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ברק: שחרור קונטאר תמורת גופות - בעייתי ומסוכן 

שיוחזרו  מבלי  כחללים  ואלדד  אודי  על  גולדווסר: ”הכרזה  קרנית 
לישראל לא תפתור את מצבנו הנורא” † ”אני לא מוכנה שנסראללה 
יתעלל בנו כשיציג תמונה מטושטשת שלהם” † שמעון שיפר, עמ׳ 3

מיוחד ל“ידיעות אחרונות“: אביבה שליט בראיון ראשון † ”אין רגע 
שאני לא חושבת מה עובר עליו, מה הוא אוכל, איך הוא ישן” † ”אני לא 
בוכה, רק חושבת איך מחזירים אותו” † ענת מידן, ”המוסף לשבת”

”גלעד שלי 
צועק הצילו, 

ואני לא יכולה 
לעזור לו“

61% בעד שחרור קונטאר - גם תמורת גופות
הציבור הישראלי תומך בעסקה עם חיזבאללה גם במחיר כואב † 56% תומכים ברגיעה עם חמאס 
— אבל כ־64% אינם מאמינים שתחזיק מעמד † 68%: המדינה הפקירה את גלעד שליט † עמ׳ 4

”לא יכולה 
להמשיך 

לחיות עם 
הספקות“

התפתחות 
בחקירת רצח 
עו“ד ענת פלינר

נרצחה לפני שנתיים † 
על פרטי הפרשה חל 

צו איסור פרסום

סרקוזי בראיון מיוחד 
שמעון שיפר, עמ׳ 6

אמש: סקר
ידיעות אחרונות
וד“ר מינה צמח/דחף

שר האוצר מדבר
סבר פלוצקר וגד ליאור, ”המוסף לשבת“
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נישואי ספגטיעדות חייהאבא גנוב
ג�ורג�יו ומיה, בעלי 
מסעדה איטלקית, 

הכירו והתחתנו מיד. 
הם לא לבד

מיהי השופטת 
מוסיה ארד, 

שנבחרה לשמוע 
את עדות טלנסקי

השחקן אלי דנקר 
מספר על יחסיו 

הסבוכים עם בנו רן 
ומפרגן ליהודה לוי

32 52

הוא רתח כשהכור הסורי 
הופצץ ובלע את השקרים 

האטומיים של איראן. מחרתיים 
ינחתו בדמשק פקחיו של הד�ר 

המצרי מוחמד אל בראדעי 
— ראש הסוכנות הבינלאומית 

לאנרגיה אטומית (סבא�א) 
— כדי לבדוק שורת מתקנים 

הקשורים לגרעין הסורי.  
ישראל חוששת מטיוח

רונן ברגמן, רונן סולומון  22
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מוסיה ארד. 
מקורביה: "זה לא שכל 
אחד יכול להתחיל 
להיות חבר שלה. 
היא גם לא תרכל על 
שופטים עם שופטים 
אחרים אף פעם"
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מחוץ לאולם בית המשפט המחוזי בירושלים התחוללה המולה. צלמים ועיתונאים 
מכל העולם צבאו על הפתחים, בליל שפות נשמע מן הפרשנים ששידרו לארצו־
תיהם על הדרמה המשפטית שמתחוללת פה, פרקליטים חמורי סבר התהלכו עמו־

סים בקלסרים כבדים — והכל סביב עד אחד, משה (מוריס) טלנסקי שמו.
אלא שבניגוד גמור לסערה שבחוץ, בתוך האולם, שהיה מלא מפה לפה, שררה 
אווירה אחרת לגמרי. השופטת מוסיה ארד, נשיאת בית המשפט המחוזי בירוש־

לים, ניהלה את הדיון בשקט גמור. למרות השעות הרבות והסיטואציה המורכבת 
— בכל זאת, מדובר בעדות היסטורית, נגד ראש ממשלה מכהן בישראל — הקפידה 
ארד על אווירה מאופקת. בצמרת המערכת המשפטית, שם עוקבים מקרוב אחרי 
הפרשה, לא היו מופתעים. ”ארד היא שופטת מאוד סבלנית ומאוד פתוחה”, אמר 
השבוע נשיא בית המשפט העליון בדימוס, מאיר שמגר, ”והיא מנהלת את העבודה 

שלה בשליטה מלאה בהליך המתנהל לפניה”.
זו לא הפעם הראשונה שארד עוסקת בנושאים הקשורים לשחיתות בצמרת הש־

לטון. ב־1981, כעורכת דין צעירה, היא נמנתה עם צוות התביעה במשפטו הטעון 
ורווי האמוציות של שר הדתות אהרן אבוחצירא; 18 שנה לאחר מכן, כשכבר הייתה 
שופטת במחוזי בירושלים, ישבה בהרכב ששלח את השר אריה דרעי למאסר בגין 
עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים. באותה תקופה סוערת אף רוססו כתובות 
נאצה על דלת ביתה בירושלים. לפני כחודש, כאמור, היא הקשיבה בהליך משפטי 

מיוחד לעדותו של טלנסקי, העד המרכזי בחקירת המשטרה נגד אהוד אולמרט.
מסדרונות בית המשפט מוכרים לארד מאז ילדותה. אביה הוא השופט אליהו מני, 
מי שבן־גוריון מינה לשופט בית המשפט העליון הראשון ממוצא ספרדי. אבל מתברר 
שאביה אינו מקור ההשראה היחיד שלה: במהלך הקריירה הארוכה של ארד היא צמחה 
בסביבתם של כמה מגדולי המשפטנים בארץ, בהם שמגר, השופט גבריאל בך ונשיא 
בית המשפט העליון בדימוס, אהרן ברק. הם גם סייעו לא מעט לקידומה המהיר. ”היא 

הייתה העוזרת שלי כשהייתי היועץ המשפטי לממשלה”, מאשר שמגר, 
”ובזמנו תמכתי בקידומה, כי זיהיתי בה כבר אז בהירות מחשבה, חריצות 

יוצאת מגדר הרגיל ושיקול דעת שיפוטי”.

