
במשלהירשגללמפכ״לותהמיועדמתקפה:תחתמינויים

כמותבנו״יש

רשעשלאדירה

שמתפרצת

מועמדכלעל

בכיר״לתפקיד

ספירכלפוןמגידוגורלוי־וינריבאלה

מתמנהפוטנציאלימועמדמתפנה,בכירהציבוריתמשרהלריטואל:הפךכברזה

שנויותפרשיותעליוצציםלפתעמטורף.שדיםמחולסביבומתחילומידלתפקיד

לא.לרובמשהו,בזהישלעיתיםוניגודי־עניינים.מפוקפקיםקשריםבמחלוקת,

״הפכנומשפט:אנשילדם?הזההצימאוןמהיכןהצדה.זזכברהנצלבהמועמדאבל

כלפוןוספירמגידוגורלוי־וינריב,אלהלאחר״סובלנותבלילחברה

itwivלמינויבנוגעהאחרונותחדשות

הירשגל)במיל׳(תא״לשל■"■

הןהמשטרה,מפכ״ללתפקיד,ח־ז־

עדמושהההמינוימינוי.כרגעשאין

המשפטיהיועץשמינהבדיקהשצוות

יבדוקוינשטיץ,יהודהלממשלה,

לעסקאותבנוגעשצצוהחשדותאת

הירשבראשותחברהשלביטחוניות

כדיבהןישואםוגיאורגיה,קזחסטןעם

מועמדותו.עללהשליך

ממלא־מקוםשלכהונתובינתיים,

אמורהשהייתהסאו,בנציניצבהמפכ״ל,

45ב־תוארךבספטמבר,היום,להסתיים

מועמדיםמספרבינתיים:ועורימים.

קורות־אתמלטשיםהמפכ״ללתפקיד

החיים

$TS1$קורותהחיים$TS1$

$DN2$קורותהחיים$DN2$,המרוץכיבתחושהשוב,שלהם

מחדש.נפתחלתפקיד

ניתןאםצודקים.שהםלהניחסביר

לתפקידיםממינוייםמשהוללמוד

שללסבךשנקלעוקודמים,ציבוריים

לפתעשצצוחרשות־ותיקותפרשיות

המועמדשלמידותיוטוהרעלוהעיבו

לאאועשיתמהמשנהשלאזההתורן

תוצאותיהיומהמשנהלאוגםעשית,

בעניינך,״הבדיקה״/״בירור״/״חקירה״

אצבעותיךמביןוחומקמתרחקהמינוי

שאתה,ועד״החשדות״שהתפרסמומרגע

אולהתייאש,לוותר,מחליטהמועמד,

הבמה.אתלפנותמתבקש

המוערךישראלבנקנגידאתתשאלו

שהוצעפרנקל,יעקבהפרופ׳לשעבר

כנגידולכןלשובכשנתייםלפנילו

פישר.סטנליפרופ׳פרישתאחריהבנק

לתפקידמהמרוץפרנקלפרש2013ב־

פרשת״גילוי״בעקבותישראלבנקנגיד

שלבנמל־התעופהמהדיוטי־פרי״גניבה״

כאיןהתבררהאשר2006ב־הונג־קונג

פךופ׳גםבהמשך,גניבה;ואיןפרשה

לנגירות,מהמרוץפרשלייךךמןליאו

אתלעבורמוכןלאשהואשהביןלאחר

במינוי.הכרוכותההכפשות

המשפטיהיועץלתפקידהמרוץגם

צורמיםבטוניםלווההקודםלממשלה

ו״גילוייםלתפקיד,מועמדיםכלפי

עו״דשללמינויועדלמיניהם,מרעישים״

שגםוסבירלתפקיד;וינשטיץיהודה

המשפטיהיועץלתפקידהמרוץהשנה

מפרשיותחףיהיהלאלממשלההבא

ומדרמות.

