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8.5.2018בצלאל,  	

 

 

.6מארגנטינה כשהייתי בת  נולדתי בארץ אחרת, והגעתי עם המשפחה שלי  

לספר על זה בדרכו:אבא שלי ז"ל אהב ואני זוכרת ש  

ר, עזבו את אירופה לטובת ארגנטינה עם קללה על השפתיים. וילמה ואני עזבנו את אומההורים שלי, היה 
השפתיים.ארגנטינה לטובת ישראל עם ברכה על   

היה לנו טוב יותר. זאת היתה תמצית הציונות שלו.יהיה לנו טוב שם, אבל באנו למקום שבו   

	

היא נולדה במקום שבו מישהו רדף אותנו, ההורים שלו, האמת היא שהציונות נולדה במקום שממנו ברחו 
כדי שנפסיק למות.   

היא לא הצליחה עדיין לוודא שנתחיל לחיות.   

העתיד. אופטימיים לגבי וחיים נורמלים, מלאים, משוחררים מטראומות העבר,   

בפאזה הראשונה היא הצליחה מעל ומעבר. בפאזה השניה החלום הציוני קצת נתקע.   

 

עמוס עוז כתב פעם שכל חלום נשאר מושלם כל עוד אינו הופך למציאות. מרגע שהחלום הופך למציאות, 
הוא בהכרח נפגם.  

תאהב, כל מי שהתחתן אי פעם יודע את זה: החלום נטול פגמים רק כל עוד נשאר חלום.כל מי שה  

זה נכון גם לחלום הציוני.  

הקיום הישראלי הוא ניסי, מפעים, לפעמים מרגש, אבל עדיין נכה. בין היתר כי אנחנו לכודים בתחושת 
–האסון  זה שכבר קרה, וזה שעוד רגע יקרה.   

–כשאומה מתלכדת סביב האיום  היא סלחנית כלפי שלטון שמאבד את הרסן. מילות הקוד של קיום כזה,  
הפכו מוכרות, כמו סיסמאות גיוס: בג"צ אקטיביסטי מדי, הערבים נוהרים מדי, התקשורת עוינת  מדי.  

 

–כשהשלטון מצליח לשכנע שהאיום הקיומי מציץ מעבר לפינה  טרד מיותר. שומרי הסף הופכים להיות מ 
גם ביהמ"ש, גם המפכ"ל, גם היועץ המשפטי, גם העיתונות החוקרת.   

כולנו פתאום לא הכרח, כן יגונה.  

אלה החדשות הרעות.  

אבל יש גם חדשות טובות. זה צו השעה כידוע, לא להיות שלילי, לא להיות חמוץ.   

אז יש, באמת יש, חדשות טובות.  

–סביב האסון התורן התכנסות כמעט אוטומטית בדיוק מאותה  בדיוק משם נולדת גם הדריכות.    

, להכיר את המציאות סביבו.לשמוע חדשותהישראלי חייב לדעת,   

הוא אולי חרד, אבל הוא לא אדיש.   
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ראיתי את זה מבחוץ, כשנסעתי לפני שבע שנים בערך לאפגניסטן, לצלם כתבה על המלחמה שמתחוללת 
–שם. וביליתי כמה ימים עם פלוגת חיילי מארינס באחד האזורים הסוערים בדרום המדינה  הם היו  

–חיילים אמריקנים נהרגו באותה שנה באפגניסטן  496נתקלים בטאליבן על בסיס יומי.  ר מבכל אגב יות 
–שנה עד אז ומאז  .42רק בחודש שבו הייתי שם נהרגו    

; הוא , פגשתי קצין צעיר, מפקד מחלקהמוצב קדמי ליד העיר מרג'השלושה ימים לפני שחזרתי ארצה, ב
אחרי שהחזיק בו שעה ארוכה כדי לעצור דימום בצוואר. היה לו שלו, סיפר לי על קרב שבו איבד חייל 

קשה לדבר מול מצלמה,  	

והוא נהרג שבועיים אחרי שנפגשנו.גם על הפחד. קראו לו ג'יימס צימרמן,  ,אבל בסוף הוא נפתח ודיבר  

רץ, ניסינו לשים יד על דיווחים באמריקה אודות נפילתו. לא בא כאן הכתבה, כברעריכת כשעבדתי על 
מצאנו אף לא דיווח אחד. לא בעיתון, לא בטלוויזה, לא ברדיו, לא באינטרנט, כלום.   

רק צילום וידאו ביתי שמישהו העלה ליוטיוב: ראו שם את השכנים עומדים משני צידי הכביש בעיירת 
		ע הלוויה.הולדתו של ג'יימס במיין, מלווים את מס  

אחרי השידור יצרנו קשר עם ההורים שלו, והעברנו להם את כל החומר המצולם שבו הוא הופיע. זה היה, 
בעצם, הראיון היחיד שנעשה איתו אי פעם, גם הדיווח העיתונאי היחיד אודותיו.  

