
"רפורמה" ׳פול במסווה
 את לחסל הממבולה מבקשת
 גם החלשה האיזונים מערכת

 הוא מעידה: לוין תוכנית כך.
להרוס אלא לתקן בא לא

6 עמוד קרמניצר מרדכי

 והוכיח לנדרש, מעבר בתוכניתו לכת הרחיק לוין
והרס נקמה אלא - המערכת תיקון אינה שמטרתה

כמותה מאין חלשה עתה גם שהיא - האיזונים במערכת האחרון המבצר מוחרב הריסונים ובשם ממוקד, חיסול מתרחש רפורמות של במסווה

מלמן אמיל צילום: להועיל עשויה מתפשרת ובלתי תקיפה רחבה, ציבורית התגייסות רק שלשום. בכנסת, לוין

קרמניצר מרדכי

הש מחול את לתלות הניסיון
 אך בעיצומו נמצאים שאנו דים
 לחמוק נתניהו של ברצונו ורק

 מדובר משכנע. אינו - ממשפטו
 בלבד. חלקי בהסבר אבל בהסבר,
 שר שפרס שהאג׳נדה היא האמת

 סדר על נמצאת לוין המשפטים
 זה והפרלמנטרי הציבורי היום

הצ לרבות לפחות, שנים 15כ-
 לנושאים שמתייחסות חוק עות

לוין. ידי על עתה שהועלו
הע הזו בתקופה מזה, יותר

 אנטי־דמו־ חוקים הכנסת בירה
 היישובים חוק כמו קרטיים,
ההד חוק הנכבה, חוק הקטנים,

פו אישים הלאום. יסוד וחוק חה
 מרידור דן כמו מעטים, ליטיים

תפ בעבר מילאו כחלון, ומשה
 מלא. סחף במניעת חשוב קיד

הנ ככל הנוכחית, בקואליציה
 גם מחליפים. להם אין ראה,

 על בגופו הגן שנתניהו הטענה
הס מספקת שלנו הדמוקרטיה

 נעוץ יותר מלא הסבר חלקי. בר
 אז היתה לא הקהל שדעת בכך

 בכירי כזה. משטרי לשינוי בשלה
שנוצ כעת מעריכים הקואליציה

 לוין הוציא ולכן כזו, בשלות רה
מנדנה. המאכלת חרב את

הש כל שקטו לא וחבריו לוין
הובי הם השמרים. על הללו נים
 ללא תיארו, שבו שקרי מסע לו
 המשפט בית שופטי את בסיס, כל

 ואנטי־ציונים. כשמאלנים העליון
השפ שבעלי ששקר למדנו כבר
 באינטנסיביות עליו חוזרים עה

 כשהוא בייחוד ללבבות. נכנס
 שנתם־ מי של השנאה על בנוי
כאליטה. שים

 שהמש־ הטענה גם שקרית
הש מן העת, כל מנעו, פטנים

 מאוד נדיר למשול. הנבחר לטון
מציבים משפטיים שיועצים

בטע שלטוני צעד בפני מחסום
 בלתי או חוקתי בלתי שהוא נה

העתי של המכריע הרוב חוקי.
לשלו בקרוב נדחה. לבג״ץ רות
 22 המשפט בית פסל שנה שים

חו שהכנסת בזמן חוק, הוראות
 חוקים. אלפי מפריע באין קקה

 משילות, של בעיה קיימת אם
 מלהיות רחוק בישראל והשלטון

לפש המושלים צריכים יעיל,
 ולא שלהם־עצמם בהתנהלות פש

 כמשפטנים הקולר את לתלות
 יכריעו כאשר לעזאזל. כבשעיר

 מערכת ואת המשפטי הייעוץ את
למ ישכילו לא ועדיין המשפט,

יאשימו? מי את - כהלכה שול

 מנסים הקואליציה ראשי
 שלטוני כוח להשיג
 בתואנה - מוגבל בלתי

דמוקרטיה שזו
מתא מנה שלוין הצעדים

 הרבה הולכים שהם בכך פיינים
 של שיטתם לפי גם לדרוש, מעבר

השופ הרשות של נפשה מבקשי
 פסקת של במצבור צורך אין טת.

 במינוי פוליטיזציה התגברות,
 לשם בהרכב מיוחד ורוב שופטים
 כדי מהם באחד די חוק. פסילת
 השיפוטית הביקורת את לרסק

 מדובר - אומר הווה חוקים. על
 של ואיבה, עוינות רווי במהלך

 גרידא בהרס ונקמה, התחשבנות
במס תיקון. לבין בינו קשר שאין

 חיסול מתרחש רפורמות, של ווה
 מוחרב - הריסונים ובשם ממוקד,
האיזו במערכת האחרון המבצר

