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במחקר שערכו יוחנן פרס ואפרים יער במסגרת המכון :  מר ישראל סגל

הישראלי לדמוקרטיה בדבר מידת האמון שהציבור רוחש למוסדות 

  :התקבלו התוצאות האלה, שלטוניים



  

הביעו  66%, ל"עו אמון מלא בצהמהאוכלוסייה הבי 79% -1994ב

הביעו אמון מלא בכנסת  22%, אמון מלא בבית המשפט העליון

מהאוכלוסייה  70% -1995ב. הביעו אמון מלא במפלגות -9%ובממשלה ו

, בכנסת – 18%, בבית המשפט העליון – 60%, ל"הביעו אמון מלא בצה

ה למעט מתן אמון גבו, כלומר. 11% –ובמפלגות , בממשלה – 16%

: עיקר האוכלוסייה מתרכז בתחום שבין שלושה מדדים, ל"יחסית בצה

  .'אין אמון כלל'ו' כמעט אין אמון', 'אמון מסוים'

פרשת , עלו על סדר היום הציבורי כמה פרשיות דוגמת גלנור  מאז 

הליך , דוח המבקרת לגבי מינויים פוליטיים ושחיתות במפלגות, און-בר

 –ובעיקר   ,גובתו של מתן וילנאילרבות ת -16ל ה"מינוי הרמטכ

  . ההתקפות החוזרות ונשנות על מוסד בית המשפט העליון

האם בשנים האחרונות   השאלה העולה ממצב עניינים זה היא

ולצורך זה האמון במוסדות השלטון  –מהותי  , מתערער דבר מה יסודי

  ?בתרבות השלטון במדינת ישראל –הוא רק מטפורה 

מהלך החיים התקין . את השאלה  ני רוצה לחדדא:  ר אריק כרמון"ד

בדמוקרטיות מבוססות מושתת על מסגרות נורמטיביות המתגבשות 

האם . במהלך שנות מסורת רבות והבאות לידי ביטוי בדרך כלל בחוקה

בחברה הישראלית מתרחשים תהליכים המערערים את המסגרות 

ו למדים על מהדוגמאות שהוצגו לעיל ואחרות אנ? הנורמטיביות האלה

יש . התפוררות ואפילו היעלמות של מסגרות נורמטיביות, התרופפות

לבדוק אם מדובר ברצף אירועים מקרי או בתהליכי עומק שיש להם 

  . השלכות על התנהגותה של החברה הישראלית כולה

ל "ראשית יש לציין את מידת האמון הגדולה שצה:  משה ארנס' פרופ

אני מניח , לעומת זאת. ינות דמוקרטיותדבר יוצא דופן במד, זוכה לה



  

שהבעת אמון כה מועט במוסדות השלטון היא עניין שגור במרבית 

אפשר שפרשות דוגמת אלה שצוינו לעיל תורמות . המדינות הדמוקרטיות

אבל הן אינן , להתמעטות האמון שהציבור רוחש למסגרות השלטון

מהותי שחל לדעתי השינוי ה. מעידות על פגם יסודי במסגרות אלה

חוק . בישראל בשנים שבהן אנו עוסקים הוא החלת החוק לבחירה ישירה

, זה הפר את מערכת האיזונים הפוליטיים ורוקן הליכים ממשמעותם

אמון בכנסת לחסרת -אין תקדים לאופן שבו הפכה הצבעת אי  –ולדוגמה 

כך שחוק הבחירה . הן מבחינה מעשית והן מבחינה רעיונית, משמעות

נוסף לירידה הדרמתית בפופולריות של הפוליטיקה בעולם  – הישירה

  . מאיץ את תהליך ההתרופפות של המסגרות השלטוניות –המערבי כולו 

: הופר לחלוטין  האיזון בין ראש הממשלה לממשלה ולשרים בממשלה

יכול במערכת -הפך לכל, שהיה בעבר ראשון בין שווים, ראש הממשלה

סביב שולחן הממשלה ובכנסת כולה שנבחר הוא האדם היחיד . הפוליטית

  . ודבר זה מקנה לו עוצמה אדירה, בבחירה ישירה

עוד קודם למניית חסרונותיה ויתרונותיה של שיטה :  ר אריק כרמון"ד

: ברצוני לציין שלוש בעיות מבניות בחברה הישראלית, זו או אחרת

גישות ולכן הר, מדובר בחברה שסועה שהקונפליקט טבוע בתוכה, ראשית

 .לכפיית הנורמות השלטוניות גדולה יותר מאשר בחברה הומוגנית יחסית

. אין לנו חוקה או כל מסורת אחרת של אחריות לריבונות פוליטית, שנית 

  . סדר היום הפוליטי בישראל עמוס באופן חסר תקדים, ושלישית

לשיטה הפרלמנטרית היו מנגנונים ? איך זה מתקשר לשיטה

ומשום שבראש , צרו מעצם קיומן של מפלגות גדולותאינטגרטיביים שנו

  עם כניסת מנגנונים. סדר היום הפוליטי עמדו נושאים לאומיים

המיעוט הדתי   ובמקרה זה –כלומר ברגע שמיעוט , סקטוריאליים לשיטה



  

