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קובעהרוב
אופילגביהאחרונהבשנהלאווירהופרחוסיסמאותהרבה

בכירימציעיםהחדשההשנהערבבישראל,הדמוקרטיה

הבעיות,עםלהתמודדותדרכיםלדמוקרטיההישראליהמכון

טובהשנהלנו.שנדמהממהיותרקטנותהןרבותשפעמים

if —1

״אינסטנט״ממשללפתרוןתצפואל

שנתבשלהי20ה־הרמטכ״למינוידרך

פגמיםעלאוראלומתמטילהתש״ע,

יסודחוקשלנו.הדמוקרטיהשלבמעמדה

שלהחוקתייםהיסודותאתהמאפייןהצבא,

למרות״כפיפותהיתר,ביןקובע,הצבא,

הממשלה,למרותנתוןהצבאהאזרחית:

הצבאעלהממשלהמטעםהממונההשר

שלהעליוןהמפקדהביטחון״.שרהוא

המפקחתוהיאכולה,הממשלההיאהצבא

הביטחון.שרבאמצעותהצבאעל

ההוראותעל־פיהרמטכ״ל,מינוידרך

הייתהישראל,מדינתשלהחוקתיות

אתממנהאיננוהביטחוןשרשגויה:

לפיההנוהגת,והתרבותהרמטכ״ל

להצעתו,גומיחותמתהיאהממשלה

העיןמראיתשלמציאותמשקפת

מפקדאתמינתההממשלהש״כאילו״

הצבא.

איננוצה״לשלהבאהרמטכ״למינוי

שקדמוהרמטכ״ליםשלמהמינוייםשונה

שניגלההפגםאתמכשירשאינודברלו,

כמשתמעמסודר,תהליךשוב.לעיננו

רבהמעורבותמחייבהיההיסוד,מחוק

למצעראוהממשלהחברישליותר

אתומיצגיםבבחירותשנבחרוהקבינט

הכישוריםבבחינתהאזרחייםהשיקולים

התאמתםובבדיקתהמועמדיםשל

ניצבתבפניהםהאתגריםעםלהתמודד

ישראל.

