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 2017 בדצמבר 10
 לכבוד 

 מר בנימין נתניהו
 ראש הממשלה

 שלום רב, 

 של השר ליברמןהגזענית והמסיתה התנערות מהתבטאותו הנדון: 

להחרים את תושבי ואדי ערה בעקבות  קרא הבוקר בתקשורתשר הביטחון אביגדור ליברמן 
ההפגנות שאירעו שם אתמול, שבמהלכן יודו אבנים לעבר ניידות משטרה, אוטובוסים וכלי 

 תקשורת. כך אמר השר ליברמן:

פשוט להטיל חרם צרכנים ולא להיכנס לשם  ...תפסיקו לקנות שם –אני קורא לכל תושבי ישראל "
. תושבי ואדי ערה צריכים להבין שהם לא ..לא למסעדות, לא לעסקים, לא לתקן רכבים. שום דבר –

מבחינתנו ההסדר המדיני חייב לכלול את ואדי ערה. הם קיבלו  ...מאיתנורצויים ושהם לא חלק 
מביטוח לאומי רק בתשלום ישיר מיליארדי שקלים דמי הבראה ודמי אבטלה. בסופו של דבר הם 

ו אזרחי ישראל, ושאבו מאזן ישלם להם את כל הזכויות ואת כל התשלומים. בטח לא יהי
 ".הדמוקרטיה הפלסטינית והחברה הפלסטינית הרבה יותר טובה מבחינתם מאשר מדינת ישראל

הדרך להתמודד עם עבירות פליליות, שנעברו במהלך פעולות מחאה, היא חקירה והעמדה לדין של 
 .מטילה רבב בציבור שלם טחוןימסיתה של שר הבהגזענית והתבטאות המי שנמצאו אחראים להן. ה

אזרחותם של חלק מאזרחי מדינת ישראל של ה יבכפיהוא קיצוני בחומרתו: ביטול ממנה המסר 
כזו מהווה איום הפצת תעמולה גזענית שכאמצעי לגיטימי.  ממשלה שר בהערבים נראה בעיני 
 .הדמוקרטייםבישראל ועל יסודותיה  אסטרטגי על החברה

בגל הולך  ,בין היתר ,מתבטאהלגיטימציה נגד האזרחים הערבים -מסע דההתבטאות זו מצטרפת ל
נבחרי הציבור הערבים  ם שלבמעמד פגועדמוקרטיות, המבקשות ל-וגובר של יוזמות חקיקה אנטי

שפרסמנו לרגל יום זכויות  בדו"ח תמונת מצב זכויות האדםכפי שפרטנו ובמעמד השפה הערבית. 
 האדם שחל היום, הסתה ממסדית זאת מכרסת את יסודות הדמוקרטיה.

בר מקומות דהירה מהירה ומסוכנת לע ואמתן הכשר, באופן ישיר או משתמע, לתוכניות טרנספר, ה
וכל פגיעה בה חותרת תחת אושיות הדמוקרטיה. אזרחותם של  ,אזרחות היא זכות יסודאפלים. 

יה, גם לא במסגרת יה או לשלילה בכפילהתנ ניתנתאינה האזרחים הערבים אינה נושא למשא ומתן ו

 .הסכמים והסדרים מדיניים כלשהם

 ו הגזענית והמסיתהבית מהתבטאותלהתנער פומכמי שעומד בראשות הממשלה, אנו קוראים לך, 
  ., ולשקול את המשך כהונתוולגנות את דברישל השר ליברמן, 

 בכבוד רב ובברכה,

 ויס, עו"ד-שרון אברהם

 מנכ"לית 
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