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המודלעודכללו:אענהלישראל,חוקהעלדעתימהאותי

שתפקידהחוקהשלזההואבישראלהקייםהחוקתי

עליוןמעמדהענקתכלומריסודערכיעללהגן

לביתומעניקהערכיםאתהמעגןלמסמך

ובמיוחדהאחרונה,המילהאתהמשפט

השופטיםבחירתמנגנוןכאשר

בלתי־כוחהמשפטלביתנותן

פרופורציונאלי

$TS1$בלתיפרופורציונאלי$TS1$

$DN2$בלתיפרופורציונאלי$DN2$זהותבקביעת

טירוףזהלשורותיוהמצטרפים

הלאה.להתקדם

ישבתוכן,שעוסקים׳׳לפני

צריכיםאנולמהבשאלהלעסוק

מאמצים.אנחנומודלואחהחוקה

חייביםיישמר,הנוכחיהמודלאםגם

בחירתמנגנוןאתלשנותהפחותלכל

קובעיםבעולםהכותביםכלהשופטים.

דמוקרטי.להיותחייבכזהשמנגנץנחרץבאופן

לאעודכללי.המוכרותהמערבמדינותבכלהמצבגםזה

מנגנוןמאמציםהפחותלכלאובארץ,המודלאתמשנים

פשרה,תהיהאםשגםמוצדקחששישדמוקרטי,בחירה

המשפט״.ביתידיעללאלתושםהיא

החוקהאתלהתוותלשמאללהניח«?עדיומה

הטתידית?

חוקה.לחוקקאינטרסהשמאללמחנההיה"פעם

וביתיסוד,חוקישנילושישכיווןאינטרס,לואיןהיום

שלמהחוקהליצירתכפלטפורמהבהםמשתמשהמשפט

שלשמאלכךהאחר,המחנהעםבפשרהצורךשיהיהבלי

שזההיאהבעיההלאה.העסקאתלהזיזאינטרסאץ

שעליוהענףאתכורתהמשפטשביתכיווןפיחס,ניצחון

הציבור.אמוןאתמאבדשהואבכךיושבים,ואנחנוהוא

וחושבעצמו,שלמהצלפוחדהואזז.לאהימיןשני,מצד

פועלשהזמןמביןלאהואעדיף.תעשה׳ואלש׳שב

לרעתו״.

מציע?שאתההמודלמהאז

המשפטלביתשמעניקמודללאמץשצריךסבור"אני
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בג״ץבאולםדיוןהאחרונה".המילהזכותבעללהיותולאקטליזטור,זשלשצריךהמשפט"בית

אתמשאיראבלרציני,לדיוןזתגתורבוומשתמשקול,

חוקהשלדגםהמחוקק.בידיהאחרונההמילהזכות

יסוד;ערכיעללהגןיכולהלאחוקהדיאלוג.שמייצר

למחנה,מחתהןאנטישמיותאושגזענותיסכימוכולם

מהםמסכימותשלאדעותשלרחבספקטרוםישאבל

אםלהתקדם.לנושיאפשרמרשםמציעאניהיסוד.ערכי

כשלביתדיאלוג,שמייצרתחוקהשלהמודלאתנאמץ

הואותפקידוהאחרונההמילהזכותשמורהלאהמשפט

שיכולומיאחר.למקוםהולכיםאנחנוקטליזטור,של

הימין,רקאלאהשמאללאזהקדימההעגלהאתלהדז

חלופי".דגםלהציבצריךהימיןאינטרס.ישלוכי

מהותיבשינויכרוךהזההדגםאימוץכימבהירספיר

אתלאמץצריךוהרובהרוב,"אנחנוהמשחק.כללישל

במציאות?קורהמהאבלמציע.שאניהמחדלברירת

דודוח״כהיוםעומדומשפטחוקחוקה,ועדתבראש

הזה?בנושאעשההואומהביתנו',מ׳ישראלרותם

רצינית.עבודהעשההואבתפקיד,ישבאיתןכשמיקי

אותר".נראהבואקדימה,רותם:לדודואומראני

החלטהבליהפוךהמשפטביתאבלויפה,טובהכול

במעמדו.שתפגע

ביתאםכבר?זהאתעשיתלך?"מאץ

מבחינתו״.התאבדותזוכךינהגהמשפט

בעצםאתהגלויות.־לדברלאלמה

הקלפיות:דרךהפיכהמציע

wiKrwבכוחTrstspTisnכרי

העליוןהמשפטביתעללכפות

כינוןאפילואוליההלמות,

יחסישלניצולבאמצעותחוקה

בבחירותאקראייםו־וב־מיעוט

האחרונות.