אביּה היה שופט בית המשפט העליון הראשון ממוצא 
ספרדי. היא עצמה גדלה בסביבתם של ענקי המשפט 

בישראל, בהם ברק, שמגר ובך, והשתתפה בתיקים סוערים, 
כמו אבוחצירא ודרעי. בין לבין ספגה ביקורת כשניסתה 

למנוע את מעצר העובדת הפיליפינית של הוריה, אבל 
למרות כל זאת, הצליחה השופטת מוסיה ארד, נשיאת בית 

המשפט המחוזי בירושלים, לשמור על אנונימיות יחסית. 
ואז הגיעה העדות ההיסטורית של טלנסקי

אמירה לם, אמיר שואן // צילום: אלכס קולומויסקי 



פע־ להסתפק  שנהג  כמי  בציניות  תואר  הוא 
מים רבות בפסקי הדין שלו בשתי מילים: ”אני 
מסכים”, ומיעט לכתוב פסקי דין מנומקים או 
ליצור הלכות משפטיות תקדימיות משל עצמו. 
דווקא  ארד  מוסיה  כי  מעידים  בתו  מקורבי 
ראתה בכך מחמאה: ”הוא לא חשב איך להשאיר 
חותם או לכתוב בשביל לכתוב, הוא ראה בתפ־
קיד השופט כלי לפתרון סכסוכים. אם אגרנט, 
למשל, כתב פסק דין יפה שהיה בו הכל, לא היה 

לו אגו שדחף אותו להוסיף דברים משלו”.
ולא־ בירושלים  בגימנסיה  למדה  מוסיה 
המש־ לימודי  את  סיימה  בצה“ל  שירות  חר 
שלה  במחזור  העברית.  באוניברסיטה  פטים 
צור.  ויהודית  שקד  מיכל  גביזון,  רות  למדו 
את ההתמחות עשתה אצל עורך הדין שלמה 
תוסיה כהן ואצל שופט בית המשפט העליון 
יואל זוסמן. בהמשך עבדה במשרד המשפטים 
כעוזרת משפטית של אהרן ברק ואחר כך של 
מאיר שמגר. האחרון השפיע עליה רבות ודאג 
דומה  השנים,  ברבות  פסיקתה,  גם  לקדמה. 

לשלו: ליברלית־שמרנית.
בשנת 76׳ נסעה עם בעלה, פרופ׳ אילן ארד, 
היום מנהל מחלקת עוברים ופגים בהדסה, לה־
תמחות של שלוש שנים בארה“ב. ארד עבדה שם 
בספרייה המשפטית של בית העירייה. בתקופה 
הזו, סיפרה למקורביה, התוודעה לשני דברים: 
למערכת המשפט האמריקאית הליברלית; ול־
למשפ־ לפרופסור  לימים  שתהפוך  כהן,  נילי 

טים. ברבות השנים תוביל את מוסיה הידידות 
כהן  של  במועמדותה  לתמוך  ביניהן  האמיצה 
לבית המשפט העליון, כנגד דעתה של ידידה 

אחרת שלה — הנשיאה דורית ביניש.
לעוזרת  ארד  מונתה  מארה“ב  כשחזרו 
של השופט גבריאל בך, אז פרקליט המדינה. 
בשנת 81׳ צורפה ארד ל“תיק העשור“: המ־

שפט נגד שר הדתות דאז, אהרן אבוחצירא. 
יום  באותו  המשפט  בית  באולם  נכחה  ארד 
דרמטי בפברואר, כאשר בחקירה נגדית של 
המדינה  עד  החל  אבוחצירא  של  דינו  עורכי 
זוכה  מכן  לאחר  קצר  זמן  עצמו.  את  לסתור 
אבוחצירא, וצוות הפרקליטים, בהם ארד, ספג 
מפלה. מקורבי ארד טוענים שלמרות שנטלה 
ודרעי  אבוחצירא  דגל” —  בשני ”תיקי  חלק 
— הם לא הפכו לחוויות מכוננות עבורה. ”אני 
עולמי  תפיסת  את  שעיצב  שמה  חושבת  לא 
לאחד  פעם  אמרה  הללו”,  המקרים  שני  זה 
ממקורביה, ”אלא הערכים והמוסר שאני באה 
איתם מהבית. וגם התמזל מזלי שעבדתי עם 

אנשים יוצאי דופן, כמו שמגר, ברק ובך”.
משפט  בית  לשופטת  מונתה  82׳  בשנת 
השלום בירושלים. עם המילייה החברתי שלה 
נמנו אז שמגר, עדנה ארבל, יהודית צור, דו־

רית ביניש ונילי כהן. אגב, כבר אז, כהיום, 
במערכת  הנאות  הנשים  אחת  ארד  נחשבה 
המשפט. היא מטופחת, לבושה בקפידה ובט־

עם טוב. העניין עורר לא מעט אהדה, אבל גם 
לא מעט הערות ציניות.

לשפוט, אבל עם יראה
מחוזית  לשופטת  ארד  מונתה  בשנת 90׳ 
בירושלים, ובשנת 2001 לסגנית נשיא בית 
המשפט המחוזי (אז ורדי זיילר). בשנת 2005 
במינוי.  צידדו  כולם  לא  לנשיאה.  מונתה 
אומר  מבריקה”,  משפטנית  לא  ”לדעתי היא 
והשכל  הצדק  חוש  בכיר. ”למרות  דין  עורך 
הישר שלה, אני לא מכיר אף פסק דין שלה 

שהרשים אותי במיוחד”.
מקורב לארד אומר: ”יש הבדל בין משפט־
נות גדולה לבין שופטים גדולים. יש שופטים 
שהם יותר יצירתיים ממנה, אבל זה לא קשור 
היכולת  זו  שדרה,  חוט  זה  שפיטה  לשפיטה. 
להבחין בין עיקר לטפל. על אחד השופטים 
בבית המשפט העליון של ארצות הברית אמר 
הנשיא טרומן שאפשר היה לגלף מבננה חוט 
אי־ ארד  מוסיה  על  משלו.  טוב  יותר  שדרה 
אפשר להגיד את זה. יש לה חוט שדרה והיא 

פוסקת מה שהיא רוצה“.
שופט בכיר בדימוס, שמכיר היטב את ארד, 
אמר עליה השבוע: ”היא משפטנית מצוינת ואדם 
נדיר. גם לב וגם מוח. היא לא נכנעת. אני תמיד 
אומר: הסתכלו על זולתכם בגובה העיניים, אל 
תסתכלו מלמטה למעלה כנכנעים ואל תסתכלו 
מלמעלה למטה כאדונים. וזו מוסיה. אדם לאדם 
— אדם. אבל היא גם יודעת לעמוד על דעתה, 

לכן תמכתי בה לאורך כל הדרך”.
גם הנשיא בדימוס מאיר שמגר הגן השבוע 
על הבחירה שלו: ”תמכתי בקידום שלה, כי מה 
שבולט אצל מוסיה זה שיקול הדעת והזהירות 
הראויה בהכרעה, שנופלת תמיד אחרי בדיקה 

יסודית של הטענות של האדם שבא בפניה”.
בשנת 2003, עם פרישתו של השופט ורדי 
זיילר מנשיאות בית המשפט המחוזי בירוש־

