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בסוףאבללבחירות,הולכים״אנחנו

מושלת״לאהממשלה

מהרגולציהשהם׳׳מתפרנסיםשמודיםהמשפטעןלםאתבכירימארחהעםאחדמגזיןהבחירות,לפנירגע

משפטניםידיעלנשלטתשלאממשלהלראותמקוויםגםאבלהמשפט",לביתמגיעדברשכלומזה

ההון:ושוקהגזהנדל״ן,בתחומיהמשבריםלפתרוןוחותרתהתקשורת,מאימתמפחדתלאורגולטורים,

הישראלית"הרגולציהשלמהקיצוניותלברוחכדיזרותחברותלהקיםהואהיום"הבון-טון

העםאחדמערכתמאת-. העםאחדמערכתמאת-.

crtfrיכולתכיחולקשאיןדומה

שלוהמשילותהביצוע^^«

נמצאתהישראליתהממשלה

ריבוירבים,לטענתעקבי.שחיקהבתהליך

היועציםשלהמופרזוכוחםהרגולטורים

אתלמעשההלכהמסרטיםהמשפטיים

הציבורנבחריכך,הביצועית.הזרוע

יוםסדראתלקדםמתקשיםוהממשלה

מענהלספקמסוגליםואינםנבחרושלשמו

לפנירגעהיום.סדרעלהבוערותלבעיות

בכיריםאירחהעםאחדמגזיןהבחירות,

והעסקיתהפוליטיתהמשפטיתבמערכת

קבלתאתשמעצביםהתהליכיםעללשיחה

המערכתישראלבמדינתההחלטות

המשפטביתהרגולטורים,הפוליטית,

התקשורת.וגםהעליון

המשפטיזציהבאמתהאםפלטי:אילן

הרשויותריבויהשונות,הממשלבמערכות

הזרועאתבולמיםהעצמאיםוהרגולטורים

הממשלה!אתהביצועית,

חמורהבעיהשישספק״איןשקד:איילת

הזווהבעיהבממשלה.לפועלהוצאהשל

היאשמשפטיזציהסיבותמארבענובעת

זהככול.למעשההשרמהן.אחתרק

סףשומריישכימסוימתבמידהלגיטמי

בגללאבלעבודתם.אתלעשותשצריכים

לאהממשלהובירוקרטיהמשפטיציהעודף

מהר.מספיקהפועלאללהוציאמצליחה

כפוףלאבמשרדהמשפטישהיועץהעובדה

ליועץאלאאליו,מדווחלאאולשרישירות

העבודה.עלמקשהלממשלההמשפטי

המוחלטתהשליטההיאהשנייההסיבה

עםבמשרד.החשבושלהאוצרמשרדשל

לעצמוולקחנכנסהאוצרמשרדהשנים

גםסמכויות,ויותריותרלעצמווניכס

שלישיתסיבההאחרים.המשרדיםבניהול

המדינהשירותבנציבותהתלותהיא

שרהמדינה.שירותעובדישלוהקביעות

לפטריכוללאשינוייםלעשותשרוצה

לקחתיכולולאצריך,לאשהואעובדים

שגםהרביעית,הסיבהחדשים.עובדים

היאהאחרונותהשניםבמהלךהתגברה

jams %m*37'ana

O'vavanלשעבד

y>3v אימה.)מצדנאלץ>■1!7

האקדמיהוחכרישראלפרסחתן

כדיקןכיהןלמדעים.הישראלית

באוניברסיטתלמשפטיםהפקולטה

שלהמייסרהדיקןהיהאביב,תל

כמכללהלמשפטיםהספרבית

אורחכפרופסורכיהןלמתהל,

בחו״ללמשפטיםפקולטותבמספר

בשניםופנסילבניה.הרווארדביניהן

המשפטיםכשרכיהן7002-9002

בצדלמראואהודבממשלת

ומאמריוהמקצועייםחיבוריו

הספרים?אתגספרסםבעיתונות,

משפטירשתוגםהרצחת

המקראבסיפוריוחברהמוסר

המהפכהוהחרבהארנק(,2000

וכימים$1021ושברההמשפטית

לפניספרולאוריצאאלה

כעידוופוליטיקהמשפטהמהפכה

(.2015התמימות

I9~nנבנסתכנסתרומית^קך,;ן-ךו

היהודי״״קניה.nhssםטעס

"ישראלתנועתראשיושבת

הצבאיבשירותהלשעברשלי'

בחטיבתחינוךכמש״קיתשימשה

בהנדסת03.8תוארבעלת

מאוניברסיטתהמחשבומדעיחשמל

אםקרב,לטייסנשואהאביב.תל

אביב.כתלומתגוררתילדים,לשני

שימשהשקדאיילתהכנסתחכרת

הביתסיעתכיו״רהאחרונהבכנסת

הייתהלכךנוסףככנסת.היהודי

כנסתכלכלה,בוועדותחברה

כספים.בוועדתמקוםוממלאת

לשוויוןהוועדהכיו״רשימשה

למעןהשדולהשליו״רכנטל,

נחמןח״כעםיחדפולארדהשבת

השבתלמעןהשדולהיו״רוכןשי,

לארצם.המסתננים

mis vnn//«&מ&ידרא

ושותיpxvv3הזיןעורכי

חברות.דינימסים,בדינימומחה

היתרביןערךניירותתאגידים,

רבציבוריותחברותרובץ,מייצג

ביטוח.חברותבנקים,לאומיות,

פרופילבעליפרטייםלקוחות

לקוחותיוביןגבוה.תקשורתי

תשובה,יצחקעופרעידןנמנים

שטראוס,משפחתשטיינמץבני

התאגידיותוהקבוצותאריסוןשרי

מקצועייםדירוגמדריכישלהם.