אתאותנו.מפתיעלאכברזהואיכשהו

משרהמכירים:כברכולנוהזההריטואל

המועמדיםמתפנה,בכירהציבורית

מועמדות/אומגישיםהפוטנציאלים

מחולמתחילומידלתפקיד,מוצעים

עליוצצותפתאוםהמועמד.סביבשדים

קשריםבמחלוקת,שנויותפרשיות

לעיתיםניגודי־עניינים.אומפוקפקים

בדרך־כללאבללא.לרובמשהו.בזהיש

להתיישבזוכהלאכברהנצלבהמועמד

לו.שיועדהכיסאעל

אתסופיתלקבועעדייןניתןלאאמנם

המפכ״ללתפקידהירשגלשלהתאמתו

היהלאאוהיההאםהשאלהעללענותאו

אובגיאורגיהשחיתותבפרשייתמעורב

לאירועיםרומהשלוהמקרהאבלבכלל,

בשניםציבורייםמינוייםשליוורבים

האחרונות.

מקומםזההמשפטית,הקהילייהאת

ומטריד.

שלדיםלפתעלשלוף

ראוילאזהמהארון

עוה״דמשרדיו״רזהר,אליעו״ד

פרופ׳אתייצגאשרגולדפרב־זליגמן,

סבורהנגיד,לתפקידבמרוץפרנקל

שלנו.בחברההתקלקליסודימשהוכי

שללהתאמתואופןבשוםמתייחס״איני

לפניהמתייחסאנילתפקיד,הירשגל

מתמידשבאופןהישראלית,החברהשל

מנתעלאפשרידברכלעושהועיקש

ציבורי״.בתפקידטוביםאנשיםלחסל

מובילההזוהתופעהזהר,לדברי

עלמהתמודדותטוביםאנשיםלבריחת

״העובדההציבורית.בזירהתפקידים

מחייבתציבורילתפקידהולךשאדם

היוםוקשהמצדו.קורבןגםלפעמים

וייתנושיבואוטוביםאנשיםלראות

הזאתהגיליוטינהלמאכלתראשםאת

אבללכולעושההישראליתשהחברה

ציבורי.לתפקידשהולךמילכול

מינוישלהנושאכשעלה״בשעתו,

יהיהנכוןהכישהדבראמרתיהיועמ״ש

שלאכזהמזימבבואה,יועמ״שלהביא

עלשמעוולאראולאאותו,מכירים

התייחסותהבבסיסלוקההחברהרעותיו.

תפקידיםנושאיאלציבור,אנשיאל

בלחפשחולניבאופןועוסקתבכירים,

ועבירות.כתמיםשגיאות,טעויות,

מילהזול׳לפרגן׳.עבריתמילהאין

בעיקרמפרגנים,לאפהכיביידיש.

שמתמניםלאנשיםלאלמצליחים,לא

לשני״.אחדולאציבוריים,לתפקידים

נובע?זהלדעתךמאיפה

בשילובמדוברנפשית.לקות״זוזהר:

האנושי,בטבעשליליותתכונותשל

כותרתתחתלהיכנסיכולותשכולן

אידיאליזציהעשינוכולנו׳קנאה׳.אחת

וכלכתםכללקחנולניגוד־עניינים.

החיים׳לכלפסול׳האישואמרנורבב,

ככלל,הדורות.עדוענייןדברלכל

סובלתשלאסובלנותבליחברהאנחנו

מתנדביםמתעוררים,אנחנוהאחר.את

ישכשלמישהורקלעזרהוקופצים

צרות״.

מעוכבהירששלמינויוכינזכיר,כאן

המשפטיםמשרדכיהגילויסביב

שלדיןלחיקורבקשההגישהגיאורגי

הייעוץבחברתנוספיםוגורמיםהירש

הליךבמסגרתשבבעלותו,הביטחוני

לשעברההגנהשרנגדהמתנהלפלילי

פסיכולוג״צריך

שיסבירחברת

הזוהתופעהמאיפה

למעשה,נובעת.

להגידצריכיםאנחנו

למיהכבוד''כל

אתלקחתשרוצה

במשטרההטיפול

לטפלשמוכןליד״ם,

שנכשלהזהבגוף

במקוםאבלבתפקודו.

מהכפ״ם,לולמחוא

אנחנועושים?אנחנו

כלנגדו.יוצאיםרק

שלהזוהתופעה

מינויאחררדיפה

טירוףמיןזהבכירים

היהודי"בעםשחל



ם:יח"צ()צילכל?10הירש.י

קאזךשורלי,דורגיאוךגיה,של

מועמדשלמינוילעכבנכוןלאזה

לפלילים?חששסביבהמפב״ללתפקיד

להירש,ספציפיתלהתייחס״בליזהר:

שלהכללישלאופילומריכולאני

סוגייתתמידמתווספתשלנו,החברה

פרשיותעולותשםמאילפתעהפרשיות.

