הצליח הוא מבוקר. להיות
ועדה מכונן הוא הנה לרפורמטור. עצמו את והפך הביקורת
ההמלצות את לקבל חובה שום שאין מה.עוד אותו. שתבדוק,

' שלפיו סגנון מין פיתחו עכשיו שהן. כפי החקירה רעדות של
יש מוקד. יש ענישה. יש יופי, פרסונליות. המלצות לקבל חובה



חגיגה ויש פיטרו לא עדיין זה ואת זה. את מפטרים טריבונל.
שינויים על המשקל כבדות ההמלצות אבל מאוד. גדולה
כי העיקר. והן מתקבלות. שאינן או מתקבלות שהן או במבנה.
הסיפוק סוגי מאותם זה הענישה. של הסיפוק הוא האחר החלק
במלחמת רומא של האמפיתיאטרונים לבאי גם ודאי שהיו
מנהלי פרשת סביב ההתבטאויות אחרי שעוקב מי שוורים.
יהיה. עונש העממי. הטריבונל של הממד את רואה הבנקים

אגב, זאת אפשר להשיג גם באמצעות בתימשפט.
הן הפוליטיות ההכרעות רוב מעניין. דבר עוד פה קרה
כל שנושאים אלה כשם זאת אומר אני דמוקרטיות. הכרעות
החוק. שלטון על מדברים ובשמם דמוקרטיים שלטים הזמן
להכרעות דמוקרטיות יש פגם חמור  הן מכניות מאוד,
עלפי פועלים מעניין. מאוד דבר היא דמוקרטיה הרוב. שלטון
הוא איש, מייצג אינו הוא מכני. הוא הרי והרוב הרוב, שלטון
ובעיקר באופוזיציה. תמיד היא הפוליטית השביות שבוי. בלתי
הן לסגנון. הופכות הן כאשר חקירה. ועדות הקטנות. במפלגות
הפוליטית הזירה מן ההחלטות מן גדול חלק מוציאות
אותן ומעבירות הזאת. הבנלית הזאת, המכנית הדמוקרטית
עלידי המונעת ציבורית. באווירה שפועלים לטריבונלים
באופן היתר, בין הופך. זה הקטנות. האופוזיציה מפלגות

לזה. לב שימו האופוזיציה. שלטון של לפטנט סוציולוגי

דן מרידור (הליכוד):

(המערך): וייס שבח
האופוזיציה. שלטון אומר אני בסדר.

יאיר צבן (מפ"ם):

(המערך): וייס שבח
תאמין להתווכח, רוצה לא אני צבן. הכנסת חבר באמת.
מתווכחים לא אתם הרי סתם. הוא הרי יעיל. אינו הוויכוח לי.

   בחצי מלים כמה משמיעים אתם אתי.

תיכון: ד' היו''ר
חכי הכנסת שבח וייס, עליך לסיים דבריך.

(המערך): וייס שבח
מעולם אני המשפטי. היועץ מוסד לגבי  אחרונה הערה
מביתמדרש בא זה הקטיגורים. סביב מיסטיקה גיליתי לא
שפתאום קבוצות, לאותן שיש המיוחדת הסימפתיה אחר.
ראינו הרי  פוליטית להן נוחות הן כי חקירה. ועדות אוהבות
השקיעו שהן מרץ אותו הקטיגור. משתנה שכאשר

השני. בהכפשת משקיעים הם אחד של בגלוריפיקציה
אבל, על רקע האווירה שנוצרה בחודשיים  האחרונים, על
מסיים הקודם המשפטי היועץ  הכישלונות הצטלבות רקע
של המינוי בסדר. לא זה לינץ'. חצי של באווירה תפקידו את

מהיר.  החדש המשפטי היועץ
המרכז): מפלגת (שינוי וירשובסקי מרדכי

לינץ'? חצי זה מה

(המערך); וייס שבח
שלושתרכעי.

הקרובות בשנהשנתיים נמנע הייתי כך בשל דווקא
זאת, לך אומר אני המשפטי. היועץ בסמכויות שינוי כל לעשות
בסמכויות מהפרזה מתפעם שאינו כמי המשפטים. שר אדוני
החוק שלטון של פתאום האימוץ הזה, העסק שכל כפי האלה.

עלידי חברים שלי. שלפני 20 שנה, בימי בןגוריון. לגלגו עליו
אז היה הוא בראון. מרדכי לא וזה  אותו אימץ שהוא זה על
אצלי מעורר  אחרים מאמצים על מדבר אגי רפ"י. איש
בקושי גיחוך, לא עכשיו, לא בקרוב, זה לא הזמן. תודה רבה.

תיכון: ד' היו''ר
ואחריו ביטון. צ'רלי הכנסת לחבר הדיבור רשות חודה.

ארצי. יצחק הכנסת לחבר 
ולשוויון): לשלום הדמוקרטית (החזית ביטון צ'רלי

אדוני היושבראש, חברי הכנסת, שר המשפטים מסר לנו
מעדיף היה שהוא מניח ואני משרדו. פעולות על סקירה היום
החודשים במשך אך האוצר. משרד של פעולותיו אח לסקור
המעטים, רבותי חברי הכנסת, שהוא מכהן כשר המשפטים,
גם והם בהם. יד לו שיש מכריעים מאורעות כמה התרחשו

טיפולו. בתחום
(הליכוד): מצא יהושע

להיות. איפה יודע הוא
ולשוויון): לשלום הדמוקרטית (החזית ביטון צ'רלי

ומעבר מעל הוכיח הוא הללו התחומים בכל לך. מספר אני
עצום הוא המשפטים כשר לגרום יכול שהוא הנזק כי ספק, לכל

האוצר. כשר שגרם מהנזק יותר
אך האוצר, משרד עלידי מבוצעת הכלכלית המדיניות
מי אבל אובייקטיביים. בלמים לה ויש הממשלה מדיניות היא
מודעי השר של המסוכנת הפעילות את ולאזן לעצור שמסוגל
כשר המשפטים היום הם רק התקשורת וביתהמשפט העליון.
רבותי חברי הכנסת. אסקור כמה דוגמאות קשות. למשל,
מכרעת היא הגזענות חוק בנושא המשפטים שר של פעולתו
לעניין נפילתו או קיומו של החוק הזה. שר המשפטים הנוכחי,
בניגוד לקודמו, אינו מסתיר כלל אח עוינותו להצעת החוק
החוק של שרידיו את לחסל כדי יכול שהוא כול ועושה

ולהקפיאו.
לממשלה המשפטי היועץ אל יחסו היא נוספת דוגמה
הותקף כאשר גיבוי לו מלתת נמנע הוא זמיר. פרופסור לשעבר,
עלידי חוגים קיצוניים שתיעבו אותו על עמדותיו בנושאי
ראש פרשת ובמיוחד בגדה, הקרקעות גזל היהודית, המחתרת
להחליפו מנת על ממנו להיפטר חתר הוא כך. על נוסף השב"כ.

מבוקשו. את השיג ולבסוף רצוגו, בעושה
המסוכנת יוומתו היא האחרונים מהימים נוספת דוגמה
30 חלוף עד חשוד של שמו פרסום שתאסור לחקיקה להביא
לחקיקה השרים בוועדת עברה זו הצעה ממעצרו. יום
פרץ, נסים, הורביץ. מודעי. הדגולים המחוקקים של בתמיכתם

ושריר. בורג קורפו.
יגישו הזאת מטבדת הבלתי הקבוצה חברי הכנסת, חברי
כך הכנסת. לאישור הזאת החוק הצעת את כולה הממשלה בשם
לשכלל שהצליחה לדרוםאפריקה, נוסף בצעד נתקרב
באחרונה את מוסד חופש העתונות לדרגה מחשבית כמעט. אז
שיצליח ומקווה כנופיה, העיתונות את המכנה שמיר, השר יוכל
על להתגבר יצליח רק אס השב"כ. בפרשת החקירה את לבלום
בן מבתיהם ייעלמו אנשים לרווחה. לנשום  התקשורת
בארגנטינה, הצבאית החונטה של האימים במשטר כמו לילה,

יידע. לא ואיש ישמע לא ואיש
בשם אלה בימים מגיש מודעי השר הכנסת. חברי
הממשלה תצהיר תשובה לבג"ץ, על תצהיר זה אפשר לומר
של באינטליגנציה מעליב זלזול שהוא ההתאפקות. בשיא

ישראל. במדינת כיותר הבכירים השופטים



מצטט: אני  מודעי השר מספר הכנסת. חברי רבותי
הממשלה ראש כינס    1986 ביוני 24 "ביום
והיועץ  מספר שרים של פירוט בא וכאן  להתייעצות
את המשפטי היועץ באוזני להשמיע כדי לממשלה המשפטי
וכו'. להכריע" זמן באותו שעמד ההכרעה לגבי השרים עמדת
על שהופעל הלחץ בשעתו שכונה למה ביותר עדין תיאור זהו
הפרשה. את לחסל זמיר, פרופסור הקודם. המשפטי היועץ
אשר הוא לממשלה המשפטי היועץ פלא. זה ראה והנה,

דבריו. את לשרים משמיע
המשפטי" היועץ בדברי דנים "בעודנו לצטט: ממשיך אני
ראש כי כספי רם עורךדין ''הודיענו  מודעי כותב 
רשות נטילת לאחר המדינה. נשיא בלשכת התייצב השכ"כ
מנשיא ולבקש להתפטר החליט כי והודיע הממשלה. מראש

."    אותו לחון המדינה

הנכבדים השופטים משלושת המשפטים שר מבקש האם
השרים את הפתיעה כספי עורךדין של הודעתו כי להאמין
בעודם דנים בדברי היועץ המשפטי לממשלה? מר מודעי איננו
השכ"כ ראש אם התצהיר מלשון ברור לא כך. על לנו מספר
שנשיא אפשרות על אולי. חשב. האם מיוזמתו. התייצב
ויועציו השב"כ ראש האם לחנינה? בקשתו את ידחה המדינה
אל להפנות יש חנינה בקשות כי ידעו לא המבריקים המשפטיים
של חוותדעתו ללא וכי המשפטים משרד דרך המדינה נשיא
יוזמתו על השרים ידעו ואם כלל? בהן דנים אין המשפטים שר
עורךדין "הודיענו ל המלים פשר מה השב"כ. ראש של הנועזת
רם כספי" ? ואם ראש הממשלה אישר את המהלך מראש, מדוע
בעת הזאת המפתיעה ההתפתחות על להודיע לנכון מצא לא
לממשלה? המשפטי היועץ בדברי ודנו לתומם ישבו שהשרים

המשפטים משר ביקש לצדק הגבוה ביתהמשפט האס
היכן במדינה? אדם לכל וידוע שפורסם מה בתצהירו לפרט
מדוע ? חנינה על להמליץ המשפטים שר את שהניעו השיקולים
אין השר מתייחס למהלכים שקדמו לכל הקנוניה זאת
לבוא מעזים שהיו משיב וכל עותר כל הפרשה? להשתקת
היו הכנסת, חברי רבותי כזה, תצהיר עם העליון לביתהמשפט
חוצפה מין ואיזה הזה הזלזול מה המדרגות. מכל אותם זורקים

זאת? היא

המערכת על החולש המשפטים. משרד הכנסת. חברי
בידי היום מנוהל העם, לאמון זוכה שעדיין במדינה היחידה
את התקשורת. את הדמוקרטיה, את העוין מעצורים חסר אדם
הזה. המשרד של המשפטית הצמרת מרבית ואת החוק שלטון
בשתי מלים. רבותי חברי הכנסת: המשרד חולה, והמחלה
של והחוקתי הדמוקרטי המשטר יסודות על מאיימת הזאת
בישראל. המשפט במערכת הזאת המחלה תיגע אם המדינה.

לכולנו, אבוי
הזה שהאיש המחשבה מעצם מתחלחל אני הכנסת. חברי
רבים יש היום כבר שופטים. למינוי הוועדה בראשות יושב
דוגמה במערכת. שופטים של מינויים בכמה לפקפק המתחילים
האחרונות כשנים שמתרחש ממה כבר לנו יש מפחידה
ביתהמשפט חברי את הנשיא ממנה שם בארצותהברית.
בארצותהברית. העליון ביתהמשפט אישר השבוע העליון.
מדינתי חוק ארבעה, נגד שופטים חמישה של ברוב
הומוסקסואלים בין מין יחסי קיום על האוסר אנטיחוקתי
המנוגד נורא מהפכני תקדים זהו שלהם. הפרט ברשות בגירים
ותקדים האזרח, של הבסיסיות היסוד ולזכויות הפרט לחופש
כזה אין לתאר שהיה עובר בביתהמשפט העליון של
הנשיא עלידי הממונים אליו שהגיעו לפני ארצותהברית

רייגן, חברי הכנסת. מה יעוללו למערכת שלנו המינויים של
מודעי?

טעות עשה הממשלה שראש חושב אני הכנסת. חבת
לא עוד המשפטים. למשרד הלה האיש את שהביא בכך נוראה
היה בתולדות ישראל שר משפטים כה עוין וזר לשלטון החוק.
אם אף הזאת. הסכנה את לעצור כדי מייד להתגייס עלינו
למשרד חזרה מודעי בהעברת יהיה לשלם שעלינו המחיר

האוצר.

יאיר צבן (מפ"ם):

(הליכוד); שליטא בני
לרדת. יכול אתה כזה אופטימי משפט אחרי

ולשוויון): לשלום הדמוקרטית (החזית ביטון צ'רלי
בראשות כאשר ויחמיר יילך ודאי המצב הכנסת. חברי
של טיפולם את המכנה אדם חודשים כמה בעוד יכהן הממשלה
פלילית בפרשה לממשלה המשפטי והיועץ המדינה פרקליט
על במלתעותיהן שהתנפלו עלוקות. של "היטפלות חמורה
האיש  מלתעות? על כאן המדבר זה מי חשודים". אותם
אחרכך ושיקר ושתילה סברה במחנות נטבחו כשמאות ששתק
שהוא שבויים, של רצח שאישר הזה האיש החקירה; לוועדת
וצריך לינץ' עשו אנשים כמה ואומר: "לינץ'" אותו מכנה עצמו
המלתעות בעל הזה. והאיש העניין. את ולגמור כולם את לחון
המשפטי והיועץ המדינה פרקליט של המלתעות על מדבר הזה,
להעלים וסירבו הכללית התביעה על ממונים שהיו לממשלה.

הביטחון. גולם של כשמו חמורים מפשעים עין

שר של הממשלה כראש יכהן הזה האיש הכנסת. חברי
והטיוח. ההשתקה ניצחון את יחגגו הם ויחד הזה, המשפטים
בסיועו של יועץ משפטי חרישי,הוגן ונאמן, המחבר חוותדעת

נתון. מצב לכל מתאימות
נשאר לנו היום רק הבג"ץ, ואלוהים ירחם עלינו אם תצא
, לכנסת. כהנא את שהביאו ההחלטות מסוג החלטה לבסוף

תיכון: ד' היו''ר
 ואחריו ארצי. יצחק הכנסת לחבר הדיבור רשות תודה.

שליטא. בני הכנסת לחבר
(המערך): ארצי יצחק

אדוני היושבראש, אדוני שר המשפטים, כנסת נכבדה,
בדיון השתתפות של הראשונה ההזדמנות את מנצל אני
לכרך כדי מודעי, יצחק מר החדש. המשפטים שר של בנוכחותו
את לחזק בידו שיעלה לו מאחל אני הצלחה. לו ולאחל אותו
היא כיוס ישראל מדינת של המרכזית הבעיה כי החוק. שלטון
הבעיה.של שלטון החוק. יחשוב כל אחד מאתנו מה שיחשוב
על הסיבה להיחלשות שלטון החוק. אין חילוקי דעות שאכן

גדול. משבר עובר ישראל במדינת החוק מעמד
מדינת של הראשון המשפטים שר הקים המדינה הקמת עם
מערכות השנים. במבחן שעמדה מערכת רוזן, פנחס ישראל,
המשפט מערכת ואילו ונחלשו, כורסמו ישראל כמדינת רכות
לי, צר ומיוקרה. הציבור מאמון ליהנות מוסיפה והשיפוט
שלטון שומרי בראש לצעוד החייבים הממשלה, חוגי שדווקא
שלטון להחלשת במעט לא תורמים ישראל, כמדינת החוק

החוק.
אתחיל בהתייחסות לדוחבייסקי. הדוח הוגש לממשלה
הציבור. של התעניינותו במרכז רבים שבועות במשך ועמד
את מסיבית. בהצבעה וחייבה. בדוח ממצה דיון קיימה הכנסת



הדוח את לבחון חייבת אשר ועדה הקימה הממשלה יישומו.
לחוותדעת היא שהכוונה מבין, ברבירב כל הצעות. ולהגיש
שלא וודאי דוחבייסקי, של הביצוע האופרטיבי. החלק לגבי

הארגוני. החלק או הפרסונלי החלק לגבי
כה. עד דבר שמענו לא זה לנושא עקרונית התייחסות על
חסרת התייחסות של חמורה לתופעה עדים אנו זאת. לעומת
מתכוון אני הדוח. של החשובות ההחלטות לאחת כבוד
של האישית המסקנה את ליישם ישראל בנק נגיד של ליוזמתו
המתרחש החיזיון ומהו הבנקים. לאחד הנוגעת דוחכייסקי
התפטרו החקירה. ועדות חוק להוראות בהתאם עינינו? לנגד
התלהבות. ללא זאת עשו הם מתפקידיהם. הבנקים מנהלי כל
הדוח. באמצעות לדעתם, נגרם. אשר העוול נגד זעקו רבים
לכל תפקידיהם את לעזוב אותם המכריחה קביעה קבע אשר
עומד אחד מנהל רק וביצעו. שיניים חרקו הם חייהם. ימי
עידוד בבחינת הם זה בנושא הממשלה היסוסי בסירובו.

חמורה. תופעה וזוהי זו, להתנהגות
שיש ייתכן שינוי. טעון החקירה ועדות שחוק ייתכן
סמך על אדם של קריירה לחיסול המביאה שקביעה להבטיח
משפטית פרוצדורה ללא תגובתו ושמיעת הנושא בדיקת
קיים בינתיים אבל רביזיה. טעונה  מלאה הגנה המאפשרת
מנהלי שאר לגבי יושם שהוא וכפי נחקק שהוא כפי החוק
משפטית חוותדעת סמך על אחד, שמנהל ייתכן לא הבנקים.
של והתנהגותה לידיו. החוק את ייקח שקיבל, פרטית
עידוד כעין יהיו בתוכה הכוחות ויחסי היסוסיה הממשלה.
חוק אבל מושלם, כלתי לפעמים הוא החוק זו. למגמה
אימפרפקטי הוא חוק, במסגרת של שלטון החוק יש לכבד כל
רק יבוצע שהחוק ייתכן לא שכן, רוחנו. לפי כשאינו גם חוק.
כאשר ולהתעלמות לזלזול יזכה והוא לטובתי פועל הוא אם

שלי. האינטרסים נגד או נגדי הוא
ששלטון הרושם. יתחזק שבציבור רוצה הייתי לא

החוק. משלטון חזק הבנקאים
בקרב גם התופעה מהתפשטות נתפלא אל זה באקלים
האחיות. שביתת של בעיצומה נמצאים אנחנו נוספים. חוגים
של מפיהן ריתוק. צווי האחיות על הוטלו מסוים בשלב
ציות פני על ביתהסוהר את יעדיפו שהן שמענו, השובתות
לצווי הריתוק. אני לא נכנס עכשיו לסוגיה, אם העיתוי היה נכון
התופעה את לציין רוצה אני אבל נכון, לא או
בעלי מצד אזרחי מרי של תופעה זו החברתיתהמשפטית.
מקצוע, המבוסס על רמה לימודית ועל אתיקה מיוחדת. בגלל
מלהפעיל הממשלה נרתעת לחוק המוני איציות מפני החשש
חלקיים. ריתוק צווי גם ולו הבריאות לשירותי זה קריטי ברגע
את מבין אני החוק? שלטון את מעודדת זה מסוג תופעה האם
בכוונה משתמש ואני  השלהבת נפלה בארזים אם התופעה.
אחר. בדימוי להשתמש רוצה ואינני "ארזים", במושג רק

היועץ היה כמדינה החוק שלטון של התווך מעמודי אחד
שבסקירתו שמח אני זמיר. יצחק פרופסור הקודם, המשפטי
של לפעילותו חמים הערכה דברי יש המשפטים שר של בכתב

הקודם. המשפטי היועץ
תיכון: ד' היו"ר
בעלפה. גם

(המערך): ארצי יצחק
חוגים כאשר איתן, סלע כמו עמד הוא כי לכך, ראוי הוא
אני פלסתר. החוק את לעשות ניסו וממשלתייים מפלגתיים
שהוא הנושאים שבכל על יישרכוח מגיע זמיר שליצחק חושב
טיפל בהם הוא לא "התכופף", לא נכנע. לא סר להשפעה

מבחוץ. אלא פעל לפי מיטב הכרתו ומצפונו. אני רוצה לקוות.
אשראי, לו לתת חייבים אנחנו אשר החדש, המשפטי שהיועץ
בעקבות יילך הברכות, מיטב את זו במה מעל לו משגר ואני

קודמו.

דעות, חילוקי שררו הזמנים בכל קל, אינו התפקיד
או המשפטים. שר לבין המשפטי היועץ כין עמוקים. לפעמים
מסוג מחלוקת אבל הממשלתית, המערכת או המשפט, מערכת
מביא, האלה הסוגיות של הבירור שמים, לשם מחלוקת היא זה

החוק. שלטון של לחיזוקו דבר. של בסופו
השמירה לצד שיתייצב המשפטים משר מבקש הנני
חשודים שמות גילוי של הנושא האזרח. חירויות של והחיזוק
המשפטים שר של עמדתו על חולק אני הפרק. על עכשיו עומד
רעיוני לעימות מצפה אני כרבים. פורסמה שהיא כפי זו. בסוגיה
חוק החוקה. ובוועדת בכנסת המשפטים שר עם וחברי מכובד

העיתונות. חופש של בנפשו שהוא הנושא על ומשפט
שר בין פעולה שיתוף  הסיכום לקראת האחרון, הנושא
התהליכים אח המשרת המקצועי. המנגנון לבין המשפטים
מקווה אני החוק. של והביצועיים התכנוניים הרעיוניים.
סימן הן הראשונים בימים שהושמעו צורמניות שנימות
והסתגלות משותפת שפה מציאת ושל התאמה של לתהליך
המנגנון לבין החדש המשפטים שר בין המפגש עקב משותפת
הרמוניה של שהמסורת מקווה, אני והניסיון. הוותק כעל
הייררכיה של הזאת האווירה בעבר, ששררו הפעולה ושיתוף

בעתיד. גם ישררו אלה  תפקידים חלוקת ושל
במשימה שיצליחו ולמשרדו המשפטים לשר מאחל אני
במדינת החוק שלטון חיזוק לפניהם: עכשיו הניצבת המרכזית

חברתנו. על העובר קשה משבר של ברגע ישראל
היו"ר ד' תיכון:

שליטא. בני הכנסת לחבר הדיבור רשות רבה. תודה
בראון. מרדכי הכנסת לחבר  ואחריו

(הליכוד); שליטא בני
אדוני היושבראש, חברי הכנסת, אדוני השר, בחוצות
החוק. שלטון  תוכן. מכל ריקה ריקה. ססמה מהדהדת

מרדכי בראון (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):

(הליכוד): שליטא בני
החוק של מחנה יש ביניים. קריאת פה קורא מישהו נכון.
אדוני. שלך, העולם תפיסת זוהי הפקרות. שדורש מחנה ויש
החוק שלטון במושג הצביעות. כל עם שלכם, השימוש אכל
סלקטיביים. לצרכים נעשה והוא סלקטיבי, הוא חוק ובמלה
לשחרר מחבלים מהכלא. בלא דין, בלא משפט, רק מפני

חוק. זה רגע, באותו ישראלי אינטרס שזה
המרכז): מפלגת (שינוי וירשובסקי מרדכי

ישראל. ממשלת זה? את עשה מי

תיכון: ד' היו''ר
חבר הכנסת וירשובסקי. אני באמת מוחק אותך, לא יישאר
עולה מייד אתה בראון. הכנסת חבר הדיון. בעת לומר מה לך
פלד. מתי הכנסת חבר לגבי כנ"ל להתייחס. ותוכל אחריו

המשך. כבקשה,
(הליכוד): שליטא בני

למנוע ביצוע פסקידין של בתימשפט חוקיים במדינה
צעקה קול הקמתם לא מדוע חוק? זה המדינה, פרנסי עלידי



ידידים שאולי לכם שנדמה משום תקימו, לא גם אתם כך? על .

