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מי היא המיועדת להתמנות בחודש הבא לנשיאה 
הראשונה של בית המשפט העליון? לוחמת אמיצה 
למען שלטון החוק, או בוסית כוחנית שמקדמת רק 
את נאמניה? מנהלת פרגמטית שתגשר על השסעים 
בעם, או תומכת באקטיביזם שיפוטי שיעמיק את 
הקרע עם הממשלה? דורית בייניש מקבלת לידיה 
מוסד במשבר אדיר ורוחות סוערות מאוד סביב 
השאלה - האם היא האדם המתאים. דיוקן

32תואם זוהר  הזמר ישי לוי השתחרר מהכלא אבל לא נגמל מהסמים והייסורים
76תואמת מדונה  הזמרת הפרובוקטיבית כריסטינה אגילרה שינתה תדמית למרילין מונרו
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ה־14 בספטמבר 2006, מועד פרישתו הר־
שמי של אהרן ברק מכס הנשיא, מסתמן 
של־ מפני  חגיגי,  גורלי.  אך  חגיגי  כיום 
ישראל  מדינת  של  בהיסטוריה  ראשונה 
נשיאת  לתפקיד  אישה  להתמנות  אמורה 
בית המשפט העליון. גורלי, משום שהאי־
שה המיועדת לתפקיד הרם — דורית בייניש — תקבל לידיה 
משעותיה  באחת  הישראלית  המשפט  מערכת  של  ההגה  את 
הקשות ביותר. מה שמעלה אוטומטית את השאלה, האם ביי־

ניש היא האדם המתאים למשימה.
לא קל לענות על השאלה הזאת, אולי בגלל שב־11 
השנים האחרונות, מאז הפכה לשופטת בבית המ־
שפט העליון, התרחקה בייניש מאור הזרקורים 
בעבר.  רבות  פעמים  בה  שהיכה  המסנוור 
פרקליטת המדינה הנמרצת ובעלת הד־
עות החריגות נעלמה בעשור האחרון 
מאחורי הכורסה הכתומה של בית 
להיעלמות  העליון.  המשפט 
הבוחשים  טוענים  כך  הזו, 
המשפטית,  במערכת 
הייתה סיבה מרכזית: 
בייניש  טקטיקה. 

הנשיאות  את  לה  לגנוב  אחד  לאף  תיתן  לא  שהיא  החליטה 
מתחת לאף.

בייניש שוללת מכל וכל, בשיחות סגורות עם חוג מקור־
ביה, את ההסבר הזה להורדת הפרופיל שלה. לטענתה, בשנים 
שהייתה  מכיוון  נעלמה  היא  כשופטת  לכהונתה  הראשונות 
הקודם כפר־ מנועה מלהתעסק בתיקים הקשורים לתפקידה 
קליטת המדינה. "בתפקיד הקודם שלי”, אמרה באחת מאותן 
ביו־ ”הייתי במרכז ההתעניינות של התקשורת. לא  שיחות, 
לבית  הנה,  אחר. כשבאתי  דרמטי  אירוע  היה  יום  כל  זמתי. 
בכל  השקט.  זה  לי  שקרה  נעים  הכי  הדבר  העליון,  המשפט 
הייתי  כי  לטפל  יכולתי  לא  פשוט   — המתוקשרים  התיקים 
זאת במשך הרבה שנים. אז קיבלתי תיקים  מנועה מלעשות 
אזרחיים. כתבתי פסקי דין על צוואות ועל כל מיני נושאים 
שלא מעניינים את העיתונות, ועשיתי את זה בכיף. שלוש או 

ארבע שנים הייתי בצינון".

הכתרה שנויה במחלוקת
ההכתרה.  תקופת  את  רוחה  בעיני  בייניש  ראתה  כך  לא 
אמנם גם בעבר היא הגיעה לחלק מהמשרות שבהן אחזה לקול 
מחאות ובצל מהומות, אך כמי שמדגישה תמיד כי בית המ־

טובה צימוקי ואמיר שואן // צילום: יונתן בלום

<<<

ראש הממשלה רבין כעס עליה משום שסירבה לייצגו בפרשת גירוש אנשי 
חמאס ללבנון. הנשיא שמגר החליט לדחות את מועמדותה לשופטת בעליון. 

מנהל בתי המשפט אוקון התפטר במחאה על התנהלותה. ופרופסורים 
בכירים, כאמנון רובינשטיין ודניאל פרידמן, טוענים שהיא נופלת מרמתם 
המשפטית של לנדוי, שמגר וברק, ואינה מתאימה להוביל את בית המשפט 

העליון בשעה כה קשה. דורית בייניש (64), המיועדת להתמנות בעוד כחודש 
לנשיאה הראשונה בהיסטוריה של בית המשפט העליון, מושכת אש. למה זה 

קורה דווקא לה, והאם צודקת פרקליטת המדינה הלוחמנית לשעבר, שמדובר 
בקמפיין יזום ומניפולטיבי של קומץ מתנגדים בעלי השפעה? פרופיל

מבחן
בייניש
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מבחן
בייניש

דורית בייניש מעידה על עצמה שהיא 
פסימיסטית. ”רק כשתתמנה סופית 

לנשיאה היא תוכל לחגוג. שום דבר לא 
יפליא אותה אם משהו ישתבש באמצע“
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זה לא  ואני חושבת על  דורות של שופטים,  על 
מעט, אז נשאלת השאלה האם הם באמת היו יותר 
גגדולים. התשובה שלי היא לאו. באו לכאן שופט
טים מחוזיים בהחלט טובים, ונכנסו לבית המשפט 
ההעליון עם העקרונות שינקו בבית המשפט המט

חוזי, ונהיו שופטים בולטים בצורה בלתי רגילה. 
הם באו עם ניצוצות. לא חיפשו כוכבים. האם הם 
אבל  שופטים.  היו  הם  לא.  מהאוניברסיטה?  באו 
המשפט  בבית  שלהם  הדין  פסקי  את  כשרואים 
קוט של  הדין  מפסקי  נופלים  לא  הם   — ההעליון 

דמיהם“.
שהיא  עצמה  על  להעיד  נוהגת  בייניש  אגב, 
היט שבמציאות  למדה  ושמניסיונה  פפסימיסטית, 
ששראלית, “עד שדבר לא מסתיים — הוא לא מסט
תיים". לכן, מסביר אחד ממקורביה, "רק כשהיא 
שום  לחגוג.  תוכל  היא  לנשיאה  סופית  תתמנה 
דבר לא יפליא אותה אם משהו ישתבש באמצע".

הכי יפה בפרקליטות
שבצפון  אפקה  בשכונת  גדלה   )64( בייניש 
בלשט פקיד  הוא  ורבה.  וחוה  לאהרון  תתלטאביב 

כת המס, היא מורה יוצאת דופן. אחותה היחידה, 
למדה  ביסודי  שנה.  בט12  ממנה  גדולה  פנינה, 
בבית החינוך לילדי העובדים והצטרפה כחניכה 
לתנועת הנוער המאוחדת. אחר כך למדה בתיכון 
אוריאל  למשפטים  הפרופסור  בתלטאביב.  חדש 
רייכמן, מייסד המרכז הבינתחומי בהרצליה, למד 
תלמידה  הייתה  "היא  כיתה.  באותה  בייניש  עם 

טובה", הוא נזכר.
כמה שנים מאוחר יותר חלקו רייכמן ובייניש 
העברית  באוניברסיטה  הלימודים  ספסל  את  גם 
בירושלים, אך לטענת רייכמן הקשר ביניהם דעך 
עקב מחלוקות שנוצרו סביב אופיה המשפטי של 

ישראל. תלמיד נוסף בכיתה של דורית היה פרופ׳ 
יוסי לויה, לשעבר דיקאן הפקולטה למדעי החיים 
הייתה  "דורית  לויה:  תלטאביב.  באוניברסיטת 
בחורה יפה. הרבה ילדים הסתכלו עליה. אני זוכר 
ביום שישי עם חולצות כחולות  שהיינו מגיעים 
מוצט מאוד  היה  הזה  המחזור  בכלל,  לבן.  וושרוך 
לח. יצאו ממנו שלושה דיקאנים, ועכשיו עומדת 

להיות לנו נשיאת בית המשפט העליון הבאה".
עעוד תלמיד מוצלח מהכיתה היה המנצח דניט

אל ברנבוים. 40 שנה מאוחר יותר עמד ברנבוים 
במרכזה של סערה תקשורתית כשניגן בפסטיבל 
ישראל יצירה של ריכרד ואגנר, המלחין האהוד 
על היטלר. עורך דין בכיר שנכח בקונצרט מספר: 
ואהרן  ארבל  עדנה  בייניש,  אחת  בשורה  "ישבו 
ברק. ברנבוים אמר שינגן את ואגנר, ושאל את 

הקהל אם זה בסדר מבחינתם".
וגינוי  בציבור  קשות  תגובות  גרר  הקונצרט 
ממצדם של ראש הממשלה שרון והנשיא קצב. גוט

רמים המקורבים לבני הזוג בייניש הכחישו מכל 
וכל השבוע את הניסיונות לקשור אותם כביכול 
ללאקט השנוי במחלוקת שביצע ברנבוים. המקוט

אך  בקונצרט,  נכחו  הביינישים  כי  אישרו  רבים 
הדגישו כי דורית ויחזקאל נפגעו מאוד מנגינת 
ברנבוים  עם  דיברו  לא  הקונצרט  ולאחר  ואגנר, 

— שהיה עד אז חברם הקרוב — כחצי שנה.
בצה“ל,  אדם  כוח  באגף  צבאי  שירות  לאחר 
דורית  נרשמה  סגן,  בדרגת  השתחררה  שממנו 
ביט העברית  באוניברסיטה  משפטים  לללימודי 

בשעמום  העבירה  הראשונה  שנתה  את  רושלים. 
ד"ר  אז,  המרצה שלה  אבל  לפרוש,  חשבה  וכבר 
אהרן ברק, שלח לה מכתב אישי וביקש שתישאר. 
בייניש נשארה איתו עד היום. גם את המכתב היא 

שומרת.