שנים,חמששנים,עשרבנותהעבר,מן

מתעורר.הזההעסקכלופתאום2013מ־

עלהלאזהלמהבעבר?היהזהאיפה

לדיכאון,גורםהרבבאחריהחיפושקודם?

דיכאון״,ממש

לתפ־המועמדיםאתלבדוקצריךלא

קידים

$TS1$לתפקידים$TS1$

$DN2$לתפקידים$DN2$שהםולוודאבמדינה,בכירים

רבב?מכלנקיים

דבריםכשמתעורריםהיום״בסוףזהר:

מהראותםלבררצריךדופי,בהםשיש

בחזקתהואאדםכיאותם,ולחסלומיד,

רבבבודבקאםאלאפשע,מכלחף

התביעה,אחדגוףעל־ידישמוכח

ואחר־כךבארונותשלדיםלהשאיר

לאמעשהזהאותם,ולהחיותלהוציא

מהאישומונערציני,לאראוי,לאאחראי,

ברגעוחפותוניקיונוהמשךעללשמור

אוחפץשהואהתפקידאליושמזדמן

בזהטיפלולאלמהאזלמלאו.מסכים

קורם?״.

שללדעתומצטרףכספירםעו״דגם

״אינניהמהומה.מהעלמביןולאזהר,

שאמורשמיברורהירש.גלאתמכיר

חייבישראל,משטרתעלמופקרלהיות

זה,עיקרוןמולרבב.מכלנקילהיות

החפות,חזקתבישראלקיימתעדיין

העובדהעל־חוקתי.עיקרוןשהיא

לבצעמבקשת)גיאורגיה(,זרהשמדינה

שהנחקראומרתאינהדיןחיקורבישראל

כלשהי.בעבירהחשודכעד,במעמדו

ורצינייםטוביםאנשיםלכול,״מעבר

שוקליםהציבוראתלשרתהנכונים

ישלוףשמישהובכךטעםישאםובצדק

מנתעלמעברו,שלדשלדמותאושלד

תקדימיםלכךוהיוהמינוי,אתלסכל

יעקבשלהמועמדותלמשל,כמורבים.

ישראל.בנקלנגידפרנקל

מחולאתלהפסיקהעת״הגיעה

אלהבידיההחלטהאתולהותירהשרים

שלכפיוניקיוןבדיקתעלשמופקרים

טירקלועדתהירשובענייןהמועמד

והיועמ״ש״.

לסכלהניסיוןשלהסיוםקוכייצוין,

כמהזהלבג״ץ.עתירההואמינויים

תוקפותשונותשעתידותעשורים

בבתי־הבכיריםהמינוייםסבירותאת

המשפט,

$TS1$,בבתיהמשפט$TS1$

$DN2$,בבתיהמשפט$DN2$,להקמתההרקעהיתר,ביןוזה

בשירותמינוייםלבחינתהוועדהשל

בדימוםהעליוןהשופטבראשותהציבורי,

שמכוחההממשלההחלטתטירקל.יעקב

תפקידהאתהגדירההוועדה,הוקמה

מניעתהמידות,טוהרעלשמירה

אישית,זיקהמסיבותראוייםלאמינויים

כשעלה"בשעתו,

נזינוישלהנושא

אמרתהיועמ"ש

נכוןהכשהדבר

יועמ"שלהביאיהיה

cm7/כזה

אותו,מכיריםשלא

שמעוולאראולא

החברהדעותיו.על

חולנבאופןעוסקת

עעויות,בלחפש

כתמיםשגיאות,

לאפהועבירות.

בעיקרמפרגנים,

לאלמצליח,לא

שמתמניםלאנשים

ציבור״ם,לתפקידים

לשני"אחדולא

קנטור(בים:ק)צילסוכלפרנקל.

מצפתמרם:צילסוכלל״דרמן.

