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 ההוקרה וההנצחה:גבולות 

שמות ן של רשויות מקומיות ערביות להעניק סמכות

 רחובותל

 *אילן סבן

ת   תֹובְּ  :י...כְּ
ָפר שָ  כְּ י מ   ָגָנההֲ  כּוַח ֲחַסרֲאנ 

טּוֵלי חֹובֹוָתיו נְּ  מֹותשֵ  רְּ
ָכל גְּ   ָבהצָ חְּ דֹות ּוַבמַ . ַבשָ .יו.ָברָ וְּ

ם ֶזה מַ הַ  ָךא  יס אֹותְּ ע   ?כְּ
ש רְּ  ,ֹוםת 
יֲאנ    .י ֲעָרב 
... 

 1מחמוד דרוויש

 
 

                                                             
מחקר -ח'ורי על עזרת-תודה מיוחדת לג'נאן תומאהפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה.  *

התרגום מערבית לעברית מצוינת, ועל תרומתה לניתוח דוגמאות הממחישות את קשיי 
לי להבין באופן מעמיק כך שסייעה דמים, וכן על -( בחברה שסועה הנתונה בסכסוךפך)ולה

זהות הקבוצתית. תודתי נתונה גם למשתתפי הקליניקה לזכויות ליותר הבדלים הנקשרים 
הדעת שהובילה -פלסטיני בפקולטה למשפטים בחיפה, שבה נולדה חוות-המיעוט הערבי

חלקים בנהל דיון התאפשר לי לבהן ן למשתתפי שתי מסגרות דיון נוספות שוכ ,למאמר
במסגרת סדרה שכותרתה "שפה,  ,אביב-היד: מרכז מינרבה בפקולטה למשפטים בתל-מכתב

"משפט ושפות אחרות לחברה  –כנית מוש"א ומשפט וצדק"; והקולוקוויום המחקרי של ת
נהל. מעבר לכך ביקשתי עוד למ   הספר למשפטים של המכללה-בבית –צודקת בישראל" 

וכך התארכה למזלי רשימת התודות: מוסה אבו רמדאן, מוחמד ותד, דינה  ,ועוד משובים
אבינעם כהן, מני מאוטנר, ברק מדינה, עזמי נסאר, דני אלכס יעקובסון, זילבר, ראיף זריק, 

אים האנונימיים יופי תירוש, וכן חברי המערכת ושני הקורגיא פרמינגר, סטטמן, סמי סמוחה, 
המאמר  ערך. . תודתי נתונה לכולם על עצות חשובות ועל התנגדויות רבותמשפט וממשלשל 

הסכים בנדיבותו שהמאמר יתפרסם  משפט וממשלהעת -. כתבמוקדש לשופט סלים ג'ובראן
 .ספר ג'ובראןבבעתיד גם 

 (.1964אני ערבי" )עירין סיגל וסמי שלום שטרית מתרגמים  ,רשוםתמחמוד דרוויש " 1
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מאמרי הוא ניסיון לנתח את "גבולות ההוקרה וההנצחה" בחברה 

דמים, ואשר חבריה מזהים באופן שונה -שסועה שנתונה בסכסוך

 גיבורים ונבלים, קורבנות ומקרבנים.מאוד 

הדעת שאמור ללוות את סמכותן של -אני שואל מהו מרחב שיקול

הערביות להעניק שמות לרחובות ולמקומות הרשויות המקומיות 

ציבוריים אחרים בתחומן: שמות של דמויות, אירועים וסמלים 

היהודי. -שמעוררים התנגדות בקרב חלקים נרחבים בציבור הישראלי

הפוליטי העומד לרשותן של -אין כוונתי לשאלת המרווח הממשי

ד זה, רשויות אלו, אלא למרווח שהניתוח המוסרי מעניק להן )וכנג

לגבולות שהוא מציב להן( ביחס למתן השמות, וכן למרווח המשפטי 

 שעומד להן בהקשר זה.

חברתי, אלא -איני מתמקד במלאכת השיום במרחב הציבורי הכלל

בתוך יישוביו.  –קהילתי של המיעוט -במרחב הציבורי הפניםבשיום 

 במערךהפלסטיני -אני טוען כי עוניו של המיעוט היליד הערבי

מחדד טיעונים של צדק מחלק וצדק מתקן, חברתי -הכללבולי הסימ

וטיעונים אלו מעצימים את "מרווח הסובלנות" שצריך לעמוד 

לקהילת המיעוט ביחס לשמות וסמלים שהיא בוחרת להציב במרחב 

 .השלהפנימי הציבורי 

אני מנמק מדוע לדעתי אין לשר הפנים סמכות במישור המשפטי 

 –סמכות לאשר או לא לאשר שם רחוב  –זה התערבות ישירה בעניין 

-אולם אני פונה בעיקר לליבון משפטי ומוסרי של מרווח "שיקול

הדעת" הנתון לרשויות המקומיות הערביות בבואן להפעיל את 

 הסמכות שאכן נתונה להן לבדן.

אני מנסה מסייעים לי, ו "מתחם הסבירות" ועילת "הפגיעה ברגשות"

דה לזיהוי נורמטיבי של "גבולות מי-אמות , מעבר להם,לפתח

 .ההוקרה"

מנסה להשלים )ולהעמיק( באמצעות זה אני התיאורטי המהלך את ה

, ביניהן של שמות רחובות מעטות-מהלך יישומי: ניתוח דוגמאות לא

יאסר ערפאת, מחמוד דרוויש, ע'סאן כנפאני, "זכות שם -רחובות על

 הדוגמאות לרובנכבה", "שוהדא" ו"מוקאוומה". ביחס ההשיבה", "

מדוע אני מעדיף את מנמק אני  –לא ביחס לכולן בהחלט אך  –

 המחדל.-הסובלנות כבררת

 –רחובות בתחומה של רשות מקומית למתן שמות . א. דבר: רחוב "יאסר ערפאת"-פתח
הדעת: הגבלות שבדין, -שיקול –ידי רשות מקומית ערבית -מתן שמות על. ב. סמכות והליך

אל  "פגיעה ברגשות". 2רחוב; ל. מתן שם 1: )א( "פגיעה ברגשות""מתחם הסבירות" ו
-צדק היסטורי ואי-מול טעמים לסובלנות, והקשר בין טעמים אלו לבין התקיימותו של אי

. עוד על שאלת ההתערבות של השלטון המרכזי 3קהילת המיעוט; כלפי צדק עכשווי 
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הכוונה שביסוד ההוקרה  . השפעת4בהקצאתו הסימבולית של השלטון המקומי הערבי; 
. הוראות דין המגבילות 6. הטקסט וההקשר; 5או ההנצחה על עוצמת הפגיעה ברגשות; 