>>>

בייניש נגד אוקון - קרב הגרסאות
אאחת הפרשיות שמסעירות בימים אלו את המערכת המשפטית היא הקרב בין שני בני טיפוט
חיו הגדולים ביותר של אהרן ברק — מצד אחד דורית בייניש, ומצד שני בועז אוקון, מנהל בתי 
המשפט. מסלול ההתנגשות בין שני האנשים החזקים בסביבת ברק היה בלתי נמנע. הפיצוץ 
הגדול אירע סביב המחלוקת על מועמדותה של פרופ׳ נילי כהן לעליון. אוקון, שמיודד עם 

כהן, תמך. בייניש כמובן התנגדה.
בבועז אוקון לא היה בפועל רק מנהל בתי המשפט. בשנים האחרונות הוא שימש איש האט

מון הקרוב ביותר לברק ושותף מלא בגיבוש תפיסת העולם הברקית לגבי סדרי העדיפויות 
הארגונייםטמנהליים של מערכת בתי המשפט. אוקון, שופט מחוזי לשעבר שנחשב לאדם חזק 
ובעל דעות עצמאיות, בדיוק כמו בייניש, נהנה מיחסי חברות מיוחדים גם עם היועץ המשפטי 

לממשלה מני מזוז. 
קיימות לפחות שתי גרסאות לגבי המועד שבו היה אמור אוקון לסיים את תפקידו. בייניש 
טוענת כי ברק הגדיר מראש את מינויו של אוקון כמשרת אמון, ולכן הוא היה אמור לפרוש 
יחד עימו. אוקון, שרכש גם את אמונו הבלתי מסויג של שר המשפטים חיים רמון, טוען שהוא 

לא שמע מעולם על סידור כזה.
בייניש אמרה למקורביה בעניין זה: "אני מפרידה בין ניהול לבין שיפוט. אמרתי לאוקון 
שהוא צריך להישאר שופט. זה שיקול שלו למה החליט שלא. זה לא סוד שהיה משבר אמון 
בינינו. בועז, שהיה אז רשם בית המשפט העליון, חשב שצריך להביא הנה את נילי כהן. עם 
כל הכבוד והיקר, זכותו לחשוב שאין טובה ממנה. הוא כנראה היה שותף לכעס הגדול שהיא 
לא התמנתה. אני לא היחידה שחשבתי שהוא היה מעורב בקמפיין העיתונאי הזה, ואני חושבת 
שהמחויבות הראשונה שלו זה יחסי אמון, והוא לא יכול לעשות קמפיין, לא נגדי אישית ולא 

נגד בית המשפט, בזמן שהוא איש מערכת. זה אל"ףטבי"ת“.
“הנשיא“, המשיכה בייניש, “כאשר החליט שאוקון יהיה מנהל בתי המשפט, אמר שהוא חש 
ששאין אמון בינינו, והוא לא חושב שבועז צריך להישאר אחריו. הוא אמר את זה גם לי וגם לאוט

קון לפני שמינה אותו. ברק אמר: ׳הוא איש מוכשר, והוא איש אמון שלי, והוא יהיה מנהל, אבל 
יש הבנה גמורה בינינו שכאשר אני אפרוש הוא יפרוש איתי׳. בועז ידע את זה, ואני ידעתי את 
זה. בשיחה שלי עם רמון, שהודלפה בצורה מוזרה, אמרתי לו שהנשיא סיפר לי שבועז פורש. 
לא דרשתי את הדחתו ואמרתי שאני מבינה את זה שהוא פורש, מפני שמלכתחילה הייתה הבנה 
שהוא יפרוש ביחד עם הנשיא. הנשיא אמר לי: ׳תתחילי לחפש מנהל, בועז הודיע לי שהוא 

פורש׳. זה מה שהיה“.
מקורבי אוקון מסרו בתגובה, כי בעת שהוא קיבל את תפקיד מנהל בתי המשפט, לא התנה 
הנשיא ברק את המינוי בכך שתקופת הכהונה תיפסק כביכול ברגע שבייניש תתמנה לנשיאה. 
עעל פי אותה גרסה, שר המשפטים חיים רמון מסר לפני כחודש, בתום פגישתו עם השופטת בייט

ניש, כי היא דרשה ממנו לקטוע את כהונת מנהל בתי המשפט. לפיכך, טוענים בסביבת אוקון, 
הגרסה הנוכחית של בייניש נראית מוזרה.

מנהל בתי המשפט מתמנה על ידי שר המשפטים ואינו נחשב למשרת אמון, הבהירו בסביבת 
אוקון. עוד טוענים שהוא לא הציע את מועמדותה של נילי כהן, אלא הנשיא ברק, שסבר כי פרופ׳ 
כהן היא המועמדת הטובה ביותר לתפקיד. הנשיא ברק, נטען, התבטא בצורה קשה וחריפה ביותר 
על המניעים שמנעו את מינויה של נילי כהן. נשיא בית המשפט העליון אף פנה לאנשים שונים, 

ובהם שופטים בערכאות שונות, בבקשה לכתוב מכתבי המלצה ותמיכה בנילי כהן.
מקורבי אוקון הדגישו שבהיותו רשם בית המשפט העליון, הוא לא השתתף בישיבות בעניין 
מינוי שופטים, וחרף זאת רומזים מקורבי בייניש כאילו הדלפות נעשות על ידו. “אגב הליכי 
המועמדות של נילי כהן“, נמסר מסביבת אוקון, “התגלו תופעות מכוערות ביותר של הכפשות 
חסרות יסוד, רמזנות, רכילות לא מבוססת ועוד. רכילות זו נעשתה במסדרונות, עם אנשים 
אחרים שאינם חברי בית המשפט ועם עיתונאים. הטענה של מקורבי בייניש, לפיה ביקורת 
על צורת ניהול זו פוגעת בבית המשפט העליון, מעידה על שיבוש חמור בהבנת התפקיד של 
השופטים ושל הביקורת. בית המשפט העליון אינו שייך לשופטים, ומינויים אליו אינם צריכים 
להיעשות, כפי שהתבטא שופט אחד בבית המשפט העליון, לפי ריח הפה או ההתאמה למיטה 
המשותפת. לא מדובר בעסק פרטי, ורצח אופי אינו מותר גם אם הוא נעשה על ידי שופטים 
בבית המשפט העליון. מי שפגע בבית המשפט העליון הוא מי שנהג בדרך קלוקלת כזו, ולא 

מי שמתח עליה ביקורת".
בניסיון ליישב את קרב הגרסאות, פנינו השבוע לנשיא ברק בסדרת שאלות: האם התנה 
את מינוי אוקון למנהל בתי המשפט בכך שיפרוש יחד עם כבוד הנשיא? האם הודיע על כך 
לאוקון ולבייניש? האם הוא סבור שמנהל בתי המשפט זו משרת אמון? האם הנשיא ברק הוא זה 
שהעלה לראשונה לפני כשלוש שנים את מועמדותה של נילי כהן לעליון? האם כששמה של 
פרופ׳ כהן ירד מן הפרק, התבטא ברק בצורה חריפה לגבי המניעים שמנעו את מינויה? והאם 
בפגישתו עם פרופ׳ נילי כהן לפני מספר שבועות אמר לה הנשיא ברק כי לשופטת בייניש 
יש זכות וטו על מי שייכנס לשערי בית המשפט העליון, עד כדי נימוק וירטואלי שהאף שלה 
לא נראה לה? התגובה מבית המשפט העליון לא איחרה לבוא: “כבוד הנשיא ברק אינו מעוניין 

להתייחס לדברים“.

אמנון רובינשטיין                                                        נילי ארד                                                                     ראובן חזק                                                                  דניאל פרידמן    
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שפט העליון הוא העוגן המרכזי של הציבור, היא 
הייתה רוצה ולו פעם אחת בחייה להגיע לתפקיד 
בקונצנזוס.   — חשוב  והכי  ובנחת,  ברוגע  הנכסף 

לאכזבתה הרבה, לא זה המצב.
ושר  שופטים  לבחירת  הוועדה  יו"ר  תזכורת: 
המשפטים, חיים רמון, נאלץ לפרוש השבוע מת־
פקידו כדי להיאבק על חפותו במשפט שבו יואשם 
במעשה מגונה ללא הסכמה. לפיכך אין בינתיים 
בועז  בתי המשפט,  מנהל  הוועדה.  לכינוס  מועד 
העליון  המשפט  בית  נשיא  כינה  שאותו  אוקון, 
”מנהל מזהיר”, פורש מהתפקיד בעל כורחו, על 
רקע משבר אמון חריף ביחסיו עם בייניש. ניהול 
מערכת בתי המשפט אינו פחות חשוב מהפסיקות 
המשפטיות עצמן, שכן המאבק על אמון הציבור 
עובר דרך איכות השירות שנותנת המערכת המ־

שפטית לעם ישראל.
ושר  ישראל למשפט  היה כשחתן פרס  השיא 
שלח  רובינשטיין,  אמנון  פרופ׳  בעבר,  החינוך 
מכתב לפני כמה שבועות לשר המשפטים, חיים 
רמון, ובו פירט מדוע לדעתו מינויה של בייניש 
בשלב זה שגוי. רובינשטיין הגדיל לעשות והציע 
למנות, במינוי חירום לכשנתיים, את נשיא בית 
המשפט העליון בדימוס מאיר שמגר. רובינשטיין 
מסביר: "אני לא מחווה על בייניש דעה אישית, 
אני רק חושב ששמגר הוא הפתרון למשבר שיש־
נו. מתפטר בועז אוקון, נפסלת נילי כהן שהנשיא 
הנוכחי חפץ למנותה — זה מצב לא טוב. אני חש־
בתי שהפתרון הטוב הוא להכניס לשנה־שנתיים 
והוא יכניס  אדם שמקובל על כל חלקי הציבור, 

רגיעה למערכת”.
הגברת  עם  אישיות  מחלוקות  לך  היו  האם 

בייניש בעבר?
"לא היו לי אף פעם מחלוקות אישיות עם הג־
ברת בייניש, אבל אני חולק על עמדותיה בהרבה 
המ־ שבית  הגישה  על  חולק  אני  נושאים.  מאוד 
אקטיביזם  נגד  אני  בהכל.  מתערב  העליון  שפט 
יביא  שזה  מנבא  גם  ואני  ישראל,  נוסח  שיפוטי 
עכשיו  יושב  המשפט  בית  מאוד.  גדול  למשבר 
ובודק אם לישראל מותר לבצע בומים על־קוליים 
מעל עזה. מחר הוא יבדוק אם מותר לשבת ולבצע 
בומים מעל ביירות. אני ורוב המשפטנים חלוקים 
לבית  שמאפשרת  הזו,  המשפטית  הפרשנות  על 
מהותי.  מאוד  ויכוח  זה  בהכל.  להתערב  המשפט 
גם מאיר שמגר היה אקטיביסט שיפוטי, אבל הוא 
דאג לצמצם את תחום ההתנגשות. כיום הוחרפו 
היחסים בין הממשלה לבין בית המשפט העליון".

אולי דווקא בייניש, שיש לה ניסיון ניהולי, 
לנהל את המשבר שאתה  היא האדם המתאים 

מתאר?
מנה־ לא  היא  העיקרית  שהבעיה  חושב  "אני 
ול־ למערכת  רגיעה  להכניס  צריך  אלא  לתית, 
בית המשפט העליון כבית  חדש את מעמדו של 
משפט המקובל על כולם. אני רואה בדאגה רבה 
נילי  בפרופ׳  תמכתי  אני  הזו.  ההידרדרות  את 
כהן, כי אני חושב שהיא משפטנית מעולה וישרה 
בבית  תהיה  לא  מאוד שהיא  וחבל  כמותה,  מאין 
סמך שמועות,  על  נפסלה  נילי  העליון.  המשפט 
גם  לי  הזדמנות להזים אותן. חבל  בלי לתת לה 
על מנהל בתי המשפט, בועז אוקון, שהודיע על 
שם  היחסים  שמערכת  טוען  שהוא  בגלל  עזיבה 
בייניש דרשה את סילוקו. שני  מורעלת לגמרי. 
האנשים האלה, נילי כהן ובועז אוקון, הם כוכבים. 
הם יכלו להיות גלגל הצלה לבית המשפט. שמתם 

לב ששמגר לא אמר לא להצעה שלי?"