כשזה החוק על היריקה את מעדיפים אתם מכך. ייפגעו שלכם
לכלבים לזרוק עמדתם אתם שלכם. לאינטרסים מתאים
החשד בגלל רק בשב"כ ביטחון ואנשי בצה"ל תתאלוף

מחבלים. שני הרגו הם שאולי המפוקפק
ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה בראון מרדכי

בלע. דברי מדבר אתה
(הליכוד): שליטא בני

של לכיוון מסתכל אני אישית, אליך מסתכל לא אני
שלך. הספסלים

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה בראון מרדכי
שלך, אנשים עשו וה את

(הליכוד): שליטא בני
ובשביל מחבלים. שני כשהרגו פעל החוק שלטון אצלכם
איש וכל אלוף כל לחסל מוכנים הייתם האלה המחבלים שגי
ביטחון וכל אחד. זה החוק, זו היתה תפיסתכם, היום אתם
פתאום מגינים  מה עשו לתתאלוף בצה"ל, איך גרמו לו

דין. לעינוי
מתתיהו פלד (הרשימה המתקדמת לשלום):

למשפט? אותו העמיד מי
(התחיה): כהן גאולה

למשפט? אותו העמידו למה
(הליכוד): שליטא בני

לשמים. זועקת שלכם הצביעות
(המערך): ליבאי דוד

להרוג ומותר מחבלים להרוג מותר שליטא, הכנסת חבר
בהדדיות? שבויים

(הליכוד): שליטא בני
מחבלים. להרוג שמותר אמרתי לא

(המערך): ליבאי דוד
חי. שנתפס מחבל זה

(הליכוד): שליטא בני
משום בהתחלה, עוד מרדכי תתאלוף על הגנתי אני
מסערת כחלק הקרב. בסערת בוצע הזה שההרג שחשבתי
שבויים למחנה התפרץ לא אחד אף שבויים. כהריגת לא הקרב.

הגדול. ההבדל בדיוק זהו מחבלים. והרג
(המערך): ליבאי דוד

ממה מסקנות להסיק צריך מרדכי, של כאבו לך כואב אם
לו. שקרה

היו"ר ד' תיכון:
מתאים. לא זה לך ליבאי, הכנסת חבר
המרכז): מפלגת  (שינוי וירשובסקי מרדכי

מתאים? לא זה לו למה
תיכון: ד' ''ר היו

לפעם. מפעם לסדר לי קורא והוא שלי, היושבראש הוא
(הליכוד): שליטא בני

של קיתונות לאחרונה ספג דרוקמן הכנסת חבר ידידי
חיים לקשירת בתוקף מתנגד שאני לומר. רוצה אני רותחין.
אסור פסול, דבר זה הציבורית. בעבודתו מישהו של פרטיים
לעשות זאת. אני רק שואל, אדוני שר המשפטים. למה אותם

משחקים ישראל משטרת ואותה פרקליטות ואותן פרקליטים
בחייהם הפרטיים של אנשי ציבור כשזה נוח להם וכשזה לא
הם הזה הששבש את הזה. המשחק את דבר? שום שווה
אותם מותר. זה התקשורת. כל העיתונות. כל באמצעות עושים
פרקליטים ופרקליטות. אותה משטרה  זה מותר. על
סלקטיביות. שוב. מותר. זה  "דם כל של הפרטיים העניינים

אנשים להיות יכולים היו מאתנו שכמה להיות יכול
תביעות בהגשת רק והתעסקו הכנסת את עזבו אילו עשירים
משפטיות נגד כל מושכי קולמוס ועט שמרשים לעצמם חירות

רוחם. על העולה ככל ביטוי של

רוח מורת שהיתה שמעתי  השר אדוני לדעת, רוצה אגי
תפיסת שלפי משום במשרדך. והפרקליטות הפרקליטים אצל
השקפת לפי כדיוק החליטו לא או נכון. החליטו לא עולמם
דעתו. את להביע שרוצה מי דבר. לכל מדינה עובדי הם עולמם.
יואיל להתפטר ואחרכו יביע אח דעתו, אני בטוח, אדוני השר,
שבשנים שפרקליטים. ייתכן לא בביתך. סדר שתעשה
האחרונות התרגלו כנראה לחופש גדול יותר מדי, ירשו לעצמם
מדינה. עובדי הם למחות. לתקשורת, לפנות להבהיר, להפגין,

הכבוד. כל עם חשובות. אינן דעותיהם
המרכז): מפלגת (שינוי וירשובסקי מרדכי
   נסים לשר בטענות תבוא

(הליכוד): שליטא בני
יחד שגילית. הלב אומץ על השר, אדוני אותך. מברך אני
שמם פרסום לאיסור חוק בעד בהצבעה האחרים, השרים עם
יהושע של אינטרס רק לא היא חופשית עיתונות חשודים. של
אחד כל של שלי. גם אלא אחר, מישהו של או רוטנשטרייך
בעניין אצביע ואני חופשית. עיתונות רוצים אנחנו מאתנו.
נגד הראשונות. השנים בשלוש לפחות ככבלים. הטלוויזיה
פרסומת. רק כדי להבטיח את קיומה של עיתונות חופשית. אבל
מצאה לא שבעולם. הזמן כל את לה שנתנו הזאת, העיתונות
אנשים וקטלה רצחה היא לעצמה. בית בדק לעשות לנכון
שהודלפה ידיעה כל מטופשים. חשדות סמך על חוצות בראש
לכותרת מייד הפכה במשטרה מוסמך כלתי חוקר סגן מטעם
כמוכים העיתונאים מופיעים זה ואחרי למחרת. בעיתון
העיתונות. בחופש פוגעים אתם לנו? עשיתם מה ושואלים:
כי זו, בדרך ללכת שתמשיך מקווה אני השר, אדוני
האזרח. של הזכויות כל על שיגנו ותקנות חוקים עוד דרושים
של הביצוע ומכשירי שהפרקליטות לזכור. צריכים אנחנו
החוק שלטון על לשמור כדי בלבד. אמצעים הם המשטרה
במדינה. אבל זו אינה מטרה בפני עצמה, המטרה  אלו

האלה. לאזרחים גם זכויות לתת צריך לכן האזרחים.
חוק הצעת והגשתי חינם. לנחקרי פיצויים לתת צריך

בנדון.
וסופית רשמית נסגר שעניינו חקירה תיק להראות צריך
זו מוסמכת", "רשות אומר אני וכאשר מוסמכת. רשות עלידי
משפטילממשלה. יועץ יכול זה מחוז. פרקליטות להיות יכולה
זוהי, לכל הדעות. סמכות די מוסמכת ועליונה. ואם הסמכות
מה לנחקר להראות הפחד מהו סגור, שהנושא קובעת הזאת
כאן יש שמא או ? שנים שלוש או שנתיים במשך עליו העלילו
בה להשתמש כדי מתהפכת כחרב זאת להחזיק סמויה, מגמה
סופית סגור הרמטי, סגור סגור. זה תיק אבל הימים? מן ביום
התיק אם זה. וגס זה נם להיות יכול לא מוסמכת. רשות עלידי
האזרחים בהפחדת להפסיק יש סגור. להיות עליו סגור. הוא

הזאת. במדינה



גערכה או מבחן, נעשה האם השר. אדוני שאלות, לי יש
פרקליטות של מדי רבות שגיאות או טעויות לגבי בדיקה
יודע אני בעניינם. יחליט שהוא כדי לשופט אנשים ששולחת
שיש מגמה כזאת, בעיקר לגבי אנשי ציבור, לא יודעים מה
ציבור איש שזהו מאחר אבל עילה, שום אין בעצם להחליט.
או לשנתיים פסקדין נותנים רגע באותו יחליט. השופט 
כשביל קנס. שקל 100,000 ועוד החיים מן שנים לשלוש
משתמש אני המשפט. כמובן בא אחרכך דגאולה. התחלתא
בןאליהו. צבי של בדוגמה הזאת. הפעם גם ואשתמש תמיד,
הרס על מחלותיו. על מדבר אינני כבר ירושלים. מרחב מפקד
בריאותו ומשפחתו. אני מדבר על כך שאחרי שנתייםוחצי כתב
אומלל, משפט זהו לישנא: כהאי בפסקהדין מחוזי שופט
את להגיש צורך שום היה לא כלל. מוגש היה שלא שמוטב

הזה. המשפט
איפה הפרקליטים, איפה שואל: אני המשפטים, שר אדוני
יש לעמקהבכא? אותו ששלחו אלו איפה המשפטי. היועץ

אין. ותשובות כאלה. שאלות הרבה
היו"ר א' שוסטק:

לסייס. עליך שליטא, בני הכנסת חכר
(הליכוד): שליטא בני

אני מסיים,יש לי זכות גדולה. התחלתי עם יושבראש
אחר. יושבראש עם מסיים ואני אחד

שוסטק: א' היו"ר
אותך. הפסקתי לא ולכן הזאת בזכות מכיר באמת אני

(הליכוד): שליטא בבי
אפשרות מתן תוך חשיבות, לה יש החקירה זמן הגבלת
ואת ומוצא שוקל הוא אם הזמן. את להאריך משפטי ליועץ

לנכון.
קשר בלי לממשלה, המשפטי היועץ כעניין מסיים אני
להיבדק. חייב השר, אדוני הזה. העניין זו. או זו לאישיות
קרו טובות. שנים כמה עברו פשוט להיבדק. חייבות הסמכויות
האירועים לאור רק אפילו להיבדק, צריך והעניין מקרים. כמה
האחרונים. אינני מסכים לכך שיועץ משפטי לממשלה, פקיד
שנגיד לכך מסכים ואינני ביטחון. בענייני יחליט מאוד, בכיר
יש זה בשביל כלכלה. בענייני בלעדית יחליט ישרא"ל בנק
על הדין את שנותנת נבחרת, ממשלה יש זה בשביל שרים.
מחדלים, או זוכה בשבחים על הצלחות. לא ניצור שלטון של

בכירים. פקידים
שתי שתהיינה רוצה אני לאזרח. להועיל רוצה אני
עד מהבוקר שיישב הכללית. התביעה ראש יהיה פונקציות:
עשרה תיק בכל עיון ויסיים בניאדם של תיקים יבדוק הערב.
רוצה אני הסובל. לאדם תשובה ייתן הוא יותר. מוקדם חודשים
תפקידו, יהיה שזה כללי. תביעה ראש או כזה, משפטי שיועץ
לנבחרי רק לא הפשוט. לאזרח גס נוספת אינסטנציה ישמש
רשויות ראשי של בענייניהם מטפל משפטי יועץ היום, ציבור.
אני השורה. מן באזרח לא אבל שרים. כנסת, חברי מקומיות,
ההדק על ללחוץ ממהרים שלעתים פרקליטים שמעל רוצה
סיוע. עוד לו לתת כדי האזרח, לטובת נוספת אינסטנציה תהיה

(המערך): ליבאי דוד
כל אזרח רשאי להגיש ערר   

(הליכוד): שליטא בני
אינסטנציה. ערד אינו הערר

(המערך): ליבאי דוד
בכותרות. מופיע לא פשוט הוא מבוצע. הזה העניין

(הליכוד): שליטא בני
להיות חייב זה מוסמך. בדיוק לא גם זה בכותרות, לא זה

ומסודר. חוקי
לעניין החנינות. אני מציע לנהוג ברוח היהדות. אינני יודע
מדי יותר שנותנים כך על ילק כי לין הכנסת לחבר לו מה
מדינת נשיא על סומך אני המשפטים. שר על סומך אני חנינות.
מתן נגד אני היטב. העניין את בדקו שהם מניח ואני ישראל.
חנינות באופן סיטוני. אני נגד חנינות נוסח יוםהעצמאות
לכולם, ולא חשוב מהי העבירה. אבל חנינה לאחר בדיקה

רכה. תודה במקומה. בהחלט היא לעומק. עניינית
שוסטק: א' היו"ר

 ואחריו בראון, מרדכי הכנסת לחבר הדיבור רשות
כהן. גאולה הכנסת לחברת

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה בראון מרדכי
אדוני היושבראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, אחרי
איננו הזה שהדיון ברור דוברים כשבעהשמונה של נאומיהם
נסוב על משרד המשפטים, הוא נסוב על בעיות הרבה יותר
אווירה על חוק, אכיפת על החוק, שלטון על  נרחבות
שאמרו הדברים לכן. עצמו, המשפטים משרד על ולא מסוימת,
מנגנון על ביקורת בבחינת אינם זו, ברוח יהיו דברי וגם קודמי.
שהם במידה אלא המשפטים, שר על לא רגם המשפטים, משרד
הגורם ב. המחוקקים; א. לדיון; פה העומדים מהגורמים חלק
מי הנורמטיבית. המנהיגות ג. הממשלה; כלומר האוכף.
התבטאויותיו עלידי מנהיגותו. עצם עלידי נורמות שקובע
רק לא אבל השרים, בעיקר אלה שוב.  תגובותיו ועלידי
יכול זה לפעמים בולטים. כנסת חברי אלה לפעמים השרים.
להיות סופר חשוב או פרופסור מכובד; ד. האווירה הציבורית.
לתקשורת, בעיקר הכוונה ציבורית, אווירה על כשמדברים
זה אותה. משקפת או הציבורית, האווירה את היוצרת שהיא
שדיברו הדוברים הדברים. שני את עושה היא בהשקפה. תלוי
כלפי לא עדיין האלה. הגורמים כלפי בעצם דיברו עכשיו עד
המשרד שלך וכלפיו  זאת רק במידה שאתה חלק מאותם
המשפטים. שר היותך בתוקף דווקא ולאו דברים, ארבעה

לך ומגיעה חודשים, שלושה המשפטים כשר משרת אתה
ובצדק, הספקת, לא עדיין יותר. ארוכה. חסד תקופת בהחלט
עוד שזו ספק לי ואין משפטים, כשר שלך האיכות את לבטא

תבוא.
להזכיר, חייב אני האלה. הדברים את שאמרתי מאחר
שבימים האחרונים הופעת בעניץ השב"ב, אינני רוצה להתבטא
של הדעה בבג"ץ. נרחב די דיון יהיה שמחר משום כך, על
סימן להציב חייב אני פנים. כל על ברורה. זה בעניין סיעתי
שאפרט בלי הזאת, בפרשה המשפטים כשר הופעתך על שאלה

העניין. את כרגע
אתה לומר. לי שיש הדברים את לומר רוצה אני זו ברוח
חולש היום, ובצדק, לצדו של צה''ל, על אחד המנגנונים
המכובדים ביותר במדינה, מכובדים  משום שעדיין האומה
רואה היא והערכה. כבוד של מאוד רבה מידה בהם תולה
ולפי עקרונותיו לפי נאמנה. מלאכתו העושה מנגנון זה במנגנון
מןהעניין. שאינם שיקולים עלפי נפגם ואינו שלו. הנורמות
המשפטי היועץ כמובן, לרבות, מעולה, פרקליטות לך יש
שעדיין החדש. המשפטי היועץ וגם לו. שקדמו ואלה הקודם.
לא הספקנו להכיר אותו מקרוב, אבל בוודאי כל אנשי
חבר של הקצף יצא שעליהן גברות אותן לרכות הפרקליטות.
הפועלים ונאמנים, מעולים עובדים כולם שליטא. בני הכנסת
אני אחרים. משיקולים ולא חוק של שיקולים מתוך ורק אך



הפוליטית. עולמם מהשקפת מושפעים אעם שהם משוכנע
הוא השיקול אבל וגישה, עולם השקפת יש אחד לכל בוודאי,

העניין. ראיית מתוך עולה והוא כן,
מהטובים מעולה. לצדק גבוה ביתדין לנו שיש חושב אני
כאן להזכיר צורך אין בהם. להתברך האומה שיכולה ביותר
שמות. די בכך שכל אחד יחשוב על שנייםשלושה שמות
לדעת כדי האלה הדברים את אומר כשאני דעתם על שעולים
שבבג"ץ הזה יושבים האנשים המעולים ביותר והמקצועיים
זאת שראינו כפי השיפוט. מערכת כלל לגבי גם נכון זה כיותר.

מפעם לפעם דווקא מהזווית הכספית, כשעוד היית שר האוצר. 
מוכרת ידועים. והדברים תנאים. לא בתנאים עובדים אלה
פרשת ביתהדין בעכו, הצפיפות בביתהדין בתלאביב, ועוד.

ובכל זאת המערכת מצוינת ומעולה.
מה  יש טובה, כזו מערכת לרשותך שעומדת ואף
שקוראים בלועזית "MALAISE," או כפי שאמר חבר הכנסת
ויקטור שםטוב' רוח רעה. יש סימני שאלה הנוגעים לעניין

החוק. שלטון שנקרא הזה

וייס. שבח הכנסת וחבר שליטא, בני הכנסת חבר ידידי,

הזה. בעניין ספקות יש מהאומה ל%20 אם גם כאן. שאיננו
דבר על מדברים החוק. שלטון על כשמדברים תקין. לא משהו
הפוליטית הראייה מתוך מגיב אחד כל מאוד. וברור מובהק
לב שמים שאנחנו הדבר טבעי ואך רבתם, מיני כל על שלו
לך שמציק לדבר לב תשים ואתה יותר, לנו שמציקים לדברים
שלטון המושג עצם את לערער מלנסות לך חלילה אבל יותר.
החוק, ולתדהמתי. חבר הכנסת שבח וייס הרחיק לכת עד כדי
בספק. מוטל עצמו המושג כאילו שאלה, סימן שם שהוא כך
או פלוני עניץ על ויכוח להיות שיכול ברור באים? אנו אנה
גם קיים אכל אותו. מעלים כאשר שיקולינו טוהר על אלמוני, י
המדינה התנהגות כלומר, החוק. שלטון שנקרא המושג קיים
במנהגים בחקיקה. לעצמה קבעה שהיא הנורמות לפי
ובפסקידין. זה שלטון החוק.אין לה משמעות אחרת, רק

אחת. משמעות

לגופו תענה החוק. שלטון בשם נושאים מעלים אנחנו אם מרדכי יצחק עם שקרה מה אומנם האם ותאמר עניין של
בין שהיית ייאמר לשבחך כי כדוגמה. זה את מביא ואני
הראשונים שהעלו זאת  איננו עיוות של שלטון החוק? אני
ידענו לא אז אז. בס זאת ואמרנו החוק, שלטון עיוות שזה אומר
של עיוות היה כאן אבל היום, יודעים שאנחנו הפרטים כל את
בדין ועונה שנשפט כפי נשפט אדם  הראיה החוק. שלטון
החוק, עלפי הלך לא פה שמישהו משום הצדקה. שוס בלא
ובזה אחרים, או פוליטיים פרטיים, שיקולים להכניס ניסה אלא
את לומר צריך אתה דווקא לאור. ייצא העניין כאשר ניווכח עוד

אנחנו. לא זה.
גאולה הכנסת ולחברת קדומה. דעה בעלי שאנחנו ברור ■

כהן גאולה הכנסת חברת שנינו. אבל קדומה? דעה אץ כהן
כראש, החוק שלטון את להעמיד יש האם לומר, יכולים ואני.
ויכוח, להיות יכול זה על גבוהים. יותר ערכים מעליו שיש או
ועל זה יש בינינו ויכוח. ודווקא עם חבריה של חברת הכנסת

כהן. גאולה
בני שליטא (הליכוד):

מיותר. שזה אמרתי מרדכי יצחק עם שהתחילו לפני עוד

מרדכי בראון (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
נכון, אני משבח אותך על כך. אז עשית דבר נכון ומכובד
מאוד. יש לי ויכוח עם כמה מידידיך, האומרים שיש דברים

אם השלמה, ארץישראל זה אם החוק: שלטון מעל העומדים
זה תורת אלוהים או דברים אחרים. זה איננו מקובל עלינו,
שבו פילוסופי. ויכוח להתקיים יכול כך על הזה. בכית לא וודאי
מישחושב הזאת במדינה ויש החוק, שלטון בצד עומדים אנחנו
עלינו. מקובל לא זה שלטון. עוד יש החוק שלטון שמעל

שוסטק: א' היו''ר
מרות. לעוד מתכוון אתה

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה בראון מרדכי
לא העניין, את נטשטש אל לכן. מרות. עוד סמכות, עוד כן.
צריך הדבר שליטא. כני הכנסת חבר ולא וייס שבח הכנסת חבר
להיות ברור, והאורחים צריכים לדעת שאנחנו עומדים על

הזה. היסודי העיקרון משמר
זה המצוי כאדם עכשיו מדבר אני המשפטים. שר אדוני
שנתיים בעולם הפוליטי. עד אז הייתי קורא עיתונים,
אחרי עוקב אני שנתיים זה אבל יותר, או פחות אינטליגנטי
מהשקפת ונם בסיעה, מידידי מושפע שאני וודאי הדברים,
נמצא שאני שנתיים לאחר אומר. אני לב יושר מתוך עולמי.
לפחות בהם להציב שאפשר עניינים וכמה. כמה שיש כאן.

שאלה. סימני
בעניין כאן שהתקיים הדיון את לעצמנו להזכיר רוצה אני
בעניינים האווירה את להרגיע כדי הצבאי, השיפוט חוק
את שעיוותו שהעיוות בטוח היה לא המשפטים שר פוליטיים.
אינטרס פה היה כסדר. היה זה בעניין שמגר של המלצתו
יחדור החוק ששלטון רצתה שלא מסוימת. מערכת של סקטנטי
החנינה סמכויות את לעצמה שמרה והיא לתוכה, עמוק מספיק
בראש רק זה את מזכיר אני הרמטכ"ל. ושל פיקוד אלופי של
היתה זו צורך. בו היה ולא מוצדק היה לא זה עניין  פרק

בכנסת. כאן עליו שוויתרנו טעות
דווקא שליטא. כני הכנסת חבר אחד. דבר ערד אזכיר
אתה תקין, איננו הבתים הריסת עניין  הבתים הריסת בעניין
האלה. פסקיהדין של איביצוע רק לא היא השאלה אבל צודק,
שיש משום הזה העניין את מבצעים אץ חמור. די עניין שהוא
כראוי. הזה בעניין מטפלים ואין בלתיחוקיים. בתים 6.000
האם הוצאו. שכבר הריסה צווי 10020 אותם על מדבר איני
40  20 או האלה. הבתים 6.000 כל את להרוס רוצים אנחנו
בתים אלו שבמקרה הוצא לגביהם פסקדין? אבל היתר

שאלה. זאת גם בתור. עומדים
אוריאל לין (הליכוד):

פסקדץ. הוצא בתים 6,000 על
 מרדכי בראון (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):

נכון. לא זה
המרכז): מפלגת (שינוי וירשובסקי מרדכי

כלל. מדברים אין זה הארץ?על בכל יש הריסה צווי כמה
ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה בראון מרדכי

שמערערים לדברים כדוגמה זאת מביא אני מתווכח. איני
אלא בהריסה, רק מדובר לא חוק. שלטון כאן שיש התחושה את
המשפטים. למשרד רק נובע לא וה יסור. יש ולכך הנושא. בכל
יש פה גם עניין שנוגע למשרד הפנים אולי יותר מלמשרד

המשפטים.