לים, הוצעה הנשיאות לארד. השופט הוותיק 
ז”ל,  צמח  יעקב  היה  המשפט  בבית  ביותר 
אבל בניגוד לשיטת הסניוריטי (ותק) הנהוגה 
בבתי המשפט, ארד קיבלה את הפנייה. היא 
לא הסכימה בשום פנים ואופן. הקשר שלה עם 
צמח היה קשר חברי עמוק. ”מוסיה המלכה“, 
נהג לכנותה. שנתיים לאחר מינויו חלה צמח 
ופרש. ארד קיבלה את התפקיד, אך שמרה על 
ידידות הדוקה עם צמח. היא הייתה עימו גם 
ברגעיו האחרונים, ולאחר מותו נשמר הקשר 

עם משפחתו.
האתגר בכהונת נשיאות בית המשפט המחוזי 
בבירה נחשב גדול במיוחד. ”לבית המשפט בי־
רושלים”, מסביר שמגר, ”יש מסורת של שיפוט 
מאוד יעיל עוד מהתקופה של ורדי זיילר ושל 

צמח אחריו. עכשיו היא ממשיכה את דרכם”.
בעיקר  ארד  שפטה  למחוזי  שהגיעה  מאז 
בתיקים מינהליים (תיקים הקשורים ברשויות 
שונות של המינהל הציבורי). בשנים האחרו־

נות נוגעים רבים מהתיקים המינהליים בבית 
המשפט המחוזי בירושלים לאיחוד משפחות. 
המידע.  לחופש  נוגעים  נוספים  רבים  תיקים 
בשני הסיווגים הללו ארד שומרת על קו תקיף 
שמופיע  אחד  ”בתור  המדינה.  כלפי  למדי 
מולה לא מעט”, אומר עורך דין מהפרקליטות, 
”הגישה שלה היא לנסות יותר לעזור לאנשים 
ולא למדינה. היא יודעת שלמדינה יותר קשה 
להגיש ערעור מאשר לאדם פרטי, והרבה פע־

מים אני מרגיש שהיא מנצלת את זה”.
”אני מקווה שגם האדם וגם המדינה עומדים 
למקורביה.  ארד  אמרה  חשוב”,  במקום  אצלי 
”אני פועלת בהתאם לחוק ולמצפון ולנסיבות 
חשיבות  יש  שלאדם  בוודאי  לפניי.  שנמצאות 
אצלי, אבל אני לא עושה מה שאני רוצה. אני 

פועלת במערכת שיש בה חוק”.
מקורב לארד: ”אחד הדברים שהיא משת־
דלת לזכור בכל משפט, זה שבדרך כלל לבן 
אדם יש את המשפט האחד הזה בחיים, וזה כל 
עולמו. בהתאם, אתה צריך לתת את כולך כדי 
לעשות צדק במשפט. זה לא פשוט. אדם לא 
ישן חודשים וימים ומצפה ליום הזה, וכשהיום 
הזה מגיע הרבה פעמים גורלו תלוי בזה. השו־

פט צריך לקחת את כובד האחריות שמוטלת 
עליו, ולהסתכל על זה ביראה. השופט משה 
לנדוי, שהיה חבר של אבא שלה, אמר פעם: 
חש  הזמן  כל  אתה  שנה,  שלושים  אחרי  ׳גם 
גם  ככה  האחריות׳.  את  קיבלת  עכשיו  שרק 

היא חשה”.

בין פרידמן לביניש
המ־ מצויה  כידוע,  האחרונים,  בחודשים 

ערכת המשפטית בטלטלה: מצדו האחד של 
פריד־ דניאל  המשפטים,  שר  מצוי  המתרס 

מן, המבקש להחיל רפורמות בבתי המשפט; 
דורית  העליון,  המשפט  בית  נשיאת  ומולו, 
שלקח  מי  כל  כמעט  להן.  המתנגדת  ביניש, 
חלק בעימות הגדול בין השר לנשיאה, נכווה. 

במע־ היחידים  בין  היא  ארד  בינתיים 
רכת שמצליחים לנווט במים הסוערים 
הללו בהצלחה. מצד אחד, היא לא חו־
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אחרי עדות טלנסקי 
אמרה ארד למקורביה: 
"ההליך בעניין אולמרט 

לא מלחיץ אותי.
אני מעדיפה לא להיות 

באור הזרקורים והיה 
נוח לי שלא כתבו

עליי כל השנים האלו, 
אבל אני בהחלט ערה 

לכובד האחריות"

הנשיא שמגר מאשר 
כי קידם את ארד: 

"היא הייתה העוזרת 
שלי כשהייתי היועץ 
המשפטי לממשלה, 

ותמכתי בקידומה, כי 
זיהיתי בה בהירות 

מחשבה, חריצות יוצאת 
מגדר הרגיל ושיקול 

דעת שיפוטי"

על סירובה להתמנות 
לבית המשפט העליון 

אמרה ארד למקורביה: 
"גם מאבא שלי ביקשו 

פעמיים לעלות
לבית המשפט העליון 

והוא סירב, והתרצה
רק אחרי שבן�גוריון 

שיכנע אותו"

מקורב לארד: "השופט 
לנדוי, שהיה חבר

של אביּה, אמר פעם: 
'גם אחרי שלושים

שנה, אתה כל הזמן חש 
שרק עכשיו קיבלת
את האחריות'. ככה

גם היא חשה"
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היום השופטת ארד (62) היא נשיאת 
אלא  בירושלים.  המחוזי  המשפט  בית 
שלמרות מעמדה הבכיר בקהילה המש־

פטית, היא בדרך כלל אינה מככבת בכותרות 
מהמ־ להתרחק  מאוד  ומקפידה  העיתונים, 
התקשורתית.  הלב  תשומת  וממוקד  צלמות 
בימי  תחושתה  על  מקורביה  אותה  כששאלו 
האינטנסיבי  והסיקור  טלנסקי  של  העדויות 
סביבה, ענתה ארד: ”ההליך בעניין אולמרט 
לא  מעדיפה  שאני  למרות  אותי,  מלחיץ  לא 
להיות באור הזרקורים. היה נוח לי שלא כתבו 
עליי כל השנים ונתנו לי לעשות את העבודה 
בשקט. אני עצמי לא שלחתי מעולם לעיתו־
נאים פסקי דין שלי, למרות ש־25 שנה אני 
שופטת, ולפני כן עשר שנים פרקליטה, במ־
רכזי העצבים של המדינה — בלשכת היועץ 
המשפטי לממשלה ואחר כך בלשכת פרקליט 
המדינה. ככה שלהלחיץ זה לא מלחיץ, אבל 

אני בהחלט ערה לכובד האחריות”.
זו  לכתבה  הרבים  המרואיינים  ואכן, 
— קצתם מבקריה, קצתם אוהדיה — הסכימו 
כולם על דבר אחד: השופטת מוסיה ארד אינה 
לחיצה. אישיות משפטית בכירה, אשר נחש־
השבוע: ”הציבור  אמרה  ארד,  של  חברה  בת 
יכול להיות רגוע. היא שופטת כמו ששופט 
צריך להיות. יש לה הרבה ניסיון, ידע ויכולת 
אחת  היא  וגדול.  בעייתי  תיק  עם  להתמודד 
מהשופטים הכי מקצועיים שיש לנו, ויש לה 

אינטגריטי, הרבה אומץ ואנושיות“.
אבל מי היא באמת השופטת מוסיה ארד? 
ממשפט  הצעירה  הדין  עורכת  הגיעה  איך 
שבו  ההיסטורי,  הדיון  את  לנהל  אבוחצירא 
נשמעה העדות שמרעידה את המערכת הפו־

ליטית בישראל?