ישראל  פרס  חתן  פרידמן,  דניאל  פרופ׳  גם 
למבקרים.  הצטרף  המשפט,  בעולם  גדול  ושם 
לדבריו, ”דורית בייניש אינה מהקטגוריה של אף 
אחד מנשיאי בית המשפט העליון בעבר — דוגמת 
אהרן ברק, מאיר שמגר, משה לנדוי ויואל זוסמן. 
אם משווים אותה לנשיאי העבר, לדעתי זו נפי־

לה. אבל הבעיה הרבה יותר חריפה. בית המשפט 
במשבר  נמצא  ברק,  של  פרישתו  לאחר  העליון, 
עמוק. מדובר במוסד שחדל לעורר השראה. הר־

כבו הוא החלש והבעייתי ביותר בתולדות מדינת 
ישראל".

מודים מקורביה של  רובינשטיין,  הצעתו של 
בייניש, מדירה שינה מעיניה. לא רק בגלל שדע־

תו של פרופ׳ רובינשטיין נחשבת בעולם המשפט 
הישראלי, אלא בעיקר בגלל ההיסטוריה האישית 
יסופר  עוד  שעליה  שמגר,  עם  שלה  המורכבת 
בשיחה  לאחרונה,  הגדירה  בייניש  בהמשך.  כאן 
רצינית.  כלא  הזאת  הביקורת  את  מקורביה,  עם 
”אני רוצה לדבר בזהירות”, אמרה, ”כדי לא לפ־

גוע בפרופ׳ רובינשטיין, שאני מחבבת אותו וגם 
היינו בידידות. אבל יש כאן בחישה לא עניינית. 
כשאתה עושה דרך בעולם המשפט, וצריך לזכור 
אכיפת  תפקידי  שנה  ל־40  קרוב  ממלאת  שאני 
חוק, מטבע הדברים אתה מקים עליך מתנגדים. 
מחובר  שרובינשטיין  מאוד,  קטנה  קבוצה  ישנה 
קמפיין  מנהלת  הזאת  והקבוצה  אליה,  חברתית 
מוזר ביותר שכולו בא מאותו מקום — ׳למה לא 
התמנתה נילי כהן לבית המשפט העליון?׳ מדובר 
בקמפיין יזום ומניפולטיבי שקומץ ידידים מוביל 
ומאמ־ כתבות  ומפרסמים  מרפים  לא  והם  אותו, 

רים. מי שמכיר את הרקע ואת הנפשות הפועלות, 
יודע איך לקרוא את העיתון ויודע שזה מניפול־

טיבי. זר לא יבין זאת”.
רובינ־ שמשמיעים  המקצועית  הביקורת  אל 

שטיין ופרידמן, הצטרפו בחודשים האחרונים גם 

צברה  שאותם  בייניש,  של  המסורתיים  שונאיה 
במהלך שנים של מאבקים חריפים בבתי המשפט 
המנטרות  אחת  המשפטים.  משרד  ובמסדרונות 
שאהרן  היא  המקטרגים  בפי  עצמן  על  שחוזרות 
ברק, בתמיכת בייניש, משאיר בית משפט עליון 
בעל הרכב שופטים בינוני ואפרורי, וכי השניים 
לא הסכימו בשנים האחרונות לצרף לשורותיהם 
משפטנים בעלי שם, יוקרה ומעמד משפטי בינל־

אומי. על פי אותה טענה, ברק ובייניש עשו זאת 
בעצה אחת, וכך נוצר מצב שאף אחד מבין שופטי 

העליון דהיום לא יכול להאפיל עליהם.
פעם  ובכל  הזאת,  הטענה  את  מכירה  בייניש 
שהיא שומעת אותה היא מתרגזת מחדש. ”יוצרים 
לאחרונה  אמרה  אותי”,  מצערת  שמאוד  אווירה 
בשיחה סגורה. ”מי שמייחס לברק ולי את הרצון 
למלא את בית המשפט בשופטים פחות מבריקים, 
לא מבין בכלל את ה׳אני מאמין׳ של שופט ונשיא. 
אף אחד לא רוצה לעמוד בראש מוסד לא מוערך, 
הנכון. השאיפה  הוא  הולם. ההפך  נחשב, לא  לא 
הגדולה והטבעית שלי היא לא שיזכרו אותי או 
המשפט  שבית  היא  הגדולה  השאיפה  ההוא.  את 
שאני עומדת בראשו יהיה בית משפט מצוין. לכן 
אמיתי.  ממקום  באה  לא  הזאת  שהביקורת  ברור 
אלו דברים שבאים ממקורות אינטרסנטיים. אני 
הע־ המשפט  בבית  השופטים  היום  שגם  חושבת 

שעוד  למה  בניגוד  ומגוונים,  מצוינים,  הם  ליון 
טוענים, שכאילו הכל פה מבית מדרש אחד. אלו 
דברי הבל. בית המשפט העליון כיום הרבה יותר 

פלורליסטי ממה שחושבים”.
היי־ שההעדפה  הטענה  את  גם  דוחה  בייניש 
מחו־ שופטים  העליון  המשפט  לבית  לקדם  תה 

דעתניים  פרופסורים  מאשר  בולטים  פחות  זיים 
מהאקדמיה. ”פעם”, הוסיפה, ”אמרו שכולם באים 
העברית  מהאוניברסיטה  העליון  המשפט  לבית 
בירושלים. זו נחלת ההיסטוריה. כשחושבים היום 

(המשך מעמוד קודם)
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בועז אוקון                                                                  יונה בלטמן                                                                  מני מזוז                                                                       מאיר שמגר

בייניש וברק, 1995. שלח לה מכתב 
אישי וביקש שתישאר באוניברסיטה. 
היא שומרת את המכתב עד היום
צילום: זום 77

מבחן
בייניש

פרופ׳ דניאל פרידמן: 
”הקושי של גברת בייניש 

נעוץ בכך שפרופ׳ נילי כהן 
היא דמות נערצת באקדמיה 

ובקהילה המשפטית. גם 
מועמדותה של פרופ׳ רות 

גביזון נידחתה וגברת 
בייניש תרמה לכך שבועז 

אוקון, שופט מהשורה 
הראשונה, יפרוש. רמתם 

של שלושת האישים הללו 
עולה בהרבה על זו שלה”

בייניש למקורביה על 
התנגדותה למינוי כהן: 

”חוץ מפרופ׳ פרידמן, לא 
היה איש אקדמיה אחד, 

שבא ואמר: ׳תשמעו, נילי 
כהן היא נכס לבית המשפט 
העליון׳. אתם אומרים שיש 

לה שם עולמי? אז אני 
אומרת לכם, שמכל הפניות 

של אנשים שהמליצו על 
אקדמאים, אף אחד לא אמר 

שהיא בעלת שם עולמי”
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יחזקאל  בעלה,  את  דורית  פגשה  בפקולטה 
ללמוד  כדי  לירושלים  שעלה  חיפאי  בייניש, 
הבירה,  לעיר  התחבר  הצעיר  הזוג  משפטים. 
ובייניש הצעירה החלה לעשות את הסטאז׳ שלה 
— בהמלצת המורה ברק — במחלקת החקיקה של 
פרקליטה  שימשה  כך  אחר  המשפטים.  משרד 
צעירה במחוז ירושלים, ועם סיום התואר השני 
לפ־ לעוזרת  בייניש  מונתה   1968 בשנת  שלה 

רקליט המחוז.
מישאל חשין, שגם הוא היה אז עו”ד מבריק 
שמכהן  דאז  מחבריו  לאחד  אמר  בפרקליטות, 
כפרקליט צמרת דהיום: ”דורית תגיע רחוק. היא 
לא רק יפהפייה עוצרת נשימה, אלא גם יודעת 
לנהל את ענייניה בתבונה רבה". עד היום חשין, 
שפרש לגמלאות מבית המשפט העליון בתחי־
לת השנה, הוא האדם הקרוב לה ביותר. בשנת 
1970 עברה דורית ללשכה המרכזית של פרק־
ליטות המדינה, וכעבור שש שנים מונתה לראש 
מחלקת הבג"צים. בשנת 1982 קודמה לתפקיד 

המשנה לפרקליט המדינה, יונה בלטמן.
בייניש הכישרונית והכריזמטית רצתה לה־
תמנות לפרקליטת המדינה. במשרד המשפטים 
רווחה הדעה שאצה לה הדרך לרשת את בלט־
מן. באותן שנים שמה לא ירד מהכותרות. אחד 
לסייע  היה  לעצמה,  ששמה  המרכזיים  היעדים 
פולי־ למערכת המשפט להתמודד מול לחצים 
העיקשת  עמידתה  הפכה  השנים  ברבות  טיים. 
שלה.  המסחרי  לסמל  החוק  שלטון  אכיפת  על 
בכיר במערכת נזכר: ”בייניש הייתה אמנם רק 
האפילה  היא  אבל  המדינה,  לפרקליט  המשנה 
על בלטמן השקט, והפכה לדמות החזקה ביותר 

במשרד המשפטים”.

הרומן שלא היה
הסו־ הייתה שעתה  השמונים  שנות  תחילת 
הישראלית,  המשפט  מערכת  של  ביותר  ערת 
יעבור  היכן  להכריע  ההכרח  רקע  על  בייחוד 
לבין  המדינה  של  הביטחון  צורכי  בין  הגבול 
בשט־ הפלסטינים  ושל  בישראל  הפרט  זכויות 
חים. בלטמן שילח את בייניש להתמודד בבג”ץ 
בפרשיות שהסעירו את המדינה. בייניש ייצגה 
כללי  את  להשליט  יש  כי  שגרס  הקו  את  שם 
מוסדות  כל  על  שוויוני  באופן  החוק  שלטון 
הייתה  זו  האוכלוסייה.  סוגי  כל  ועל  הממשלה 

שעתה היפה.
יצחק  לממשלה,  המשפטי  היועץ  בהמלצת 
זמיר, ליוותה בייניש את דיוני ועדת כהן לחקר 
הנוצריות  הפלנגות  שביצעו  לטבח  האחריות 
הוו־ כזכור,  ושתילה.  סברה  הפליטים  במחנות 
עדה המליצה ששר הביטחון אריאל שרון יסיים 
אישרה  בגין  בראשות  והממשלה  תפקידו,  את 
משרד  את  לעזוב  נאלץ  שרון  ההמלצות.  את 
הביטחון והפך לשר ללא תיק, טראומה שרדפה 
 .2001 בחירתו לראש ממשלה בשנת  עד  אותו 

בתחילת  הפוליטית,  הבמה  מן  שירד  ועד  מאז 
היו  לשרון  בייניש  של  הפגישות   ,2006 שנת 

קורקטיות למדי.
ביי־ את  שהפכה  עבורה,  המכוננת  הפרשה 
ניש לכוכבת־על, הייתה פרשת המחתרת היהו־

דית. בייניש השתמשה במעצר אנשי המחתרת, 
ערים  בראשי  פיגועים  בביצוע  כזכור  שנחשדו 
פלסטינים ובתכנון לפוצץ את מסגד אל־אקצה, 
בש־ הפרוע”  ”המערב  תופעת  למיגור  כמנוף 
מי־ קבוצות  על  החוק  שלטון  ולהשלטת  טחים 

על  בכוח  שהשתלטו  מתנחלים,  של  ליטנטיות 
אדמות ופרעו בערבים. בייניש החליטה לקטוע 
הביטחון  מערכת  של  שבשתיקה  ההסכמה  את 
ואת ההתעלמות של ממשלות ישראל מלקיחת 
החוק לידיים פרטיות. היא הקימה צוות מיוחד 
והובילה  היהודית,  המחתרת  במשפט  לתביעה 

