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תגובת המשיבים
המשיבים מתכבדים להגיש בזה את תגובתם לבקשה שבכותרת.

וזה דבר התגובה
פתח דבר
 .1הבקשה שבכותרת מנוסחת יותר כמאמר פולמי בסוגיות קונסטיטוציוניות מאשר כבקשה
לפסילת רשימה .היא מבקשת לזקוף על המשיבה לא רק את האידיאולוגיה של המבקשת
עצמה ,אלא גם של כל הממשלות שבהן כיהנו נציגי המשיבה ,ואת תוצאות המדיניות של
אותן ממשלות ,כפי שהמבקשים רואים אותן.
 .2ידיה של הוועדה גם כך מלאות עבודה וגם אין העת מצויה בידי איש להתנהל בקצב
ובארכנות של המבקשים .כאן אנו נתייחס לנקודות העיקריות בבקשת המבקשים ,ונראה
כי או שהמבקשים אינם מבינים מה שהם קראו ,או שאינם מבינים מהי "גזענות" ,או
שאינם מבינים מה המשמעות של ההליך שבו הם נקטו )או שסתם הם רוצים להגיש
בקשה ולנאום בפני הוועדה ,שגם זה מותר לפי החוק ,במיוחד שיכול להיות שיראו אותם
בטלויזיה(.
 .3הוועדה הנכבדה תסלח לנו אם נהיה מעט קצרי רוח לנוכח הארכנות הפדגוגית של
המבקשים וחברי סבלנות לנוכח היומרנות שלהם.
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כמה מילים על "גזענות"
" .4גזענות" ,על פי סעיף 144א לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977 -מוגדרת כ"רדיפה ,השפלה,
ביזוי ,גילוי איבה ,עוינות או אלימות ,או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של
האוכלוסיה ,והכל בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי -אתני".
 .5היוצא מכך הוא ,שהתייחסות לאדם הנובעת אך ורק בשל השייכותו הלאומית-אתנית
תהיה חשודה בגזענות .לעומת זאת ,התייחסות לאדם בשל דעותיו ,האידיאולוגיה שבה
הוא אוחז ,והיחס של אותו אדם או אותו ציבור לערכים המקובלים בציבור הרחב – אינה
גזענות ,גם אם היא מתייחסת בין היתר גם למאפיינים הלאומיים של עמדות אלה.
 .6לא כל אמירה הנוגעת לי חסי ערבים ויהודים בישראל היא גזענות .לא כל הצבעה על
הבעיות ועל דרכי פתרון היא גזענות.
 .7השיח החופשי בשאלת יהודים וערבים חייב להתקיים בלי גזענות ,אבל גם בלי טענות
סרק על גזענות .נכון הוא ,ואין בכך גזענות ,שהאתוס הציוני של מדינת היהודים אינו
מקובל )ולפעמים זו לשון המעטה( על חלקים נרחבים בציבור הערבי .נכון הוא ,ואין בכך
גזענות ,שחלקים ניכרים בציבור הערבי מזהים את עצמם כפלשתינים ,מזדהים עם
"המאבק הלאומי הפלשתיני" ורואים ביום ה"א באייר כיום אבל .כל זה נכון ,ובאומרנו
זאת אין אפילו שמץ של גזענות ,אלא קריאה לילד בשמו.
 .8אם נעצור לשניה את הקריאות האוטומטיות "גזענות" שבאות ,איכשהו ,תמיד משמאל
לימין ,אולי נצליח לראות את הדברים באור האמיתי :אם מישהו חושב ,שמותר לאדם
לתמוך באויב של המדינה שלו רק בגלל שהוא ערבי ,אז דווקא מי שחושב כך הוא הגזען.
אם מישהו חושב ,שמותר לאדם להיות פטור מחובות אזרחיות של שירות צבאי ,לאומי
או אזרחי רק בגלל שהוא ערבי ,אז דווקא מי שחושב כך הוא הגזען .אם מישהו חושב,
שמותר לאדם לא להיות נאמן למדינתו בגלל שהוא ערבי ,אז מי שחושב כך הוא הגזען.
 .9המשיבים אינם חושבים כך .הם חושבים ההפך הגמור מכך .המשיבים חושבים שאסור
לאדם לתמוך באויב של המדינה שלו ,אפילו אם הוא ערבי .המשיבים חושבים שכל אדם
חייב בחובות אזרחיים כגון שירות צבאי ,לאומי או אזרחי ,אפילו אם הוא ערבי.