בלוחהחדשלעשורהכניסהסףעל

הממשלהתפקודהרמטכ״ל,מינויהעברי,

הציבור,על־ידיהדיןוקבלתזהבעניין

פגמיםהחושפתאוראלומתמשמשים

אירועיםשלנו.הדמוקרטיהשלבמעמדה

הציבוריתבזירהרביםוהתרחשויות

והםייעשה״,״בלבבחינתהםהמשותפת

חוקהבהיעדרלבקריםחדשותמתרחשים

״כלליהמקבעותבקרותמערכתהכוללת

שללהטמעהתהליכיםובהיעדרמשחק״

מושתתהחוקהעליהםונורמותערכים

אזרחית.התנהגותלהנחותוהאמורים

שנהאחרשנהשמתבטאתכפיהתוצאה,

הישראליהמכוןשלהדמוקרטיהבמדדי

ורצופהנמשכתשחיקההינהלדמוקרטיה,

הדמוקרטיהבמוסדותהציבורבאמון

מהציבורגדליםחלקיםשלעורףוהפניית

והמשילות.הפוליטיקהתהליכיכלפי

במהלכהאצרהשהסתיימההשנה

ייעשה״ה״בללהתנהלותלמכבירדוגמאות

השלטוניתהיציבותאי

אבלפתרוו,מחייבת

לאשלנוהתודעה

מהלסבולמוכנה

מפתרוופחותשהוא

שמשנהרדיקלי

אחתבבתמציאות

באופניכמוחקיקה,בתהליכיראויההבלתי

אשכולהממשלה:על־ידיהחלטותקבלת

היהלאשבעברחקיקההצעותשלשלם

פוגעותשהןמשוםלהציגןהדעתעלעולה

ישראלערביישלהבסיסיותבזכויות

שלהרכבהעל־פיהכנסת.שולחןעלמונח

המאפשרת,רחבהקואליציהנוצרההכנסת,

אולםפעולה,וחופשיציבותלכאורה,

ומינתההממשלהאתשהרכיבהלמפלגה

״גרעיןאיןמתוכההממשלהראשאת

בממשלה.שליטה״

ממשלתועדהמדינההקמתמאז

החזיקהתמידהגדולההמפלגהאולמרט,

במציאותהממשלה.שריבקרבברוב

מןאחתלאףיכולתאיןהנוכחית

על־יריהתרסקושתשתיותיהןהמפלגות,

ראששלישירהבחירההקלוקלת:השיטה

התוצאהשליטה.גרעיןלהשיגהממשלה,

רצופים.וזעזועיםאי־יציבותהיא

האזרחיתהחברהמצדהעורףהפניית

מבניםשלהבעייתייםהתפקודלאופני

ביטוילהיותהפכהבישראלדמוקרטיים

שלהפוליטיתבתרבותמובהקהתנהגותי

מקשהזהדבריםמצבבישראל.הציבור

תיקוןתהליכילהתניעהיכולתעלמאוד

איננההקולקטיביתהתודעהשכןושינוי,

מאינסטנט:פחותשהואמהלסבולמוכנה

המציאותאתשישנורדיקאלייםפתרונות

אחת.בבת

בפניהניצבהעיקריהאתגרנגזרמכאן

המציאותאתולשנותלתקןהמבקשים

שלהקולקטיביתבתודעהההטמעהאתגר

סיזיפי,ארוך,לתהליךחלופהשאיןההכרה,

צעדרבים,תיקוןמהלכיעלהבנוימייגע,

א׳ממצבהמעברזמן.ולאורךצעדאחר

בעיותיה,מכלולעלהקיימתהמציאות

המציאותתימצאבוהאופקב׳למצב

איננוושנוי,תיקוןהדרושכלמימושלאחר

ומידי.רדיקלימעברלהיותיכולולא

עלשוקדלדמוקרטיההישראליהמכון

הפעולהתוכניותבמוקדשיהיומאמציםשני

יפנושניהםלטובה,עלינוהבאהבשנהשלו

הואהראשוןנבחריו.ואלהרחבהציבוראל

ישראל.מדינתלעתידחזוןלניסוחיהמה

לקמוםנייריהיהזהמאמץשלהתוצר

היעדב׳״.״מצבשלפרטיואתהמכיל

המכונההפעלההואהמאמץשלהמידי

דליברטיבית־דיונית,המקצועיתבעגה

כשותפיםהניתןככלרחביםציבורייםשל

עםוישירהחזיתיתהתמודדותבו;פעילים

ואףהדיןקבלתפאסיביות,שלהתכונה

הפוליטית.בתרבותנוהעורףהפניית

לפנילדרךיצאאשרהשניהמאמץ

הציבוריהשיחלזירתייכנסאךכשנה,

עללהשפיעמכווןהקרוב,בעתידהרחב

בשיטתממשייםתיקוניםשליישומם

השלטון,שיטתלתיקוןהפורוםהשלטון.

ישליםשמגר,)בדימוס(הנשיאבראשות

והשבחתהחיזוקהלשםההצעותתפריטאת

בישראל.הפרלמנטריתהדמוקרטיהשל

בפינוומכונהחברים80כ־מונההפורום

חוקריםבצוותמסתייע״הסנהדרין״,

העמידלדמוקרטיההישראלישהמכון

עמותהנרשמתאלהבימיםלראשותו.

בזירהותפעלהמבצעיתהזרועשתשמש

ליישוםעצמהובכנסתהרחבההציבורית

ובטווחהקצרבטווחהנדונות,ההצעות

יותר.הארוך

ובשוםשבהדרגהלכולנו,נאחל

חדשהלמציאותנעבורשכל

כמוה״ייעשה״אתהמקבעת

עמוקייעשה״ה״בלאתגם

שנההפוליטית.בתרבותנו

טובה.

המכוןנשיאהואהכותב

לדמוקרטיההישראלי
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הרבהנגלהחיצונ״ם,נהיהלאאם

לדמוקרטיההיהדותביוהרמוניה

היאמחדכפולה:זהותתעודתלישראל

הדמוקרטיות,האומותבמשפחתחברה

היאמאידךומערבית;ליברליתשתרבותן

היהודי.העםשלהלאוםמדינתייחודית,מדינה

האוניברסליההיבטים,שנישלהשפעתם

עלהציבוריבמרחבהיטבניכרתוהפרטיקולרי,

התרבותי,החינוכי,החברתי,השונים:רבדיו

אחדכלוהמשפטי.הפוליטיהתקשורתי,

ויכולתמשיכהכוחבעלהינוהזהות,ממוקדי

המדינה.אזרחיעבורמשמעותייםשכנוע

מאופייןהמוקדים,שניבצלםהאליפטי,הקיום

שלהיסודמאפייןשהואתרבותית,בשניות

השניותבדורנו.היהודיםשלהלאומייםהחיים

היהודיתלתרבותהמערבתרבותשבין

בהגדרתהלמשל,ביטוי,ליריבאההמסורתית,

ודמוקרטית״.יהודיתכ״מדינההמדינהשל

היאמורכב:פוטנציאלתרבותיתלשניות

כךהתרבות,מקורותשלגיווןמאפשרת

זהותםאתלבנותיכוליםוקהילותשפרטים

הגיווןהמקורות.שנישביןהדיאלוגמתוך

כלשלוהתפתחותצמיחהלהנביטעשויגם

להשמציבההאתגרמתוךמהתרבויות,אחת

בחברההמתבונןבפועל,אךהאחרת.התרבות

השוחקותהפניםאתמרגישאינוהישראלית

שבתחרותוהמתחהקושיאתאלאשבגיוון,

סוכניהתרבותיות.ההצעותשתישבין

כאןשתיווצראסור

מתבדלתיהודיתמדינה

מתבוללת.דמוקרטיתאו

בישראלהיהודיםרוב

הזהותבכפלמעוניינים

הדמוקרטית־יהודית.