אותו עד שהפרשה הסתיימה בהרשעות.
הייתה  בחייה  המשמעותית  השנייה  הפרשה 
קשה  לביקורת  אותה  שחשפה   ,300 קו  פרשת 
במה־ הקיצוני.  והימין  הביטחוני  הממסד  מצד 

לך חקירת פרשת קו 300, הידועה גם כ"פרשת 
השב”כ", היא הפסיקה להיוועץ בחבריה בטלפון 
מחשש להאזנות סתר. שמירה הוצמדה לה ול־
משפחתה. אחד מראשי הרבנים במחנה הלאומי־

דתי הגדיל לעשות כשטען שבייניש מתנכלת 
שאותו  רומן  בגלל  היהודית  המחתרת  לאנשי 
היא מנהלת כביכול עם איש שב"כ בכיר שחוקר 

את פרשת המחתרת.
תזכורת: ב־12 באפריל 1984 נחטף אוטובוס 
ישראלי מספר 300 שנסע מתל־אביב לאשקלון 
על ידי מחבלים מעזה. כוח של סיירת מטכ"ל 
בעת  הנוסעים.  את  ושיחרר  לאוטובוס  פרץ 
ושניים נשבו.  נהרגו שני מחבלים  ההשתלטות 
המ־ אגף  ראש  יתום,  אהוד  של  עדותו  פי  על 

בצעים בשב”כ, הורה לו ראש השירות אברהם 
לקחו  וחבריו  יתום  השניים.  את  להרוג  שלום 
את המחבלים למקום מבודד והיכו בהם באבנים 
ובברזלים עד למותם. לציבור דווח שהמחבלים 
אך  האוטובוס,  על  ההשתלטות  במהלך  נהרגו 
"חדשות" שש־ העיתון  ימים חשף  כמה  כעבור 

ניים מהמחבלים נלכדו חיים.
זורע, שמונתה לחקור  ועדת  מסקנותיה של 
את המקרה, שובשו על ידי עדויות שקריות של 
אנשי שב”כ. ראובן חזק, אז המשנה לראש הש־

ב"כ, שהתקומם על הניסיון לשבש את עבודת 
לשירות,  מחבריו  שניים  עם  יחד  פנה  הוועדה, 
לממש־ המשפטי  ליועץ  מלכא,  ורפי  רדי  פלג 

לה דאז, יצחק זמיר, ומסר לו את פרטי האירוע. 
הטיפול בפרשה הוטל על האישה החזקה בפרק־

ליטות, בייניש, שהכירה את ראובן חזק מפרשת 
המחתרת היהודית.

ראובן חזק היה בכיר השב"כ עליו נרמז שהוא 
מנהל כביכול רומן עם דורית בייניש. השבוע, 
ערב מינויה של בייניש לנשיאת העליון, החליט 
הדברים  על  הראשונה  בפעם  להגיב   (68) חזק 
שהתפרסמו בשעתם עליו ועל בייניש בתקשו־

רת. "אלו היו שטויות במיץ עגבניות של איש 
הימין הדתי”, הוא אומר. ”אכן הכרנו. אני הייתי 
אחראי מטעם השירות על הטיפול במחתרת הי־
הודית. לקראת חשיפת הפרשה שיתפנו פעולה 
עם הפרקליטות, ואז נוצר הקשר. עבדנו בצורה 
מהיכולת  התרשמתי  אז  וכבר  במיוחד,  הדוקה 
האנליטית שלה ומהעובדה שאצלה הביטחון לא 
היה פרה קדושה. בפרשת קו 300 המשיכו בינינו 
קשרי העבודה. מטבע הדברים, הקשר איתה היה 
גם בלתי פורמלי. זו הייתה תקופה אינטנסיבית, 

שבמהלכה התגלתה דורית במלוא עוצמתה".
שמרתם על קשר מאז?

"כן. אנחנו חברים. גם מישה חשין חבר משו־
תף שלנו. פעם בשנה יש לנו ארוחת ערב מסור־
תית של ותיקי פרשת קו 300. מגיעים לשם גם 
באי־ גם  בייניש.  ודורית  רדי  פלג  מלכא,  רפי 
רועים משמחים אנחנו נפגשים. למשל בפרישה 
של מישה חשין מבית המשפט העליון ובחתונה 

של הבת של בייניש".
ביניכם  שיש  השמועות  אז  צצו  מאיפה 

רומן?
על  להגן  שרצו  אינטרסנטיים  גורמים  "היו 
אנשי המחתרת. זה היה ניסיון נואל של אנשים 
לפ־ המחתרת  פרשת  את  לקשור  אינטרסנטים 
זו  קלה.  לא  תקופה  עליי  עברה   .300 קו  רשת 
הייתה לשון הרע, ועד היום הנושא הזה מרגיז 

אותי. כל מי שנשוי יבין".
גם דורית עברה אז תקופה קשה?

"דורית הרגישה אז לא בנוח, בלשון המעטה, 
די בצדק. פרקטית, עברה עליה מסכת לחצים 
מצד ראשי הממשלה (פרס ושמיר — ט”צ וא”ש). 
היא  ואם  כאלה,  בלחצים  לעמוד  פשוט  לא  זה 

עמדה בהם סימן שהיא פלדה”.
שום  לי  "אין  בתגובה:  מסר  שלום  אברהם 
עניין להיכנס למה שקרה לפני עשרים ומשהו 

שנה".

המרד שלא היה
משפ־ כיועץ  כהונתו  בשלהי   ,1986 בשנת 
לפתוח  שיש  זמיר  יצחק  החליט  לממשלה,  טי 
המעורבים  אנשי השב"כ  נגד  בחקירת משטרה 
בפרשת קו 300. בתגובה אמר עליו ראש הממ־
שלה שמעון פרס: "זמיר רוצה לזרוק את השב"כ 
לכלבים". פרס, בגיבוי של ממלא מקומו יצחק 
שמיר, הדיח את זמיר, והממשלה מינתה במקומו 

את השופט המחוזי יוסף חריש.
הודח  זמיר  מבחינתם  זעמו.  וחבריה  בייניש 
בשל נחישותו לאכוף את החוק על ארגון חזק 
כמו השב"כ. פרקליט בכיר מאותה תקופה מספר 
השבוע לראשונה על אווירה של מרד ששררה 
בפרקליטות באותם ימים. לדבריו, בייניש היי־
הדחת  נגד  הזאת  המחאה  לאווירת  שותפה  תה 

<<<

(המשך מעמוד קודם)

הזוג דורית ויחזקאל בייניש והבנות 
דניאלה ומיכל בטקס ההשבעה 
לשופטת בית המשפט העליון.

קונצרטים משובחים, מסעדות 
גורמה וחופשות במלון הגושרים
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על ההאשמה שהיא 
מקדמת את נאמניה: 

”בחרתי את האנשים הכי 
טובים ואני גאה בזה. מה 

לעשות, הייתי בפרקליטות 
קרוב לשלושים שנה, וכל 

הדור של מנהלי המחלקות 
גדל בתקופתי. אפילו מני 

מזוז אמר לי שכולם היו 
בניי, למרות שאומרים 

שהוא האויב הגדול שלי"

מבחןמבחן
בייניש



זמיר ונגד מינוי חריש.
בייניש אמרה על כך לאחרונה בשיחה סגו־
רה: "הסיפור של פרשת קו 300 היה שבר אדיר. 
הדבר הכי חמור היה שהתברר לי שבונים תר־
בות שקר, ושהיא מופנית גם כלפי ראש הממ־
שלה והממשלה. כלומר, התפיסה היא שהשב"כ 
צריך למלא תפקיד ביטחוני קשה, ולכן כביכול 
הש־ שאנשי  חשבנו  אנחנו  אפור.  תחום  לו  יש 
ב”כ לא יכולים לעבוד מחוץ לדין. אבל לא עלה 
לרמות  כדי  עובדים  השב”כ  שבתוך  דעתי  על 
את  כלומר   — עליהם  שמופקדת  המערכת  את 
והממשלתית.  המשפטית  הביטחונית,  המערכת 
אני  אחד  דבר  מאוד קשה.  היה שבר  באמת  זה 
לא מבינה עד היום: למה ראשי הממשלה, כולם, 
ונ־ זה  את  מי שחשף  נגד  כזאת  בצורה  נחלצו 

גדנו”.
בייניש לא שוכחת מה עבר עליה בימים הק־
שים ההם. ”הם הרחיקו לכת”, סיפרה לאחרונה. 
”כדי להוציא אותי מהישיבות הם המציאו לי גם 
רומן. היו הולכים לראש הממשלה ואומרים לו: 
נוכחת  מסוכן מאוד שדורית תהיה  זה  ׳תשמע, 
תספר׳.  היא  קשרים,  לה  שיש  בגלל  בישיבות, 
לחשוב שעובד ציבור יכול להיתקל בכאלו דב־
כשר.  היה  הכל  להאמין.  לא  פשוט  זה   — רים 

חששנו שהם מאזינים לנו לשיחות טלפון".
פרקליט ששירת באותה תקופה בפרקליטות 
טוען שבייניש הכינה קבלת פנים ליוסף חריש. 
”כשמינו את חריש”, הוא משחזר, ”דורית כינסה 
להתנגד  צריכה  שהפרקליטות  ואמרה  אסיפה 
לחשודים  חנינות  לתת  מתכנן  הוא  כי  לבואו 
להיות  יכול  שלא  אמרה  היא   .300 קו  בפרשת 
שהוא יהיה היועץ המשפטי לממשלה. חריש לא 

ידע מהאסיפה הזו. זה היה מעין מרד פנימי".
באותה  הפנים  משרד  מנכ”ל  קלוגמן,  חיים 
אסיפה,  התקיימה  שאכן  השבוע  אישר  תקופה, 
אבל הדגיש כי "אני לא בטוח שהכותרת הנכונה 
הייתה  אם  מקרה,  בכל  המרידה.  שבייניש  היא 
נעשית שם עבירה כלשהי או דבר שהוא לא אתי 
באופן בולט, בהחלט הייתי נוקט עמדה. אבל לא 
נעשתה שם שום עבירה. מטבע הדברים אלו היו 

תקופות סוערות בפרקליטות".
למרד  כזה  ניסיון  על  ידעתי  "לא  חריש: 
מאורגן וזה חדש לי. מצד שני, כשבאתי החרימו 
לתפקיד  שנכנסתי  אחרי  יומיים  לגמרי.  אותי 
היו ארבעה בג"צים שזמיר סירב להגן עליהם, 
לי  נתנה  לא  הפרקליטות  לבדי.  הופעתי  ואני 
כתי־ נייר  צריך  ׳אדוני  לי:  אמרו  עזרה.  שום 
רוצה שהקלדנית תדפיס?  אדוני  לו.  נביא  בה? 
בבקשה. אבל עזרה משפטית לא תקבל׳. הייתה 
שמועה שזמיר עזב מפני שיצא נגד הממשלה, 

ואם בא מישהו במקומו, הוא יהרוס את 
מה שזמיר בנה. כמובן שלא עשיתי את 

זה".
בייניש, בשיחות סגורות, מכחישה 
מכל וכל כי הייתה מעורבת לכאורה 
פנימי  מרד  לארגן  ניסיון  באיזשהו 
”כבר שמע־ חריש.  נגד  בפרקליטות 
תי את הגרסה הזאת חמישים פעם”, 
שעמד  שמי  חושבת  ”אני  התלוננה. 
בכל  אבל  זמיר,  היה  זה  מאחורי 
מחאה  אלא  מרד  היה  לא  זה  מקרה 
חשבתי  אני  לגיטימית.  משפטית 
לאנשי  החנינות  של  הסיפור  שכל 
השב"כ הוא לא חוקי. לדעתי זה היה 
סיפור של הפרת חוק, קנוניה. לה־
כיוון  לממשלה  משפטי  יועץ  דיח 
הממשלה  את  לייצג  סירב  שהוא 
אותו  להחליף  ואז  הזאת,  בפרשה 
מטעם  יועץ  ולהביא  מהר  מהר 
זה  לייצג,  מוכן  שיהיה  הממשלה 
המרד האמיתי. עבור מי שלא חי 
את התקופה ההיא, אלו סיפורים 
אבל  ממש,  ההיסטוריה  לספרי 
מציאות  הייתה  זאת  בשבילי 
חיים. קרה שם דבר שלא התר־
חש אף פעם בתולדות המדינה. 
לממשלה  משפטי  יועץ  הדיחו 
מהיום למחר בשל עמידתו על 

אחד  בעיניי.  נורא  הכי  הדבר  זה  החוק.  שלטון 
האירועים המזעזעים ביותר בתולדות המדינה. 