נוספות לעניין "מתחם הסבירות" ולעניין הערות . 7; ישיר תכנים של הוקרה והנצחהבאופן 
 ואנוספות לפסלות הוקרה ודוגמאות מידה -אמות. ג. ביניים-. סיכום8; "פגיעה ברגשות"

הדעת: "מתחם הסבירות" -המשך הדיון בשיקול –הנצחה מצידה של רשות מקומית ערבית 
המידה ששורטטו לעיל על דוגמאות שנויות -יישום אמות. ד. )ב( "פגיעה ברגשות"ו

. ה. במחלוקת: יאסר ערפאת, מחמוד דרוויש, זכות השיבה, זכרון הנכבה ודוגמאות נוספות
הקהילות הלאומיות ומהלכו של השופט ג'ובראן  השלכותיה של השונּות הלשונית בין

לקראת סיום: . ו. : הדוגמאות של "שוהדא", "מצור" ו"התנגדות"דמוניזציה"-ל"דה
 .וםכ. סיז. "הדדיות?", "סולידריות", "מדרון חלקלק"

 "יאסר ערפאת": רחוב דבר-פתח

 :לשונו, וזו ראש המועצה המקומית ג'תלדחוף שלח שר הפנים מכתב  5.3.2017ביום 

הובא לידיעתנו, כי באחד מרחובות המועצה  ,במהלך הימים האחרונים
מוצבים שלטים הנושאים את שם הרחוב הקרוי על שמו של  ,המקומית ג'ת

 "יאסר ערפאת".
)א( לצו המועצות המקומיות )מתן מספרים ושמות 8בהתאם לסעיף 

 נקבע כי: 1971–לרחובות וסימון בתים במספרים(, תשל"א
עצה מקומית תודיע לשר תוך עשרה ימים על מתן מספר ושם מו )א("

לרחוב, על שינוי מספר ושם של רחוב ועל קביעת מספרים לבתים 
 "ברחוב

כעולה מהנתונים שבידינו, הבקשה האמורה לא אושרה על ידי משרד 
אמור בנתוני מרשם כאף לא נרשם רחוב בשם  ,הפנים וכנגזרת מכך

משמעות הדברים, אבקשכם לפעול באופן האוכלוסין, לפיכך ובשים לב ל
שעות, להסרת השלטים המוצבים  48מידי ובתוך פרק זמן שלא יעלה על 

 ברחוב והנושאים את שמו של "יאסר ערפאת".
 בכבוד רב,

 דרעי כלוףמריה א
 2שר הפנים

                                                             
( 5.3.2017מכתב מאריה מכלוף דרעי, שר הפנים, למוחמד ותד, ראש המועצה המקומית ג'ת ) 2

https://www.kolhazman.co.il/191988 .ן היתרלרשומות עיתונאיות על המקרה ראו, בי, 
( 5.3.2017) הארץאילן ליאור "מועצת ג'ת תסיר שלטי רחוב על שם יאסר ערפאת" 

-d804-e100-7farticle/000001-05/ty-03-https://www.haaretz.co.il/news/local/2017

f1fadd670000-ad7fשם ערפאת, המופתי ואל-; חסן שעלאן "המועצה תסיר שלטים על-
 ynet (5.3.2017)" : 'ייתכן שנעשה זאת שוב'קסאם

4930979,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L. 

https://www.kolhazman.co.il/191988
https://www.haaretz.co.il/news/local/2017-03-05/ty-article/0000017f-e100-d804-ad7f-f1fadd670000
https://www.haaretz.co.il/news/local/2017-03-05/ty-article/0000017f-e100-d804-ad7f-f1fadd670000
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4930979,00.html
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 ,אחרת סבור י. אנלאישור משרדוכפוף ידי רשות מקומית -עלמתן שם לרחוב כי  כותב השר
" וההנצחה "גבולות ההוקרהנתח את להוא ניסיון  עיקר מאמרי אולם מייד, זאתאנמק ו

גיבורים מאוד חבריה מזהים באופן שונה אשר דמים, ו-בחברה שסועה שנתונה בסכסוך
גם הוקרה, שכן לא כל שננציח  לעוסף הנצחה נמתבונן באני  ., קורבנות ומקרבניםונבלים

באופן קונקרטי מהו אשאל . ד שאירעו לנווקשות מאהתרחשויות נוקיר; אנו מנציחים גם 
הרשויות  ן שלאת סמכותשאמור ללוות  , מהו מרווח הסובלנות,הדעת-שיקולמרחב 

מקומות שמות לרחובות וללהעניק  –הרשויות הערביות של  ספציפיבאופן ו –המקומיות 
וסמלים שמעוררים התנגדות בקרב  אירועים, דמויותשל שמות  :ןציבוריים אחרים בתחומ

 פוליטיה-הממשי מרווחשאלת האין כוונתי ל .יהודיה-הישראלי בציבור חלקים נרחבים
, זה נגדוכ)עניק להן ממוסרי הניתוח השלמרווח אלא  ,של רשויות אלורשותן להעומד 

בהקשר  מרווח המשפטי שעומד להןלכן ו ,שמותהמתן יחס לב (לגבולות שהוא מציב להן
 .זה

זמני -הבו קיומן היאמבחינתי נקודת המוצא . ליברליזםמעוגן ב נהלשאהמוסרי דיון ה
, תיחומה חשיבותו שיבות הסובלנותח: במתח מצויותהמשלימות  טענות ערכיותשל שתי 
"מן  :בכותבו נימי נפש בשירו "המקום שבו אנו צודקים"בנו מניד עמיחי יהודה . הגבלתה

יצמחו לעולם/ פרחים באביב./... אבל ספקות ואהבות המקום שבו אנו צודקים/ לא 
מע במקום/ שבו היה עושים/ את העולם לתחוח/ כמו חפרפרת, כמו חריש./ ולחישה תשָ 

: גבולות הסובלנותעל  זךנתן ל ש מילותיו ןה עוצמה ותרבבמקביל,  3.הבית/ אשר נחרב"
על הזכות הגדולה לומר מי שלא אמר מימיו לא/ לרוצח, שקרן וטמא/... לא למד דבר.../ "

לשמור על  לעולםשלא יסתיים  מאמץ, נידונים לבכיוונים שונים נימשךלעד  4."לא
 .אכיפתםלו גבולותיההבנת במקביל להסובלנות 

בהקשר של בחירת  הסובלנות ותגבולשפיעים על מהמשתנים  ליבוןבמאמר על  עמולא
ברשויות  המיעוטקהילת ידי נציגי -עלמקומות ציבוריים אחרים לורחובות ל שמות

יאסר חשובות: התמודדות עם דוגמאות בגם סתייע לשם כך א. המקומיות הערביות
כרון הנכבה, זכות השיבה ז, ומהואקומא, דשוהע'סאן כנפאני, ערפאת, מחמוד דרוויש, 

