תצהיר
אני ,הח"מ ,מיכאל בן ארי ,ת.ז ,058403338 .לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר:
 .1אני עושה תצהירי זה בתמיכה לתגובה לערעור שהוגש על החלטת וועדת הבחירות המרכזית מיום
ה 6.3.2019-לדחות את בקשת התנועה הרפורמית ,ח"כ שפיר וח"כ זנדברג למנוע ממני לממש את
זכותי הדמוקרטית ולהתמודד בבחירות לכנסת ה.21-
עותק תגובתי לוועדת הבחירות מצ"ב ומסומן באות א'.
עותק פרוטוקול ועדת הבחירות מצ"ב ומסומן באות ב'.
עותק החלטת ועדת הבחירות מצ"ב ומסומן באות ג'.
 .2בתצהירי זה אבקש להתמודד עם הטענות המרכזיות שנטענו ביחס להתבטאויות שלי בעבר הן על-
ידי התנועה הרפורמית והן על-ידי היועץ המשפטי לממשלה.
 .3בראשית הדברים ,אני אבקש לציין כי הציטוטים המופיעים בבקשת התנועה הרפורמית כפי
שהוגשה לוועדת הבחירות הנם חלקיים ותלושים מן ההקשר במגמה לעוות את דברי ,ולהציג
באור שלילי את משמעותם ולסלף את כוונותי.
 .4בטרם אתייחס באופן פרטני לראיות המרכזיות שמציגה התנועה הרפורמית ,אבקש להתייחס
בקליפת אגוז באופן כוללני לטענות בדבר דעותיי ה"-גזעניות" כביכול.
 .5אני לא סבור כי לבני האדם יש ערך שונה בשל השתייכותם האתנית ,הלאומית או הדתית .כל בני
האדם נבראו בצלם ,אך לכל בני האדם ניתן חופש הבחירה .מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך.
 .6אני סבור ,כי הסכסוך הערבי-יהודי המתנהל זה כ 150-שנה בארץ-ישראל הנו סכסוך לאומי .אני
מאמין כי לעם היהודי יש זכות מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור על ארץ-ישראל ואני מאמין כי
מדינת ישראל הינה בית לאומי של העם היהודי "מדינתו של העם היהודי ושל העם היהודי בלבד"
כפי שאמר זאת בהחלטיות המשנה לנשיא אלון בע"ב  2/88בן שלום נ' וועדת הבחירות המרכזית.
 .7אני מאמין שכל מי שפועל נגד הגשמת זכותו של העם היהודי לקיים מדינה יהודית בארץ ישראל,
הוא אויב.
 .8התנועה הלאומית הערבית על גווניה השונים ,חרטה על דגלה התנגדות לשיבת ציון והתנגדות
אלימה למימוש זכותו הטבעית וההיסטורית של העם היהודי להקים ולקיים מדינה יהודית
בארץ-ישראל .ההתנגדות למפעל הציוני ,לשיבת ציון ולהקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל הייתה
העקרון המארגן ,ה ration d`etre-של התנועה הלאומית הערבית בארץ-ישראל .התנגדות זאת
באה לאורך שנים לידי ביטוי במלחמות ,בפרעות ,במעשי אלימות טרור ורצח שכוונו כנגד היהודים
בשל היותם יהודים .במושגים של התנועה הרפורמית ,התנועה הלאומית הערבית על גווניה
(ולדוגמא נביא את התנועה האיסלמית שהוצאה אל מחוץ לחוק ואת וועדת המעקב העליונה) הנה
תנועה הפועלת בגזענות והמסיתה לגזענות.
 .9בעיני ,התנועה הלאומית הערבית שמטרתה לחסל את הקוממיות היהודית ,תוך שימוש באלימות
ובטרור ,הנה האויב של מדינת ישראל ,של העם היהודי ושל הציונות .אני מבקש להדגיש ,כי מה
שהופך אותה לאויבת המדינה העם והציונות אינו המוצא הלאומי האתני של חבריה ואוהדיה ,גם
לא האמונה הדתית שלהם .מה שהופך את חבריה ואוהדיה של התנועה הלאומית הערבית
לאויבים הנן המטרות הפוליטיות שהציבה התנועה הזאת והדרכים בהן היא פועלת למימוש
המטרות הללו מאז ראשית המאה ה 20-ועד ימינו.
 .10אני רואה בסכסוך התנגשות בין שתי תנועות לאומיות ודתיות יריבות ואני חושב שהדרך היחידה
לפתור את הסכסוך הנה להביא לניצחון מוחץ של התנועה הלאומית היהודית שישכנע את האויב
כי אין לו סיכוי לעקור מן השורש את המפעל הציוני.
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 .11הזדהות פעילה עם התנועה הלאומית הערבית ועם מטרותיה הפוליטיות שהנן בין היתר
"התנגדות" ל"-כיבוש"( ,לרבות "הכיבוש" בשנת  ,)1948בין אם ההזדהות היא עם גווניה הדתיים
ובין אם היא עם גווניה החילוניים ,מהווה בעיני הזדהות עם אויבי מדינת ישראל ועם אויבי
הציונות .בעניין זה השווה לדו"ח האגודה לזכויות האזרח (מצ"ב ומסומן ג'.)1
 .12איני רואה כל מקום לדו-קיום עם התנועה הלאומית הערבית כל עוד היא לא ויתרה על השגת
מטרותיה הפוליטיות שהנן חיסול הציונות ,בין אם היא פועלת לשם כך בדרכים פוליטיות ובין אם
בדרכים אלימות.
 .13באומרי "האויב הערבי" כוונתי הנה למי שמזדהה הזדהות של ממש עם המטרות הפוליטיות של
התנועה הלאומית הערבית על גווניה השונים ,דתיים וחילוניים ,תנועה איסלמית וארגונים פרא-
קומוניסטיים כאחד ,אשר כולם בעיני שותפים למטרה הפוליטית העליונה של התנועה הלאומית
הערבית – חיסול הציונות ,חיסולה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וחיסול נוכחות יהודית
בארץ ישראל.
 .14בעיני" ,האויב הערבי" הוא מי שמזדהה עם המטרות הפוליטיות של התנועה הלאומית הערבית
ללא הבדל דת ,גזע ,מין ,מוצא אתני וצבע עור של המזדהים עמה .לכן ,בעיני גם אותם יהודים
במוצאם אשר פועלים למען התנועה הלאומית הערבית (ולדוגמא אדון עופר כסיף) הם חלק מאותו
"אויב".
 .15לעומת זאת ,מי שאינם חלק מהתנועה הלאומית הערבית ואינם מזדהים עם מטרותיה
הפוליטיות ,אינם אויב ואין לי כל בעיה איתו ,להפך.
 .16בעיני ,מי שמקבל את היותה של מדינת ישראל מדינתו של העם היהודי ומסכים עם היותה של
ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית הנו אזרח רצוי ,שראוי לכל הזכויות האזרחיות ,החברתיות
והפוליטיות בלי הבדל דת ,גזע ,מין ,מוצא אתני וצבע עור.
 .17כמו כן ,אני סבור כי זכויות אדם בסיסיות נתונות לכל אדם באשר הוא וכי המדינה צריכה לנהוג
בצדק ובהגינות כלפי כל אדם ללא הבדל דת ,גזע ,מין ,מוצא אתני או צבע עור .איני אומר זאת אך
לתפארת המליצה .במסגרת פעילותי בכנסת עת הייתי חבר הכנסת ה 18-התקוממתי על העוול
שנעשה על-ידי הרשויות לתארק נג'ידאת וחבריו (שנאשמו לשווא ברצח החייל אולג שייחט הי"ד
ונאנסו ממש להודות ולשחזר רצח שלא ביצעו) .את התקוממותי זאת תרגמתי הן להצעת חוק
להקמת נציבות הביקורת על הפרקליטות והן בנאומים בכנסת.
עותק נאומי מיום  28.12.11מצ"ב ומסומן באות ד'.
 .18בראיונות והתבטאויות רבות ,שאינן קשורות לבחירות ולהליך בוועדת הבחירות הבהרתי ושבתי
והבהרתי כי אני מתנגד לסיסמא "מוות לערבים" (ר' סעיפים .63א .ו.63ב .לתגובה לוועדת
הבחירות ונספח  2בדיסק שצורף לתגובה).
 .19אני מתנגד לכל רצח ,כולל למעשי רצח המבוצעים על-ידי יהודים כנגד ערבים על רקע לאומי .אני
מתנגד להאדרת הרוצחים ,בין אם מדובר בג'ק טייטל ובין אם מדובר ברוצחים אחרים ,וזאת
בניגוד לתנועה הלאומית הערבית שנציגיה קוראים רחובות וכיכרות על שם רוצחי ילדים .את
הדברים האלה אני אומר לא לכבוד הליך הערעור ,אלא זו דעתי שביטאתי אותה גם בלא קשר
להליכי המועמדות (ר' סעיף .63ג .לתגובה לוועדת הבחירות ונספח  3בדיסק שצורף לתגובה).
 .20אני חושב שכל בני האדם נבראו בצלם ואני חושב באמת ובתמים כי אין שום מקום להבחין בני
אדם בגלל מוצאם .כך הבהרתי בראיון טלויזיוני אצל שרון קידון ושי גולדין שאין לי שום בעיה
לקבל תרומת כבד מערבי ,או לתת תרומת איבר לערבי( .ר' ראיון בסעיף .63ה .ונספח  4בדיסק
שצורף לתגובה) .אמרתי שבעניינים אלה ישנה הדדיות בין בני האדם .במהלך הראיון המראיינים
ניסו לעשות לי מעין "מבחן בגזענות" והשבתי בכנות על שאלותיהם .סבורני כי עמדותיי זו
מפריכות לחלוטין את הזיהוי שלי עם אידיאולוגיות גזעניות שונות מן העולם שהמערערים מנסים
להדביק לי( .לנוכח חשיבות המיוחדת של הראיון הזה ,שמבטא את דעותיי ,מצ"ב תמליל המלא
שלו).
