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  ,שרים וחברי כנסת נכבדים

  

  ,שלום רב

  )22.3(ח במליאה מחר " לקראת אישור הצ-הנכבהחוק /איסור מימוןח "הצ: הנדון

תיקון ( יסודות התקציב ח"הצההצבעה הצפויה מחר במליאה לאישור לקראת אנו פונים אליכם 

ציבור ב ההידוע, 2010-ע"התש ,)ד עקרונות המדינההפחתת תקציב או תמיכה בשל פעילות נג( )39

  .בבקשה כי תצביעו נגד הצעת החוק האמורה, "חוק הנכבה"גם כ

ובשל , בדמוקרטיה הישראליתובתוך כך , בחופש הביטויקשה המדובר בהצעת חוק הפוגעת באופן 

  .כך היא אינה ראויה ואף מסוכנת

ניסיון להכתיב אמת אידיאולוגית תוך , הגבלה של סוגי ביטוי ספציפייםח ב"של הצעניינה 

,  הביטוי הפוליטיח פוגעת באופן קשה בחופש"הצ .והיסטורית אחת כאמת צרופה שבלעדיה אין

  .חיוניות לקיומה של הדמוקרטיהה,  זכויות יסודכולןש, בזכות להפגיןהאמנותי והביטוי בחופש 

. גיטימציה לציבור אזרחים שלםל-ח הינה חלק מרדיפה פוליטית וניסיון לעשות דה"הצ, בנוסף

ב וכמו גם ציבורים אחרים שאינם משתייכים לר, מבקשת לסמן את האזרחים הערביםהיא 

כך שהם מחזיקים בעמדה וזאת בשל , בלתי נאמנים למדינהכמסוכנים וכ, הפוליטי בעת הזאת

  . "אחרת"אידיאולוגית או היסטורית 

דבר אשר יביא , ינת הקריטריונים הקבועים בהח מעורפלת מבח"מדובר בהצ ,אם לא די בכל אלה

מבקשת ח "הצ.  בהתאם לכךמושפע פוליטית ומשתנה מעת לעת, בהכרח ליישום סלקטיבי ומפלה

שהקביעות בו יעשו על , שיפוטי- מעין ,פוליטיקאים יהיו מעורבים בהליך מינהלי וכי עובדי ציבור

   .סמך פרשנות אידיאולוגית או פוליטית

היא תפגע בזכויות . לחקיקה זו יהיו השלכות הרסניות על הדמוקרטיה הישראליתכי , אנו סבורים

שהוא תנאי הכרחי לקיומה של דמוקרטיה וחברה חופשית , ובראש ובראשונה חופש הביטוי, יסוד

בחינוך ,  שיפגע לא רק בפרט אלא גם בתרבות, אפקט מצנן ומרתיעהיא תהיה בעלת. ומשגשגת

היא , ובנוסף.  היא תסמן אזרחים שונים כבלתי נאמנים רק בשל עמדותיהם השונות.ובאקדמיה

  . נהלייםיתביא למעורבות פוליטית ואידיאולוגית בהליכים מ

 ולהבטיח הגנה על הדמוקרטיה ,ו הזתהחוק הפוגעניהצעת אנו קוראים לכם לדחות מכל וכל את 

  . בישראלוון דעותעל חופש הביטוי ועל פלורליזם מחשבתי ומג, הישראלית

  

  , בכבוד רב ובברכה

  ד"עו, דן יקיר            

  היועץ המשפטי            