כמובילרובץאתציינובתהום

שלוהפעילותכתחומיבישראל

הואכיאחתלאעליווכתבו

ורמותדופן,יוצאתכצורה״חכם

כראשנמצאמאודמשמעותית

וישבישראלעריכתמקצוע

רוביןהכלל'מןיוצאמוניטיןלו

וחכראביבתלבאוניברסיטתמרצה

ממשלהשריע"״שמונובוועדות

תלמאוניברסיטתמשפטיםבוגר

אביב

שותף91ור$"חש>מ»ך״ר,עו״ד

נסשלמהדיירמייסד,

משפטיםPhDתוארבעל

LL.Bבר-אילן(.)אוניברסיטת

נד-)אוניברסיטתמשפטים

חשבוןראייתכלכלה,B.Scאילן(.

משרד-אילן/.בר)אוניברסיטת

בתחוםבישראלהמובילדיןעורכי

וניהולחברותוהבראתשיקום

במרכולמשפטיםמרצהתכרות.

באוניברסיטתהרצל״ה,הבינתחומ'

משפט,שעריובמכללתאילןבר

והכשרתפיתוחבתוכניתמרצה

באוניברסיטת״לה״ב"מנהלים

במשרדמנהליםולהכשרתת״

האוצרומשרדהממשלהראש

המגזרשלהמנהליםפורוםיו״ר

קודמים:נוספיםתפקידיםהחרדי

לישראל.החשמלחברתיו״ר

ערךנ״רותרשותמליאתחכר

יו״רלביטוח,חברהא״לוןיו״ר

שומרהיו״רבע״מ:הוןשוקייולי

תקשורתבפרטנרדירקטורביטוח,

בנק,סיסיתעשיה,מכניבע״מ,

יתייסרN.M.Cמערכותפורמולה

תעשיותטמפואינטרטיימנט.

ועודקליקסופטוורכירה,

{<*%ncrtnהחברותאיגודמנכ״ל

בשוהם,וגרנשוי+1956יליד

בשניםעבדבהשכלתו,ועו״דכלכלן

בתפקידהאוצרכמשרד1991-1891

1992התקציבים,עלס/הממונה

כיועץהממשלה,ראשבמשרד1996

יצחקהממשלהראשישלהכלכלי

4002-7991פרס,ושמעוןרבץ

לתכנוןכסמנכ״להמזרחיבבנק

כעצמאי2004ומשנתוכלכלה,

וארגוני.כלכליבייעוץהעוסק

גםפלטומשמש2012משנתהחל

הציבוריות.ההכרותאיגודכמנכ״ל
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משרדיםכמהעלמבוזרנושאשכל

משרדשלהאישוראתצריךכמקביל.

משרדשלהמשפטים,משרדשלהאוצר,

שאתהדברכלהפנים.משרדשלהבינוי,

משרדיםכמהצריךאתהלעשותרוצה

הביצוערמתלכןואיטי.מסורבלוהכל

נמוכה".כךכלהממשלתית

יעילפתרוןרואהלא״אנירובין:פנחס

פניםגםלהשישכיווןלמשפטיזציה,

באופןלהתנהלצריךהממשלחיוביות.

בכלמפליגיםלאהמשפטניםאםנאות.

אזמדי,אקטיביסטיםולאתיאוריותמיני

אזלכתמרחיקיםואםשם.שיהיוטוב

שיעשההמשפטיהיועץאתלגייסצריך

הפנימיהמשפטישהיועץטובסדר.אצלם

ליועץכפוףיהיהרלוונטימשרדאותושל

יהיהלאשהואכדילממשלההמשפטי

השר״.שלמגפותחת

עםמסכיםאניתופתע,״תראה,כספי:רם

ובראשונהבראשמאשיםאניאבלשניכם.

מושלת".לאהממשלההממשלה.את

צודק"."אתהשקד:איילת

בוחרהציבורלבחירות.״הולכיםכספי:רם

אתירכיבמישהומכןלאחרכנסת,חברי

אבלכישראל.ממשלהתקוםהממשלה.

ששולטתאחרתסתריםממשלתישבעצם

קשהלהגיד.מהאיןלשרלפעמיםבמצב.

עליהמופקדשהואהמדיניותאתלבצעלו

המשפטייםליועציםנבחר.הואושלשמה

אבלסף,שומריחשוב,מאודתפקידיש

מיבתכנים.להתערבאמוריםלאהם

ורקהממשלה,זוהתכניםאתשקובע

שישלשרלומרהמשפטיהיועץיכולהיא.

וישמסויםצואותקנה,חוק,עםבעיה

הוקנוזולמטרהוהרילתיקונםמקום

ולרשותהמחוקקתלרשותסמכויות

לשרלהגידהמשפטיהיועץעלהמבצעת.

אתלבצעהנכונההמשפטיתהדרךמהי

אתלסכלולאעליומופקדשהשרמה

הכישלי,מהניסיוןהמדיניות.מימוש

לאעודאנילא.להנידמשפטיליועץקל

לא.שאמרבגללשהסתבךמישהוראיתי

מישהועלאחתחקירהועדתראיתילא

שהיועציםדומהלעתיםלא.שאמר

המשפטיליועץהכישלי,"מהניסיוןכספי:רם

שהסתבךמישהוראיתילאשדאנילא.להגיד

אחתחקירהועדתראיתילאלא.שאמרבגלל

עשוהמשפטייםהיועציםלא.שאחרמישהועל

ישראל"מדינתעלעוינתהשתלטות
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"אחדפרידמן:דניאל

לחוסרהגורמים

השיטההואהמשילות

הקואליציונית,

שהממשלהוהעובדה

פעםנמצאתלא

תרנגולת,כרעיעל

עכשיוזהאתוראינו

האלה.בבחירות

שנתייםתוךפתאום

לבחירותהולכים
לגמרילאמסיבה

ברורה"

עלעוינתהשתלטותעשוהמשפטיים

ישראל״,ממשלת

לאשהממשלהנכת"זחפרידמן:דניאל

וחברתגורמים,מספרלכךישמושלת.