עותק תמליל הריאיון מצ"ב ומסומן באות ה'.
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 .21גם את עמדתי ,לפיה הבעיה היא העמדה הפוליטית ולא המוצא האתני ביטאתי בראיונות שונים
לאורך שנים ,שלא בהקשר של הליכים בפני וועדת הבחירות (ר' ראיונות בסעיפים .63ה.63 ,.ז.
לתגובה לוועדת הבחירות ונספחים  4ו 6-בדיסק שצורף לתגובה).
 .22כפי שהבהרתי בעבר לא פעם ,חזור והבהר ,כל חיצי טענותיי מופנים נגד מי שאינו נאמן למדינת
ישראל ועוין את המפעל הציוני .גם אם לעתים דברי ניתנים להישמע ולהיתפס ככוללניים ,הם
בשום אופן אינם משקפים כוונה להכליל ובשום אופן אינם משקפים את דעתי האמתית והעקבית
גפי שעולה מן הראיות אליהן הפניתי לעיל.
 .23כאן המקום להתייחס לראיות המרכזיות שהציגה התנועה הרפורמית לוועדת הבחירות .אעיר
שוב  ,כי מדובר לרוב בדברים תלושים מהקשרם המוצגים באופן מגמתי ומסולף שאינו משקף את
דעותיי כהווייתן .בראשית אבקש להתייחס לאלה מבין הדברים שהיועץ המשפטי ראה לייחס
להם משקל מיוחד ולאחר מכן אתייחס ליתר הדברים.
 .24נאום באזכרה של הרב כהנא (סעיף  86לבקשה ,סעיף  104לערעור) .לצערי ,המערערים הביאו
קטעים מן הנאום מבלי להתייחס לנאום בשלמותו .בנאום התייחסתי לאירוע הרצח של של ראובן
שמרלינג הי"ד בכפר קאסם ערב סוכות תשע"ח .באותו אירוע ,לקח לשב"כ חודש להודות כי
הרצח היה "על רקע לאומני" .לאירוע זה התייחסתי באומרי שיש יהודי ויש אויב והאויב שחט את
היהודי .בדבריי התייחסתי לאירועים כגון רצח השוטרים בהר הבית וההתקפלות של הממשלה אל
מול הטרור .ברור מן ההקשר כי באומרי "האויב הערבי" כוונתי לאותם גורמים אשר הביאו
להתקפלות הממשלה בנושא המגנומטרים בהר הבית .באותו נאום גם הדגשתי שאיני מדבר על מי
שנאמנים למדינת ישראל.
 .25היועץ המשפטי טוען שאמרתי ש"-לא פגשתי כאלה" ,אך הדברים אינם עולים מן ההקלטה.
אמרתי "לא פגשתי" כשכוונתי לומר "לא פגשתי הרבה" והמשכתי לדבר על זוהר בהלול .אכן,
לצערי הלאומנות הערבית הנה זרם מרכזי בציבוריות הערבית היום והנאמנים למדינת ישראל הם
המיעוט בציבור הערבי .אך לא אמרתי שלא פגשתי כאלה .פגשתי .לצערי הם אינם רבים כפי
שהייתי רוצה שיהיו.
 .26אכן ,באותו נאום אמרתי "ניתן להם עוד מאה אלף דונם ,עוד העדפה מתקנת ,אולי יאהבו אותנו.
בסוף כן ,הם אוהבים אותנו שחוטים" .איני חושב כי ניתן לרצות את התנועה הלאומית הערבית
(ללא קשר לאזרחותם של אוהדיה – בין אם מדובר באזרחי ישראל כמו ח'נין זועבי וראא'ד צלאח
ובין אם לאו) על ידי שיפור מעמדם האזרחי והכלכלי .שאיפות לאומיות לא קונים בכסף.
המחשבה כי ניתן למתן את התנועה הלאומית הערבית בהטבות כלכליות או בפיתויים מזלזלת
בתנועה הלאומית הערבית .אני מכבד את אויביי ומבין שכשם שאני לא אוותר על שאיפותיי
הלאומיות בעבור הטבות וכסף ,כך גם הם .כאשר אני אומר "הם" אני מתכוון למי שמזדהה עם
מטרותיה הפוליטיות של התנועה הלאומית הערבית .אך אני שב ואומר ,כפי שאני אומר בעקביות
לאורך כל הדרך ,שלא כל הציבור הערבי מזדהה עם המטרות הפוליטיות של התנועה הזאת ואיני
חושב שכל הציבור הערבי באשר הוא הנו אויב.
 .27באותו נאום גם התייחסתי לבדואים והבהרתי כי יש להחזיר את אדמות הנגב לעם ישראל.
ההשתלטות הבלתי חוקית על אדמות הנגב והבנייה הבלתי חוקית המאסיבית מהוות בעיני בעיה
ואני מתנגד לפתרונות של "פשרה" לפיהן למי שבנה שלא כדין תינתן קרקע כדין .אכן ,ביקרתי את
הדרך הזאת לטיפול בהשתלטות על אדמות המדינה ואמרתי כי "בבדואים צריך לטפל ,אבל
בארצות המוצא ,להחזיר את אדמות הנגב לעם ישראל ולא למסור אותן עוד" .אבקש להבהיר כי
דעתי היא שמי שמשתלט על אדמות המדינה לא ניתן לפתור את עניינו על ידי מסירת האדמות
לידיו ,אלא באכיפת חוק ומי שרוצה להשתלט שלא כדין על קרקעות ולדרוש שישלימו עם
ההשתלטות הזאת – שיעשה זאת מחוץ למדינה .רוצים להשתלט על עוד אדמות – לא פה .חשוב
לזכור שאין מדובר רק בעבירות ספורדיות על חוקי התכנון והבנייה ,אלא על השתלטות זוחלת על
אדמות מדינה בנגב ,המאיימית על צירי תנועה ומתחילה להוות ,אם לא תיעצר איום אסטרטגי
ברמה הלאומית.
 .28נאום ממאי ( 2018סעיף  89לבקשה ,סעיף  107לערעור) – הדברים נאמרו על רקע התפרעויות
שאירעו בחיפה בעקבות הפגנות ההזדהות של פעילים ערביים עם מתקפת "טרור הבלונים" שבאה
מעזה .הדברים שאמרתי באו על רקע ההפגנות וההתפרעויות החמורות האלה שעמדו בסימן
הזדהות ותמיכה מוחלטת עם ההתפרעויות ומתקפות הטרור על הגדר המפרידה בין רצועת עזה
3

למערב הנגב והזדהות עם מה שקרוי "האסירים הפלסטינים" – מחבלים שרצחו נשים וילדים
ממניע לאומני ומרצים את עונשים בבתי הסוהר בישראל .בהחלט ,יש מקום להתייחס למי שמפגין
הזדהות עם אויב בעת שהוא פועל באופן אקטיבי להרוג אזרחים וחיילים כאל גיס חמישי .מי
שמזדהה עם עזה בזמן שמעזה מפריחים בלוני נפץ מסכני חיים ,נורים טילים ונפתחת אש כלפי
חייל צה"ל המגינים בגופם על הגדר  -הוא גיס חמישי.
 .29מדבריי ברור שאיני מכוון אותם לכלל הציבור הערבי .בדבריי איני מפריד בין ערבים ליהודים
שמזדהים עם אותם מסרים ואותה מטרה .אלה ואלה מוקצים מחמת מיאוס בעיניי .אני מבקש
לשוב ולהדגיש ,דבריי מכוונים לאותם ערבים (ויהודים) שמפגינים (בהתפרעויות אלימות ,כמו
במקרה של חיפה) הזדהות עם התנועה הלאומית הערבית ומלחמתה בישראל .אכן ,באותו נאום
אמרתי שאין דו קיום וקשרתי את זה לתמיכה רחבה שזוכות העמדות הלאומניות הערביות בקרב
ציבור המצביעים .אמרתי את הדברים הבאים:
אנחנו צריכים להפעיל את השכל הישר שלנו כמדינה יהודית .את האויב
הערבי כאן צריך לומר לו אחת מהשתיים או שאתה נאמן למדינה או שתלך
לסוריה .צריך לשלול אזרחות לאיימן עודה ולכל החבורה הזאת .זאת לא
שאלה ,זה לא דבר שצריך להיות בכלל לדיון זה שאנחנו ממשיכים לתת
להם לדבר ולעשות מה שהם רוצים ,הם רק מקבלים רוח גבית.
כדי שאנחנו נהיה כאן אנחנו חייבים להבין ,אין דו קיום איתם ,אין דו
קיום ,הם רוצים להשמיד אותנו ,זאת המטרה שלהם ,זה היעד שלהם לשם
חותר איימן עודה ,לשם חותרים  450אלף מצביעים לאיימן עודה ,חנין
זועבי ,זחאלקה ,זאת החבורה ,אלו הפרטנרים שלנו ובעצם זה זה הגיס
החמישי כאן".