המשיבים חושבים ,שכל אזרחי המדינה צריכים להיות נאמנים למדינה שלהם ,אפילו אם
הם ערבים.
 .10מפלגת ישראל ביתנו אינה מייחסת ,לא בגלוי ולא בסמוי ,לכל אזרח ערבי נטיות
בוגדניות ,רק בשל היותו ערבי ,כפי שמנסים העותרים לקבוע .העותרים לא הציגו אמירות
כאלה מפי ראשי המפלגה וגם לא תשמעו מהם אמירות כגון אלה שהעותרים שומעים
מהרהורי לבם; לא בגלל שזה לא יפה להגיד את זה ולא בגלל שהם זהירים בלשונם ,אלא
בגלל שהם לא חושבים את זה .מפלגת ישראל ביתנו סבורה והדברים אף נכתבו
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במאמרים לאורך השנים ,שהמכשול הבולט ביותר לדו קיום בשלום ובכבוד הוא דווקא
אותו מיעוט מיליטנטי וקולני אשר ממשיך ומושך את הציבור הערבי להקצנה לאומנית,
ובקשת הפסילה של ח"כ זועבי ,על כל הנספחים לה ,תוכיח.
 .11למעלה מהדרוש יצויין :המשיבים סבורים כי אלמלא המאמץ המתמשך והעקבי של
גורמים מסויימים בקרב ערביי ישראל לחדד את הפערים ולהקצין את העמדות ,סביר
להניח שכל הדיון הציבורי היה אחר היום .ברם ,את הנעשה אין להשיב ,והעמדות הקצינו
כפי שהקצינו ,וכעת נותר לשאול מה עושים כדי לפתור את הסבך.

בלי נאמנות אין אזרחות
 .12ראש וראשון לאדנים שעליהן "נשענת" בקשת המבקשים היא הקריאה של המשיבה
להתנות את מתן האזרחות בנאמנות למדינה .לדידם של המבקשים ,בכך גופא מקופלת
גזענות.
 .13המבקשים אמנם מעתיקים מאתר האינטרנט של המשיבה את הדברים הבאים" :אני
סבור שלא צריך להיות שום הבדל ביחסה של המדינה אל יהודים ,נוצרים ,מוסלמים,
דרוזים או אחרים" .אבל זה כנראה לא מספיק ברור להם .הם ממשיכים ומצטטים את
הדברים הבאים" :כל מי שהוא אזרח ישראלי ,חלות עליו אותן חובות ואותן זכויות" .ועל
מנת להשלים את כיבוש היעד הם מביאים את הדברים החמורים הללו" :זה לגיטימי
לצפות גם מהמיעוטים ומקבוצות שונות בישראל לגלות נאמנות והזדהות" .חמור מאד.
 .14כדי להסביר עד כמה חמורה היא האידיאולוגיה של המשיבה ,מביאים המבקשים מאתר
האינטרנט של המפלגה כך" :נאמנות היא חובתו הראשונה במעלה של כל אזרח והיא
שתקבע את רמת הזכויות ממנה הוא ייהנה" )ההדגשות במקור(.
 .15אכן חמור מאד וגזעני מאד לדרוש מהאזרחים להיות נאמנים למדינה שלהם .כל כך גזעני,
עד שחוק האזרחות ,התשי"ב ,1952 -מצא לנכון לחייב מי שמתאזרח במדינת ישראל
להצהיר אמונים בזו הלשון" :אני מצהיר שאהיה אזרח נאמן למדינת ישראל" )סעיף )5ג(
לחוק( וזאת כתנאי לקבלת אזרחותו.
 .16ועכשיו ברצינות :אין לך הוכחה טובה יותר וניצחת יותר לכך שהמשיבים אינם גזעניים
אלא ענייניים .גזען היה אומר "אין אזרחות .נקודה" .לעומת זאת ,המשיבים אומרים את
הדבר ההפוך לחלוטין :המשיבים בעד לתת זכויות אזרחיות ללא תלות בזהות הלאומית
או האתנית ,אבל עם תלות חזקה מאד בדיעות ובערכים של אותו אדם .אם הוא מביע
נאמנות והזדהות עם המדינה וערכיה ,הוא ראוי לאזרחות שלה )כמובן בהתקיים הזיקות
הקבועות בדיני התושבות והאזרחות( ,בין שהוא יהודי ובין שהוא ערבי .אם האדם אינו
מביע נאמנות והזדהות עם המדינה וערכיה )או אפילו מביע הזדהות עם אויביה
והמרצחים ברחובותיה( ,הוא אינו זכאי לאזרחות בה ,בין שהוא יהודי ובין שהוא ערבי .זו
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משוואה שאדישה למוצא האתני ומאד רגישה לדעות ולהתנהגויות .אפשר לא להסכים
איתה ,אפשר לטעון שהיא לא פלורליסטית ,אבל אי אפשר לכנות אותה בשם "גזענות".
