
שחגר !!יוסנדק
 מול בג״צ — צדק של ״כבלים בשם י■ ספר אוד לראות עומד אלה ימים ף*

 משה מאת בשטחים״ הישראלי הממשל
 מציג הספר ירושלים. כנה, בהוצאת נגבי,

 בית־ את שהוביל המישפטי, התהליך את
 עימות לעמדת בישראל העליון המישפט

 ביתי של כניסתו ואת ממשלודישראל, עם
 אח שמפלגת למחלוקת העליון המישפט
.1967 מילחמת מאז המדינה
 כעורך־ משמש נגבי, משה הספר, מחבר
 מיוחד ופרשן וככתב ישראל, בקול חדשות
 שני תואר בעל שהוא נגבי, בג״ץ. לנושאי

 ה־ במחלקת כמתמחה עבד במישפטים,
 וכמרצד. פרקליטות־המדינה, של בג״צים
 ל־ בפקולטה הבג״צים נושא את שלימד

ב העברית האוניברסיטה של מישפטים
ירושלים.
 בית־ שופט הוא זה ספר של גיבורו
מא שדמותו שמגר, מאיר העליון המישפט

 בת תקופה במשך השאר כל על פילה
 צבאי כפרקליט .כיהן שבמהלכה שנה, 15

 כיועץ־מיש' אלוף־מישנה), (בדרגת ראשי
 שנתיים־ תוך עליון. וכשופט לממשלה פטי

כ להתמנות שמגר השופט עשוי שלוש
 שבה מישרה העליון, בית־המישפט נשיא
לגימלאות. צאתו עד יחזיק

מה שי מ
ת שרי אפ תי־ בל

 מול בג״צ - צדק של כלים ,ך
 הוא בשטחים״, הישראלי הממשל

 בתהליך העוסק מאלף, מיסמך בבחינת
 מאז העליון בית־המישפט על עבר אשר

 הכיבוש־הישראלי של הראשית שלבי
 בלתי־מת־ כגוף ,1967 ממילחמת כתוצאה

 של למצפונה כתחליף להפיכתו ועד ערב,
הישראלית. החברה

 משה סיפר סיפרו, לכתיבת הרקע על
נגבי:
 את סיקרתי כאשר 78/79ב־ התחיל ״זה
הישי כל אחרי עקבתי אילון־מורה• בג״ץ
 לפסק־הדין עד בית־המישפט. באולם בות

שהפלס הרושם לי היה אותי, שהפתיע
 הבג״צים. בנושא הפסד על משחקים טינים

 ניצחונות- להשיג יכולים שהם התרשמתי
הכולל. בניצחון לזכות לא אך ביניים,

 ובלתי־עביר גבוה מחסום עמד ״מולם
 שפדקלי־ עוד מה הביטחוני. הנימוק של

 היא שתמיד פטנט גילתה טות-המדינה
 או בצה״ל, אלוף של תצהיר לשלוף יכולה

 עושים שסימני־דרגה היה ידוע רב־אלוף.
העליון, בביודהמישפט גם רב רושם

 הלכה להפוך ניתן שלא היה דומה קעות.
 של מחייב תקדים זה כזאת. מישפטית

 שדומה משוכה, היתר, זו שופטים. חמישה
 כימעט עליה, לעבור ניתן לא כי היה

בלתי־אפשרית. משימה
 המהמם, פסק־הדין את ראיתי ״כאשר

ל והגעתי ה,למה?׳, את לבדוק התחלתי
התצהיר (א) ראשוניות: תשובות שלוש

ל איש י האצ

ן בממשלת י בג
 מאיר בית-המישפט-העליון שופט

 בסיפרו האמיתי הגיבור שהוא שמגר,
 — צדק של ״כבלים נגבי משה של

בשט הישראלי המימשל מול בג״ץ
 כשנתיים בעוד לכהן עשוי חים״,
 לשנת עד העליון בית־המישפט כנשיא
תמי שנים תריסר במשך — 1995
 המרתקות הדמויות אחת הוא — מות

 בשנים הישראלית במערכת״המישפט
האחרונות.

 .1925ב״ במציג נולד שמגר מאיר
 גרמניה בין עיר-מחלוקת היא (העיר

 חופשית״ ״עיר היתה אז לפולין.
בשלי היא וכיום הגרמנים, בשליטת

 עלה 1939ב״ גדנסק). בשם פולין, טת
 סיים ׳40ה־ שנות ובראשית ארצה,
באוני ופילוסופיה היסטוריה לימודי

הת הוא ירושלים. העברית ברסיטה
 באוניברסיטת מישפטים ללמוד חיל

לונדון.
 בארץ הבריטים על-ידי נעצר 1944ב־

 בירושלים במעצר הוחזק אצ״ל, כחבר
 לארית- הוגלה הוא אחר ובלטרון.

