
)23 מעמוד (המשך
 במחלקת עבדתי בג״צים, לימדתי בג״צים,
 דעתי את נתתי לא פעם אף — הבג״צים

 שבית־המישפט הזה, הלא־נורמלי למצב
המוחזקים...״ השטחים בענייני עוסק העליון

ה ט ל ח  של ה
ד איש ח א

 לא בדיקותיו של הראשון שלב ף
 הוא ספר. לחבר נגבי משה התכוון ■י■

 והשטחים הבג״ץ על מאמר לפרסם קיווה
וגי ראשונות שיחות אחרי הכבושים.

 במישור־ עובדי־מדינה עם מקדימים שושים
שמאח כולם לו הבהירו הבכיר, המישפטי

 הכבושים בשטחים הבג״ץ של הנושא רי
 — אחד איש של החלטה לה עומדת
שמגר*. מאיר השופט

 ששמגר מכיוון נגבי, את התמיה הדבר
 אלא פוליטיקאי, או נבחר־ציבור היה לא

 בנושא שמגר של מעורבותו ממונה. פקיד
בכי תפקידים בשלושה פעילה היתד■ זה

 צבאי כפרקליט זה: אחר בזה שמילא רים
ל (עד לממשלה המישפטי כיועץ ראשי,

 — 1968 בספטמבר זו למישרה כניסתו :
 השטחים), על בג״צים כימעט היו לא

עליון. כשופט מעמדו בתוקף ולבסוף
 עברו את לחקור נגבי התחיל כאשר

 שפירסם לחוברת־הנחיות הגיע שמגר, של
 ,1966ב־ ראשי, צבאי כפרקליט שמגר,

 בשטחים צבאיים ל״פרקליטים הנחיות ובה
הנח־ שמגר, הביא זו בחוברת כבושים״.

נגבי מחבר
עימות

 בדיני- שיעור-קומה בעל כמומחה שב
 שיהיו חלם שמישהו לפני עוד מילחמה,
 הוראות — כבושים״ ״שטחים לישראל

ב עצירים של כיבודם על שונות נוהג
המנ בימי שנעצר שמגר, כאלה• שטחים

 לגלות ושנשלןז אצ״ל, כאיש הבריטי דט
 הזה היום עצם עד נגבי, לדעת חי, לקניה,

 שלו וההגליה המעצר של רושמם תחת
בנעוריו.

קול שי ה ה  הי
רי שיקול ס מו

 שמגר השופט של המכרעת רומתו ךץ
 הכבושים והשטחים הבג״ץ לנושא ■ •

 היועץ למישרת מינויו עם מייד באה
 את להחיל ההחלטה :לממשלה המישפטי

השטחים. על הבג״ץ
 אבל שמגר, של החלטה זו היתה אמנם י

 דאז, ראש־הממשלה לפני הובאה היא
 יעקוב שלה, ושר־המישפטים מאיר, גולדה

 כפי אותה. שאישרו — שפירא שימשון
 שמגר: השופט ממקורבי אחד לנגבי שאמר

 מאחר האלה... בדברים מבינים הם ״מה
בינ במישפט כמומחה נחשב ששמגר
 ובדיני-מילחמה, בשילטון־כיבוש לאומי,

 זה נושא על עמדתו את השילטון קיבל
בהק נגבי מעיר איש-מיקצוע...״ כעמדת

בבחי רבים בדברים היה ״שמגר זה: שר
 מאיר, גולדה עבור אורים־ותומים נת

 המישפטי היועץ של עלייתו החלה ובימיו
פולי השפעה בעלת כאישיות לממשלה

טית.״
שמגר היועץ־המישפטי של שיקוליו על

 בתקופת חי שנוגד בשם אחר שופט *
 (ג/ שופטים בספר נאמר ועליו השופטים,

 ויך בן־ענת, שמגר היה ״ואחריו :ל״א)
 הבקר במלמד איש שש־מאות את־פלישתיס

את־ישראל.״ גם־הוא ויושע

ה השטחים על הבג״ץ החלת בעניין
ה ״השיקול נגבי: משה מוסיף כבושים,

 מוסרי. שיקול היה שמגר של מכריע
כנר לו, היתה צבא, איש שהיה מאחד

 מיסגרות לגבי חשדנית השקפה אה,
 איש האמין לא 1968שב־ עוד מה צבאיות.