בדרכו של אבא
מוסיה ארד היא כאמור בעלת ”דם כחול”. 
משפחת מני הוציאה מתוכה לא מעט שופטים 
ורופאים עוד מהתקופה העותמאנית. סבא־רבא 
ב־1850  מעיראק  עלה  מני,  אליהו  הרב  שלה, 
והיה לרב העיר חברון. עד היום מעטרים ספריו 
של הסב את מדפי הספרייה בביתה המטופח של 
מוסיה בירושלים. אביה, אליהו מני, שופט בית 
המשפט העליון לשעבר, נקרא על שם סבו. בן 
לשו־ היה  מני,  אליהו  הוא  גם  אביה,  של  דוד 

פט בית המשפט המחוזי בתל אביב. בן משפחה 
נוסף הוא פרופ׳ משה מני, נשיא אוניברסיטת 
המחלקה  מנהל  שהיה  מי  לשעבר,  אביב  תל 
של  האישי  ורופאו  השומר  בתל  האורולוגית 
מנחם בגין. גם אשתו של השופט מישאל חשין, 
רות חשין, היא צאצאית למשפחה: אמה, מלכה 

מני, ואביה של מוסיה הם בני דודים.
מרוסיה  עלתה  ציפורה,  מוסיה,  של  אמּה 
בתחילת המאה הקודמת, כשהייתה בת שש. זו 
הייתה משפחה דלת אמצעים, שההשכלה עמדה 
בה מעל לכל. אחיה של ציפורה היה חיים גמזו, 
הספר  בית  וממקימי  האגדי  האמנות  מבקר 
למשחק בית צבי. האם ציפורה הייתה עובדת 
סוציאלית ואחות, והקימה את רשת טיפת חלב 
בירושלים. בירושלים זוכרים אותה כיפהפייה 
מהממת. נישואי אליהו מני, נצר למשפחה מז־
רחית מכובדת ואמידה, וציפורה הסעירו בש־
עתו את הרחוב הירושלמי: הם היו אחד הזוגות 
כבר  כשהתחתנו  בעיר.  הראשונים  המעורבים 
היה אליהו מני עורך דין מבוסס, לאחר שחזר 

הע־ ומשפחתו  באנגליה,  משפטים  מלימודי 
רימה עליו בהתחלה קשיים לא מעטים בעניין 

הקשר עם העולה החדשה מרוסיה.
הם גרו ברחביה ברחוב רד”ק ובין באי ביתם 
היו אליהו מרידור, יצחק נבון ופרקליט המדי־

נה לשעבר ארווין שימרון. התמונה שתיחקק 
אצל ארד תהיה של אביה יושב על הכורסה, 
כש־ ביד,  ספר  עם  הקריאה,  למנורת  מתחת 

החדר.  את  ממלאים  קלאסית  מוזיקה  צלילי 
לימים, כשהיא עצמה תתמנה לשופטת ותשהה 
בלשכתה עד שעות מאוחרות, יאמר לה אביה: 
ולא  ספר  תקראי  לא  אם  קשה.  עובדת  ”את 
תלכי לקונצרט — גם לא תהיי שופטת טובה”. 
ארד רואה בזה סוג של צוואה ומנסה לשמור על 
איזונים בין חיי משפחה, עבודה, בית, חברים 
לפילהרמונית,  במנוי  מחזיקה  היא  ותרבות. 
לאופרה ולתיאטרון ירושלים. באוזני מקורביה 
היא מודה: ”לא פעם אני נאבקת לא להירדם 
בקונצרט בשל עייפות. בזמנו של אבי התקופה 
הייתה יותר נינוחה עם פחות לחץ. השופטים 

היו מסוגלים לבוא אחר הצהריים הביתה ולק־
רוא ספר, ולא לעשות את זה בשעות הקטנות 

של הלילה. היום זה יותר קשה”.
אחותה של מוסיה, רעיה, הלכה דווקא בע־
קבות האם והפכה ברבות השנים לעובדת סו־
ציאלית. מוסיה, כאמור, הלכה בעקבות אביה. 
שנים מאוחר יותר אמרה מוסיה לבניה, בעת 
שאלה התלבטו בבחירת מקצוע (הבן הגדול 
הוא רופא, בן נוסף פסיכולוג ובן שלישי עוסק 
נעצרתי  לא  בעצם  פעם  אף  ”אני  בהיי־טק): 
לבחור. זה היה כל כך ברור לי שאני ממשיכה 

בדרך של אבא”.
אביה, אגב, סירב בהתחלה בתוקף לבקשו־
תיו של בן־גוריון למנותו לשופט בבית המ־

שפט העליון. הוא לא רצה לנצל את ה”טיקט 
הספרדי” שהיה חשוב לראש הממשלה הרא־
לאחר  רק  להציג.  ההיתוך,  כור  ממציא  שון, 
שיחה ממושכת ונוקבת עם בן־גוריון, התרצה.

על  רבות  מדברים  בדימוס  ששופטים  אף 
אצילותו, היו לאליהו מני גם לא מעט מבקרים. 
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מימין: משה טלנסקי בעת מתן 
עדותו. במרכז למעלה: האב, 
השופט אליהו מני; למטה: 
אהרון אבוחצירא. משמאל: ארד 
כשופטת צעירה

אינה  לעולם  המשפטים  באולם  אריסטוקרטית.  אלגנטית,  מוקפדת,  תמיד  שלה  ההופעה 
מצווה, צועקת, מתנשאת. אומרים לה תמיד "כבודה" ולא בגלל שהיא תובעת את הכבוד הזה, 

אלא בגלל שזכתה בו בדין.
נשיאת בית המשפט המחוזי בירושלים היא שופטת קלאסית מן הדור הישן שכה מתגעגעים 
אליו בימים אלה. פסקי הדין שלה בהירים, קצרים, תכליתיים, נטולי יומרנות וגנדרנות מש־

פטית מיותרת. היא לא מנסה ליצור הלכות יש מאין, להעמיס תלי תילים של תזות, היפותזות 
ודיסרטציות — היא פשוט מכריעה בסכסוכים, ואפילו די מהר.