. א(7)להלן: סעיף  יסוד: הכנסת-א לחוק7המלווה את סעיף פסיקה בגם  איעזר .ועוד
 הסמכות לפסול רשימות ומועמדים מלהיבחר לכנסתאת  מגבשתזו  יסוד-תהורא

 ,מנםוא (.5)ועילותיה הורחבו, בהוראת דין אחרת, ביחס למועמדים ברשויות המקומיות
ם חופפים נציגיה אינבקהילת המיעוט  ה שלבחירתהתוחמים את בולות הסובלנות ג

-מתקבלות עלוההנצחה ש ההוקרההחלטות כלפי  הראויהשאלת הסובלנות את במלואם 

והפסיקה המלווה אותו א 7סעיף הרי ש ,סמוכיםהסדרה שדות  האך אל, נציגיםאותם  ידי
מתווים את ובהתבסס על התנהלותם,  נציגי המיעוטכלפי  את גבולות הסובלנות יםמשרטט

                                                             
 (.1962) 183 1962–1948שירים  "המקום שבו אנו צודקים" יהודה עמיחי 3

 .(1984) 59 אנטי מחיקוןטיפוסי"  No"שיר נתן זך  4

היועץ  6709/98ראו גם רע"א  .1965–התשכ"ה(, בחירותא לחוק הרשויות המקומיות )39 'ס 5
, עילית-נצרת ,צומת לבחירות לרשויות המקומיות–גשר–המשפטי לממשלה נ' רשימת מולדת

 .(1999) 351( 1פ"ד נג)
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, ריהוקלאותם נציגים  שלהחלטות זה ובכלל , בגדרה של אותה התנהלות סור והמותרהא
ייצוגים "תכופות לעיתים  הםוהנצחה הוקרה  מושאייתר על כן,  .לגנותלחלופין או  להנציח

 .דומיםהסדרה הם שדות נציגים וייצוגים חשובים.  "תרבותיים
של גבולות ההוקרה בין ניתוח משפטי ללא הבחנה חדה  בדיון אנוערוב הזמן 

בין  מתח תגלעיכל שכביניהם תיעשה . הבחנה שלהם מוסרילבין ניתוח וההנצחה 
הרשות של  "סמכות"אעסוק ב ת המאמר. בתחילסוגי הניתוחשני בהניתנות התשובות 

אולם עיקר , בהקשר זהקבלת ההחלטה  "הליך"מעט גם באדון ו ,המקומית בתחום השמות
תחום של הרשויות המקומיות הערביות ב "הדעת-שיקול" מרחבל נתוניםיהיו מעייניי 
 .ההוקרה

פגיעה גם  –אולי להתריע כדאי ו) "הציבור . "פגיעה ברגשותבטרם דיון הועוד הער
חברה ב מתנהלהוא  כןאת הדיון, שצפויה ללוות  (מאמרקוראי החלק מ יהם שלרגשותב

 לאירועים ,ואזרחיה מפולגים בהסבר שהם נותנים לסכסוך ,דמים-בסכסוך נתונהשסועה ש
. שכולה: במיוחדהוא קשה ומייסר  הקרובים לפני השטח הרגשותאחד . בתוכו ולדמויות
גם נוגע  הואו, שמספרם גדל ,רביםנחלת הוא  למרבה העצב, וןבגרו חונקשזהו רגש 

ת ינלוובמיוחד משום ש, המשפחות השכולותשל  הנורא כאבהעם  םדרך הזדהות אחריםב
יותר מכך, . ציוו לנו את החייםמותם בכי רובנו סוברים תחושת חובה כלפי מי שגם אליו 
והנצחה הוקרה וויכוח על הכן, -אשר עלהעתיד לבוא. בעומק הפחד מפני גם שוכן הוא 

 בפצע פתוח. חיטוט הוא ישראלב
-מתן שמות על לשהליך" "וב "סמכות"אדון בהראשון בפרק  ,דיונישל מתווה באשר ל

 – "סמכותה אופן הפעלת"בהנוגעים לסייגים חשובים משם אמשיך ידי רשות מקומית. 
הם הוא החובה לפעול בתוך יניבממרכזי שה ,נהלי"המהדעת -ים מתחום "שיקולגסיי

מתחם הסבירות בשני  יו שלאטפל במשתנים המשרטטים את גבולות"מתחם הסבירות". 
יג את המצמהלך תיאורטי פנה לא, השני והשלישיבפרקים ראשון, הבשלב שלבים. 

ניתוח גבולות ההוקרה וההנצחה. בשלב השני, בפרק למשתנים שנראים לי מרכזיים ה
בדוגמאות קשות. תקוותי היא שדיון זה יפעל גם באופן  פורטמיישומי , אפנה לדיון הרביעי

או לא  חסרור שא (והבחנותשיקולים משתנים )וישלים  ,אינדוקטיבי )מן הפרט אל הכלל(
למלאכת  פתאטפל במורכבות המתווסהחמישי  בדיון התיאורטי. בפרקמספיק חודדו 

אדגים את , ולשוניתמבחינה בחברה שהיא שסועה גם הניתוח של גבולות הסובלנות 
. בשל השסע הלאומירגישים שהם הקושי במלאכת התרגום מערבית לעברית של מונחים 

 להשלמת הדיון.בעיניי חיוניות הן שספורות נקודות נוספות לבן א השישילבסוף, בפרק 

 סמכות והליך – רחובות בתחומה של רשות מקומיתלמות מתן ש. א

מות מתן ש. פי דין-גוף הממלא תפקיד ציבורי על – גוף שלטונירשות מקומית היא 
התארגנות של הביטוי של אדם או  דוגמת חופש ,"חירות"עניין של  כן-עלאינו  לרחובות
אולם  .הנבחנת רשותהכוח השלטוני התקף הנתון ל: "סמכות"עניין של אלא  ,וולונטרית

, תרבותית-לאומיתשל קהילת מיעוט  ותיה ובניהמייצגות את בנשויות מקומיות ערביות ר
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 לבטא םשיאפשרו לה – ידואליותוווגם אינדי קיבוציותגם  –זכויות לשאת אמורים  האלו
 שלטוניות מצדיקה התאמות ביחס לאותן סמכויות זו נקודה .יהעללגונן ו םאת תרבות

שאות השפעה נוואשר  פלסטיניה-מיעוט הערבינתונות לש( במשפט הישראלי רבות-לאה)
ידי -רחובות עללמתן שמות מצד אחד,  :נוסףבניסוח . של יחידיו םתרבותעל משמעותית 