 זאת עם יחד שנה. 15 יימשך שהכיבוש
 הצבאי המימשל את לבנות כוונה היתה

 מעל ידיים ולסלק ביותר, והליברלי הנאור
 שירטון, על עלה זה אבל לאוכלוסיה.

 על- רק לסמוך שאי־אפשר הבין ושמגר
 עצמו. את לרסן יידע הצבאי שהמימשל כך

אז פיקוח שיהיה מעונייו היה הוא לכן
 כפרק- עוד זאת בעמדה נקט הוא רחי.

 שהי- הראשונה בעתירה ליט־צבאי־ראשי,
 המישפטי כיועץ מונה בטרם לבג״ץ, תה

לממשלה.״
 המישפטי כיועץ שמגר נתמנה כאשר

 תקר באותה מחייבת. מדיניות הדבר הפך
 כמו שידע, במדינה אחד אדם היה לא פה

 או בשטחים, לבג״ץ סמכות אין כי שמגר,
להת אי־הסמכות לטענת טוב סיכוי שיש
 הירדני החוק על־פי בבית־המישפט קבל

 והחוק לירדן) ממערב בשטחים עדיין (החל
 דוגמה: זה בקשר מביא ״אני הבינלאומי.

 קבע ברמאללה בית־המישפט־לעירעורים
 של צו לבטל סמכות לו שאין 1968ב־

 לפסיקה המרכזי הנימוק הצבאי. המימשל
ב ריבון הוא שהמימשל־הצבאי היה זו

 מחליף הצבאי והמפקד הכבושים, שטחים
 ביוד אין ריבון ובתור חוסיין, המלך את

 שלו, צווים לבטל יכול הישראלי המישפט
ממו את גם תופס הצבאי המפקד שהרי

 רק לא הוא הירדני. הפרלמנט של מו
 צרהפ־ ,מחוקק׳. גם אלא מבצעת׳ ,רשות

 — ברוג׳ייב הפקעת־הקרקעות כבו קעה,
 ש־ הדעת על יעלה האם חוק. כמו הוא

 כך חוק־ירדני? יבטל ישראלי בית־מישפט
הבינלאומי. החוק אומר גם

 למצב אין תקדים. יצר שמגר ״השופט
הנא במישטר־הכיבוש רק לא תקדים, זה
 במישטרי־כי- גם אלא נפשע, שהיה צי,

ה של ממקורביו אחד ליברליים. בוש
גי של הדוגמה את הביא שמגר, שופט

 מ- גרמני ממוצא האזרחים אלף 30 רוש
 משלו וצרפת אנגליה כאשר חבל־הריין,

 לשום הראשונה. מילחמת־העולם אחרי בו
עתירה להגיש זכות אז היתה לא גרמני

בפא או בלונדון׳ העליון לבית־המישפט
בטוח.״ זה ריס.

 שמיס- היא בעולם המקובלת ההשקפה
 אזרחי. ביודמישפט מפני חסין של־צבאי

 שמגר השופט .1967ב־ המצב גם היה זה
לטע טוב סיכוי שיש ידע הוא זאת. ידע
שהשופט עוד, מה להתקבל, האלה נות

לצה״ל שמגר של ההנחיות
סודי

ה הטענות בפירוש: אמר ויתקון אלפרד
 שבית- ויתקון סבור כיום נכונות. אלה

הומניטריות״. ״מסיבות צדק המישפט
 את העלה לא ששמגר ״אחרי נגבי•:

 ובית־המיש־ מישפטי, כיועץ הזאת הטענה
 הדיון נסב מיוזמתו, אותה העלה לא פט

 הביעו אחרים שופטים גם לגופן. בשאלות
 התחילו מעשה אחרי זו. בשאלה ספקות
 החדש למצב המישפטי הכיסוי את לחפש