 .17לפי האידיאולוגיה המוצהרת והמפורשת של המשיבה ,אשר צוטטה על ידי המבקשים,
הזכויות האזרחיות אינן תלויות מוצא ,שיוך אתני או שיוך לאומי .הם לא תלויות בשום
דבר זולת רצונו של האזרח להיות אזרח במדינתו ,אזרח נאמן למדינתו .לפי הנוסחה
שמציעה ישראל ביתנו ,יהודי שאינו מצהיר נאמנות למדינה לא יקבל אזרחות ואילו ערבי
שמצהיר נאמנות למדינה יקבל אזרחות.
 .18זה המקום להזכיר את התעקשותה ארוכת השנים של המשיבה על כך שיוטלו חובות של
שירות לאומי או שירות אזרחי גם על צעירים במגזר הערבי ולא רק על שכניהם היהודים,
וזאת כתנאי לזכויות אזרחיות .שוב ,הרי לך הוכחה ניצחת לכך שהמשיבים אינם גזענים
כלל אלא ההפך הגמור מכך.
 .19בכך בא סוף פסוק לטיעון האווילי הראשון של המשיבים ,אשר לפיו החזון של "בלי
נאמנות אין אזרחות" הוא גזעני.

התכנית המדינית – חילופי שטחים
 .20האדן הנוסף שעליו "נשענת" עתירת העותרים היא התכנית המדינית של ישראל ביתנו,
דהיינו תכנית חילופי השטחים.
 .21אין חולק ,כי תכנית חילופי השטחים היא חלק מהותי ובסיסי במצע של מפלגת ישראל
ביתנו .אגב ,לא רק בבחירות האלה אלא גם באלה שקדמו להן ובאלה שאף קדמו
לקודמות .למשל ,מצורפת לתשובה זו )נספח מש (1/כתבה משנת  2006המונה את תכנית
חילופי השטחים בעיקרי המצע של המשיבים .יתר על כן :עיקריה של התכנית אף הופיעו
בספר "האמת שלי" שפרסם ח"כ אביגדור ליברמן בשנת  .2004לשם שלמות הדיון
מצורפים לתגובה זו )נספח מש (2/העמודים הרלוונטיים מתוך הספר .ניתן להתרשם כי
אותה תכנית עצמה הוצגה לכל המאוחר בשנת  .2004מה קרה להם לעותרים הנכבדים
שחיכו חמש -עשרה שנים עם עתירתם זו?
 .22כפי שציין ח"כ ליברמן בספרו משנת  ,2004ובאינספור מאמרים וראיונות מאז ,חילופי
שטחים ואוכלוסיות הינו מהלך מקובל בעולם ,בסיטואציה של מתחים בין אוכלוסיות על
בסיס לאומי ואתני.
 .23אין מדובר בדעת יחיד .לתגובה זו מצורפת )נספח מש (3/חוות דעתו של היועץ המשפטי
למשרד החוץ ,מר אהוד קינן ,העוסקת בנושא זה ממש .למניעת ספק נבהיר ,כי חוות
הדעת פורסמה ברבים ,ואת העותק המצורף כאן הורדנו מאתר האינטרנט של עיתון
"הארץ" דווקא.
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 .24חוות הדעת ארוכה ומקיפה ,ואוחזת שמונה עשר עמודים .היא כוללת התייחסויות
לתקדימים בינלאומיים ולדין הבינלאומי ,כמו גם בדיקה ראשונית של הדין הישראלי.
מסקנתה ,כי הרעיון עצמו של העברת ריבונות על שטחים ,אינו זר למשפט הבינלאומי,
והינו בר ביצוע .אמנם ,לפי חוות הדעת ,מתעוררים מספר קשיים )בראש ובראשונה,
הצורך להבטיח לתושבי השטח המועבר זכות הצבעה אצל מי שמקבל ריבונות על אותו
שטח( ,ובוודאי שיש צורך לעבד את הרעיון ולהוסיף בו פרטים רבים ,איזונים ובלמים.