מיוצג בממשלה באופן העולה על כוחו בכנסת בפרט ובאוכלוסייה  –

ואין זה משנה , השלטוניות הרי שנפתח פתח לערעור המסגרות, בכלל

  .באיזו שיטה בוחרים ומי האיש הנבחר

משני דברים נוספים   לדעתי אין להתעלם:  כ אברהם שוחט"חה

החומרים שמהם  –האחד . שאינם קשורים ישירות לשיטת הבחירות

ועל כך יעידו ההתרחשויות הפוליטיות הקשות , עשויה החברה הישראלית

עם שורותיה ניסתה לקנות את השלטון כשמפלגה שאני נמנה , -1990ב

הדבר השני הוא אישיותו של האדם   .באמצעות מתן שוחד לחברי כנסת

אין דינו של ראש ממשלה חסר ניסיון כדינו של ראש ממשלה . הנבחר

  .מנוסה

מהשסעים   עיקר ההתרופפות השלטונית נובע לדעתי, ובכל זאת 

חם הלא ריאלי של העמוקים החוצים את החברה הישראלית בכלל ומכו

חוסר יכולתן של המפלגות הגדולות . החרדים במוסדות השלטוניים בפרט

קוו עם החרדים גורם לכך שהם -להפר את הסטטוס –העבודה והליכוד  –

. מהווים את לשון המאזניים בכל החלטה המתקבלת במוסדות השלטון

מובן , וכיוון שהם חפצים בהחלת מערכת שלטון המבוססת על ההלכה

. הנורמות השלטוניות המבוססות על הדמוקרטיה הולכות ומתרופפותש

שיביא לכך שכל קבוצה באוכלוסייה תקבל את משקלה , רק עימות אמיתי

  .ימנע את המשך ההידרדרות הזו, הראוי לפי גודלה

אם . '?נורמות שלטון'למה מתכוונים במונח : נור-יצחק גל' פרופ 

אז יש לזכור שמעולם לא הצטיינו  כי', נימוסים והליכות'הכוונה היא ל

כלומר דברים ', אקסיומות דמוקרטיות'אם הכוונה היא    ל. בתחום הזה

ודיינו אם נזכיר , הרי שכאן חלה הידרדרות, שלא עושים בשום פנים ואופן

ודבר נוסף מבחינת התרבות הפוליטית . רק את רצח ראש הממשלה



  

, הפוליטית האישית העדין בין השאפתנות  הופר האיזון, המינהלית

וזה לדעתי גורם מרכזי להתרופפות , לבין טובת הכלל, הלגיטימית

  . מעמדה של המערכת הפוליטית בכללותה

הן ממשלת רבין . אדגים זאת באמצעות שאלת המינויים הפוליטיים

והן ממשלת נתניהו שאפו למנות אנשים פוליטיים לתפקיד המשנים  

לת רבין הקימה ועדה בראשות אלא שממש. ל במשרדי הממשלה"למנכ

ואילו , שופט שהייתה צריכה להציע דרכים לגיטימיות להחלת מינויים אלה

שמעתה המינויים לתפקיד זה יהיו   פשוט החליטה  ממשלת נתניהו

עשיית , כלומר. צ"בהוראת בג  ולא חזרה בה אלא, מינויים פוליטיים

ת על החוק דברים שלא נעשו בעבר ואני בפרוש לא מתכוון לעבירו

הולכים ותופסים את מקומה של הנורמה   ודחיקת גבולות המותר

  .השלטונית הראויה

השאלה העומדת בפנינו היא אם החברה :  מר שמואל סלבין

או , הישראלית נמצאת בתהליך של התפוררות שהחל מסיבה זו או אחרת

זו בעיה אימננטית : ואני אומר. שמדובר בחברה מפוררת מעצם טיבה

לא זו בלבד שהחרדים אינם תורמים דבר למרקם : הישראלית לחברה

, דרישותיהם מן החברה הזו הולכות וגדלות, החיים בחברה הישראלית

אם הדברים לא ישונו המהלך כהונתה של הכנסת . ואין מי שיעמוד בפרץ

, כוחן של המפלגות הגדולות ילך ויקטן: ייווצר מצב בלתי הפיך, -14ה

מבחינה . והדתיות בראשן, המפלגות הקטנותומנגד יגבר כוחן של 

   .שבטים 12פירוש הדבר הוא חזרה למבנה של , חברתית

קואליציה של מיעוטים וראש ממשלה שהחליט לנתץ את האתוס 

הם מרשם , הלאומי באמצעות יציאה נגד האליטות החברתיות והמוסדיות



  