מיאצלהיאהבעיה

באידיאולוגיותשאוחזים

הצדדיםמשניקיצוניות

להציגנוטיםהתרבויותשתישלההשפעה

הערוכותלזו,זוצרותזהותבחלופותאותן

עלנפרסהעימותתרבות.מלחמתשללמאבק

רעיונית,השפעהענייניםשלרחבהחזית

המערכהוכיו״ב.תקציביםפוליטי,כוחחינוך,

מאזמתחלפים,ובדגשיםבאופניםנמשכת,

הולכתהיאאךהציונית,המהפכהתחילת

״עמנואל״פרשתהאחרון.בדורומחריפה

מפניהחששאתממחישההטראומטית

בישראל.תרבותמלחמתשלהתלקחותה

בכפלמעונייניםבישראלהיהודיםרוב

המשמעותאךהרמוקרטית־יהודית,הזהות

ישפתורה.בלתיעדייןנותרההמעשית

זהותעלהמאבקהתמשכותכילחשוש

באידיאולוגיותשאוחזיםמיאתיחזקהמדינה

הסובריםאלההמתרס:עברימשניקיצוניות

גוזרתל״יהדות״הגבוההשמחויבותם

שלסוגהמהווהה״דמוקרטיה״,שלדחייה

הגבוההשמחויבותםהסבוריםואלההתייוונות;

ה״יהדות״,שלדחייהגוזרתל׳׳דמוקרטיה״

הציבור.צווארעלמשקולתבבחינתשהיא

ככלביותר.מסוכןהמתפתחהעימות

התאומיםשניביןלבחורהישראליםשידחקו

להםיתבצרוגםכךבקרבנו,המתרוצצים

נמוךביניהםהמשותףשהמכנהנפרדיםמחנות

כקבוצה.יחדיו,לתפקדיכולתםעלומקשה

בעקבותהישראליתהחברהחלקיהיפרדות

לריבהעכשוויתהמקבילההיאתרבותמלחמת

הריבונותלאובדןשהובילהטראגיהאחים

שנה.אלפייםלפניהיהודית

אינןוליברליתיהודיתתרבותכיהטענה

אינטימי,באורחזועםזו״לשוחח״יכולות

לבחורעלינושנגזרהטרגיתלמסקנהמוליכה

כיממנהמשתמעאהובים.הוריםשניבין

ה״יהודית־המשפחהאתלפרקעלינונגזר

דמוקרטית״,

$TS1$,ה״יהודיתדמוקרטית״$TS1$

$DN2$,ה״יהודיתדמוקרטית״$DN2$משניים:אחדאלולהתכנס

וחוסרניווןשסופומהעולם,פרושיהודיקיום

אובדןשסופוייחוד,חסרקיוםאורלבנטיות;

ששתיאףשקרית.טענהזוהיזהות.של

בעיקריםמזוזונבדלותהתרבותיותהמערכות

משמעותיחופףקונסנזוסביניהןקייםחשובים,

מדוברלעתיםמרכזיים.בנושאיםביותר

בעמדותחלקית,בחפיפההרמונית,בזהות

ביניהןשאיןשונותבהצעותליישוב,שניתנות

אפשרותשמעוררותשונותובהצעותסתירה,

כפלמקרים,אותםבכלפורה.דיאלוגשל

לאהיהודייםהחייםעלהתרבותיתההשפעה

הזדמנות.הואאלאטרגדיה,בגררשאיננורק

בשנהכיהישראליתלחברהמאחליםאנו

ביןממשיגשרליצורתשכילהקרובה

לפרטיקולרייםהאוניברסלייםהתכנים

הלאומייםהיהודיםהחייםאתהמעצבים

זו,חשובהמטרהלקדםרצוןמתוךבדורנו.

אתלדמוקרטיההישראליבמכוןהקמנו

שנועדוהיהדות״,אדם״זכויותפרויקט

זכויותמגילתלפיתוחתשתיתלהציב

וליברליתייחודיתיהודיתיהודיתאדם

להכרעדלחתורשישסבוריםאיננוגלובלית.

כאןשתיווצראסורהמדינה;זהותעלבמאבק

דמוקרטיתמדינהאומתבדלתיהודיתמדינה

באורחתרבותנואתלפתחעלינומתבוללת.