אחדמהם.אחדיםציינהשקדהכנסת

והעובדההקואליציוניתהשיטהזהמהם

כרעיעלפעםלאעומדתשהממשלה

פתאוםעכשיו,זהאתראינותרנגולת.

מסיבהלבחירותהולכיםשנתייםתוך

הואהשניהגורםברורה.לגמרילא

למשפטניםעברהשלטוןהמשפטיזציה.

שלשורהישולכךהבכירה,ולפקידות

לאשהשרציינהאיילתלמשל,היבטים.

ביןנובעזהלפטר.יכולולאלמנותיכול

לשריםלקחוהמשפטי.מהתהליךהיתר

סבירהבלתיבנימוקלמנותהסמכותאת

ועדתשלהייעוץאתלקבלעליהםשחובה

נוהגהייעוץאתמקבלשלאשראיתור.

nnrorcלכךסבירות.בחוסרכביכול

לפטר.אפשרותכמעטשאיןהעובדה

הניהוליכולתמאליה.מובנתהתוצאה

לוואיןלמנותסמכותלושאיןמישל

עלמילהועודמוגבלת.היאלפטר,סמכות

בעיניי.פסולשהואהסף",״שומריהביטוי

לשרלסייעהואהמשפטיהיועץתפקיד

רובנס:שלמה

השריםורובהמנהלים

כךשאחרפוחדים

אליהםבטענות,יבואו

אתעליהםיטילו

והתקשורתאחריות

יהיואותם,תצלוב

זההלאה.וכךועדות

שללשיתוקמביא

השלטון"מערכות

במסגרתמדיניותםאתלקדםולממשלה

עצמואתרואהשהמשפטןהעובדההחוק.

לקדםלסייעשצריךכמיולאסף,כשומר

בתורשהשר,למעשהאומרתמדיניות,

לולאפשראסורמראש.חשודפוליטיקאי,

לנהוגעליוומוטלדעתו,שיקוללפילפעול

לכךוהמשפטנים.הפקידיםהוראותלפי

שחיתותבדברפוסקבלתימסעמצטרף

דה-־לגיטימציהזוהיובממשלה.בפוליטיקה

דוגמאותישאכן,הדמוקרטי.השלטוןשל

שבמקומותלהביןצריךאבללשחיתות.

ולאצדיקים,רקיושביםלאאחרים

ושחיתותלעבריינותדוגמאותחסרות

ולכןבהן.חלקכלהיהלאשלפוליטיקאים

למקוםהכוחהעברתאםהיאהשאלה

לדעתיהמידות.לטוהרמסייעתאחר

שלילית״.היאהתשובה

מסייעלאהמשפטיהיועץפלטו:אילן

עולותשאינןפעולותעלמצביעשהואבכך

החוק!עםאחדבקנה

מכוניתכמוהוא"השלטוןפרידמן:דניאל

רגעבאותובלמים.להוישמנועלהשיש

היאהמכוניתעלמשתלטיםשהבלמים

ראויאכןכאן.שנוצרהמצבוזהתזוז.לא

איננהשפעולהכךעליצביעשהיועץ

דרךלהציעעליובמקבילאבלחוקית,

שללגיטימיתמדיניותלקידוםחוקית

גרידא.״בלםלהיותולאהממשלה,

בלימכוניתרוצהלא״אתהרובין:פנחס

הבלםשעלשהרגלרקרוצהאתהבלמים.

וסבירה".מידתיתתהיה

הסבירותמבחןכל"לדעתיפרידמן:דניאל

שגרםהדבריםאחדזהמתאים.איננו

המדינה.בניהוללהתערבלמשפטנים

וזהסביר,מהמחליטמיהיאהשאלה

מחליטלבדהבלםאםהבלם.ולאהנהג

רוצהכשהואיבלוםהואאזסביר,מה

לכןלבלום.הזמןילשירצהלהיותויכול

הממשלה,ההגה,ידעללשבתשאמורמי

סמכותסביר.מהלהחליטשצריכההיא

להיותצריכההמשפטי,היועץהבלם,

סביר.מהלאחוקי,מהלשאלהמוגבלת

עלשההחלטהזהכאןשקרהמהאבל

עברהסבירותועלמדיניות,מינויים,

היאשלהםוהנטייהשהסמכותלאנשים

לעשות!יכולהמשפטןמההרילא.לומר

כביש.תבנהמפעל,תקיםאומהלאהוא

לך".אסוראומר:הוא

למשרדמשפטייועץ״בעברנס:שלמה

מתפקדהיהציבורי,גוףבכלאוממשלתי

בגוףאועסקיתבחברהמשפטייועץכמו

לתפקדאיךלהנהלהמייעץהואאחר.