 עתה גם שהיא הישראלית, נים
כמותה. מאין חלשה

 מבחינת נדרש באמת למה
 של עצמאותם את לגזול השלטון
(וב העצמאי המשפטי הייעוץ

 המשרדים שאחרי לגמרי רור
היועץ תור יגיע הממשלתיים,

 הרשות ושל לממשלה) המשפטי
 בישראל להשליט כדי השופטת?
וד לאומנית - יהודית עליונות

בש מפריע באין הפוגעת תית,
 מדת בחופש הביטוי, בחופש וויון,

מע את להחריף כדי ובסובלנות;
 של כחמורם החילונים של מדם

שט על להשתלט כדי החרדים;
 אלה גם המערבית, הגדה חי

 שם ולהתפרע פרטית, שבבעלות
במב להתעמר וכדי מפריע; באין
תו הזדמנות, באותה מקלט. קשי
 ללא שלטונית שחיתות גם בטח

פולי מינויים לרבות הגבלה,
 כשירים, בלתי אנשים של טיים

ממשל של חלקה כל שיחריבו

ואפקטיבי רציונלי
 בבית הנורים לחיצים במקביל

 בימים הכנסת מפגינה המשפט,
 היא עליבותה: מלוא את אלה

מכו כרשות עצמה את מעמידה
 יסוד חקיקת על המופקדת ננת

 עבריין של אישי אינטרס לטובת
 הוליך גם שבדרך (דרעי), חוזר

בע שדן המשפט בית את שולל
ומנמי שלו, האחרונות בירות

 הסטנדרט את בושה, ללא כה,
מעמי היא המידות. טוהר של
לר מחוקקת כרשות עצמה דה

 של המסוכנות גחמותיו שות
 לפני עוד לאומי, לביטחון השר

כדי לתפקידו, להיכנס שהספיק

 (ואת החוק שלטון את להכפיף
 היחיד לשלטון הגבול) משמר

השר. של
 נאשם שהוא ממשלה, ראש
 בניגוד פועל חמורים, בפלילים
 בשרים בוחר - מובהק עניינים
גור על השפעה להם שתהיה

המשפ שר כמו המשפטי, לו
 הוא, פנים. לביטחון והשר טים

 החוק מבחינת - אמור הנאשם,
 של המידות לטוהר לדאוג -

מי - מפתיע לא ובאופן שריו;
 מידה אמת כל כותש השרים נוי
הש למעשה, מידות. טוהר של

 הסיעות ראשי בידי נתון לטון
לעשות היכולים הקואליציה, של

קו ולכך רוחם, על העולה ככל
 את המממשת דמוקרטיה ראים
 כללית במכירה מדובר העם. רצון
 יכול שלא מי - סטנדרט כל של
צי לעובד או לשר להתמנות היה
המבצ הרשות בראש עומד בור
 לקופאי מתמנה היה שלא מי עת.
 מם, בעבירות והורשע עסק, של

האוצר. שר יהיה
מחו השלטוני הכוח בעלי

 כדי עצמם עבור נורמות קקים
 טובת ונגד עצמם, עם להיטיב
המי טוהר לעניין כך - הציבור

הפעו סבירות לעניין גם כך דות,
השלטונית. לה
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מכלנדרשתסבירההתנהגות

בעלאחר.עבורכנאמןשפועלמי

שלוהעסקאתהמפקידהמכולת

רשאימהלזמןמעובדיואחדבידי

עובדשאותוהדין,לפילצפות,

המ־בביתואולםבסבירות.ינהג

וש־הממשלהראשלוין,שלדרש

זו.מחובהפטוריםיהיוריו

מהכלאחרות:במלים

הקמתמרגעבוחוזיםשאנו

בהסכ־כן,לפני)ועודהממשלה

עדמלמדהקואליציוניים(מים

כיעליהלסמוךניתןלאכמה

טובתאתעיניהלנגדרואההיא

איזוניםשלנחיצותםאתהציבור,

מע־שלהחיוניותואתוריסונים,

ומ־עצמאיותמשפטיייעוץרכות

לויןמציעלכך,בניגודקצועיות

והמקצו־העצמאותאתלהחריב

הללו.המערכותשלעיות

הסחףאתלעצורקשהיהיה

מגובשתהקואליציההזה.המסוכן

אופוזיציהניצבתמולהלמדי.

מוסכמת;הובלהנטולתמסוכסכת,

בתוכהישחמוריותרשעודומה

שותפיםהיומזמןלאשעדאישים

אנ־למהלכיםנתניהושלנאמנים

שות־שהיוכשםטי־דמוקרטיים,

יהודית.עליונותשללתפישהפיו

רקהיאבפרץלעמודהיכולת

ציבו־התגייסותרקהציבור.בידי

מתפ־ובלתיתקיפהרחבה,רית

להתגייסותלהועיל.עשויהשרת

ברורשעכשיומשוםסיכויישכזו

באיםתמידשכמושהמהרסים,

הגדרות.לידרקאינםמתוכנו,

להםיינתןאםפנימה.פרצוהם

כלאתישראלתאבדמבוקשם,

יעלהאםבה.וטוביפהשהיהמה

בלתישלטוניכוחלהשיגבידם

בהק־הדורותעמליהיהמוגבל,

שב־העצוםוהקורבןהמדינהמת

ומתקיימתקמההייתהלאלעדיו

לשווא.
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