חייבים ים לדעת, לטוב ולרע, אנחנו מכורים לסיפור, מחוברים לסיקור, אנחנו רוצזה לא יכול לקרות אצלנו. 
להתעצבן. והאמת גם די נהנים להתעדכן, 	

ונוגע.והכל צפוף בציבורי כל הזמן,  מתחכךהפרטי   

המחסום היעיל ביותר מול מי שרוצים להחליש את העיתונות. בסוף זה  

שמוטלת עלינו העיתונאים: כמו כורי פחם, אנחנו צריכים להיכנס  זאת גם החובה הכי המשמעותית
גם אם יש מי שיעשו הכל כדי שלא , למעבה האדמה ולכרות משם את העובדות; גם אם חם ומחניק שם

–נגיע, אנחנו צריכים להביא את העובדות. ובעידן שבו הן מבוזות כל כך  אנחנו צריכים גם לשכנע שהן  
חשובות. כן, אנחנו חייבים לדעת מה באמת קרה באיצטדיון בסכנין, ומה באמת חדש בחומרי הגרעין 

 מילצ'ן מלפיד, ומה קרה באום אל ח'יראן.ומה ביקש  וביבי לאלוביץ', האיראני, ומה הבטיח מוזס לביבי,
אפשר היה לטפל טוב יותר במתיישבים שנעקרו וכן, גם איך בדיוק קרתה ההתנתקות מגוש קטיף, והאם 

מביתם.  

ים להפעיל את המכונה שמייצרת שיח. אנחנו צריכ  

לדבר כדי לשמוע, לשמוע כדי לדעת, לדעת כדי להבין, ולהבין כדי לבחור. , כל הזמן,אנחנו צריכים  

החמרים ששומר עליה חיונית.זה, אם תרצו, "המאטבוליזם" של הדמוקרטיה, זה חילוף   

העיתונות היא טכנאית התחזוקה של מנועי השיח הללו. היא צריכה להפעיל אותם, כל הזמן.ו  

–אבל את זה אפשר לעשות בדמוקרטיה שמגנה על חופש הביטוי, שמחויבת גם  –בעצם בעיקר   לחופש  
הביטוי של המיעוט. 	

 

 שבה כל רוב מזדמןכזאת , בימים האלה בדמוקרטיה מהסוג שמנסים למכור לנו את זה אי אפשר לעשות
כול למעוך את המיעוט ולרסק את חירויות הפרט.י  

היא חיה ובועטת בינתיים. .שלנוולא, אין לי כוונה לשאת קינה על מות הדמוקרטיה   

לא רחוק מכאן, העליון על בניין האבן של ביהמ"ש עכשיו דחוף לי לומר שהרוחות הרעות שנושבות  כן
להשאיר אותה בלי חוד החנית שלה.ו, הזאתעלולות לסרס את הדמוקרטיה   

וחוד החנית הוא זכויות האדם. כל אדם.   
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 הפרידו מוסד המפואר הזה, שפסיקותיושל הליברליזם הישראלי שייכת לחשוב לומר שמניית הזהב  כן
  .ומדכא ם חשוךשנה בינינו לבין קיושבעים לאורך 

מותר לבקר כל  לחברה שבה חתר. בדרך כללזה לא אומר שבית המשפט תמיד צדק, אבל לשם הוא 
לחברה  ;נשים יכולות להתקבל לקורס טיס, ודייל הומו יכול לקבל כרטיס טיסה עבור בן הזוג שלו שלטון,
לא יכול לפסול סרט כי מסריו בוטים מדי לטעמו. פקידשר הפנים לא יכול לסגור עיתון כשבא לו, ושבה   

גת אף אחד. לכן הם מרשים לעצמם, בחוצפתם, גם אומרים לנו שחבורת השופטים בירושלים לא מייצ
לפסול חוקים.   

נכון. השופטים אינם נבחרים בקלפי.  זה  

אם הקלפי היא תמצית הדמוקרטיה, ביקורת שיפוטית היא רעיון לא דמוקרטי.   

הוא רעיון לא דמוקרטי. ת בסטטיסטיקה של שלטון הרוב, בג"צאם הדמוקרטיה מתחילה ונגמר  

את שר האוצר, לא רק כשהוא פוסל חוקים.גם כשהוא בולם   

הומניסטיים. שבמרכזם כבוד   הם בראש וראשונה סט של ערכים , כאמור,אלא שהחיים הדמוקרטיים
האדם וחירותו.  

כולל חופש הביטוי וחופש העיתונות.  