אתנפיקובכךיחד,המקורותמשניהניזון

תרבותי.בגיווןהצפוניםהיתרונות

ביהדותאדםזכויותשלסדורהלמשנה

היאהישראלית.לחברהמרפאפוטנציאל

הגדרתאתמוסכמיםבתכניםלטעוןיכולה

אתלהרחיבודמוקרטית״;כ״יהודיתהמרינה

הראויההחייםלדרךבאשרההסכמהמעגל

ביןהתחרותאתלרכךישראל;במדינת

בישראל;והדתייםהמדינייםהסמכותמקורות

ועשירהרמוניקיוםבפניהדרךאתולפתוח

תרבותית.שניותשלבתנאיםיותר

להיותנמשיךכילהבטיחהיאמטרתנו

אתשנרחיקמבליייחודיתזהותבעלמדינה

הדמוקרטיות.מהאומותעצמנו

המכוןלנשיאמשנההואשטרן

בנר־למשפטים/פר/פ׳לדמוקרטיה

אילן;

$TS1$;בנראילן$TS1$

$DN2$;בנראילן$DN2$במכוןבכירעמיתהואליפשיץ

בבר־אילןלמשפטים/פר/פ׳לדמוקרטיה
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מגדלתזבוביתתחתנחקרתישראל

ועדותשלבפעילותןשיאשנתהייתהתש״ע

כלליכיבודאתהבוחנותבינלאומיותחקירה

עיקראתישראל.על־ידיהבינלאומיהמשפט

ממצאימשכוזהבתחוםהציבוריתהלבתשומת

לפניימיםמספר)שהתפרסמוגולדסטוןועדת

קשהשהיההוועדה,דוחתש״ע(.השנהראש

ציבורילדיוןהובילישראל,מבחינתביותר

שלהמשךדוחותולכמהובעולם,בארץער

ימשיכוגולדסטוןועדתמסקנותהאו״ם.מזכ׳׳ל

בשנתגםישראלאתהנראהככל״להעסיק״

חקירהועדתלפעולהחלהבאחרונהתשע״א:

שתכליתההאדםזכויותמועצתמטעםחדשה

כמו־כן,גולדםטון.המלצותיישוםאתלבחון

שוקלהבינלאומיהדיןביתשלהראשיהתובע

פלילייםבהליכיםלפתוחהאםאלהבימים

פליליתותביעהבעזה;ללחימהבקשר

הוגשהכברישראליםבכיריםכנגד

השנהאתבבלגיה.משפטלבית

סיימוגולדםטוןבדוחשהתחילה

החקירהוועדותהמשטאירועי

ועדותבעקבותיהשהוקמו

הבדיקהועדתואיילנד,טירקל

)בהשתתפותהאו׳׳םמזכ״לשל

החקירהוועדתישראלי(,נציג

מועצתשמינתההמשטאירועישל

נבחנולבין,ביןהאדם.זכויות

על־ידיישראלפעולותחוקיותהשנה

בשטחיםלמצבהמיוחדהאו׳׳םדוח

האו״ם,שלהאדםזכויותוועדת

בתיעל־ידיגםכמו

בספרד,משפט

המדינהמחלקת

אדםזכויותוארגוניהאמריקנית

לא־ממשלתיים.

הבינלאומייםהגופיםבמספרהעלייה

אתישראלמקיימתבוהאופןאתהבוחנים

מתופעהחלקהינההבינלאומי,המשפטכללי

משפטייםמוסדותהתחזקותשליותררחבה

תופעההגלובליזציהבעידןבינלאומיים

כךהישראלי־ערבי.לסכסוךקשורהשאינה

החקירהועדתממצאילמשל,השנה,התפרסמו

מלחמתאתלבחוןכדיהקיםהאירופישהאיחוד

גופיםבוחניםאלהובימיםרוסיה־גיאורגיה;

מלחמהפשעילביצועחשדותבינלאומיים

ובמהלךלנקה,בסריהאזרחיםמלחמתבמהלך

ובגינאה.בקניהשהתרחשומהומות

להתרשםשלאקשהלעיל,האמורלמרות

הבינלאומייםהגופיםשלהמעורבותהיקףכי

במספרהןבהיקפוחריגבישראלבנעשה

התקריותבאופיוהןהבודקיםהגופים

לישראלהמוענקזה״מיוחד״יחסהנבדקות.