 .25חשוב להדגיש ,בהקשר זה ,כי ישראל ביתנו אינה מציעה לעשות דבר מתוך התכנית
המדינית הזו באופן כוחני או חד -צדדי ,אלא רק במסגרת הסכם היסטורי מרובה צדדים,
מגובה בתמיכה של מדינות האזור והמעצמות ,ומן הסתם תחת עינן הבוחנת .ברור
שלאורך התהליך תהיה ביקורת פרלמנטרית ושיפוטית ,כמו גם ביקורת מצד טריבונלים
בינלאומיים .ברור לחלוטין ,כי מהלך כזה אינו יכול להיות מבוסס על "רדיפה ,השפלה,
ביזוי ,גילוי איבה ,עוינות או אלימות ,או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של
האוכלוסיה ,והכל בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי -אתני".
 .26יתר על כן :התכנית המדינית של ישראל ביתנו אינה מתכון להכנה במטבח הביתי ,שכל
אדם שכועס על השכן הערבי/היהודי/הדרוזי/הבדואי/הצ'רקסי שלו יכול לקום ולעשות.
היא גם לא תוכנית לביצוע חד צדדי וכוחני על ידי מדינה שלימה .במובן זה ,תכנית
ההתנתקות של ממשלת שרון היתה הרבה יותר גזענית מאשר תכנית חילופי השטחים של
המשיבה .במובן זה ,תכניתה המדינית של מפלגת מולדת ושל רחבעם זאבי הי"ד היתה
הרבה יותר בעייתית ,ועם זאת איש לא העלה על דעתו למנוע מהם להביע את מצעם ואת
דיעותיהם.
 .27באשר לסיסמא המבטאת את המצע הזה ,ובכן ,הסיסמא היא בדיוק מה שהתוכנית
אומרת .הסיסמא משקפת בדיוק את התכנית המדינית של המפלגה :חילופי שטחים
באופן שאזורים המתאפיינים באוכלוסיה יהודית במובהק )כגון אריאל( יצורפו למדינת
ישראל ,ואילו אזורים המתאפיינים באוכלוסיה ערבית במובהק )כגון אום -אל-פחם(
יצורפו למדינה הפלשתינית )אשר תקום במסגרת אותו הסדר בינלאומי כולל ,שחילופי
השטחים הם חלק אחד מתוכו( .זו התוכנית וזו הסיסמא ,ואין פה אפילו אבק של גזענות.
 .28הנה כי כן ,גם בהיבט זה אין לבקשת העותרים שום עיגון.

הביקורת כלפי אישים המביעים תמיכה באויב
 .29ראש טיעון נוסף שמציגים העותרים ,הוא הביקורת הנוקבת שמתחו המפלגה וחברי
הכנסת מטעמה על מנהיגים מסויימים בציבור הערבי ,אשר בדבריהם הביעו עידוד לטרור
והתנגדות לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית.
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 .30לדעת העותרים ,הביקורת הזו היא גזענות .שוב ,או שהעותרים לא מבינים עברית ,או
שהם לא מבינים מהי גזענות .כאשר אדם נוקב בשמו של אדם מסויים ומפרט מעשים
מסויימים ודברים מסויימים שאותו אדם אמר – זה לעולם לא יכול להיחשב כגזענות.
המשיבה בהחלט סבורה כי מקומה של ח"כ זועבי לא יכירנה לא בכנסת ישראל ולא
במרשם התושבים של ישראל ,לא בגלל שהיא ערביה אלא בגלל שהיא תומכת בטרור .כדי
להניח את דעתם של העותרים ,אם מי מהם אוחז בדיעות של ח"כ זועבי ומצדד בדבריה
ובמעשיה ,מבחינת המשיבה הוא גם מוזמן להחזיר את תעודת הזהות שלו ולחפש לו
אזרחות במדינה אחרת ,גם אם הוא נימו ל לשמונה ימים וגם אם הוא יהודי ואינו בן דת
אחרת .יש לקוות שכעת הדברים נאמרו בבהירות מספקת כדי שגם הם יבינו אותם.
