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היועץ המשפטי

•

מאת שלמה מי-מל
 2תגובות

לממשלה ,את השר לביטחון פנים אמיר

אוחנה ,שאין זה חוקי לסרב לחסן אסירים .תגובתו של אוחנה לא איחרה לבוא" :מי הוא?" ,תוך
שהוא תוהה כיצד פקיד יכול להורות לו• "נסיך הדמוקרטיה'י נבחר ציבור' כיצד לפעול?!
בימים אלו ממש מתנגנת אותה מנגינה רק שהפעם מדובר בשר האוצר ישראל כ"ץ ובראש
הממשלה בנימין נתניה ו'

שכל כך רוצים לשפוך מיליארדי שקלים לטובת מענקים למיניהם,

שבועות ספורים לפני הבחירות ,מתון רצון לקנות את הבוחרים .וגם הפעם כאשר פקידים בכירים

באוצר ,כמו גם נגיד בנק ישראל ,מתנגדים ,בעדינות ,התגובה הצורמת מגיעה" :מי הם בכלל?
אין זה דמוקרטי לומר לנבחרי העם מה מותר ומה
קצת הזוי דווקא

אסור!" .

בדמוקרטיה לשמוע אמירות מהסוג הזה.

הרי לשם בך בדיוק נבחר הדרג

המקצועי .להיות הגורם המקצועי ביותר שמייעץ לנבחר הציבור' שלעיתים רבות לא מגיע מאותו
תחום

המקצועי .

הרי לא הייתם רוצים לראות שר שהוא לא רופא מבצע ניתוח כירורגי להסרת גידול סרטני מראשו

של חולה סר~:ון' ולא הייתם מכנ'סים את הרכב שלכם לאחר תאונה למוסך שהעובדים בו לא למדו
מכונאות רבב ושאינם מבינים במכוניות.

חשוב שבולנו נבין מי הם בל אותם "מי הם בכלל".

נגיד בנק ישראל אמיר ירון נכנס לתפקידו ב 24-

בדצמבר

שנים שכיהן בפרופסור בבית ספר לניהול מוביל בארה"ב

, 2018
-

במינוי של נתניה ו

עצמו ,

לאחר

ב"ס ו ורטון  ,אוניברסיטת פנסילבניה.

הוא אגב הגיע במיוחד לישראל לשובת התפקיד .בעבר פרסם ירון מאמרים פורצי דרך על המחזור

הכלכלי ועל מערכות תשלום אלק~:ורוניות.

בנק ישראל ,על מומחיו ,מתנגד לתובנית הכלכלית של נתביהן ושל כ"ץ ,משום ש"חסרים בה
הרבה פרטים ונתונים".

"חוסר הפרטים",

מציין ירון'

"מקשה עלינו לקבוע הערבה

מקצועית לצורך קביעת עלות

ואפקטיביות של התובנית" .בנק ישראל ביקש מידע נוסף .פקידי האוצר אינם יבולים לספק
פרטים אלו מפני שהתוכנית לא נבנתה בעזרתם ובהנחייתם.
למעשה ,אם באמת שאלתם ,אין בעצם תוכנית .היא לא קיימת.
היועץ המשפטי לממשלה

מתנגד גם הוא

לתוכנית הכלכלית ,בעיקר בטיימינג

הנוכחי .

מה

לעשות ,ככה דה בדמוקר~:ויה .בסמוך לבחירות ,החוק אוסר על ממשלת מעבר להדרים כסף לתוך
הפעילות הכלכלית של המשק ,מחשש לשוחד בחירות.
זאת

ועוד ,

ההיסטוריה הכלכלית של ישראל' אף שהיא קצרה

למדי ,

מלמדת על תופעות של

כלכלת בחירות שגרמו בעיקר לנזקים.
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טוב ע 1ש'  Dמנדלבל'lכ  ] 11' 1שעומד'  Dבפרץ בד' למנוע בדק בלת'-הפ'ן שעלול לה'ראות

בשוחד בח'רות .

אנו בישראל צפינו בארה"ב מהצד וחווינו שיעור במשך ארבע שנים ,בנוגע למה שקורה באשר
נבחר' העם מג'ב'  Dבדלדול ןבב'1כ 1ל לחוות דעתם של מןמח'  , Dבאומרם ' :מ" הוא? מ' הם? או מה
זכותם?"

"מי אתה ,דייר פאוצ י י? מה אתה יודע  ,למרות תבונתן רבת השנים כחוקר וברופא בתחום
הווירולוגיה?" הפ:Lכיר לעברו לא אחת הנשיא המודח דונלד טראמפ .לאחרונה סיפר פאוצ'י
בריאיון לניו יורק טיימס ,על קשריו עם הנשיא לשעבר טראמפ" :תמיד ניסיתי להסביר את
חומרת המצב

-

ותגובת הנשיא תמיד הייתה' :אם בן ,זה לא נורא  ,נכון?' ,והייתי משיב ' :זה כן

נורא! ייי  .מובן שטראמפ לא הקשיב .
ובן גם ב  ',ץ

ונתניה ו.