כבתו של שופט בית המשפט העליון המנוח אליהו מני, מהסמ“ך־ט“טניקים הידועים בירו־
שלים, וכאחייניתו של מבקר התיאטרון המיתולוגי חיים גמזו ספגה ארד בביתה מנות גדושות 
של ערכים, משפט ותרבות. הבית הזה בלב רחביה, כמו בית הגידול שלה, ”גימנסיה רחביה” 
בשנות השישים, והפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית הכינו אותה ליעדים החשובים 

לה: עבודה קשה, שליחות חברתית, צניעות, אך נקיטת עמדה ערכית.
כאחת מבני טיפוחיו של היועץ המשפטי לממשלה ולימים נשיא בית המשפט העליון, מאיר 
שמגר, היא קיבלה את מה שצייד אותה לדרך כשופטת — הרגלי עבודה מוקפדים, מנהיגות 
שקטה, איפוק, משמעת עצמית גבוהה, יחס אנושי ושוויוני לאנשים וקנאות לשלטון חוק תקין 

הן בממשל והן במערכת המשפט.
על אף שגדלה עם גדולי המשפט, לא איבדה ארד את הקשר עם האזרח הקטן, עם התיק שמונח 
על שולחנה. ארד שייכים לזן שופטים שאינו עוסק בפוליטיקה פנימית, שהיא כה דומיננטית 
לצורך קידום ונשיאת חן ב”חלונות הגבוהים”. היא אפילו דחתה את הצעתה של שרת המשפטים 

דאז ציפי ליבני למינוי בבית המשפט העליון.
את תקופת נשיאותה בבית המשפט המחוזי היא רואה כפסגת השאיפות. ואכן בית המשפט 
הזה נחשב בקרב בתי המשפט בארץ מופת להתנהלות תקינה, להגעה לפסקי דין בפרק זמן 
סביר. בית המשפט של ארד מתנהל בשקיפות, אין ציוות תיקים לשופטים מועדפים. דלתה של 

ארד פתוחה תמיד לכל שופט ולכל מתמחה. בימים שבית המשפט הזה שופץ, לפני כשנתיים, 
היא נראתה במסדרונות בית המשפט עוטה בגדים אלגנטיים בשחור־לבן, כשהיא מנהלת מק־

רוב את השיח עם הבנאים על הצינורות, הקורות, השפכטל והסיד.
למרות תדמיתה המשפטית האפרורית, אין לטעות בחזות השקטה והסולידית. ארד הייתה 
שותפה לכמה מההחלטות החשובות שניתנו בשנים האחרונות בבית המשפט המחוזי. לפני כ־15 
שנה שיגרה לכלא, לראשונה מאז קום המדינה, שני חוקרי שב“כ, שלא זו בלבד שנהגו באלימות 
כלפי נחקר ושברו אותו, אלא גם רימו את שלטונות החקירה והמשפט. מדובר בתיק ”דגל“, 
בסמכות  לרעה  שימוש  של  שב“כ,  במשמורת  אלימות  של  תופעות  מהשורש  לעקור  שנועד 

שלטונית וניסיון להילחם בתרבות שקר שהייתה נפוצה אז בשב“כ.
אגב, התובעת הראשית בתיק הייתה אז חברתה הטובה של ארד, פרקליטת המדינה דורית 
ביניש, שהציבה לה יעד לבער את תופעת דיווחי השקר בשב”כ. כיום ביניש, הנשיאה, היא 
”הבוסית“ המינהלית של ארד. אך ארד מנהלת את העניינים מול ביניש בצורה שונה מחלק 
מנשיאי בתי המשפט האחרים — חפה מכל חנפנות ורחוקה מן הפוליטיקה הפנימית. אפילו את 
המחלוקת המפלגת בין השר דניאל פרידמן לבין הנשיאה ביניש היא שורדת בעזרת הענייניות 
אינה  גם  אך  מלחמות,  תעשה  לא  אולי  היא  וכשופטת  כנשיאה  מתככים.  והתרחקותה  שלה 

מקבלת תכתיבים.
העובדה שאינה נושאת עיניה לעליון ואינה צריכה לרצות איש, אף הביאה אותה לפני 
כשנתיים לנקיטת עמדה עצמאית בהרכב שופטים שכלל שני שופטים מכהנים של בית 
המשפט העליון. בפרשת הדין המשמעתי של הילה כהן חלקה ארד, שהייתה שופטת המי־
עוט, על עמדת שני שופטים עליונים וגרסה שעל הילה כהן להיות מודחת מכס השיפוט. 
בדעת המיעוט שלה הציבה רף נורמטיבי גבוה למערכת המשפט, למצופה מהתנהגות 
שופט. עמדתה היא זו שהניעה למעשה את הגלגלים הציבוריים, שגרמו לסילוקה של 

כהן מהמערכת.

פרשנות/טובה צימוקי

שופטת קלאסית מהדור הישן

קי
ס

מוי
לו

קו
ס 

לכ
 א

ם:
לו

צי



ששת להודות באוזני מקורביה שהיא 
של  מהרפורמות  חלק  עם  מסכימה 
על  שומרת  היא  שני,  מצד  פרידמן. 

יחסים קרובים עם ביניש.
כשעמדה שאלת מינויה של פרופ׳ נילי 
כהן לעליון, שביניש התנגדה לו בכל מאודה, 
כתבה ארד מכתב לאהרן ברק, שכיהן עדיין 
כנשיא בית המשפט העליון באותה תקופה, 
ובו פירטה את מעלותיה הטובות של פרופ׳ 
כהן. כששאלו אותה מקורביה לגבי המכתב, 
סיפרה ארד: ”ברק שאל אותי עליה, ואמ־
רתי לו את דעתי הטובה. השופט תיאודור 
אור, בשם ברק, ביקש ממני להעלות את זה 
על הכתב. במכתב פירטתי את מעלותיה, 
פגע  לא  שזה  ביניש  של  לזכותה  וייאמר 
חשבתי  לא  גם  האמת,  איתה.  שלי  בקשר 
שזה יפגע. ביניש ידעה שאני ונילי חברות, 
הייתי  חברות.  וביניש  שאני  ידעה  ונילי 
מחלו־ ביניהן  הייתה  לא  אם  יותר  שמחה 

קת, אבל אני כבר לא יכולה לגשר, כי עברו 
יותר מדי מים עכורים בנהר הזה”.