את אמנה לא דוגמאות. שתייםשלוש עוד להביא לי הרשו
כדי להביאן. יותר לי שנוח דוגמאות בכוונה מביא אני כולן.
את להביא יכולתי פוליטי. הוא שהנימוק תירוץ יהיה שלא
אגע לא לחוק. בניגוד מעשים בהחלט נעשו שם חברון. פרשת



בעניין הזה. פרשת דוחבייסקי כבר הוזכרה כאן, מדוע אנחנו
מנהל הוא רקנאטי? של דמו את רוצים אנחנו האם נאבקים?
רציית של היא השאלה האם מאוד. טוב בנק זהו שלי, הבנק
של להחלטות גם הנוגע ובסיסי יסודי עיקרון כאן יש ? דמו
צריך מרוע לשוויון. וגם חקירה ועדת של למהותה גם הכנסת.
עקרונית. שאלה זאת לא?  והאחר לסבול אחד בנק מנהל

דן תיכון (הליכוד):
נתגבר. הזה העוול על נימוק. לא עדיין זה

ולשלום); האזרח לזכויות (התנועה בראון מרדכי
חבר הכנסת תיכון, אם הוא ימשיך לכהן בתפקידו, זה יהיה
בדברים מדובר מדובר. בלה כולם. את להחזיר נצטרך נימוק,
לא אישית. הזה. האיש של בעוולותיו או בדמו לא עקרוניים,

מחפשים. דמו את

לין אוריאל הכנסת חבר השחור. השוק על למשל. נדבר.
דיבר כאן על אכיפה. אתה צודק מאוד. זהו שדה אדיר שבו אין
פוסקים כאשר מתאימה. אינה שהאכיפה או אכיפה, כלל
להעלים ימשיכו הם מס, שמעלימים לאנשים מגוחכים עונשים
שלנו. לחקיקה הנוגעות שאלות כאן יש כדאי. זה כי מס.
אדם על להטיל היה אפשר שבו למצב הגענו אילו לתקנות.
משנה זה ואין מס, העלמת כגלל שנים עשר של מאסר עונש
השחור. בשוק להילחם יכולים היינו מדובר. סכומים באילו
זה. פתרון יהיה זה, פתרון יהיה לא אם פתרון. עכשיו מציע איני
חבר חוק. אכיפת בו שאין רחב שדה כאן שיש הוא ברור אכל

הזה. בעניין אליך מצטרף אני לין, אוריאל הכנסת
דוגמה נוספת. שאני עוסק בה והיא מציקה לי יום יום, היא
על כשמדובר הבדואים. אצל האנתרופולוגית ההתפתחות נושא
הבדואים הרי אין מדובר על אויבים, הם משרתים בצה"ל. אבל
מאוד. יסודית אנושית בתופעה בטיפול חושים אטימות יש
שבהם מקרים של דוגמאות ולהביא שעה חצי כאן לדבר יכולתי
בכנסת שקיבלנו החוק הממשלה. עלידי מקוים אינו החוק
הממשלה. מצד הוגשם לא עדיין מצרים עם השלום בעניין
בשביל ערים שתי שמקימים כך על הודיעה הממשלה
אדמות אלה לאנשים מכרו שנים. שבע לפני היה זה הבדואים.
החקלאות ששר לאל תודה בתים. לבנות להם אפשרו ולא
להם הפסיקו למחרת העניין. על שבוע לפני סוף. סוף הכריז,
להמשיך. רוצה איני בכך. להמשיך יכולתי המים. אספקת את
על מדברים אנחנו הזה. בנושא אחד כללי משפט אומר
אנחנו המשפטים בעניין לומר; רוצה אני המשפטים. משרד
ממשלת של קיומה בגלל הכבדים המחירים אחד את משלמים
של חשבון זאת בהזדמנות עושה אינני הלאומית. האחדות
לנו. שקורה מה של אובייקטיבי ניתוח עושה אלא אופוזיציה
אלא אחדות. כל בה שאץ לאומית אחדות ממשלת ויש הואיל
לקיים להמשיך כדי נושא. כל על כמעט מריבות. יש תמיד
יגידו שלא כדי והן הרוטציה את לקיים כדי הן  אותה
המוטיבים הם מה משנה זה אץ הרוטציה. את לבטל שרוצים
כלשהו, עניין על להתפשר פעם בכל צריך  האנשים של
בחוק. פגיעה של כדרך הפרשה על מתפשרים דבר, של ובסופו

מאוד. קרובות לעתים קרה זה
הפרשה של השב"כ היא בדיוק דוגמה לכך. היום ברור
בהסתרת בחנינה,  העניין בכל תקינים בלתי דברים שהיו
מידע ובעיוות הדין, מדוע זה קרה ? בין השאר מפני שבראשות
ביניהם שאץ אנשים שני יושבים הלאומית האחדות ממשלת
מה חד. בחיתוך עניינים לחתוך פוחדים הם אבל אחדות. שוס
היה טבעי יותר לשמעון פרס מלומר: אני, תלמידו הנאמן של
דוד בן גוריון, שיחד אתו הלכתי לגלות פוליטית כדי ששלטון

אתן לא  רפ"י של הוויכוח היה כך על הלוא  יבוצע החוק
ידי להסתרות, יש חוק. העניין יבורר בדרך החוק. היה טבעי
ממשלת בגלל זאת אמר לא הוא זאת. לומר פרס לשמעון ביותר
המוזרה הפסיכולוגית המלכודת ובגלל הלאומית האחדות

בה. נתון שהוא
אנשי עם המפגשים וחוק הגזענות חוק כפרשת דבר אותו
עצם על מדבר אגי עניין. של לגופו רק עכשיו מדבר אני אש"ף.
אותם? חיברו מדוע האלה. החוקים שני חיבור של ההליך

מהשלישי. פוחד אחד כי אותם חיברו
אחרים ובדיונים כזה שבדיון הוא הדין שמן לי נדמה לכן,
ננסה לחשוף את התשתית של אותה הרגשה לא טובה שקיימת.
של מאוד רחבים חוגים בקרב אלא ומפ"ם. ר''צ בקרב רק לא

הרחב. והקהל ציבור אנשי של משפטנים.
שוסטק: א' היו''ר

תודה לחבר הכנסת בראון, רשות הדיבור לחברת הכנסת
גאולה כהן. ואחריה  לחבר הכנסת מרדכי וירשובסקי.

(התחיה): כהן גאולה
אדוני היושבראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, לאחרונה
אמר הוא קשות. להתקפות שזכה ניסוח המשפטים שר ניסח
זאת אמר הוא להיראות. לא אבל להיעשות. צריך שהצדק
אמר: הוא מאוד. מסוימת פרשה של מאוד, מסוים בהקשר
הצדק בעניין הזה ייעשה ולא ייראה. כמובן, המתקיפים
הרכה מהקשרו. הזה המשפט את ניתקו השר את והתוקפים
היא כך עומדתלעצמה. היא כאשר כזאת נוסחה לתקוף קל יותר
רגילים שאנחנו כפי תקפו, שאלה. סימני לעורר יכולה כאמת
היא מה שאלו: צבועה. גם וכמובן גסה בצורה האחרון. בזמן
ניתוק תוך ייראה, ולא ייעשה הצדק שלפיה הזאת הנוסחה
נאמרה. היא שבהקשרה הפרשה מן הזאת הנוסחה של מוחלט
כאלה ביניהם האלה. התוקפים את לשאול רוצה אני
שנעשה שהצדק רוצים היו הם האם הזה, כאולם היושבים
עלידי מדינת ישראל במשך עשרות שנים עם מחבלי אש"ף גם
חבר את ביניים, כקריאת כאן, שמעתי ייראה? גם ייחשף,
הכנסת ליבאי שאמר לחבר הכנסת בני שליטא. או למישהו
היו הם מחבלים, רק היולא הם הזאת: הבמה מעל שדיבר אחר,
מחבלים שבויים, זה נכון. אבל כאשר מדינת ישראל פועלת
אפילו למחבל נותנת אינה היא בעולם, פועלת שהיא במקום
נעשה. הצדק אז משפט. ובלי דין בלי  שבוי להיות אפשרות
מהי נראה. ואינו נחשף אינו הוא אבל ונעשה, נעשה דעתי. ולפי
רוצים עיניים אילו כך? על יודעים אץ האם הזאת? הצביעות
לנקר פה? זה היה מחבל, אכל הוא היה שבוי, איננו עושים
מרוע צביעות. זאת  להיראות גם צריך הצדק כאלה, דברים
רוצים שהם משום צבועים אינם הם אנשים הרי צביעות? זאת
ואך פוליטי. הוא בשורשו שהעניין מפני אלא צבועים, להיות
לא הצדק. חיפוש לא האמת, חיפוש כאן אין פוליטי. ורק
חבר ידידי דיבר שעליו החוק. שלטון חיפוש ולא החוק חיפוש
הכנסת מרדכי בראון, כאשר צריך, מכופפים את החוק,

אחד. לצד אותו מיישמים
בקשר זאת להזכיר רציתי ייראה", ולא ייעשה ל"צדק אשר
ישראל. מורשת וגם תלמוד מעט גם למדתי ישראל. למסעות
הלכה". ולא כן ו"מורין כן" מורין ואין "הלכה על יודעים כולנו
חוק, עלידי עליהם להגן יכול ואינך אותם שעושים דברים יש

ולהיפך, האם זה נולד היום, בפרשת השב"כ?
עמד החוק שלטון לא בפירוש  החוק לשלטון ואשר
במרכז הנפנוף הזה בשלטון החוק. שלטון. כן  שלטון
בראון. מורל'ה הכנסת חבר אליך, לפנות רוצה אני המערך.



אמרת. זאת עם אבל, החוק. שלטון לכול מעל אמרת: אתה
ששלטון החוק נוסד עלפי נורמות, עלפי התנהגויות וכו'. זאת

עלפיו. מוכתב והחוק לחוק שקדם משהו יש אומרת.

עלפי ולא כולנו, לידיעת בהתנדבות, קמה ישראל מדינת
החוקים את הכתבנו וממנו ציונות של דגל עם הלכנו חוק. שום
הציונות. של ובלתינפרד אורגני חלק היה הביטחון שלנו.
וצריך להקים שצריך מדינה היא ציונות מלה. איננה ציונות
בהחלט החוקים; את להכתיב אכן צריך והביטחון עליה. להגן
יהיה. זה וכך תמיד היה זה זאת. לומר חוששת ואינני כן.

אחר. בנושא הציוני הנושא עלידי הוכתב השבות חוק גם
דמוקרטי הכי החוק איננו הוא וגם ביטחון. של ולא עלייה, של
את ניקח הבה אידיאל. אותו הכתיב אבל כעולם. שוויוני והכי ■

איך מהפוליטיקה. לרגע להתרחק רוצה ואני הדיברות, עשרת
לא אלוהיך, השם אנוכי כול: קודם הדיברות? עשרת מתחילים
האלוהים  באידיאה מתחילים תמונה. וכל פסל לך תעשה
שלך. זה כתוב בראש. אחר כך כתוב: זכור את יום השבת; כבד
את אביך ואת אמך; לא תרצח; לא תגנוב וכו', כשאין לך
 האלוהים  זה את עושה אתה שלמענו משהו למעלה
 ואינני מדברת עכשיו על ההלכה ועל החוק שהזכרת, אדוני
לקבל יכולה לא שמדינה להבין יכולה ואני אחר. בהקשר השר,
עכשיו הלכה כחוק. כל החוקים של מדינת ישראל נגזרים עלפי
נשכח לא הבה קיומה. של הצידוק כל וממנו שלמענו האידיאל

זה. את
לומר ואפשר הביטחון, על להתווכח אפשר ביטחון. כן,
אפשר זה את ביטחון. איננו אחר דבר ביטחון, פירושו זה שדבר
כפוף להיות צריך שהביטחון לומר צריך לא אבל לעשות.
חוק? אותו קיים מקום בכל מה? של חוק חוק? איזה לחוק.
או כך מתקבלים הם חוקים. מתקבלים איך יודעים אנחנו והרי
כול קודם שבאה הערה זו שינויים. בהם מכניסים וגם אחרת
כזה. מדברים אנחנו כאשר נושמים שאנחנו האוויר את לנקות
חוק חוקה. בוועדת גם אליך. פונה אני השר, אדוני עכשיו,
ומשפט: ובוודאי גם כאן, דובר על יישום חוקים, יישום של
חוקים שבלעדיהם, חס ושלום, ייושמו בארץ הזאת הסעיפים
בביטחון, הקשורים בחוקים אתחיל הפלשתינית. האמנה של
שלנו, באוניברסיטאות יום מדי המבוזה טרור, נגד הפקודה כמו
זה אש"ף. של דגל ולא סמל לא במפורש: בחוק שכתוב שעה
אש"ף. אנשי עם הפגישות על כלל מדברת ואינני מבוזה.

(הליכוד): איתן מיכאל
טרור. ארגוני של דגל ולא סמל לא

(התחיה): כהן גאולה
נכון, של ארגוני טרור.

את לעצמנו להרשות יכולים אנחנו האם מבוזה? זה למה
עומדים אנחנו כך ואחר ? אייישומו ואת הזה החוק של הביזוי
אתמול, זאת עשינו לא ואם הידרדר. כבר הכול שבר מצב לפני י

עברייניים. תקדימים יש כבר ואז ? היום זאת נעשה פתאום מה
מציאות. של מצוקה מתוך הוחק לא הזה והחוק

על חשוד שאינו זמיר, ואפילו כאן, הוזכרה בגליל הבנייה
הממשלה את הזהיר הערבית. האוכלוסייה נגד פוליטית מגמה
על שחוק זה איננו מיושם, ועד היום הזה אין החוק הזה מיושם.
איך אפשר להתיר ביזוי כזה? העיניים רואות, הכול שומעים
שהם חוקים לכבד צריכים הם ולמה האלה. הקולות את ורואים

מהותיים פחות לקיומה של המדינה ?
בגליל כבנייה מדובר שלא השר, אדוני לך. לומר רוצה אני
זה גרה אני בירושלים. בלתיחוקית בבנייה מדובר אלא דווקא,

שנהוחצי בדירה בגבעההצרפתית, בצמרתהבירה, ולנגד
עיני אני רואה איך קם מדי חודש בנין חדש. באים פקחי

 צריך סוף כל סוף כי להרגיז. אסור קולק טדי ואת  העירייה
הולכת ובירושלים בעשה. לא דבר ושום  בשלום לחיות

ומתפשטת בנייה בלתיחוקית, ואין פוצה פה ומצפצף.

ומה נעשה בהרהבית? אולי ממך, אדוני השר, תבוא
בעיה שם ויש  הרהבית של הפוליטית לבעיה לא ישועה.
שלהם, הרגישות בגלל להרגיז, רוצים לא פחדים. ויש כזאת
דבר על מדברת אני  למקום מיוחדת רגישות אין לנו כאילו
פשוטים. חוקים על מדברת אני הפוליטית. לבעיה קשור שאינו
מיושמים לא האלה הדברים מדוע קרקעות. חוקי בנייה, חוקי
ממצאי_ם. להרוס לבנות, לשנות, להם מאפשרים למה שם?
מותר אם לשאלה קשר כל ובלי הפשוטים לחוקים בניגוד

זה? את יעשה מי ההר? על להתפלל אסור או להתפלל .

אייישום של בנושא נוספות דוגמאות להביא רוצה אינני
שאינני המליצית בלשון בנפשנו, שהם חוקים כול. לעץ חוקים
אמורים הדברים הזאת. המדינה של בנפשה  אותה אוהבת
בנושא וגם הרהבית בנושא גם הבלתיחוקית. הבנייה לגבי

הטרור. נגד הפקודה ,

הוזכר אחרים. בנושאים הערות שתי עוד להעיר רוצה אני
השר, אדוני אתה. המשפטי. היועץ סמכויות של הנושא כאן
על אותך מברכת ואני מזמן. לא משפטים כשר לכהן התחלת
לכן קודם זאת לעשות הזדמנות לי היתה לא לתפקיד. כניסתך
מעל הבמה. אף שאני מצטערת על הנסיבות שגרמו לכך, ומי
היה יכול חקירה ועדות הקמת הזה בבית הזמן כל שתובע
דברים נעשים איך שתחקור חקירה ועדת הקמח גם לתבוע
לתפקיד כניסתך בעת מקום. מכל ישראל. במדינת כאלה
חושבת אני המשפטי. היועץ סמכויות על דיברת הנוכחי
רוטינה כבר שיש מפני ודווקא מייד. להיבדק צריך הזה שהדבר
את להגביל נעים כך כל לא כך ואחר משפטי. יועץ מתמנה 

■ השיקולים כך, אחר כי מייד. נעשה לא שהדבר חבל סמכויותיו.
אובייקטיבי. באופן הדברים לראיית מפריעים תמיד האישיים

זה. את ולעשות לגשת צריך

של הקדושה האחרונות בשנים כאן משתוללת הרב. לצערי
המשפט. אומנם בתנ"ך נאמר של שופטים קוראים גם אלוהים,
באשמת שנים. שבע במשך הרב. לצערי מזה. רחוקים הם אבל
של גם הגבולות אח לדעת הישר השכל לו היה שלא הליכוד,
החוק וגם של היועצים המשפטיים וכו', הם נהפכו באמת ל"יש
שופטים בירושלים", ויש להצטער על כך. אבל לפחות היום
אבל לקצץ, צריך לא האמיתי. הגבול את לשים לדעת צריך

רביזיה. ולעשות מחדש לחשוב צריך
החקיקה בנושא  אחר בנושא אחרונים משפטים שני
אומרים לכנסת. מגישה שהממשלה החוקים הממשלה, של
או מפלגתיים אינטרסים מיני כל עלידי נלחצים כנסת שחברי
צריכה לאומית, אחדות ממשלח וודאי ממשלה, אבל אישיים,
להיזהר יותר בנושא הלחצים, כשהיא מגישה לכנסת חוקים.

להיכנס רוצה אינני גזענות. נגד החוק בנושא קרה כך
הזה שהחרק היום מודים כולם לתוכן, מעבר לתוכנו. עכשיו
שהיתה מצוקה אותה, שליוותה והיסטריה מצוקה מתוך נולד
הציבור של כללית והיסטריה אחד. כנסת בחבר קשירה
הרואה משפטן שכל חוק חוקקה והממשלה אותה. שליוותה
ונגד כזה חוק בעד הוא אם גם בו, מתבייש שהוא, כפי אותו,
שהוא אחד אדם הזאת בכנסת אין אחד, איש ומלכד הגזענות.

זה? הוא חוק איזה אבל גזענות. בעד



לך שיהיה המשפטים. שר ארוני ממך. מצפה אני ובכן.
ולא יסודית. רביזיה בו ולעשות הזה החוק את לקחת הכוח
תחשוב אולי כזה. איש שאינך בטוחה אני יאמרו. ממה לחשוש
פונה הזאת.אני הסיבה משלם לא אבל אחד. עניין זהו אחרת.
והוא מצוקות, מאוד הרבה שבו חוק זהו זאת. לעשות אליך

מצוקות. עוד יוליד
ה"לינקג'" שעשו כאן עם החוק בדבר איסור מפגשים עם
אני יסודיים. דברים שני הם אלו הדעת. על יעלה לא אש''ף
הייתי מוותרת על שני החוקים. לו היה החוק הקיים לגבי
מפגשים עם אש"ף מיושם, לא היה צורך בחוק חדש, אבל הוא
היועץ של ופוליטית מגמתית נלוזה. פרשנות בגלל מיושם איננו
מה יתקנו. בבקשה, תיקון. צריך אם הקודם. לממשלה המשפטי

גזענות? נגד לחוק שייך זה
אני שואלת: למה אינך מביא את החוק הזה? יש בעיות
קואליציוניות, בסדר. המאבק למען הבאת החוק הזה צריך
המאבק. נעשה לא שם גם אבל הקואליציה. בתוך גם להיות

אני  לכנסת חוקים והגשת החקיקה נושא בכל ובכן,
בצדק. לכאן מובאים להיות גם צריכים צדק שחוקי חושבת

שוסטק: א' היו''ר
תודה רבה. רשות הדיבור לחבר הכנסת מרדכי וירשובסקי.

ואחריו  לחבר הכנסת מתתיהו פלד.
המרכז): מפלגת (שינוי וירשובסקי מרדכי

אדוני היושבראש, כנסת נכבדה, אדוני שר המשפטים,
מצפה שאני מה על יותר אדבר החוק, שלטון על אדבר לא אני
המשפטים. שמשרד מה ועל המשפטים. משרד כראש ממך.
הזאת. בממשלה שיש החשוכים המשרדים אחד הוא ולדעתי

המשפטים. שר של בהנהגתו לעשות חייב
שבה הקצרה בתקופה שכבר כך, על להצביע רוצה אני
כניסתך על אותך מברך ואני  המשפטים כשר מכהן אתה
מאוד, מהם מוטרד שאני עניינים וכמה כמה יש  לתפקיד

הנכונה. בדרך בהם הולך שאינך חושב שאני משום

(הליכוד): איתן מיכאל
מהי לו יראו שינוי,שם למועצת פעם בכל אותו תזמין
הדרך הנכונה.הבעיה היא שמועצת שינוי מחליטה גם בניגוד

מיעארי. מפגשי של בנושא למשל לדעתך,
המרכז); מפלגת (שינוי וירשובסקי מרדכי

אדוני היושבראש, אני רוצה לפנות לשר המשפטים. אינני
רוצה להתכחש מילולית עם חבר הכנסת מיכאל איתן, יש לו גם
אינטליגנציה בעל גם הוא משלי. יותר הרבה חזק קולי אורגן
אני קטונתי. הגנתך. את מבקש ואני משלי, יותר הרבה מבריקה

המשפטים. שר אל דברי את להפנות רוצה

(הליכוד): איתן מיכאל
דבריך. את קיבלתי

שוסטק; א' היו"ר
ההגנה. כל את תקבל

מרדכי וירשובסקי (שינוי מפלגת המרכז):
מכן לאחר רב קשב אקשיב ודאי ואני לאדוני. מודה אני
ללמוד תמיד אוהב אני איתן. מיכאל הכנסת חבר של לדבריו

ממנו.
לגעת רוצה אני המשפטים. שר אדוני היושבראש. אדוני
ועדת ועדתבייסקי. בעניין היא האחת נקודות. בשלוש
אני המשפטים, שר אדוני הבנקים. מניות בעניין החקירה

לא שהוא עליו אמרה חקירה שוועדת שאדם מהעובדה, מזועזע
הממשלה משרדי את והונה רימה שלמעשה אדם אמת, אמר
נגיד על נחושה במצח ולומר להסתובב היום יכול הציבור, ואת

נגדו. לפעול הזכות לו שאין ישראל. בנק
שוסטק: א' היו"ר

לכך. הסמכות לו שאין אמר הוא
המרכז); מפלגת (שינוי וירשובסקי מרדכי

לא. הוא אמר גם שאין לו זכות, לא רק סמכות. לגבי
עושה אינה הממשלה ואילו לביתהמשפט. יפנה  הסמכות
דבר. היא מטכסת עצה ואומרת שהחומר הוא מורכב ומסובך.
לא שלפיהן האלו הטענות האם המשפטים, שר אדוני
שאיננו דבר  החקירה ועדת בפני להתגונן אפשרות היתה
מיטב עם חקירה ועדת בפני להתגונן שאפשר משום אמת.
אחרים לאנשים עזרו באמת האלו הטענות האם  עורכיהדין
שוועדת חקירה הסיקה מסקנות לגביהם. בין שאלה היו אנשי
קורא שאינני אנשיצבא היו שאלה ובין מהוללים, לשעבר, צבא
את לגביהם להסיק צריכים היו ואת, בכל אבל, מהוללים, להם

המסקנות?
אבל, ממשלת ישראל לא רק שהיא מקרטעת ואינה מוכנה
ועדה באמצעות הכנסת, שכאשר אלא החלטה, לקבל
מוועדותיה. הוועדה לענייני ביקורת המדינה, מגישה הצעת
שר של בדמותו הממשלה,  הזאת הבעיה לפתרון חוק
הימים. 60 של בזמן נקצץ לא זמן. לנו יש אומרת: המשפטים.
60 הימים האלה הם סקנדל שקיים בתקנון הכנסת. וצריך היה
לבטל אותם. וכך ידוע וברור שכל נושא החקיקה יארך זמן רב.
הארץ מן בירידה המאיים הזה, כאיש שתטפל בחקיקה ומדובר
רואה ואינני נחושה! מצח איזה חוצפה. איזו נגדו. יפעלו אם חקיקה על וכשמדברים נגדו. ונלחם קם המשפטים שר את
שר של החלטתו עלפי בנובמבר. רק בה לטפל נוכל בכלל, אם

המשפטים.

אדוני שר המשפטים, האם זוהי הדרך שבה אתה רוצה
החוק. רוח ועל החוק שלטון על מדבר אינני כבר י חוק ליישם
ממך מצפה הייתי אני ישראל. במדינת חוק יישום על מדבר אני
כבר האם אדוני. לו; ותאמר לממשלה המשפטי ליועץ שתפנה

התחלת לבדוק אם אפשר להעמיד את האישלמשפט פלילי על 
שוועדתבייסקי רבים לחוקים בקשר עשה שהוא העבירות
ליישום פועל אינו המשפטים שר זאת, תחת אותם? מציינת
ושותק. פסיבי יושב הממשלה ראש הרב. ולצערי המסקנות.
המשפטים משר מצפה הייתי עצמו. בפני מכוער דבר תהו
מסקנות קיום על כמלחמה החנית חוד המנהיג, יהיה שהוא
ועדת של אישיות שמסקנות כישראל עוד היה לא כי הוועדה.

אותן. אימצה לא והממשלה יושמו לא חקירה
(התחיה): כהן גאולה

המרכז): מפלגת (שינוי וירשובסקי מרדכי
שהוסקו האישיות המסקנות כל כהן. גאולה הכנסת חברת
איפעם לגבי אישים עלידי ועדות חקירה. בין שהן היו לגבי
אריאל שרון. בין שהן היו לגבי דדו זיכרונו לברכה. בין שהן היו
ביותר. קצר זמן בתוך למעשה הלכה קוימו אחרים. אנשים לגבי
הוא זה שארם מפני הכול, על יענה שהכסף מפני לא. פה רק
גביד, ואולי הוא תורם לקרנות המפלגות לצורכי הבחירות, לא
חושב ואני החוק. כשלטון הפגיעה זוהי בו. לנגוע רוצים
החוק. בשלטון פגיעה שזאת מאוחדים כולנו זה שבעניין
תפקידו זהו לפעול. המשפטים משר מצפה אני זה ובעניין

המרכזי.



שיתבררו המעשים שאחד חושב אני המשפטים. שר אדוני
לא לממשלה. הזה המשפטי היועץ של הבחירה הוא כשגיאה
אבקר אותו עכשיו, אבל אני חושב שזו טעות הן לבבי האיש. הן
במדינת החוק שלטון הפעלת מערכת לגבי והן הממשלה לגבי

ישראל.