 .31הואיל והביקורת שהעבירו המשיבה ואנשיה על חברת הכנסת זועבי נתפסת בעיניהם
כגזענית ,מעניין לדעת איך יסווגו הם את הביקורת שהשמיע אך לאחרונה הרכב מורחב
של בית המשפט העליון )בג"צ  6706/14זועבי נ' ועדת האתיקה של הכנסת ,פורסם באתר
האינטרנט של בית המשפט העליון ביום  .(10.2.15כך ,למשל ,מתייחסת כב' הנשיאה
)נאור( לדבריה של ח"כ זועבי )כל ההדגשות להלן לא במקור(:
"דבריה של העותרת בראיון ובמאמר התפרשו כתמיכה בטרור ובהרג אזרחים.
אין מדובר בענייננו בדברי ביקורת על מדיניות הממשלה בעת לחימה ,ואף אין
מדובר בדברי ביקורת על חקיקה בכנסת או על מהלכים פוליטיים אחרים של
הרוב .חומרת הדברים מתעצמת בהתחשב בעיתוין של התבטאויות העותרת,
ימים ספורים לאחר חטיפת הנערים ,כאשר גורלם לא נודע ,ובעיצומו של מבצע
'צוק איתן' .נוסף על כך ,יש להתחשב בהשפעה המצטברת של התבטאויות
העותרת ,אשר פורסמו בסמיכות זמנים .במקרה הנוכחי – על מכלול נסיבותיו –
הגדישה העותרת את הסאה .ועדת האתיקה קבעה כי דבריה של העותרת עולים
כדי 'מתן לגיטימציה למעשי טרור נגד אזרחי המדינה' ,וכי מדובר בהפרת כללי
האתיקה... .אכן ,דברי תמיכה בטרור מכל סוג ,הבאים מצד זה או אחר של
המתרס ,עלולים לפגוע פגיעה קשה באמון הציבור בכנסת ותדמיתה.
 ...רוח הדברים ,חרף הסתייגויותיה המאוחרות של העותרת ,היא הזדהות עם
מעשי טרור ותמיכה באלימות ,כדרך להשגת מטרות פוליטיות".
 .32כב' השופטת חיות מוסיפה את הדברים הבאים:
ראוי להעיר כי לעיתים עשויים להיווצר מצבים אשר בהם נראה כי דווקא חופש
הביטוי או חירויות אחרות של הרוב נתונים בסכנה ונזקקים להגנה נחושה מפני
הפגיעה בהם על ידי קבוצות מיעוט מסוימות .מכל מקום  -חופש הביטוי הפוליטי
של נבחר ציבור ,וגם של נבחר ציבור המייצג קבוצת מיעוט ,איננו מוחלט וכמו כל
זכות חוקתית אחרת הוא יחסי ואין מדובר בחירות המשוחררת ממגבלות
כלשהן .כחברתי אני סבורה כי במקרה דנן חצו התבטאויותיה של העותרת את
הגבול ואת התחום הראוי להגנה בשם חופש הביטוי הפוליטי ,גם בהינתן העובדה
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כי היא מייצגת קבוצת מיעוט בחברה הישראלית .הדברים שאמרה העותרת
בראיון בכל הנוגע לחטיפת הנערים יש בהם משום הבעת הבנה ומתן
לגיטימציה למעשה החטיפה הנפשע ,וכן יש בהם משום הזדהות עם מי
שביצעו את המעשה ,אשר על פי גישתה אין לכנותם 'טרוריסטים'.
הדברים שאותם כתבה העותרת במאמר שפורסם באתרי אינטרנט שונים
חמורים לא פחות מנקודת הראות של כללי האתיקה החלים על מי שמכהן כחבר
בכנסת ישראל .באותו המאמר הרחיקה העותרת לכת בהשאת עצות לגבי
הדרכים האפקטיביות שבהן ניתן להילחם במדינה ולפגוע בה .בין היתר ,נכתב
באותו מאמר' :עלינו לנטוש את השילוש הקטלני ולהצהיר על התנגדות עממית
במקום תיאום ביטחוני ,ולהטיל מצור על ישראל במקום לנהל משא ומתן איתה'.