ומהימבצעיםאיךאסור,מהמותר,מה

משפטייועץשלתפקידוזההנכונה.הדרך

אותםועשולקחואבלעסקיתבחברה

המשפטישהיועץבטוחלאאניסף.שומרי

סףשומרימספיקישהסף.שומרהוא

הכנסתועדותהמדינה,ממבקראחרים;

המערכות.אתשמבקריםאחריםוגופים

הפנימיהמשפטישהיועץהיוםצריךולא

הדבריםאתעושיםאיךלראותשתפקידו

אילהגידחסםיהיהלקידומםולסייע

להיותהפכוהפקידיםואסור.לבצעאפשר

המילה,זולייעץ.תפקידוהיועץהמנהלים.

לאאתהתנהל,אלתייעץ.המונחזה

המנהליםלהיותהפכוהפקידיםהמנהל.

שקורהמהתקין.ממשלסדרילאוזה

השריםורובהמנהליםשרובהואבפועל

החלטות,לקבלשצריכיםהגורמיםורוב

בטענות,אליהםיבואוכךשאחרפוחדים

תצלובוהתקשורתאחריותעליהםיטילו

חקירותאובדיקהועדותיהיואותם,

שללשיתוקבפועלמביאזההלאה.וכך

שפעילותהיאהתוצאההשלטון.מערכות

לזמןשנמשכתאומבוצעתאיננהחשובה

מכך".מפסידיםוכולנורב

מקוממת.דוגמהלכם״אתןשקד:איילת

בקריסה,ישראלבמדינתהחקלאים

הבעיותאחתסיבות.מהרבהקורסים

עלותגילוםהיאאיתסמתמודדיםשהם

שרבאהזרים.העובדיםשלההלנה

חקר.זה,ישבהנושא,אתלמההכלכלה,

להם,ניתןבואוצודקיםהחקלאיםאמר

העלותאתלהחשיביוכלושהםעליהםנקל

ומשרדבאוצרהפקידיםאזאבלהריאלית,

לאזה.אתלקבלמוכניםלאהמשפטים

חתם.הכלכלהששראחרילחתוםהסכימו

לאלבניהמשפטיםושרתלפידהאוצרשר

במשךזהאתתקעווהפקידיםלזה,נכנסו

שלמה".שנה

שאיילתלמהמצטרףאנינס:שלמה

מכיראניהאוצר.פקידישלבהיבטאמרה

הםמאקרו,ראייתרואיםלאהסאותם.

הםמדיניות,שלרחבהראייהרואיםלא

אתםשמענייןמהזההגרוש,עלמסתכלים

לפעמים.שגויותהחלטותמקבליםוהס

שישקונסזנוסלנוישכהעדפלטו:אילן

הפרקטית,ברמהאבלאמיתית,בעיהכאן

אתלשנותכדילנקוטרצויפעולותבאילו

המשפטיזציה?תופעת

למהותנוגעת"התשובהפרידמן:דניאל

דמוקרטיהדברשלבעיקרוהדמוקרטיה.

ומשפיע,בוחרשהציבורמשמעותה

הפוליטי.הדרגדרךלהשפיעיכולוהוא

אפשרהפוליטי,הדרגאתלאהובאפשר

למהקשובהואאבלאותו.לאהובלא

לבחירותעומדהואכירוצה,שהציבור

הפקידותהזה.ללחץנתוןהואולכן
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להליךכפופיםאינםהמשפטייםוהיועצים

לפקידיםיסוד.בעייתוזוהדמוקרטי.

אינטרסלהםישקביעות,ישולמשפטנים

אגבוהםלהתקדם,מסובכים,להיותלא

מקדםהשרלאהשני.אתאחדמקדמים

הדמוקרטישההליךארעוכךאותם.

רבהבמידההתרוקןישראלבמדינת

מת^״.

אתגםלהצבעהנעמידאזפלטו:אילן

המשפטים?ובמשרדבאוצרהפקידים

להעמידשלענייןלא"זהפרידמן:דניאל

להחליטמוסמךהשראםלהצבעה.

שלולפקודותלסבירותכפוףיהיהולא

שלהכוחאזהמשפטי,והיועץהפקידים

לפקידותיחלחלהדמוקרטי,הכוחהציבור,

לשנותכמובןצורךישהמשפטי.ולייעוץ

ההרסנייםשאחדהמשפטיים,הכלליםאת

ביתידיעלשהומצאומאלהביותר,

היועץדעתשחוותהואהעליון,המשפט

ושהואהממשלה,אתמחייבתהמשפטי

כךהממשלה.אתלייצגשלאלהחליטיכול

באמצעותשלטוןשקיבלהמערכתנוצרה

המשפטי,היועץהפךוכךבג״ץ,פסיקת

שללשליטהציבור,לבחירתעומדשאינו

לרעיוןבסתירההעומדתתופעההממשלה,

לאחרונהרקדמוקרטית.מדינהשאנו

שיתקשבוהאבסורדלמחזהעדיםהיינו

פעולתאתחודשיםבמשךהמשפטיהיועץ

מפורשתלהוראהבניגודזהכלהממשלה.

לשנותצריךזהאתהכנסת.שלבחקיקה

הואהמשפטישהייעוץבחוקולקבוע

האבסורדיםאחדואגב,פקודה.ולאייעוץ

הואהחוק״,"שלטוןבמדינתהגדולים

בליפועלהואוכימשפטי.יועץחוקשאין

בחוק".בסיסוללאחוק

לעשותגםצריך״לדעתישקד:איילת

הציבורי.המגזרשלבקביעותרפורמה

איןגדוליםפרויקטיםלעשותרוציםשרים

אנשיםלהםישזאתולעומתתקנים,להם

לאהםאיתם.לעשותמהלהםשאין

שתהיהאמר,שהשרוכמולפטר.יכולים

למנותאולפטרגםלשרגמישותאיזושהי

הגבוהה"מהפקידותחלק

המשפטיהיועץשלהמעמדכספי:רם

איזשהושישחושבלאאניעל.מעמדהוא

המדינה.פרקליטלביןבינולהפרידסיכוי

ישהמשפטיים,היועציםעםבעיהליאין

אתשמחלישהההתנהלותדרךעםבעיה

לאאנשיםלמטה.מחלחלזההממשלה.