דן תיכון (הליכוד):
התחיל. לא עדיין הוא

מרדכי וירשובסקי (שינוי  מפלנת המרכז):
בהם די אמר שהוא והדברים קיבל כבר שהוא ההחלטות
לה. מצפים שהיינו יכולת על מעידים אינם והם להפחיד. כדי

בכך. אמשיך לא אבל

גאולה כהן (התחיה): 
ביקרתי שכשאני זוכרת אני אחת: שאלה לשאול רוצה אני
את היועץ המשפטי הקודם    אתה אמרת לי שאסור

המשפטי. היועץ את לבקר

מרדכי וירשובסקי (שינוי מפלגת המרכז):
  אחד דבר אמרתי זה. את אמרתי לא מעולם

גדעון גדות (הליכוד):
בדעתו. שהוא המשפטי היועץ את לבקר אסור

המרכז): מפלגת (שינוי וירשובסקי מרדכי
  ואמשיך להגיד אותו: אני לא צריך לבוא  לא
כך. להחליט מראש לו ולהגיד  אחר מישהו ולא אני לא את,
לאחר יטעה. אתה כך, יחליט הוא שאם ולא אחרת. להחליט או
מעשה אפשר לבקר כל אדם, והיועץ המשפטי בכלל זה. אבל,

לזה. להיכנס רוצה אינני
אני אומר : היועץ המשפטי החדש, כשהוא נבחר, מה הוא
אמר בפרשת השב"כ? הוא אמר דבר אחד, וזה בדיוק מה
הזאת בנקודה הקודם. המשפטי היועץ זמיר, יצחק שאמר

תהיה. חקירה יהיה. אשר יהיה דבר: אותו אמרו שניהם

(הליכוד): גדות גדעון
השני ואת מברך. האחד את ואתה דבר, אותו אמרו שניהם

למה? משמיץ. אתה
המרכז): מפלגת (שינוי וירשובסקי מרדכי

שהמינוי חושב אני דברי, את הבנת לא לי, סלח לא, לא,
הוא טעות. ועל זה לא אחזור ולא אכנס לזה, עכשיו אני אומר:
המסקנה, תהיה שלא מה תהיה: שחקירה אמר אדם אותו אפילו
אותו של בקולו שמעה הממשלה באמת האם תהיה. חקירה
יועץ חדש? האם היא שמעה בקולו? האם באמת חקירה תהיה ?

(הליכוד): גדות גדעון
ממנו? רוצה אתה מה

(התחיה): כהן גאולה
חייבת. היתה לא היא לזמיר גם

גדעון גדות (הליכוד):
יועץ. הוא מלך, לא הוא

מרדכי וירשובסקי (שינוי מפלנת המרכז):
ולא רב קשב לך הקשבתי אני כהן. גאולה אחד, רגע
התווכחתי אתך, וגם ממך אני מבקש, בקושי אני מתמודד עם

להתמודד. יכול לא בוודאי אני אתך איתן. מיקי
(מורשה): ורדיגר אברהם

. עזב: איתן מיקי

מרדכי וירשובסקי (שינוי  מפלגת המרכז):
לי. קשה פשוט

אני חוזר על כך: אמרתי בתחילת דברי מה אני מצפה משר
היועצים ששני דוגמה, והבאתי הזאת. בממשלה המשפטים
המשפטיים, הקודם והנוכחי, אמרו, בסקרה של פרשת השב"כ.
בהסכמתו בתמיכתו. ישראל. ממשלת להיות. חייבת שחקירה
תהיה שלא החלטה קיבלה הנוכחי. המשפטים שר של ובעידודו
תביא שההחלטה זה עקומה. היא שההחלטה זה חקירה.
לחקירה מרחיקהלכת ייתר ולביזיון גדול יותר. זה כרגע איננו
אומרים והנוכחי. הקודם משפטיים, יועצים שגי אם אבל משנה.
המשפטים. משר מצפה הייתי אותו, לחקור שצריך דבר שיש
מכל שר משפטים, גדעון גדות. שיבוא ויגיד: אנחנו תובעים
חקירה. וההתחמקות הזאת והאירצון לחקור, שבסופו של דבר
במדינת החוק מערכת של שהאמינות לכך יביאו יצליחו. לא

נפגעה. שהיא ממה יותר עוד תיפגע ישראל

 אחרים כנסת חברי אותה הזכירו  אחרונה ונקודה
ואני חוק. חקיקת של חוק. יצירת של אחד. חוק של בנושא היא
כהן. גאולה הכנסת חברת להיות, יכול הגזענות. חוק על מדבר
הוגשה אבל פגום. הוא בעיני וגם בעינייך. טוב לא הזה שהחוק
החוק הצעת מסוים. בנוסח חוק הצעת ישראל ממשלת מטעם
הזאת צברה בוועדה. אנחנו קיבלנו אותה אגב ויכוחים קשים,
החוגים של הבעיה התעוררה ופתאום קשים, לבטים אגב
מהחוגים מכול יותר שנבהל ומי הזה. מהחוק שפחדו הדתיים,
המשפטים שר כאשר החדש, המשפטים שר היה הדתיים י

מזלזל אינו ודאי והוא מסורתי. ואיש דתי איש שהוא הקודם,
הטוב. הנוסח זה ואמך: הנוסח את הביא הוא הדתיים. בחוגים
החוקה. בוועדת הנוכחי המשפטים משר שומעים אנחנו ומה
החוק את להפעיל כמעט אפשר יהיה שלא נכון י ומשפט חוק
צריכים אנחנו אכל אותו. להפעיל מאוד קשה שיהיה או הזה.

הדתיים. החוגים של לצרכים להיכנע
או חודשיים לאחר קם. משפטים שר שאם לומר. רוצה אני
בצורה חוק להעביר מוכן אני ואומר: לשר, נהיה מאז פחות
שהוא יודע שאני אף אותו, לבצע שקשה יודע שאני אף כזאת
פחד. יש אבל אותו. להפעיל מאוד שקשה או להפעלה, ניתן לא
מאוד חושש אני  אותו קיבל ולא אותו דחה שקודמו
המשפטים. במשרד שיתהוו ומאלה הקיימים החקיקה מתהליכי

שאיננו המשפטים. שר אדוני האלה, שהדברים חושב אני
אצל גם חששות לעורר צריכים או חששות. מעוררים כאן.
שיבואו. בשנים המשפטים משרד של דרכו לגבי אחרים חברים
תיאורטי ויכוח לא היא השאלה כי בתפקידך. בהן תכהן שאתה
על אלא ערטילאיים, דברים ועל החוק שלטון ועל נורמות על
דברים של החלטות, קיום של ביצוע, של יומיומיים, דברים
עניין. של לגופו שייכים שאינם לחצים איהפעלת של ברורים,
הפעולות בשלוש לפחות אלה את מצאתי לא הרב, ולצערי
שכבר אחרים דברים להרבה נכנסתי ולא שהזכרתי, האלה

המשפטים. שר שאתה הקצרה בתקופה נערמו
אני מקווה שהדברים האלה הם, אולי. התחלה לא נכונה.
המגמה זוהי ואם לבאות סימן זה אם אבל לתיקון. עוד שניתנת
משרד יהפוך ואילך, מעתה המשפטים במשרד שתהיה
לממשלת שהיו ביותר הטובים המשרדים אחד  המשפטים
ישראל בכל השנים. משרד לא מפלגתי, לא פוליטי, מקצועי,
המשרדים לאחד  ביותר גבוהה ומקצועלת מוסרית רמה עם
הפוליטי והאינטרס המפלגתי האילוץ הפוליטי, האילוץ שבהם
היומיומי. השוטף, הופכים לעיקרון ולסמל ההיכר. וזאת תהיה

ישראל. במדינת לממשל טרגדיה



שוסטק: א' היו"ר
פלד, מתתיהו הכנסת לחבר הדיבור רשות רבה. תודה

בןשלמה. שמעון הכנסת לחבר  ואחריו

מתתיהו פלד (הרשימה המתקדמת לשלום):
כבוד היושבראש,  כנסת נכבדה, הדיון על משרד
טרם המשפטים שר דופן. יוצאים בתנאים מתקיים המשפטים
שמתמנה למי להעניק שנהוג החסד ימי מאת את הוציא
הביקורת חצי את בו משלחים בטרם בכיר ממלכתי לתפקיד
שבתחום ומחדל מעשה לכל האחריות את עליו ומטילים
לאחל הרצון מתעורר שלפנינו במקרה אבל. החדש. תפקידו
כלשהי שרוח כולה ולמדינה לממשלה המשפטים, למשרד
החדש ממשרדו המשפטים שר של להעברתו ותגרום תבוא
יגרום ובטרם החסד ימי מאת אותם יסתיימו בטרם אחר למשרד
שנבנתה ויעילה, חשובה שלטונית מערכת של להתמוטטותה

המדינה. של קיומה שנות כמשך לתפארת

מר את הטילה רעה רוח איזו מבין אינו שאיש היא. האמת
שגם אומר אס אטעה שלא וייתכן המשפטים, משרד אל מודעי
הדברקשה התרחש מאז מקום. מכל זאת. מבין איננו עצמו הוא
הוקם. מאז הורגלנו שבהם כמונחים המשפטים משרד על לדבר

החוק שלטון על פשרות ללא מגן להיות שנועד מוסד
המקעקע למוסד לילה, בן כמו הפך, החוק יוקרת ועל במדינה
נעשה זה שקעקוע לומר מתכוון אינני החוק. שלטון יסודות את
אשר כל להיפך, וקיומו. החוק שמירת של פנים העמדת בלא
חוק. אנשי עם התייעצות תוך נעשה מייד. שאציין כפי נעשה,
כי נאמר, כבר פלסתר החוק עשיית של הזאת הדרך שעל אלא

למשפח. המשפט את הופכת היא

היועץ את לסלק כדי המשפטים שר נקט שאותה הדרך
ההליכים עלפי נעשתה זמיר, יצחק פרופסור הקודם. המשפטי
בפני מכשולים לשים בעליל בא יישומה אולם בחוק. הקבועים
את להחיש מקום היה לא שנוצרו בתנאים המשפטי. ההליך
כי בו להפציר אלא לממשלה. המשפטי היועץ של החלפתו
כין שנוצר המשבר מן המדינה תיחלץ אשר עד לכהן יוסיף
יועץ כי לאיש ספק היה לא המשפט. מערכת לבין השב"כ
בכך, ירצה לא אם אף יתרום, אלה בתנאים שיבוא חדש משפטי

החוק. שלטון לערעור

ואכן, זאת אשר ראינו בשבועות הראשונים לכהונתו של
היועץ המשפטי החדש, השופט חריש, אין ספק כי גם הוא זכאי
אך מעשיו. על דיןוחשבון לתת ייקרא בטרם חסד ימי למאה
רם לתפקיד שנכנס מי כל כי שידוע מאחר הנותנת: היא
ברור להיות היה צריך זו, חסד לתקופת זקוק ורבאחריות
הזמן זהו לא כי ובראשונה, בראש המשפטים ולשר לממשלה.
עוד ספק אין עכשיו לממשלה. המשפטי היועץ את בו להחליף
תוכל שהממשלה כדי בא חריש מר של המינוי כי איש בלב
שיעמוד כלא אותם. נקטה היא שאומנם צעדים אותם לנקוט
הליכה עליה לכפות שיידע ומנוסה וחיק משפטי יועץ מולה

בה. לילך מצווה שהחוק בדרך

המשפטי שהיועץ הוא צפוי וכמה הדבר אופייני כמה
לראשי חנינה הענקת אודות על בממשלה לדיון נקרא החדש
של קיומה על שידע ובלא מראש דבר כך על שידע בלא השב"כ
שאין קודמו, עלידי זהיר דעת שיקול מתוך שחוברה הנחיה

משפט. בטרם תנינה בבקשת הנשיא אל לפנות
בתנאים הבעיה, בפני הועמד שהוא שלאחר היא, אמת
דעתו, את חיווה הוא אליהם, שנקלע על בו להתקנא שאין
זו דעתו כי להאמין יתפתה לא איש אך הנחיה. אותה הנוגדת

מקיפה. התייעצות ובעקבות מתאים רעת שיקול לאחר ניתנה
משפטית הנחיה של קיצוני שיגוי להצדיק יכולים הם שרק

חמור. כך כל בעניין
בדבר שנשמעו דיבורים אותם כל שגם הדבר, אופייני
מאחר עתה. נדמו המשפטי היועץ בסמכויות לקצץ הצורך
ולכן סמכויותיו הן מה יודע אינו עדיין החדש היועץ כי שברור
את המנחים השלטונית הנוחות שיקולי אחר אותו לגרור קל

המשבר. פרץ מאז הממשלה
המשפטי ליועץ ולאחל זו הזדמנות לנצל רוצה אני
המצב מן במהירות להיחלץ והכשרון הכוח בו שיהיו לממשלה
את ולהחזיר באשמתו שלא נקלע הוא שאליו והקשה המביך
קשה בשעה עידוד לכל זקוק הוא למקומה. החוק שלטון עטרת
כשעה בצדק, לא אותה. המתארים שיש החוק. ולשלטון לו זו
טענה זוהי הביטחון. צורכי לבין החוק שלטון בין עימות של
אמת. של קורטוב בה להיות יכול ולא כה ואין מיסודה, מופרכת
הטוענים לצד מתייצב המשפטים ששר הדבר מאוד מדאיג
רק לא מכול יותר המסכנת להנחה יד נותן ובכך זו, כזב טענת

הביטחון. את גם אלא החוק שלטון את
היועץ בפני העומדת החוק, שלטון שיקום מלאכת
המשפטי החדש, היא, בלי ספק, קשה וגורלית. מאחר שהיא
נזדמנה מתוך משבר השב"כ, יהיה זה הולם להפנות את תשומת
לאו השב"כ. בפעולת הכרוכים חמורים לדברים זה בדיון לבו

דיראלבלח, צומת לתקרית בקשר דווקא
לאחרונה. הפנה ביתהמשפט המחוזי בתלאביב את
גורס המשטרה. בהסכמת השב"כ. שבה לתופעה הלב תשומת
רק אביא הזמן קוצר מפאת המשפט. הליכי של חמור לשיבוש
.124/85 פלילי בתיק שטרוזמן. השופט מדברי אחד משפט
היחס על שנאמרו נאצר, בןצאלח מוחמר נגד ישראל מדינת
הכיסוי ובין החוק עלפי שלא הנערכת השכ"כ חקירת שבין
בפני המתחזה המשטרה, עלידי חקירה לאותה שניתן

כחוק. החקירה את ניהלה היא כאילו ביתהמשפט
השב"כ של החקירה דרכי "אם השופט: דברי ואלה
בהם לעשות ואפשר בחוק קבועים החיסיון דיני הרי חסויות,
הראוי מן מיוחדים, חקירה לדיני השב"כ זכאי אם כדין. שימוש
שייקבעו כאלה ויובאו לידיעת ביתהמשפט. השיטה לפיה
חקירה בהציגה עליו 'מכסה' והמשטרה דרכו לפי פועל השב"כ
מלאה. כאילו לא החלה בשב"כ, איננה מוסיפה אמון לחוקרי
לשב"כ קושי שאין מניח "אני השופט; ומוסיף המשטרה''.
מלא רישום כדי תוך תפקידה, את ולמשטרה חובתו את למלא
או לעיון הצגתם החשודים, ואמרות החקירה פרטי של

כדין". חסויים שמירתם
של בגרגיר כולו העולם של בבואתו את אנו רואים כך הנה
ובין החוק שלטון בין ניגוד יש כאילו המדומה ההנחה חול.
הצדקה וללא החוק, בשלטון קשות מחבלת הביטחון צורכי
אלא אינה דיראלבלח בצומח שקרה מה כי דומה עניינית.
היוםיום כחיי המקובל נוהל של יותר גבוה במישור השלכה
ופוגע נחוץ שאינו הליכים עיוות של נוהל בפשע, המאבק של

השופט. שמסביר כפי החוק. בשלטון צורך ללא
היועץ על יהיה עדיין השב"כ, פרשת שתידום לאחר
של והחמורות המרובות ההשלכות על דעתו לתת המשפטי
יכירן לא שמקומן בפועל סמכויות לשב"כ המעניק נפסד נוהג

תודה. חוק. במדינת
שוסטק: א' היו"ר

לחבר הדיבור רשות פלד. מתתיהו הכנסת לחבר תודה
רמון. חיים הכנסת לחבר  ואחריו בןשלמה, שמעון הכנסת



תורה): שומרי הספרדים (התאחדות בןשלמה שמעון
כבוד היושבראש, כנסת נכבדה, שמענו מפי שר
מחיי לנו ידוע משרדו. פעולות על מפורטת סקירה המשפטים
משרד עם יחד הממונה, המשפטים משרד כי היוםיום
כך כל מצליח אינו בישראל. החוק אכיפת על המשטרה.
זוהי אך לכך. סיבות אפילו ואולי רבים. תירוצים יש במשימתו.
של הן ובייעול רבים מינהליים בשיפורים צורך יש  העובדה
שזו כדי המשפט, מערכת של והן המדינה פרקליטות מערכת

כראוי. תתפקד
פעם מדי התקשורת. בכלי ולשמוע לקרוא רגילים אנחנו
בפעם. התקפות על משפט התורה ועל בתיהדין הרבניים, אולי   מינהליים לשיפורים מקום שם גם יש

דן תיכון (הליכוד):
לעשר הדיון את גפסיק אולי היושבראש, אדוני סליחה.
אני לנוח, יצא השר לדבר. מי אל אין כולם? שיחזרו עד דקות
ירשמו ישמעו. כאן. עוזריו יישבו לפחות אבל זאת, מבין
לקיים הטעם מה תשובה. שיכין כיי הדברים את אליו ויעבירו

י כזה במצב דיון
שוסטק: א' היו"ר

להפסיק. יכולים איננו העוזרים, בגלל
(המערך): סולודר עדנה

פרוש הכנסת חבר פה נמצאים תיכון, דן הכנסת חבר
   ואנוכי
(הליכוד): תיכון דן

הסליחה. אתכם המכובדים, חברי
תורה): שומרי הספרדים (התאחדות כןשלמה שמעון

גם קורה זה הראשונה. הפעם זו אין תיכון. דן הכנסת חבר
הכנסת. ישיבת בראש יושב כבודו כאשר

(הליכוד): תיכון דן
לדבר בוודאי רוצה אתה אבל ראשונה. פעם לא שזו נכון

אומר. שאתה למה להתייחס שיוכל מי בפני
תורה): שומרי הספרדים (התאחדות בןשלמה שמעון

ענני".  "הקיר
שוסטק: א' היו"ר

אינם. שהעוזרים מפני הישיבה את להפסיק יכולים איננו
(הליכוד): תיכון דן

הממשלה. נציג פה אין סגן, אין העוזרים. רק לא אלו
שוסטק: א' היו"ר

זהו עניין אחר. השר ביקש מהיושבראש   
(הליכוד): תיכון דן

יהיה לפחות אבל לנוח, לצאת לשר מותר גמור, בסדר זה
ויעביר שירשום עוזר יהיה לפחות או הממשלה, של אחר נציג .

הדברים. את

שוסטק: א' היו"ר
חבל על הזמן. תמשיך בבקשה חבר הכנסת בןשלמה.

תורה): שומרי הספרדים (התאחדות בןשלמה שמעון
המתנגדים גורמים עלידי יזומות האלו המתקפות
ידו נתן שלאחרונה הדבר מצער התורה. משפט לקיום עקרונית
בבניין לקיים האלה:באפשרו למסיתים הכנסת יושבראש גם
הכנסת יום עיון נגד בתיהדין הרבניים, כלום היה עולה על
החילוני המשפט מערכת נגד המסית כזה עיון יום לקיים דעתו

י המרינה של

השיפוט, ממערכות אחת נגד להסתה מקום אין אם גם אך
גם לעשות יש וכך מהן. אחת בכל ולייעול לשיפור מקום יש

החילונית. המשפטית במערכת
הייעוץ ולמערכת השפיטה למערכת עתה אתייחס
בשנת ישראל. עם של הנצח לערכי גישתן מבחינת המשפטי
התש"ם חוקקה הכנסת את חוק יסודות המשפט, המפנה את
האנגלי לחוק במקום ישראל למורשת בישראל בתיהמשפט
תקוות בשעתן היו בחוק. חסר יש כאשר למשפט, כמקור
ובשנים הבריטי המנדט בזמן שהשופטים שכפי גדולות,
המדינה משפט את למלא ידעו המדינה קום שלאחר הראשונות
ישכילו כן במועצתו, המלך לדבר 46 סימן סמך על אנגלי בחוק
שהתקבל. החוק בעזרת העברי, במשפט המדינה חוק את למלא

אולם לא כך הם פני הדברים. להיפך, ביתהמשפט העליון
וכמעט שנתקבל. המשפט. יסודית לחוק מצמצמת פרשגות נתן
של המחייבת בפסיקה נקלט לא העברי מהמשפט דבר שום
ביתהמשפט העליון. אפשר אף לומר. כי שופטים כמו קיסטר,
זילברג ושרשבסקי פעלו הרבה יותר למען קידום המשפט
הנוכחיים השופטים מאשר החוק קבלת לפני בפסיקה העברי
אותנו מוליך זה החוק. קבלת לאחר העליון ביתהמשפט של
השופטים של באישיותם מכול יותר תלוי הדבר כי למסקנה,

שלהם. והחינוכי התרבותי וברקע

ביתהמשפט שופטי התייחסות של הבעיה גם קיימת
נוכרים קבורת כמו ביהדות, יסודיים לערכים העליון
בישראל לרב הכבוד השבת, שמירת יהודי, בביתקברות
השופטים אם רק הנאות ליחס יזכו אלו דברים גם וכדומה.

. ביהדות. מספיק וידע תורני רקע בעלי יהיו שיתמנו
שר המשפטים, כיושבראש ועדת המינויים לשופטים.
המתמנים שהשופטים הקפדה שתהיה כך על דעתו ליתן צריך
העליון. לביתהמשפט ובראשונה ובראש בתיהמשפט, בכל

היהדות. ידע מבחינת מתאים רקע כעלי יהיו
שבעיר כך על למחות שלא אוכל לא זו בהזדמנות
פתחתקווה העמידה הפרקליטות לדין את רב העיר. הרב
מעמדו מבחינת שגם שליט"א, סלומון שמעון ברוך הגאון
שמילא מפני וזאת במקום, הדתית העדה ראש הוא החוקי
קדושת למען המפגינים בראש ועמד בישראל כרב חובתו
של ערכאות עלידי בחוץלארץ כזה דבר נעשה אילו השבת.
לגבי גם ננהג שכך הוא ובדין כן, על מוחים כולנו היינו נוכרים,

בפתחתקווה. שאירע מה
המדינה ולפרקליטות לממשלה המשפטי ליועץ גם מכאן
על הממונות הרשויות ולפיו מוזר, מצב נוצר במדינה 
ערכים על להגן הבאים חוקים אוכפות אינן החוק אכיפת
בניגוד מתים ניתחו רופאים כי מצא המדינה שמבקר אף דתיים.
ברופאים הדין הוא לרין. איש הועמד לא החוק, להוראות
הוראות במפירי הדין הוא ההפלות. חוק הוראות על העוברים
 חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א1951. לגבי עבודה
שבהם במקרים גם כן. על יתר ישראל. ובמועדי בשבתות
נגד הסתה כגון חילונים. עלידי חמורה עבירה מתבצעת
בתידין רבניים או הונאת החברה קדישא או רמיסת השבת
ונמנעים הדתיים את רק לדין מעמידים חוק. מפירי עלידי

החילונים. העבריינים את לדין מלהעמיד
שאת שזכינו, לכך מודעים אנו הכנסת. חברי רבותי
מודעי. יצחק מר חדש. משפטים שר נותן הנוכחית הסקירה
רבות לפעול יכול אשר תושייה. ורב דינמי אדם שהוא לנו ידוע
לתורת האוהד יחסו ידוע כן, כמו עליו. מופקד שהוא בתחום

ישראל. ולמורשת ישראל



פרופסור במקום התחלף. לממשלה המשפטי היועץ גם
עם של הנצח לערכי שנגעו בעניינים כראוי נהג שלא זמיר,
יועץ נתמנה החילוניות, מהשקפותיו זה בתחום והושפע ישראל
ישראל. למסורת חיובית וגישה הכנה ידע. כעל חדש. משפטי
המשפטי היועץ כלפי שהוטחה לביקורת שותפים אנחנו אין
שאין שום על ובכנסת בתקשורת שונים גורמים עלידי החדש
היועץ את מנשאים אלה גורמים ובהשקפתם. כלבבם איש הוא
ובתפקידו בו בוץ להטיל מהססים ואינם לשיטתם פועל כשהוא

לשיטתם. פועל איננו הוא כאשר

המשפטים משרד בראש העומד שהצוות מקווים, אנחנו
אכן יזכה לקדם ולשפר את המערכות שהוא מופקד עליהן,
הרשע". שם המשפט "מקום של למצב חלילה. נגיע. ושלא
אדוני שר המשפטים, שאינו נוכח כאן, בסיום דברי לא
ילדי של היעלמותם בפרשת האיאמון הצבעת על לפסוח אוכל
את בה. בהצבעה ונמנעתי שעות כשלוש לפני שהתקיימה תימן,
דאז המשפטים ושר כשנה, לפני כבר העליתי הזאת ההצעה
הבקשה את הממשלה לשולחן בהקדם יביא שהוא הבטיח,
לצערי תימן. ילדי של היעלמותם בעניין חקירה ועדת להקים
יזרז המשפטים ששר תקווה אני עונה. ואין קול אין הגדול,

בעניין. הטיפול את היום
של הפגנה בידאליהו התקיימה כשבוע לפני לכם. כידוע
כך על לחפות תרצה שהממשלה וככל איש, מ10,000 למעלה
יילך הוא העניין, את לסקר שלא ירצו התקשורת שכלי וככל
שהפרשה כך לידי חלילה, להגיע, אנו עלולים כך ואחר ויפרוץ,
והזעזוע יהיו קשים יותר. אני תקווה ששר המשפטים יזרז את
בזכות ואולי לאמיתותה, הפרשה לגילוי החקירה ועדת הקמת
אבותם. על כנים ולב בנים על אבות לב להשיב בזמנו יזכה זה

שוסטק: א' היו"ר
ואחריו דמון. חיים הכנסת לחבר הדיבור רשות רבה. תודה

תיכון. דן הכנסת לחבר 
(המערך): רמון חיים

את, לייתר רוצה אני הכנסת. חברי היושבראש, אדוני
שאני נושא הוא הראשון הנושא נושאים, לשני בעיקר דברי
המשפטים. למשרד בנוגע דיון מתקיים כאשר שנה מדי מעלה

בבתיהמשפט. הסחבת נושא וזה

לערכאות. לפנות שוקל ארם כאשר ישראל. במדינת כיום,

סעד. לו מגיע אם וגם צודק. הוא אם שגם לדעת צריך הוא
שנים, חמש ולפעמים שנים שלוש להימשך יכול הדיון

בביתהמשפט המחוזי.