בתולדות המשפט”.
חיים  בנוכחות  השתתפה  שבו  הכינוס  לגבי 
קלוגמן, סיפרה בייניש למקורביה: ”אני שקלתי 
לעזוב את הפרקליטות מפני שחשבתי שעשו פה 
זה  אחד.  לאף  הודעתי  לא  רגילה.  בלתי  הפרה 
היה ביני לביני. אבל פה נכנסה ההשקפה שלי 
הייתי  לא  הביתה.  ללכת  זה  קלה  הכי  שהדרך 
צריכה אף פעם לעבוד לצורך מחייתי, וזה נתן 
לי ביטחון. תמיד יכולתי להגיד שאם לא מק־
תקו־ באותה  אבל  עוזבת.  אני  דעתי  את  בלים 

פה, שנראתה בעיניי אפלה מאוד, באמת אפלה 
מאוד, היה משבר של שלטון החוק. מביאים מי־

שהו שלא הייתה לו זיקה לנושא ואומרים: ׳הוא 
יגן על הממשלה. הוא מוכן הכל׳. ואז היו מספר 
אם  והתייעצו  שהתקבצו  מהאקדמיה,  אנשים 
יש פה בסיס להגיש בג”ץ נגד המדינה. הם לא 
התייעצו איתי. אני רק הגעתי לשם. הייתי שם 
בערב הזה, זה נכון, אבל לא יזמתי ולא אירגנ־

תי. רק הגעתי לשם. זו גם לא הייתה אסיפה. זה 
היה בבית של חברה שלי, חברה לעבודה, חברה 
הולכים  באמת  שהם  שראיתי  ברגע  למקצוע. 
להגיש בג”ץ, יצאתי מהתמונה. מרד זה לא היה 
— אבל יש מישהו שאוהב לפתח את הסיפור הזה 

עשרות פעמים, עד שנהיה לאגדה”.
להתייחס  שלא  בתגובה,  ביקש,  זמיר  יצחק 

לדברים.

כולם היו מקורביה
 בייניש, שנחשבה בצדק ללוחמת ללא מורא 
 1989 בשנת  מונתה  העקרוניות,  עמדותיה  על 
לפרקליטת המדינה במקום יונה בלטמן 
שפרש לגמלאות. כמו בתפקיד הנשי־
אה המיועדת של העליון, כך גם לגבי 
פרקליטת המדינה, היא הייתה האישה 
במשרה.  פעם  אי  שהחזיקה  הראשונה 
אחת  לא  גרם  שלה  הלוחמני  האופי 
המערכת  ראשי  לבין  בינה  למתחים 
הפוליטית. כך היה למשל בשנת 1992, 
כשראש הממשלה רבין ביקש לגרש את 
וביי־ ללבנון,  מהשטחים  חמאס  מנהיגי 
מסוגלת  "אינני  בתגובה:  הודיעה  ניש 
להגן על המדינה". בזמנו — מהלך נדיר.
בייניש טוענת גם כיום בשיחות סגו־
רות שמהלך הגירוש היה לא חוקי על פי 
צריך  היה  לטענתה  הבינלאומי.  המשפט 
לבדוק את החומר המודיעיני שהצטבר נגד 
כל איש חמאס בצורה פרטנית, לעשות לו 
שימוע ורק אז להחליט על גירוש. במקרה 
של מגורשי חמאס, רבין ביקש לגרשם בן 
לילה, ולכן לא ייתכן שמישהו הספיק לב־
דוק את החומר המחשיד שהצטבר נגד כל 

אחד ואחד מהם ולעשות את השימוע.
אבל ללוחמנות שלה היו גם צדדים אחרים. 
שהכירו  אנשים  טוענים  המדינה,  כפרקליטת 
ליישר  בייניש  ביקשה  תקופה,  באותה  אותה 
שסטו  מי  שלה.  לקו  בהתאם  פרקליטיה  את 

מהדרך, כנפיהם קוצצו. עוד לפני שהפכה לפרק־
ליטת המדינה מצאו את דרכם החוצה חיים ברנזון 
מורה שלה),  צבי, שהיה  העליון  (הבן של השופט 

דניס גולדמן, רנאטו יאראק ואלי בן־טובים.
בפ־ למשל,  נאלץ,  איך  השבוע  נזכר  חריש 
רשת גירוש אנשי חמאס לעמוד בדד מול בית 
וצריך  שאפשר  שגרס  היחיד  "הייתי  המשפט: 
לי  לא  להגן על עמדת הממשלה. אמרתי שזה 
להחליט על מידת התבונה הפוליטית שבגירוש. 
אדם שבא לבית המשפט צריך להניח הצדה את 
כל נטיותיו. בשבילי קיימת רק השאלה אם זה 
לא  מהפרקליטות  אחד  אף  זה  ועל  חוקי,  צעד 
העמדה  על  להגן  לבדי  התייצבתי  להגן.  רצה 
בבו־ מחמש  ימים,  שלושה  עליה  נלחמתי  הזו, 
קר בליל הגירושים. עד היום לדעתי, שלא כמו 
דעתו של שמאלני כמו מרדכי קרמניצר למשל, 
זה היה צעד מחויב המציאות. איש מהפרקליטות 
המשפט  בית  באולם  מאחוריי  לשבת  רצה  לא 
כשהחל הדיון. הייתי במצב אומלל ביותר. נילי 
נעלמה.  איתי,  להופיע  צריכה  שהייתה  ארד, 

נשארתי לבדי במערכה".
כלפיה,  לטענות  להשיב  נוהגת  בייניש 
בפרקלי־ ”אנשיה”  את  רק  קידמה  היא  לפיהן 
ככו־ רובן   — סוכר  ורחל  ארד  נילי  כגון  טות, 
שאדם  זה  שלי  ש"המסר  באומרה   — נשים  לן 
צריך  בכיר,  ככל שהוא  חדש,  שמגיע לתפקיד 
לחנך דור ולהעביר מסר. זה בדיוק מה שעשיתי 
שאה־ אנשים  הם  האלה  האנשים  בפרקליטות. 
איתי, העריכו את העקרונות שבהם  בו לעבוד 
האמנתי, והם נשארו שם לא מפני שהם חברים 
הם  כי  אלא  שלי,  דודים  בני  הם  כי  ולא  שלי 
עבדו לפי אותם ערכים. מישהו שחושב שאני, 
מבית המשפט העליון, יכולה לטלפן או לשלוח 
הרעיון  לעשות?  צריך  הוא  מה  לפרקליט  מסר 
הזה ממש מעביר בי חלחלה. מאז שעזבתי את 
קו־ שעדיין  וזה  מוחלט,  נתק  יש  הפרקליטות 
ראים לאנשים מסוימים ׳אנשים שלי׳, זה ממש 
צימחתי  אני  תלמידיי.  היו  הם  נכון,  אבסורד. 
אותם. הם היו מתמחים וקידמתי אותם. אבל זה 
לא נעשה משיקולים פסולים. בחרתי את האנ־
שים הכי טובים ואני גאה בזה. מה לעשות, היי־
תי בפרקליטות קרוב לשלושים שנה, וכל הדור 
הזה גדל בתקופתי. כולם. כל מנהלי המחלקות. 
אפילו מני מזוז אמר לי שכולם היו בניי, למרות 

שאומרים שהוא האויב הגדול שלי".
שני פרקליטים בולטים נוספים מהדור ההוא 
שצמח בפרקליטות תחת כנפי בייניש היו עוזי 
פוגלמן ומני מזוז, שהחלו את הקריירות שלהם 
פני  על  פוגלמן  את  העדיפה  בייניש  בו־בזמן. 
והח־ הרמז  את  הבין  מזוז  אותו.  וקידמה  מזוז 
ליף את גלימת הפרקליט בתפקידים במחלקת 
היועץ המשפטי לממשלה, ששוכנת קומה אחת 
מתחת לפרקליטות המדינה, בבניין משרד המ־
שפטים ברחוב צאלח א־דין במזרח ירושלים. שם 
הוא פרח עד שמונה לבסוף ליועץ המשפטי למ־
משלה. בייניש מייעדת את פוגלמן, כיום שופט 
תמכה  בייניש  העליון.  המשפט  לבית  מחוזי, 
פוגלמן  של  במועמדותו  גם  הקלעים  מאחורי 

<<<

(המשך מעמוד קודם)
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מה שזמיר בנה. כמובן שלא עשיתי את 

בייניש, בשיחות סגורות, מכחישה 
מכל וכל כי הייתה מעורבת לכאורה 
פנימי  מרד  לארגן  ניסיון  באיזשהו 
”כבר שמע־ חריש.  נגד  בפרקליטות 
תי את הגרסה הזאת חמישים פעם”, 
שעמד  שמי  חושבת  ”אני  התלוננה. 
בכל  אבל  זמיר,  היה  זה  מאחורי 
מחאה  אלא  מרד  היה  לא  זה  מקרה 
חשבתי  אני  לגיטימית.  משפטית 
לאנשי  החנינות  של  הסיפור  שכל 
השב"כ הוא לא חוקי. לדעתי זה היה 
סיפור של הפרת חוק, קנוניה. לה־
כיוון  לממשלה  משפטי  יועץ  דיח 
הממשלה  את  לייצג  סירב  שהוא 
אותו  להחליף  ואז  הזאת,  בפרשה 
מטעם  יועץ  ולהביא  מהר  מהר 
זה  לייצג,  מוכן  שיהיה  הממשלה 
המרד האמיתי. עבור מי שלא חי 
את התקופה ההיא, אלו סיפורים 
אבל  ממש,  ההיסטוריה  לספרי 
מציאות  הייתה  זאת  בשבילי 

חש אף פעם בתולדות המדינה. 