מתערטלתהממשלהאחריות.לקבלרוצים

התאגידיםזהמהשלה.מהסמכויות

להסביריכולהאתהאלה?הסטטוטוריים

משרדהחשמל?רשותתפקידמהלי

וכששרחשמל?רשותצריךהאנרגיה

אומריםמשהולעשותרוצההאנרגיה

עצמאיתרשותזואתה,לאזהלא,לו

נקראזהשלטון?נקראזההחשמל.רשות

שדותורשותהנמלים?ורשות

40ישוהביוב?המיםורשותהתעופה?

זה?"מהעצמאיות.סטטוטוריותרשויות

לכיווןהוללהכול״אבלשקד:איילת

יגידוכילהתערבמפחדיםשריםהמשפט.

להתערב".לכםאסורלא.להם

שם?עושההשרכבודמה"אזכספי:רם

פולישוק".כמוזה

אחדנושאשקד,הכנסתחברתפלטו:אילן

העלתםגםושאותועליולדברתרצישבטח

ובמערכתהנוכחיתהממשלהבמהלך

א״לתשקד:"בית

הןכזוגנהואהמשפט

רובישהטרוגני.ולא

לשופטיםמוחלט

ומיעוטאקטיביסטים

שמרנים.שלשופטים

ביןאיזוןלהיותצריך

לשמרנות.אקטיביזם

היחידההמדינהאנחנו

שהשופטיםבשלם

ידיעלממוניםלא

הפוליטית"המערכת

שני"ישרובץ:פיני

מפואריםמוסדות

ישראלבמדינת

המשפטיהיועץמוסד

וביתלממשלה

אניהעליון.המשפט

אתמשנההייתילא

פועלואתתפקידו,

סמכויותיוהיקףואת

המשפטיהיועץשל

ה.גםביתלממש

עםהעליון,המשפט

כלעםהתקלות,כל

כאלה,וישהחולשות.

לתפארת"מוסדהוא

בביתהשיפוטיהאקטיביזםהואהבחירות

העליון.המשפט

הואהמשפט״ביתשקד:איילת

מוחלטרובישהטרוגני.ולאהומוגני

שלומיעוטאקטיביסטיםלשופטים

שופטיםנגדלאאנישמרנים.שופטים

שצריךחושבתאניאבלאקטיביסטים,

לשמרנות.אקטיביזםביןאיזוןלהיות

שהשופטיםבעולםהיחידההמדינהאנחנו

הפוליטית,המערכתידיעלממוניםלא

מדיניותקובעיםובעצםאקטיביסטיםוהם

הדוגמאבסכסוכים.מכריעיםרקולא

ההסתננותחוקזהזועקתוהכיהאחרונה

בדעתשהיהבעצמו,גרוניסשהשופט

עוזיבתיק,המכריעלשופטאמרמיעוט,

סמכותאתעצמועללקחשהואפוגלמן,

בוטה".מאודהתערבותהמחוקק.

מפואריםמוסדותשני״ישרובין:פנחס

יותרשישלהיותיכולישראל.במדינת

היועץמוסדזההאחדבולטים.שנייםאבל

ביתמוסדזהוהשנילממשלההמשפטי

לאתגרמנסההייתילאהעליון.המשפט

בהםלשחוטולאשאפשר,כמהעדאותם

שאפשרפעולותתיקוניתמידישנםכמוסד.

תפקידו,אתמשנההייתילאאנילעשות.

היועץשלסמכויותיוהיקףואתפועלואת

לחשוברוצהלאאנילממשלה..המשפטי

מושבהואהממשלהחברישלשהמושב

צריךלארגילכאופןולכןלעבריינות,מועד

לביןהמשפטיהיועץביןקונפליקטשיהיה

ההפרדה.אתעושההייתילאלכןהשרים.

התקלות,כלעםהעליון,המשפטביתגם

מוסדהואכאלה,וישהחולשות,כלעם

להתגאותצריכיםרקואנחנולתפארת

בזה.ולהתפאר

המחמאות,״למרותפרידמן:דניאל

היעדרשלבעיהכאןשנוצרהלזכורצריך

פיקוחוהיעדרהמשפטיהיועץעלפיקוח

איןהעליון.המשפטביתעלחקיקתי

המשפטבגללפוחדתהממשלהבקרה.

מיעבורמפחידהסיטואציהנוצרההפלילי.

שהואבתחוםגםלמשפטניםנשמעשלא

עבירהפההמציאומשפטי.תחוםלא

ואזגבולות,להשאיןאמוניםהפרתשל

טבעישבאופןצעדיםמאודשהרבהמתברר

יכוליםפתאוםמקומות,מיניבכלנעשים

מתקשהאניפלילית.לעבירהלהיהפך

קוריםהזה.המצבאתשיצרמיאתלשבח

ולאאותם,לקבלאפשרשאידבריםכאן

לשטיח״.מתחתזהאתלטאטאניתן

בוער,הכיהנושאאת"ניקחכספי:רם

עלמדברלאואניכרגע,בוערהכיהנושא

ממשלתהנההדיור.בעייתהואאיראן,

אלף100הקמתהיום:סדרעלהממשלה.