הפיכה?׳׳אני?מתקומם.ספיר

אפשרמזה,חוץדיאלוג!מציעאני

אלאהחוקתי,במסלולרקלאלהתקדם

חוק,תחוקקהרגיל.הפוליטיבמסלולגם

הםמהתחליטאותו.יפסולבג״ץאםנראהבוא

לגביהםלקחהמשפטביתשבעיניךהנושאיםחמשת

הופךשהואבכךלציבורעוולעושהוהואלו,לאסמכות

מתמכריםאנחנווהריערכיותבשאלותוחומיםלאורים

בשאלותנכוןלאומהנכוןמהלנויגידשמישהולכך

בחלקשלי:ההימורהמשפט.ביתאתותאתגרערכיות

ראשון".ימצמץבג׳ץמהמקרים,גדול

מתחתמתרחשיםדבריםרוב,הואבכנמתכשהרובגם

מין,אותובנילזוגותזכויותשלהסדרלמשל,לאפו.

בכנפת.שיאושרבליגפהמשפט,בביתשהוכר

מצליחלאאתהמהענייניםשבחלקלהזכיררוצה"אני

לאואתהרוב,שאתהלךנדמהאוליבכנסת.תבלהשיג

בימיןחקיקה.יוזמותמספיקרואיםלאמזה,חוץרוב?

שנימאותםהאשאתלחטוףמוכניםלהיותצריכים

הבעיההמדינה.אתלנומנהליםשהםשחושביםאחוזים

יכולאתהוהחוקתית,המשפטיתלזירההנוגעשבכלהיא

משנהלהםשישהימיןאנשיאתאחתידכףעללספור

המנהיגיםאתצריךאניעליה.להילחםונכונותסדורה

האלה".הדבריםאתלעשותמוכניםשיהיו

זהיכולליךות?

׳אםאנשיאתרואהאניבדרך.שזהמאמץ"אני

ויודעיםנחיתותרגשילהםשאיןנחושיםחבר׳התרצו׳,

עבודתאצלישמסייםסטודנטישחושבים.הםמהלהגיד

העםכמדינתישראללמדינתהצדקותבנושאדוקטור

הולךהזההבחורהקרובותהשניםבשלושיםהיהודי.

הבון־טון.מןשונותשלוהמסקנותהחיים.שלפייטלתת

שלי.האופטימיותמקורהםוחבריוהוא

ישראללמשל,לעשות.מההמוןעודיששני,״מצד

מלחמתלהילחםנאלץמעריך,מאודשאניאישהראל,

להוותמנסהבראשותוציוניתלאסטרטגיההמכוןגרילה.

הואהיתר,ובץמהשמאל,דומיםלגופיםמשקל־נגד

מולהחוקהבתחוםבלימהקרבהאחרונותבשניםמנהל

לדמוקרטיהלמכוןלדמוקרטיה.הישראליהמכוןיתמות

לוהמאפשריםמוגבלים,בלתיכמעטכספייםאמצעים

פוליטיקאים,מומחים,ולהעסיקהיקףרחבלובינגלעשות

בלימחקרועוזריבדימוס,ושופטיםתקשורתאנשי

שאץנחושיםחבר׳התרצו/׳אםאנשיאתרואה׳׳אני

חושבים.הםמהלהגידויודעיםנחיתותרגשילהם

בנושאדוקטורעבודתאצלישמסייםסטודנטיש

היהודי.העםכמדינתישראללמדינתהצדקות

לתתהולךהזההבחורהקרובותהשניםבשלושים

הבון־טון.מןשונותשלוהמסקנותהחיים.שלייט

שלי׳׳האופטימיותמקורהםוחבריוהוא

מהידחיציוניתלאסטרטגיההמכוןזאת,לעומתחשבון.