פוליטיאקליםגורמים:משילובבחלקו,נובע,

בצדק,שלאאובצדקההופך,עויןבינלאומי

בזירותישראלשלניגוחהאפשרותאת

יחסית;פשוטהלפעולהבינלאומיותמשפטיות

מאחוריהעומדיםזריםפוליטייםמניעים

והנגישותהבינלאומיים;מהגופיםחלקפעולת

הישראלית־פלסטינית.מהזירהלמידעהרבה

תרומהעצמהלישראלכינראהזאת,עם

הבינלאומיתהפעילותלהגברתמסוימת

הבחירהאתלבקרישראשית,נגדה:

באמצעיםהאחרונותבשניםלהשתמש

אש״,ו״מושכיבמחלוקתשנוייםצבאיים

הלחימהבעתזרחניבחימושהשימושכגון

ירושלים.במזרחמחבליםבתיוהריסתבעזה

אלהאמצעיםשלהצבאיתשתועלתםבעוד

התדמיתינזקםלא־ברורה,אומוגבלתהינה

במקריכיאפוא,נדמה,רב.הינווהמשפטי

ההסתבכותמפנילחששלהעניקישגבול

בעתיותררבמשקלהצפויההבינלאומית

הנוהגת.הביטחוניתהמדיניותעיצוב

להתערבהבינלאומיתהקהילהנטייתשנית,

מערכתשלמדימויהמושפעתכאןבנעשה

והאזרחית,הצבאיתהישראלית,המשפט

אודותעלטענותלבירוריעילכאמצעי

מהגופיםחלקהבינלאומי.המשפטהפרות

זריםשיפוטייםגופיםבעיקרהבינלאומיים

סמכותלהפעילשלאנוטיםובינלאומיים

בעצמןכןעושותמדינותבהםבמקריםשיפוט

להעניקשלאהרצון

לפעולתםלגיטימציה

בינלאומייםגופיםשל

ועדתבגוובעייתיים,

מובן;הואגולדסטון,

מהמקריםבחלק

מחזקהפעולהאי־שיתוף

ישלפיוהרושםאת

להסתירמהלישראל

שלסירובהוכנה.יעילהעצמאית,בצורה

לאירועיעצמאיחקירההליךלקייםישראל

הצבאיתהפרקליטותהחלטתיצוקה״,׳׳עופרת

אתלהקשיחהשנייההאינתיפאדהבמהלך

והימנעותמצ״חבחקירותלפתיחההתנאים

בסוגיותמלהתערבהעליוןהמשפטבית

בתיםהריסות)למשל,מסוימותביטחוניות

בינלאומיפיקוחלמעשהמזמיניםעונשיות(,

מספקתלאכתגובהשנתפשלמהכחלופה

התנהלותהישראלית.המשפטמערכתשל

חקירהועדתהקמתהמשטבפרשתישראל

בינלאומייםמשקיפיםהכוללתממשלתית

העשויההנכון,בכיווןכפעולהנראית

במישוריותרטובותלתוצאותהפעםלהוביל

הבינלאומי.

חלקעםלשתףשלאישראלהחלטתלבסוף,

פעילותהאתהחוקריםבינלאומייםמהגופים

להעניקלאשהרצוןהגםמחדש.לבחינהראויה

בעייתיים,גופיםשללפעולתםלגיטימציה

על־ידימונתה)אשרגולדסטוןועדתכגון

האדם(,לזכויותהמועצהלישראל,עויןגוף

אי־שיתוףמהמקריםשבחלקהרימובן;הינו

לישראלישלפיוהרושםאתמחזקהפעולה

שלאימוצןלעודדעשויאףהדברלהסתיר.מה

ארוכות־השלכותבעלותחד־צדדיותמסקנות

טווח

$TS1$ארוכותטווח$TS1$

$DN2$ארוכותטווח$DN2$כאן,גםישראל.שלמבחינתהקשות

ההחלטהבעיקרהמשטבפרשתההתנהלות

מזכ״לשמינההבדיקהצוותעםפעולהלשתף

לקחיםהפקתעללכאורהמצביעההאו״ם

הפגיעהאתלהקטיןועשויההעברמפרשיות

החקירההליכישלהישראליבאינטרס

הבינלאומיים.

גםכילהניחסביריסודישמקום,מכל

תמצאישראלשלאחריהובשניםבתשע״א

רבות.בינלאומיותחקירותבמוקדעצמה

יחסיעלפשוטותלאהשלכותזולהתפתחות

מאקליםנובעותהחקירותישראלשלהחוץ

תורמותגםאךלישראל,נוחלאבינלאומי

ישראלכזה.אקליםשלביסוסולהמשך

במצבההזוההתפתחותאתתפניםאםתיטיב

למציאותעצמהאתותתאיםהבינלאומי

מלאמץמבעבריותרלהיזהרעליההחדשה.