דברים אלה ,כשהם נשמעים מפי מי שהינה חברה בכנסת ישראל ,מצדיקים את
הצעדים שננקטו על ידי ועדת האתיקה משום שהם ממחישים כי מה שעמד לנגד
עיניה של העותרת בכתיבת אותו המאמר איננו 'קידום החברה וטובת המדינה'
ואף לא 'טיפוח אמון הציבור בכנסת' .העותרת מטיפה להפסקת התיאום והמשא
ומתן בין ישראל לפלסטינים ,אשר לגישתה אינה אלא חלק ממה שמכונה על ידה
'שילוש קטלני' ובמקום משא ומתן ותיאום היא קוראת להתנגדות עממית
ולהטלת מצור על ישראל .הניסיון מצד באי כוחה של העותרת לטעון בדיעבד כי
אין מדובר בקריאה לאלימות ,הינו מוקשה ,בין היתר ,בהינתן האופן שבו
מתורגם הלכה למעשה המונח 'התנגדות עממית' במציאות חיינו...
חשוב להדגיש כי התבטאויות ,ובוודאי התבטאויות של נבחרי ציבור ,אשר יש
בהן משום ביקורת ואפילו ביקורת חריפה ביותר על מדיניות הממשלה הינן
לגיטימיות לחלוטין והוא הדין לגבי התבטאויות המדגישות את סבלו של הצד
השני לסכסוך והמגלות אמפתיה והבנה לאותו הסבל ....אלא שהתבטאויותיה של
העותרת אשר בגינן ראתה ועדת האתיקה לנקוט סנקציות נגדה חרגו ,כאמור,
לחלוטין מן הקטגוריה הלגיטימית הזו גם אם מביאים בחשבון את הזהירות
המיוחדת שיש לנהוג בה כאשר מדובר בחופש ביטוי פוליטי של נבחר ציבור
המייצג קבוצת מיעוט".
 .33ואילו המשנה לנשיאה )רובינשטיין( הרחיב ואף חידד את הדברים:
"ראשית ,הראיון מיום  ,17.6.14חמישה ימים לאחר חטיפת שלושת הנערים
נפתלי פרנקל ,גיל-עד שער ואיל יפרח הי"ד .החוטפים ,חוטפי נערים רכים,
לשיטת ח"כ זועבי 'הם לא טרוריסטים ...גם אם אני לא מסכימה אתם ,הם
אנשים שלא רואים שום פתח ...והם נאלצים להשתמש באמצעים האלה' .כידוע
יש בתבל ומלואה ובמשפט הבינלאומי ויכוחים על הגדרת טרור ,וכבר אמר מי
שאמר ,כי לוחם חרות בעבור האחד הוא טרוריסט בעבור השני .אבל היש אדם
אנושי ובר דעת שלא יראה בחטיפת נערים והריגתם בדם קר אלא טרור? האם
השחרור הלאומי שמייחלת לו ח"כ זועבי בעבור הפלסטינאים צריך לעבור דרך
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פשע טרור נתעב? וההסבר הדחוק שנשמע כי דבריה נאמרו כיון שמייחסים
טרור רק לערבים ולא ליהודים אינו יכול לעמוד ,בין היתר כי לא אחת קוראים
למעשה טרור של יהודים בשמו' ,טרור יהודי' ושיטוט קל במרשתת בכותרת זו
יוכיח .טרור הוא טרור הוא טרור ,יהיו אשר יהיו מבצעיו ,יהודים ,ערבים או
אחרים... .
ושנית ,הקריאה במאמר מ 13.7.14 -לפלסטינים ' ...ולהטיל מצור על ישראל
במקום לנהל משא ומתן אתה' .דברים אלה אינם ראויים להיקרא כטקסט
קדוש רב פירושים ,אך נוכח הדבק הדברים שעניינו 'השילוש הנפשע )של
ישראל – א.ר :(.הגדר ,המצור והתיאום' קשה מאוד לפרש את הקריאה 'להטיל
מצור על ישראל' כ'מצור מדיני' גרידא )לא שקריאה כזו מותרת ולגיטימית מניה
וביה( ,אלא כמצור חמוש .אם נקרא דברים אלה לאור הפרק של 'טובת
המדינה' בכלל 1א) (2לכללי האתיקה ,נשאל את עצמנו אם 'טובת המדינה'
יכולה להיות קריאה להטיל עליה מצור – ואין מדובר בסיסמה פוליטית של
'להציל את ישראל מעצמה' שכמה מ'ידידיה' של ישראל העלו בשעתו ,אלא
באמירה שאין עמה הסבר ,כפי שציינה חברתי – ושמשמעה בפשטות חבירה
לאויבי המדינה .התשובה אינה יכולה להיות חיובית; והפירוש הדחוק שניתן,
שאף לא בא מפיה של חברת הכנסת אלא מפי דורשי טובתה ,אינו משכנע .נוכח
כל אלה אין ניתן להטיל ספק בהפרת כלל האתיקה.