(הליכוד): תיכון דן   הדיון ולאחר
(המערך): רמון חיים

שהוא עד זמן שוב עובר פסקדק מקבל שהוא ולאחר
מממש את פסקהדין בהוצאה לפועל, ויש תיקים שנמשכים גם
תיק אבל הנפרץ. החיזיון לא בהחלט זה שנים. ושמונה שבע
"נורמלי" בביתהמשפט המחוזי בתלאביב, תיק של נזיקין 
ארבע נמשך  לחמו מטה את איבד לעתים נפגע, כשאדם

שנים. וחמש
לגבי המשפטים שר עלידי לנו שהוצגו כמספרים עיינתי
נחמה. ושום בשורה שום בהם מצאתי ולא משרדו פעולות
להיפך. בנתונים הסטטיסטיים אנחנו רואים, שבסךהכול,
הסתיימו ב395.688 1985 תיקים, והוגשו 396,000. כלומר,
משמע, שהסתיימו. אלה על שהוגשו תיקים של קטן עודף יש

הפיגור בבתיהמשפט הולך וגדל. וזה איננו עניין של עינוי
המרגיש האדם אם כי הצדק. יסודות תחת חותר זה דבר הדין.
שהוא נפגע איננו זוכה לסעד בביתהמשפט, הוא מנסה  יש
לנו לידועה אחרים. כאמצעים סעד למצוא  שמנסים מי
הייאוש גם ופושטת. ההולכת הבלתיחוקית. הגבייה תופעת
כאשר סעד לקבל יכול איננו שהוא העובדה נוכח האזרח שחש
הוא צודק עלול לגרום לכך שהוא יפעל בדרכים שלא היינו

בהן. שיפעל רוצים

המשפטים.. משרד מצד פתרון שום שמעתי לא הזה בשלב
הוא החדש. המשפטים לשר בטענות לבוא יכול אינני כמובן. בעיתונים וקראתי חודשים. שלושה לפני רק לתפקידו נכנס
בביתהמשפט סייר הוא שכאשר  זהיר להיות רוצה אני
המחוזי בתלאביב הוא הופתע לראות את תנאי העבודה

שם. המערכת כל ושל השופטים של הקשים

(הליכוד): תיכון דן
המתקדם. ביתהמשפט וזה

חיים רמון (המערך):
כן,וזה ביתהמשפט הגדול, היפה ביותר. עם התנאים

הטובים ביותר. וגם שם התנאים הם בלתינסבלים.
לא במקרה נאמר: אם יש צדק, יופע מייד. ואם אחרי מותי

הוא. ארור יופיע.
שוסטק: א' היו"ר

לעד". כיסאו "ימוגר נאמר: לא,
חיים רמון (המערך):

בזמן. מופיע אינני הצדק ואם זמן. של פונקציה הוא צדק
צדק. איננו הוא

בעניינים גם אבל אזרחיים. בעניינים גם מדובר כאן
של בעיה אינה זו בביתסוהר. יושבים אנשים לעתים פליליים.
סכסוך אזרחי. אלא אנשים יושבים בביתסוהר ומחכים
אין כי זכאים יוצאים הס דבר של ובסופו ממושך. זמן למשפטם

בעניינם. לרון ומן
בדצמבר 1985 שאלתי בשאילתא בעלפה, את שר
בתיקי משפטי בטיפול סחבת על כמובן. הקודם המשפטים
מסהכנסה. אני יכול רק לצטט את דברי הגברת אבנור, נשיאת
ביתהמשפט המחוזי בתלאביב, שאמרה: "זה בהחלט בגדר
נורמה שתיק העלמות מס מחכה שנתייםשלוש לדיון
הכנסה: מס לנציב המשנה כך על ואומר לדיון. בביתמשפט";
לי השיב המשפטים שר ההרתעה". במנגנון קשה פגיעה "זוהי
אז, שהוא מכירבהחלט במצב הזה, אלא ששר האוצר דאז,
התקציבים את מקצה איננו המשפטים, שר היום שהוא
התחלפו היום בבעיות. לטפל יהיה שניתן כדי המתאימים
היוצרות, ואני מקווה ששר האוצר דהיום, שהוא היה ער לעניין
אני המתאימים. התקציבים את יקצה באמת המשפטים. כשר

כך. מקווה בהחלט
של אוזניו אולי שנה. מדי אותה מעלה אני  הצעה לי יש
שקשור מה בל לגבי בעיקר כרויות. תהיינה המשפטים שר
ישראל מדינת תושבי של ההתדיינות יצר האזרחית. למערכת
שמצד סבור אני בעולם. הגבוהים ומן המפורסמים מן הוא
מאוד זול השני, הצד ומן זמן, הרכה נמשך העניין אחד,
להתדיין במדינת ישראל מבחינת מה שביתהמשפט גובה
הוא אבל לעורכידין. כסף הרבה משלם האזרח הדיון. תמורת
מציע אינני המשפט. הליכי תמורת כסף מאוד מעט משלם
מציע אני עניים. אנשים בפני ביתהמשפט דלתות את לסגור



ולקבוע ביתהמשפט של זמנו את שמבזבזים אלה על להקשות
שהמדינה ומבקש בביתמשפט אזרחי דיון מתדיין אשר שאדם
חברו. לבין כינו יפסקו אשר שופטים מומחים, לרשותו תעמיד
הפסיד והוא כסיס היה לא שלתביעה מתברר דבר של ובסופו
שגובים לסכום יחסית נכבד כסף סכום ישלם הוא  בה
עורכיהדין. וכולנו יודעים מהו הסכום שהם גובים. הכסף הזה
יהיה שניתן לכך יביא והוא עצמה. למערכת כמובן ייכנס
יהיה ניתן בתימשפט, להוסיף יהיה ניתן שופטים. להוסיף

אנושיים. בתנאים הדיון אח לקיים

מודעי: י' המשפטים שר
סגורה. המערכת היום גם

(המערך): רמון חיים
במובן סגורה להיות חייבת שהמערכת טוען אני ודאי.
מיני כל  דואר רשות נקים הבזק. רשות את הקמנו הכלכלי.
תהיה שהמערכת לכך לגרום שחיוני חושב אני המצאות.
העודף. החלק לגבי ממנה. חלק לגבי לפחות סגורה, מערכת
ונשית על המתדיינים את העול הזה. אני מניח שדבר זה גם
לפני פעמיים יחשבו אנשים מיותרת. התדיינות מפני ירתיע
הדיון וגם כסף. הרבה להם יעלה זה הפסד כי מפסידים. שהם
שישה חודשים, חמישה חודשים, שלושה  קצר יהיה

חודשים.

אותה רק תפתור שאס בעיה זוהי המשפטים, שר אדוני
תתרום וגם והצדק המשפט למערכת אדירה תרומה תתרום

החוק. בפני לשוויון קטנה לא במידה
חברת עם מתדיין כשאתה ? נזיקין בדיני קורה מה לדוגמה,
"ארך הוא למשפט. תלך ואומרת: הביטוח חברת באה ביטוח
ארבעחמש שנים. אני יכולה לעמוד בכך, אני חברת ביטוח.
והאדם הזאת? בתקופה עליך מהיהיה אתה, אבל חזקה. אני
שמגיע ממה מופחתים לפיצויים המקרים ברוב להסכים נאלץ
שלו במקרה יופיע שהצדק עד כי הצדק, ועלפי הדין עלפי לו

. מאוד. מאוחר יהיה 

צר  המשפטים שר באוזני להעיר שרציתי שנייה הערה
לי, אבל קשה לי להבין את עמדתך בנושא דוחבייסקי. אני
מסוימת הצעה ומציע הבנק נגיד בא כאשר אותה. להבין רוצה
מושלם, איננו הזאת ההצעה של המשפטי שהבסיס וייתכן 
משוכנע שאני אגב, כהערת השר לאדוני מעיר אני כי אם ייתכן.
הוא אליה שהתלווה מה וכל החנינה של המשפטי שהבסיס
 הבנק נגיד נסמך שעליו המשפטי מהבסיס יותר הרבה רעוע
ביתהמשפט שלה? המשפטי הבסיס על מערער אתה מדוע
נניח אבל אומר. שאני מה הראשון בדיון הוכיח כבר העליון
לקבל לי קשה לגמרי. מוצק איננו שלו המשפטי שהבסיס
המשפטי הבסיס את לערער שמנסה משפטים שר של התנהגותו
מר של  כאילו מדגיש: אני  עורךדינו היה כאילו שלו

רקנאטי.
שכתוב מה באמת, אדוני. ואמר: המשפטים שר בא לו
לך. לפרט רק יכול ואני  מאוד חמור הוא בדוחבייסקי
למעלה הכנתי לשרים, גם זאת ושלחתי היום זאת הכנתי
ומר בכלל שהבנקאים קבע שדוחבייסקי חוק סעיפי מעשרה
מהממצאים אחד לא ואף עליהם. עברו בפרט רקנאטי
העובדתיים שעליהם מסתמך דוחבייסקי הוכחש עד היום.

. השר. אדוני חוק. סעיפי עשרה

את ליישם צריך אמת, ותאמר: השר. אדוני תבוא,
משפטית. מבחינה בעיה לנו יש האישי. בחלקו דוחבייסקי
כי כזאת. עמדה להבין יכול אני החוק. את ונתקן נבוא אנחנו

אתה חושש. בצדק. להפסיד בבג"ץ. ייתכן, אני חושב שלא
כלום להציע לא אבל הערכה. של עניין זהו אבל בבג"ץ. יפסידו
ציבורי. בנק בראש עומד אדם 7 להמשיך כזאת למציאות ולתת
באה פרטי. בנק שזהו טוען לא הוא בם השר. אדוני פרטי, לא
סעיפי מעשרה יותר על עבר הזה האיש וקובעת: נכבדה וערה
חוק. לכאורה. במקומך. אדוני השר. אני הייתי בא, עם כל
היועץ אדוני לו: ואומר החדש. המשפטי ליועץ שיש הבעיות
עבירות מאוד. חמורים דברים בדוחבייסקי קראתי המשפטי.
לעשות אתה.עומד המשפטי. היועץ אדוני גלי. בריש החוק על
רוצה אני ? לא או המליץ, שדוחבייסקי כפי הזה. בעניין משהו
ישראל, במדינת הצדק למערכת כאחראי זאת לדעת מאור

החוק. בפני ולשוויון והחוק המשפט למערכת
על להצטער רק יכול ואני השר, אדוני נהגת. כך לא לצערי,
הבקשה, תבוא כאשר ראשון, שכיום מאוד מקווה אני כך.
ולמשמעויותיו לדוח רצינית התייחסות תגלה ישראל ממשלת
טוטלית הגנה תחושה. שיש כפי תיתן. ולא בו. שנאמר ולמה
קבעה ממלכתית חקירה שוועדת מה כל אף על מסוים. לאדם

תודה. לגביו.
נחמיאס: א' היו''ר

הכנסת לחבר הדיבור רשות רמון, חיים הכנסת לחבר חודה
דן תיכון, בבקשה; ואחריו  לחבר הכנסת מנחם פרוש.

(הליכוד): תיכון דן
אדוני היושבראש, כנסת נכבדה, ברכות לשר המשפטים
עובדי של המסור ולצוות היוצא המשפטים לשר כרכות הנכנס.

המשפטים. משרד
דוח לנושא משפטים בכמה להתייחס רוצה אני
ועדתבייסקי, שהרי אני מתקשה להבין את עמדתך. אדוני
השר. אני רוצה לשאול כמה שאלות. לפני כשלושה שבועות
החליטה  במליאתה  הכנסת הכנסת. של החלטה היתה
כמדומני, האישי. בתחום לפחות ועדתבייסקי דוח את לאמץ
הכנסת של החלטה רק היתה שזו מבין אני נגד. הצביע לא איש
ומר רקנאטי  יכול לומר; אני מצפצף על החלטות הכנסת, זה לא
הממשלה אבל הכנסת. של מהחלטות להתעלם יכול אני חוק.
בנפשך. שער שהרי הכנסת. של מהחלטות להתעלם לה אל
אינן הכנסת שהחלטות אומרת שהממשלה השר, אדוני
משבר כן, אס לנו. יש באים? אנחנו אנה  אותה מחייבות
אכן ראשון שביום השר, אדוני בנפשך. שער שהרי תחוקתי.
מר את להשעות הנגיד של הבקשה את לדחות הממשלה תחליט

רקנאטי.

פקודת של 8(ד) סעיף את קראתי אני גם יודע, אני
סעיף על שלהתבסס סבור אני וגם משפטן, ואינני הבנקאות,
8(ד) זה די קשה, ויכול להיות שיהיו בעיות. אבל אם איאפשר
על חובה הבנקאות. פקודת של 8(ד) בסעיף להשתמש

החקיקה. בתחום להתקדם לכנסת לאפשר הממשלה
שלכם והידיים יכולים לא אתם אם שאלה. שואל אני
ואני  המשפטי היועץ של הדעת חוות לפי ואכן, כבולות.
מתייחס אליו במלוא האמון  יכול להיות, שאכן אין "קייז"
חברי כל של חוק הצעת קיימת הרי 8(ד). עלפי הזה בעניין
יום 60 וזה יום, 60 ממתינה והיא המדינה, לביקורת הוועדה
רק טרומית לקריאה להגיע תוכל היא אומר, הווי נטו?
שואל ואני סופרים, אנו אין הפגרה ימי את הרי כי בנובמבר,
אותך: או שאתם מחליטים לתת לנו לרוץ. או שאתם מחליטים
זה אם נרוץ? לא אנחנו וגם תרוצו לא אתם אבל רצים. שאתם
החקירה ועדת את להקים צריך היה שלא להיות יכול המצב,
להקמת מתנגדים שאתם ולומר. אלינו לבוא יכולתם הזאת,

  אלינו משבאתם אבל החקירה. ועדת



מודעי: י' המשפטים שר
אותני? שאלתם
(הליכוד): תיכון דן

ההסמכה שכתב לך, לספר רוצה אני אחכם. ששאלנו ודאי
עובדי עדיין שהם אנשים עלידי הוכן החקירה ועדת של

משרדך.
מודעי: י' המשפטים שר

אפשרי איך
(הליכוד): תיכון דן

תבדוק. אפשר? איך

מודעי: י' המשפטים שר
עם התייעצתם כי להתעלם יכולה לא שהממשלה אמרת

הממשלה. לא התייעצתם עם הממשלה.
(הליכוד): תיכון דן

אח לשאול לך מציע ואני הממשלה, עם התייעצנו בהחלט
משרדך. עובדי

מודעי: י' המשפטים שר
הממשלה. לא זה משרדי עובדי

(הליכוד): תיכון דן
שרים.

מודעי: י' המשפטים שר
הממשלה, זה בממשלה דיון הממשלה. לא גס זה שרים

(הליכוד): תיכון דן
דוח על דיון בממשלה התקיים אם לך לומר יכול אינני
אני אבל המדינה. מבקר של המיוחד הדוח על המדינה. מבקר
ב6 קורה היה מה לך ולומר הזה הנימוק את לרגע לנטוש רוצה
בה. שהלכנו הדרך את נקטנו אילולא 1983 באוקטובר
שאין פשוט. ואמרו, הכספים ולוועדת לממשלה באו הבנקאים
הממשלה סיוע את מבקשים והם במשבר, לטפל יכולת להם
קיבלו אכן. והם. הבנקים". מניות "הסדר שנקרא מה והכנסת.
הובא הזה שההסכם הכנסת. חברי שאנחנו, נניח מרינה. ערבות
לכם ניתן לא מצטערים, להם: אומרים היינו לאישור. אלינו
כן ואולי נפתחים היו לא הבנקים י קורה היה מה מדינה. ערבות
יורדים היו הבנקאיות המניות מחירי יום. ובאותו נפתחים, היו
ב%80  90%, ואני מבטיח לך, הבנקים היו מגיעים למצב
השר, ואדוני נכסים, כונסי להם מתמנים היו רגל. פשיטת של
יותר הזה, הסצנריו עלפי גם הכיתה הולך היה רקנאטי מר
עומד נם היה והוא המשטרה גם נכנסת היתה אז מזה. גרוע

הזאת. הפרשה כל אחרי כיום היינו ואנחנו לדין,
שער בנפשך, נניח, היפותטית, שהוא לא ניהל כהלכה את
דוח את מקבל לא אתה כי היפותטית, אומר ואני  הבנק
ועדתבייסקי  אבל הוא לא ניהל כהלכה. יכולים בעלי
המניות, יכולים מי שלהם הרוב  הממשלה ו/או הכנסת ו/או
הניהול להם, ולומר דיסקונט בנק להנהלת לבוא  הציבור
להנהלה, ואומרים מצביעים ואנחנו בעינינו. נראה לא שלכם
בנקים, מנהלי קורים. האלה הדברים הרי הכיתה. לכו מעולם דברים היו כבר  בנקים הנהלות של יושביםראש
התפטרו כשהם נכשלו בתפקידם, זה לא בבחינת גזרדין שאין
בנק של מנהלים מועצת יושבראש או כשמנהל עליו. ערעור
פיטרו אותך גם פעם, פיטרו אותי גם גזרדין. לא זה מתפטר.
את אהבנו לא הזה. האקט את אהבנו לא הביתה. והלכנו פעם.
אהבנו לא בשעתו, אחד כל ואותי, אותך כשהדיחו הזה האקט
כי לערער. זכות לני שיש טעני ולא הכיתה הלכנו אכל זאת,

הרוב לא היה לצדנו ואולי גם לא השררה. ועל כך אנחנו מלינים
הזה. היום עד

של הקטניםהגדולים לפכים גם להתייחס רוצה אני אבל
והיועץ וחקיקה החוק לשלטון מעבר המשפטים. משרד
רוצה אני המשפטי. היועץ על כאן מדברים וכולם המשפטי.

לעסוק בקצרה בכמה נושאים חשובים לאפחות,
האפוטרופוס הכללי  בדוח מבקר המדינה יש ביקורת
על להגן הוא תפקידו הכללי. האפוטרופוס של הפעילות על
לפקח בעצמם. זאת לעשות מסוגלים שאינם אנשים של רכושם
את ולרכז עיזבון מנהלי ועל האישיים האפוטרופסים על
הטיפול בעיזבונות לטובת המדינה. בעצם, מבקר המדינה אומר
הדוחות אחר מעקב מקיים אינו שהאפוטרופוס כך. על
השנתיים של האפוטרופסים האישיים ומנהלי העיזבונות, בשל
שבו רגע מאותו שהחל אומר. הוא בעצם חוקי. הסדר חוסר
יוצאת הממשלה נכסים, שינהל אפוטרופוס ממנה אתה
מקבל ואתה כבשלו. בנכס עושה שמונה והאיש מהמשחק
מהאיש אותנו הצילו שאומרים. אנשים של תלונות עשרות
מעקב אין ולממשלה הנכסים. את לנהל אפוטרופוס שמונה
הרציניים האנשים אחד הוא האפוטרופוס הזה. הנושא אחר
כך כל למלא יכול הוא איך אבל אליו. הערכה מלא ואני ביותר.
פשיטות לנו ויש על", "אל את מנהל גם הוא ? תפקידים הרבה
רגל "בלי עין הרע", והלוואי שאתבדה ומספרן יירד, ואת הכול
להיות יכול לא פשוט הוא להיות. יכול לא זה אחד. אדם עושה

רציני.

לך. להזכיר רוצה אני נכסים כינוס על מדבר אני כאשר
אשר. השופט בראשות ועדה המשפטים שר מינה שב1974
מפרקים נכסים. כונסי למינוי כללים לקבוע אמורה היתה והיא
מקרב בדרךכלל מינוי על המליצה הזאת הוועדה ונאמנים.
עורכיהדין ורואיהחשבון, לאחר מכן בא שר המשפטים
וב 1981 התקין תקנה שאומרת, שכונסי נכסים ומפרקים יהיו
לראייתחשבון. רשיון בעלי או עורכיהדין בלשכת חברים
אתה רואה את החבר'ה האלה שמתמנים כונסי נכסים, ואתה
העסקים את לנהל כאמת שצריכים האנשים אלה האם שואל.
יותר? טובים מנהלים לנו אין האם הכונס? לידי עברו כשהם
של שכבה מחוסר בעיקרו נובע במשק הכלכלי המשבר
והשארנו הישראלי במשק המנהלים כל אח פסלנו אז מנהלים.

את כינוס הנכסים בידי עורכידין ורואיחשבון בלבד,
שנעשה מה אחר עוקב אתה כאשר  שמאים מועצת
שמונה עד כשישה עוברים שנה שמדי רואה אתה השמאים אצל
להיכנס ואיאפשר שמאים, של גילדה יש הבחינות. את שמאים
אליה. אנשים נבחנים עשר פעמים, והם ככר עוסקים בתפקידים
להיות אבל המקרקעין. בתחום המדינה בשירות בכיתם
נרשמו ל1984 1980 בין מצליחים. לא הם מוסמכים שמאים
בפנקס השמאים רק 32 שמאים חדשים, מתוך 500 שנבחנו.
נראה השמאות. כתחום  דנמרק" בממלכת רקוב '■משהו
האינטרסים על שומרת שהיא חזקה, כך כל הזאת שהגילדה
שורות את לפתוח ולנסות העניין את לבדוק לך קורא אני שלה.

השמאים.

אצל ביקרת לא עדיין  החברות רשם על מלים כמה
כמה יש אכל משמעותי. עצום, שיפור שם יש החברות. רשם

בעיות.