יש לעשות מעשה ולאחד את כל . בטוח לחזרה לשבטיות מפוררת

  .הבית נתון בסכנה –ולא , גים והמפלגות תחת רעיון משותף אחדהפל

במאמר מוסגר אציין גם את הבעייתיות הנובעת מחוסר ניסיונם של  

 –פרשת גלנור , דרך מינוי היועץ המשפטי, ל"דרך מינוי הרמטכ. השרים

. כל אלה מעידים על חוסר ניסיונם של העומדים בראש הרשות המבצעת

יש  –ה משפיע על כל הדרגים עד אחרון הפקידים חוסר המקצועיות הז

ביצוע זה גורם גם הוא לערעור -אי. דברים רבים שפשוט אינם מבוצעים

  .האמינות של מוסדות השלטון

גם אני סבור שטשטוש הגבולות בין :  אסף חפץ) בדימוס(רב ניצב 

מאווייו האישיים והפוליטיים של הפוליטיקאי ובין צורכי הציבור מביא 

  . דרדרות באיכות הנורמות השלטוניותלהי

ליצור מכניזם  –וכאן שמור תפקיד נכבד לתקשורת  –על הציבור 

  .שיבלום את ההידרדרות הזו

. ברצוני לחזק את דברי קודמי:  יעקב גרוסמן) בדימוס(תת ניצב  

טשטוש הגבולות הזה בא לידי ביטוי בהתערבות בוטה של פוליטיקאים 

בעיקר בחקירה שנוהלה , קאים מעורבים בהןבחקירות רגישות שפוליטי

  .און-בעקבות חשיפת פרשת בר

וחובה לציין  –חקירה מן הסוג הזה : אסף חפץ) בדימוס(רב ניצב  

לא זו  –שהמשטרה הייתה מעדיפה כמובן לא לעסוק בפרשות כאלה 

אלא היא חושפת פן , בלבד שהיא מעידה על הידרדרות בנורמות השלטון

ואני מתכוון למינוי אנשים בינוניים לתפקידי , דרות זונוסף התורם להידר

-ניסיון רב, מצוינות: בעבר היה ברור מהם הקריטריונים לקידום. מפתח

תקפותם של הקריטריונים האלה . חוסר משוא פנים, מקצועיות, שנים

  .ואתה מתערער גם האמון בנציגי השלטון, הולכת ומתערערת



  

כיוון שאין : בה להתערערות זול הוא דוגמה טו"הליך מינוי הרמטכ

מכניזם שמכתיב נורמות דוגמת תקופת צינון או איסור על מינוי איש צבא 

מניעים   יש תחושה שהליך זה הונע על ידי, בכיר לתפקיד שר הביטחון

  . ענייניים-פוליטיים ולא על ידי מניעים מקצועיים-אישיים

עלה מר ברצוני להרחיב את הנקודה שה:  אברהם פרידמן' פרופ

-הישראלי. סלבין בדבר ערעור הנורמות השלטוניות על ידי החרדים

החילוני בוחר באידיאולוגיה השוללת כל אידיאולוגיה למעט זו הדוגלת 

: השאלה היא". מה שטוב לאמריקנים טוב גם לנו"בבחינת   ,הוא-ברווחתו

קיימות כאן ? האם מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה חיים ברוח זו

לרבות הערבים , הערבים: קבוצות שיש להן אידיאולוגיה ברורה ארבע

רק בכל הקשור לשטחי  –המחנה הלאומי ; השמאל הקיצוני; הישראלים

  .והחרדים; ארץ ישראל

ר ועדה "בתקופת כהונתה של הממשלה הקודמת שימשתי כיו

, הדוח. שתפקידה היה לקבוע קריטריונים להקצבות של משרד הדתות

כלל המלצה מפורשת לחזור לשיטת הכספים , 1996רות שהוגש לפני בחי

הייחודיים ולהקים מנגנוני בקרה לבדיקת מהימנותם של הדיווחים של 

  .החרדים

החרדים שהופיעו בפני הוועדה שללו את עצם זכותה לדון בעניינים 

. כלומר שללו מכל וכל את הלגיטימיות של סדרי המינהל התקין, אלה

בל עם ועדה שהם אינם מכירים במנדט שניתן הם הודיעו ק, יתרה מזאת

  .לוועדה לחקור את נושא הסטטוסקוו

אופן התקבלות הדוח על ידי הממשלה מעיד על הבעייתיות החמורה 

כך . וסופו שנגנז, הדוח התגלגל הנה והנה בתואנות שונות ומשונות: מכל

ין אינו מעוני, השלטון עצמו מצפה שירמו אותו: גם יחסי השלטון והחרדים



  