 1989 בשנת  מונתה  העקרוניות,  עמדותיה  על 

צריך  היה  לטענתה  הבינלאומי.  המשפט 
לבדוק את החומר המודיעיני שהצטבר נגד 
כל איש חמאס בצורה פרטנית, לעשות לו 
שימוע ורק אז להחליט על גירוש. במקרה 
של מגורשי חמאס, רבין ביקש לגרשם בן 
לילה, ולכן לא ייתכן שמישהו הספיק לב־
דוק את החומר המחשיד שהצטבר נגד כל 

אחד ואחד מהם ולעשות את השימוע.

שהכירו  אנשים  טוענים  המדינה,  כפרקליטת 
ליישר  בייניש  ביקשה  תקופה,  באותה  אותה 
שסטו  מי  שלה.  לקו  בהתאם  פרקליטיה  את 

בייניש עם יוסף חריש, 1993.
הוא לא ידע על האסיפה
 צילום: זום 77

ת                              צילום: אביגיל עוזי
פרופ‘ נילי כהן. סלע המחלוק

חריש על נס המרד נגדו: 
"אנשי הפרקליטות החרימו 
אותי לגמרי. יומיים אחרי 
שנכנסתי לתפקיד היועץ 

המשפטי, היו ארבעה 
בג"צים, והופעתי לבדי. 

אמרו לי: ׳אדוני צריך נייר 
כתיבה? נביא לו. אדוני רוצה 
שהקלדנית תדפיס? בבקשה. 

עזרה משפטית לא תקבל׳"

מבחןמבחן
בייניש



הסוף  אך  לממשלה,  המשפטי  היועץ  לתפקיד 
ידוע — מזוז הוא שנבחר.

ומזוז  ש”פוגלמן  לאחרונה  סיפרה  בייניש 
ישבו באותו חדר בפרקליטות. הם באו יחד, ואני 
הבג"צים.  למחלקת  כמתמחים  אותם  הכנסתי 
כפ־ אותם  וטיפחתי  שניהם  את  מאוד  חיבבתי 
מרצו־ מזוז,  מסוים  בשלב  מתחילים.  רקליטים 
שצריכה  חושב  שהוא  אמר  והחופשי,  הטוב  נו 
להיות רוטציה, ושלפי השקפת עולמו אדם לא 
צריך להיות כל השנים בפרקליטות ושהוא היה 
המלצ־ בפרקליטות.  ולא  בייעוץ  לעבוד  שמח 
התמנה  באמת  והוא  המשפטים,  לשר  עליו  תי 
למשנה ליועץ המשפטי לממשלה. שמחתי בש־
מחתו. היו לנו מחלוקות לגיטימיות על גישה, 
וזה שריר וקיים עד היום. כל פעם אני נדהמת 
הרכילותיות.  והמעשיות  מהרחש־בחש  מחדש 

הוויכוח בינינו מקצועי לחלוטין".
יריביה  עם  שנמנה  לשעבר,  בכיר  פרקליט 
הגדולים של בייניש, מספק הסבר אחר לתופעה: 
"מדובר באישה כוחנית, שבאופייה היא מאוד פו־
ליטיקאית וערמומית. לדעתי אם אישה כזו תע־
מוד בראש בית המשפט העליון שלנו, אנחנו נחיה 

מחדש את הסיפור על בגדי המלך החדשים".
בייניש,  ממצדדי  המשפט,  במערכת  בכיר 
לא מסכים: ”בתולדות הפרקליטות לא היה אדם 
אחד, בכל שנות עבודתה של בייניש, שהייתה לו 
איתה מריבה. לא היה דבר כזה. אחד הדברים הי־
פים שהיו בפרקליטות בתקופת דורית, זה יחסי 
העבודה היפים. היינו כמו משפחה. כך גם בבית 
המשפט העליון, רק ששם המשפחה יותר קטנה. 
עשרות  שמתוך  מקום,  בכל  כמו  להיות,  יכול 
שלא  ממורמר  מישהו  היה  בפרקליטות  עובדים 
שדורית  יגידו  תמיד  כזה  במקרה  אותו.  קידמו 
העדיפה לקדם נשים, או יס־מנים, או מקורבים".

בין שמגר לברק
לתפקיד  כניסתה  לאחר  כשנה   ,1990 ביוני 
פרקליטת המדינה, חשף העיתונאי מרדכי גילת 
לכאורה  מעורבותו  את  אחרונות"  ב"ידיעות 
של שר הפנים דאז, אריה דרעי, במעשי מרמה 
ושוחד. בתום חקירה בת שלוש שנים הוגש נגד 
דרעי כתב אישום, אבל למרות זאת הוא סירב 
החזיקה  בייניש  הפנים.  כיסאו כשר  על  לוותר 
בעמדה ששר שיש נגדו טיוטת כתב אישום אינו 

יכול להישאר עוד דקה אחת בתפקידו.
שמתבשל  ידע  "רבין  משחזר:  חריש  יוסף 
ש"ס  לתמיכת  נזקק  אוסלו,  הסכם  ימים  באותם 
והתנגד לפיטורי דרעי. הוא רגז עליי ואמר: ׳יש 

עוד גנבים׳. עניתי לו: ׳תביא לי אותם ואני אע־
מיד גם אותם לדין׳. אחר כך הייתה שאלה אחרת, 
האם הוא יכול להישאר שר. הייתי היחיד שאמר 
שדרעי צריך לפרוש מיד. אפילו בפרקליטות לא 
אמרו את זה. הוגש בג"ץ, צריך היה לתת תשובה 
ואני עמדתי על כך שהוא חייב לפרוש  לבג"ץ, 
ושאני לא מגן על עמדת הממשלה. הפרקליטות 

אמרה שאפשר להגן על עמדתו של רבין”.
יוצאים ממש מהכלים למ־ בייניש  בסביבת 

שמע הגרסה הזאת. "חריש זוכר מה שהוא רוצה 
לזכור”, אומרים שם. ”הוא לא נחשב כמי שנא־
בק בממשלה בפרשת דרעי. העול נפל על כת־

פיה של דורית. רבין עמד על כך שהפרקליטות 
תציג בפני בית המשפט את עמדת ראש הממ־

שלה, שלפיה דרעי צריך להישאר שר. באמצע 
הדיון שלחו את בייניש לטלפן לרבין ולהגיד לו 
אז  לפרוש.  צריך  שדרעי  חושב  המשפט  שבית 
רבין אמר לה בלי בושה: ׳שהשופטים יכתבו מה 
שהם רוצים, אבל את תעמדי על דעתי׳. כמובן 

שהחליטו שדרעי צריך לפרוש".
בייניש העריכה שרבין לא יסלח לה בקלות 
בפרשת  המדינה  עמדת  את  לייצג  סירובה  על 
שהתגלעה  המחלוקת  ועל  חמאס  אנשי  גירוש 
ביניהם בעניין דרעי, והפנימה שלא תקבל את 
של  במקומו  לממשלה  המשפטי  היועץ  משרת 
שנת  לקראת  מרצה  את  הפנתה  לפיכך  חריש. 
המשפט  בבית  לשופטת  להתמנות  כדי   ,1994
החלה  אז  שמגר.  מאיר  עמד  שבראשו  העליון 

פרשת יחסים הטעונים עם שמגר.
למינוי שו־ הוועדה  לפני שמתכנסת  כידוע, 
פטים, מקיימים השופטים בבית המשפט העליון 
דיון פנימי מקדמי. על פי המסורת, מי שנפסל 
שם — לא מגיע לוועדה לבחירת שופטים, שמור־
כבת משני שרים, שלושה שופטים עליונים, אר־

בעה פוליטיקאים ושני נציגי לשכת עורכי הדין. 
בכלל, ידם של השופטים בוועדה בדרך כלל על 

העליונה, כיוון שהם בוחרים כגוש אחד.
אולם  לדיון,  עצום  במתח  המתינה  בייניש 
ערב הבחירה התברר לה ששמגר וחבר שופטיו 
זה.  החליטו לא להעלות את מועמדותה בשלב 
איש לא יודע עד היום מה באמת קרה מאחורי 
הקלעים. על פי גרסה אחת, רבין ביקש משמ־
גר למנוע את הבחירה. גרסה שנייה טוענת כי 
שמגר לא אהב את התדמית הכוחנית של ביי־
שלה  העצומה  התקשורתית  החשיפה  ואת  ניש 
ולכן לא רצה אותה בבית המשפט הסולידי שלו. 
בייניש באותן  כך או אחרת, חברים שליוו את 
שנתיים — עד שאהרן ברק העלה אותה לעליון 

— מתארים אישה פגועה ומתוסכלת.
הנשיא בדימוס שמגר לא הסכים מעולם לש־
פוך אור על השיקולים שהנחו אותו להחליט כפי 
שהחליט. גם לכתבה זו הסתפק במילים: ”מעולם 
להתייחס  מתכוון  ואינני  לנושא  התייחסתי  לא 
לספר  הזמן  זה  אין  היום  גם  עכשיו.  גם  אליו 

מדוע הוחלט מה שהוחלט בחדר הישיבות".
נדי־ בהתבטאות  לאחרונה,  שיחזרה  בייניש 
רה באוזני מקורביה, את עומק הכאב שחוותה. 
"אני ביחסים טובים מאוד עם השופט שמגר. כל 
שהוא  לי  שאמר  זה  והיה  בי  תמך  הוא  השנים 
היה  העליון.  המשפט  לבית  אגיע  שאני  מקווה 
בו,  מי התערב  יודעת  אירוע מסוים, שאני לא 
וזה לא חשוב. אולי מישהו טעה באיזו עובדה. 
אולי מישהו אמר לו משהו, אולי מישהו סיפר לו 
משהו שהיה לא נכון. זאת הייתה ההרגשה שלי. 
אבל בניגוד לנילי כהן, אני לא חשבתי שנולד־
תי עם שרביט של שופטת בית המשפט העליון 
ביד, ולכן אם מסיבה כלשהי השופטים שינו את 
דעתם — כי קודם כולם היו בעדי, כולל שמגר, 
שהיה בקשר טוב איתי — אז החלטתי שאתן לד־
שלי  ההשערה  יהיה.  מה  ואראה  להירגע  ברים 

הייתה שהוא טעה בתום לב”.
בייניש שללה, באותה התבטאות נדירה את 
מוע־ את  מלקדם  נמנע  שמגר  שלפיה  הגרסה 
מדותה בשל הפרופיל התקשורתי הגבוה שלה. 
”אני חושבת ששמגר ידע עד כמה אני לא דו־
”כשראיתי  אמרה.  לתקשורת”,  עצמי  את  חפת 
את ההיסטריה הזאת בתקשורת, שידי לא הייתה 
בה, אמרתי לכל מי שפנה אליי להפסיק להגיד 
שהמינוי שלי בטוח. כך אני אומרת גם לכל מי 
הזמן  כל  הנשיאות.  לגבי  עכשיו  אליי  שפונה 
היה כתוב בתקשורת שהנה אני מועמדת בטוחה, 
וזה היה בעצם בהפוך על הפוך. אז יכול להיות 
שמישהו אמר לשמגר: ׳תראה איך היא מפרסמת 
את עצמה׳. אבל אני לא יודעת, כי לא הלכתי 
לשאול אותו. חשבתי שהכבוד למוסד ולשמגר 