אינו הרשם אצל השמורים במסמכים המעיק אזרח למשל,
מעיין. הוא שבחיקה החברה על ומלא מהימן מידע מקבל
את להוציא יכול אתה עיין. לך: ואומרים התיק את לך נותנים
כל המסמכים מתוך התיק, איש לא יידע, איש איננו עוקב, אין



גם ולו ללמוד, יכול אינך בתיק. המצרים המסמכים של פירוט
רשם אצל שנמצא המסמכים מתיק ביותר. הקטן הדבר את
פשוט הרלבנטיים המסמכים של בדול שחלק ייתכן החברות.
לך לחסוך יכול אתה לאת. לעשות מאוד פשוט משם. נלקח

לעצמך. המקור אח שתיקח כך עלידי צילומים

בשעה המשרד את פותחים מוזרות. עבודה שעות שם יש
תמורת לשלם צריך אתה .11:00 בשעה וסוגרים 09:00
צילום תמורת המסמכים. את לקבל רוצה אתה כי צילומים.
שלא ודאי קבלה, לך נותנים ולא כסף ממך גובים המסמכים
כי מסערךמוסף, של קיומו על שם יודעים לא מס. חשבונית

לידיו. זאת קיבל פרטי קבלן
הדיור תנאי בבתיהמשפט. המצב על מלים כמה לבסוף.
מתן מאפשרים אינם הם נוראים. הם מבתיהמשפט בחלק
האילוצים של מקיפה תמונה עכשיו ודאי לך יש נאות. שירדת
של האוצר מצד אחד. ושל האילוצים בבתיהמשפט מצד שני.
ליד שננטש ביתספר שהיה ייתכן איך להבין מתחילים כך
ביתהמשפט המחוזי בתלאביב ובמקום לצרפו להיכל
בתיספר הרבה לנו יש לביתאבות. אותו הפכו המשפט
למבנים אותם לייעד איאפשר האם הערים. במרכזי נטושים

לבתיהמשפט ?
מבקר של ביקורת יש משפטים, על מדברים אנחנו ואם
שנים. וארבע שלוש לעתים שנמשכים המשפטים על המדינה

צדק? משפט הוא האם כזה? למשפט יש ערך מה

לאנשים שנשלחות המחאות אלפי על קוראים אנחנו
לאתר מנסה אינו ואיש חוזרות ההמחאות הכסף. להם שמגיע

ההמחאות. נשלחו שאליהם האנשים את

שרושמים ורואה ביתהמשפט לאולם נכנס אתה
פרוטוקול ביד. אתה שואל אח עצמך : איך זה יכול בכלל להיות
הפרוטוקול את רושמים עדיין שלו המזכירה או שהשופט היום

לכך? להיות כלל יכולה אמינות איזו כידי
והזמן בבתיהמשפט איננו זמן. מזמינים אותך לשעה
09:00 והמשפט שלך מתחיל להתברר רק בשעה 12:00, כאשר
השופט .09:00 בשעה להתחיל צריכים שהמשפטים כתוב

.10:00 כשעה רק מגיע
אני השר, אדוני אותך. ומוקיר אותך מכיר שאני מאחר
מערכת תהיה המשפטים כשר תפקידך את תסיים שכאשר בטוח
שאתה ראיתי יותר. הרבה ויעילה יותר הרבה טובה המשפט
להישגים, תגיע ודאי מינהלה וכאיש שרוולים. הפשלת כבר
ועל אף מה שנאמר כאן תיזכר כאחד מטובי שרי המשפטים

ישראל. במדינת
היו"ר א' נחמיאס:

הכנסת לחבר הדיבור רשות תיכון. דן הכנסת לחבר תודה
ורדיגר. אברהם הכנסת לחבר  ואחריו פרוש. מנחם

מנחם פרוש (אגודת ישראל):
רוצה אני דברי בראשית נכבדה. כנסת היושבראש. כבוד
הופעתך על מודעי, יצחק מר המשפטים שר אותך. לברך

המשפטים. משרד על כללי בדיון הראשונה
. בו שתצליח בטוח ואני תפקידך לקבלת אותך מברך אני
אשר בממשלה השרים אחד אתה כי יעילים. חידושים ותחדש

לך. יתאים עליך שיוטל תפקיד כל
קיימה לא שנים שלוש לה כי לדעת אותך יעניין אגב.
שהתקיים בדיון המשפטים. משרד על כללי דיון הכנסת

ב1983 נשא שר המשפטים דאז מר נסים את דברו, ובדיון
כנסת. חברי חמישה רק השתתפו

המדינה קום מאז שולחי ועל עלי המעיקים הדברים אחד
לא ישראל. במדינת הנחקקים והחוקים המשפטים מערכת הוא
שאנחנו תשכחו אל כלפינו: מתריסים הוויכוחים בלהט אחת,

הלכה. מדינת ולא חוק מדינת
מתלבטים איך בראותנו המומים עומדים אנחנו אחת לא
מחוקים הלקוחים חוקים ומחוקקים החקיקה במלאכת כאן
עתיר עם התורה, עם היהודי, העם אנחנו. כאשר לה וכל זרים:
תורה עם הנצחית, בתורתנו וחקיקה חוקה במערכת ועשיר
שבכתב ותורה שבעלפה, עם שכתב תלמוד בבלי וירושלמי,
המפרשים עולמות, המקיפים ה"שולחןערוך" חלקי כל
התברכנו האפשרויות. כל על מהנושאים, נושא כל ומלבנים
ספרים עם כליו נושאי וכל הרמב"ם של תורה" ב"משנה
כבירים ורבים שנתחברו עלידי ענקי רוח, שאלות ותשובות
החובקות זרועות עולם ומלואו. הפוך בה והפוך בה דכולי בה.
אשר הזאת, הנרולה בברכה המבורך ישראל, כעם עוד מי
עד לעולם האדם ליציאת הראשונה מהנשימה לו תורה תורתו
וגם לאחר שמחזיר נשמתו ליוצרו. כמה מוזר הדבר. כמה
לארצנו לחזור אפשרות לנו ניתנה כאשר אם אנו אומללים
נתעלם, הספר, עם התורה, עם אנו, משלנו. מדינה ולכונן
יסוד אבני בתחיקה זו בכנסת נעקור אחת ולא נתכחש,

לגוי. היותנו מאז לעמנו החקוקים

מחוקי בחקיקתנו מלקטים אנו ומאין לוקחים אנו ומאין
מהחקיקה שרידים כחקיקה יש היום עד ? זרים עמים
לא המיושנים. הבריטיים ומהחוקים "הנאורה" העות'מנית
אחת הלב מתפלץ ומזדעקת זעקת הנביא ירמיהו: "שתים רעת
בארת בארת להם לחצב חיים מים מקור עזבו אתי עמי. עשה

המים". יכילו לא אשר נשברים
כשמכריזים בגאווה: אנו מדינת חוק, האם לא הגיע הזמן
שאנחנו החטא גודל על רציני ומאזן הנפש חשבון לעשות
עלפי תחוקתנו את שנטשנו בכך כה עד וחטאנו חוטאים

? תורתנו
של הרכבה מהו לבי. למגינת אני, ויודע עצמי משלה אינני
יסודי באופן לשנות הכוח לנו ואין חילוני, רוב בה שיש הכנסת,
כבוד אליך, פונה אני אכל בכנסת. הנחקקת התחיקה יסודות את
שמעיק למה שלך הפתיחות ואת אותך בהעריכי המשפטים, שר
לקחת ממך ומבקש התורה, ולחוקי לתורה הנאמנים לבב על
למשפט המחלקה את ולעודד הנושא את הלב תשומת במלוא
למלכות. הגעת כזאת לעת אם המשפטים. במשרד אשר העברי
האפשרות תינתן אם גדולות תקנות לתקן יכול אחה זה, למעמד
שגם בטוח אני פעילותה. להרחיב העברי למשפט למחלקה
ומשפט. חוק לעריכת מגיעים הם כאשר לאדתיים. משפטנים
המחלקה וכאשר אם זרים. לחוקים וסרים תרים הם כעוד
המשפט של הגישה את מעשית להם מכינה העברי למשפט
גם מקיף, העברי שהמשפט וההיקף הבהירות כל עם העברי,
משתמשים זאת. מעריכים הלאדתיים. אלה, משפטנים
ולא ברורה עמדה שגיבשו מכך נהנים ואף זה. במשפט
העברי. במשפט מתעמקים כאשר משיגים שאותה מעורפלת,

וניזונים נהנים חילוניים, גם שמשפטנים, ספק כל לי אין
העברי למשפט שהמחלקה מחקרים אותם מכל מאוד הרבה
את מאיר כמה עד משופטים שומעים אנחנו אחת לא הוציאה.
שהיא העברי. למשפט המחלקה להם שמספקת החומר עיניהם
המשפט עמדת על ולפרקליטים לשופטים דעת חוות מגישה
הוראות בהם ואין בבתיהמשפט נדונים אשר בנושאים העברי

חוק.



מי מהמשפטנים. גם החילוניים, איננו מעריך את
האזרחי הדין סדרי או הנזיקין דיני בתחום המחקרים
המשפט ממקורות להם מספקת העברי למשפט שהמחלקה
שהוציאה לספר ספק. ללא יש. חשיבות אותה העברי?
המשפט במקורות המורהדרך העברי. למשפט המחלקה
במקורות בהתמצאות המשפטן את להדריך נועד אשר העברי.
חילוניים. משפטנים כמה עד אני יודע העברי. המשפט
בספר ישראל". במדינת והחוק "הרמב''ם הספר את מעריכים
מסודרות כשהן לרמב"ם תורה" "משנה מתוך הלכות הובאו זה

העברי. המשפט בתחום החוק סעיפי עלפי

העברי למשפט המחלקה ובראש המשפטים משרד זבה
והוא רבות, בסגולות שנתברך מהמיוחדים. אחר עומד
הפרופסור נחום רקובר. כשהייתי, במשך שנים רבות, חבר
לדיוני רבות רקובר הפרופסור תרם ומשפט, חוק החוקה. ועדת

שעשה. מה ובכל המחקרים בכל הוועדה

תיתן המשפטים. שר כבוד אתה. שאם בכך. ספק כל אין
עידוד למחלקה דו למשפט עברי ולפרופסור רקובר שעומד
שינויים ולהכניס גדולים דברים להשיג יכול אתה כראשה.
בתחיקת כה עד שהיו עיוותים לתקן ובמיוחד גדולים. ותיקונים
הכנסת. נכון שההתעקשות לתחיקה החילונית נבעה אצל רבים
התחיקה ריח את מעולם הריחו ולא טעמו לא ידעו. שלא מכך

התורתית, אשר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.
מר השופט החדש, המשפטי היועץ של שמינויו חושב, אני
התורה, ומחוקי הרוח ממכמני ינק בצעירותו אשר חריש. יוסף
בהיותו תלמיד ישיבה, יכול להוסיף למגמה זו ולהחזיר
התחיקה את תפארתה: עטרת את ישראל במדינת לתחיקה
התורתית וחוקים רבים אשר התעלמו מהם והתכחשו להם. כי
נעלם לא וזה אני, יודע העברי, המשפט אומר ומה מה ידעו לא
אני אליהם לא להכעיס. בבחינת שהם כאלה שיש סמני,
דברים לתקן יכול אתה הרם שבתפקידך ספק לי אין מתכוון.
לנושאים העברי המשפט השוואת של זה בכיוון גדולים
שהכנסת בתחיקה בדיוניהם משפטנים מביאים אשר מעשיים

לחוקק. צריכה
את זו בהזדמנות אעלה לא אם נפשי עפ שלם אהיה לא
מחוסר יושרוגם מחוסר צדק. מחוסר המשוועים הנושאים אחד
למערכת העניקה הזאת החילונית הכנסת משפטי. יושר
מוזרה כמה אישות. כנושאי לדון סמכויות הרבניים בתיהדין
במערכת החילונית השפיטה מערכת של ההתערבות היא
החילונית השפיטה למערכת שיש הסמכות ההלכתית. השפיטה
חמורה. פגיעה מהווה ההלכתית השפיטה במערכת להתערב

ההלכתית. השפיטה את יסודית מעוותת אחת ולא
העניין  השב"כ בנושא משפטים כמה להגיד רוצה אני
דעתך את לתת המשפטים. שר כבוד אותך. מחייב והוא הסתבך
מערכת לבין האזרחית השפיטה מערכת בין תחומים לתיחום

ביטחוניים, לנושאים הנוגעת השפיטה
אאריך לא זה, בנושא הרבה כך כל דיברו שכבר מכיוון
ולא אדבר יותר ממה שכבר אמרתי בהזדמנויות קודמות. אבל,
לתורה, נאמנים כיהודים עלינו, שמקובל שמה לומר, רוצה אני
אמרנו. זה בנושא זה. בנושא גם קובע הליכותינו. לקבוע
ההאשמות לכל החותכת שהתשובה ואומרים. החרים ואנחנו
ש"הבא ההלכה, היא הביטחון אנשי וכל השב"כ ראש נגד

שעשו. מה וזה להורגו", השכם להרגך

תורתי עכשיו מסיור במדינות שונות, ונורמן לי לדבר 
ומי לא מדבר היום בנושא השב"כ? אינני יכול להצביע על

ויבין אותנו יצדיק אשר אחד איש על ומדגיש: חוזר ואני איש,
העולם ממדינות מדינה באיזו הנושא. את עוררנו בכלל מה על
והם אסון. להמיט שבאו הערבים שני כי הדעת על מעלים היו
יש האם  באוטובוס הנוסעים על אסון להמיט עלולים היו
בראשם בעומדים ולפגוע הביטחון שירותי על לערער מקום
בגלל המעשה הזה, ובמיוחד בראש השב"כ ובהישגים שלו

בתפקידו?
השפיטה מערכת את להפריד הכרחי  שאמרתי זה
רגישים בנושאים העוסקת מהמערכת סמכויותיה ואת האזרחית
המשתוללת לסערה וקץ סוף לשים הכרחי כאלה. ביטחוניים
ופוגעת כבודנו את משפילה אשר השב"כ. נושא סביב

בביטחוננו.
כדילהביע זו הזדמנות לנצל בלא דברי את לסיים אוכל לא
את הזדעזעותה של כל יהדות התורה מהמשפט שנערך נגד רבה
על סלומון. שמעון ברוך רבי הגאון פתחתקווה, של הראשי
פסקהדין. ועל שנשפט כפי המשפט על שנעצר, כפי המעצר

השבת. לקדושת הנאמן יהודי כל המקומם
? פתחתקווה של הראשי רבה נשפט מה ועל נעצר מה על
על וישמור חובתו ימלא פתחתקווה עיריית שראש דרישתו על
"היכל" קולנוע הפעלת וימנע זו מכנסת יונק אשר חוקהעזר
הראשי והרב החוק על עובר פתחתקווה העיר ראש בשבת.
נשפט. זה חוק וזה משפטי אנא. הגד לי, כשאני רואה לפני מה
של הראשי לרבה ההתייחסות ואת בפתחתקווה שמתרחש
פתחתקווה וללוחמים עמו  וכל אלה נלחמים על מה ? על
קדושת השבת  בושה תכסה פנינו. אני מוחה חריפות על
הפגיעה בכבוד של רבה של פתחתקווה, הלוחם למען קדושת
המאבק מאחורי עומדים אנחנו מלחמתנו. היא מלחמתו השבת.
קודשנו, ששבת בטוחים ואנחנו מנהל, שהוא הגדול הקדוש

תנצח. נצחית. שהיא
נחמיאס: א' היו''ר

תודה לחבר הכנסת מנחם פרוש. רשות  הדיבור לחבר
בבקשה. ורדיגר, אברהם הכנסת

(מורשה): ורדיגר אברהם
אדוני היושבראש, כנסת נכבדה, קורט ולדהיים הוכתר
של ניצחונו את חוגג האוסטרי העם אוסטריה. לנשיא היום
בחירתו מבוכה. ובלא חרטה בלא מצח. בעזות ולדהיים הנאצי
שהאנטישמיות מוכיחה אוסטריה לנשיא ולדהיים קורט של
מתייצבים העולם בכל ישראל וששונאי חוגגת. באירופה
ישראל עם על קטרוגים. מפני עליו ומגינים הנאצי מאחורי
קולנו להרים ועלינו ראש מרימה האנטישמיות כי ולדעת, לזכור
ישראל לעם קריאה תצא מכאן ישראל. שנאת את ולהוקיע
ומדינתנו. מולדתנו את לחזק לארץישראל, לעלות בתפוצות
המשפטים שר של סקירתו על היום הדיון הכנסת. חברי
מתקיים כאשר בחלל עולמנו מרחפים נושאים העומדים ברומו
ילוו הסיכויים כל לפי ובמשפט: בחוק וקשורים עולם של

רב. למן עוד אלה אותנו

אבל המליאה, אולם אה עזב המשפטים שר אומנם
על גם מודעי יצחק השר את לברך רוצה אני דברי כראשית
סקירתו וגם עם כניסתו לתפקידו. כאשר על שולחנו מונחים
המדינה אח הכניסו מהם חלק אשר ומסובכים. קשים נושאים
ביותר, הקשות התקופות באחת ביותר הקשות הפרשיות לאחת

סופה. את רואים איננו עדיין ואנחנו
חברי הכנסת. עקב ריבוי הנושאים הקשורים במשרד
בנושא ואתחיל מהם, באחדים רק לנגוע אשתדל המשפטים



המשפטי היועץ של תפקידו והוא עיני. ראות לפי האקטואלי.
תפקידו. לנכי אדומה נורה אצלי נדלקה למעשה. לממשלה.
כאשר הקודם, לממשלה המשפטי היועץ של ויושרו עליונותו
בתחילת שנת 1985 הוא פסק בצורה חדמשמעית ופסל את
עלידי המועברים דת. למוסדות הייחודיים הכספים העברת
לחלוקתם. ברורים קריטריונים שייקבעו בלי הדתות. משרד
תיאטראות. ובהם חילוניים, מוסדות עשרות לגבי כאשר
כל שאין חילוניים, חינוך ומפעלי למיניהן ספורט אגודות
את מקבלים והם כשורה. בהם מתנהל שהכול ביטחון
היועץ פסק  והתרבות החינוך משרד באמצעות המיליונים
שנת באותה יחולו לא שעליהם זמיר. הפרופסור המשפטי,
הדתות. משרד על מהיום מקובלות שהן כפי הנזירות התקציב
מוסדות בין ואיפה איפה של ברור מעשה היה זה אומר. הווי
הוחלט ומדוע למה שאלותי כל חילוניים. מוסדות לבין דתיים

הדעת, את המניחה לתשובה זכו לא כך

פרופסור המשפטי היועץ של שלצדק הבחנתי, ההוא ברגע
אישיות שגם נראה סלקטיבי. הוא והצדק פנים כסנה יש זמיר
איננה אישיות והשקפות נגיעות לכל מחוץ להיות צריכה אשר

נפשית. לכך מסוגלת

רק שריד יוסי הכנסת חבר של קיבלנובדבריו כך על אישור
שריד יוסי אמר זמיר פרופסור של פרישתו לאחר זמןמה. לפני
זמיר. פרופסור של מקומו את ימלא מי ידע לא עדיין הוא 
דעת נחוש אדם יהיה זמיר של שיורשו מקווה "אני אמר; והוא
הלאומניות המפלגות של במתקפה לעמוד שיוכל כדי ואופי.

בישראל". החוק שלטון על והדתיות

יחידות מדינות אותן עם נמנית ישראל הכנסת. חברי
ריכוז לממשלה המשפטי היועץ בידי הפקידו אשר ומעטות
של המשפטי היועץ מוגבל. בלתי וכמעט רב סמכויות
מעל לממשלה, מעל על. מושל כעין הוא בישראל הממשלה

ביתהמחוקקים. מעל ביתהמשפט.

בכל דמוקרטי. לממשל ודגם הפרלמנטריזם אם באנגליה.
אופן כך מקובל בעולם. ה ATTORNEY GENERAL הוא שר
מטעם התביעות על ממונה גם והוא בממשלה. חבר המשפטים,

המדינה,

בןגוריון דוד המציא לממשלה המשפטי היועץ תפקיד את
לחיים ייבדל שפירא. שמשון יעקב את מינה כאשר המנוח.
באופן משתתף היה לא אשר ראשון. ליועץ וארוכים. טובים
זה היה מיוחדת. הזמנה לפי אלא הממשלה, בישיבות קבוע
ומסר נפש למפח לנו גרם המהפך. עם אשר, בגץ מנחם דווקא
סמכויותעל ברק, פרופסור שלו, הראשון המשפטי היועץ לידי
להשתתף היועץ החל בימיו למעמדעל. מעמדו את והעלה
וחומים. אורים לכעין והפך הממשלה בישיבות קבוע באופן
להבדיל. אשר בלעדיו אין שלטון, אין חוק ואץ החלטה, הגדיל
כמשך אשר זמיר. פרופסור לעצמו סמכויותיו את והרחיב
נהנה שנים. כשמונה של ארוכה בתקופה ומדובר הזמן,
היא שהממשלה אף דעתו. שיקול בהפעלת מוחלטת מאיתלות
אין לפטרו, גם יכולה אשר והיא המשפטי היועץ את ממנה אשר
היא והבנתו וכיוון. הוראות לו לתת ומוסמכת יכולה היא
הפך והיועץ בשיקוליו, מתערב אינו ביתהמשפט גם הקובעת.

החוק. שלטון על הממונים של וראשון. לראש
על כן, לא פלא הוא. רבותי חברי הכנסת, שלא אחת נזף
פרופסור זמיר בממשלה. בשרים. בחברי כנסת, בוועדות
ואופן. פנים בשום אשר. דבר  ציונים לכולם ונתן הכנסת.

אותו. סובלת הדעת אין

על כן, רבותי חברי הכנסת, מובן שנשמעים לאחרונה. מפי
היועץ של כהונתו את להגביל ותביעות קולות ממני. בדילים
וכן  כלל מקובל לא זה שנים, שמונה  לממשלה המשפטי
כעולם המקובלים לממדים ולהחזירן סמכויותיו את לצמצם
שיתקנו שינויים לערוך רבים. לדעת יש. אופן. בכל המערבי.

הקיים. המצב את
כאן היית לא יצאת. אתה  המשפטים ששר מקווה אני
מעל הצליח אשר  לתפקידך כניסתך עם אותך בירכתי כאשר
ייתן הנוכחי, בתפקידו גם ויצליח האוצר. כשר בתפקידו ומעבר

 זה. לנושא דעתו את
מר החדש היועץ את ומעריך שמכבד כמי הכנסת. חברי

י לאיש, חלילה, כוונתי. שאין שיכין. ממנו מבקש אני חריש.
להיות צריך לממשלה המשפטי היועץ אין לתפקיד. אלא
יישק ועלפיו ישראל במדינת העליונה המוסרית האותוריטה
את ללמד צריכה אשר אינסטנציה המשפטי היועץ אין דבר. כל
רצוי. לא ומה רצוי מה לנהוג. איך והכנסת הממשלה העם,
סוברנית והיא המחוקקת היא הכנסת השלטת. היא הממשלה
המשפטי היועץ ועל דמוקלטי. ברוב ולחוקק להחליט לקבוע.

ולייעץ. המשפטית דעתו את לחוות
את השואבים שלנו. המצטדקים הדמוקרטים כמובן.
נם הם כנראה, העממית. הדמוקרטיה ממדינות השקפותיהם
מי הרצוי. המשפטי היועץ הוא מי ולקבוע ציונים לתת יודעים
ודין לזמיר אחד דין אצטלה. לאותה ראוי אינו ומי מעם, מורם
זמיר פרופסור של במקומו יבוא מי ידעו טרם עוד לחריש. אחר
והקדמה הדמוקרטיה חומות שומרי אותנו הזהירו וכבר
לא עלינו, המרחפת הסכנה מפני והיושר הצדק על והממונים
להילחם עליו שיהיה המועמד יהיה מי ידעו לא עדיין ואז עלינו.
לצמצם ינסו אשר הפוליטית, במערכת אלה של המגמות נגד
הם כך אשר זמיר. הפרופסור בימי שנקבעו הסמכויות את
השלטון ענייני לכל ונגיעה רחבים היבטים להן יש טוענים.

והמשפט. החוק על המושתתים והחברה
כאשר הזה, בכית שקיימנו השונים בדיונים הכנסת, חברי
הסמכויות לגבי אפיקורסיות דעות להעלות אחת פעם העזתי
להסביר וניסיתי לממשלה, המשפטי כיועץ זמיר הפרופסור של
את השקפותי, ודעתי בבעיה זו. הותקפתי קשות עלידי
לנגוע היה אסור דעתם. לפי אשר. הדמוקרטים המצטדקים
פרופסור לגבי אסור שהיה מה אבל ולבקרו. התפקיד בקדושת
של קיתונות כמה חריש. השופט כלפי ומותר מותר זמיר
כבר ועלבונות השמצה מאמרי כמה נשפכו, כבר התקפות
מעולם בא שאינו משום ראשית, כנראה. קורה. זה נכתבו.
הדתי חינוכו עקב אולי ושנית, המתחסדת. היונית האקדמיה
אשר שליליות נקודות הן אלה כל הלוא ובישיבה. כחדר

למיניהם. נפש ליפי ומפריעות מראש פוסלות
יסוד כהנחת ברור לנו להיות צריך הכנסת, חברי כן, על
נם  מוסריות בעל הוא גם אחר ממלכתי מוסד כל כי ברורה.
מטיף להיות זכות המשפטי ליועץ אין הכנסת. גם הממשלה.
כמוסריות פרק אחרים ממלכתיים מוסדות וללמד מוסר
הכנסת כוועדת ינזוף שהיועץ סובלת הדעת אין ובדמוקרטיה.
ובחבריה. כפי שזה קרה בתקופת זמיר, כאשר ועדת הכנסת
לנזוף לו אל וכן מסוים. כנושא דעתו את לקבל שלא החליטה
היום. עד נתקבלה לא גזענות נגד החוק הצעת אשר על כנו
שיטה זו פסולה, בלתי דמוקרטית ובלתי מקובלת. אנו בבית
הזה מייצגים ציבור, כל אחד לפי דרכו, בשמו ולמענו אנו

השקפתו. לפי אחד כל להשקפותינו. ובהתאם פועלים.