שהוא מעודד את החרדים להגדיל את   ומכאן, לכפות מנגנוני בקרה

  .דרישותיהם ללא הרף

היעדר אידיאולוגיה זו או אחרת משקף גם את ירידת מעמדם של 

אם זה , חוקיים-השלטון עצמו בונה מבנים לא. ערכים שהיו נהוגים בעבר

אנשי שירותים ציבוריים בהר הרצל ואם זה העלמת עין ממבנים שהקימו 

השלטון עצמו נותן לקבוצות מיעוט להשתלט על ". עטרת כהנים"ישיבת 

ס לתפוס מקום מרכזי "ולדוגמה ראו כיצד סייע חיים רמון לש, מוסדותיו

השלטון עצמו אינו עושה דבר לעצירת התחרדותה של . בהסתדרות

  .ירושלים

משהו  –האחת . עד כה הוצגו שתי גישות    :מר ישראל סגל

 –והשנייה , י מתערער בתוך החברה הישראליתבסיסי ומהות

האם המצדדים בגישה השנייה . להתערערות זו אחראים בעיקר החרדים

  ?כלום-אינם פוטרים עצמם בלא

לדעתי שתי הגישות משקפות שני פנים של :  אברהם פרידמן' פרופ

פעולתו של , על רקע התערערות האידיאולוגיה בצד החילוני: תהליך אחד

  .קלה ובולטת הרבה יותר, המגובש מבחינה אידיאולוגית ,הצד החרדי

האיום שהחרדים מציבים בפני החברה :  מרדכי קרמניצר' פרופ

הישראלית או עוצמתו של ראש ממשלה שנבחר בבחירה ישירה הם 

ברצוני לחזור לשאלה המונחת בבסיס . נושאים העומדים בפני עצמם

הידרדרותן של : יתר דיוקוב, הנורמות של תרבות שלטונית –דיוננו זה 

המאפיין העיקרי של תהליך זה הוא , כשם שאמרו לפני. נורמות אלה

  .אובדן הבושה

אין ספק שהשיקול העיקרי . ראשית ברצוני להתייחס לעניין המינויים 

אם הוא גם . במינוי אדם לתפקיד צריך להיות מידת התאמתו לתפקיד זה



  

. מה טוב –שנוח לעבוד אתו  ואם הוא גם אדם" הנכונה"משתייך למפלגה 

  .אבל מובן שאלה אינם יכולים להיות השיקולים המרכזיים

אבל בשלב מסוים , במשך שנים רבות לא פעלו בישראל בדרך זו

לאט הן החלו לחדור לא -לאט. דווקא החלו לאמץ את הנורמות התקינות

של   אלא הפכו לחלק מן האתוס, רק לתרבות הפוליטית הישראלית

מינוי אנשים על פי כישרונם ובהתאמה לאינטרס . שלטוניתהתרבות ה

בשנים . חזרנו אחורה –ולפתע , הציבורי החל להפוך לדבר נורמטיבי

ועל כך תעיד . האחרונות אנו שוב עדים למינוי אנשים לפי שיקולים זרים

לא מונה מי , גם לפי תפיסתו של הממנה: -16ל ה"פרשת מינוי הרמטכ

אלא מי שנוח יותר , ל הטוב ביותר"הרמטכ שהוא חשב שעתיד להיות

  .יהיה לממנה לעבוד עמו

מן הראוי לציין שמינוי לפי שיקולים ענייניים החל :  מר ישראל סגל 

מרגע , כלומר. בתקופת בגין ונמשך במשך כל שנות חילופי השלטון

החלו למנות אנשים על פי , שהוכח ששלטונה של מפלגה אינו נצחי

  .יכולתם המקצועית

דוגמה נוספת לקשר בין מינויים בעייתיים :  מרדכי קרמניצר' רופפ

אילולא . און-ובין ההידרדרות בתרבות השלטון אפשר לראות בפרשת בר

וזו הייתה פגיעה , הוא היה נכנס לתוקפו, צ וביטל מינוי זה"עמד בג

  .אנושה בשלטון החוק

גם פרשה זו היא תוצר של החוק לבחירה :  משה ארנס' פרופ 

  .ירהיש

ניצב -אם נוסיף על כך את עדותו של תתו:  מרדכי קרמניצר' פרופ 

ואת , לגבי האיומים על החוקרים במהלך חקירת הפרשה הזו, גרוסמן



  