ברורה,אינהותועלתםשחוקיותםאמצעים

שלההפנימייםהשפיטהמנגנוניאתלחזק

לחציםכךאגבלהדוףמנתעלהיתרבין

פעולהשיתוףולשקולבינלאומיים,משפטיים

עבורה.נוחיםלאבינלאומייםגופיםעםגם

לדמוקרטיהבמכוןבכירהינוהכותב

העבריתבאוני'למשפטיםופרופ'
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וההתאגדותהמחשבההביטוחופשלחיי

ריבויעלמושתתדמוקרטיהשלקיומה

המחשבההביטוי,חופשעלודעות,מפלגות

נדרשותאלהאתלקייםכדיוההתאגדות.

המציאותשלתפישותלריבוילגיטימציה

ופעילויותרעיונותכלפיוסובלנות

החולפתבשנההרוב.לעמדתהמנוגדים

הציבורית־בזירההןקשההידרדרותחלה

חברתית

$TS1$הציבוריתחברתית$TS1$

$DN2$הציבוריתחברתית$DN2$הפרלמנטריתבפעילותוהן

חבריהניחולבקריםחדשותבכנסת.

חקיקההצעותהמליאהשולחןעלהכנסת

המוגןהביטויבחופשלכרסםהמבקשות

שאינםורעיונותדעותלהביעובאפשרות

הכלל.נחלת

חברי20מ־למעלההניחואפרילבחודש

אתהכנסתשולחןעלכנסת

העמותות״,חוק״הצעת

עמותהלרשוםהאוסרת

פירוקמחייבתאו

יש״אםקיימתעמותה

למסקנהסביריסוד

מוסרתהעמותהכי

זריםלגורמיםמידע

בתביעותמעורבתאו

כנגדבחו״ל,משפטיות

בממשלבכירים

פשעיבגיןבצה״ל,קציניםו/אובישראל

למידעמוגבלתאינהההצעהמלחמה״.

אמיתי,מידעעלגםחלההיאולכןשקרי,

ולאבישראללרשויותשנמסרמידעלרבות

מאחרראויה,אינהההצעהידן.עלטופל

מידעמסירתעלאיסורלהצדיקניתןשלא

מובהקבינלאומיממדלהםשישפשעיםעל

לה.מחוצהאובישראלכלשהולגורם

אתלאפייןקשהמעשיתמבחינהגם

לוודאבמקוםרבה.בתבונהההצעה

למניעתוהיעילהחוקיהצערשננקט

ישראלייםבכיריםנגדפלילייםהליכים

החקירההליכימיצוילישראלמחוץ

האמתלהסוותמוצעבישראלהפלילית

הואמההצעההעולההמסרפיות.ולסתום

הבינלאומי,הפליליהמשפטכלפיעוינות

מלחמהמזוועותלקחיםלהפיקהמתאמץ

משמיעהההצעהומהשואה.השנייההעולם

רואהשישראלבעודכפול:סטנדרט

נגרה,המבוצעיםמלחמהפשעיבחומרה

לפשעימקבילהבחומרהמתייחסתהיאאין

ישראלים.בכיריםמעורביםבהםמלחמה

בשוםראוי,זהשאיןשחושבמיגםמאידך,

מחוץמלוכלכת״כביסה״לכבסמקרה,

לכפותבדמוקרטיהרשאיאינולמדינה,

אחרת.הסובריםעלזועמדתו

שעברהחרם״,הטלתאיסורחוק״הצעת

עלחרםליזוםאוסרתטרומית,בקריאה

אוישראלמדינתעםקשריומחמתאדם

כזה,בחרםהשתתפותלעודדהשטחים,

לקדםבמטרהמידעאוסיועלספקאףאו

לסחורההמוגבליםחרמותכוללכזה,חרם

בגדההישראליותבהתנחלויותהמיוצרת

למנועמבקשתזוחוקהצעתגםהמערבית.

הממשלהמדיניותעלביקורתולדכא

הביטויחופששלהליבהשהינהביקורת

חריףביקורתאמצעיהואחרםאמנם,המוגן.

