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הכנסת.ועדתיו״רהואבהשכלתו,

הדורותנציבלמוסדהתנגדותו

במוצב״מדוברעקרונית.הבאים

בלבהשופטתהרשותשהקימה

כדיהמחוקקת,הרשותבשלליבה

הנציבבמקרהלאעליה.לפקח

בדימוס״.שופטהיההראשון

נציגיהיהשככנסתנכוןלאהאט

הבאים?הדורותעלגםשחושב

אנחנוכי״הטענהלוין:

קצרתראייהבעליהמחוקקים

המשפטביתשופטיואילוטווח

לגבירחבהראייהבעליהעליון

בהנחהכופראנימגוחכת.העתיד,

שיודעאובייקטיביעלגוףישכי

אנחנוהבאים.בדורותיקרהמה

הנבואה״.ניתנהלמייודעיםהרי

הכנסת,לחבריבניגודאבל

אדםהואהבאיםהדורותנציב

א־פוליטית.ראייהעםא־פוליטי,

יריעלנבחרוהכנסת״חברי

לטווחהחלטותלקבלכדיהעם

לאזהוהארוך.הבינוניהקצר,

הואכיהטענהלנציב.תפקיר

נציבלכלמגוחכת.א־פוליטי

עולם.השקפתתהיהשנבחר

אג׳נדה.לבצעכרינבחריםח״כים

לטווחאג׳נדהבהחלטלייש

נושא.לכלהארוך

העימותיםביןההבדלמה

לכיןח״כיםעםמנהלשאתה

הדורותנציבעםאפשריעימות

הבאים?

סדרשעלנושא״בכל

דיאלוגמנהלאניבכנסתהיום

שווה.ממעמדהח״כים,עם

האורקלאתלכנסתמינווהנה

הדורותנציבעל,דמותמדלפי,

פתאוםהח״כים.מעלהבאים,

האמתעללהתווכחצריךהה״כ

האורקלעםהאובייקטיבית

בעמדתנמצאאנימדלפי.

חושבאניאםקשהנחיתות

אםעליונותבעמדתאואחרת,

מאודמצבזהכמוהו.חושבאני

מסוכן״.

מינתהלאהכנסתמדוע

האחרונות,השניםכארבע

לדורותחדשנציכלחוק,כניגוד

הבאים?

2006סוףמאזכי״העובדה

נציבמונהלא2010סוףועד

דרישהכלהיתהולאחדש,

יותרמוכיחהחרש,נציבלמנות

הזהלתפקידמקוםאיןכימכל

הישראלית״.בדמוקרטיה

לחלוטיןשוללשהםשלמה

נציב״לתפקידהזאת:הטענהאת

מקוםבהחלטישהבאיםהדורות

אנשיםהישראלית.בדמוקרטיה

מוגבלת.זמןלתקופתנבחרים

לקדנציהלהיבחררוציםהם

עליסתכלושהםטבעינוספת

הסרט.גזירתעלהקצר,הטווח

מישהושיהיהרוצההמדינהאבל

הקצר.לטווחמעברגםשיסתכל

ומקימיםהקימושבעולםעובדה

הבאים.הדורותנציבמסוגגופים

בקנדה,האירופי,באיחודזהכך

זילנד״.וניובגרמניהבפינלנד,

הנאים)דורותוואניםדווקאבעולם

לדו־שדאגההחליטהאמנםהכנסת

דות

$TS1$לדודות$TS1$

$DN2$לדודות$DN2$נחלתהיאבישראלהבאים

שוניםגופיםפועליםדווקאבעולםאךבר,

במיוחדהבאים,לדורותדאגהעלשאחראים

ופי־הסכיכהאיכותעללשמירההנוגעבבל

תוח

$TS1$ופיתוח$TS1$

$DN2$ופיתוח$DN2$מייחמותאחרותוממשלותקיימא,בן

גבוהה.השיבותזחלנושא

הע־למעןהוועדהפועלתלמשל,בפינלנד,

תיד,

$TS1$,העתיד$TS1$

$DN2$,העתיד$DN2$ול־הולנדלממשלתהמייעץפרלמנטריגוף

פרלמנט

$TS1$ולפרלמנט$TS1$

$DN2$ולפרלמנט$DN2$מדעיות,וסוגיותעתידיפיתוחבנושאי

החברהעלשונותטכנולוגיותשלהשפעתןכמו

לוועדהלהגישמחויבתפינלנדממשלתהפינית.

כהונתה,בזמןהמדינהעתידעלאחדדו״חלפחות

דניםהעתידבוועדתהחבריםהפרלמנטחברי1-71

בסוגיותלעיסוקםבמקביללו,ומגיביםבדו״ח

נוספות.עתידיות

קיימאבןלפיתוחלאומיתועדהישבנוסף,

בתחוםהשיתוףאתלקדםשמטרתהבפינלנד

ולקהילההפרטילמגזרהממשלההפיתוחבין

בפרלמנטכזוועדהפועלתבגרמניההמדעית.

למש־שמייעצתפרלמנטחברי20חבריםבה

רדי

$TS1$למשרדי$TS1$

$DN2$למשרדי$DN2$לע־הקשורותבסוגיותהשוניםהממשלה

תיד

$TS1$לעתיד$TS1$

$DN2$לעתיד$DN2$.לממשלהלהגישמחויבתהוועדהולפיתוח

דגשהיאגםשמהקנדהלשנתיים.אחתדו״ח

קיימאבןלפיתוחוהנציבהעתיד,סוגייתעל

מר־הקנדיהמדינהמבקרמשרדבתוךמחלקה

ווח

$TS1$מרווח$TS1$

$DN2$מרווח$DN2$הממשלהנוקטתבהםצעדיםעללפרלמנט

לפיתוחהנציבותמפקחתבבריטניה,זה.בנושא

האקדמיה,מתחומיחברי14המונהקיימא,בן

לפרלמנטהממשלהצעדיעלוהמדעים,הממשל

בנושאיםהשוניםהממשלהלמשרדיומייעצת

אנרגיה,כלכלה,צריכה,אקלים,שינויכמו

ותחבורה.דיורבריאות,חינוך,

מאזמחזיקהאו״םהבינלאומיים,הגופיםמבין

שעו־קיימאבןלפיתוחבוועדה1992ב-ריוועדת

קבת

$TS1$שעוקבת$TS1$

$DN2$שעוקבת$DN2$בתחומיםהשונותהממשלותמדיניותאחרי

ומפ־קיימאבןוכלכלי־חברתיסביבתיפיתוחשל

רסמת

$TS1$ומפרסמת$TS1$

$DN2$ומפרסמת$DN2$האירופיהאיחודגםהתקדמותן.עלדו״חות

לפיתוחמועצותביןפעולהלשיתוףבפורוםמחזיק

בסוגיותמדעיעצמאיייעוץשמעניקקיימא,בן

כלכלי.ופיתוחלסביבההנוגעות

שכטראשר
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