
  

 
 20.2.2002יום שבת, 

 לעצור את מצעד הגזענות ברהט

 שלום לידידי ולידידות סיכוי,

האזרחים הפלסטינים בישראל. אין ספק שאנו נמצאים בתקופה קשה ביותר מבחינת יחסה של הממשלה כלפי 

הדברים באים לידי ביטוי גם בהתבטאויות והצהרות גזעניות ופוגעניות מצד שרי הממשלה כלפי האזרחים 

הערבים. כך למשל, ההמצאה האחרונה מבית מדרשו של שר התחבורה ישראל כץ אשר החליט לעברת את 

הערביים. החלטה זאת מצטרפת לעוד שתי שמות הערים בשלטי הדרכים על מנת להשכיח ולהדיר את השמות 

התבטאויות אומללות אשר נשמעו לאחרונה מפי שני שרים נוספים: שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס אשר אמר 

( והשר לביטחון פנים, יצחק ראו תגובת סיכוילאחרונה כי "יש לעצור את ההתפשטות הערבית בוואדי ערה" )

אהרונוביץ', אשר אמר לסוכן משטרתי: "ערבוש אמיתי". ואם לא די בהתבטאויות אלה, הרי שרק השבוע החליט 

 (ראו תגובת סיכוישר החינוך, גדעון סער להוציא את המילה נכבה מתכנית הלימודים בבתי הספר הערביים. )

 

מגמה ברורה זאת, שאנו מזהירים ממנה כבר תקופה ארוכה, הולכת ומחמירה לאחרונה ואף מקבלת היבטים 

רב כל מי שערכי הדמוקרטיה ומערכת פרקטיים ולא רק הצהרתיים. תהליך זה אמור לעורר דאגה רבה בק

 היחסים בין האזרחים הפלסטינים והיהודים בישראל חשובה לו.

 

הבט נוסף של פגיעה באזרחים הערבים הוא המשך פעולות הריסת הבתים ובתי המסחר בישובים הערבים 

ם הערבים בכלל ואיזור ואדי עארה בפרט. זאת על רקע המשך מדיניות המדירה, הלכה למעשה, את האזרחי

 ממשאבי הקרקע והדיור ולא מותירה לרבים מהם אף אפשרות חוקית לממש את זכותם לדיור.

 

מצער גם שהממשלה, לא נתנה את דעתה ולא לקחה בחשבון את צרכיו של הציבור הערבי, במסגרת התקציב 

 השוויון. שנתי, כמו כן, הממשלה טרם גבשה תוכנית מקיפה ומתוקצבת, לסגירת הפערים ולמימוש -הדו

 

מישור אחר של פגיעה באזרחים הערבים הוא המצעד המתוכנן של אנשי הימין הקיצוני בעיר הערבית רהט 

בדרום, מחר יום א'. מצעד שכל מהותו היא יצירת פרובקציות וניצול ציני של חופש הביטוי על מנת לעורר 

העוינות הזה אינו אינטרס של שנאה ולאיים בשלילת אזרחותם של האזרחים הערבים. המאבק נגד מצעד 

ערבים ויהודים אחד. אנו  -תושבי רהט או הציבור הערבי בלבד. אלא, זהו אינטרס של אזרחי ישראל כולם 

קוראים לכלל האזרחים לגלות סולידריות ולהגיע לבקר בישובים הערבים בנגב בכלל ובישובים הבלתי 

 ינות זה על הסף.מוכרים בפרט. כמו כן אנו קוראים לדחות את מצעד העו

 רצ"ב ההזמנה של הוועדה העממית של רהט, עם פרטים ושעות התכנסות.

 

אנו שולחים בשנית קישור למאמר שפרסמו עו"ד עלי חיידר ושולי דיכטר, לקראת ביקורם של אנשי הימין הקיצוני 

 . המאמר רלוונטי מאוד גם לארוע זה.2002באום אלפחם בחודש דצמבר 

 
 11/12/02  -/ עו"ד עלי חיידר ושולי דיכטר  מצעד הימין: חוקי אבל מסריח 
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 עוד בנושא, מאמריו של רון גרליץ מן הימים האחרונים: 

 
  12/2/02  -/ רון גרליץ  הבדווים לא מהווים איום על הפריפריה 

 

 

  10/2/02  -/ רון גרליץ  חקיקה גזענית רעה להסברה. והאנושיות? 

 

השונות על מנת להתמודד עם מציאות זו. ולמרות  עמותת סיכוי ממשיכה את פעילותה האינטנסיבית ברמות

 הן בקידום שוויון באופן פרקטי והן בהשפעה על השיח הציבורי. -הקשיים, אנו מצליחים להיות גורם משפיע 

 במידעונים הקרובים נחלוק עמכם מספר השגים שלנו בתקופה האחרונה.

 

 בברכה

 

 עו"ד עלי חיידר ורון גרליץ 

 מנכ"לים שותפים, עמותת סיכוי

 

 

 ד' באב, תשס"ט , 20.2.2002יום שבת, 
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