מחייב אותי לבלוע ולהמשיך לעבוד בשקט”.
”במשך שנתיים”, סיפרה עוד בייניש, ”המ־
שכתי בעבודה שלי בפרקליטות ולא ויתרתי על 
אף יום. האמנתי שזו שליחות ושיש לי עוד דב־
רים חשובים לעשות שם. להגיד שזה היה מצב 
בזה אסון.  נעים? לא. אבל אף פעם לא ראיתי 

נפגעתי, אבל לא הייתי אומללה”.
בפרקליטות  נשארה  בייניש  אחרת,  או  כך 
וגמלה בלבה להוריד פרופיל. היא ידעה כי שנ־

<<<
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בתום 11 שנות נשיאותו הסוערת של הנשיא ברק, שגולת הכותרת שלהן הייתה מדיניות ”האקטיביזם השיפוטי”, ההערכה היא שבייניש 
תעשה סיבוב פרסה. בית המשפט שלה עשוי להידמות לבית המשפט של הנשיא מאיר שמגר, אף שהמדריך הרוחני שלה הוא ברק. כלומר, ביי־

ניש תרצה לעצב בית משפט עליון שאין לו הגדרת יעדים פומבית — כזאת שהרגיזה בעבר מגזרים רבים — אך שבכל זאת יהיה אקטיביסט.
ברק, כאמור, הוא המורה המשפטי והאידאולוגי שלה. אך בכל מה שקשור לפוליטיקה של התנהלות בית המשפט והמערכת המשפטית, 
בייניש יכולה ללמד אותו כמה שיעורים. ברק הוא יותר טיפוס של הוגה דעות. הוא רצה ליצור כאן חברה מתקדמת, ליברלית, אך לא העריך 
מספיק את האילוצים הפוליטיים, החברתיים, הדתיים והתרבותיים שבגללם החברה הישראלית לא יכולה להתקדם בקצב וברוח פסיקותיו. רק 

בארבע השנים האחרונות הוא הפנים את עומק השסע בחברה הישראלית, כשמעל לכל מרחפת תמיד הסכנה הביטחונית.
בייניש משתייכת לזן אחר. היא טיפוס ריאל־פוליטי, כל הזמן עם הרגליים על הקרקע. כתובעת פלילית היא ייצגה את כל המוסדות של 
המדינה במחלקת הבג"צים, ולאחר מכן כפרקליטת המדינה. ככזו היא נושאת באמתחתה ניסיון מעשי אדיר. בייניש מכירה את הביורוקרטיה 
הממשלתית, על עוצמתה ועל עליבותה, והיא מתמצאת היטב בנבכי החיים הפוליטיים בישראל. גם הממסד הביטחוני לא זר לה. צה”ל, השב"כ, 

המוסד, כולם היו בניה בכמעט 40 שנות עבודתה בפרקליטות.
לבייניש אין שיעור קומה אינטלקטואלי ומשפטי כמו לאהרן ברק, פרופסור בעל שם עולמי. אבל פסיקות בתי המשפט של ברק, חשין, שמגר, 
לנדוי ואגרנט יהיו ה"טקסט בוק" המשפטי שלה. הקול יהיה קול ברק, אך הידיים יהיו ידי בייניש. בעזרת הניסיון המעשי העתיר שלה והחושים 

הפוליטיים המחודדים, היא תדע מתי להצעיד את בית המשפט במסלול האקטיביסטי, ומתי מוטב להפגין ריסון.
בשנות כהונתה כשופטת בבית המשפט העליון הכינה בייניש את הקווים המנחים שלה לנשיאותה בעתיד, ויחסית לברק מדובר ביעדים 
צנועים ובני השגה. הנה כמה דוגמאות: הגנה על נשים וילדים (פסקי הדין שלה בסוגיות אלה, הגם שהם מאוד פופולריים, נחשבים בחלקם 
קיצוניים), נושאים חברתיים (בייניש סייעה בפסיקות שלה למעוטי יכולת חרדים בתחומי השיכון והחינוך ויצאה נגד חוק ההסדרים, שאליו 
הוגנבו החלטות הפוגעות בשכבות המצוקה), מיגור תופעת העבריינות האידאולוגית, המשך התמודדות עם המצב הביטחוני וההתנגשות שהוא 

יוצר עם זכויות הפרט והמיעוטים במדינה.
אבל יותר מכל אלו, בייניש יודעת עד כמה שברירי מעמדו של בית המשפט העליון, והיא תנסה לגייס לצדה את המשאב העיקרי שמערכת 

המשפט זקוקה לו כמו אוויר לנשימה: אמון הציבור.

בייניש וברק - ההבדלים והמשותף

עדנה ארבל ודורית בייניש 
בהרצאה באוניברסיטה 
העברית, 1996. חברות טובות
 צילום: זום 77

אישיות רבנית רמזה 
שבייניש מנהלת כביכול 

רומן עם סגן ראש השב”כ, 
ראובן חזק, מה שמשפיע על 

שיקול דעתה כפרקליטה. 
חזק: ”זה היה ניסיון נואל 
של אנשים אינטרסנטים 

לקשור את פרשת המחתרת 
היהודית לפרשת קו 300. 
עברה עליי תקופה קשה". 

בייניש: ”כדי להוציא אותי 
מהתמונה המציאו לי רומן”

מבחןמבחן
בייניש



תיים מאוחר יותר צפוי שמגר לפרוש, ומי שי־
בוא במקומו יהיה אהרן ברק, שטיפח אותה עוד 
מימיה כסטודנטית. ואכן, הדבר הראשון שעשה 
כשנבחר לנשיא היה למנות את בייניש לעליון.

בין יחזקאל לנילי
בעליון,  לשופטת  בייניש  מינוי  בעת  כבר 
תהיה  שהיא  ברור  היה   ,1996 שנת  בראשית 
היורשת של ברק. כידוע, שיטת הבחירה בנשיא 
קרויה  בישראל  הנהוגה  העליון  המשפט  בית 
׳סניוריטי׳. הנשיא הנבחר הוא השופט בעל הוו־
תק הרב ביותר בבית המשפט העליון ביום שבו 
שמגר  של  פרישתו  ביום  היוצא.  הנשיא  פורש 
היה השופט ברק בעל הוותק הרב ביותר, והוא 
מונה לנשיא ב־13 באוגוסט 1995. ברק, שמחויב 
יותר מכל למהפכה החוקתית, סמך על בייניש 
שתדע לנווט את ספינת בית המשפט העליון גם 
במים סוערים ולא תסטה מהנתיב שהוא התווה.
כא־ העליון,  המשפט  בבית  שנחתה  מרגע 
לקחי  תקשורתי.  פרופיל  בייניש  הורידה  מור, 
העיכוב בן השנתיים במינויה לשופטת נלמדו, 
מן הסתם, לקראת הסיבוב הבא — המינוי הצפוי 
לנשיאה. סימני ההיכר שלה כפרקליטת המדי־
אופסנו   — והכריזמה  הנחרצות  הנועזות,   — נה 

בינתיים במגירה.
אבל גם לאחר שינוי הפאזה, בייניש הייתה 
ונשארה דמות מושכת אש. מאחר שפסקי הדין 
שלה עסקו בדרך כלל בנושאים לא סנסציוניים, 
וכלל  וגם אורח חייה נשאר סולידי כמו תמיד 
קונצרטים משובחים, מסעדות גורמה וחופשות 
בכותרות  לככב  המשיך שמה  הגושרים,  במלון 
הט־ אחת  בפרקליטות.  לעברה  בהקשר  בעיקר 
ענות שהופנו נגדה, הייתה שהיא ממשיכה למ־
שוך בחוטים בפרקליטות. בעקבות זיכויים של 
ערים,  ראשי  וכמה  נאמן  יעקב  אולמרט,  אהוד 
הושמעה ביקורת לפיה פרקליטת המדינה עדנה 
בעצם   — בייניש  של  הטובה  חברתה   — ארבל 
להגיש  בייניש  של  קודמת  מדיניות  המשיכה 
שעדיף  משום  ציבור,  אישי  נגד  אישום  כתבי 
ולא  בעניינם  שיכריע  זה  יהיה  המשפט  שבית 
הפרקליטות. היועץ המשפטי הנוכחי, מני מזוז, 
כלל  בדרך  ומגיש  הזאת  המדיניות  את  שינה 
הוא  שבהם  אישומים  ורק  אך  המשפט  לבית 

משוכנע שיש סיכוי גבוה להרשעה.
בעקבות  הבאה,  הפרשה  צצה   2003 בשנת 
של  המס  ניכויי  על  בדיווח  ליקויים  על  טענה 
התזמורת הסימפונית ירושלים. יושב הראש של 
התזמורת היה יחזקאל בייניש, בעלה של דורית. 
הכנסה  רשויות מס  חקירה מאומצת של  לאחר 
החליט היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, לס־
גור את התיק. החלטת מזוז התקבלה בביקורת 

במערכת המשפטית.
בסביבתה של דורית בייניש מתעורר זעם רב 
כאשר מועלה עניינו של בעלה יחזקאל. "אנחנו 
יודעים מי עמדו מאחורי הפרסומים הללו ומא־
לאח־ בייניש  השווא”, התבטאה  חורי האשמות 
רונה בשיחה עם חברים. ”מדובר באנשים שלא 
הצליחו לטפל בי, אז החליטו לטפל בו. 14 שנה 
בעלי עבד למען הציבור על חשבון זמנו וכספו 

והקים מפעל לתפארת. נעשה לו עוול 
שסגרו  טובה  לו  עשו  לא  רגיל.  בלתי 
סיפור.  שם  היה  לא  פשוט  התיק.  את 
מוצלח  הכי  התרבותי  המוסד  היה  זה 
הייתה  היחידה  והבעיה  בירושלים, 
שמישהו חיפש אותי. אלו שלא הצלי־
חו להציג אותי כמושחתת, עשו ניסיון 
כושל להציג כך את בעלי, כדי שאי־
עצוב.  זה  אותי.  למנות  יהיה  אפשר 
שלושה־ארבעה  מאותם  בא  הכל  זה 
ממורמרים שהפיצו את כל הסיפורים 

הבמרכאות שליליים עליי".
מלשכתו של מני מזוז נמסר הש־
בוע בתגובה בעניין סגירת תיק הח־
קירה נגד יחזקאל בייניש: ”ההחלטה 
בעניין זה תאמה את העמדה שהוצגה 
במ־ בדיונים  המסים  רשות  ידי  על 

הנוהגת  המדיניות  את  גם  תאמה  והיא  שרדנו, 
כוונת  ללא  מוסדות  כלפי  הכנסה  במס  בפועל 
רווח, כפי שנמסרה לנו על ידי נציגי רשות המ־

סים, ואין בה משום סטייה ממדיניות זו”.
שבשנים  הנוהג  רווח  העליון  המשפט  בבית 
היוצא משקל  הנשיא  נותן  לכהונתו  האחרונות 
בייחוד  המיועד,  הנשיא  של  לבקשותיו  מיוחד 
בכל מה שקשור לבחירת שופטים — שכן הללו 
כשלוש  לפני  התחשב  ברק  היורש.  עם  יעבדו 
למי־ שהתנגדה  בייניש,  של  בדעתה  שנים 