ם:יח"צ()צילכלגלנט.ס

לגורמיםפוליטיתזיקהאועסקית,זיקה

בוחנתטירקלועדתועוד.בממשלה,

המפכ״ל,הרמטכ״ל,לתפקידימינויים

נגידהשב״ס,נציבוהמוסר,השב״כראשי

לנגיד.והמשנהישראלבנק

מינוייםשלהמשפטיתהבחינהאך

מכוחכמעט,תפקידכלעלחלהבכירים

לכהונהאנשיםופסילתהמנהלי;המשפט

כמהלפניעורהחלהבכירים,בתפקידים

אריההכלכלהשרלדוגמה,עשורים.

עתירותלשתיצדבזמנוהיהדרעידרעי.

מינויים,שלהסבירותבתחוםחשובות

הפניםכשרשכיהןעתלדיןהועמדדרעי

הוגשהובהמשך1993ב-רבץבממשלת

בג״ץכהונתו,המשךנגרלבג״ץעתירה

ראש־הממשלהשלסמכותואתכיקבע

האישוםכתבבשלהשראתלפטר

במיליםכחובה,לפרשישנגדושהוגש

לפטררבץעלכפהבית־המשפטאחרות,

הסבירות״.״עילתבשםדרעי,את

פנהשוחרר,נכלא,ררעי,הורשעמאז

כבשלפוליטיקה,בחזרהשבלעסקים,

שובומונה)ש״ס(מפלגתוהנהגתאת

כשבועיים,לפניתהליך,שלבסופולשר.

בית־המשפטאתשובררעיפגש

אתלמנועהעתירהבעקבותהעליון,

רקעעלהכלכלה,שרלתפקידמינויו

לאורכיפסקבג״ץבשוחד.הרשעותיו

הציבוריוהאמוןהמעשים,מאזהזמןחלוף

והכנסת,הבוחריםע״ילררעישניתן

מתחם״בגבולמצויהפעםמינויו

סביר.עדייןאךהסבירות״,

הפכההחברה

ותטטניתלמשפטית

למשפטמומחהרבין,יורםפרופ׳גם

למשפטיםהפקולטהודיקןופליליציבורי

עםבעיהשישנהחושבלמנהל,במכללה

סביבשקורה״התהליךהמינויים.תקיפת

שאלותכמהמעלהציבוריים,מינויים

מהחשובותאחתואוליחשובות,משפטיות

ניקחהחפות.חזקתשאלתהיאשבהן

לאחרשעולהלפליליםחשדלדוגמה

מסוימת,מועמדותעללהכריזהכוונה

מתעוררתכאן׳ישן׳.בחשדמדוברכאשר

איננושהתיישןחומרמסובכת.שאלה

אזאבלפלילית,להרשעהמספיק

מידות,טוהרעללדברמתחילים

ישזאתבכלאםהשאלהומתעוררת

מינוי.למנועכדיבמידע

חוקתית,זכות־יסודזוהחפות״חזקת

האםאךלכבוד.הבסיסיתהזכותמןחלק

הזכותאתבתוכהכוללתהזאתהזכות

מפכ״ל?כמובתפקידלכהןהמוקנית

בית־דרעי,בענייןהראשוןבפםק־הרין

המשפט

$TS1$ביתהמשפט$TS1$

$DN2$ביתהמשפט$DN2$החפות,שחזקתקבעכברהעליון

זכותכוללתלאלררעי,עמדהעודשאז

הפנים״.כשרלכהן

פגיעהעלהטענותעלדעתךמה

ההתנגדותתופעותבעקבותבמשילות

למינויים?והמשפטיתהציבורית

בהקשרפעםאמרשרון״אריקרבין:

כלומר,מהפגייה׳.מישהולי׳תביאוהזה,

לחלוטין,טהורבן־אדםלהביאאפשראי

עשהלאועודנולדעתהשזהתינוקרק

הדרישהלאגםזואבלבזה.עומדכלום

חשובמינוי.להכשירכדיהמשפטית

אלאמתערב,לאשבית־המשפטלהזכיר

קיצוניסבירותחוסרשלבמקרים

להתערבות״.מינימלירףישכלומר,

המינויבהליכילקשייםהגורמיםמה

ציבוריים?לתפקידים

יותרתקשורתית,יותרנעשית״החברה

עלטענותישחטטנית.ויותרמשפטית

אומרואניהחברהשל׳משפטיזציה׳

שנה20כאןישלאחור.לחזוראפשרשאי

שנוגעיםמושרשים,מאודפםקי־דיןשל

עשתההפסיקההציבורי.השירותלטוהר

הצדאתגםלהישאבלטוב,הרבה

העולםאתלהפוךאפשראיהבעייתי.