ואנו ,הבוחרים  ,תוהים ביום האם בכלל ניתן להאמין להם ,לפוליטיקאים  ,שרק מבקשים להיבחר

מחדש .הצ'ב  11ע"ף מחוסר ההחל1כ' 1ת ומחוסר קבלת ההחלטות בשנה החולפת  .הצ'ב  11דורש
לשמוע את דעתם של מומחים אמיתיים ,המציעים ניתוחים מקצועיים על בסיס שנים רבות של

ל'מוד ומחקר!
ז'אן קלוד ג'ונקר י לשעבר נשיא האיחוד האירופי' אמר פעם " :אנו הפוליטיקאים יודעים מה
שעלינו לעשות ,אולם איננו יודעים כיצד לעשותו ולהיבחר

שוב!" .

כ '' ץ ונתניה ו הוכיחו עד בה

שאינם יודעים מה לעשות .הגיע הזמן שיקשיבו למומחים ,יתייעצו איתם ,וביחד יבנו תוכנית

רצינית להצלת המשק .תוכנית שתסייע למי שבאמת זקוק לסיוע .
במקום זאת ,הם עושים פופוליזם מהתקציבים ומהמצב העגום שאנו מצויים

בו ,

ומבקשים לשפר

את מצבם הפוליטי.

זה לא יעבוד! ואם שאלתם "מי הם בכלל"? הם פשוט פוליטיקאים שאיבדו את אמון הציבור
לחלוט'ן " .דרש דמן רב לבנות אמון דה מחדש ,וחבל.

גתי ו ת

דרג מקצוע י

f

שתף

ln

דרג פוליטי

שתף

ףתש

0

t#

צייץ

מודס שמואל נאמ ן

0

g+

1+

פרופ' שלמה מ י סל

נתניהו

0

כ(j

שתף

0

The requested URL returned error: 404 Not f ound

על המחבר

/

המחברת

כבתות נוספות של המחבר

שלמה מי-טל
פרופסור  ,עמ'ת מחקר בב'  lבמוסד שמואל נאמן למחקר לא 1מ'  ,טבנ'. ] 1

2

,

תגובות

כתוב גתובה

,.
פברואר 16:00 , 2021 03

גדעון שניר

האמנם?
עולה באן לד'ון שאלה מענ"נת וחשובה הנוגעת ל'ח ' Dהגומל'] ב'ן ממונה נבחר
ציבור' ובין הבירוקרט -איש המקצוע שתפקידו לממש את החלטות הדרג

המדיני .

נתייחס תחילה לדוגמה שנבחרה לפתיח  .שמעתי במו אזני את השר אוחנה אומר
ברא' ]1בטל ' 11ד'ה שתח'לה הוא רוצה לחסן את סגל עובד' בת' הכלא  ,ולאחר מבן
לחסן את הבלוא'  . Dלא שמעת' ממנו ולו פעם אחת ב' מסרב הוא לחסן את

הבל 1א'  .Dהעדפה דן נשמעת הג' ' J1ת וגם תואמת את החלטת הממשלה לחסן קודם
את המורים

-

לפני התלמידים ,ואת הצוותים הרפואיים בבתי החולים לפני

המאושפד' . Dלא שמעת' את ה'ועץ המשפט' קובע שהעדפות אלה של ש ' l
הבריאות והחינוך -אינן בסמכותם ,או שהן "בלתי חוקיות"  ,ואף לא מילת גינוי
אחת בלפ'ה Dמצד בל' התקשורת .במה דנה דווקא אוחנה ש'שמש באן מקרה בוחן

לסוגיה החשובה? אם לא הנטייה הפוליטית האישית של הכותב .

]'א חולק על בן שתפק'ד 1של "ה'ועץ " לספק ע'צה בלבד ' שבן האחר•ןת לב'צוע,
לטוב אן לרע  ,נתונה באופן בלעד' ב'  ' lהשר הממונה שרק הוא נותן את הד'] בפנ'
הבוחר '  1א ' ] הוא 'בול לטעון למשל ב' ב'צע אן לא ב'צע משהו על פ' ע'צת ה'ועץ-

ולכן הוא " אינו אחראי לתוצאות יי  -זה לא תופס בשום מקום .
אן טבעי הוא שלפקיד ממשלתי תהיה דעה עצמאית בפי הכשרתו וניסיונו המקצועי

בתחום על' 1הוא מופקד' אן תה'ה דן נא ' ב'ת להאמ'] שהוא חף מהשקפת עולם
פוליטית וגם חסין מהשפעותיה  .במיקרים בהם קיים קונפליקט שאינו ניתן לגישור
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