 .30מן ההקשר ברור כי אני מדבר על נבחרי הציבור מטעם הרשימה המשותפת ותומכיהם ,אשר
מזדהים עם התנועה הלאומית הערבית ולא עם מדינת ישראל .לצערי ,במקום להתמודד עם
הדברים התנועה הרפורמית ובעקבותיה היועץ המשפטי החליטו לסלפם ,תוך השמטת הקטעים
(המודגשים בטקסט שלעיל) מהם אפשר להבין בבירור שאיני מתכוון לכלל הציבור הערבי ,אלא
לתומכי אג'נדה מסוימת מאוד המיוצגת על-ידי האנשים שהזכרתי .אפשר להתווכח עמי על רוחב
היריעה שאני פורס .לחשוב שלא כל מצביעי הרשימה המשותפת הם אויבים ,אך דבר אחד ברור
ללא עוררין ,ציבור תומכי איימן עודה וחבריו אינו כולל רק ערבים ואינו כולל את כל הערבים.
 .31ביחס לדבריי מחודש יולי ( 2018סעיף  90לבקשה ,סעיף  108לערעור) – הקשר הדברים היה תופעה
רחבת היקף של הבאת נשים משטחי הרשות הפלסטינית ורצועת עזה בידי בדואים תושבי הנגב.
התופעה דווחה בעיתונות ונדונה בהרחבה .אני רואה את התופעה הזאת בשלילה ,מכיוון שהיא
גורמת לרדיקלציה לאומנית של האנשים שמביאים את הנשים האלה עם המטען הפוליטי שהן
מביאות עמן[ .מצ"ב דיווחים עיתונאיים עליהם הסתמכתי] בסופו של דבר ,כחלק מן התופעה,
הנשים המובאות נופלות כעול על משלם המיסים הישראלי .אינני חושב שהצגת הבעיה במלוא
חריפותה הנה גזענות .התעלמות ממנה היא עצימת עיניים מסוכנת.
עותק דיווחים עיתונאים מצ"ב ומסומן באות ו'.
 .32באותו נאום גם אמרתי "הבדואים האויבים האלה משרתים בצבא" כוונתי באופן חד משמעי
הייתה אך ורק לאותם בנים לנשים שהגיעו משטחי הרשות הפלסטינית ומעזה .הדבר נסמך על
דברי אילן לוטן ,בכיר בשב"כ לשעבר ,אשר העלה את הנושא (כתבה בעניין עליה הסתמכתי
מצ"ב ) .והתקוממתי על כך שהמדינה נותנת הטבות חומריות בתקווה לבלום את ההקצנה
הלאומנית מתוך הנחה שניתן לקנות נאמנות בכסף ובהטבות כלכליות .להבהיר – איני חושב שכל
האוכלוסיה הבדואית אינה נאמנה .אני חושב שחובתו של כל אזרח הנאמן למדינתו להגן עליה
ולשרת בצבאה.
עותק כתבה בעניין מצ"ב ומסומן באות ז'.
 .33אכן ,אני מבין בדיעבד כי דבריי נשמעו הובנו כמתייחסים לכלל אוכלוסיית החיילים הבדואים
בצורה שאינה ראויה .משכך ,וכדי להסיר ספק ולא לפגוע במי שמשרתים את מדינת ישראל מתוך
נאמנות לה ,אני חוזר בי מדבריי המתייחסים לחיילים הבדואים ומתנצל עליהם בפני אותם
חיילים נאמנים שעלולים היו להיפגע מהם .ידועה לי המורשת המפוארת של תרומת הבדואים
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הנאמנים למלחמות ישראל ,ועל הפגיעה בהם ובצאציהם ובממשיכי דרכם בצה"ל אני מצר מקרב
לב.
 .34ביחס לנאומי מחודש אוגוסט ( 2018סעיף  91לבקשה ,סעיף  109לערעור) – גם כאן צריך לראות
את הדברים במלואם ובהקשרם .אמרתי את הדברים הבאים (כאשר הדברים המודגשים הושמטו
בידי המערערים) תוך שאני דן באובדן ההרתעה הישראלית ביחס לעזה:
אותו דבר בעזה תקשיבו לאויב הם לא רוצים הודנה ,הודנה הם רוצים כדי
לבוא ולהתכונן לפעם הבאה להיות ערוכים .ועכשיו אני רוצה להזכיר לכם
קצת היסטוריה .לפני  13שנים מדינת ישראל ברחה עם הזנב בין הרגלים
מעזה .מה לימדנו את הערבים? לימדנו אותם שהטרור משתלם .לימדנו
אותם שאם מכים בנו אנחנו בורחים .אם מכים בנו אנחנו מתקפלים .שאם
מכים בנו אנחנו משחררים מחבלים .שאם מכים בנו אנחנו נותנים להם
נמל תעופה ונמל ימי ,וניתן להם שחרור מחבלים וכל טוב ,ניתן להם.
נתניהו ,נתניהו ,בנימין נתניהו המנהיג האגדי הזה ,שכולם מעריצים אותו,
כתב ספר מקום תחת השמש ,כתב ספרים שלימדו שאסור להיכנע לטרור,
שכניעה לטרור מחזקת את הטרור ולצערנו הרב זה בדיוק מה שהוא במשך
כל שנות שלטונו .עשר שנים .חזק מול החמאס זו הייתה הסיסמא שלו ב-
 ,2009לפני תשע שנים כשהוא נבחר לכנסת כמעט תשע וחצי שנים ,הוא
נבחר לכנסת והפך להיות ראש ממשלה בפעם השנייה ,במשך תשע שנים
ומאז עזה רק מתעצמת .אנחנו הפכנו להיות שבויים ,בידיים של כנופיה,
ואתם יודעים שבוע שעבר אה משהו ערורי ,איזה מוחמד ערורי אחד ארכי
רוצח! נותנים לו לבוא ולהסתובב מה אתם חושבים שהוא יעשה? הוא
יעשה הסדרה? הוא יעשה הסדרה שתהיה לטובתנו? הם רוצים ופועלים
להשמיד אותנו .זה הדבר היחיד זו הסיבה ...בשביל מה קם ילד עזתי
בבוקר? הוא קם כדי להשמיד את מדינת ישראל .מראים לו את התמונות
של אשקלון ,מראים לו את החוף בתל אביב אומרים לו אנחנו צריכים
להגיע לשם ,אומרים לו בוא נשמיד יהודים ,נהיה שהידים ,אנחנו מכניעים
אותם הם חלשים ,הם פחדנים הם מתרפסים ,אנחנו מכים בהם הם לא
מגיבים ,הם ,הם קובעים לנו אתם שמים לב מה קורה בזמן האחרון? זה
פשוט זוועה ,פשוט זוועה פשוט בושה כל העולם כולו רואה שהם מחליטים,
מתי לירות אש מתי להפסיק אש מתי לירות אש מתי להפסיק אש ,עכשיו
אתם שואלים את עצמכם וודאי את השאלה אם כן אם כן ,למה נתניהו
וליברמן הכי ימין שיש למה הם לא עושים שום דבר .אז צריך לנצח את זה
מכמה וכמה היבטים .קודם כל כי הם לא יודעים מה לעשות עם עזה ,כי
תפיסה הייתה שלא רוצים לכבוש את עזה כי נחזור לנקודת ההתחלה .אז
אני קודם כל רוצה לספר לכם שטרום אוסלו ,אני הייתי בעזה ,אני גם
הייתי בגוש קטיף ,הייתי מראשוני המיישבים של היאחזות נחל גדיד מה
שהפכה להיות נווה דקלים ,הסתובבנו בחאן יונס ללא שום חשש .למה? כי
הם חששו מאיתנו ,הם פחדו מאיתנו ,אז צריך קודם כל לשנות את
המשוואה שמי שרק מעז לדבר נגד יהודי ,הוא לא חי .הוא לא חי! לא
מגרשים אותו ,לא שוללים לו אזרחות .הוא לא חי! כיתת יורים הורגים
אותו ,מחסלים אותו ,כמו שערבים מבינים .זו השפה שלהם" .אתם רוצים
להשמיד אותנו? אז אני אומר לך אייזנקוט – הכלל היהודי של הבא
להורגך השכם להורגו הוא עדיין תקף .אתה מפקיר את חיילי צה"ל.
 .35בהמשך הדברים אני גם מבהיר בבירור למי אני מתכוון באומרי "הוא לא חי":
" צריך לחסל את האויב ,איסמעיל הניה היה צריך להפוך לאבק ,יחיא
סינוואר היה צריך להפוך לעפר ,ערורי לעפר ,לאבק ,הם היו יודעים שלא
מתחילים איתנו .של נותנים פקודות לחסל אותנו .כל אלה שמדברים על
נמל כל איראן תחדור לפה דרך הנמל הזה."..
 .36ב רור מן ההקשר כי אני מדבר על האובדן ההרתעה הישראלית ביחס לחמאס והצורך לשקם את
ההרתעה .הסיבה שאני סבור כי יש להגיב במלוא העוצמה לכל גילוי התנגדות ולו הקטן ביותר
מכיוון עזה הנה הצורך לשקם את ההרתעה אל מול מי שמפעיל טרור על ישראל ולא המוצא
הלאומי של מי שמפעיל טרור בשלל שיטות כנגד מדינת ישראל.