אנישלו.ההצלחהסיכוייאתמאודמגבילוהדברלפה,

פושעתהזנחהעלמעידהזומצערתשמציאותסבור

לגייסמשכילשאינובציבור,המרכזי־ימניהסקטורמצד

במקרהגםקורה?זהלמהלמשימה.ומוחותמשאבים

השמאלנים?!״אצלנמצאהכסףכלהזה

החברתיתלעשייהרגללהכניס

״מנגנוניעלהדיבוריםאתאוהבלאמאודספיר

׳׳עריצותעלאוהמשפט,ובמערכתבאקדמיההדרה"

בכעס,אומרהואפסיכולוגי״,שזהלהיות"יכולהשמאל״.

זונגמר.המשחקאזכיזה,אתלקבליכוללאאני״אבל

אותהלשרתמעטעודיתגייסושליהילדיםשלי,המדינה

הייתילאייאוש,כלאחרהואשהמצבחושבהייתיאם

בזה״.עומד

עצמוספירומערכתית,שיטתיתהדרהאץאםגםאך

להציגבאכאשרלוקרהזההפרטית.ברמהבהנתקל

חיפהבאוניברסיטתלמשפטיםהפקולטהפורוםבפני

פניהפרופ׳סטטמן.דניפרופ׳עםיחדשכתבמאמר

עתעמוסשלבתוהפקולטה,סגלחברתעודזלצברגר

בבחירותלמרצשחברההחדשה׳׳התנועהוממייסדות

הנחותעלשלוההתבססותאםאותושאלההאחרונות

שלהם".בנשקםאותם"הכהבבחינתהיאליברליותמוצא

ואתממך,ליברלפחותלא׳אנילה:"אמרתיזעם.ספיר

שללגופוהערותלךאיןאםהליברליזם.אתהמצאתלא

זה״׳.אתנעזובמאיעניין,

אינוהואספיר,מדגיששלו,החברתיתבמחויבות

המקים׳׳אניהשמאל.עםהמזוהיםממשפטניםשונה

לאנשיםאדםלזכויות׳הקליניקהעלהאחראיוהמורה

אנחנובבר־אילן.למשפטיםבפקולטהמוגבלויות׳עם

כמסגרתמהפרויקטבהשישבארץהיחידההפקולטה

העולםתפיסתהמזרחי,הפועללאנשיכבןחובה.

מתון.שמאלהיאשליהחברתית

חברתיתלעשייהרגללהכניסמקום׳׳חיפשתי

עלהחדשה׳,׳הקרןעללבכותאפשרישראל.במדינת

בחשיבותמכירואניאחרים,ועלמייסודהשתי׳׳לארגון

ngoכמוגופיםשעושיםהעבודה Monitorשבוחן(

אבלד״מ(החוץ־ממשלתייםהארגוניםפעילותאת

משתי׳׳לאלייכשפנולזירה.להיכנסצרךהביקורתאחרי

בתחוםחברתייםלפעיליםהשתלמותלרכזממניוביקשו

מעלעמוסשאניאףעלהסכמתיחברתיות,זכרות

אתתרימולחבריי:אומראניכאנוס.באתילאהראש.

כסףמספיקאיןימניים?מיליונריםחסריםהכפפה.

ימין?"מצדכזאתפעילותשיממן

חשובהנקודהלהדגישמתעקשספירסיום,לפני

מצטרףהואכאילוחלילהיובןשלאכדיבעבורו,

היאברקשל׳׳השפהברק.אהרןעלהגורפתלמתקפה

אםגםמקום,באותונמצאשנינושלוהלבשלי,השפה

שליהפחדהפוכות.ולעתיםשונותשלנוהמסקנות

עתלכתביכותביםבאקדמיה,שיושביםמאלההוא

וכולםהלוואיישראל.ממדינתלהםאכפתולאבחו״ל

שקורהממהלושאכפתלומריכולאניעליוברק.היו

ישראלי.במדינת

dvokanלתגובות: makorrishon.co.il
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