הרי שספק אם , הדברים שכתבה פרקליטת המדינה המאששים עדות זו

  .שלטון החוק היה מתאושש מפגיעה זו

 –פרט לעניין המינויים  –להתייחס אליו  העניין השני שיש ברצוני

וגם את זה . ואני מתכוון לשקרנות, קשור לאובדן הבושה שהוזכר קודם

האם שר המשפטים דיווח אמת : און-אפשר להדגים באמצעות פרשת בר

-לראש הממשלה על עמדתו של נשיא בית המשפט העליון כלפי מינוי בר

ות הדעת האמיתיות של האם ראש הממשלה דיווח לממשלה על חו? און

בסיום החקירה מתייצב : ויתרה מזו? משפטנים בכירים באשר למינוי זה

אלא . ראש הממשלה מול פני האומה ואומר שהוכח שהוא פעל ללא דופי

יודע שהאמירה הזו היא , כל מי שעיניו בראשו, שכל מי שקרא את הדוח

  .מהאמת שהאמירה הזו היא ההפך, שהאמירה הזו אינה נכונה, מופרכת

אני מרגיש שעלי לחזור ולהסביר את עמדתי :  משה ארנס' פרופ

הייתי שותף לממשלות שהוקמו בשיטה הקודמת . בעניין הבחירה הישירה

. מדובר בהבדל עצום: ואני אומר. והייתי עד מקרוב להקמת הממשלה הזו

. בשיטת הבחירה הישירה נבחר אדם. בשיטה הקודמת נבחרה מפלגה

  .והוא אכן אינו מתייעץ, להתייעץ עם אחריםאין הוא חייב 

אולי לא השיטה אשמה אלא האדם שנבחר :  מר שמואל סלבין  

  ?כלומר נתניהו, במקרה זה

אילו המנדט היה ניתן לליכוד ולא לעומד , לדעתי:  ר אריק כרמון"ד

והמפלגה הייתה יכולה לקחת ממנו , היה מחויב למפלגה  נתניהו, בראשו

  . און-במקרה דוגמת פרשת בר את המנדט בחזרה

את הבערה הזאת מזינים . גם אני חושב שהבית בוער:  מר אלי גונן

תופעה הולכת  –היעדר הבושה : שהוזכרו קודם, שלושה דברים

כלומר העדפת שיקולים , אדישות הציבור ואופי המינויים, ומחריפה



  

ים שלושת הגורמ. אישיים על פני שיקולים של טובת הציבור-פוליטיים

  .האלה במינון גבוה גורמים להתמוטטות הנורמות השלטוניות התקינות

שהרי מינויים , לדעתי השאלה העיקרית היא שאלת הגבולות 

יש ציפיות מהנבחר ועליו למלא מכסת מינויים . פוליטיים למשל תמיד היו

בפרשת . הציבור צריך לצאת לרחובות –ואם חוצים את הגבול . מסוימת

למשל ברור ששר הביטחון לא עמד בהבטחתו למתן ל "מינוי הרמטכ

איך אפשר לדרוש מהכפופים לו , אם הוא לא עמד בהבטחתו. וילנאי

  ?שיעמדו בהבטחותיהם

פוליטיקאי שרוצה . יש פן נוסף שלא הוזכר, ולשאלת שיטת הבחירה

והוא חייב , הוא תלוי בבעלי ההון. להיבחר זקוק היום למשאבים עצומים

האינטרס  –לא נותר למקום לאינטרס היחיד החשוב . להם את היבחרו

בעלי תפקידים המתעתדים לעסוק בפוליטיקה מנצלים   .של הציבור כולו

כל זה מעיד על . את תפקידיהם כדי להכין לעצמם תשתית כפוליטיקאים

  המנגנון  ריקבון זה משפיע גם על. ריקבון עמוק במערכת השלטונית

ודרך המנגנון . טה במשרדי הממשלהכמעט שאין דיוני מ: הבירוקרטי

, אין אחריות ציבורית, מילה אינה מילה: הריקבון הזה מחלחל גם לציבור

  ".צ יחליט"בג" –ולכל היותר 

ראו כמה פתרונות  –להפך , כך שהבעיה לדעתי אינה נעוצה בחרדים

והפתרון . בנורמות החברתיות הלקויות  אלא –ס "חברתיים מציעה ש

ס נכנסת לחלל העצום שהותירו אחריהן "ש. ינוךלבעיה זו טמון בח

  .והיא עושה זאת בדרך שאף מפלגה לא עושה, הנורמות המתערערות

כמי שעסק במשך שנים רבות :  יעקב גרוסמן) בדימוס(תת ניצב 

רצוני להדגיש , בחקירת אישים המחזיקים בתפקידים מרכזיים

 ,בדן הבושהכלומר הבוטות ואו, שההחמרה בנורמות של תרבות השלטון



  