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 .37בהמשך התייחסתי להפגנה נגד חוק הלאום שנערכה בתל אביב תחת דגלי אש"פ ובה נשמעו
קריאות "בדם באש נפדה את פלסטין" .אני בהחלט חושב כי מי ששולל את העקרון כי מדינת
ישראל היא מדינת לאום של העם היהודי ושל העם היהודי בלבד הוא אויב ישראל ,אויב הציונות
ואין לו מה לעשות במדינה ,בין אם הוא יהודי ובין אם הוא ערבי .מי שמפגין נגד חוק הלאום ועוד
עם דגלי אש"פ ,שהנו ארגון טרור מוכרז ,פועל נגד ישראל כמדינת לאום של העם היהודי ובכך
מאיים על הגיון קיומה ואין לו חלק ונחלה בה  .הדבר נובע מן העמדה הפוליטית שמתנגדי חוק
הלאום נוקטים ולא ממוצאם האתני-הלאומי .אני בהחלט חושב ,שלא ניתן לקנות את אוהדי
ותומכי התנועה הלאומית הערבית בכסף ובהטבות .מי שיש לו שאיפות לאומיות במסגרת התנועה
הלאומית הערבית הוא בהחלט אויב ,אך לא מכיוון שהוא ערבי ,אלא בשל דעותיו הלאומניות,
השוללות את היותה של מדינת ישראל מדינתו של העם היהודי.
 .38הדברים האלה תקפים גם ביחס לסרטון השני אליו מתייחסים המערערים בסעיף  92לבקשה
ובסעיף  109לערעור .אני מדבר על המתנגדים לבלעדיותו של העם היהודי על הזכות להגדרה
העצמית הלאומית בארץ-ישראל .מי שדוגל בגישה הזאת מתוך הזדהות עם התנועה הלאומית
הערבית הוא אויב בעיניי .באותו שידור גם הזכרתי מקרה של כתבה שבה ירון לנודון הגיע לבית
ספר בטייבה וראיין את התלמידים בנוכחות מורם .אחד התלמידים הסביר לו ,מול מצלמה ש-
"כשאנחנו נהיה הרוב אללה יוסטור מה שנעשה לכם" והמורה לא הגיב (הכתבה מצ"ב) בניגוד
למערערים אני לא חושב שיש לנו הפריוולגיה לזלזל בהתבטאויות אלה .אני חושב שהן מייצגות
היטב את הזרם המרכזי בתנועה הלאומית הערבית המתודלקת מחד על ידי לאומיות ערבית
ומאידך על-ידי קיצוניות איסלאמית.
עותק כתבה בעניין מצ"ב על גבי דיסק ומסומן באות ח'.
 .39שוב ,חשוב לי להדגיש ,כי שלילתי המוחלטת של התנועה הלאומית הערבית נובעת מן המטרות
הפוליטיות שהתנועה הזאת הציבה לעצמה .איני אומר שכל הערבים ולא שכל ערביי ישראל
שותפים לאותה תנועה ולאותן מטרות .אולם ,לצערי ,ההתנגדות להגדרתה של מדינת ישראל
כמדינת לאום של העם היהודי ושל העם היהודי בלבד היא המאפיין הבולט בשיח של מנהיגי
ציבור ומובילי דעת קהל מקרב הציבור הערבי בישראל .עמדתם זו מצטיירת בעיניי כעמדה
דומי ננטית בשיח והיא הופכת את המחזיקים בה ,בעיניי ,לאויביי המדינה .איני אומר שאין
עמדות אחרות .יתכן שעמדות אחרות לא מקבלות את הבולטות הראויה להן מכיוון שהן
מושתקות .עם זאת ,בדבריי ובנאומי אני מגיב לעמדות הדומיננטיות הבולטות והמפורסמות.
 .40ביחס לדברים מיום ה( 16.9.2018-סעיף  92לבקשה ,סעיף  110לערעור) – הדברים נאמרו בהקשר
לרצח ארי פולד הי"ד בסמוך לחנות רמי לוי בצומת גוש עציון .באותו עניין הבהרתי את עמדתי ,כי
לא שיפור המצב הכלכלי ,או תעסוקה היא זו שתעצור את הטרור הערבי .אני חושב שמה
שמתדלק את הטרור היא הלאומנות הערבית והקיצוניות האיסלמית .אני לא חושב שניתן למתן
את הלאומנות הערבית או את הקיצוניות האיסלמית על ידי שיפור המצב הכלכלי של האוחזים
בעמדות האלה .להיפך ,מחשבה כזאת אינה אלא זלזול בתנועה הלאומית הערבית .ההתייחסות
בדבריי המצוטטים על-ידי המערערים התייחסו להעסקתם של תושבי הרשות הפלסטינית שהנה
יישות עוינת לישראל שמעודדת אלימות ומלבה טרור כנגד ישראל ואזרחיה על שום יהדותם.
בדבריי התייחסתי גם לרצח של עדיאל קולמן הי"ד ,אשר נרצח על ידי תושב עקראבה אשר נכנס
לישראל "לצורך חיפוש עבודה" ביום שבו ניתן לתושבי רש"פ היתר גורף להיכנס לישראל לחיפוש
עבודה .כאן המקום להזכיר ,כי רוצחו של עדיאל קולמן הי"ד הפך להיות גיבור בכפרו עקראבה.
 .41בהמשך אכן התייחסתי לתרבות האלימות הפושה בחברה הערבית .אינני חושב שביקורת על
החברה הערבית מהווה הסתה לגזענות .השאלה "יש להם דו קיום בינם לבין עצמם?" הינה שאלה
רטורית שנועדה להוקיע את חולייה של החברה הערבית בישראל.
 .42ביחס לסעיפים  – 95-96התבטאויות בנושא לוד ובנושא הקואליציה העירונית בלוד .בנובמבר
 2018אירעו בלוד התפרעויות בלוד על רקע הריסת בית בלתי חוקי בעיר .בהקשר הזה כתבתי את
הדברים הבאים:
"אחרי שריפת שלוש מכוניות ומשאית גזם וחסימת שכונת גני אביב ,פיצוח
ראש של שוטר בבלוק שהוטח בו .הכובש הערבי בלוד ממשיך להשתולל גם
היום :מדינת ישראל נכבשת מבפנים ,ישראל צריכה עוצמה יהודית".
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 .43ברי ,שככובש ערבי אני מכנה את אותם גורמים פורעי חוק ,אשר פועלים באלימות כנגד המשטרה
וכנגד האוכלוסיה היהודית בעיר ממניע לאומני .איני מכליל את כלל האוכלוסיה הערבית של לוד,
אלא את אותם אלה שמשתתפים בהתפרעויות.
 .44ביחס לצירוף מר עבד אל כרים אזברגה לקואליציה העירונית בלוד – אני בהחלט חושב שמר
אזברגה הוא אויב ,לא בשל מוצאו אלא בשל דעותיו הלאומניות המכוונות נגד היהודים ,אותם
הוא מבטא בגאון .כך דווח עליו שהוא קרא שלא למכור דירות ליהודים בלוד (מצ"ב) ובהזדמנות
אחרת אמר לחבר מועצה מטעם הליכוד "תגיד תודה שבערב יום כיפור אנחנו לא פורצים לכם
לבית הכנסת" (מצ"ב) .אני חושב שמי שמבטא את העמדות האלה מעיד על עצמו שהוא חדור
לאומנות ערבית אלימה ואינו יכול להיות חלק מן הקואליציה העירונית .ושוב אני מבקש להדגיש,
מר אזברגה הנו אויב לא בשל מוצאו ,אלא בשל דעות שהוא מבטא.
עותק קריאה לא למכור דירות מצ"ב ומסומן באות ט'.
עותק הדברים בעניין יום כיפור מצ"ב על גבי דיסק ומסומן באות י'.
 .45ביחס לדברים מחודש דצמבר ( 2018סעיף  97לבקשה ,סעיף  115לערעור) ,שוב ,הדברים נתלשו מן
ההקשר .כאשר קוראים את הדברים בהקשרם ברור לחלוטין כי מה שמפריע לי אינו המוצא
האתני ,או הלאומי של האנשים ,אלא הזדהותם עם התנועה הלאומית הערבית ועם האויבים
המשגרים טילים לעבר ישראל ולא עם מדינת ישראל .אבקש להביא את הדברים כהווייתם:
אנחנו לא גזענים ,הם גזענים .אני אגיד לכם קודם כל ,אנחנו מי שמתגייר,
נקבל אותו ,אנחנו לא אומרים אתה מהגזע הזה לא נקבל אותך .הם אויב,
ברמה של אויב .אני אספר לכם סיפור שקרה לי בזמן מבצע צוק איתן.
הייתי באיזור כוכב יאיר ... .הם שמה כולם אנשי צבא קבע וכל מיני כאלה
אמרו לי אנחנו לא מכניסים ערבים לפה הם עשו תקנון מיוחד לבריכת
שחייה ששום ערבי לא יכנס .אחלה גזענים אבל אף אחד לא נוגע בהם.
בכל מקרה אני נכנס יש שם סופרמרקט רואה אותי איזה ערבי אומר לי
'בן ארי ,למה אתה שונא אותנו' ,אז אני בדרך כלל אומר אני לא שונא
ערבים אני אוהב יהודים .אבל ,הוא בא לי לוולה ,אמרתי לו אתם אויב.
אמר לי למה אתה מקבל ככה אנחנו עובדים ביחד ..אמרתי לו תגיד לי
כשיורים טילים מעזה על אשקלון ,על אשדוד ,על גן יבנה נהרג שם
מישהו ,בצד של מי אתה? מה עונה לי אלף יהדים הרגתם בעזה ,אלף
יהודים רצחתם בעזה .הוא הראה בדיוק באיזה צד הוא נמצא .הערבי הזה
בחיפה זעתרה והסגנית שלו .מישהו חשב ,רק גזען יחשוב שכשיורים
טילים מעזה הוא יהיה בצד שלנו .רק גזען אתה מזלזל בלאומיות וברגש
הלאומי שלו .הרב כהנא היחיד שלא היה גזען אמר רבותיי אני מכבד
אותם ולכן אמר שהם אויב אני לא אומר שבגלל שאני יתן לו העדפה
מתקנת הוא יהפוך להיות ציוני .גם הם הבינו שהוא לא יכול לשיר נפש
יהודי הומיה .מי שלא אוהב את ההמנון של המדינה לא עושים לו המנון
אחר ולא משנים את ההמנון .אתה תמצא לך מקום שבו תזדהה עם
ההמנון .אנחנו פה בזכות נפש יהודי הומיה .בלי נפש יהודי הומיה היה
פה מדבר ומדבר ומדבר.