לאחר זמיר פרופסור לעשות הגדיל הכנסת, חברי רבותי
פרישתו, כפי שגילו לנו חברי הכנסת אולמרט ואיתן, אשר גילה



כאן אכנס לא אני השב"כ. פרשת על ידועים לא פרטים לכתבים
הכניס הזה הנושא אופן, בכל העיתונאים. במסיבת שהיד, למה

ישורנה. מי סופה אשר לפרשה המדינה את

(הליכוד): איתן מיכאל
שלי הטענה הטוב. הסדר למען אחת. הערה רק לי תרשה
היתה לא זאת אבל ידועים. היו שאכן פרטים פרסם שהוא היתה

   לספר לו אסור כי עליו הגנה
(מורשה): ורדיגר אברהם

אחרת. זאת הסביר אולמרט הכנסת חבר

לבסוף, חברי הכנסת, לראשונה מאז קום המדינה הורשע
יחד כאשר תפקידו. את שמילא על גדולה, עיר רב כישראל. רב
שבת חילולי נגד הפגין ומצוות תורה שומרי יהודים אלפי עם
המתקיימים בעירו פתחתקווה, בניגוד לחוקי עזר, כניגוד
מסגרות את פרץ אשר העיר ראש של בעידודו המדינה. לחוקי
השבת בעירו. קשה להאמין, רבותי, שבמדינה יהודית יועמד
והדת השבח חומות על שמירה על למשפט בישראל רב
היהודית. המדינה על כתם זהו וקצף. ביזיון וכדי בישראל.

ויועצינו כבראשונה שופטינו "השיבה יתברך; לה' נתפלל
■ ואנחה". יגון ממנו והסר כבתחילה.

תיכון: ד' היו''ר
מיכאל הכנסת חבר הדוברים, לאחרון הדיבור רשות תודה.

רקות, שמונה של כמסגרת להסתדר צריך והוא איתן,
(הליכוד): איתן מיכאל

אדוני היושבראש, כנסת נכבדה, בראשית דברי אני רוצה
היא. האמת המשפטי. ליועץ וגם החדש לשר הצלחה לאחל
שאנחנו הצלחה אותה של פירושה על להרהר קצת שכדאי

להם. מאחלים
אמצעי שמכונה ממד, האחרונה בתקופה שלי הניסיון לאור
שמכנים מה בין היום הקיים האדיר הפער ולאור התקשורת,
גם כמובן. יש. הכללה ובכל  התקשורת אמצעי בהכללה
עמדת לבין  הכללה לעשות איאפשר ולכן הכלל מן יוצאים
טוען הייתי נוקטים. התקשורת שאמצעי הקו לגבי הציבור
באותה מידה של אומץ לב ציבורי,שאמצעי התקשורת, כאשר
הציבור בשם ומדברים שונים מנתונים נתונים מפרסמים הם
כולו. %070 מהציבור כיום נמצאים בעמדה המנוגדת לחלוטין
האחרונה. בפרשה כך נוקטים; התקשורת שאמצעי קו לאותו

השב"כ. כפרשת הידועה
להביא צריך הוא למישהו, הצלחה מאחלים כשאנחנו
הצלחה: לו באחלנו מתכוונים אנחנו למה בעצם בחשבון
להיות חביבם של אמצעי התקשורת, או חביבם של אותם 70%
לא מאוד זה מאוד. קשה הברירה הרב, לצערי הציבור? של
נעים. קשה מאוד לנקוט עמדות שבהן אתה משרת %70
מעצבי של הקטנה לקבוצה בסתירה עומדות הן אבל מהציבור,
וכאשר כביכול. הקהל, דעת מבטאי של כביכול. הקהל. דעת
עלמנת מאוד חזק להיות לפעמים האדם צריך קשות הברירות
להכריע בהתאם למצפונו, עלאף התגובות שהוא צופה מראש

הקהל. דעת מעצבי אותם של תגובותיהם מראש. ויודע
מציע אני לבי מהרהורי מדבר שאני שחושב מי. לכל
הכנסת חכר כאשר ובכן, החדש. המשפטי ליועץ להתייחס
בעדינות המשפטיהקודם היועץ את תקפו ואחרים איתן מיכאל
על לפקח הפרלמנטרית ובחובתם בזכותם הכרתם מתוך רכה,
התפרסו יותר, ולא פחות לא אז. או המשפטי. היועץ מדיניות
אותי תקפו ואלה מערכת. מאמרי ב''מעריב" וגם ב''הארץ" גם

המשפטי היועץ מדיניות על ביקורת שמתחתי על אישי באופן
וטענתי אישי. באופן לא בטקט. זאת עשיתי אני והרי לממשלה.
שאיננה מדיניות מבטא שהוא משום להתפטר צריך שהוא
מדיניות בריאה. נסיתי, כמיטב יכולתי, גם לנמק זאת, לא פגעתי
שחבר שקבעו מערכת. מאמרי נכתבו והנה. אישי. כאופן בו
את מבין ואינו בדמוקרטיה. בחוק. פוגע איתן מיכאל הכנסת
אפילו היתה אותו. לתקוף שאסור המשפטי. היועץ תפקידי

נכבדים. פרופסורים כמה של עצומה
הישראלית. מהעיתונות מספר פנינים ליקטתי היום והנה,
הם: שליקטתי והדברים זמיר, הפרופסור לגבי אמרה שכך
המאמרים: מאחד וציטטה ללכת". חייב "היועץ ''חנטריש".
פרקליטים של לכם משאלת יותר או פחות זו הביתה, לך "חריש
ותיקים וצעירים". נו, הוא כבר ערך מחקר ועשה סקר, וקובע
ואינני משפטים. בענייני דבר וחצי דבר מבין שאינו עיתונאי.
סקר. עשה לא גם שהוא בטוח ואני הדברים. את לקח מנין יודע
את כותב הוא שישי יום של ובעיתון קובע. ככר הוא אבל
שישי, יום של העיתון את קוראים אנשים הרבה האלה. הדברים
את לקח הוא מנין לשאול כדי לרגע מתעכב לא אחד ואף

האלה. הדברים
ג'וקר; בטלן; החצר; ליצן מוקיון; טיפש; ממשיך: אני
ייחשב; לחכם מחריש אוויל הצדיק; יוסף הסמרטוט; היועץ
נעמ"ת. והנכבד החשוב הארגון הגיע השיאים ולשיא יועצון.
עוד והוסיפו גרוש. הוא כי להתפטר צריך שחריש החליטו הם
ו"מעריב" "הארץ" האלה. הדברים כל נוכח ובכן. וכהנה. כהנה
צביעות מידת התיתכן מלה. אף משמיעים לא פה. פוצים אינם

מזאת? גדולה
היו הקודם לממשלה המשפטי היועץ זכה שלהן ההתקפות
היה והקו אותו. הוביל שהוא מסוים לקו התייחסו הן ענייניות.
לוקח הזה הקו באשר סינתטי, ליברלי קו לו קורא שהייתי קו
במצב בתיאוריה. ליברלי במשטר הדמוקרטיה עקרונות את
איננו שכה הישראלית, כמציאות אותם ליישם ומנסה סינתטי,
של שונים אילוצים בגלל אלה עקרונות ליישם מסוגלים
זאת לעשות מנסים וכאשר אותם. יודעים וכולנו הזאת. המדינה
מאפשרות הן כי אנטידמוקרטיות, שהן תוצאות משיגים
שלטון ערעור של מצב ויוצרות החוק ואיאכיפת אנרכיה
צרכים לו שיש העובדה, את לקבל יכול לא הציבור החוק.
 נוספים מעבר לחופש ההתאספות, מעבר לחופש הדיבור
ואין צורך שום ואין כוונה שום שאין ומובן. המוחלט, הקלסי
האזרח של האלה היסודיות הזכויות כל את לצמצם רצון שום
כמידת אותן מצמצמים לא כאשר אבל שצריך. למה מעבר
באות ואז הזכויות. בעצם הציבור אמון את מערערים הצורך
מביטחון? חוק או מחוק, ביטחון  ממה עדיף מה השאלות:
על שממונים מי אכל ביטחון. מאפשר החוק בעצם. כאשר.
אכיפתו לא עושים מה שהחוק נותן להם לעשות, ומביאים לכך
החוק. את צריך לא שאולי אומרים לביטחון הדואגים שאנשים

חסרות. לא ודוגמאות
של רב מספר והבאתי לשעבר. המשפטי היועץ היה זמיר
אכף לא הוא ככולן אחד: משותף מכנה להן שהיה דוגמאות.
היריעה וקצרה המקום כאן לא טרור. למניעת הפקודה את
את אביא אבל זו. אחר בוו הדוגמאות. שפע את מלהביא
לישיבת הדוגמאות כל את הבאתי ביותר. הבולטת הדוגמה
"מבצע הספר ביותר: הבולטת הדוגמה את ואף הוועדה.
דאבויה" חובר עלידי חבר לשכת עורכיהדין במדינת ישראל
לרוצחים פיגועים. למבצעי והלל שבח שיר כולו, והוא.
לארגון להצטרף עידוד כעצם המהווה ספר זה ולמחבלים.
מחבלים ומהווה הסתה ברורה, וכנגד זה, היועץ המשפטי של

דבר. שום עשה לא הממשלה



מנגנון הקמת קידום צריכה שהמהפכה מסביר. הספר
צבאי מסודר, וזאת להבטחת המשכיות התקוממות מזוינת
ערכיים כצבאות מסודר צבאי ככוח השתלבות ואפשרות
הערבים החופש לוחמי על בספר מספר הוא הצפויה. במלחמה
שרצחו בביתהדסה. הוא מדבר היום על ההתנגדות, ואומר:
החדש. בלבושו חדיש קרב היא היום הפלשתינית ההתנגדות
ההתנגדות מנומרים. צבאיים מדים תמיד לובשת ואינה
הפלשתינית ההתנגדות בפצצות. רק משתמשת לא הפלשתינית
אותה על מצביע והוא ותחמושת. נשק למחסני רק זקוקה לא
אגודות תיאטרון. קבוצות שכוללת התנגדות, של מערכת
מקצועיות. איגודים שונים וכו' וכו'. זה ספר טוב מבחינתו של

אש'יף.
אני נסגרו. ברבתעמון אש"ף שמשרדי שנודע אחרי היום,
בירושלים. אש"ף משרדי את לסגור ישראל לממשלת מציע
בממלכה רצוי כך כל אינו שאבוג'יהאד שהוחלט לאחר
ההאשמית. אם רוצים לעשות עסקים עם חוסיין, אני חושב
שראוי שנציגו של עראפת בכנסת ישראל גם הוא לא יהיה

ישראל. בכנסת

לשלים): המתקדמת (הרשימה פלד מתתיהו
זה? מי

(הליכוד): איתן מיכאל
בפעם פעם מדי ממנו שמקבל אתו. שנפגש זה זה? מי
הוא שבהן הודעות אתו, משותפות הודעות שמוציא דיווחים.
; המשותפות ההודעות את שהוציא מי של הצרכים את מבטא
הצדדים כותב: הוא ובה משותפת מדינית הודעה שמוציא מי
מבטאים. אנחנו רוצים, אנחנו מסכימים, אנחנו מסכימים,
עלידי שהוגדר מי עם מי? עם ביחד ביחד.  עושים אנחנו
החוק עלידי אלא פוליטית. הגדרה לא  הישראלי החוק

טרור. ארגון כראש כעומד  הישראלי
החוק. לשינוי תפעל פוליטיקה. על כרגע נתווכח לא בוא
כראשי. עימד והיא טרור ארגק וזהו קייס שהחוק זמן כל אבל
הנאמנות במבחן כלל עומדת הזאת הפעולה כל אם יודע אינני

■ י ישראל. למדינת אמונים לשמור כאן לשבועתו
מופיע נלהב, סניגור לממשלה, המשפטי היועץ ובכן
ומגן מכסה יותר ולא פחות ולא ומשפט, חוק החוקה, בוועדת
אומר הוא הוועדה. הטעיית עלידי נאצר דרוויש אותו על
ימים שבאותם ומתברר לדין, אותו להעמיד שהורה בוועדה

לדין. אותו להעמיד שלא הוראה ובו מכתב שלח הוא
מרדכי בראון (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):

שיקר? שהוא אומר אתה _

(הליכוד): איתן מיכאל
לי יש הדיבור. את כך על להרחיב כרגע רוצה אינני
על או תמוהה שכחה על או מעיד המכתב והמכתב. הפרוטוקול

עיוות לאיפה ולאאתי כלפי הוועדה.
לשלום): המתקדמת (הרשימה פלד מתתיהו

אותו. מיישמים אין שכאילו עליו, מדבר שאתה החוק
האם זה. אחר בזה משפטיים יועצים שלושה עלידי פורש ■

בהכנתו? שגו כולם
(הליכוד): איתן מיכאל

על בתשובה הכנסת. בוועדת אמר זמיר המשפטי היועץ
הרבה על תביעות הרבה ומוגשות מופעל שהחוק שלי. שאלה
שישה של תקופה בדקתי הוועדה. את הטעה הוא עבירות.
חודשים. התברר שהיו שלושה מקרים בשנה. אם כך, יש הרבה
מדיניות שיש ייתכן עין. מהן להעלים מדיניות ויש עבירות.

כזאת. והטעגה שלי היא שהיא מובילה בהכרח, במקרים
בולטים, לרושם מוטעה בציבור.

תיכון: ד' היו''ר
לאובר שאסור לך לומר לי הרשה איתן. הכנסת חבר
זאת לעשות תשתדל הכגסת. ועדות ישיבות של פרוטוקולים

יותר. דיפלומטית כדרך
(הליכוד): איתן מיכאל

ההערה. את מקבל אגי
זאת ואעשה נוספים, נושאים של לשורה לעבור רוצה אני
פרשה התעוררה ישראל במדינת טלגרפי, כסגנון כקיצור.
כהגדרתו טרור, ארגון פעל ישראל שבמדינת התברר טרגית.
סמכויות נגד פעל הוא יהודי. ארגון ביתהמשפט, עלידי
אני. וכולנו. הישראלית. הריבונות נגד החוק. נגד המדינה.
אנשים קץ. לה לשים רצינו זאת. עם התופעה. את גינינו חברי.
ליוזמת להצטרף ממני וביקשו אישית אלי פנו אנשים נשפטו.
חנינה שלהם עלידי חקיקה של הכנסת, סירבתי, משום שלא
כזה. למעשה ספציפי חוק לחוקק וטעם היגיון שיש מצאתי
להקל דרך למצוא צריכה המשפטית שהמערכת ספק אין אבל.

  גמר לידי הזאת הפרשה את ולהביא בעונשים
אלעזר גרנות"(מפ"ם):

מדוע?

(הליכוד): איתן מיכאל
את שיבקשו אלה מצד מלאה חרטה הבעת תוך  

החנינה.

דיברנו אתמול בתיהמשפט. של הנושא הוא נוסף נושא
החינוך. לשר אמרתי ציבור. כמוסדות שמירה חוק על כאן
לכך שגורמים ומהסדרים מחוקים להימנע חייבים שאנחנו
לי יש מהבית, לצאת לי נמאס ואומר: בבוקר קם שהאזרח
היא ישראל במדינת המשפט בתי מערכת הרב. לצערי בעיה.
חיים איכות לנו שאין מרגישים אנחנו שבהם המקומות אחד

בהם. מקבל שהאזרח השירות מבחינת מינימלית
(הליכוד): גלזרתעסה מרים

אמת.

(הליכוד): איתן מיכאל
החינוך: שר אל שפניתי כפי המשפטים, שר אל פונה אני
תהיו מודעים לכך. אנחנו נמצאים היום בחזית קשה למניעת
חשוכה, היא ציונות לסופרמרקט. הפך העולם ירידה.
עלייה של הזה הברומטר את אבל נהדרים. הם אידיאלים
יש שבו בסופרמרקט בתחרות לקבוע צריכים אנחנו וירידה
להציע יכולים לא אנחנו ואם שונים. לדברים וביקוש היצע
כגלל במערכה מפסידים אנחנו תחומים, בכמה חיים איכות
כרגע רוצה אינני בהם. לטפל וצריך כידינו. עדיין שהם דברים
משפטים של בעיות יש כך. על הדיבור את להרחיב
שמתארכים, יש בעיות של ביורוקרטיה, של איסדרים, של
טרחות שאינן צריכות להיות. ויש מקום רב לשיפורים. אני פונה

הזאת. לסוגיה לבו תשומת את ומבקש לשר

ובתוך הסוגיה הזאת יש סוגייה משנה, הנוגעת לנושא
מודעלבעיה. אתה לשעבר אוצר כשר מס. עברייני יש המסים.
יוכל המדינה שאוצר כדי הזה בנושא גס לטפל צורך יש
מטילים אנחנו היום. בהן שרויים שאנחנו הבעיות על להתגבר
כמו מוח, בלבול עוד שגורמים ומשונים שונים מסים מיני
האילוצים. מכל וכתוצאה ברירה. שאי] מפני רכב. על ההיטל
ולעומת הזה. ההיטל בעד יד להרים כואב. בלב צריך. הייתי אני



די אינה האכיפה מערכת מתגלגל, עניינם מס. עברייני ואת.
לאזרחים גורמים אחד, מצד הכנסות. מפסידה והמדינה טובה,
כלפי שני. ומצד ברירה. בלית מיותרים. ראש כאבי מסוימים
אותו, לאכוף היה שצריך כפי החוק את אוכפים לא אחרים

המערכת. כל זה ובכלל
תופעה בפני ניצבים אנחנו  לזה בקשר נוספת הערה
של עבריינים בעיקרם גדול, מדי יותר במספר עבריינים שכה
צווארון לבן. מצליחים לברוח. משאירים אחריהם חובות של
ואם פרטיים ולמוסדות פרטיים לאנשים אם דולרים, מיליוני
מהם מקבלים אנחנו חודשים כמה ואחרי המס. לשלטונות
אותם שפוגשים עיתונאים של כתבות באמצעות שלום דרישות
ברמת וחיים שם מבלים כשהם בעולם. פאר מקומות מיני בכל

חיים גבוהה, ובעצם מלמדים אותנו שאולי הפשע משתלם.
בעיתונות. מאמרים של רשימה לי יש אבל קצר. זמני

דב שילנסקי (הליכוד):
המשפטים. למשרד לא למשטרה. נוגע זה

(הליכוד): איתן מיכאל
משולבת. פעולה זאת

המשפטים לשר הצלחה לאחל רוצה אני דברי כסוף
לממשלה. המשפטי וליועץ

תיכון; ד' היו''ר
תינתן השר תשובת מעניין. היה הדיון הדיון. תם תודה.
הסיכום.■ הצעות על ההצבעה גס תהיה ובה אחרת. בישיבה

הכנסת שולחן על שהונחו מסמכים ו.
תיכון: ד' היו''ר

בבקשה. הכנסת. מזכיר לסגנית הודעה
כרם: ש' הכנסת מזכיר סגנית

הונחו כי להודיע. מתכבדת הנני היושבראש, ברשות
המאשרות הכספים ועדת החלטות הכנסת שולחן על היום

טובין על קנייה ומס והפטורים המכס תעריף בצווי הוראות
ו33). 28 מס' (תיקונים

תיכון: ד' היו''ר
תודה.

*1986  התשמ''ו השואה, הכחשת איסור חוק הצעת ז.
שלישית) וקריאה שנייה (קריאה

תיכון: ד' היו''ר
אנו עוברים לסעיף הבא בסדרהיום. חוק איסור הכחשת
שלישית. ובקריאה שנייה בקריאה .1986 התשמ"י השואה.

יביא את החוק חבר הכנסת דב שילנסקי.
דב שילנסקי (בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט) :

ברצוני דברי בראשית נכבדה. כנסת היושבראש, אדוני
שזיכני על ומשפט חוק החוקה, ועדת ליושבראש להודות
את ושלישית. שנייה לקריאה הכנסת. למליאת במקומו להביא
לחבר יישרכוח להביא הנני כן השואה. הכחשת איסור חוק
פרטית. חוק כהצעת החוק את יום אשר גרנות אלעזר הכנסת
ייענש שלפיה נוספת. הוראה המשפטים משרד יזם להשלמתו
ומעשיהם. הנאצים כלפי ואהדה שבח דברי שמפרסם מי גס
חבר כידוע. אני מפ''ם; חבר כידוע הוא גרנות הכנסת חבר
בחיל היה הוא בשואה. היה לא גרנות הכנסת חבר חרות.
הארץישראלי הלוחם: אנוכי הייתי בשואה, השילוב המקרי.
בסיומו, אותו מביא ואני החוק לקבלת ופעל יזם הוא שבו
להיות, צריכה היא וכך אצלנו, היא השואה כי מלמד
עלמפלגתית, היא נוגעת לכולנו, לאלה שהיו שם ולאלה שלא

כולו. ישראל לעם היו,

אדוני היושבראש, אני מביא את החוק בפני כנסת ישראל
הנכבדה ביום שבו מושבע הצורר קורט ולדהיים לנשיא
חלקו על חדשים נתונים פורסמו אתמול רק אוסטריה.
2,500 במשלוח ולדהיים קורט האוסטרי של המשמעותי
אחרים חמורים פשעים על נוסף וזאת לאושביץ, מיוון יהודים

ביצע. שהוא

נגד עיני רוחי עומד ה''אפל פלאץ" של ''לאגר צוויי",
שעליד קויפרינג שעליד 2 מחנה של המסדרים מגרש

המגרש .1944 סתיו דכאו. למחנה המסונף לנצברגאםלך
יהודים ובמסדר לקרסוליים. מעל עד המגיע בבוץ מלא כולו
תופעה  שעות גבי על שעות עומדים הם מסלוניקי. צעירים
סתיו גשם הגרמנים. של העינויים משיטות אחת שבשגרה,
בווארי יורד בלא הפוגה. הרוח הסתווית מחדירה אותו דרך
עומדים. הס העצמות. לשד ער חודר והוא הצנומים הגופות
לא והנופלים והשלישי. השני, ואחריו הבוץ. לתוך נופל אחד

עוד. קמים
של המשלוח מתוך שרידים היו אלה כי יודע, אני היום
"קנצלר להגיד אפשר כבר זו בשעה כן.  אוסטריה קנצלר
אוסטריה"  קורט ולדהיים, משלוח שהגיע לאושביץ, חלק
הושארו והאחרים הגזים. לתאי ישר הוכנסו מיוון מהיהודים
לשם ניצולם לעבודה ער שיגוועו מרעב, מקור ומעינויים.

שאותם הבלקן מארצות הראשונים היהודים היו הם
הדיבור ושפת גרמנית, או יידיש ידעו לא הם מעודי. פגשתי
אלה. סלוניקי ביוצאי בהם. היה ניכר עברית. היתה אתם שלי
שהיו חסונים איפעם. יופיים והדר נפשם לא פג. והיה ניכר היה

המחנה. של הסחי בתוך גם

אני הגעתי לדכאו, עם תחנת ביניים קול שטוטהוף. ישר
הם, ההשמדה. מחנות על כלום ידענו לא אז ועד בליטא. מהגטו
על שמעתי שמהם הראשונים היו מיוון. האלה הצעירים
אושביץ, על תאי הגזים, על המשרפות, על ניצול הגוף היהודי
בשביל למזרונים אחיותינו בשערות שימוש על לתעשייה.
אהילים ליצירת הענוג בעורן השימוש על הגרמני. הצבא
לנברשות, על השימוש בשומן אחינו לסבון, עם הסמל המסחרי
.R.FI ראשי תיבות שלREIN JUDEN FATS  שומן יהודי

טהור.

"דברי הכנסת". מושב ראשון. חוב' מ' עמ' 3452; נספחות.



התמנה ולדתיים קורט הגעת. היכן עד ומטונף, בלה עולם
אזרח בחור אותו הכתרת קודם שעוד לאחר לנשיא, אצלך
האביב את פעם שניבאה זו וצרפת. העולם. של אחד מספר
כתבפלסתר, ליוצר דוקטור תואר מעניקה העולם. לעמי

ואירועיה. השואה הכחשת על המבוסס
מרים גלזרתעסה (הליכוד):

זה. את ביטלו
דב שילנסקי (בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט):

הזה. התואר ניתן הסערה ולפני בוטל שזה לפני
שם? הייתי הבאמת חושב; אני לפעמים נכבדה, כנסת
שזה ייתכן היאך שלי? הבשר בעיני זאת כל ראיתי הבאמת
כזאת. זוועה הדעת על להעלות בלתיניתן הרי קרה? באמת
ואתפכח אקיץ מעט ועוד בלבד. בלהות חלום אלא זה האין
היה זאת כל לא. אך חלום? היה באמת והנה ואראה ממנו

באמת.