אינה אלא השתקפות של ההחמרה בנורמות המקובלות בחברה  

החל : ואפשר לראות זאת בכל תחום מתחומי החיים כאן, הישראלית

בתכניות טלוויזיה לגיל הרך וכלה בפוליטיקאים שאינם מתביישים בעצם 

שר בממשלת ישראל ובנקאי , לפני שנים לא רבות. העובדה שהם נחקרים

הם לא הואשמו  –שימו לב . שום שהיו אמורים להיחקרבכיר התאבדו מ

אבל זוהי עדות , מובן שאיני מצדד בדרך זו. רק נקראו להיחקר, בדבר

חריגה מהן נתפסה כדבר . לעוצמתן של הנורמות השלטוניות התקינות

  .שממנו יציל רק המוות, נורא

איומיו של ליברמן על צוות  –ועוד ברצוני לציין במאמר מוסגר  

און רק הגבירו את המוטיבציה של הצוות לרדת -קרים בפרשת ברהחו

שבאה , אותה בוטות שציינתי קודם. לעומק הפרשה ולחשוף את האמת

  .לא גרמה לנו לסגת, לידי ביטוי במקרה זה באיומיו של ליברמן

מציל : ואפשר שאצליח לחדד מהותה של בוטות זו באמצעות בדיחה

למה אתה מגרש . "צעקות וחרפותבבריכה מגרש את אחד המתרחצים ב

אבל . "עונה המציל, "כי עשית מה שעשית במים. "תוהה המגורש, "?אותי

עונה , "אבל לא מהמקפצה, כן. "מתמרמר המתרחץ, "כולם עושים זאת

  .המציל

לא זו בלבד שאין מתביישים בדברים . לדעתי אנחנו בעידן המקפצה 

ודי היה . אים בהםאלא יש אפילו המתג, שבעבר גרמו בושה גדולה

האם 'ששאלה בכנס הליכוד , להתבונן מקרוב בפניה של שרת התקשורת

    .'כן'וכל הקהל שאג ', ובים'באנו לכאן לחלק ג

ולעניין זה אצטט ברשותך כמה שורות מתוך מאמרו של דורון  

): 1998באפריל  -16ב" הארץ"פורסם בעיתון " (תפסו תחת"רוזנבלום 

אינה , תופס תחת כמו שאומרים, מוצנח מאין התופעה הזאת של פקיד"



  

אבל מה שנחשב תמיד לחריג מגונה או לפחות . חדשה ואינה ייחודית

נהפך כיום לחלק מתרבות שלטון שלמה העומדת , ליצר הראוי להצנעה

  ."כל כולה בסימן הנובורישיות חסרת הבושה

 מדוע הציבור לא הגיב, ובכל זאת אני רוצה להבין:  מר ישראל סגל

  ?און והמשיך להתנהג כאילו דבר לא אירע-לדוח הפרקליטות בפרשת בר

בשיטת הבחירות הקודמת גם היועץ המשפטי :  נור-יצחק גל' פרופ

לממשלה וגם הפרקליטות לא היו חוששים לכתוב דוח נגד ראש 

כי , אלא שבשיטה החדשה הרבה יותר קשה לכתוב דוח כזה. הממשלה

, ממש נגד האדם שנבחר, ת הבוחרפירוש הדבר שהולכים נגד הכרע

  .והדבר עשוי להפיל את ראש הממשלה ולהביא לבחירות חדשות

במהלך החקירה הקשה בפרשת :  יעקב גרוסמן) בדימוס(תת ניצב  

מצאתי את עצמי  –ולדעתי היא ראויה להיקרא פרשת נתניהו  –און -בר

בה התשו. מזווית הראייה של האזרח  לא פעם מנסה לראות את הדברים

, "רוב הדומם"המשתייך ל, "האזרח הקטן"אבל לדעתי , עשויה להפליא

מה תפקידו וממה   ,כלל אינו יודע מיהו של היועץ המשפטי לממשלה

ר "אותו אזרח מתעניין בעיקר בבית. נובעת רגישותה של פרשה זו

, לא חשוב איך. מה שחשוב זה הניצחון: ואני מציין זאת כדימוי, ירושלים

און -בציבור נתפסה פרשת בר. העיקר לנצח –ו שיטות באיל, את מי

והוא העדיף לראות את ראש , שעתיד להיות בו מנצח ומנוצח" משחק"כ

  .ולא את המשטרה, הממשלה בצד המנצח

 .תגובה מהציבור שוםאבל לא הייתה :  מר ישראל סגל 

  .ציבור במשטר דמוקרטי צריך להגיב בבחירות:  משה ארנס' פרופ 



  