מציעאני20152016ב-דיוריחידות

חקלאים,שטחיםשלדונםאלף40שניקח

חירום.בחקיקתשלהםהיעודאתנשנה

ללאהעליונה,לתכנוןלמועצהזהאתנביא

תוכניותנאשראחד.לאףהתנגדותזכות

עדמהרצלייההקרקערצועתעלבנייה

ומתלאביברמתעדגלילותמפיאביב,תל

רוצהאניעכשיולציון.ראשוןעדאביב

ומיהזההמהלךאתתוקעיםאיךלשמוע

ייתקע.זהזמןוכמההמהלךאתתוקע

חוותשייתןמשפטייועץיהיהכל,ראשית

בזכויותפגיעהיסוד,בחוקפגיעהשלדעת

מחרימים?".זהמהקניין,

קניין?בזכויותפגיעה״ישרובין:פנחס

קרקעות?"מפקיעאתה

ואזהמנהל,אדמותשזה״נניחכספי:רם

המשפטייםהיועציםיבואועדיןבעיה.אין

ואזהמהלך.אתויתקעוהתכנוןבשלב

שלהביצועיכולתהיאהנקודההירוקים.

המשפטייםהיועציםשלוהכוחהממשלה

בתהליך"

כספיעו״דשל"ההצעהפרידמן:דניאל

שלבעיותישזאתבכללכת.מרחיקת

ושיהיהכבישיםשיהיולראותוצריךתכנון

הייתיאבלהסביבה.והגנתוביובמים

שהממשלהמצבלראותרוצהזאתבכל

להשליםהתכנוןלוועדותלגרוםיכולה

אולםחודשיים-שלושה.תוךהתכנוןאת

התהליך.עלשליטהכמעטאיןלממשלה

דיברוהדיורנושאשבכלראיתילאכמו

המשפטמערכתשלהחלקעלמספיק

חלקישהמשפטולמערכתהזו.בפרשה

איןכאןוגםהבנייהבעיכובימרכזי

הנעשה״.עלשליטהלממשלה

מקרקעיברשותיושב״אתהנס:שלמה

תכניתעלעימםודןלפעמיםישראל

אפשרצודק,אתהיודע,אתהלנוואומרים

אבלטוב,וזהדיוריחידותיותרכאןלבנות

התוכנית.אתלאשרלאמעדיפיםאנחנו

משפטשביתמשפט,לביתלךלהחליט.לא

שמישהומפחדיםהםכילמה;עלינו.יכפה

זהאבסורד.זהפסול.קשרעלמשהויגיד

לאבודאיככהככה.להתנהלאפשריבלתי

הדיור״.מצוקתאתיפתרו

עלדיברנועכשיועדפלטו:אילן

אבלהציבורי,במגזרהמשילותיכולת

הפרטי,בשוקכבדמחירגםישלרגולציה

חקיקהשלהמגמהאתרואיםואנחנו

העסקי.המגזרשלוהדיכוירטרואקטיבית

קיבלההאלה״בנושאיםרובין:פנחס

יותראומופלג,כוחערךניירותרשות

כאילומופלג,כוחלעצמהנטלהנכון

ראוימהמאיתנוטוביותרמביניםשהם

ראוי.לאומהתאגידיםניהולמבחינת

גםשלהם.החלילפיעלמתיישריםוכולנו

השארביןנובעזהלכך.מסכימיםכשאיננו

שלנו,הרפיוןאומרכשאנישלנו.מהרפיון

הציבוריותהחברותשלכןהרפיוןזה

היועציםשלוהרפיוןהאלה,בנושאים

ניירותרשותשנקראהרנולטורהמשפטיים.

פעםאחריפעםנחלותלעצמוכובשערך

הרשותזה.אתלעשותלושמתאיםבגלל

בזכותהמשפט,בביתבכירממעמדנהנת

נמצאיםואנחנווידענותהמקצועיותה

מעמדמבחינתשוויוואישלבמצבהיום

שלתופעהגםלנוישהציבוריות.החברות

חברהשאםמכיווןהרשותבפניאימה

במקרהדעתהעלתעמודפלוניתציבורית

תסרוקשמאהחששבהמנקרמסוים,

במקרהברזלבמסרקותהרשותאותה

לאכוחותבמאזןנמצאיםאנחנואחר..

חדשחדש,מוסדישנוישנה,מנגד,בריא.

בביתהכלכליתהמחלקהשהואישן,

איזוניםיוצרתבהחלטהיאהמשפט.

שלההזריזההחלטותקצבמבחינתגם

עמדתמולעמידתהכושרמבחינתוגם

תיעצרשהמטוטלתמקווהואניהרשויות.

המתאים".במקום

אחד.דברלהגידיכולאניכספי:"רם

אנשיםויותריותרשקורהמהכללאור

לאאחרלשוןמהשוק,לצאתרוצים

ציבורית".חכרהלהיותרוצים

להםשיגידורוצים"ולארובין:פנחס

ולעשותהבכירים,לעובדיםלשלםכמה

עללהחליטכדידירקטוריוןישיבות50

זהכלורגולציה,חקיקהותיקוניהשכר,

והאכיפההפליליתהדיןאימתעםיחד

להקיםהואהיוםהבון-טוןהמינהלית.

שלאזר,דיןעליהןשיחולזרות,חברות

כדירקהישראליתבבורסהייסחרו

הקיצוניתהחקיקהתחתלחסותלא

נוטותבישראלהרשויותכישראל.שנהוגה

לארה״ב,בהשוואהאפילולקיצוניות,
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הכי"האויבכספי:רם

כלכלהשלאגדול

חוסרבהירות,איזה

משקיעיםיציבות.