פרידמן תומך גם במינויה של השופטת 
יהודית צור לבית המשפט העליון. צור נח־

שבת לחברה טובה של ארד והשתיים אף קנו 
דירות סמוכות בתל אביב לתקופת הפנסיה, 
למרות שעדיין לא בטוח שיעברו לשם, כי 

שתיהן מאוד קשורות לירושלים.
לבי־ ארד  בין  היחסים  זאת  כל  אף  על 
ניש טובים. ”היא פשוט לא נכנסת למהמו־
גורם  מסביר  האחרונה”,  התקופה  של  רות 
משפטי בכיר, ”והיא ביחסים טובים גם עם 
ביניש וגם עם אחרים, המקורבים לשר המ־

שפטים”.
כשבתחילת  התפתחה  נוספת  מחלוקת 
2006 שרת המשפטים דאז, ציפי לבני, הצי־
עה לארד להתמנות לשופטת בבית המשפט 
המשפטית  המערכת  במסדרונות  העליון. 
מתגלגל סיפור, שלפיו ארד אמרה בתשובה 
כשופטת  לכהן  הצעה  מקבלת  שאם הייתה 
הנשיאים  בתקופת  העליון  המשפט  בבית 
שמגר או ברק, הייתה הולכת. אבל עכשיו, 
כלומר בתקופת כהונתה של הנשיאה ביניש, 
ארד  מקורבי  בתפקיד.  מעוניינת  לא  היא 
הכל  בסך  ”מוסיה  הדברים:  את  מכחישים 
את  קיבלה  שלאחרונה  לבני  לשרה  אמרה 
התפקיד בתור נשיאת המחוזי, ולדעתה היא 

תהיה מועילה יותר למערכת בתפקיד זה”.
בכל מקרה, קשה להאמין שהשמועה על 
הדברים שלכאורה נאמרו לא גונבה לאוזני 
על  בזמנו  אמרה  למקורביה  ביניש.  דורית 
העליון:  המשפט  לבית  להתמנות  סירובה 
סטודנטית  כשהייתי  לי,  אומרים  היו  ”אם 
באוניברסיטה, שאהיה נשיאה של המחוזי, 
לא  להתקדם  הרצון  ׳וואו!׳  אומרת  הייתי 
זרם בעורקיי. גם מאבא שלי ביקשו פעמיים 
סירב,  והוא  העליון  המשפט  לבית  לעלות 
והתרצה רק אחרי שבן־גוריון שיכנע אותו.

”היה לי רצון לעשות את העבודה שלי 
משפט  בבית  גם  מאושרת  והייתי  טוב, 
השלום. למעשה, אני אוהבת את השיפוט, 
המשפט והעדים, ובבית המשפט העליון זה 
יותר תאורטי, אין את התהליך של המשפט. 
בעליון זה באמת השפעה וכבוד, אבל מק־
דנים  ובעצם  אפויה  כבר  העוגה  את  בלים 
בעיקר בצד התאורטי. גם היום, אם תהיה 

פנייה, אין לי שום רצון ללכת לעליון”.

פרשת הפיליפינית
למרות התרחקותה מהתקשורת עלה שמה 
לכמה  בהקשר  האחרונות  בשנים  ארד  של 
ארד  צורפה  שנים  כשלוש  לפני  אירועים. 
השופ־ של  בעניינה  שדן  השופטים  להרכב 

טת הילה כהן, בחשד שזייפה 14 פרוטוקולים 
מדיוניה. בהרכב ישבו איתה שופטי בית המ־

שפט העליון אליעזר ריבלין ומישאל חשין. 
השופטים  שלושת  בין  רבים  דיונים  לאחר 
החלה התמונה להתבהר: ארד החזיקה בדעת 
מיעוט, הגורסת כי צריך להחמיר עם הילה 
בנזיפה.  הסתפקו  העליון  שופטי  שני  כהן; 
מצד כמה גורמים הופעלו לחצים על מוסיה 
לוותר על עמדתה, אבל היא לא ויתרה. בסופו 

של דבר נכתבה עמדתה כדעת מיעוט.
עם  הנמנית  בכירה  משפטית  אישיות 
חוג מקורביה של ארד: ”מוסיה היא שופטת 
שופטים  שני  עם  להרכב  שהגיעה  מחוזית 
עליונים מהבכירים שיש. יש פה היררכיה: 
היא שופטת מחוזית, ובית המשפט העליון זו 
הערכאה הגבוהה שלה. שופטים מחוזיים לא 
יושבים איתם כשופטים שווים, הרי הם אלו 
שמאשרים או לא מאשרים את עיקרי הד־

ברים שלהם. עיני כל הציבור היו נשואות 
למשפט הזה, והיא באומץ רב קמה ואמרה 
חשבה  כי  נחרצת,  הייתה  היא  דעתה.  את 
המערכת  דמות  זו  השופטים.  בעוכרי  שזה 
בעיניה, ומבחינתה, שופטים צריכים לתת 

דוגמה ולהראות נורמות גבוהות”.
בימים שאחרי החל לחץ ציבורי על השרה 
לבני, ובסופו הוחלט על השעייתה של הילה 
הש־ לביטול  לבג“ץ  עתרה  אגב,  כהן,  כהן. 
עייתה, והנושא עדיין בדיון. למקורביה אמרה 
ארד בנושא: ”הסיטואציה הייתה קצת מורכ־
בת, כי ישבו איתי שני שופטים שאני מאוד 
מעריכה, אבל כמו שאתם זוכרים, ברק תמיד 
אומר: ׳כשיש לך את כוכב הצפון, אתה יודע 
פשוט  הפעם  נלחץ׳.  פחות  ואתה  הדרך  מה 
עמדתי על דעתי, כי חשבתי ששופטים צרי־
כים להיות יותר טובים ויותר זהירים מאנשים 

בכל תפקיד אחר”.
בשנה שעברה עלה שמה פעם נוספת לכו־
תרות, כשנחשף כי ארד התערבה למען עוב־
דת פיליפינית שהועסקה על ידי הוריה, כאשר 
בידי  אותה.  לעצור  הגיעה  ההגירה  משטרת 
העובדת הפיליפינית היה צו של בית משפט 
המונע את מעצרה או את גירושה מהארץ. על 
פי הפרסומים, העובדת הפיליפינית התקשרה 
כי  לה  וסיפרה  מוקדמת  בוקר  בשעת  לארד 
שוטר מבקש לעצור אותה. ארד הזדהתה בפני 
ובין  המחוזי,  המשפט  בית  כנשיאת  השוטר 
השניים פרץ ויכוח. היועץ המשפטי של המש־

טרה, תנ”צ שאול גורדון, שלח מכתב לנציבת 
תלונות השופטים, השופטת טובה שטרסברג־

כהן, ובו טען שארד איימה על השוטר שאם 
העובדת הפיליפינית תיעצר, היא, כשופטת, 
צווים.  בקשות  ההגירה  למשטרת  תאשר  לא 
כי  והתעקשה  נמרצות  זאת  הכחישה  ארד 

בשום שלב לא איימה על השוטר.
כתבה  השופטים  תלונות  נציבות  בדוח 
שטרסברג־כהן, לאחר שבדקה את הפרשה, כי 
היא מצאה שהתלונה נגד ארד מוצדקת. ”רצוי 
טלפוניות  בשיחות  מעורב  יהיה  לא  ששופט 
מנת  ”על  שטרסברג־כהן,  כתבה  זה”,  מסוג 
שלא להיגרר לתגובה כעוסה ולהתבטאויות 
קשות כלפי רשויות החוק. על פי כללי האתי־
קה לשופטים, שופט נדרש להימנע מלעשות 
של  או  שלו  עניין  לקידום  במעמדו  שימוש 
עלול  בתואר  השימוש  שבהן  בנסיבות  אחר, 
להיראות כניסיון לא ראוי להשיג מעמד מו־

עדף”. עוד הוסיפה שטרסברג־כהן כי ”מוטב 
על  בעניין  השופטת  התערבה  אלמלא  היה 
ומשהתע־ כאמור,  טלפונית  שיחה  של  דרך 
רבה, ראוי היה שתסתפק בהעמדת השוטרים 
על קיומו של הצו השיפוטי. התלונה נמצאה 
על  ביקורת  גם  נמתחה  בבד  בד  מוצדקת”. 