תרבות אזרחית נבדקת לפי , בסופו של דבר:  דכי קרמניצרמר' פרופ 

החברה   כלומר האם. השאלה אם יש בחברה נורמות שאינן משפטיות

פיתחה הבחנה בין נורמות ציבוריות התקפות מכוח המוסר ובין נורמות 

ובדבר זה אנחנו לוקים משום שלא . משפטיות התקפות מכוח החוק

  .רורה בין שני סוגי הנורמותליצור אבחנה ב –כחברה  –הצלחנו 

הרי שהנחקר לא , חלק מהציבור סבור שאם לא הוגש כתב אישום

ידוע , בתרבות שיש בה אבחנה בין סוגי הנורמות. עשה דבר שאינו ראוי

הרי שהנחקר , שגם אם אין כתב אישום משום שלא הצטברו די ראיות

  .בכל זאת אינו ראוי להמשיך ולמלא את תפקידו

מדובר בנורמות חברתיות , ואכן:  יעקב גרוסמן) מוסבדי(תת ניצב 

לא אחת הייתי עד למחזות מבישים בבית . ולא רק בנורמות שלטוניות

, לא עברייני צווארון לבן, "כבדים"עבריינים : המשפט המחוזי בתל אביב

ומיד , אלא סוחרי סמים ורוצחים יוצאים זכאים מסיבה זו או אחרת

  ".הצדק ניצח" "הצדק ניצח"יאות מתחילה חגיגת הניצחון והקר

פני ההנהגה כפני : ברצוני להעמיד דברים על דיוקם:  מר יעקב גדיש

ויש לזכור , לדעתי לא צריך להתרגש מזה. לא יותר ולא פחות, הציבור

בסופו של דבר . שאחת לארבע שנים אפשר לחזור ולבחור הנהגה אחרת

  .ופני הדור כפני הכלב, פני הפרנס כפני הדור

מה . איניק ותיק המכיר את הוויה השלטונית זה שנים רבות"ני מפא 

שלושה דברים שאינכם -ואני יכול לספר לכם שניים, שהווה הוא שהיה

מאלה שנחתמו לפני " נדיבים"יודעים על הסכמים קואליציוניים לא פחות 

  . שנתיים

? מדוע איש אינו מקים קול צעקה נוכח מה שקורה בחברות ציבוריות

ואיש  –בהיקף של מיליונים רבים  –מחלקים ביניהם את השלל  ראשיהן



  

ומחקו לו חובות , עובדים 10,000ל שפיטר "וידוע על מנכ. אינו פוצה פה

עם בונוס , והוא יצא מהסיפור כמנצח, בהיקף של מיליארדי דולרים

  .בשיעור של מיליונים רבים

בשנת . אלה פני הדברים מראשית ימיה של החברה הישראלית 

בנק חקלאות לקח חצי . נטלתי הלוואת שיכון לטובת הקיבוץ שלי 1962

אל "היה , כלומר, כך היה נהוג". הכפר הירוק"אחוז מהנטו לטובת 

  .אחר" המעיין

  . חשבנו שהתקדמנו מאז:  מר ישראל סגל 

  

אינה זו של  1998החברה הישראלית של . התקדמנו:  מר יעקב גדיש

  . 1977או של  1962

לדעתי בגין לא החליף את כל , בניגוד למה שנאמר קודם ,ובכל זאת

  ".אנשים שלו"לא היו לו  –מהסיבה הפשוטה " אנשים שלו"הפקידות ב

הוא ידע שאין : אמרת דבר מאוד חשוב ועקרוני:  נור-יצחק גל' פרופ 

ובכל זאת הן , אבל מה עם ממשלות שאין להן. ולכן לא החליף, לו

  ?אימים לתפקידי מפתחמחליפות וממנות אנשים לא מת

כפר "אז נאלצתם להקצות כסף ל. ויתרה מזאת:  מר שמואל סלבין

. כלומר לאנשים שעסקו ביצירה חברתית ובהתבססות כלכלית, "הירוק

  .לא לחברה ולא לכלכלה, היום מקצים כספים לכאלה שאינם תורמים

נהרגים "צריך להבין שהשקפת עולמם של אלה ש:  מר יעקב גדיש

איננו . אנו-שונה בתכלית השינוי מהשקפת עולמנו" ל תורבאוהלה ש

אני . השאלה אם יש לנו הכוח להתנגד לדרישותיהם. חייבים לממן אותם

, חוק הבטחת הכנסה  כשרצו להעביר בכנסת את, 1983זוכר שבשנת 



  

. אומנותו יקבל גם הוא הבטחת הכנסה-כ פורוש שמי שתורתו"דרש חה

והנה הוגשה רשימה . חורים לכל היותרב -500הוא הבטיח לי שמדובר ב

ואף על פי שגם , אחד-בדקנו בציציותיהם אחד. תלמידי ישיבה 2500של 

 1500אישרנו רשימה של , מ המנוח בגין ניסה להתערב לטובתם"רה

  . וגם זה אחרי בדיקה קפדנית מאין כמוה, בחורים בלבד

  

 ,בל יש הבדל תהומי בין מצב דברים קבועא:  מר ישראל סגל

  .ובין תהליך של הידרדרות" מה שהיה הוא שיהיה"בבחינת 

   