אכן ,ח"כ זועבי באה ממיעוט בישראל – ויש מקום לפרשנות הנותנת לכך
משקל ומרחיבה את גדרי הסבלנות והסובלנות; אך במקרה דנא פשוט גדשה
הסאה. ...וכמובן ,הדבר מועצם על-ידי העיתוי ,בימי החיפוש אחר הנערים
בשעה שקול הבכי של אמותיהם ואבותיהם נשמע ,ובימי לחימה קשה – תוך
שמשמיטה חברת הכנסת כל בסיס משותף שיש וצריך להיות לציבור הישראלי
כולו ,בלא הסבר שאפשר ולו בדוחק לראותו כמתקבל על הדעת...
...צריך להיות מאמין גדול ,ולחלופין פתי גדול ,כדי לסבור כי בדבריה של ח"כ
זועבי בה אנו עוסקים היה משום שמירת אמונים".

 .34אגב ,בדבריה אלה הלכה ח"כ זועבי במשעול שהתווה לה ח"כ לשעבר ד"ק עזמי בשארה,
השוהה בימים אלה בחו"ל לאחר שנמלט מהארץ ,בנאומו המפורסם בקרדחה בסוריה.
 .35כשם שלא היה עולה על דעתם של העותרים ,כך אנו מקווים ,להאשים את שופטי בית
המשפט העליון בגזענות ,כך אין לייחס גזענות למשיבה ולדובריה .ודאי שיותר נוח לזועבי
ולשכמותה לחבק חיבוק דוב את כל האוכלוסיה הערבית ולטעון לגזענות כלפי כולם ,זה
ודאי יותר נוח להתגונן כך .אבל במעשה כזה יש לראות את המקבילה המוסרית
והפוליטית של "מגן אנושי" בתקופת מלחמה .כדי להתגונן מפני ביקורת ,מסתתרים
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זועבי וחבריה מאחורי גבו של הציבור הערבי ,וטוענים שכל ביקורת עליהם היא ביקורת
על הציבור הערבי .בדרך זו הולכים גם העותרים.
 .36אם בכלל ,ניתן לייחס גזענות דווקא לשותפיה לדרך של ח"כ זועבי .בעוד שהביקורת של
המשיבה ואנשיה )ולמעשה כמעט כל הציבוריות הישראלית( כלפי ערבים אינה גורפת
וגזענית אלא סלקטיבית ,מופנית כלפי אנשים מסויימים בגין מעשים מסויימים ,הרי
שהעמדה שמציגים אותם מנהיגים קולניים וקיצוניים מופנית כלפי כל היהודים ,לפחות
כל אלה החיים בין הנהר לים.
 .37לא צריך להרחיק עדותנו הרבה .בפוסט באתר האינטרנט שלו מיום  ,7.2.15לפני פחות
משבוע ,הציג ח"כ טיבי תמונה של שלט דרכים המראה את הדרך לישוב אחיהוד .1רק
שורה אחת כתב הוא בסמוך לתמונה " :ﺧﺬوا اﺳﻤﺎءﻛﻢ واﻧﺼﺮﻓﻮا" .השורה הזו היא השורה
השניה בשירו המפורסם של המשורר הפלשתיני מחמוד דרוויש "עוברים ובטלים" או
"ההולכים בים המילים" )תרגם את זה יפה אהרן אמיר( .לנוחות הקורא המתעניין ודאי
בשירה יפה ,נביא כאן כמה מבתי השיר:
"הוי ההולכים בין מילים פורחות
עמסו שמותיכם על שכם והסתלקו
שלפו שעותיכם מזמננו והסתלקו
וגנבו לכם תמונות נוף כרצונכם למען תדעו
כי לא תדעו לעולם"
השיר מפורסם בעיקר בגלל הבית האחרון שבו ,וגם אותו נביא לנוחות הקורא:
"כי לנו מעשים לעשותם באדמתנו
ולנו העבר פה
ולנו קול ראשית-חיים
ולנו ההווה ,והווה והעתיד
ולנו חיי העולם הזה פה ,ועולם הבא
צאו אפוא מאדמתנו
מחופנו ,מימנו
מחיטתנו ,ממלחנו ,מפצעינו
מן הכל ,וצאו
מזכרי הזכרון
2
הוי ההולכים בין מילים פורחות "
 .38אז זה השיר ,וזה הסטטוס בפייסבוק וזה המסר שח"כ טיבי מעביר .אז הבה נשאל בחיקו
של מי נחה הגזענות? מי מבטא שנאה תהומית ,שורשית ובלתי מתפשרת לאחר ,בלי קשר

 1העתק מהעמוד הרלוונטי מצורף כנספח מש4/
 2התרגום המלא מצורף כנספח מש5/
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למעשיו ,דעותיו או ערכיו? מי רוצה לראות את האחר נמק וקמל ונעלם אל תוך הלילה
כאילו לא היה? דווקא מי שצועק "גזענות" הוא הגזען האמיתי ,ולמקרא העתירה הזו
ודומות לה ,מתברר כי מי שצועק על חופש הביטוי שלו ,הוא הראשון לנסות ולהשתיק
אחרים.