אותולהפוךקשהגםוכךשקוף,לפחות

משפטי״.לפחות

לטיפולהצעהישלרבץזאת,עם

הבחינהשלהבעייתיותבהשלכות

שללעיתיםהוגנתהלאהמשפטית

הבחינה״במסגרתמועמדים.שלעברם

הכלליםאתלמצואצריךהמשפטית,

משפטיים.בכליםלרעהשימושלמנוע

הזהבהקשרלאמץשצריךלהיותיכול

הצדק',מן׳הגנהשלהמשפטיהכללאת

שלאחשדותאושטענותלקבועולפיו

לאחרגםבזמןנחקרוולאבזמןעלו

ייחקרו״.לאהמועמדות,

רמטכ״ללהיותיכוללא

בינוישרלהיותיכולוכן

שהטענהסבוררבץעניין,שללגופו

אינהבארון,שלדיםישמועמדשלכל

דניאלפרופסוראתלדוגמה״ניקחנכונה.

לכוחותשמתנגדמישכלשטעןפרידמן,

וינסההמשפט,במערכתהשולטים

משהוימצאוהמשפטים,לשרלהתמנות

מינויוהיאטעהשהואההוכחהבעברו.

אםהמשפטים.שרלתפקידבעצמושלו

22בעמודהמשך
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המידותטוהרשלבעיותחיפשואכן

מצאו״,שלאעוברהפרידמן,שלבהקשר

למשפטמומחהקרניאל,יובלר״ר

הבינתחומיבמרכזולתקשורתציבורי

לתופעתאחרהסברמספקהרצליה,

השניםשלאפשרייםהבלתיהמינויים

להעבירכמעטאפשר״איהאחרונות.

הואהתופעהשורשבכירים,שלמינויים

שלומוחלטעמוקאמוןחוסרשלביטוי

הממנים,בגורמיםהתקשורתושלהציבור

לא־ענייניבפוליטי,נתפסמינויכל

לרעתי,הבסיסיהרברזהמושחת,ואפילו

התקשורת,ע״ימלובההאמון״חוסר

רבהנגישותישדרמה.תמידשמחפשת

כללמועמדים.בקשרשעולותלטענות

הרשתותהד.מקבלטענה,שמעלהמי

מתפרץזהומשםלזה,עוזרותהחברתיות

שלבמקרההממוסדת.בתקשורתגם

השכולהאבאתלדוגמהניקחהירש,

ברשת,פוסטכותבהאבבבית.שיושב

ומראיינתדבריו,עלמדווחתהתקשורת

הטענותשלהעוצמהאתמגבירוזהאותו,

הירש.נגד

הזההרקעעלקרניאל,לדברי

ואויביהמינוימתנגדיכלמתעוררים

המוחלטהאמוןחוסררקע״עלהמועמד.

לתופעהפורהכרישנובמינוי,לנושיש

לסכלשמנסיםאישיים,יריביםשל

אדםשלשמושעולהברגעמינויים.

אתהמתנגדיםמוציאיםכמועמד,

שכלחזקה,כמעטבתקשורתישהטענות.

השרעלענייני.לאכשר,לאהואמינוי

ממנהשהואטענולדוגמה,ארדןגלעד

בו,תלוישיהיהמישהובךדמותו,את

שמו.ניקויאתלוחייבשיהיה

המשפטישהמונחגם,לי״נדמה

שליטה.מכלליצאניגוד־ענייניםשל

ברור.ולאעמוםהואלמינוייםהסטנדרט

בממנים,אמוןחוסרלנושישבגלל

המשפטי,ליועץשלנוהאמוןאתהעברנו

האלוףלמהולבג״ץ.טירקללוועדת

להיותהיהיכוללאגלנטיואב)במיל׳(

שרלהיותיכולכןהואאבלרמטכ״ל,

מסוים״.אבסורדפהישבינוי?