השופטים יודעים להגן על הערכים האלה לא בגלל שהם בהכרח חכמים יותר. אלא בגלל שלהם, בניגוד 
פריימריס השהם משוחררים מלחצי  בגללחרב,  ואין שאין להם ארנק בגללשלטון, אין עניין לדכא אותם. ל

, בגלל זה הם מסוגלים לדבר את ערכי היסוד שלנו, ולהגן עליהם.ומרכז מפלגה  

דורות של שופטים הניחו כאן תשתית חוקתית מפוארת.  הם קבלות.יש לו  

ולטובתכם, האמנים הפלסטיים, הבאתי מטאפורה, פרי עטו של ברוס אקרמן, מחשובי ההוגים של 
.בארה"בהמשפט החוקתי   

הוא ניסה להסביר את מעמדו המיוחד של בית המשפט העליון שם בעזרת המשל הבא: תארו לכם שאתם 
שיניח על הבד את  מתכננים מסע מסוכן. אתם לא בטוחים מתי תשובו, אם בכלל. אתם מחפשים צייר

לכם שתי אפשרויות: תוכלו למצוא  דיוקנכם, כדי להשאיר ליקיריכם ייצוג שלכם בזמן שתיעדרו מהבית. יש
ציור שיתאר אתכם במדויק.  , שיעלה על הבד)עם יומרות צילומיות(צייר ריאליסטי,   

 ;ניירדף לולה להתכווץ יכלא ישות אנושית די מודעות עצמית כדי להבין ש עםצייר אבל תוכלו גם למצוא 
;שלי ולא אני עצמי ייצוגשהציור יהיה   

- הוא יוכלהצייר הרק  -בציור פחות ריאליסטי אבל יותר מרגש   להעביר למתבונן משמעות ועומק.    

–לנו. פסקי הדין שלו  ישבית המשפט העליון הוא הצייר האימפרסיוניסטי הכי חשוב ש -כשהוא במיטבו    
– כשביהמ"ש מרסן את השלטוןמבטאים את הרובד היותר עמוק בתודעה הקולקטיווית.  -כל שלטון   הוא  

: אתה רק הציור שמייצג את הציבור, אתה לא הדבר עצמו. בעצם אומר לו  

במובן הזה, ביהמ"ש העליון הוא ה"חניך תורן" החוקתי של שומרי הסף.   

וקרטיה הישראלית מפני מי שמנסה לכווץ אותה שלקחו על עצמם את המשימה לשמור על הדמאלה 
-רעיון החדל של שלטון הרוב; ממדי   

–להגן על המיעוט אלה שלקחו על עצמם  גם כדי שיום אחד יוכל אולי להפוך לרוב, וגם כדי שישמור  
בתורו על מי שיהפוך למיעוט;   

–לשמור על השיח שוטף ופתוח  , כמונו העיתונאים,אלה שלקחו על עצמם לפעמים חתרני ומתריס.   

לבנות, סוף סוף, את הקומה השניה של הנס הציוני: זאת , כמוכם האמנים, אלה שלקחו על עצמם
דמוקרטי במובן העמוק והמלא של המילה.ושתבטיח כאן קיום נורמלי, שפוי,   
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–בצלאל הוא אחד המופעים המרהיבים של הקיום הזה  בגלל החירות ליצור ולבעוט שמתדלקת את  
המוסד המפואר הזה מיום הווסדו.  

, ועל האנשים שעושים איתי את עלייהערב לכן זאת זכות גדולה במיוחד לקבל את הכבוד שהרעפתם 
  "עובדה".

, חבריי העיתונאים עושים על המקלדת או על המסך, ועל קרטון הביצוע את מה שאתם עושים על הבד
והשופטים עושים בפסקי הדין שלהם.   

–אתכם עם מילותיו של שופט אחד להשאיר ואני רוצה  אמיץ וחכם ויחיד בדורו. שמו היה לואיס ברנדייס  
והוא היה גם ציוני גדול, גם היהודי הראשון שמונה להיות שופט ביהמ"ש העליון האמריקני.  

תוך דעת מיעוט עוצרת נשימה שכתב בפסק דין שבו נלחם על חופש הביטוי של פעילה וככה הוא כתב ב
:1927יסטית בארה"ב של קומונ  

 

"Those  who  won  our independence  ...  believed  liberty to  be the secret  of  
happiness  and   courage  to  be the secret  of liberty. They  believed  that freedom to 
think as you  will  and to speak  as  you think are  means  indispensable  to  the  
discovery  and  spread  of  political  truth" 

 

החירות היא סוד האושר, והאומץ הוא סוד החירות.  

.1927זה היה נכון באמריקה של   

זה בטח נכון בישראל בת השבעים.  

תודה רבה לכם, לילה טוב.  

 

 

	