אוהביםלהשקיע

שישבהבכלכלה

ולאבהירות,יציבות,

הכלליםבוקרשכל

להגיעלמהמשתנים.

להשקיע?למהלכאן?

א׳?ששינסקי

ששינסקיב׳?ג׳?מתי

נגמר?"זה

כאן"לפעוללהמשיךוקשה

מהמשפטיזציהכתוצאהנס:שלמה

חברות760מ-ירדנוהרגולציהומעודף

בלבד״.חברות480ל~ציבוריות

הואהאמיתי״המספרפלטו:אילן

חברותכלצינור,חברותעודיש360כ-

סלתעודותוחברותהבנקיםשלההנפקות

והברותבשימורוחברותבהשהיהוחברות

עלמשפיעההתקשורתגםהאםשלדים.

שלהממשלה,שלההחלטותקבלתאופן

הרגולטורים'

רובםמהם,גדול"חלקרובין:פנחס

"אניפרידמן:דניאל

מוכןל׳בלוע׳הייתי

ששינסקיאת

היסודלמרותא',

אבלהרטרואקטיבי,

להיגמר.צריךאזזה

מדוברשהיהלהכריז

והמדינהחריגבמקרה

כלליאתמשנהלא

יותר.המשחק

מרכזיתבעיהעוד

ריבויהואהגזבסוגיית

וחוסרהרגולטורים

ביניהם"התיאום

תחתלהיותחפציםככולם,להגידולא

הפלאשיםתחתהתקשורת,שלאורה

הםלזה.מתמכריםהםהתקשורת.של

ומהרשליחותתחושתמתוךמתחילים

התקשורתשבעצםמביניםהםמאוד

אתומזינההפוליטיקהאתמניעה

אמנםהםאחריה.נוהיםוהםיוקרתם.

שקרחלילה,מלעשות,כמת^־נמנעים

השפעתאךהמקצועי,ובמצפונםבנפשם

לעתים,המודע.לתתמחלחלתהתקשורת

גםלזלוגעלולההיאמשים,מבליאפילו,

השפעתשלהזליגהאבלהמשפט,לבית

"ליווינונס:שלמה

לאומיתביןקבוצה

ששקלהמאודגדולה

לארץלכאןלבוא

הגז,לתחוםולהיכנס

שקרהמהובעקבות

האחרונהכאןבשנה

לאשהםהחליטה

למדינתמתקרבים

מקווהאניישראל.

דעתםאתישנושהם

בעתיד"

הסתםמןהיאהמשפטלבתיהתקשורת

לעומתבהרבהומרוסנתיותראטית

המשפטבתימערכתהאחרות.המערכות

מרוסנתלחשיבהשרגילהמקצועיתהיא

הייתהמתונה.אבולוציוניתולהתפתחות

החברתיותשהתפתחויותקצרהתקופה

ואזהמשפטלבתיחזקמדילטעמיחלחלו

פרטייםבחוגיםזולתופעהקוראהייתי

הרבההיושבהבתקופהאוהלים״."דיני

גםשאניליהיהנדמהברוטשילדאוהלים

קמעאמבצבצים"האוהלים"אתרואה

המשפטביתשהרישיפוטיות,בהחלטות

רקזהאולי)אבליושבהואעמובתוך

ליושביוהערכהכבודליוישדמיוניפרי

עםחלקיואיןהוא,החששהאהלים(.

מבחינתייפולאויקוםהחוששים,שתיק

ולוחהלהיטותהעוצמה,האפקטיביות,

עוצמתפיעללמשפטלהבאתוהזמנים

תובעיםאצלניכרהדברהתקשורת.

טבעזהאבללי.לזראוהואלמיניהם

שלבהקשרזה.עללשלוטקשההאדם.

התקשורתיתההשפעהעוצמתהמשפטנים

משרהנושאיעלמאשרמתונהיותר

בוודאימשרדים,שלמנכ״ליםאחרים

שמזהמכיווןמשרדים,שלפוליטיקאים

מהתקשורת"."מתפרנסים״הםחיים.הם

שהוארגולטורוחולק."מסכיםכספי:רם

והואנכוניםדבריםעושהשהואמאמין

מדרישותמושפעלהיותצריךלאחזק,איש

בתקשורת.שמופיעותאחרותאוכאלה

מאגיתהשפעהושישחלששהואאדם

ראוילאכאלה,וישמתארשפינימהסוג

תפקיד,נושאאדםבעיניי.רגולטורלהיות

הבנקים,עלהמפקחכמואדםניקח

והביטוחוהחיסכוןההוןשוקעלהממונה

אםלנואבויעוצמה.רביתפקידיםאלה

כתובלאאושכתובשבגלללמסקנהנגיע

אויעשההבנקיםעלהמפקחבעיתוןמשהו

יעשה".לא

כמשלהגזרגולציית

עםלאחרונהזהאתראינופלטו:אילן

שהכניסהגילה,דיוידשלההחלטה

נדמההגז.סקטורכלאתנוראיתלטלטלה

שעליומההסכםלסגתשלושההחלטה

תקשורתימלחץבעיקרנבעהחתם

כמשלהגזרגהיציית׳תמרי.הקידוחאסדת
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מהרגולטוריםחלקשלבצדפרידמן:דניאל

פחותוהרכההבלימהיצראתיותררואים

שלפחותלצפותמותרהבנייה.יצראת

היצרלצדהזה,היצרגםיהיהמהםלחלק

במשמרתאסוןיהיה״שלאלדאוגהטבעי

נוצראםרקלאזהאסוןאבלשלי".