ועו״דזהרעו״דעםמסכיםקרניאל

המינויים,תקיפתשלהתופעהכיכספי,

מתפקידיםטוביםאנשים״מרחיקה

גבוהמחיר״זהכיוסבור,בכירים״,

לדבריו,כחברה״.משלמיםשאנחנו

ניגוד־מוסרבהבהרתהואהפתרון

העניינים

$TS1$ניגודהעניינים$TS1$

$DN2$ניגודהעניינים$DN2$הציבוראמוןובהשבתאחדמצד

סלםישראלצילום:הירששלגורלואתיכריעטירקל.ועדת

שבוטלובכיריםלתפקידיםמועמדויות

נאמןיעקב

׳׳ד

בר־אוןרוני

גנותיעקב

גלנטיואב

פרנקליעקב

ליידרמןליאו

היאהאמון״השבתשני.מצדבמערכת

משיגיםאיךברורשלאענק,יעדבהחלט

אותו״.

לשקףשביקשושלו,לקולגותבניגוד

לאאךלדבריהם,״קשה״חברתיתתופעה

אוכןהירש־כמפכ״לסוגייתעלדיברו

משרדראשצלרמאיר,מיקיעו״דלא?,

צלרמאיר־פילוסוף־רוזובסקי־עוה״ד

צפריר־טוליראנו,

$TS1$,צלרמאירפילוסוףרוזובסקיצפרירטוליראנו$TS1$

$DN2$,צלרמאירפילוסוףרוזובסקיצפרירטוליראנו$DN2$למינויבגלוימתייחס

כולםהזה״בסיפורעצמו.הירששל

חושבאניראשית,מכוערים.יוצאים

המשטרה,למפכ״להירשגלשלשהמינוי

כלוםמביןלאהירשראוי.לאהוא

מדי,קשיםזעזועיםשעברהבמשטרה,

ממנה.הלכוניצביםשישהכאשר

שצריךשצועקגוףהיא״המשטרה

האלה,בנסיבותלעזרה.זועקלו.שיעזרו

כילמשטרה,טובהכילאהואהמינוי

שלהלחימהבתורתמביןלאהאיש

נכנסהואשלה.המטרותומההמשטרה,

הרבהנמצאשהנושאמישהוכמולשם

ארדןגלעדהשרשלטעותוזומעליו.

תרבותעלשמוכיחמינויזהבו.שבחר

כבוד״.נותנתשלאניהול

במינויאררןשללהתנהלותמעבר

לעו״רשמפריענוסףדברהירש,של

אתה״למהעצמו.הירשגלזהצלרמאיר,

להגיענדרשלאשאתהלמקומותנדחף

צלרמאיר.תוההאליהם?״,

המינויעלמותחשהואהביקורתאולם

אתצלרמאיר,לדעתסותרת,לאעצמו,

הבכיריםהמינוייםשרדיפתהעובדה

שנעשיתרדיפהפה״ישבעיניו.פסולה

עצמה.המשטרהבחוגיוגםבתקשורתגם

כתוצאהחקירותהיוםישפתאוםמה

האף.בי.איישסוכנותמהאינפורמציה

שזהמוזרמוזר.העיתוי2013מ־נתנה

פתאום.ככהצץ

עליי.מקובלתלאהזו,הרדיפה״כל

ההוריםמצדולאהמשטרהמצרלא

השכוליםשההוריםראוילאהשכולים.

לבנוןבמלחמתבניהםאת)שאיבדו

כמפקדשימשהירשכאשרהשנייה,

שאימובןלמינויו.כךיתנגדואוגדה(

ההוריםשעובריםמהאתלתאראפשר

ענייןהסיפור.לאזהאךהשכולים,

הוריםשלענייןלאזהשלו,המינוי

להיותשיכוללמרותולכן,שכולים.

מדימוגזמתרדיפהישראוי,לאשהמינוי

עלומות׳׳חקירותמצדגםואינטנסיבית

שלהקריאהמצדוגםנגרו,שעולות

השכולים״.ההורים

הזאת?התופעהאתמייחסאתהלמה

אדירהכמותבנו״ישצלרמאיר:עו״ר

כללגביהחוצהיוצאתשתמידרשע,של

הואהזההעליהוםבכיר.לתפקידמועמד

שיסבירחברתיפסיכולוגצריךמוגזם.

