לכבוד:
עו"ד דין ליבנה
שלום רב:
שינוי משמעותי בחוק התעמולה
אנו תלמידי כיתה יב' מכפר הנוער זוהרים (ארץ יהודה).
במסגרת מטלת הביצוע באזרחות אנו פונים אליכם ועדת הבחירות בבקשה לשנות את סגנון השיח
הפוליטי במדינת ישראל.
בעבודתנו ,החלטנו לחקור את נושא השיח הפוליטי במדינת ישראל ומצאנו כי הוא שיח פוגעני ,מכליל
ורווי שנאת האחר.
עוד מצאנו כי בבחירות האחרונות לכנסת (הכנסת ה ,)20-מועמדי מפלגות רבים ניצלו לרעה שסעים
חברתיים אידאולוגיים ,לאומיים דתיים או עדתיי.,על מנת להיכנס לכותרות בתקשורות ולהשיג לעצמם
עוד ב וחרים המונעים משנאת האחר .הדבר עלול לגרום להעמקת השסעים החברתיים במדינה
ודרדור השיח הציבורי במדינה.
המועמדים הרחיבו את השסעים והתסיסו אותם ,הכלילו והכפישו ,השתמשו בסטראוטיפים פוגעניים
והציגו עובדות שלא היה בהן מין האמת.
להלן כמה דוגמאות:

" 15/1מפלגת העבודה היא רשימה של שמאל קיצוני ,ואנטי ציוני" .נתניהו כותב בעמוד
הפייסבוק שלו נגד מפלגת העבודה.
" 17/3הערבים נעים בכמויות אדירות אל הקלפי" נתניהו ביום הבחירות בדף הפייסבוק שלו.
" 17/3קומץ אנסים ,מנשקי קמיעות ,ומשתטחים על קברי צדיקים הפכו לרוב" .יאיר גרבוז
בעצרת השמאל בכיכר רבין.
" 9/3מזרחי מצביע למזרחי" קמפיין הבחירות של אריה דרעי.

לדעתנו ,שימוש בססמאות מכלילות ופוגעניות כמו אלה ,עלול להביא:
 .1פילוג בעם וגילויי שנאה וחוסר סבלנות איש כלפי רעהו .פילוג בעם עלול להביא
לפגיעה ממשית באוכלוסייה במדינת ישראל.
 .2פגיעת אישית באוכלוסייה מסוימת .מפלגה המסיתה/פוגעת במפלגה אחרת ,עלולה
לפגוע בציבור הבוחרים של אותה מפלגה .שיראו את עצמם כחלק מאותם ביטויים
פוגעניים וסטראוטיפיים.
 .3חוסר יכולת לשיתוף פעולה עתידי בין חברי כנסת ממפלגות "יריבות" שהתכתשו
בניהן במהלך הבחירות .כל חבר כנסת יראה עצמו כבוגד בציבור הבוחרים שלו אם
ישתף פעולה עם חכ"ים ממפלגה יריבה.
אנו מאמינים שרוב האוכלסיה אינה מזדהה עם רמת הנתק החברתי בין הקהילות השונות
כפי שמציגים אותו הפוליטיקאים ,ועל כן ,כיוון שתפקיד הפוליטיקאים הוא לשקף את רצון רוב
האוכלסיה ,לא יתכן שהם ימשיכו להשתמש בביטויים פוגעניים ומעליבים שרוב האוכלוסיה
אותה הם מייצגים אינה מזדהה איתם.
עתה ,ולאור הטענות שהצגנו ,אנו מבקשים ממכם לעזור לנו לפעול לשינוי השיח ,לפחות על
ידי חקיקת חוקי תעמולה שיעודדו שיח פוליטי בבחירות שיהיה שיח יותר קשוב ,סובלני ,ראוי
ומכבד.

שמחנו מאוד כשראינו את קריאתכם לציבור בתאריך  10/2לקבלת עמדות לחוק הבחירות
(דרכי תעמולה) .והחלטנו לשלוח את עמדתנו בקווה שתענו לבקשתנו.
נשמח אם תענו לבקשנו ליעל את חוק הבחירות (דרכי תעמולה) על ידיף








חקיקת חוק המונע ממפלגות מועמדות לכנסת לפרסם קמפיין המתרכז כולו ,או רובו.
בהכפשת שמה של מפלגה אחרת.
איסור מוחלט של פרסום דבר העלול להוביל להסתה כלפי אוכלוסיה ספציפית בעם
או מועמד אחר לבחירות שאין בו מין האמת.
איסור מוחלט על שימוש בקריאות גנאי ,כינויים ,או הערות פוגעניות ואלימות כלפי
מועמד ,מפלגה או ציבור כל שהוא.
איסור מוחלט על ניצול או שימוש לרעה למטרות פוליטיות של כתב אישום ,המופנה
לחבר כנסת מסויים שבית המשפט עדיין לא פסק בדבר .או שימוש בתקרית מביכה
משפילה או לא נעימה שחווה חבר כנסת מסויים בשוגג.
מפלגה העומדת בשלטון לא תוכל לפגוע בכל דרך שהיא במפלגות אחרות
מהקואליציה או מהאופוזיציה למטרות פוליטיות.
איסור על ניצול של שסע חברתי לאומי דתי או עדתי למטרת תעמולה למפלגה.

כל אלו אומנם פוגעות בחופש הביטוי של המועמדים לבחירות אך אנחנו מאמינים שהם
עשויות להביא לשיח פוליטי ראוי יותר במדינה ,ואפילו לשיפור המצב החברתי באוכלסיה,
ולצמצום שסעים חברתיים קיימים.
מייל ליצירת קשר noamm3@eretzyehuda.ort.org.il :נשמח לתגובתיכם
תודה רבה!