עשוימסוימותובנסיבותבמיוחד,ופוגעני

כשהבסיס)למשל,פסוללהיותבוהשימוש

לפסילהבסיסאיןאבלגזעני(,הואלהחרמה

לעשותמוצדקבהםמקריםויששלו,גורפת

מסוימיםשביטוייםהעובדהשימוש.בו

לאסורמצדיקהאינהומקוממיםמרגיזים

מצויאלהמעיןבמצביםובדיוקאותם,

הביטוי.לחופשהזכותשלהאמתמבחן

חרםשלבכלילשימושההתנגדותלכן,

הציעוכנסתחברי

חוקהצעותמדייותר

בחופששמכרסמות

והביטוי.הדעה

שהחברהנקווה

תישארהישראלית

וחופשית,פתוחה

בעצמהבטוחה

רביםקולותומעודדת

צריכהכזולהתנגדותטוביםטעמיםויש

ולאהציבוריהשיחבזירתביטוילידילבוא

גםאוסרת.חקיקהשלכוחנייםבאמצעים

הישר:השכלבמבחןעומדתאינהזוהצעה

שלהדלכוחםאתמאודעדמעצימההיא

ומספקתישראל,בתוךבהחרמההתומכים

לישראלשמחוץלגורמיםמסוכנתתחמושת

להחרמתה.הפועלים

לידיהבאההמגמההיאבמיוחדנואלת

לתבועחוקהצעותשלבשורהביטוי

כ״מדינהישראללמדינתאמוניםהצהרת

עללכפותולמעשהודמוקרטית״,יהודית

בנפשםשקרלעשותהישראליםהערבים

ומתנכראותםשמדירמהעםולהזדהות

הפוליטי,מהמרחבמגורשיםלהיותאולהם,

מוצעותאינןההצעותוהתרבותי.הציבורי

אחרות,הצעותרקעעלאלאריק,בחלל

הערביהציבורשלזהותולשלילתהפועלות

כיהודים,הנכבה״.חוק״הצעתכגוןבישראל

לכפותמניסיונותשסבללעםובנותכבנים

רגישיםלהיותעלינוהיהלא־לו,זהותעליו

עלדומהכפייהלהפעילשלאבמיוחד

רוציםאינםאלהבהצעותהתומכיםאחרים.

אזרחיםללאישראליתשדמוקרטיהלהבין

הרמותבכלומשתתפים,פעיליםערבים

דמוקרטיה.אינההזירות,ובכל

בניסיוןהיאהיוצאתהשנהקללת

חופשואתהחברהאתלמשטרהשלטוני

ליצרבמגמהוהביטויהדעההמצפון,

וגיווןריבויאתלטפחבמקוםאחד,קול

תהאלטובהעלינוהבאההשנההקולות.

מגורלהפחותלאהכףעלהכרעה.שנת

שלואופייההישראליתהדמוקרטיהשל

כילקוותישיהודית.כמדינהישראל

ישראל,כנסתובראשההישראלית,החברה

צביוןבעלתמדינהשלהדגםאתתדחה

רודפתמפוחדת,חשוכה,טוטליטרי,

פתוחהמדינהשלבמתכונתותבחרונרדפת

פניםמאירתבעצמה,בטוחהוחופשית,

ושונים.רביםקולותומעודדת

סגןהואקרמניצרמרדכיפר/פ׳

לדמוקרטיה;הישראליהמכוןנשיא

מחקרעוזרתהיאןרבשיריען״ד

לדמוקרטיההישראליבמכון

התקציבחשאיותעםמספיק

שלהמרכזיהכליהואהמדינהתקציב

ואף־על־פי־מדיניותה,לביצועהממשלה

כן

$TS1$ואףעלפיכן$TS1$

$DN2$ואףעלפיכן$DN2$המדיניותעלמחליטיםהממשלהשרי

הנדרשהמינימליהמידעללאהתקציבית

לשריהשנהשהוצגהמידעלהחלטה.

דלהיההמדינה,תקציבעלבדיוןהממשלה

משפחהמתבססתעליוהמידעמאשריותר

דירה.אומכוניתקונהשהיאלפניטיפוסית

התקצוב״בתהליךהכוחות״מאזןבספר

לדמוקרטיה(הישראליהמכון)בהוצאת

היאהנמוכההשקיפותמידתכיהראנו,

בישראל,התקצובתהליךשלהקללותאחת

החדשה.השנהפרוסעםותכלהשהלוואי

שיעורעלמידעקיבלואמנםהשרים

אךובגדעון,במסיםההוצאה,בסךהשינוי

ראוימידעלהםמספקאינוהאוצרמשרד

משרד,לפילאההוצאה,בהרכבהשינויעל

למרותכלכלי.מיוןלפיולאנושאלפילא

שולחןעלמניחהאוצרשמשרדשהספר

מהולמצואתוכלולאכרס,עבהואהממשלה

שנתשהיאהמוצאבנקודתהמדינהתקציב
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אםלדעתתוכלולאלממשלה,שהוגשהספר

תקציבשלחלקואתהשנההגדילההממשלה

אוהחינוך,משרדתקציבחשבוןעלהביטחון

ההיפר.קרהשמא

גםאיןלממשלהשהוגשהתקציבבספר

בהוצאהאוטומטייםשינוייםביןהבחנה

העדיפויות.בסדריזוםשינוילביןהמוצעת

מקורותאתלהביןיהיהשניתןמנתעל

אתלהציגצריךהמוצעבתקציבהשינוי

ואתהקודמתלשנההמקוריהתקציב

מהחלטותכתוצאהבושחלוהשינויים

קיימיםמחוקיםהשנה,במהלךהממשלה

המשפיעיםדמוגרפייםומשינוייםוחדשים

בעגתהאוטומטי״)״הטייסשונותזכאויותעל

מנתחהאוצרמשרדשבההדרךזוהאוצר(.