למעשה,נובעת.הזוהתופעהמאיפה

שרוצהלמיהכבוד׳׳כללהגידצריך

לידיים,במשטרההטיפולאתלקחת

בתפקודו.שנכשלהזהבגוףלטפלשמוכן

אנחנומהכפיים,לולמחואבמקוםאבל

התופעהכלנגדו.יוצאיםרקעושים?

מיןזהבכיריםמינויאחררדיפהשלהזו

היהודי״.בעםשחלטירוף

במינוי:לדוןהחלהטירקלועדתהסערהרקעעל

להתנגדצפויתינוותמך,בפניההופיעארדן
הגדולההציבוריתהסערהרקעעל

תת־אלוףשלהמועמדותסביב

המשטרה,למפכ״להירש,גלבמיל',

טירקלועדת)ג׳(היוםהתכנסה

בשירותבכיריםלמינויהמייעצת

היוםבמהלךבמינוי,לדוןכדיהמדינה

לביטחוןהשרהוועדהבפניהופיעו

המינוי,עלשהגןארדן,גלעדהפנים,

שצפוירנינו,יוחנןהיוצא,והמפכ״ל

למנותישכיולטעוןלולהתנגדהיה

עצמוהירשגםהמשטרה,מתוךמועמד

הוועדה,בפנילהופיעצפוי

השופטעומדהוועדהבראש

טירקל,יעקבבדימוס,העליון

שירותנציבבנוסףבהוחברים

המשפטיםשרריין,משההמדינה,

הכנסתוחברתניסים,משהלשעבר,

ועדתפינקלשטיין.גילהלשעבר

שלכשירותםאתבוחנתטירקל

במדינה:בכיריםתפקידיםבעלי

מפכ״להמוסר,ראשהרמטכ״ל,

בתינציבהשב״כ,ראשהמשטרה,

והמשנהישראלבנקנגירהסוהר,

אינוהוועדהשלתפקידהלנגיד.

אלאהמינויאיכותאתלבחון

במינוייםהמידותטוהראתלהבטיח

אופגםדבקושמאולבחוןהבכירים,

המוצעים.במינוייםכלשהםדופי

כיבעברפסקהעליוןהמשפטבית

אתלבדוקהואהוועדהשל״תפקידה

המירותטוהרמבחינתהמוצעהמינוי

מבחינתהןזה,מושגשלהרחבבמובנו

מבחינתהןלתפקיד,המוצעהאדם

אפשריהיבטמכלוהןהממנה,הגורם

לשאלתנגיעהלולהיותשעשויהאחר

במינוי״.הכרוךהמירותטוהר

בהירש,בחירתועלאררןהכריזמאז

בניהםאתששכלוהוריםלוועדהפנו

ומתנגדיםהשנייהלבנוןבמלחמת

הירששלהתנהלותועקבלמינוי

להביעצפוייםמהםכמהבמלחמה.

הבאהבהתכנסותהתנגדותםאת

הגזרהעלפיקדהירשהוועדה.של

החיילים,חטיפתבוצעהבההמערבית

שהובילהרגב,ואלדדגולרווסראהוד

לאחרהשנייה.לבנוןמלחמתלפריצת

תפקודועלביקורתנמתחההמלחמה

וערהעל־יריהיתרביןהירש,של

והירשאלמוג,דורוןהאלוףבראשות

מהצבא.לפרושנאלץ

סביבהתסבוכתבשלכך,בתוך

מעניתחןהמשפטיליועץלתתוכריהירשמינוי

שהותטירקלולוועדתלממשלה

אתמולאישרההמינוי,אתלבדוק

ניצבכהונתהארכתאתהממשלה

ערהמפכ״למקוםכממלאסאובנצי

בודקהיתר,ביןאוקטובר.לאמצע

אלהבימיםוינשטיין,יהודההיועמ״ש,

לאיסורמהרשותאליושהגיעוחומרים

לחברותבנוגעומהמשטרההוןהלבנת

כמרכזלהירש.הקשורותביטחוניות

הירששלדיןלחיקורבקשהנבחנת

FBIהקשוריםונושאיםמגיאורגיה

האמריקאי.

מעניתחן