לאאסוןזהמשקיעיםהברחתמונופול.

משקיעיםהברחתבגללואםגדול,פחות

אושיתחרהמינותרלאכיתחרות,אין

הריהגז,מקורותאתלפתחחדליםשבכלל

ומכופל.כפולאסוןזה

תופעתאתמזינה״התקשורתנס:שלמה

ביכולתלפגיעהמביאוזההמשפטיזציה

ישראזמעלהשהיאנושאכלהמשילות.

איךאומחוקקיםאיךלחפשמתחילים

גםהפוליטיקאים,רקלאזה.אתעוצרים

אדם,בניהםהשופטיםוגםהרגולטורים

עליהם.משפיעמאדזהעליהם.משפיעזה

לפניהייתיבזה.יטעהשלאאחדאף

שהשופטתנושאאיזשהועלבדיוןחודש

מטרתמההבנתילאואנידיוןניהלה

אתרגעעצרההיאואזרוצים.ומההדיון

שזהמביןאתהאמרהוהיאהקלדנית

כותביםאנחנובואאזלתקשורת?הולך

מביןאתהאזלתקשורת.פרוטוקול

מהצופיםהםכידיוןמנהליםששופטים

בניהםעליהם.יגידוומהעליהםיכתבו

שזהמה?אלאעליהם.משפיעוזהאדם

כלאנחנודברשלשבסופולתוצאותמביא

ייראה,זהאיךוחושביםמתנהליםהזמן

עלינויגידומהבתקשורת,ישתקףזהאיך

לאאוליאוטובעשינולאמשהו?ועשינו

התקשורתהלאה.וכךבכלללעשותכדאי

ושופכתתהליכיםלפעמיםמובילההיום

במקריםהאלה.התהליכיםעלדלק

כלעםחיובילכיווןלאמובילההיארבים

להביןp7sשלה.והציבוריהטובהתפקיד

מושחתשהכולהזוהתדמיתגםזה.את

מוגזמת.לפעמיםהיאמושחתיםוכולם

כסףושמרוויחכסףלושישאדםכללא

לאמדבריםנובעהכוללאמושחת,הוא

בתקשורת.היוםהאווירהזואבלנכונים.

בכולםפוגעתשגסאווירהזוולפעמים

אוטובהחברהלקדםביכולתוכמובן

ועסקים.טובהכלכלה

כלכלהשלאגדולהכי"האויבכספי:רם

משקיעיםיציבות.חוסרבהירות,איזה

יציבות,בהשישבכלכלהלהשקיעאוהבים

הכלליםבוקרשכלדבריםולאבהירות.

להשקיע?למהלכאן?להגיעלמהמשתנים.

זהמתיג׳?ב׳?ששינסקיאייששינסקי

הסדריםשמשניםהתקדיםעצםנגמרל

בכלכלהפוגערטרוספקטיביבאופןגם

עריםמספיקלאואנשיםהישראלית

ברגולציה,התכופיםהשינוייםהזו.לנקודה

העסקיהמגזרעלהעליהוםאווירתעםיחד

ישראל".ממדינתמשקיעיםמבריחים

נכוןזהחיונית."היציבותפרידמן-.דניאל

שנעשתהנדיריםמקריםלהיותשיכולים

קטסטרופאלית,יסודית,שגיאהאיזושהי

את'לבלוע'אפשראותה.לתקןשצריך

הרטרואקטיבי,היסודלמרותא',ששינסקי

שהיהלהכריזלהיגמר.צריךזהאזאבל

אתיותרמשנהלאוהמדינהחריגמקרהי.

בסוגייתמרכזיתבעיהעודהמשחק.כללי

התיאוםוחוסרהרגולטוריםריבויהיאהגז

רישיוןמקבליםמהםמאחדביניהם.

מגיעופתאוםלהתקדם,שאפשרומבינים

מהרשויותאחתכלובולם.אחררגולטור

ולאמשלה,בעולםופועלתעצמאיתהיא

שזועליון,גוףשאיןהדעתעלמתקבל

יכולמסויםשבשלבהממשלה,בעצם

הרגולטורים".ביןסדרולעשותלהחליט

ביןקבוצהליווינו"אנחנונס:שלמה

לכאןלבואששקלהמאודגדולהלאומית

ובעקבותהגז,לתחוםולהיכנסלארץ

החליטההאחרונהבשנהכאןשקרהמה

אניישראל.למדינתמתקרביםלאשהם

בעתיד.דעתםאתישנושהםמקווה

מישהופעםכשכללעמדאפשראיאבל

לראותרוצהבתקשורתאובפוליטיקה

כותרתלקבלמנתעלבמישהופוגעיםאיך

ועכשיורייטינג,אופופולאריותאוטובה

אנחנורטרואקטיבית.חקיקהמחילים

מכלנהניםאולידיןועורכיהמשפטנים

ומתפרנסיםוהרגולציה,המשפטיזציה

ורוציםעמנובתוךחייםאנחנואבלממנה,

עולםושגםותשגשגתפרחהזושהמדינה

שיקומוהלוואילהתפתח.יוכלהעסקים

כיצדוידעוראויהמנהיגותשיגלומנהיגים

ויובילומוראללאטוביםתהליכיםלהוביל

יותר".ובריאמאוזןלמקוםאותנו

ביןנובעוזהמופלג,כוחלעצמהנטלהערךניירות״רשותרובץ:פיני

בכירממעמדנהניתהרשותהציבוריות.החברותשלמהרפיוןהשאר

מעמדמבחינתשוויוןאישלבמצבהיוםנמצאיםואנחנוהמשפםבבית

הציבוריות"החברות
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