התנהלות המשטרה בפרשה.
היא  הסיבה  כי  ארד  הסבירה  למקורביה 
צריכה  הייתי  החלש. ”אם  על  להגן  נטייתה 
דבר“,  אותו  עושה  הייתי  שוב,  זאת  לעשות 
מנגד,  לעמוד  שאסור  לימדו  ”אותי  אמרה. 
וכשראיתי  חלש,  באדם  כשמדובר  במיוחד 
אז  חוקי,  בלתי  מעצר  לבצע  הולך  שמישהו 
רצה  וכשלא  אותו,  להניא  ניסיתי  בהתחלה 
שלי.  התפקיד  את  לו  אמרתי  הסכים,  ולא 
עשיתי את זה בלי אינטרס. זו התייחסות שה־

באתי מהבית. אמא שלי הייתה עובדת 
סוציאלית, אחות רחמנייה בדם, ובה־

חלט השרישו בי את זה”.
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שמגרנילי כהןברקבך

בדוח לאחר בדיקת 
פרשת הפליפינית 

נכתב: "שופט נדרש 
להימנע מלעשות 
שימוש במעמדו 

לקידום עניין שלו או 
של אחר, בנסיבות 

בהן השימוש בתואר 
עלול להיראות

כניסיון לא ראוי
להשיג מעמד מועדף"

למקורביה הסבירה 
ארד כי התערבותה 

למען הפיליפינית 
הייתה מתוך נטייתה 
להגן על החלש. "אם 
הייתי צריכה לעשות 

זאת שוב, הייתי עושה 
אותו דבר", אמרה, 

"אותי לימדו שאסור 
לעמוד מנגד"
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ארד במשפט דרעי. 
"לא המשפט שעיצב 

את עולמה"



פרשה נוספת שבה נקשר שמה של 
ארד הייתה מינוי סימה סבן למזכירת 
בית המשפט המחוזי ירושלים. מדובר 
במשרה בכירה, שיש צורך במכרז לאיושה. 
ארד,  הנשיאה  לשכת  מנהלת  סבן,  סימה 
ניגשה גם היא למכרז. ועדת הערכה, שה־
מבין  כי  קבעה  המכרז,  קיום  לפני  תכנסה 
היא  סבן  למכרז  שניגשו  מועמדים  שבעה 
במקום הלפני אחרון. המכרז העניק יתרון 
למועמדים בעלי חמש שנות ניסיון בניהול, 
אך לסבן, שהייתה 12 שנה קלדנית, היו רק 
על  הלשכה.  כמנהלת  ניסיון  שנות  שלוש 
מאוחר  שהתכנסה  המכרזים  ועדת  שולחן 
יותר הונח מכתב המלצה על סבן. על הח־

תום: הנשיאה מוסיה ארד. הוועדה החליטה 
כי סבן תקבל את התפקיד.

בעקבות ביקורת שהועלתה כלפי ההליך 
החלה נציבות שירות המדינה בבדיקת המכ־
רז. השבוע נמסר מהנציבות כי ”כל הטענות 
נבדקו ולא נמצאה עילה משפטית לביטול 
המכרז”. מקורבי ארד דוחים את הביקורת: 
”לחלק מהאנשים היה כנראה קשה לפרגן 
כקלד־ במערכת  שהתחילה  שמישהי  לזה 

נית, מגיעה לתפקיד כזה”.
ביקורת נוספת הופנתה כלפי ארד בנו־

גע לשיפוצים שנעשו בבית המשפט המחוזי. 
גורם המעורה בפרטים טוען כי השיפוצים 
עלו כשלושה מיליון שקלים. מקורבת לש־
התנהלות  על  ביקורת  מותחת  לארד  עבר 
זו: ”יש שופטים שכשהם מגיעים לתפקיד 
ניהולי, כמו נשיאּות, הם ׳מנפנפים׳ הרבה 
דיונים מהיומן. עושה רושם שמוסיה מאוד 
אוהבת להיות ׳אב בית׳. מאוד עניין אותה 
עסקה  היא  חורים.  ברגים,  אינסטלציה, 

שנים בשיפוץ של בית המשפט הזה”.
”אני מציע שיסתכלו על ההספק שלה”, 
חושב  ממקורבי ארד. ”אני לא  משיב אחד 
שיש הרבה נשיאים שמוציאים כל כך הרבה 
החלטות ושופטים במשפטים כמוה. זו אמי־

להפך.  בעובדות.  בסיס  שום  לה  שאין  רה 
לפעמים השיפוט בא על חשבון הנשיאות. 
מוסיה מרגישה הרבה פעמים שיכלה להיות 
בגלל  אבל  שופטת,  ופחות  מנהלת  יותר 
שהיא מאוד אוהבת את השפיטה, היא בשום 
אופן לא מוכנה לוותר עליה. ולגבי השיפוץ: 
עיקר העבודה הייתה בתקופת השופט צמח, 
שהטיל עליה את ניהול השיפוץ כמשימה. 

כשמונתה לנשיאה נותרו רק השלמות”.
בתוקף תפקידה אחראית ארד גם על עש־

רות עובדים. מקורביה של ארד טוענים כי 
יחסי האנוש שלה מצוינים, וכי בבית המש־
פט שוררת אווירה חברית. לא כולם חושבים 
כך: ”מוסיה טוענת שיש לה יחסים טובים עם 
אנשי המינהל?” תוהה בכיר בבית המשפט, 
”היא בכלל רואה את העובדים האלה? היא 
יורדת כמה פעמים בשנה להגיד ׳חג שמח׳, 
והמזכירה שלה אומרת לה את שמות העוב־

דים. מאוד קל ללכת שולל אחריה”.
מקורבי ארד שוללים את הביקורת על הסף: 
”היא מתנהגת מאוד יפה למי שעובד איתה. 
מוסיה היא אדם ששומר על מרחק במובן הטוב 
של המילה. זה לא מהתנשאות. היא מתנהגת 
יפה לכל אדם. לא מעליבה אף אחד. אכפת לה 
ממי שנמצא לידה. אכפת לה מהעובדים. אם 
מישהו במצוקה, היא תמיד תעזור, אבל זה בלי 
׳יה־חביביזם׳. זה לא שכל אחד יכול להתחיל 
להיות חבר שלה. היא גם לא תרכל על שופ־