 .39חבל ,גם אם לא מפתיע ,לראות שהעותרים ,שלכאורה כל כך רגישים לזכויות אדם
וחרדים מגזענות ,לא שמים את האצבע המאשימה במקום הנכון.
 .40נסכם עניין זה ונאמר :את הביקורת שקיבלו זועבי וחבריה הם קיבלו בגין מעשיהם,
דבריהם ואופן התנהגותם ,לא בגלל שהם ערבים .בכך ,יש לקוות ,יבוא סוף לטענת
הגזענות גם במישור זה.

לקט ,פאה ושכחה
 .41לעיל התייחסנו לראשי הפרקים העיקריים בעתירתם המיותרת של העותרים .כעת נעסוק
בקצרה ביתר הנושאים שהוצגו בה ,ככל שיש להם קשר כלשהו לעילה הנטענת.
 .42העותרים יוצאים חוצץ נגד נסיונותיה של המשיבה לקדם חקיקה המחדדת ומדגישה את
אופיה היהודי והציוני של מדינת ישראל .בפעם האחרונה שבדקנו ,מדינת ישראל הוגדרה
כמדינה יהודית ודמוקרטית ,ומגילת העצמאות התבססה על "תוקף זכותו הטבעית
וההיסטורית של עם ישראל" .תמוה איך פתאום הפכה ,לדידם של העותרים ,הכוונה הזו
לגזענות ,ומה בדיוק הטענה הגזענית בעניין זה .האם העובדה שהשפה הצרפתית היא
השפה הרשמית בצרפת מבטאת עמדה גזענית כנגד אלפי המוסלמים דוברי הערבית
החיים בה? האם גם בריטניה גזענית? האם גם ספרד?
 .43דוגמא נוספת לדרך הילוכם הנפסדת של העותרים תבוא מטענתם בעניין שביתת בעלי
העסקים במהלך מבצע "צוק איתן" .בכותרת מרשימה ,מייחסים העותרים למשיבה
"הסתה לגזענות נגד המיעוט הערבי בישראל כולו" .בסעיף  45מייחסים הם לשר ליברמן,
במודגש" ,קריאה להחרים בתי עסק של ערביי ישראל" .לכאורה ,חמור מאד.
אבל העובדות ,שהם עצמם מביאים ,מספרות את הסיפור ההפוך .השר ליברמן קרא
להחרים אך ורק את החנויות שהשתתפו בשביתת בעלי העסקים שהכריזה "ועדת המעקב
של ערביי ישראל" לאות הזדהות עם תושבי עזה ונגד מבצע צוק איתן.
לא היתה קריאה נגד כל ערביי ישראל ,ואם היו העותרים טוענים את זה בעיתון ולא
בבקשה לפי סעיף 7א לחוק היסוד ,מן הסתם היתה מוגשת בגין כך תביעת דיבה .זו דרכם
הנפסדת של העותרים לאורכה ולרוחבה של עתירתם ,ובכך נעמוד.
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סוף דבר
 .44הראינו בבירור שהמצע וההתנהלות של המשיבה אינם נגועים בגזענות.
 .45תשובה זו נתמכת בתצהירו של ח"כ אלכס מילר
 .46אין מקום ולא היה מקום לעתירה.

_____________
יואב מני ,עורך דין
ב"כ ישראל ביתנו
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