כל עוד . אני חושב שהמצב ילך ויחריף   :מר יעקב גדיש

וכל עוד הם משדרים שהם באו , החרדים מסרבים להיכנס לשוק העבודה

  .המצב ילך ויתדרדר –לשדוד את הקופה 

ות מן העבר השני של החברה הישראלית הולכ. וברצוני לציין עוד דבר

ואחת , בית המשפט העליון –אחת משפטית , ומתגבשות שתי אוליגרכיות

מדובר בשני מוסדות המכתיבים אל אורח החיים . בנק ישראל –כלכלית 

  .במדינת ישראל

לא זו בלבד שהיושבים במוסדות אלה לא נבחרו בבחירות 

, ונוסף לזה. הם רואים עצמם כמייצגי הדמוקרטיה וכדובריה, דמוקרטיות

  .ם של מקבלי השכר המוסדות אלה גבוהה מאודעלות

יכול לגזור גזירה שווה בין בית   אינך, ובכל זאת:  מר ישראל סגל

שיושבים בו אנשים שבמשך שנים התקדמו בהייררכיה  –  המשפט העליון

בארץ   שפסקי הדין שלהם עומדים למבחן של דעת הקהל, המקצועית



  

ודורשי הכספים שדנו בהם  מקבלי השכר  ובין –ובעולם ושל התקשורת 

  .עד כה

כשם שאיני מקבל את דעתו של רב בעניינים :  מר יעקב גדיש

כך איני מוכן לקבל את דעתו של בית המשפט העליון בכל , חברתיים

  ".הכל שפיט"איני יכול לקבל את הטענה ש. נושא ונושא

חוסר . אני רוצה לשתף אתכם בדאגותי: נור-יצחק גל‘ פרופ

ובתקופה . וב תרבות השלטון ובגיבושה פירושו נסיגההתקדמות בעיצ

אלא אפילו נסוגים בכך שמצטברים , לא רק שלא מתקדמים, האחרונה

יש כאן נסיגה כפולה , כלומר, עוד ועוד ליקויים בתחומים קריטיים

  .ומכופלת

גם אני סבור שחלק מהמחלוקות המגיעות היום לבית המשפט העליון 

אין מי , אבל נוצר מצב שאין למי לפנות .לא היו צריכות להגיע לשם

זהו מצב של אובדן היכולת לנהל . שיעמוד בשער ויגן על נורמות השלטון

  .תהליכים פוליטיים ומינהליים מחוץ לכותלי בית משפט

עד כה הוזכרו בבעיות הנובעות . ולסיכום ברצוני להזכיר עוד דבר

הציבור לזה הפוליטיקאי ובין טובת , מהפרת האיזון בין שאפתנות

הרעה . מיתוספת גם בעיית הפרסוניפיקציה הקיצונית של הפוליטיקה

הבחירה הישירה והפריימריס הם . החולה הזו שבאה לנו מאמריקה

יחד עם רדידות של ההופעה בכלי התקשורת הם יוצרים  –סימפטומטיים 

  .חוסר תרבות שלטון בישראל

לא התבסס על אני מתרשם שלפחות חלק מהדיון :  משה ארנס'פרופ

חשוב לציין שבמרבית . ראייה מציאותית של חברה במשטר דמוקרטי

כלומר לציבור , המדינות הדמוקרטיות הפוליטיקאי סבור שמה שטוב לו

בכל מדינה מתוקנת נמצא גם אנשים לא ראויים . טוב לציבור כולו, בוחריו



  

ונזכיר רק את ניקסון ואת , ולא מתאימים שמכהנים בתפקידי מפתח

  . ובע הכללי קנט סטארהת

מסוגלת המערכת לספק איזונים לתופעות   השאלה היא באיזו מידה

שבאמצעותן , הבחירות –האחד . וכאן יש לציין שני דברים. האלה ולתקנן

  .הציבור יכול לתקן עיוותים וליקויים בממשל

  

בשיטת הבחירות הקודמת היה כלי רב עוצמה שהיה תלוי כחרב מעל 

ב "בארה. הבחירות המוקדמות –כל ממשלה  ,ראשה של הממשלה

הבחירות לקונגרס ולסנאט נערכות : הגדירו מראש פרקי זמן קצרים יותר

  .והן מתפקדות ככלי לתיקון כל מה שטעון תיקון, אחת לשנתיים

אם הציבור . הדבר השני הוא מה שכונה כאן האדישות של הציבור

ור הולך לקלפי פעם הציב  .זה מעיד לדעתי על אנרכיה, יוצא לרחובות

אם שיטת הבחירות היא . בארבע שנים ומביע את דעתו וכך ראוי שיהיה

גם כשנבחר , אם היא מסוגלת לאזן בין האינטרסים השונים, שיטה טובה

ובמובן זה אני . אזי אין צורך לצאת לרחובות, אדם לא מתאים ולא ראוי

ה יותר מן הייתה טוב –על חסרונותיה הרבים  –סבור שהשיטה הקודמת 

ירדנו "פירושה של החלת השיטה הנוכחית הוא ש. השיטה הנוכחית

    .בנורמות השלטוניות במדינת ישראל  חלה הידרדרות, כלומר, "כיתה

  