 .46ברור אפוא מהקשר של הדברים כי התייחסותי היא לעמדות שמובילי דעת קהל בציבור הערבי
ובני הציבור הערבי מבטאים ביחס למדינת ישראל ,אופייה היהודי והצד שאותם דוברים תופסים
בעימות צבאי שיש בין ישראל לבין שלטון החמאס שבעזה .שלא תהיה כאן טעות – החמאס מבצע
פשעי מלחמה כנגד האוכלוסיה האזרחית בישראל על-ידי ירי רקטות ללא הבחנה לעבר ריכוזי
אוכלוסיה אזרחית מתוך מטרה מוצהרת לפגוע באזרחים .אף על פי כן ,אלה שדעותיהם נגועות
בתפיסות פוליטיות של התנועה הלאומית הערבית מזדהים עם פשעי מלחמה אלה ומגנים את
התגובה הישראלית להם ,תוך שהם מצדיקים את הירי על אזרחי ישראל .וכך לדוגמא עם כל
הכבוד ,מי שאוחז בדעות אלה הוא אויב .לא בשל מוצאו האתני ,אלא בשל עמדותיו הפוליטיות.
 .47גם את המשפט בדבר "אומה רצחנית" כביכול יש לראות בהקשרו .דיברתי על הרצח של הנערה
שלי דדון שנרצחה על ידי נהג מונית שהסיעה ואשר דקר אותה עשרות דקירות ,ממניע לאומני ,כדי
לרצחה נפש .בהקשר הזה אמרתי "מישהו עשה פעם דיון על האופי הבוגדני שלהם ,האופי הרצחני
שלהם" .הדברים נאמרו בהקשר של רצח שבוצע ממניע לאומני .מי שרוצח נערה שפגש באקראי
במסגרת תפקידו כנהג מונית ושוחט אותה בעשרות דקירות סכין יש לו אכן אופי רצחני ובוגדני.
איני אומר שכל הערבים הם כאלה ,או שהאופי הזה נובע ממוצא לאומי אתני .אבל האלימות
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הרצחנית הזאת מאפיינת את המאבק הלאומי של התנועה הלאומית הערבית מראשית המאה ה-
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 .48באותו חוג בית בעפ ולה אמרתי גם דברים נגד מדיניות ההעדפה המתקנת .לפי הייעוץ המשפטי
שקיבלתי ,מדובר בהרחבת חזית של המערערים בערעור ,מכיוון שהדברים לא הוצגו בוועדה
בבקשת הפסילה ולא נדונו .לכן ,לפי הייעוץ המשפטי שקיבלתי אין להתייחס אליהם במסגרת
הערעור משמדובר בהרחבת חזית אסורה .מכל מקום ,אני חושב שהעדפה מתקנת הנה מדיניות
פסולה מכיוון שהיא פוגעת דווקא באזרחים נאמנים שאינם נמנים עם המיעוט הנכון – חיילים
משוחררים ,בוגרי שירות לאומי וכיוצא באלה .אני אכן חושב ,שמי שאינו מזדהה עם המדינה
כמדינת העם היהודי מוטב שיהגר מן המדינה .עמדתי זאת מבוססת לא על המוצא האתני-לאומי,
אלא על העמדה הפוליטית של מי שאינם מזדהים עם מדינת ישראל כמדינת העם היהודי ,דגלה
וסמליה.
 .49ביחס לדבריי ביום הלווייתה של אורי אסבכר הי"ד ,אשר נאנסה ונרצחה באכזריות על-ידי ערבי
תושב חברון ממניע לאומני (סעיף  100לבקשה ..וסעיף  118לערעור) .הציטוט שמביאים
המערערים הנו חלקי באופן המסלף את משמעות הדברים .משפט קודם לכן ציטטתי את דברי
הנשיא ריבלין בעקבות ההצתה והרצח בכפר דומא אשר אמר "בני עמי בחרו בטרור" .דבריי
מתכתבים עם דבריו של הנשיא ריבלין ביחס לשאלה מי בחר בטרור .אכן ,אם ההצתה והרצח
בכפר דומא ,אותו אני מגנה בכל התוקף (וגם אמרתי את זה בזמן אמת) מצביע (בעיני הנשיא
ריבלין) על כך שהיהודים בחרו בטרור ,אזי איזו מסקנה המתבונן מן הצד צריך להסיק מהרצח של
אורי אנסבכר הי"ד?!
 .50אכן ,האמירה עלולה להישמע כמכלילה אנשים על בסיס לאומי-אתני (כפי שגם אמירתו של
הנשיא רבלין ,עמה היא מתכתבת עלולה להישמע כך) .אני מבקש להבהיר באופן חד משמעי
שכוונתי היא לאותם אלה שמתוך תפיסה לאומנית ערבית מבקשים לרצוח יהודים על רקע לאומני
וכחלק ממה שהם רואים כמאבק לאומי ואשר תומכים ומזדהים עם המעשים האלה.
 .51ביחס לדבריי בהמשך (סעיף  101לבקשה ,סעיף  119לערעור) ,הרי הדברים אמורים באופן ברור
ומפורש ביחס לאויבים ,אשר עוינים את העם היהודי ואת המדינה שהעם הזה הקים כבית לאומי
מתוך אידיאולוגיה לאומנית ערבית .ההתייחסות שלי היא כלפי מי שנכון לרצוח יהודים על שום
היותם יהודים מתוך המניע הלאומני האידיאולוגי המוכתב על-ידי אימוץ תפיסותיה ומטרותיה
הפוליטיות של התנועה הלאומית הערבית על הסתעפויותיה הדתיות האיסלמיות.
 .52באותו נאום אמרתי ,שאם לעוצמה לישראל יהיו עשרה חברי כנסת ,הרי "הם" ימצאו את עצמם
בארצות המוצא .מכך היועץ המשפט מבקש להסיק שהנני מבקש "לנצל את בחירת נציגיה (של
עוצמה יהודית) לכנסת כדי לממש מטרות גזעניות.
 .53בהקשר זה אני מבקש לשוב ולהבהיר ,בעיני אויב שצריך שימצא את עצמו מחוץ לגבולות הארץ
הוא מי שפועל נגד ישראל והיהודים מתוך מניע לאומני הנעוץ בהזדהות עם התנועה הלאומית
הערבית ,מטרותיה הפוליטיות ומאבקה האלים כנגד הציונות ,שיבת ציון ומדינת ישראל .אינני
חושב שלערבים ככאלה אין מקום בארץ-ישראל .כאן ,כמו בהזדמנויות רבות נוספות אני מתייחס
לאלה המבקשים לחסל את מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי ,אלה שפועלים באלימות
מתוך רצון לממש את המטרות הפוליטיות של התנועה הלאומית הערבית ומזדהים עם המאבק
האלים הזה .לעומת זאת אם אלו הנאמנים למדינת ישראל אין לי כל בעיה וכאמור אני תומך
במתן שוויון זכויות מלא לנאמנים למדינה.
 .54ביחס לדבריי מיום ה( 16.2.19-סעיף  103לבקשת הפסילה ,סעיף  120לערעור) התייחסתי למתווך
אשר אמרתי שהוא פועל בשיטתיות כדי לרכוש נכסים מידי יהודים ולהעבירם לערבים .אני סבור,
שמי שפועל ממניעים פוליטיים לאומיים כדי להוציא נכסים מידי יהודים ולהעבירם לידי ערבים
הוא אכן אויב ,לא בגלל שייכותו דתית או האתנית ,אלא בשל שיטתיות ומניעים של פעולתו.
באותה הקלטה שומעים במפורש כי משאמרתי "העם האויב" תיקנתי את עצמי מייד ל"-עם
השכן" וזאת מכיוון שברור לי שגם אם עמדות עוינות כלפי מדינת ישראל והמפעל הציוני הנם
מאפיין מרכזי של התנועה הלאומית הערבית ,אשר קמה מתוך התנגדות לציונות ,אין לתייג כל מי
ששייך לעם הערבי כאויב.
 .55אני מודע לכך ,שהיועץ המשפטי (והמערערים) מבקשים להסתמך על דיווח עיתונאי על ראיון
משנת  2009שבו כביכול אמרתי ,שאסור להגיד ערבים ,אז אני אומר "האויב הערבי" .הדברים
שהובאו בכתבה אינם מדויקים ,בלשון ההמעטה .כפי שהבהרתי בדבריי בוועדה ,מעולם לא
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אמרתי דבר כזה .אמרתי ואני חוזר ואומר שאי אפשר להכליל את כל הערבים ואני מתייחס
לאויבים.
 .56תגובתי ליתר הטענות ,חלקן ישנות למדי ,מצויות בטבלה המצורפת לתצהיר זה.
עותק הטבלה מצ"ב ומסומן באות י"א.
 .57בסיום אני מבקש להפנות את תשומת לב בית המשפט לכך ,שדבריי ,חריפים ככל שיהיו ,אינם
חריגים בנוף הפוליטי הישראלי .חברי כנסת שונים ,ממפלגות ימין ומרכז התבטאו בחריפות
ובהכללה קשה וגורפת יותר כנגד הערבים ,לעתים אף ללא הבחנה בין מי שנאמנים למדינה לבין
מי שאינם נאמנים למדינה .להלן כמה דוגמאות.
