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 בתשרי תשע"ט כ"ג

 

 לכבוד:

 ד"ר אביחי מנדלבליט

 היועץ המשפטי לממשלה

 משרד המשפטים 

 02-6467001באמצעות פקס: 

 

 מכובדי שלום רב,

 מסעי הבחירותמניעת גילויי גזענות והסתה כלפי האזרחים הערבים במהלך הנדון: 
 ברשויות המקומיות

עמותה משותפת ליהודים וערבים שפועלת לקידום שוויון  -אנו פונים אליך מעמותת סיכוי 
 וחברה משותפת בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל.

 

כבר כעת , חודש אוקטובר ייערכו הבחירות לרשויות המקומיות ברחבי הארץ.  לצערנו 
לקראת יום הבחירות המתקרב, ישנם מועמדים המשתמשים ברטוריקה גזענית ואף מסיתה 
כלפי האזרחים הערבים על מנת לקבל בולטות בשיח הציבורי. הדבר בולט במיוחד ברשויות 

בים, וכן ברשויות מקומיות יהודיות הגובלות בישובים מקומיות המשותפות ליהודים ולער
ערבים, ומשמשות מרכזי מסחר ופנאי ולעיתים גם יעד מגורים  עבור תושבי הישובים 

 הערבים בסביבתן. 

אמנם חופש הביטוי מקנה למעומדים ולפעילים קרקע נרחבת לפרוש את משנתם וסדר יומם, 
מדירים ובוטים  עשויים להיותהמועברים אולם אנו סבורים כי בחלק מהמקרים המסרים 

ובאווירה הציבורית במקומות מסוימים אף יכולים להיחשב כגזעניים ואלימים.  רק לשם 
, רפים למכתב זה שני פליירים שהופצו בעפולה על ידי אחד המועמדיםמצההמחשה אנו 

לפי האזרחים .  ההתבטאויות כיפו-ופרסום של רשימת הליכוד על גבי מוניות שירות בל אביב
כלפי כלל האזרחים הערבים  ןות הן עבור תושבי העיר הערבים וההערבים פוגעניות וקש

 בישראל. 

נקייה מפני פרסומים שיש בהם רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי השמירה על מערכת בחירות 
איבה, עוינות או אלימות כלפי האזרחים הערבים, או כל קבוצה אחרת בשל השתייכותה 

היא שמירה על האינטרסים של כלל האזרחים, יהודים וערבים כאחד, למוצא לאומי אתני, 
 ים וערבים.  בוודאי כאשר מדובר בישובים בהם מתגוררים בשכנות יהוד
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שיח שכזה יכול לדרדר את היחסים בין התושבים ולהביא להסלמה בהתייחסות והתנהגות, 
בין החברה היהודית והערבית ותמנע אלימות מרקם החיים ופעולה למניעתו תשמור על 

פיזית בין האזרחים. לצד כל אלו וכיוון שמדובר במערכת בחירות, הרי שיש בכך גם שמירה 
 מוקרטיים הבסיסיים ביותר.על הערכים הד

בהינתן האווירה הציבורית הקשה, אשר שיאה בהתקפה אלימה ומסכנת חיים על שלושה 
מועד  , רק משום שהם ערבים, לפני שבועות מספר אזרחים ערבים בחוף הים בקריית חיים

הגשת הרשימות קרב ובא, והקמפיינים בעיצומם, ובחלקם כאמור השיח הציבורי כבר נפגע 
 ם על ידי ביטויים אלו.  וזוה

על כן אנו פונים אליך על מנת להסב את תשומת ליבך לתופעה, ובבקשה כי תפעל 
מבעוד מועד על מנת להבטיח מערכת בחירות נקייה מגילויי גזענות והסתה. אמירה 

האוסרים על הסתה לגזענות או  פומבית מטעמך המזכירה למועמדים את כללי החוק
, וקוראת למערכת בחירות נקייה מפני תופעות ות או אלימותפרסום דבר הסתה לגזענ

שכאלו יכולה להיות בעלת משקל רב, עוד טרם התייחסות לגופם של קמפיינים ספציפיים 
שחרגו מן הכללים, אם יהיו כאלו, ותהיה לקול קורא למען בחירות המכבדות את ערכי 

 כבוד האדם והדמוקרטיה. 

 

 בכבוד רב,

 רליץראונק נאטור ורון ג

 מנכ"לים שותפים

 

 

 העתקים:

 ח"כ אריה מכלוף דרעי – שר הפנים

 מר מרדכי כהן – מנכ"ל משרד הפנים

 המפקחת הארצית על הבחירות המקומיות  –עו"ד ענת אסרף חיות 

  מר מאזן גנאיים – יו"ר ועד ראשי הרשויות הערביות

 

 

 