טים עם שופטים אחרים אף פעם”.
בחודשים האחרונים התגלעה מתיחות בין 
ארד לבין הפרקליטות. הרקע: משפט בו עומד 
”מנהיגות  האתר  עורך  סגל,  אליצור  לדין 
יהודית”, באשמת העלבת הרב הראשי הצבאי 
שפירסם  במאמר  וייס.  ישראל  הרב  לשעבר, 
על רקע ההתנתקות מעזה תקף סגל בחריפות 
את הרב וייס ואת מדיניותו. ארד פסקה כי על 
שנגנזו  התיקים  כל  את  לחשוף  הפרקליטות 
בנושא העלבת עובד ציבור (כ־1,260 תיקים). 
בפרקליטות זעמו ועירערו, בטענה כי המגמה 
היום היא להפחית מעומס העבודה ולייעל את 

הדיון המשפטי, וכי משימה ”מסובכת” שכזו 
עשויה להכביד. בערעור טען פרקליט המדי־

נה, משה לדור, כי החלטות שכאלה מעכבות 
את הרפורמות לייעול המערכת המשפטית.

מקורב לארד השיב השבוע: ”היא לא נו־
תנת הנחות פרוצדורליות. הפרקליטות לא 
מגישה שום דבר במועד, כל דבר נגרר חו־

דשים. המדינה אומרת: ׳אין לנו כוח אדם׳, 
המשפט  בית  את  מסכימה.  לא  היא  ולזה 
העליון, למשל, הפרקליטות מנהלת כי היא 

קובעת את לוחות הזמנים”.

משמעות אדירה
כך  על  מברכים  אולמרט  אהוד  בסביבת 
שארד הייתה זו שלפניה נשמעה עדותו של 
משה טלנסקי. נבות תל צור, מעורכי דינו של 
ראש הממשלה: ”אני חושב שזה טבעי שמש־
עה שהוחלט, חרף התנגדות ההגנה, לקיים את 
ההליך של גביית עדות מוקדמת בעניינו של 
ראש ממשלה מכהן, זה היה אך טבעי שנשיאת 
בעצמה.  המשפט תנהל את ההליך הזה  בית 
עו”ד  במשפט דרעי יחד עם  בפניה  הופעתי 
דן אבי יצחק, ומהבחינה הזו אני מברך על כך 
שהיא מנהלת את ההליך המורכב שהיום אנ־

חנו מצויים בו עם ראש הממשלה“.
בהרכב שלפניו העיד טלנסקי ישבה ארד, 
ולצדה השופטים יעקב צבן ומשה סובל, שניהם 
שופטים בעלי שם. מקורבת לארד טוענת כי 
הכל מחושב על ידה: ”מוסיה לקחה את סובל, 
שהוא שופט מבריק, ואת צבן המצוין. צבן גם 
ישב בתיק בניזרי, כך שיש לו ניסיון רב בת־
חום. היא בחרה אותם בעצמה, בגלל שפרשת 
אולמרט, ועדות טלנסקי בתוכה, יכולה להיות 

בעלת משמעות אדירה לעם ולמדינה“. †
amira-l@yedioth.co.il
amir-sh@yedioth.co.il
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מדוברת בתי המשפט, עו"ד אילת פילו, נמסר בתגובה:
בעניין שיפוץ בית המשפט המחוזי בירושלים: ”מדובר בשיפוץ מינורי וצנוע 
יחסית, בבניין ישן שנבנה במזרח העיר לפני 1987. עלות השיפוץ עמדה על שלושה 
מיליון שקל. הנשיא צמח ז”ל הטיל על השופטת ארד לטפל בנושא השיפוצים עוד 
כשכיהנה כסגנית הנשיא, וזאת נוסף על עבודתה השיפוטית ובלי לקבל כל הנחה 

בחלוקת התיקים עקב כך”.
בנושא המכרז למזכירת בית המשפט: ”סימה סבן עמדה בכל תנאי המכרז ונבחרה 
על ידי ועדת מכרזים. הנשיאה ארד המליצה על המינוי, והמציאות מלמדת שסימה סבן 

מתפקדת למופת”.
בנושא הטענות לגבי יחסי העבודה של ארד: ”הנשיאה ארד, המכהנת כשופטת 
בית המשפט המחוזי בירושלים יותר מ־18 שנה, מכירה את כל עובדי בית המשפט ויש 

לה יחסים מעולים עם כל העובדים”.
בעניין ”פרשת הפיליפינית”: ”הנשיאה ארד איננה מקבלת את החלטת הנציבה. 
הנשיאה תמשיך להתערב כל אימת שתראה לנגד עיניה מעצר בלתי חוקי של אדם חסר 
ישע הזקוק לעזרתה, ולא תעמוד מנגד. במכתב שהעבירה השופטת ארד לשופט בדי־
מוס שמואל חמדני, סגן נציבת תלונות הציבור על שופטים, נכתב: תמוה בעיניי כיצד 
ניתן לראות בניסיונו של שופט למנוע ביצוע מעצר בלתי חוקי של עובד זר חסר ישע 
על ידי שוטר משטרת ההגירה באמצעות ציון תפקידו השיפוטי, ׳ניסיון לא ראוי להשיג 
מעמד מועדף׳. אין כאן כל ניסיון להשיג מעמד מועדף, נהפוך הוא: חובתו המוסרית של 
השופט היא לפעול במקרה כזה ולהגן על הזכות לחירות ולכבוד. אל לו לשופט לעצום 

עיניו, לעמוד מנגד, להחריש ולדאוג לעורו, כדי להימנע מתלונת סרק של שוטר”.
בנושא הביקורת שהושמעה בפרקליטות על התנהלותה של ארד בפרשת אלי־

צור סגל: ”פסק הדין בעניינו של אליצור סגל פתוח לעיון והוא מדבר בעד עצמו”.

תגובות

ארד היא בין היחידים 
שמצליחים לנווט 
בהצלחה בעימות 

פרידמן�ביניש. "היא 
פשוט לא נכנסת 

למהמורות האלו", 
מסביר גורם משפטי 
בכיר, "והיא ביחסים 
טובים גם עם ביניש 

וגם עם מקורבי השר"

מקורבי ארד: "מוסיה 
היא אדם ששומר על 

מרחק במובן הטוב 
של המילה. זה לא 

מהתנשאות. אם מישהו 
במצוקה, היא תמיד 
תעזור, אבל זה בלי 

'יה�חביביזם'"

ארד. מקורב:
"היא לא נותנת הנחות"
צילום: אלכס קולומויסקי

בייניש פרידמןצור
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