הוא . הביטוי של האזרחים הערביםחופש ו נגזרת פשוטה של רשויות מקומיות ערביות אינ
 כרזהעל או ה של מפגין על חולצ ותנוססשיסמל או  הסיסמדמות או אימוץ של לינו זהה א
בהקשר  – , חופש הביטוי נוכח כאן בדרך מורכבת יותראחרמצד . שיניףדגל על או  יישאש

י קהילת נציגים הפוליטיים של בננתון להביטוי המרווח  מהו השאלהדרך  ,זאת. הקהילתי
 .להם תהשלטונית שהוקצ תסמכומכוח  , אירועים ודמויותסמליםבבואם לאמץ  המיעוט

בגדרו של סוג  אנליטיתמבחינה  סמכות השיום של הרשויות המקומיות הערביות נופלת
 6."זכויות ניהול עצמי"הזכויות הקיבוציות הקרוי 

להעניק שמות  –מטיל עליה חובה  ףוא –סמכות המקומית מעניק לרשות הדין 
פקודת המועצות המקומיות ]נוסח גם קובעת וכך  7,פקודת העיריות כך קובעת. יהלרחובות

 :חדש[

                                                             
ת הקבוצתית" ראו, בין היתר, אילן לניתוח מהותן וסוגיהן של "הזכויות הנובעות מהשונּו 6

וני עיפלסטיני: היש, הַאין ותחום הטאבּו" -סבן "הזכויות הקיבוציות של המיעוט הערבי
 תימאמר עסקבאותו )להלן: סבן "הזכויות הקיבוציות של המיעוט"(. ( 2002) 241כו  משפט

זמנית הן במשפט המצוי של -במשפט המצוי של ישראל, בעוד כאן אני מנסה לעסוק בו
גבולות ההוקרה וההנצחה התוחמים את אפשרויות המיעוט והן בניתוח ערכי של גבולות 

זכויות "הקרוי סוג הזכויות ובכלל זה של . למיפוי תיאורטי של סוגי הזכויות הקיבוציות, ואל
-הסוג הזה הנתונות למיעוט הערבין ניהול עצמי", ולדיון משפטי בחלק מהזכויות מ

. להבחנה בין 288–277-ו 252–249בעמ'  ,פלסטיני במשפט הישראלי, ראו, בין היתר, שםה
לבין זכויות קיבוציות במרחב  ,קהילתיות-שהן בעיקרן פנים ,זכויות קיבוציות בישראל

זכויות בין חברתי )הבחנה הדומה למדי לזו שאני משרטט בין זכויות "ניהול עצמי" ל-הכלל
"להקצאה ולייצוג מיוחדים"( ראו מיטל פינטו "בין זכויות קבוצתיות למיעוט הערבי 

 175 ,19 תרבות דמוקרטיתות ממנו" הנוכחות במרחב היהודי לבין זכויות קבוצתיות הנעדר
ראו את דיונו של קרייני בשני כן  ( )להלן: פינטו "זכויות קיבוציות נוכחות ונעדרות"(.2020)

זכויות בעלות  –בשתי הקצאות של זכויות קיבוציות לאזרחים הערבים בישראל ומובנים 
-קשר הדתי, התתשהן "רזות" בהיקפן, וזכויות קיבוציות "עבות" יותר בה ,אופי לאומי

 Michael M. Karayanni, Two Concepts of Group Rights for theשל המיעוט:  ,קהילתי

Palestinian-Arab Minority Under Israel’s Constitutional Definition as a “Jewish and 

Democratic” State, 10 INT’L J. CONST. L. 304 (2012) ת את דיונו של עידו פורגם . ראו
, (2016) 387 ל מחקרי משפטשלושה מבחנים מנחים"  – "זכויות קבוצתיות בישראל

אשר  ידואליות לזכויות קבוצתיות, ומפתח משתניםווהמעמיק בהבחנה בין זכויות אינדי
טענות כיצד לאתר מדריכים במישור הנורמטיבי והבנת הפסיקה העמומה במסייעים 

-את הניתוח מן העת האחרונה של מנאל תותריקבוצתיות שהן חזקות יותר מאחרות; וכן 
הסתכלות מחודשת על הזכויות  –ג'ובראן "בין התנגשויות חיצוניות למאבקים פנימיים 

-ב)צפוי להתפרסם  כה משפט וממשל בישראל" הפלסטיני-הקבוצתיות של המיעוט הערבי
2023.) 

 .[נוסח חדש]לפקודת העיריות  א235-ו( 4)235 'ראו ס 7
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מועצה מקומית תקרא שמות לכל הדרכים, הרחובות, הסמטאות  .1א24
והכיכרות, או תשנה שמותיהם כשיש צורך בכך, בכפוף לאמור בסעיף 

הבניינים במקומות אלה  ב, ותדאג לקביעתם במקומות בולטים ולסימון24
 במספרים.

 . ...ב24
המועצה לא תקרא מקום ציבורי על שם של אישיות, אלא אם כן  )ב(

זימנה את בני משפחתו של האישיות, שניתן היה לאתרם במאמץ 
סביר, להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, ולהשמיע את 

 טענותיהם.
כן התקיימו כל  המועצה לא תשנה שם של מקום ציבורי, אלא אם )ג(

 אלה:
הודעה על הכוונה לשנות את שם המקום הציבורי התפרסמה  (1)

בעיתון, במשרדי המועצה ובמקום ציבורי הנוגע בדבר, 
חודש לפחות לפני הדיון במועצה על שינוי השם; הפרסום 

א לחוק התכנון והבניה, 1בעיתון יהיה כאמור בסעיף 
 , בשינויים המחויבים;1965–תשכ"ה

(2) ... 

 אם כן לרשות המקומית הננתו אחריםיבוריים מקומות צלרחובות ולשמות לתת הסמכות 
ת יוהדעת בעת הפעלת סמכו-שיקולמה מנחה את ו ,ההליךדבר . אך מה בבתחום שיפוטה

בנושא  התערבללהם סמכות יש ש אחריםשלטוניים גורמים קיימים האם כן, -כמו ?אלו
מתן בדבר  התנגשות בין הכרעת הרשות המקומית האם הדין מסדירקונקרטי, ובאופן ? זה
 ?לשם שניתן ל השלטון המרכזיש לבין התנגדות שם

ניתן  שלטון המקומילבין החלוקת הכוח בין הממשל המרכזי לבנוגע  דין מנחה-פסק
מרחב הפעולה של  כי מדגישדין זה -פסק 8ארחיב בפרטיו.שבהמשך , שלום עכשיובעניין 

, צבי-איסי רוזן ם שלעמדת. רחב יחסית הממשל המרכזי הואמול  לא הרשות המקומית
 וודאי בנסיבות מסוימותב – העדפההדין מבטא -היא שפסק 9מורן נגידשל ו ישי בלנקשל 