אותה. יצר לא השטן אף הזאת, לזוועה המתאים עונש אין
הוועדה החליטה ואם הזאת. הזוועה להכחשת מתאים עונש אין
הח הזוועה. הכחשת על מאסר שנות חמש של מרבי עונש על

מזעיר. זעיר רק זה
כקריאה הזה החוק קבלת על להצביע הכנסת מן אבקש

ושלישית. שנייה
היו"ר ד' תיכון:

את לרכז מבקש ואני מספר, הסתייגויות יש תודה.
ההסתייגויות, חברת הכנסת גאולה כהן איננה באולם, חבר

בבקשה. הסתייגויות. שתי לך יש איתן. מיכאל הכנסת
(הליכוד): איתן מיכאל

אדוני היושבראש, כנסת נכבדה, אכן כהלכה נהגה הכנסת
גרנות אלעזר הכנסת חבר של יוזמתו את היום הביאה כאשר
ועוד צפינו. כאשר היום, השואה. הכחשת איסור חוק לחוקק
בעצם עושים אנחנו "שואה", הסרט בהקרנת צופים. אנו
השואה. הכחשת איסור נושא: אותו למען מקבילות פעולות
היום הקרנתו  חינוכית פעולה יהיה שהסרט מקווה אני
הכללת או הכללתו, לקראת הראשק הצעד להיות צריכה
הסרט בתיהספר; של הלימודים תוכניות במסגרת ממנו חלקים
תלמידי בקרב הצעיר, הדור בקרב המודעות את ייצור הזה
עלמנת כזאת, שואה תחזור לא שחסוחלילה עלמנת ישראל.
התגוננות, ליכולת למעשים. מתורגמת תהיה שהמודעות
חשיבות רואה אני זה. כנגד ומדינית. צבאית ליכולת לעמידה.
רבה בהקרנת הסרט ובהבאתו, עלמנת שנדע כולנו גם את
גבולות השימוש בכוח: נדע כולנו, ששימוש בכוח יש לו קווים
המדינה ביטחון למען אותם לעשות שצריך ודברים אדומים,
ידיעת מתוך מוסרי. בסיס על מושתתים תמיד להיות צריכים

■ והגבול. המגבלות
שלשמחתנו בתופעות. ללוחמים שיניים לתת צריך החוק
קיימות כבר הן אבל בחברתנו. ונחלה שביתה להן קנו לא עדיין

כולו. בעולם
את ולשבח קודמי של לדבריו להצטרף באמת רוצה אני
שנשמטה בכך חטאתי אישי, באופן גרנות. אלעזר הכנסת חבר
היה גרנות הכנסת העובדה,שחבר מסוימת בהזדמנות מזיכרוני
זו. במה מעל גם בפניו מתנצל ואני החוק, הצעת את שיזם זה
אנחנו ההסתייגויות. של ולגופן עניק של לגופו עכשיו.
בהתייחסות מספר דקות לפני גם דיברתי כך ועל  עוסקים
חופש הגבלת של בסוגיה  המשפטים משרד לפעולות

הצדקה. להן יש כאלה שהגבלות כך על דיברנו כבר הדיבור.
של במטבע משתמשים שכולנו אף מוחלט. דיבור חופש אין
חופש את להגביל מקום בהחלט יש דיבור. וחופש דמוקרטיה
הערך בין התנגשות ויש נוגדים. אחרים. ערכים בגלל הדיבור
של נושא יש אחת פעם אחרים. ערכים לבין הדיבור חופש של
כמו ערכים של נושא יש אחרת פעם קיומיים, ביטחוניים ערכים
לעם ספציפיים שהם ערכים גם ויש לגזענות. הסתה או גזענות
ואנחנו השואה. הכחשת של ביותר. בסיסיים הם היהודי,
הללו הערכים את לקדש כדי הדיבור חופש את להגביל חייבים
שהם חשובים יותר מאותה זכות של חופש הדיבור, עד כאן.

צריכים אנחנו הדיבור חופש את להגביל בבואנו אבל,
של הגבלה, של במטריה נמצאים אנחנו שעדיין לזכור, תמיד
אנחנו כן ועל ביותר. הבסיסיות היסוד מזכויות באחת פגיעה
בקו לפגוע בלי הספציפית אחמטרתנו להשיג להשתדל צריכים

הדיבור. חופש של הכללי

2 כסעיף החוק. לסעיפי שלי ההסתייגויות באות מכאן
"המפרסם, גרנות: אלעזר הכנסת חבר של החוק הצעת אומרת
שביצעו המעשים את המכחישים דברים בעלפה, או בכתב
מבצעי על להגן "בכוונה ובו'. הנאצי" השלטון בתקופת
מאסר  דינו הזדהות. או אהדה להם להביע או הללו הפשעים
ונדרש פשע שהיא עבירה על מדברים אנחנו שנים". חמש

כוונה. של אלמנט

אותו כוונה. מתוך כאלה דברים שמפרסם מי אומר. הווי
שיהיה רוצים איננו גם אחר. מישהו ולא להעניש, רוצים אנחנו
להתפרש עלולים דבריהם שמא לדבר, יפחדו אנשים שבו מצב
על להגן שמתכוון מי את להעניש רוצים אנחנו כך. או כך

הזדהות. או אהדה להם להביע כאלה. פשעים מבצעי
תידרש לחוק נ בסעיף שגם מקום הה טבעי כאופן לכן,
כוונה. ההסתייגות שלי באה לכלול זאת גם בסעיף 3: במקום
"דברים יבוא למעשים" הזדהות או אהדה שבח, של "דברים

מעשים". כלפי אהדה או שכח הזדהות. לבטא במטרה

זו הסתייגותי את לקבל מקום בהחלט שיש חושב אני
רצה לא הוא הרי החוק. אח שהביא מי של למטרתו ולחזור
הזדהות. לבטא כוונה מתוך דברים שאמר מי את אלא להפליל

האלה.. המעשים כלפי אהדה או שבח
ואפשר 4 בסעיף צורך יהיה לא זו, הסתייגותי תתקבל אם
יהיה למחוק אותו, מאחר שההגנה בסעיף 4 איננה נתונה.

(המערך): וייס שבח
לשאול? אפשר

(הליכוד): איתן מיכאל
בבקשה. כן.

תיכון: ד' היו"ר
היום כיושכראש מכהן כבר שאני תשכח אל לא. לא,
אחת ארבע בשעה לעבוד התחלתי ולא שנייה, בקדנציה

הצהריים.

שבח וייס (המערך):
מרוכז. יום

(המערך): ליבאי דוד
ליושבראש. הערכה מתוך ביניים, קריאות אין לכן

ומשפט): חוק החוקה, ועדת (בשם שילנסקי דכ
משפטים. בכמה לענות מבקש אני היושבראש. אדוני



(המערך): ליבאי דוד
גורע. המוסיף כל שילנסקי. הכנסת חבר

ומשפט): חוק החוקה, ועדת (בשם שילנסקי דב
משפטים. כמה רק

תיכון: ד' היו"ר
בבקשה.

ומשפט): חוק החוקה, ועדת (בשם שילנסקי דכ
כמקום שנים עשר מאסר מציעה כהן גאולה הכנסת חברת
הצעות. כמה העלה איתן מיכאל הכנסת חבר שנים. חמש
מסוג בחוק אבל מהן. כמה מקבל הייתי שנייה במחשבה שאולי
מי רק לא יותר. חזקות סנקציות שרוצה מי רק לא חשוב זה
אם שונה. בצורה או חוזקה ביתר רגשותיו את להביע שרוצה
הייתי הבית, חלקי מכל הוועדה חברי כל של לקונסנסוס הגענו
על אתגבר אני גם שהוא. כפי הזה החוק את לקבל ממליץ
ההזדהות את ונביע נתאחד שכולנו כדי שלי. האישיים הרגשות

לכולנו. המשותפת

תיכון: ד' היו''ר
כך על עומר אתה האם איתן. מיכאל הכנסת חכר תודה.

שלך? ההסתייגויות על שנצביע

מיכאל איתן (הליכוד):
כן

היו''ר ד' תיכון:
בקריאה סעיפיהחוק על להצבעה עובר אני רבותי, כך. אם

שנייה.

כנוסח קבלתם בעד מי הסתייגויות. אין ו2 1 לסעיפים
ידו. ירים הוועדה,

הצבעה

נתקבלו. ו2 1 סעיפים
תיכון: ד' היו''ר

להצבעה מעמיד אני תחילה הסתייגויות. שתי יש 3 לסעיף
את מכן ולאחר כהן גאולה הכנסת חברת של הסתייגותה את
הסתייגותה בעד מי איתן. מיכאל הכנסת חכר של הסתייגותו

כהן? גאולה הכנסת חכרת של

הצבעה

לא 3 לסעיף כהן גי הכנסת חברת של התיקון
נתקבל.

התיקון של חבר הכנסת מ' איתן לסעיף 3 לא
נתקבל.

נתקבל. הוועדה. בנוסח ,3 סעיף
היו"ר ד' תיכון:

מי איתן. מיכאל הכנסת חכר של הסתייגות ,4 לסעיף
בעדה?

(הליכוד): איתן מיכאל
נתקבלה לא אם הזאת. ההסתייגות את מוריד אני

הסתייגותי לסעיף 3.
תיכון: ד' היו''ר

אם כך, אני מעמיד להצבעה את סעיף 4 בנוסח הוועדה. מי
בעדו?

הצבעה

נתקבל. 4 סעיף
היו"ר ד' תיכון:

לסעיף 5 אין הסתייגויות. מי בעדו?
הצבעה

נתקבל. 5 סעיף
תיכון: ד' היו''ר

בעד מי שלישית. בקריאה החוק על להצבעה עובר אני
?1986  התשמ"ו השואה. הכחשת איסור חוק אישור

הצבעה

השואה. הכחשת איסור חוק
נתקבל. ,1986 התשמ"ו

תיכון: ד' היו"ר
,1986  התשמ"ו השואה, הכחשת איסור שחוק קובע אני

שלישית. בקריאה נתקבל
אני מודה לחבר הכנסת אלעזר גרנות, יוזם החוק; ולחבר
הכנסת דב שילנסקי, שהביא את החוק. זהו חוק חשוב והוא

לכולם. מודה אני נכון. בעיתוי אושר

לסדרהיום הצעה ח.

קיפוחם התקציבי של הנערים העובדים והלומדים במסגרת ההכשרה המקצועית
תיכון: ד' היו''ר

קיפוחם :4147 מס לסדרהיום להצעה עוברים אנו
ההכשרה במסגרת והלומדים העובדים הנערים של התקציבי

המקצועית. חברת הכנסת עדנה סולודר, בבקשה.
עתה סולודר (המערך):

כבוד היושבראש, חברי הכנסת, אני מודה שדי קשה
הסרט מוקרן וכאשר בהם שעסקנו הנושאים לאחר היום.
של נושא כביכול. שהוא, נושא להעלות זו, בשעה "שואה''
את מקיימים ואנו בעבודתה ממשיכה הכנסת אבל, חולין.

כהלכתו. היום סדר
לעתים קרובות אנו מעלים בבית הזה תופעות של קיפוח
באה אני המעוות. תיקון את הבמה מעל ותובעים מסוים מנזר

שהם ונערות. נערים כ30.000 של קיפוחם את להעלות היום
ישראל. במדינת החיים 17 עד 14 גילאי הנוער מבני כ%12

לגביהם. המעוות תיקון את ולתבוע
חניכות חוק לפי מתחנכים מהם. כ20,000 אלה. נערים
חובה במסגרת משרד העבודה. הם אינם זוכים לאותם תנאים
תחת המתחנכים ישראל ילדי שאר להם שזוכים כפי ותקציבים

והתרבות. החינוך משרד של פיקוחו
חוק החניכותועל חוק על ממונה והרווחה העבודה משרד
המקצועית. ההכשרה את להסדיר שנועדו חוקים הנוער. עבודת
הנערים של בעבודה השילוב ואת הלימודית ההשלמה את
האלה. מדובר כחוקים חשובים מאוד כשלעצמם הבאים להגן
ולעגן. להסדיר את התנאים של הנוער העובד, הבא עלפי רוב



מאוכלוסיות מצוקה, מהעשירונים התחתונים, שתנאיהם
שנשר נוער זהו מלכתחילה. נחותים והכלכליים החברתיים
ולכן משפחתו לפרנסת לעזור חייב שהיה או חינוך ממוסדות
תחנתו אולי הם לעבודה והיציאה המקצוע לימוד לעבודה. יצא

לרחוב. נשירתו לפני האחרונה
בעיקר והרווחה העבודה משרד עסק ה70 שנות עד
בחניכות רגילה, דהיינו, יום לימודים אחד בשבוע לנערים
העובדים. במקביל להחלת חוק חינוך חינם וחובה ועם העלאת
הוחל בעבודה, להישגים להגיע כדי להשכלה הדרישות
ימי שלושה  חלקי לימוד של נוספות מסגרות בפיתוח
צה"ל בסדנאות עבודה קבוצות לימודים, ימי ושלושה עבודה
ובמוסדות ציבור, קורסים חדשנתיים לפני הצבא ובתיספר

המועדפת. החניכות דרך אולי שהם תעשייתיים.
המהותי הפער גם גדל וחובה חינם חינוך חוק החלת עם
החינוך משרד במוסדות המתחנכים הנערים בין והמשמעותי
הנערים לבין וחינוכית תקציבית לעדיפות וזוכים והתרבות
המתחנכים במסגרת משרד העבודה והרווחה, המקופחים
צורך יש נערים לאותם שדווקא כזמן בו וחינוכית, תקציבנת
יותר. גדולים משאבים המחייבות ייחודיות חינוך בשיטות

ההכשרה כמסגרת הנערים אוכלוסיית מתחלקת כיצד
המקצועית במשרד העבודה? בבתיספר תעשייתיים. שם
עובדים. נערים אותם של העילית שאמרתי. כפי לומדת,
מהמספר %20  כ%15 שהם נערים. כ3.000 לומדים
מתחנכים העובדים. הנערים של כ%85 והשאר, הכולל,
מקצועיות. לא וכיתות עבודה קבוצות חניכות. של במסגרת
''עמל" רשת של חלקה את להזכיר אולי כדאי זו בהזדמנות
של ההסתדרות. שבמסגרתה מתחנכים 85% מהנערים העובדים

מקצועיות. לא ובכיתות העבודה בקבוצות
קצרה השוואה בפניכם להביא רוצה הייתי הכנסת. חברי
בין התקציב שמקבלים נערים הלומדים במסגרת משרד החינוך
במסגרת ומתחנכים הלומדים הנערים שמקבלים התקציב לבין
התקציב שוני. יש התקצוב בשיטת כבר העבודה. משרד
פעולות פתיחת מאפשר לתלמיד, תקן לפי ניתן החינוך במשרד
במשרד ואילו היעד. אוכלוסיית ולגודל הסונים להיקף בהתאם
ומאפשר כיתה, לפי שעה, לפי ניתן התקציב והרווחה העבודה
קבוע שגודלו התקציב למגבלת בהתאם רק פעולות פתיחת

מראש.

החינוך במשרד הלימודים, ומערכת השעות מבחינת גם
שבועיות שעות כ40 הטכנולוגי בנתיב ממוצעת כיתה מקבלת
רק מקבלת העבודה במשרד ממוצעת כיתה ואילו לימוד. של
7 רק מקבלות האלה מהכיתות ושליש שבועיות, שעות כ25

שבועיות. שעות
מקבל החינוך במערכת תלמיד לתלמיד. שעות בהקצאת
3.6 מלא. מקצועי מסלול  מסמ"מ  נוער חינוך במרכזי
שהוא לתלמיד שבועיות שעות 4.2 ולעתים שבועיות. שעות
שעות 2.5  והרווחה העבודה במשרד ואילו בהכוונה,
הזוכה יום חניכות כולל זה ואין לתלמיד, בממוצע שבועיות

יותר. נמוך לממוצע
הזמן קוצר מפאת אך ולפרט, להמשיך כמובן, יכולה, אני
לא אמשיך בפירוט, הבינותי מהיושבראש שהוא כבר עייף
בתפקידו. יש לי פה עוד, לפחות,כשבעה פירוטים של הסוגים
סל והתפעול. המינהל בסדנאות, הפיצול שעות השונים:
חברה. לאוס שדה  של"ח יהדות, שעות וההעשרה. הטיפוח
אותן שמקבלים נוספות חברתיות פעילויות מיני כל

בבתיהספר של משרד החינוך ואילו בבתיהספר שבמסגרת
שעות את לא אותן. מקבלים אינם הילדים העבודה משרד
ביטוח לא מורים, השתלמויות לא השל"ח. אח לא היהדות.
של השתתפות זה כעניין קיימת החינוך במשרד  התלמידים
יכולים אינם ההורים העבודה משרד במערכת ואילו הורים
כן התקציביות. והשלכותיו בעבודה שילוב וכן  להשתתף
נסיעה הוצאות והחזר תלמידים הסעות של נושאים יש
והשתלמות למורים שאיננה ניתנת במסגרת משרד העבודה,
הלומדים שנערים לכן, קודם עוד הזכרתי  בתיהספר גודל
במסגרות החניכות וקבוצות העבודה אינם יכולים ללמוד
בכיתות גדולות בגלל בעיותיהם הלימודיות ואין להם תנאים
שכר הסכמי בהסעות. המקומיות הרשויות של השתתפות לכך.
את לפרט אנסה  הלאה וכן הלאה וכן המורים הסתדרות עם
לוועדה. יועבר או במליאה יידון הנושא כאשר האלה הדברים

לכן. קודם שאמרתי כפי דברים. כמה עוד לומר רוצה אני
שאיננו חובה. חניכות חוק על המבוסס במגזר עוסקים אנחנו
חוקית גושפנקה שנותן השבוע. ימות בכל לימודים מחייב
חובה חינוך חוק קיים השני במגזר ואילו הנוער, לעבודת
המבטיח לימודים ,עד סוף כיתה י' ולימודי חינם עד סוף י"ב
גורעים בעצם אנחנו החינוך. משרד במסגרת הלומדים לנערים
מנוער הסובל מחסר משנותיו הראשונות. אנחנו יודעים שכל
נקצור. גם ואולי ייכנס הראשונות בשנים כחינוך שנכניס מה
כך. אחר לתקן מאוד קשה יהיה זה בשלב נכניס שלא ומה
הראשונות. משנותיו כבר חסר לו שיש נוער, מאותו דווקא
אפשרות לו לתת מצליחים אנחנו כאשר גס גורעים אנחנו
במתן לרעה בעצם מופלה הזה והנוער כלשהי, לימודית
שיש נוער זהו שאמרתי. כפי לקידומו. הראשונית ההזדמנות
מאוד וקשה עקבי מאמץ מחייב שלו והחינוך ולפתחו, לטפחו

מיוחדים. תקציביים משאבים ומחייב

בין הקייס האישוויון את להנציח נוכל האם שואלת: אני
שני ומצד החינוך. משרד מערכת אחד מצד  המערכות שתי
של האצה זוהי הנצחה. רק לא זוהי העבודה? משרד מערכת
מבוסס שאינו תקציב לקבוע כלל אפשר איך וגדל. הולך פער
הנזקקים לאלה דווקא ? המערכת של אמיתיים צרכים על מראש

פחות? נותנים אנחנו כיותר

לכן, אני חושבת שהגיעה העת לבדוק מחדש את סדרי
תקציב מתן תוך חובה חינוך חוק מיצוי את ולאפשר העדיפויות
חייהם תנאי שבגלל לאלה גם ישראל. ילדי לכל הולם
רואה ואינני  לימודיהם את להמשיך נאלצים הם המיוחדים
להם, שיינתנו ובלבד לעבודה. מתחנכים כשהם  פסול בזה
מועילים אזרחים שיהיו לטפחם, התנאים כל העבודה. לצד

לחברה. ושותפים
תיכון: ד' היו"ר

וכמורה כתלמיד והרווחה. העבודה שר סגן אדוני תודה.
ודורש מוסדר איננו הנושא כל לדעתי, הללו, בכתיהספר

ורציני. יסודי טיפול
(המערך): סולודר עדנה
הסיוע. על תורה

פנחסי: ר' והרווחה העבודה שר סגן
מסכים. אני

תיכון: ד' היו"ר
זאת תעשה לוועדה. הנושא את להעביר מסכים ודאי ואתה
הכנסת חבר עם שלושתנו כאן נישאר מעט עוד כי בקיצור.

ליבאי,



סגן שר העבודה והרווחה ר' פנחסי:
אדוני היושבראש, כנסת נכבדה, משרדנו מודע לקיפוח
כל לקלוט תקציב די אין ראשית. העובדים. הנערים של הכפול
תיכון. חינוך בגיל לה וזקוק מקצועית בהכשרה המעוניין נער
תשומה ולומד עובד נער לכל לאפשר תקציב די גם אץ שנית.

והתרבות. החינוך במשרד כמקובל חינוכית
מאמצים משרדנו משקיע הנושא חשיבות אח בהכירנו
בגלל שנשר לנוער המקצועית וההכשרה החינוך לקידום רבים
כך, והתרבות. החינוך משרד ממסגרות ורבות שונות סיבות
כוח ולפיתוח להכשרה האגף של תקציבו הוקטן לא לדוגמה.
הגדולים הקיצוצים אף על במשרדנו, הנושא על המופקד האדם

משרדנו. על לכם. כידוע שהוטלו.

את להגדיל פנימית. התייעלות עלידי הצלחנו. היתר בין
נערים מאות לקלוט כך ועלידי בקבוצות האכלוס ממוצע
בני כ16,000 עלידינו מטופלים כיום למסגרותינו. נוספים

כקירוב. מסגרות ב920 נוער

עם אלו, שפעולות מסכים הנני לעיל. שציינתי כפי אולם,
להרגיש חייבת שחברתנו היות מספיקות אינן חשיבותן, כל
העובדים. הנערים לקידום מיוחד, באופן מחויכת. עצמה
מהעשירונים  החלשות מהשכבות מוצאם לצערי,
אשר שלנו, החברתית בשרשרת הנמוכים הכלכלייםהחברתיים
חוזקה כידוע כחוזק החוליה החלשה ביותר. עם כל המשתמע

מכך.
תחילת עם ,1985 ביוני כבר פנינו לעיל, האמור לאור
הקיפוח על והתחננו הנוכחית, המשרד הנהלת של כהונתה
הנ"ל ודרשנו בתוקף תוספת תקציבים לנושא זה. לצערנו,
פניות אף על הראויה הלב תשומת את בזמנו. קיבל, לא העניין
שר עם שהתקיימה נוספת בפגישה לאחרונה, שלנו. חוזרות
עם משותפת ועדה הוקמה .1986 ביוני ב9 הנוכחי האוצר
לנושאים מתאים פתרון להציע הוא שתפקידה האוצר. משרד
החינוך משרד עם בנוער הטיפול תשומות השוואת .1 האלה:
הנוער עבודת וחוק החניכות חוק של מלא ביצוע .2 והתרבות;
הנוער לאיתור ואמצעים דרכים נ. חינם; תיכון חינוך חוק ברוח

מתאימות. במסגרות ושילובו לומד ואינו עובד שאינו
את להעביר מציע אני כספי, בעיקר הוא שהעניין היות

הכספים. בוועדת לדיון ההצעה
תיכון: ד' היו''ר

י הכספים בוועדת

סגן שר העבודה והרווחה ר' פנחסי:
הנושא את מכיר והוא שם חכר שהיושבראש משום זה

לעזור. יוכל והוא
תיכון: ד' היו''ר

הכנסת חברת והרווחה. העכורה שר לסגן רבה תודה טוב.
לדיון הנושא את להעביר מסכימה את האם סולודר. עדנה

הכספים? בוועדת

(המערך): סולודר עדנה
ועדת עם משותפת לוועדה או הכספים לוועדת

תיכון: ד' היו''ר
הכנסת. ועדת תחליט ולא. להחליט. צריכה את

(המערך): סולודר עדנה
הכספים. לוועדת יועבר שהנושא מסכימה אני

תיכון: ד' היו''ר
סיוע. לך יהיה שם

סגן שר העבודה והרווחה ר' פנחסי;

(המערך): סולודר עדנה
ועדת חבר שהוא זו. ישיבה של שהיושבראש בטוחה אני

לי. יסייע הכספים,
תיכון: ד' היו''ר

מורה הייתי רבות שנים במשך לי. האמיני לך. יסייע
בביתספר כזה. אנשי ירושלים יספרו זאת ודאי לסגן השר.
ההצעה העברת בעד מי להצבעה. עוברים אנחנו
הכספים? לוועדת סולודר עדנה הכנסת חברת של לסדרהירם

נגד? מי

הצבעה

בוועדת לדיון הנושא את להעביר ההצעה
נתקבלה. הכספים

תיכון: ד' היו''ר
ההצעה עוברת לליבון נוסף בוועדת הכספים:

רבותי, הדיון תם. הכנסת תתכנס מחר, יום רביעי. בשעה
11:00  אינני עושה את הטעות שעשיתי לפני שבוע  ובזה

הישיבה. את נועל אני

.21:01 בשעה ננעלה הישיבה
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