 .58ביום  08.03.15השתתף חבר הכנסת אביגדור ליברמן בכנס "בוחרים דמוקרטיה  "2015במרכז
הבינתחומי בהרצליה .ליברמן אמר בין היתר:
"מי שאיתנו צריך לקבל הכל  -עד חצי המלכות .מי שנגדנו ,אין מה
לעשות  -צריך להרים גרזן ולהוריד לו את הראש; אחרת לא נשרוד פה".
בהמשך אמר ליברמן כי:
"אין שום סיבה שאום אל-פחם תהיה חלק ממדינת ישראל .אזרחים
במדינת ישראל שמרימים דגל שחור ביום הנכבה  -מבחינתי שילכו מכאן
ואני מוכן לתרום אותם לאבו מאזן בכיף גדול".
לדברי ליברמן:
"אני חושב שאנחנו צריכים להוביל כרגע כיוון מדיני אחר .אין שום מקום
להסדר בילטרלי .צריך לשים את זה על השולחן ולהגיד' :לא' .אם הם
רוצים  -אז רק הסדר אזורי כולל עם מדינות ערב ,ערביי ישראל
והפלסטינים".
ליברמן המשיך ואמר כי הוא חושב ש:
"גם הפלסטינים יודעים מה חושבים עליהם במדינות ערב .לא צריך ללכת
רחוק .סעו לכווית ותשאלו אותם מה הם חושבים על הפלסטינים .יש
מדינות שהפנימו סוף סוף שהאיום האמיתי עליהם זה לא ישראל ,לא
יהדות ולא ציונות אלא דאע"ש ,אל-קאעידה ,ג'בהת א-נוסרה ,חיזבאללה
וחמאס .חייבים לנצל את המומנטום ולהיות חכמים".
" .59לא צריך לדבר בסיסמאות" ,סיכם ליברמן " ,אלא להיות מוכנים ללכת לעסקת חבילה כוללת
שתשנה את כל המציאות" .בשלב מסוים פנתה סטודנטית ערביה לליברמן והטיחה בפניו" :אני
יושבת פה ויש מולי חבר כנסת שאומר לי שאני לא שייכת ולא צריכה להיות פה ואני מרגישה לא
בנוח" .הוא השיב" :את אזרחית ואין עם זה שום בעיה ואני מצפה מכל אזרח ערבי ,נוצרי או
יהודי להיות לויאלי למדינה שלנו בלי קשר לדת ולהתגייס לשירות לאומי".
עותק הדברים מצ"ב ומסומן באות י"ב.
ניתן להתרשם מן הדברים גם בקישור:
https://www.mako.co.il/news-military/politics-q1_2015/Article-84b1c43a9a9fb41004.htm
 .60זה המקום לציין ,כי ביום  13/05/15קבע עו"ד שלומי אברמזון המשנה לפרקליט המדינה
לתפקידים מיוחדים ,שבהתבטאויות האמורות אין משום הסתה ,אלא לדבריו" :דומה כי השר
ליברמן ביקש להעביר מסר לפיו יש להיאבק – לאו דווקא באופן אלים – במי שלא נאמן למדינה,
וזאת ע"י הרשויות ולא ע"י האדם הפרטי.
עותק הדברים מצ"ב ומסומן באות י"ג.
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 .61אין זו הפעם הראשונה שליברמן התבטא בסגנון .כבר ביום  23.12.01טען חבר הכנסת אביגדור
ליברמן כי:
"הבעיה מספר אחת של מדינת ישראל היא לא הבעיה הפלסטינית ,אלא
קודם כל הערבים אזרחי מדינת ישראל .חלק מהם ,אלה שמזדהים
כפלסטינים ,יצטרכו לעבור לפלסטין".
ליברמן הוסיף:
"לא צריך לשחק בנדמה לי ,כשאנחנו רואים את כל התהליכים שקורים
באום אל פאחם ,שהיא במדינת ישראל ,שאין בה שום סמל של מדינת
ישראל .כשאנחנו רואים באום אל פאחם הזדהות עם כל אוייבי ישראל
כולל אוסמה בין לאדן והחיזבאללה ,איך אני יכול לראות בהם אזרחים של
מדינת ישראל? הם יצטרכו למצוא ,לחפש לעצמם מקום איפה שהם
ירגישו בנוח .כל עוד הם לא מרגישים נוח במדינת ישראל ,לא מרגישים
עצמם כחלק ממדינת ישראל אין להם כאן מקום".
לחיזוק עמדתו הביא ליברמן דוגמאות:
"גם באנגליה ,גם בנורווגיה אנשים שהזדהו עם גרמניה הנאצית ,דינם
היה ברור וחד .גם בארצות הברית מי שהזדהה בזמן המלחמה עם
היפנים...כך גם לעניין הטרנספר .בעשור האחרון עשרות מיליוני אנשים
גורשו ממקומם .אם אני מסתכל על יוגוסלביה ועל בולגריה על החבל
התורכי...ואם אני מסתכל על אפריקה".
עותק הדברים מצ"ב ומסומן באות י"ד.
ניתן להתרשם מן הדברים גם בקישור:
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-1453728,00.html
 .62ביום  04.05.06תקף ליברמן מעל בימת הכנסת את חברי הכנסת הערבים שלדבריו "משתפים
פעולה עם האויב" ,וקרא למצות הדין עמם כמו במשפטי נירנברג" :גם בסוף מלחמת העולם
השנייה הוצאו להורג במשפטי נירנברג לא רק הפושעים אלא גם משתפי הפעולה עמם" ,אמר
ליברמן מעל דוכן הנואמים" ,אני מקווה שזה יהיה גורלם של משתפי פעולה בבית הזה" .למרות
הסערה שחולל ,בשיחה עם  NRGמעריב הוא לא חזר בו ואמר" :גם הנאצים הוצאו להורג".
עותק הדברים מצ"ב ומסומן באות ט"ו.
ניתן להתרשם מן הדברים גם בקישור:
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART1/171/070.html
 .63ביום  10.3.08דיבר אביגדור ליברמן על בימת הכנסת .ליברמן קרא לעבר חבר הכנסת הערבים:
"יבוא ממשל אחר ונטפל בכם .היום יש ממשלה של 'לפלפים'" .ליברמן הזכיר כי הממשלה
הכוויתית החליטה לגרש מהמדינה מאות בני אדם שהשתתפו בעצרת לזכר עימאד מורנייה ,בכיר
חיזבאללה שחוסל בחודש שעבר בסוריה ואמר" :תאמינו לי ,זה זמני ,כמו שאתם זמניים כאן".
בשבוע שקדם להתבטאות זו ,ליברמן וח"כ אפי איתם (האיחוד הלאומי-מפד"ל) הציעו לחברי
הכנסת הערבים "ללכת לעזה" .ח"כ איתם אף הבטיח" :יבוא יום ונגרש אתכם מהבית הלאומי
שלנו".
עותק הדברים מצ"ב ומסומן באות י"ז.
ניתן להתרשם מן הדברים גם בקישור:
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART1/707/826.html
 .64ביום  08.1.14כתב ליברמן בחשבון הפייסבוק שלו את הדברים הבאים:
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"ערביי ואדי ערה הפכו לחובבי ציון ...בראיונות עם תושבי אום אל-פאחם
בערוצי הטלויזיה השונים ראינו את אותם אלו שבמקום לחגוג את יום
העצמאות מציינים את ״יום הנכבה״ ומניפים דגלים שחורים במקום את
דגלי ישראל ,אותם אלו שבעצרותיהם מונפות תמונות של נסראללה ודגלי
חמאס וחיזבאללה  -אותם אנשים בדיוק מתקוממים עכשיו על הכוונה
שכחלק מהסכם שלום שיכלול חילופי שטחים ואוכלוסיות הם יהיו
לאזרחים של המדינה הפלסטינית .פתאום הם חלק אינטגרלי ממדינת
ישראל ,פתאום הרצל הוא גיבורם הלאומי ,״התקוה״ היא הלהיט ואצל
אחמד טיבי וחבריו ממש נפש יהודי הומיה...
גם אבו-מאזן ,שכל-כך דואג לשחרורם של ערבים ישראלים שיושבים
בכלא בגלל פעילות טרוריסטית נגד מדינת ישראל  -זועק פתאום זעקות
שבר מהמחשבה שהם יהפכו לאזרחיו...
ויפי הנפש בשמאל ועוד כמה ספיחים ,שמדברים על כך שהערבים
במשולש אינם חפץ שאפשר להעבירו מריבונות אחת לאחרת (כי אף אחד
לא מתכוון להעבירם פיזית)  -אלו לא הזדעזעו כשביוזמת ז׳נבה רצה יוסי
ביילין להעביר את תושבי מזרח ירושלים לריבונות פלסטינית ולשלול
מהם את תעודות הזהות ולא הנידו עפעף כשתושבי סיני או גוש קטיף
טרונספרו פיזית ולא רק הועברו ריבונית.
ישנם תקדימים היסטוריים למכביר לחילופי שטחים ואוכלוסיות והזזת
גבולות שאיפשרו יצירת מדינות הומוגניות והפסקת הסכסוכים
הפנימיים .לכן אין שום סיבה לחשוב שהדבר אינו אפשרי .הרי אנחנו
יודעים שכך אמרו על החזון הציוני כולו .או בקיצור ,אם תרצו  -אין זו
אגדה!".