                                                             
 (2006) 93( 2, פ"ד סא)שעל מפעלים חינוכיים נ' יוסף –שלום עכשיו  10104/04בג"ץ  8

צבי "מהותו -יששכר )איסי( רוזן הדין ראו-. לדיון מפורט בפסק(עכשיו שלום)להלן: עניין 
 משפט "שלום עכשיו נ' יוסף 10104/04ת בעקבות בג"ץ הרהורים על מקומיּו': מקומי'של ה

 .39ה"ש יד דין זה להלן ל-אני מרחיב בפרטיו של פסק (.2009) 333יב  וממשל

ישי בלנק "השלטון המקומי: בין דמוקרטיה לבירוקרטיה" )הרצאה ; 8צבי, לעיל ה"ש -רוזן 9
 הפקולטה למשפטים, ,"סיכום והערכה –תש"ע  שפטהמ תשנ" בנושאכנס במסגרת 

בפסיקה ראו (. להצגה מפורטת של ההבדל בין התפיסות המופיעות 2011אוניברסיטת חיפה 
שוויון מרחבי -ישי בלנק "מקומו של ה"מקומי": משפט השלטון המקומי, ביזור ואי

. לדיון מקיף ועדכני בתפיסות השונות, ולטענה בדבר (2005) 197לד  משפטיםבישראל" 
, ראו מורן נגיד "תפיסת הביעק-זאת בפסיקה שנראית לכאורה לא-הקוהרנטיות הקיימת בכל
 מחקרי משפטשתי גישות קצה, או לא, לשלטון המקומי בישראל"  –האוטונומיה המקומית 
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על  תפיסת "האוטונומיה המקומית",היא , תפיסה הדמוקרטית" של השלטון המקומי"ל –
או  הבירוקרטית" "התפיסה :בפסיקהעדיין נוכחת ואשר  שקדמה להרווחת תפיסה 

רשות המקומית היא ה ,תפיסת האוטונומיה המקומיתלפי . ריכוזית"ה-נהליתהמ"התפיסה 
לכוחות  משום כך כאית, וזו זה המקומיתקהילהשל דמוקרטית להתארגנות  ממוסדביטוי 

המשקפים את סדרי עדיפות לשאמורים לסייע במתן ביטוי , של ניהול עצמי שמעותייםמ
לקהילת מיעוט תעמוד  זוזכות שמקל וחומר ראוי  דומה כי .רוב תושביה הם שלערכי

 10.רוב ברשות מקומית כזו או אחרת ההמהוו דחוקה לשולייםלאומית 
מול השלטון  לא של השלטון המקומיהמשפטי פעולה המרחב ש היא נקודה נוספת

בינה לבין  ההשוואהמן עולה כ, ממש הוא רחב שםלתת ל הסמכות בעניינה ש המרכזי
סמכות וטו של שר מופיעה העזר -הקשרם של חוקי. בעזר מקומיים-חוקי סמכות להתקיןה

( א)8 סעיףנקבע ב עניין מתן השמותכך, ל .שמות רחובותבעניינם של , וזו נעדרת הפנים
–א"התשל(, במספרים בתים וסימון לרחובות ושמות מספרים מתן) העיריות לתקנות
 בתים וסימון לרחובות ושמות מספרים מתן) המקומיות המועצות צו)א( ל8בסעיף ו, 1971

 :בזו הלשון )ההדגשה הוספה(, 1971–א"התשל(, במספרים

ימים על מתן מספר  [עשרה/10]לשר תוך  תודיע [מועצה מקומית]עירייה/
ושם לרחוב, על שינוי מספר ושם של רחוב ועל קביעת מספרים לבתים 

 ברחוב.

פקודת ל 22בסעיף לפקודת העיריות ו 258בסעיף לעומת זאת, נקבע  ,העזר-עניין חוקיל
 :כדלקמן )ההדגשה הוספה( המועצות המקומיות

וחוק  [המועצההעיריה/]אישרה המועצה חוק עזר, יחתום עליו ראש  )א(
 ...העזר יפורסם ברשומות

לא יפורסם חוק עזר כאמור בסעיף קטן )א(, אלא כעבור ששים ימים  )ב(
 ...את חוק העזר לידיעת השר [המועצה]העיריה/א ראש מהיום שהבי

השר רשאי תוך התקופה האמורה בסעיף קטן )ב( להורות על עיכוב  )ג(
פרסום חוק העזר, ובלבד שלא יחליט כאמור אלא לאחר שהשר או מי 
שהוא הסמיכו לענין זה פירט את הסתייגויותיו ונתן לראש 

ך הזדמנות לטעון את או למי שהוא הסמיכו לכ [המועצה]העיריה/
 טענותיו נגד עיכוב פרסום חוק העזר.

                                                             
משפט המקום: . השוו עם עמדתו השונה של נחמיה אבנרי (2023-)צפוי להתפרסם ב לד

 .(2013) 34–33 שלטון עצמי מקומי וחקיקה מקומית

"תפיסת האוטונומיה המקומית מודעת גם  :50' מבע ,9לעיל ה"ש השוו עם דבריה של נגיד,  10
לתפקיד המרכזי שהזירה המקומית ממלאת בקידום התארגנויות ומאבקים פוליטיים 

קבוצות וקהילות שונות בחברה  המביאים לידי ביטוי ציבורי קולות, דעות ואינטרסים של
הישראלית, שאם לא כן ייתכן שלעולם לא היו נשמעים. תפיסה זו מכירה גם בכוח הפשרה 
 .והאיזון הטמונים במרחב הציבורי המקומי המתנהל בזירה הלאומית, אך גם במובחן ממנה"
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עיכב השר פרסום חוק עזר כאמור בסעיף קטן )ג(, רשאי הוא לעשות  )ד(
 אחת מאלה:

 להורות על ביטול העיכוב; (1)
 ;לפסול את חוק העזר מנימוקים שיפרט (2)
 להחזיר את חוק העזר עם הערותיו למועצה לדיון מחדש. (3)
 ... )ה(

התאחדות הסוחרים  3660/17עזר הוא דנג"ץ -דין מנחה בהקשרם של חוקי-פסק
עסקים בשבת בעיר  ם שלוסגירת ם, שעסק בהסדרת פתיחתוהעצמאים הכללית נ' שר הפנים

 ,ה של הרשות המקומיתימכיל התייחסות מקיפה לתפקידהדין -פסקיפו. –אביב-תל
: "המשפט הישראלי מכיר יותיהסמכולבנוגע  מצו בו הבנה נדיבהיאאכן ושופטי הרוב 

באוטונומיה הנתונה לרשות המקומית להפעיל את סמכותה החוקית בהתאם לאופי 
 11תושביה ולצביון המקומי".