 סמכות שיש תיאוריה לבנות החלו הזה.
המוחזקים. בשטחים לבג״ץ

באק לבית־המישפט, מחוץ ״מלומדים
את לבנות התחילו ובפרקליטות, דמיה

 נכון ואמרו: זה, מאחרי שעומד ההגיון
 מנקודת־ אבל ריבוני, הוא צבאי שמימשל

ה מפקד העליון בית־המישפט של המבט
 והוא בצה״ל, אלוף הוא המערבית גדה

 העליון בית־המישפט של לשיפוט כפוף
ה בשטחים עושה שהוא מעשה כל על

ב עושה שהוא מעשה על כמו כבושים,
ירושלים.

 מאוניברסיטת דינשטיין יורם ״פרופסור
תי זו אבל זו. בהשקפה תומך תל-אביב

לאחר־מעשה.״ אוריה

ה גי לו כו סי  פ
עציר של

 שני של לשרביטם עבד אשר אדם ^
 מעניין לממשלה, מישפטיים יועצים ״

 ״השופט :לשניהם נגבי שמעניק האיפיון
 על ששומר כאדם מרחוק נראה שמגר

 עבדתי אני ברק. לאהרון בניגוד דיסטאנס,
 וחברה׳מן, שלומפר היה ברק שניהם, עם

 לא בחליפה. לבוש תמיד היה ששמגר בעוד
 כפי מאיר בשם לשמגר פונים היינו

 מפני אהרון, בשם פונה היית שלברק
 במר פונים היו לשמגר רצה. הוא שכך

 בשיחה זאת, עם יחד היועץ. או שמגר
 על אומרים פתוח. מאוד אדם הוא אישית
 ואפילו די-לאומיות, דיעות לו שיש שמגר

 הרגישות לו יש זאת עם יחד ניציות.
לצדק.״ לזכויות־אדם, החזקה

 כאשר נגבי מביא זו לרגישות ראיות
 השופט של ליחסו בקשר זאת מפרט הוא

 ״היה הכבושים: השטחים לתושבי שמגר
השט תושבי אצל ליצור שלא חשוב לו

 קלאוסטרופוביה. של תחושה הכבושים חים
 שר-ביטחון עדיין היה דיין הזאת בתקופה

 והתערב המוחזקים, בשטחים ריכוזי מאוד
 ה־ בצד אבל בהם. שנעשה בכל כמעט

 מאוד לו שהיה שמגר, על סמכו מישפטי
יר לא האלה השטחים שתושבי חשוב
בחוסר־אונים. גישו

ומע מוסריות מסיבות רצה, לא ״שמגר
 שהם רצה הוא סיר־לחץ. שיווצר שיות,

 לא הם מישטר־הכיבוש, למרות כי יחושו,
זכו להם יש וכי עולמם, כל את איבדו

 עבריינים, הם אם אפילו בסיסיות, יות
עצורים. או חשודים

 שמזגר: מאיר
עד■!! שופט

ר יי ה/ נ א  ,1975 בשנת נבחר ותכול״עיניים גבה־קומה נ
 יוצא- היה שמגר מאיר עליון. שופט למישרת ,50 נגיל ^

 משנות שארבע בכך השופטים, יתר בין במיקצת דופן
 על באפריקה, הבריטים של במחנות־מעצר בילה נעוריו
באצ״ל. חבר היותו

 העולם, מילחמות שתי שבין בתקופה בדנציג נולד שמגר
 למדינה השתייכה ולא חופשית עיר היתה זו עיר כאשר

לי ואת צעיר, בגיל לישראל הוריו עם עלה הוא כלשהי.
 שנה בתל״אביב. בלפור התיכון בבית־הספר סיים מודיו
 הבריטים על״ידי נעצר ,19 בגיל הגימנסיה, סיום לאחר

 הקמת אחרי רק לישראל חזר הוא לאפריקה. והוגלה
המדינה.