הואאךתחום,בכלהתקציבהצעותאתובונה

ולציבור.הממשלהלשריזהמידעחושףאינו

הצעותמשבעיםלמעלהמוצעותשנהבכל

רב,בצמצוםמתוארותאלהלרפורמות.

לקוניהתיאורשניים.אובעמודבררך־כלל

שהממשלהההחלטותתיאורוכוללמאוד

לחשאיותלהסכיםאסור

מנהלהאוצרמשרדבה

הכלכלית.המדיניותאת

ליכולתחיוניציבורידיון

מושכלתהחלטהלקבל

להתנגדאולתמוךהאם

שלהכלכליתלמדיניות

מהותהזוהיהממשלה.

הדמוקרטיהשל

ביותר.כללייםהסברודברילקבלאמורה

הנימוקיםבלבד,טכנייםההסבריםלעתים

הנושאיםוברובאינטואיטיבית,ברמההם

שלניתוחואיןבין־לאומיותהשוואותאין

ושליליות.חיוביותלוואיהשפעות

השלכותגםישמהרפורמותלחלק

תוכניתשכלאףעלהתקציב.היקףעל

לייעולם,אוהציבורייםהשירותיםלהרחבת

כלכליים״נתוניםסעיףאתכוללת

הניתוחמילולי.הניתוחשלעיקרוותקציב״,

העלותעלנתוניםואפילונדירהכמותי

החיסכוןהיקףאוהתוכניתשלהתקציבית

כשמופיעיםגםשכיחים.אינםממנההצפוי

עלמהםללמודקשהתקציביים,נתונים

לדוגמה,מההחלטה.כתוצאההצפויהשינוי

יוםבמעונותההקצאהבשיפורהדןבפרק

גדלהאחרונותהשנים״בששהשנה:נכתב

מיליון330מכ־יוםלמעונותהאגףתקציב

שקלממיליארדליותר2005בשנתשקל

יותר?כמההשאלהנשאלת2011בשנת

שהרי2011ל־2010ביןהשינוימהובעיקר,

בממשלה.הדיוןנסבעליו

הממשלהלהחלטתמביאהאוצרמשרד

המוצגהחומראךומורכבים,רביםנושאים

המוקצבוהזמןדלנושאבכללממשלה

למרותמאוד.קצרההצעותללימוד

מרכזיכליהואהתקציבפרלמנטרישבמשטר

רקמקבלתהממשלההמבצעת,הרשותשל

חודשייםלכנסתהמוצגמהמידעקמצוץ

לקיומוחיוניתהתקציבשקיפותמכן.לאחר

אתמבטיחההיאהדמוקרטי,המשטרשל

יעילותאתמשפרתהתהליך,תקינות

שלבחינהומאפשרתהמקורות,הקצאת

הגורמיםביןהאחריותשלוחלוקההביצועים

עשירשמידעהסיכוןהמדיניות.אתהקובעים

התקציביתבמשמעתיפגעהתקציבהרכבעל

התקציבבהרכבשהדיוןמשוםקטן,הוא

המסיםההוצאה,סךכברשסוכמולאחרנערך

שנעשומחקריםמזו,יתרהבתקציב.והגירעון

אתמחזקתדווקאשקיפותכימראיםבעולם

התקציבית.המשמעת

אנטי־ארגוניתתרבותמשקףזהמצב

דמוקרטית

$TS1$אנטידמוקרטית$TS1$

$DN2$אנטידמוקרטית$DN2$שלפיההאוצר,משרדשל

ולציבורהממשלהלשרימידעאספקת

מועד.מבעודאותהלבלוםשישסכנההיא

ההחלטותאיכותהאוצר,משרדשללשיטתו

שמוצגככלומשתכחתהולכתבממשלה

יותר.מועטמידע

משרדבהלחשאיותלהסכיםאסור

הכלכלית.המדיניותאתמנהלהאוצר

שלליכולתחיוניציבורידיון

האםמושכלתהחלטהלקבלהציבור

למדיניותלהתנגדאולתמוךיש

מהותהזוהיהממשלה.שלהכלכלית

רקאינהדמוקרטיההדמוקרטיה.של

לבחורהזכותולהיבחר.לבחורהזכות

מקבליםהאזרחיםאםערךבעלתהיא

לבחירה.שנחוץהמידעאת

סגלחבריהםהכותבים

המכוןהעברית,הא/ן.

לדמוקרטיההישראלי

ללימודיםוהמרכז

אקדמאים
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