רחוב )או מקום  שםיחס לשינוי בנדרש אפילו אינו הפנים , אישורו של שר זוה מיתר
אישיות ביטול הוקרה של ב, למעט בנסיבות מיוחדות הנוגעות קייםשכבר ציבורי אחר( 

בפקודת . הנסיבות הללו מוגדרות הנצחה קודם לכןב השזכ מיוחד ענייןשל או מעלה  רמת
 כך:המועצות המקומיות 

 ב. ...24
המועצה לא תשנה שם של מקום ציבורי, אלא אם כן התקיימו כל  )ג(

 אלה:...
(, היה שם המקום הציבורי, שאותו 3בכפוף להוראות פסקה ) (4)

מתכוונים לשנות, שם של אחד מגדולי האומה או שם שהוא 
בעל משמעות דתית, לאומית או ממלכתית ובני משפחתו של 

אישרה הממשלה או ועדת  –האישיות התנגדו או לא אותרו 
 60שרים שהממשלה הסמיכה לכך, את שינוי השם בתוך 

ימים מיום קבלת הודעת המועצה על כוונתה לשנות את 
ה הממשלה או ועדת שרים שהממשלה השם; לא החליט

הימים, רואים אותה כאילו נתנה את  60הסמיכה לכך, בתוך 
 הסכמתה לשינוי;

                                                             
הדין של -לפסק 8, פס' התאחדות הסוחרים והעצמאים הכללית נ' שר הפנים 3660/17דנג"ץ  11

חוק לתיקון הרשויות המקומיות )חוקי עזר (. אולם ראו 26.10.2017עמית )נבו  השופט
הוסיף ר שא, 110, ס"ח 2018–בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה(, התשע"ח

עזר מקומית שעוסקת בפתיחתם -מחריג חקיקתסעיף זה א. 258את סעיף  עיריותהת לפקוד
עזר כזה לא יפורסם ברשומות אלא לאחר -חוקוקובע כי  ,י מנוחהובסגירתם של עסקים בימ

הסכמה מפורשת של השר, והסכמה זו מותנית בכך ש"פתיחתם של העסקים בימי מנוחה, 
כפי שמוצע בחוק העזר, נדרשת כדי לספק צרכים אשר לדעת השר הם צרכים חיוניים". 
 לניתוח ההתפתחות הפסיקתית, התחיקתית והפוליטית בהקשר של פתיחת עסקים בשבת ראו

 .35–28מ' , בע9לעיל ה"ש נגיד, 
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(5) ...12 

עזר של הרשות -חקיקת בנסיבות מסוימותלהתנגד ואף לחסום הבדל זה בין כוחו של השר 
להעניק שמות לרחובות בתחום של זו כוחה להתערב בסמכותו העדר לבין המקומית 

כלים מערכת של "מעין השתקפות של כאולי ניתן לתופסו  פתיע.אמור להאינו  טהשיפו
נגד -בכוחשר הפנים זוכה  .תואם נגד-צורך לאזן כוח באמצעות כוחבהנוגעת  שלובים"

כאשר הרשות המקומית מפעילה סמכות  (יותר רחבהבסמכות בקרה ) יותר חזק
מן ינושאות עשקובעת נורמות שהרי זו  ,עזר-חקיקת, ובמקרה זה יותר יה רבותהשלכותש

לטענתו בניגוד  :בתמצית. ביישוב תושבים ומבקריםשל זכויות הגבלת לעיתים תכופות 
 13.שם רחובביחס ל וטו סמכותלו א נתונה לשר הפנים במכתבו לראש מועצת ג'ת, של 

שאלה וה ,כיכרלאו  רחובל על מתן שם ודיע" לשרלה"רשות המקומית , על העם זאת
"הודעה" היא תנאי לתוקף האם  :לשר מתן הודעה-איל המשפטית שמשמעות ה ימה היא
שם יכול להתבצע רישום של הודעה כזו  רק בעקבות, שכן כך בחיוב לעשיב מאני  ?השם

יתר דוגמת מתן כתובת.  ,, וכך להיעשות מוכר לצרכים שוניםבמרשם משרד הפניםהרחוב 
, שכן היא מאפשרת דיאלוג בין רשויות בהקשר שעשוי להיות רצויה על כן, הודעה כזו

לפנות אל הרשות המקומית הוא יכול אך מנם אין לשר הפנים סמכות לפסול שם, וארגיש. 
לחלופין, הוא יכול לפנות ליועץ המשפטי לממשלה  .כי השם אינו ראוי ולנסות לשכנעה

דעת שוללת אינה פוסלת -חוותעם זאת, בשאלת השם שנבחר.  דעתואת יחווה כדי שזה י
שמועצת הרשות המקומית מכיוון הטעם לכך הוא זה:  .הרחוב כשלעצמה את שםבעיניי 
 ,סטטוטוריתאינה להפרת חובה  במישור מתן השם הטענה כלפיהשומכיוון , גוף נבחרהיא 
מותנית שהיא העניקה רחוב פסילת שם דומה כי מתחם הסבירות", "מ לחריגהאלא 

 14המשפט.-של ביתבהכרעה כזו 
ידי רשות -שם שנבחר עללפיו אין בסמכותו של שר הפנים לפסול שהניתוח שלעיל, 
פטי לממשלה, במכתב מיום משץ השל נציגת היועהבאה תשובתה מקומית, נוגד את 

 לשמות רחובות באום אלפחם:בנוגע עדאלה ארגון של  ולפניית ,17.8.2018

                                                             
הליך ובשמו של רחוב לשנות את ( לפקודת העיריות. לדיון בסמכות 4א)235 'ראו גם ס 12

נבו ) נ' עיריית חדרה בזרוקוב 70947-11-17"ם )מנהליים חי'( הנדרש לשם כך ראו עת
מפנה כלל לקיומו של צורך באישורו של שר הפנים לשינוי אינו המשפט -(. בית17.9.2018

וחובת אישור של שר הפנים , פעולתהבדבר ה הסתפקה בעדכון משרד הפנים יהשם. העירי
-ידי בית-מזוהה כלל עלואינה ידי מי מהצדדים, -מושמעת כלל עלאינה שינוי השם לפני 

 בנתחו את המסגרת הנורמטיבית. המשפט

צבי, -רוזןראו  .צבי, הגם שאין הוא עוסק בסוגיה זו במפורט-דומה כי זו גם עמדתו של רוזן 13
ד של שר הפנים ביחס ולת מאלשאלת סמכות ההתערבות המוגב .352 ', בעמ8 ה"שלעיל 

שם שאדם בוחר לעצמו דהיינו של מתן שם,  –פרטית, להבדיל משלטונית  – לפעולה אחרת
, אפרת נ' הממונה על מרשם האוכלוסין במשרד הפנים 693/91 ץאו מעניק לילדיו, ראו בג"