 בבית־הספר בהתכתבות מישפטים למד מעצרו בתקופת
 לימודיו את השלים ואחר״כך שבפלשתינה־א״י, למישפט

 המיש- למערכת מייד הצטרף הוא לונדון. באוניברסיטת
לתפ להגיע ספורות שנים בתוך והצליח צה״ל של פטית

 הפרקליט של סגנו שהיה אחרי זו. במיסגרת הבכיר קיד
 לתפקיד בעצמו התמנה שנים, כמה במשך הראשי הצבאי

.1961 בשנת זה
 ממנו בנמוכים ונהג פיקודיו, על מאוד אהוד היה הוא

 על התנשא לא מעולם הוא ביותר. הוגנת בצורה בדרגה
 ״אחד היה לא ומעולם מדי, יותר התקרב לא גם אך איש,

 היה לפקודים והלויאליות החביבות למרות מהחבר׳ה״.
ריחוק. של מסויים מעטה תמיד סביבו

 בצה״ל. מיוחדת בהערכה זכה ראשי צבאי כפרקליט
 תפקיד מילא כאשר הדוק בקשר איתו שהיה דיין, משה

 אותו לכבד למד הימים, ששת במילחמת שר־הביטחון
 למדי- החדשים השטחים והתוספות המילחמה, ולהעריכו.

 שמגר הצבאית. הפרקליטות את הפתיעו לא נת״ישראל,
 של טיוטות מונחות היו מיוחדים בתיקים היטב. מוכן היה

שנד חירום/ לשעת פקודות ושל המתאימים החיקוקים
המילחמה. אחרי מייד רשו

 זכתה בשטחים שהוקמה הישראלית המישפט מערכת
 של ותיכנונו מחשבתו פרי היתה וכולה ניכרת, בהצלחה

 גם כפצ״ר, תפקידו עם בבד בד מונה 1968 בשנת שמגר.
 מונה זו שנה בתום מישרד״הביטחון, של מישפטי כיועץ
לממשלה. המישפטי כיועץ

 ממשלת כי שחשבו מכיוון זה, ממינוי הופתעו רבים
חבר היותו את — נעוריו חטאי את לו תזכור המערך

ואשתו שמגר
צנוע

 אנשי את גם שיכנעו והגינותו כישוריו אולם האצ״ל.
 שמאז גם מה זה. לתפקיד המתאים האיש הוא כי המערך

 פוליטית בפעילות יותר השתתף לא מאפריקה שיחרורו
כלשהי.

ה שופט ש ק  נו
ר מי ח מ ו

יו ף*  ומסתפק צנוע כאדם ידוע הוא ■הפרטיים חי
 רבות שנים מזה נשוי הוא נאמן. ואב בעל במועט,

 המישפטי, כיועץ שהתמנה עד ילדים. שלושה ולהם לגאולה,
לירושלים. המישפחה עברה אחר-כך בצהלה. התגוררו

 תמורת כסף לקבל מסכים אינו הוא כי מספרים מכריו
 ואף שונים, בכינוסים לפעם מפעם נושא שהוא הרצאות

 הוא כאלה. הרצאות עבור אליו שנשלחו שיקים החזיר
 חברתיים מיפגשים ובעת מצטיין כספורטאי היום עד ידוע
בכדור־מים. במיוחד מצטיין הוא עורכי-דין של

בהש שזכה מצליח, מישפטי כיועץ שנים שבע אחרי
 הוא עליון. כשופט התמנה המדיני, במישור גם גדולה פעה

 מעמיקים פסקי־דין של רב במיספר זה מינוי הצדיק
שכתב. ומנומקים

ומחמיר. נוקשה כשופט סניגורים על־ידי נחשב הוא
 לא בעירעור, יושב שמגר ״אם :אימרה יש עורכי־הדין בין

 שבא האיש כי חוששים הם לירושלים.״ לנסוע כדאי
 ואכן עבריינים. של בעונשיהם יקל לא הצבאית מהפרקליטות

 היחידה הטענה חוק־וסדר. של בעניינים במיוחד מקפיד הוא
 היא המישפטי, בכישרונו המכירים עורכי״דין טפי גם נגדו

 שופטים של והליברליות שאר״הרוח את חסר הוא כי
לגימלאות• שיצא כהן, חיים כמו גדולים
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