יזם  עצמו  שברק  למרות  כהן,  נילי  פרופ׳  נוי 
ובייניש גם יחד,  את מועמדותה של כהן. ברק 
ששייכים לזרם האקטיביזם השיפוטי שעל פיו 
כמעט הכל שפיט, התנגדו למינוייה של פרופ׳ 
רות גביזון לעליון. גביזון, המזוהה עם תפיסת 
עולם מנוגדת לאקטיביזם השיפוטי, נתמכה על 
ידי שרת המשפטים דאז, ציפי לבני. ברק הודיע 
לטענתו  כי  גביזון,  של  במינויה  יתמוך  לא  כי 
היא הגיעה עם אג׳נדה מוכנה מראש לבית המ־

שפט. פרופ׳ גביזון ביקשה שלא להגיב.
בשבועות האחרונים, לאחר עשר שנות שתי־

קה יחסית, יצאה בייניש למלחמה התקשורתית 
העליון  המשפט  בית  של  דמותו  על  המכרעת 
שלה. רגע לפני שהיא נכנסת לתפקיד הנשיאה, 
המינויים  שני  זהות  על  במאבק  בייניש  פתחה 
הצפויים בעליון. השם הבולט ביותר שעמד על 
הפרק, הפעם ביוזמתו של השר רמון, היה נילי 
כהן, רקטורית אוניברסיטת תל־אביב המקורבת 
בתי  מנהל  ברק,  אהרן  של  השני  טיפוחיו  לבן 
אבל  כהן,  את  רצה  ברק  אוקון.  בועז  המשפט 
בייניש התעקשה שלא, ולמעשה אירגנה מעין 

וטו פנימי בבית המשפט העליון.
ההתנגדות  את  לקשור  ניסו  רעות  לשונות 
של בייניש לכהן בכך שאחותה של דורית, פני־
תל־ אוניברסיטת  את  לעזוב  נאלצה  הררי,  נה 
אביב. פנינה (היום בת 76) נשואה למייק הררי, 
איש המוסד שפיקד על המבצע הכושל בלילה־

לשליט  מקורב  עסקים  לאיש  הפך  ולימים  מר, 
לשמוע  נדהמו  בייניש  בסביבת  נורייגה.  פנמה 
היא בכלל  פנינה  כי  וציינו  את הטענות הללו, 
פנסיונרית שסיימה לעבוד במינהל אוניברסיטת 
תל־אביב לפני 15 שנה, ולא עבדה מעולם עם 
מקור־ הדגישו  אבסורד”,  פשוט  ”זה  כהן.  נילי 
בים לבייניש, ”אם מישהו חושב שלפי זה יתמנו 
שופטים לעליון. רק אנשים אובססיביים יכולים 

ליצור הקשרים מגוחכים כאלה”.
בתשובה לשאלה מדוע התנגדה למינוי נילי 
כהן לעליון, אמרה בייניש לאחרונה למקורביה: 
המא־ הם  אקדמאים  אם  פשוטה,  לא  שאלה  "זו 
גר הרצוי לבית המשפט העליון. מה לנילי כהן 
ולמשפט חוקתי? אם כבר מביאים איש מהאקד־
מיה, אז שיהיה מומחה למשפט חוקתי ולמשפט 
ציבורי, ולא מי שתהילתו על גרם הפרת חוזה. 
עם כל הכבוד, חוזים זה תחום חשוב, אבל ההש־
קפה שלי היא שצריך לבחור מעט מאוד אנשים 
מהאקדמיה לבית המשפט העליון. איש אקדמיה 
לא טען מעולם בפני בית המשפט, לא עסק בנו־
שאים של בית המשפט, לא ישב שם, לא ראה את 
בית המשפט מבפנים. אני אמרתי שאם אין לו 
חיבור לבית המשפט, אז לפחות שיבוא עם תרו־
מה אקדמית כל כך גדולה, שנוכל להגיד עליה 
שאנחנו רוצים אותו למרות שהוא לא מועמד 
פרידמן,  דני  מפרופ׳  חוץ  טבעי. 
לא היה איש אקדמיה אחד שבא 
היא  כהן  נילי  ׳תשמעו,  ואמר: 
נכס לבית המשפט העליון׳. אתם 
אומרים שהיא בעלת שם עולמי? 
הפ־ שמכל  לכם  אומרת  אני  אז 
שהמ־ אנשים  מיני  כל  של  ניות 
לא  אחד  אף  אקדמאים,  על  ליצו 

אמר שהיא בעלת שם עולמי”.
”קרה כאן דבר מוזר”, המשיכה 
שזה  לומר  מפסיקים  ”לא  בייניש, 
נילי  את  קיבלו  שלא  בסדר  לא 
כהן. אבל כותבי המאמרים עוד לא 
כתבו למה היא כן מתאימה לעליון. 
למה דווקא היא מכל עולם האקד־
העוצ־ את  הבנתי  לימים  רק  מיה? 

הם  האישיים.  התומכים  של  בלחץ  שגלומה  מה 
פשוט החברים שלה, והם יכולים להתפעל ממנה, 
מוע־ היה  קרמניצר  מרדכי  גם  אבל  זכותם.  זו 
מד לעליון. ראיתם מאמר אחד שבא מטעמו או 
מטעם ידידיו שהוא האיש שצריך לבוא? שעשו 
דיון  בזמנו  היה  בעצמי  עליי  גם  הרי  עוול?  לו 
והחליטו לאו. אז אמרתי שאני אשרוף את בית 
המשפט? ישבתי בשקט. אם אדם רוצה להתקבל 
חשוב  לא  לאו,  לו  ואומרים  כזה  מכובד  למוסד 
המועדון,  את  לשרוף  היא  שלו  והתגובה  למה, 
לצאת בכתבות, בהשמצות, אז זה הראה לנו בדי־
עבד כמה צדקנו. הקמפיין מנוהל על ידי אנשים 
את  אדם שמשמיץ  בן  רוצה  איך  אליה.  קרובים 
השופטים, את בית המשפט, ואותי כסמל, לבוא 

לעבוד כאן? זה לא בדיוק מזג שיפוטי".
לפני כחודש החליטה שוב מליאת השופטים 
של  למינויה  להתנגד  חסוי  שתוכנה  בישיבה 
שניסה  אוקון,  בועז  החליט  בתגובה  כהן.  נילי 
לקדם את מועמדותה של פרופ׳ כהן, להתפטר 
מתפקידו כמנהל בתי המשפט. העיתוי להתפ־
טרות — כחודש לפני מינויה הצפוי של בייניש 

לנשיאת העליון — לא היה מקרי (ר׳ מסגרת).
פרופ׳ נילי כהן העדיפה שלא להגיב לדברים 
להגנ־ יוצא  פרידמן  דניאל  פרופ׳  אולם  אלו, 
תה: ”מדהים עד כמה ניתן לעוות את המציאות. 
שפרופ׳  בכך  נעוץ  בייניש  גברת  של  הקושי 
נילי כהן היא דמות מוכרת ונערצת באקדמיה 
כתיב־ את  מכירים  רבים  המשפטית.  ובקהילה 
פרופ׳  המועמדות של  מהי רמתה.  ויודעים  תה 
כהן הוצעה בשעתה על ידי הנשיא ברק, שסבר 
שהיא המועמדת הטובה ביותר, ונתמכה על ידי 
המשנה לנשיא תיאודור אור. אולם ברגע שעל־
תה המועמדות החל בבית המשפט העליון מסע 

הכפשות חסרות שחר”.
”פנייתו של חיים רמון, שאיננו מקורב לני־
לי כהן, להציג את מועמדותה לעליון”, ממשיך 
המ־ בקהילייה  בירור  לאחר  ”נעשתה  פרידמן, 
במועמדותה.  נרחבת  תמיכה  שגילתה  שפטית 
בישראל.  האקדמיה  בפסגת  נמצאת  כהן  נילי 
לאחר שסיימה קדנציה מוצלחת ביותר כרקטור, 
המצטיי־ כמרצה  רצופות  שנתיים  נבחרה  היא 
של  הכושל  ניסיונה  למשפטים.  בפקולטה  נת 
מלמד  כהן  פרופ׳  מערכה של  להפחית  בייניש 

בעיקר על בייניש עצמה”.
”שלפיה  פרידמן,  פרופ׳  מסכם  ”התאוריה”, 
אנשים יכולים לנהל מסע תקשורתי חסר בסיס, 
התנהלות  על  הביקורת  מהמציאות.  מנותקת 
מעמדו,  שקיעת  ועל  מינויים,  בענייני  העליון 
מהם  שרבים  ומגוונים  שונים  מכיוונים  באה 
אינם קשורים כלל לפרופ׳ נילי כהן. בסופו של 
דבר האמת יוצאת לאור והכל רואים מי מתמנה 
לעליון ומי איננו מתמנה. עניינה של נילי כהן 
איננו יחיד. לאחרונה תרמה גברת בייניש לכך 
שבועז אוקון, שופט מהשורה הראשונה, יפרוש 
מהמערכת. גם מועמדותה של פרופ׳ רות גביזון 
נדחתה. רמתם של שלושת האישים הללו עולה 
המועמדים  בייניש.  דורית  של  זו  על  בהרבה 
הטובים ביותר נדחים — והעליון, ומי שאמורה 

לעמוד בראשו, נראים כפי שהם”.
כאילו לא די במריבות הפנימיות החמורות 
סביב המינויים בבית המשפט העליון, התפוצ־
צה פרשת החשדות למעשה מגונה בלא הסכמה 
מצדו של השר רמון. הפרשה עשויה להשפיע 
שר־ כיוון  לנשיאה,  בייניש  של  מינויה  על 
שר  לתמונה  ייכנס  וכעת  להתפטר  נאלץ  מון 
בעוב־ להתנחם  יכולה  בייניש  חדש.  משפטים 
הספיק  הוא  רמון  של  ההתפטרות  שבטרם  דה 
להורות על פרסום שמה ברשומות, כדי להניע 
הליך פורמלי הנדרש לכינוס הוועדה לבחירת 

שופטים.
של  הצפויה  פרישתו  שלאור  היא  ההערכה 
ברק בעוד כשבועיים, לא יעז אף שר משפטים 
חדש לעצור את הרכבת הדוהרת, שכבר יצאה 
בלתי  התפתחויות  יחולו  לא  ושאם  מהתחנה, 
הנשי־ לתפקיד  בייניש  דורית  תיכנס  צפויות 
אה הראשונה של בית המשפט העליון במחצית 
ספטמבר. אבל עד שזה יקרה, כמו שנוהגת לומר 
 — מסתיים  לא  שדבר  ”עד  המיועדת,  הנשיאה 

הוא לא מסתיים”. ¿

(המשך מעמוד קודם)
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דורית בייניש, 1991.
מישאל חשין אמר עליה:

”דורית  היא לא רק 
יפהפיה עוצרת נשימה,
היא עוד תגיע רחוק“
 צילום: יוסי רוט

שסגרו  טובה  לו  עשו  לא  רגיל.  בלתי 
סיפור.  שם  היה  לא  פשוט  התיק.  את 
מוצלח  הכי  התרבותי  המוסד  היה  זה 
הייתה  היחידה  והבעיה  בירושלים, 

חו להציג אותי כמושחתת, עשו ניסיון 

מתן וילנאי (מימין), דורית בייניש ואמנון סטרשנוב, 1990     צילום: זום 77    
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בייניש
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