בהוקרה תרבות, זיכרון והיסטוריה: כרון, משפט" י(; נילי כהן "שם, ז1993) 749( 1פ"ד מז)
 (.התשע"ב )מאיר חזן ואורי כהן עורכים 46–43, 27כרך ראשון  לאניטה שפירא

 .(12.10.2008נבו ) 34–33פס' , ראש הממשלה נ' לביא 4646/08בג"ץ הנאמר בהשוו עם  14
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רשות מקומית לקביעת  לשר הפנים נתונה הסמכות להתערב בהחלטת
שמות רחובות. עם זאת, סמכות זו מצומצמת בהיקפה, ועל השימוש בה 
להיעשות רק בנסיבות חריגות, בהן קריאת שם לרחוב ברשות מקומית 

 תיו.עלולה להביא לפגיעה בתקנת הציבור או ברגשו
נוכח האמור, הנחה היועץ המשפטי לממשלה את משרד הפנים, כי ככל 

יט להתערב בקביעת שמות רחובות לרשויות המקומיות, ששר הפנים יחל
אשר בוחרות לקרוא לרחובותיהן על שם גורמים שהיו מעורבים בפעילות 
טרור, בפעילות או בהתבטאות נגד מדינת ישראל, או בשמות שעשויה 

, עשה באופן מושכליהרי שהתערבות זו ת –להיות להם משמעות פוליטית 
בות בתקנת הציבור וברגשות הציבור מחד ר ומינימליסטי, תוך התחשזהי

 15.גיסא, ועקרון האוטונומיה של הרשות המקומית מאידך גיסא

, בין ההתחשבות בתקנת פטי לממשלהמשץ הנציגת היוע ה שלהמודגש במכתבהאיזון 
יחס לאפשרות לבין האוטונומיה של הרשות המקומית, הוא אכן מרכזי ב יוהציבור ורגשות

אינה  זואפשרות לא ש, אהרשות המקומית ידי-שניתנים על ותרחוב הפסילה של שמות
 המשפט.-ביתשל  הכרעהלעיל,  מפורטכ ,מצריכה; היא נתונה לשר הפנים
הסמכות לבקר הענקה של ו רחובלהסמכות להעניק שם של  "מןמיקו"עד כאן לעניין 

 ,השיוםסמכות  ה שלחובות המלוות את אופן הפעלתה – מוקד המאמר לא עתה. אפנה כזו
מבקשת ש אחתעוד הערה אעיר  לפני כןאך . ההדעת ביחס להפעלת-סייגי שיקולקרי, 

מישור האל מתחום הדיון הנורמטיבי אל תחום המעש, רגת חוואשר , להוסיף פיסה לתצרף
מכתבו של שר הפנים דרעי לראש המועצה  לאתי שלהלן חוזרת הער .הבנת המציאותשל 

 הוראת השראחר  ללא עוררין מילא ראש המועצה ,העיתונאיפי הדיווח -עלהמקומית ג'ת. 
כלפי סמכות נטענת,  –צייתנות זו  16.את שלט הרחוב "יאסר ערפאת"באופן מיידי והסיר 

פער בין לקשורה  –שגויה( אף מפוקפקת )ולתפיסתי היא שהניתוח המשפטי מגלה כי 
ערביות לבין המקומיות הרשויות הנתון ל" למתן שמות ממשיה-פוליטי"המרחב ה

סביר זאת החבר כנסת, כהונתו כ"המרחב המשפטי" העומד להן. ד"ר יוסף ג'בארין, בעת 
 :כך

משמע,  –רוב רובן של הרשויות המקומיות הערביות הן ללא גב פוליטי 
ועל  –אין לראש הרשות קשר הדוק עם מפלגה כזו או אחרת בקואליציה 

 .כן הן אינן "גופים מאתגרים"
מימון עצמיים משמעותיים )ארנונה עסקית רבה וכדומה(, בהעדר מקורות 

התלות שלהן במשרד הפנים היא גבוהה מאד. כמעט כל תקציבי הפיתוח 
שלהן מגיעים משם: מענקי האיזון, רזרבות השר וכדומה, ואלו הם 
תקציבים שמעשית נתונים לשיקול דעת רחב של השר. אשר על כן, לא 

                                                             
מכתב מעו"ד שרון רוברטס, מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, לעו"ד סאוסן זהר,  15

 עותק מצוי בידי המחבר(.( )17.8.2018ארגון עדאלה )

 .2, לעיל ה"ש שעלאןראו  16
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יק שמות הוא שיקבע את המידה המצב המשפטי בנושא הסמכות להענ
שבה רשויות מקומיות ערביות יאתגרו את השר ואת הממשלה, אלא מצב 

 הדברים המעשי/הפוליטי/הכלכלי הנזכר.
בנוסף לכך קיים עוד גורם משפיע בעניין שמות הרחובות, והוא העמדתו 
של תקצוב ייעודי מצד משרד הפנים לצורך שילוט רחובות. מדובר בהכנת 
השלטים, הצבת עמודי שילוט ועוד. זה לא מעט כסף. הפרקטיקה של 

ללוות את בקשתה הערבית משרד הפנים היא לדרוש מהרשות המקומית 
 17שמות הרחובות. ה שלרשימהגשת הלתקצוב ב

ים גסיי, ואעבור עתה לרחובותלמתן שמות  לשבהליך מעט גם בסמכות ואם כן דנתי 
הוא החובה  , כאמור בפתח הדברים,הםיניבממרכזי הש ,נהליהמהדעת -מתחום שיקול

אמורה לאזן בין סמכותה שנוי במחלוקת לפעול בתוך "מתחם הסבירות". בחירה בשם 
היא ש ולקהילת המיעוט חשוב להאשר לבחור בשם המקומית ושיקוליה של הרשות 

אחרים הם של חלקים רגשותיבשל אותו שם עוצמת הפגיעה ו "תקנת הציבור"לבין  מייצגת
היא הבנת מהותה של עילת כאן  מרכזית ממתחם הסבירות? שם נבחרמתי יחרוג . מהציבור

המשתנים המשפיעים על עוצמתה זיהוי , אופן התגבשותההבנת  – ""הפגיעה ברגשות
 .שמולהמתאזנים טעמים הבהשוואה לה ושאלת המשקל שיש לייחס ל

הגבלות הדעת: -שיקול – ערבית רשות מקומית ידי-עלמתן שמות . ב
 (א) "פגיעה ברגשות"ו"מתחם הסבירות" שבדין, 

 רחובל. מתן שם 1

 דרך גיאוגרפי-ציון, ציפור ,עץ ,פרח ,פשוט סידורי שאינו מספר –שם רחוב קביעת 
זו רשות שלטונית בישראל. ידי -עלהנעשית או הנצחה של הוקרה  פעולההיא  – וכדומה
 לעצב ,, כלומר"הגמוניה"מבקשת לגבש תכופות ר לעיתים שאת, תרבותי-תחינוכיפעולה 