עותק הדברים מצ"ב ומסומן באות י"ח.
ניתן להתרשם מן הדברים גם בקישור:
https://www.facebook.com/AvigdorLiberman/posts/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%
D7%99-%D7%95%D7%90%D7%93%D7%99-%D7%A2%D7%A8%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%95-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%91%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A2%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%9C-%D7%A4%D7%90%D7%97%D7%9D%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%94%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%A9/728598290486455
 .65ביום  08.05.17דיבר חבר הכנסת ליברמן בפתח ישבת סיעתו .ליברמן אמר כך:
"אני יכול רק להצטער שגם היום 72 ,שנה לאחר הניצחון על גרמניה
הנאצית ,יש גם כאלו שממשיכים את דרכם של הנאצים ,שמנסים
להשמיד את מדינת ישראל ומנסים לפגוע בעם היהודי .כמו שאז היו בעלי
ברית לגרמניה הנאצית ,פה במזרח התיכון ,פה באזורנו ואני כמובן מתכוון
למופתי אמין אל-חוסייני .גם היום אני מתסכל על המפה ,ואני רואה את
ממשיכי דרכו .וכל אותם חברי כנסת בכנסת ישראל שניסו להבריח
פלאפון לרוצח בכלא הישראלי או כל אלו שהלכו להזדהות עם אותן
משפחות השהידים".
ובהמשך:
"אם מישהו חושב ש 72-שנה אחר כך מישהו זנח את הרעיון הזה ,אז לא,
לא בעולם ולא פה .לצערי אנחנו רואים פה עוד פעם ממשיכי דרכו של
אותו מופתי ,כאן אצלנו במדינת ישראל .אני מקווה שאנחנו ,כמו שידענו
להביס את הנאצים ,ככה נביס גם את אותם כוחות שפועלים נגדנו גם
מבחוץ וגם מבפנים".
עותק הדברים מצ"ב ומסומן באות י"ט.
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ניתן להתרשם מן הדברים גם בקישור:
http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1245183
 .66ביום  10.12.17כתב ליברמן בחשבון הטוויטר שלו את הדברים הבאים:
"בלי נאמנות אין אזרחות! אלה שמפגינים במדינת ישראל עם דגלי
חיזבאללה ,חמאס ואש"ף הם לא חלק ממדינת ישראל .הם פועלים לפגוע
בנו ולהרוס אותנו מבפנים .לכן אני קורא לאזרחי ישראל לחרם כלכלי על
ואדי ערה  -לא לעשות קניות ,לא לאכול במסעדות ולא לקבל מהם
שירותים".
עותק הדברים מצ"ב ומסומן באות כ'.
ניתן להתרשם מן הדברים גם בקישור:
https://twitter.com/AvigdorLiberman/status/939786775039528960
 .67ביום  ,13.10.15בעקבות גל פיגועים בירושלים וברעננה ,כתב אביגדור ליברמן את הדברים
הבאים:
אני מצפה שבתום ישיבת הקבינט שתתכנס בצהרים ייצאו החלטות
והנחיות ברורות .1 :אף מחבל או מחבלת לא יוצאים חיים משום פיגוע.2 .
לאמץ את נהלי הפתיחה באש הנהוגים בארה״ב .3 .לשלול תושבות מכל
תושב מזרח ירושלים המעורב בפעילות טרור .4 .להפעיל חוקי חירום
ולהנהיג ממשל צבאי בכל מקום שנדרש על-מנת למגר את הטרור .אני
מזכיר לרה״מ ולחברי הקבינט :במילים לא עוצרים מחבלים .ביטחון
משיגים ביד ברזל".
עותק הדברים מצ"ב לעיל ומסומן באות כ"א.
ניתן להתרשם מן הדברים גם בקישור:
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/730/975.html
 .68בעקבות גל הפיגועים הנ"ל ,שרת התרבות מירי רגב הצטרפה לדרישתו של ראש עיריית ירושלים
ניר ברקת להטיל סגר על השכונות הערביות בירושלים ואמרה:
"אמליץ לראש הממשלה להטיל סגר על מזרח ירושלים .זו תקופה קשה
אבל אנחנו יכולים לטרור הזה ,עוד לא אמרנו את המילה האחרונה ,יש
שורה של צעדים נוספים שראש הממשלה יעביר היום בקבינט".
 .69בעמוד הפייסבוק שלה הוסיפה רגב כי:
"תושבי מזרח ירושלים זוכרים היטב את התקופה שבה צה"ל נכנס לשם
ב 67-ואם זו תהיה התשובה לגל הטרור הזה  -אז זה מה שיהיה".
עותק הדברים מצ"ב לעיל ומסומן באות כ"א.
ניתן להתרשם מן הדברים גם בקישור:
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/730/975.html
 .70בעקבות גל הפיגועים הנ"ל ,ח"כ ניסן סלומיאנסקי התבטא כך:
נוכח האירועים הקשים והבלתי נתפסים אני קורא לקבינט להטיל במיידי
סגר על השכונות אשר מהן יצאו המחבלים ,ולקדם שלילת אזרחות
ותנאים כלכליים של המחבלים ומשפחותיהם .עלינו להילחם מלחמת
חורמה בהסתה הפרועה בין היתר בנקיטת אמצעים אלו .אני שולח את
תנחומי למשפחות ההרוגים ומאחל החלמה מהירה לפצועים".
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עותק הדברים מצ"ב לעיל ומסומן באות כ"א.
ניתן להתרשם מן הדברים גם בקישור:
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/730/975.html
 .71בעקבות גל הפיגועים הנ"ל ,ח"כ מוטי יוגב התבטא כך:
"יש לשאול את השאלות מה ירתיע מחבל מלבצע פיגוע והתשובה
מהנסיון היא הרס ביתו במיידית ,גירוש משפחתו למתקן סגור במדבר
יהודה ,ושלילת קצבאות ביטוח הלאומי מכל משפחתו במידה והוא אזרח
ישראלי .כמו כן לחלוט את כספי הרשות הפלסטינית הניתנים למשפחות
מחבלים רוצחים".
עותק הדברים מצ"ב לעיל ומסומן באות כ"א.
ניתן להתרשם מן הדברים גם בקישור:
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/730/975.html
 .72ביום  02.07.09טען שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס כי "אם נמשיך במצב הנוכחי נאבד את
הגליל" .אטיאס אמר עוד כי" :חריש היא משימה לאומית .יש ללכת לשם ולעצור התפשטות
מוואדי ערה של אוכלוסייה שבלשון המעטה אינה אוהבת את מדינת ישראל" .אטיאס הבהיר כי
הוא דואג מפני התפשטות אוכלוסייה ערבית לחלקים שונים במדינת ישראל ואמר כי ההתיישבות
ביישוב חריש ,המיועד לקום באזור ואדי ערה ושמיועד למגזר החרדי ,היא לא פחות ממשימה
לאומית ואמר:
"ראשי ערים מבקשים ממני להציל להם את הגליל ,מאחר שהערבוב הזה
הוא לא דבר ישים לאורך זמן לחיים משותפים .עלינו להוציא מכרזים
לאוכלוסיה הערבית כך שיהיה להם איפה לגור .אריאל שרון ,כשר
השיכון ,התחיל את הסיפור של קציר-חריש ,וניסה להביא לשם הרבה
אוכלוסיות .מה שקרה ,הוא שהיתה התפשטות של ערבים בשטחים הללו
באופן בלתי חוקי ועכשיו בשביל להציל את האזור ניקח אוכלוסיות חרדים
שהם היחידים שמוכנים לגור שם .אני לא מאמין בתערובת הזו ,בדיוק
כמו שהחרדים לא גרים במעורב .זו משימה לאומית אם אנחנו יודעים
לבוא ולהציל קרקע".
עותק הדברים מצ"ב ומסומן באות כ"ב.
ניתן להתרשם מן הדברים גם בקישור:
https://news.walla.co.il/item/1513611
 .73ביום  08.07.09התייחס שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס לסערה שהתעוררה בקרב ערביי
ישראל ,לאחר דבריו האמורים לעיל .בתשובה לשאילתא של ח"כ איברהים צרצור (רע"מ-תע"ל)
שעסקה בנושא אמר אטיאס מעל בימת הכנסת כך:
"אתם לא מתכוונים שנבנה עוד שכונה בהרצליה למגזר הערבי .צריך
שיהיה למגזר הערבי מקום להתפלל ולחיות בתרבות שלו .המדינה היא
מדינה יהודית ,אבל יש לערבים מקום לגור ,הם שווי זכויות ,אבל בסוף
זאת מדינה יהודית ,זו ארצנו.
אמרתי שנוציא מכרזי קרקע למגזר הערבי ,בשנת  2009ייצאו מכרזים
למגזר הערבי ואני מציע שתבדקו אותנו .צריך לייצר פתרונות למגזר
הערבי ,שיהיה להם איפה לגור ברווחה ,זה טוב למגזר היהודי .אני מאמין
שצריך לחיות בהפרדה ואפשר לחלוק עלי .השוויון יהיה גם אם תהיה
אפשרות לכל אחד לחיות בתרבות שלו .המגזר החרדי חי יותר טוב כשהוא
חי בהפרדה ויש להם את אותו שוויון .אנו מכירים בזכותם של הערבים,
עדיף לנו ולהם לגור בנפרד".
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עותק הדברים מצ"ב ומסומן באות כ"ג.