לקניה. ואחר-כן ריאה,
 סיים הוא מילחמת־העצמאות אחרי

 1954וב- שלו, לימודי־המישפטים את
 החל צה״ל. של מג״דים קורס סיים

פצ״ר של בתפקיד כיהן 1961כ־

 התחיל ובמקביל (פרקליט״צבאי״ראשי),
 ו״מיש- מילחמה״ ״דיני על להרצות

העב באוניברסיטה בינלאומי״, פט
 על בנוסף מונה, 1968 באפריל רית.

 למע- כיועץ־מישפטי כפצ״ר, תפקידו
 יותר, מאוחר שנה חצי רכת-הביטחון.

היו למישרת מונה בספטמבר, באחד
 יצא- 1970ב־ לממשלה. המישפטי עץ

 על בבג״ץ להגן סירב כאשר דופן,
 לרשום שלא מישרד־הפנים החלטת

ש משום כיהודיה, זיידמן הלן את
ריפורמי. גיור התגיירה
פר את לחקור הורה 1975 במרס

 פרשת־השחיתות צור, מיכאל שת
חו כמה השילטון. בצמרת הראשונה

 מונה ביולי, באחד אחר-כך, דשים
 ,50 בגיל בית-המישפט״העליון כשופט

אוק בחודש השופטים. צעיר והיה
 שר- במישרת לכהן סירב 1977 טובר

ה בגין. מנחם בממשלת המישפטים
האגו הנהלת חבר הוא שמגר שופט

 ולדיני- צבאי לחוק הבינלאומית דה
מילחמה.

 הוא וסדר, חוק של איש שהוא מאחר
 וההפרה הגוש׳ של מההתפרעויות התרגז

 זה צווים. מיני כל של שלחם השיטתית
 ניסו גדרות, פרצו אמונים גוש שאנשי

 הקימו שלהם, ההתנחלויות את להרחיב
הרי — ובעיקר בלתי־חוקיות, התנחלויות

 אותו הכניס זה צה״ל, על ידם את מו
 כל מתוך הבנתי מאוד. חזק לקונפליקט

שמת לנדר ושל ויתקון של הערות מיני
מעניין. דבר בשל

 את קיבלו השופטים חמשת כל ״כאשר
 תוך אילון־מורד, את לפנו וציוו העתירה,

 אז נקודת־המיפנה. שזוהי' נדמה יום, 30
 ? קרה זח ומדוע איך :לשאול התחלתי

 שבית- קרה זה איך להבין אותי סיקרן
 הגיעו וממשלת־ישראל העליון המישפט

בתולדו ביותר החריפה לנקודת־המשבר
אח נקודות-סיכסוך בעבר היו כבר תיהם.

 לממשלה העליון בית־המישפט בין רות
אח רגישים ונושאים ומדינה דת בשאלות

לחלו שונה היה כאן שקרה מה אבל רים.
 להיכנס אולץ העליון בית־המישפט טין.

 העם את המפלגת גדולה הכי למחלוקת
הצ הרחב, הציבור מבחינת .1967 מאז

כאילו העליון ביודהמישפט פיתאום טייר

שו כשנתיים בעוד שינחו האיש מיהו מ  כנשיא שנים תריסר נ
 הברים■□ ניד■ מעצו תקובת עדו השפיעה איו !!,,העד בית־המישפם

הכבושים השטחים רגבי הישראלי במישפט שקטה מהפכה הורד ואיו
מבחי נחוץ ,זה אומר גנרל אותו וכאשר

 את השופטים רואים אינם ביטחונית!׳, נה
להת ביטחונית מבחינה כמוסמכים עצמם
ידיים. ומרימים — זה עם מודד

 אחרי אצלי התחזקה הזאת ״המחשבה
 שופטים חמישה כאשר בית־אל, בג״ץ
הקר- הפקעת בעניין העתירה את דחו

ברלב, חיים (מילואים) רב־אלוף של
 רפאל הרמטכ״ל בין הפנימית המחלוקת (ב)

וייצמן, עזר שר־הביטחון ובין איתן
 לעתירה. גוש־אמונים של ההצטרפות (ג)

הנסיבות הצטברות את שראיתי ״ברגע
 ראיתי — השופטים תגובות עם האלה,
עדיין חדש. משהו כאן להתבשל שהולך

חש אבל תתקבל, שהעתירה האמנתי לא
 רוב העליון בבית־המישפט יהיה שכאן תי

וית אלפרד בשופט עיני שמתי ומיעוט.
הש בעל כשופט בעבר ידוע שהיה קון,

כ נראה גם והוא ביטחוניסטיות, קפות
 מהסוג עתירה לקבל שיכול האחרון אדם
אותו. הרגיז שגוש-אמונים אלא הזה.

 — המיתרס של אחד מצד עומד הוא
 בית־המיש־ עליו. האהוד הצד ולאו־דווקא

 לפי אנטי־ציונית, גישה ונקט כימעט פט
 נותן מהציבור 50ס/סל־ שקרוב הפרשנות

 מסכים לא שאני פרשנות — לציונות
איתה.

ב־ עסקתי מישפטים, שלמדתי ״למרות
_ _ _ _ _ 23 ^