ניתן להתרשם מן הדברים גם בקישור:
https://news.walla.co.il/item/1516384
 .74ביום  16.5.10התייחס השר יובל שטייניץ בפתח ישיבת הממשלה להפגנה שערכו יום קודם לכן כ-
 300פעילי מפלגת בל"ד בשכונת שייח ג'ראח במזרח ירושלים לציון  62שנה ליום הנכבה ,בה נכחו
בין השאר יו"ר המפלגה ,ח"כ ג'מאל זחאלקה ,ואמר כך:
"מי שמסית נגד ישראל ובוכה על הקמתהעולה השאלה :האם הוא יכול
להמשיך להיות אזרח המדינה .יש לשקול את שלילת אזרחותם של
האזרחים אשר "קוראים תיגר" על קיומה של ישראל .הדברים עוברים
את גבול הטעם הטוב ואפילו את גבול הטעם הרע .זה שיש אזרחים ערבים
ולפעמים גם יהודים שקראים תיגר על עצם קיומה של המדינה זה בלתי
נסבל ובלתי נסלח .יש גם כאלה שמתאבלים על הקמתה של המדינה
וצריך למצוא את הדרך לשלול את אזרחותם .מי שמסית נגדה ובוכה על
הקמתה עולה השאלה האם הוא יכול להמשיך להיות אזרח במדינה".

עותק הדברים מצ"ב ומסומן באות כ"ד.
ניתן להתרשם מן הדברים גם בקישור:
https://news.walla.co.il/item/1675413
 .75בריאיון שהעניקה חברת הכנסת יוליה שמאלוב ברקוביץ ביום  1.8.10לאתר  nrgמסרה חברת
הכנסת לגבי חברי הכנסת הערבים כי:
"לחברי הכנסת האלה אין מקום בכנסת .שיילכו לעבוד .כשמתמנים
לתפקיד ח"כ ,נשבעים אמונים למדינה .למי הח"כים הערבים נשבעים
אמונים ,לחמאס? לפלסטין? מה זאת הצביעות שלהם?
אני לא סובלת צביעות ושקר .זה הכול .חברי הכנסת הערבים לא יכולים
לייצג את מדינת ישראל ולהרוויח שכר עתק ובאותה עת לבגוד במדינה
ולמכור אותה .החלום שלי הוא שיהיו בכנסת נציגים ערבים שיראו את
עצמם אזרחי המדינה ויפעלו למען המצביעים שלהם .עם חברי הכנסת
הערבים אני לא מוכנה להיות בקשר .לא מדובשם ולא מעוקצם".
 .76כשנשאלה שמאלוב האם היית מאפשרת לבת שלה לצאת עם בחור ערבי נעתה כך:
"זו שאלה שלא היית שואל אותי לפני  30שנה .פעם היו שואלים על עדות
בתוך עם ישראל ,היום כבר שואלים על ערבים .לא ,לא הייתי מאפשרת
לבת שלי לצאת עם ערבי ,ואם היית מכיר אותה היית יודע שהיא
מיוזמתה לא הייתה עושה את זה .אנחנו חיים במדינה יהודית כדי לחיות
עם יהודים ולקיים אורח חיים יהודי.
עם זאת ,אם הבת שלי תביא יהודי מכל מקום בעולם ,אני אשמח שהיא
תצא איתו .לא משנה אם הוא מאיראן ,עיראק ,מרוקו ,אתיופיה או
מדרום אפריקה .אז מה ,בשביל להיות יפת נפש אני צריכה לענות לך
בחיוב? כבר אי אפשר לומר בתקשורת דברים מחשש שהם לא יהיו
פוליטיקלי קורקט".
עותק הדברים מצ"ב ומסומן באות כ"ה.
ניתן להתרשם מן הדברים גם בקישור:
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/54/ART2/139/544.html?hp=54&loc=19&tmp=1748
 .77והנה דברים שאמר מיקי לוי מסיעת יש עתיד ,שחברי מפלגתו הם גם מהמערערים בערעור זה,
במהלך כנס בירושלים ביום :13.2.11
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"חייבים לשמור על ירושלים על ידי חלוקתה .ערביי מזרח ירושלים הם
לא אזרחי מדינת ישראל .בואו ניפרד מהם לשלום .אין לנו צורך בהם .הם
נטל .הם מסכנים את הישות היהודית .הם מסתובבים בירושלים,
מתעסקים עם בנותינו ומסתובבים במקומות הבילוי שלנו.
לא יהיה שלום בלי פתרון לחופש דת בהר הבית .אפשר לנסות להגיע
לפתרון כמו במערת המכפלה .עוד  15שנים אם לא נעשה שינוי ,ראש
העיר של ירושלים יהיה ערבי כי הם יהיו הרוב ,אם יקרה משהו ניכנס
לאותם שכונות ונעשה סדר כמו שעשינו בעזה או בבית לחם".
עותק הדברים מצ"ב ומסומן באות כ"ו.
ניתן להתרשם מן הדברים גם בקישור:
https://www.inn.co.il/Generic/Generic/SendPrint?print=1&type=0&item=215445
 .78ביום  15.11.11התקיים דיון בכנסת בעניין אספקת המים לכפר ג'סר א-זרקא ,הנפסקת מדי יום
בשל אי תשלום .ח"כ דני דנון אמר בדיון" :הגירעון של ג'סר א -זרקא הוא סימפטום לבעיה
הגדולה ביותר במדינת ישראל  -ערביי ישראל".
עותק הדברים מצ"ב ומסומן באות כ"ז.
ניתן להתרשם מן הדברים גם בקישור:
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/Jewish_identity/%D7%97%D7%9B%D7%93%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C--%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
 .79ביום  15.12.11נערך עימות בים חברי הכנסת אחמד טיבי ומשה פייגלין .במהלך העימות ,פנה
פייגלין לח"כ טיבי ואמר כי הוא "מייצג ציבור שמקרבו יצאו רוב הפיגועים הרצחניים ביותר
במדינת ישראל ,אחמד טיבי מייצג ציבור שמקרבו יוצאים רוב הרוצחים של הפיגועים הגרועים
ביותר בתוככי מדינת ישראל" .פייגלין גם שאל" :איך זה שהוא נמצא כאן במעמד של המותקף
ולא במעמד של תומך הטרור?".
עותק הדברים מצ"ב ומסומן באות כ"ח.
ניתן להתרשם מן הדברים גם בקישור:
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000707358
 .80והנה דברים שאמר חבר הכנסת יוני שטבון ביום :03.07.12
"ערביי ישראל מתנהלים כגיס חמישי בתוך מדינת ישראל ,הם מתנגדים
לעם היהודי והנרטיב שלהם הוא הנרטיב של הנכבה".
 .81לדבריו ,שירות משותף עם ערבים מהווה סכנה דמוגרפית והוא הוסיף:
"אם הם ישרתו עם בני ובנות ישראל בכל מיני תחומים ברפואה בגני
הילדים ובמוסדות החינוך זה לא פחות גרוע מהאיום הסודני .אנחנו בעצם
נותנים להם כרטיס כניסה בדלת הראשית".
עותק הדברים מצ"ב ומסומן באות כ"ט.
ניתן להתרשם מן הדברים גם בקישור:
https://www.inn.co.il/Generic/Generic/SendPrint?print=1&type=0&item=240527
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 .82והנה דברים שאמר לא מזמן (" )15.10.17פוליטיקאי עלום" ,אבי גבאי שמו ,שחברי מפלגתו הם
גם מהמערערים בערעור זה:
"אנחנו צריכים להבין דבר מאוד פשוט  -אנחנו החזקים פה .כל הזמן
מפחידים אותנו ,אבל אנחנו החזקים פה .אנחנו יותר חזקים מהערבים.
אנחנו לא צריכים לפחד מהם  -הערבים צריכים לפחד מאיתנו .אי אפשר
להיות פשרן .אי אפשר להיות 'טוב אני מבין ,טוב ירו רק טיל אחד' .אין
דבר כזה .ירו טיל אחד – אתה יורה עשרים .רק ככה מבינים במזרח
התיכון".
עותק הדברים מצ"ב ומסומן באות ל'.
ניתן להתרשם מן הדברים גם בקישור:
https://www.inn.co.il/Generic/Generic/SendPrint?print=1&type=0&item=357140
 .83גם חבר הכנסת יאיר לפיד קרא ביום  11.10.15כי מי שמוציא סכין או מברג צריך לירות בו כדי
להרוג.
עותק כתבה מצ"ב ומסומן באות ל"א.
ניתן להתרשם מן הדברים גם בקישור:
https://news.walla.co.il/item/2896150
 .84בעקבות שורת פיגועים ,ביום  8.10.15כתב יושב ראש מפלגת המחנה הציוני מר יצחק הרצוג את
הדברים הבאים:
"אנחנו בתוך נחשול טרור מסוכן ונדע להתגבר עליו .יש להרגיע את המצב
בכמה צעדים מיידיים :להטיל סגר מוחלט על כל שטחי יהודה ושומרון
עד יעבור זעם".
עותק הדברים מצ"ב ומסומן באות ל"ב.
 .85הדברים שאמרתי אינם חורגים מגבולות השיח המקובל בפוליטיקה הישראלית .אני לא שולל את
הערבים שכאלה ,אני שולל את התנועה הלאומית הערבית ואת מי שמזדהה עמה ,עם מטרותיה
ועם פעילויותיה.
 .86זהו שמי ,זוהי חתימתי והאמור תצהירי זה אמת.
___________
מיכאל בן ארי
אישור
אני ,הח"מ ,עו"ד יצחק בם ,מאשר כי היום ה 13/3/19-התייצב בפניי מר מיכאל בן ארי שזיהה עצמו בת.ז.
מס'  058403338ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה כן ,אישר בפניי את הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניי.
___________
יצחק בם ,עו"ד
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