                                                             
אגב, דומה דרך . (24.3.2017) אל המחברג'בארין ד"ר יוסף חבר הכנסת דואר אלקטרוני מ 17

( מחזק את דבריו של 49בקצרה בהמשך )בה"ש אגע כי גורלו של תיאטרון אלמידאן, שבו 
שולל כמובן את האפשרות לקיומם של הסברים נוספים אינו ג'בארין. ההסבר שהוא נותן 

בעיקר  –הגבלת העיסוק במתן שמות  ,תיה צייתנות מהירה שהופיעה בכפר ג'ת. להערכלאות
לשונּות גם ד וקשור מא –שמות בעלי משמעות לאומית או משמעות תרבותית אחרת 

 םבהם מחלוקות בין דתיים לבין מסורתיהיוצר  ,םיישובים הערבייבתוך ה תברתיהח
שוני מחלוקות על רקע מול המדינה;  לאוחילונים; מחלוקות פוליטיות באשר להתנהלות 

מחלוקות על ישוב אחד; יתכופות בלעיתים החיים , בין מוסלמים, נוצרים ודרוזים דתי-בין
גיוון זה מניע בהם תחרות פנימית, ועוד. ה ,ישובים רביםיהמבנה החמולתי המתמיד ברקע 
אינן ו תורמים לכך שחלק משמעותי מהרשויות המקומיות הערביות ילאמתח הנלווה וה

 וקרה נוספים.בשמות רחובות ובביטויי ה – ביותבוודאי לא באינטנסי – עוסקות
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שכל "כנרצה שייתפס , את שמתקבל על הדעת לחשוב ולהגידשאת  (גלוי או סמויאורח ב)
 18ישר".

לא ו לא להתערב ההכרעה שלמ מהותיבאופן  שונההיא פעולה מצד רשות הוקרה 
בהחלטתה של סמכות הגבלה.  אדם שכלפיהם נתונה לה-פעולת ביטוי של בני להגביל

גוף פרטי של ל אדם או ביטוי שמלהבדיל  ,"ביטוי שלה"הרשות להוקיר יש משום 
ל ש ,העדפתהגילוי ישיר של היא שלה  ההוקרפעולת ה. כלפיו בוחרת לא להגיב הרשותש

 בהרבהפוטנציאל גבוה מה יענושאת היא מטעם זה  .דבר להנציח או להללה תבחיר
והן בהשוואה  אדם פרטיים-ניפעולת הוקרה מצד בלפגיעה ברגשות הן בהשוואה ל

 "להגביל לא" ההחלט. ככלות הכל, כזה או אחר פרטי לא להגביל ביטוישלה להחלטה 
שמור על ל , למשל,הדין הוא שמורה לה – שנכפית עליההחלטה כופות תלעיתים היא 

לפרש אפשר -אירה ברבהעדר . בענייןרה ברלה  מותיראינו הוא  ;אדםחופש הביטוי של 
מבלי שהושמע  ם הביטויע או הסכמה כהזדהות החלה עליה לחובה ה של הרשותציותאת 

 19שהוגבל.
הוא אכן  הטמון בפעולות הוקרה של רשות שלטונית "עצמתפוגענות מו"לפוטנציאל ה

הוקרה או פעולת . ראשית, לענייננו כאן מגבלותיהבאך חשוב להכיר  ,כוח בתנקודה ר
מצידה של "המדינה", שהוא " מתן הכשר"טומנת בחובה  נהאירשות מקומית של  הנצחה
פי הניתוח -משום שעל ,בין היתר ,כזה מדינה-הכשרבה אין  20משקל במיוחד.-כבד הכשר

הרשות שהעניקה אישור של שר הפנים לשם  –לא לא אמור להינתן יוממ –לעיל לא נדרש 
. שנית, שם שנבחרלגנות או מלבקר השר את אין דבר המונע . יתר על כן, לרחוב המקומית

הבנת המצב , והנה 21נפש.-למפח ,ציפיות שנכזבותל , בין היתר,פגיעה ברגשות קשורה

                                                             
מחקר בעיצוב  – אביב-"בין שתי ערים: הנצחת מלחמת העצמאות בחיפה ובתל מעוז עזריהו 18

"שמות )( )להלן: עזריהו "בין שתי ערים"( 1993) 99–98, 68 קתדרה" הזכרון הישראלי
רחובות הם אמצעי זול, יעיל ופשוט להנציח גיבורים ואירועים היסטוריים. כמכלול הם 

תרונם הוא בכך שהם מצליחים להחדיר ערכים לאומיים לערוצים ימציגים טקסט של העבר... 
ראו גם עאמר דהאמשה וליאורה ביגון "על ֲהָזָרה  .(יומיומיים של התקשורת החברתית"

זרוח: הערבית ו (. 2014) 190, 183, 43 תיאוריה וביקורתהעברית בשילוט הדרכים בגליל" וא 
בין הגמוניה שדיון בקשר לאופני הבנייתה, ובלדיון תיאורטי במושג "הגמוניה" של גרמשי ו

משפט ותרבות בישראל בפתח המאה מאוטנר  מנחם מושג "אידיאולוגיה", ראוהלבין 
 (.משפט ותרבות בישראלר ( )להלן: מאוטנ2008) 175–172 העשרים ואחת

 :Ilan Saban, Offensiveness Analyzed, ראו, בין היתר וזה דההנקולהצגה מפורטת של  19

Lessons for Comparative Analysis of Free Speech Doctrines, 2 CHI.-KENT J. INT’L & 

COMP. L. 60 (2002). 

מועצמת" אינו שמור למדינה לבדה. גם גוף ר "פוגענות ויצלראוי להבהיר, עם זאת, כי הכוח  20
החברה עשוי לשאת כוח כזה. ראו את ניתוחו של גנז ביחס  שנתפס כ"ייצוגי" עבור כלל

מריכרד ואגנר עד זכות חיים גנז  :לתזמורת הפילהרמונית של ישראל בהקשר של נגינת וגנר
 (.2006) 1פרק  ניתוח פילוסופי של בעיות ציבור ישראליות: השיבה

לניתוח אופני ההתגבשות של פגיעה ברגשות והמשתנים המשפיעים על עוצמתה ראו, בין  21
תרבותיות במדינה דמוקרטית -רבהיתר, שם, וכן דני סטטמן "פגיעה ברגשות דתיים" 

רונן שמיר אבי שגיא ו)מנחם מאוטנר,  133 צבי ז"ל-ספר הזיכרון לאריאל רוזן: ויהודית
, המנתח דוגמאות מעניינות וקשות של פגיעה ברגשות, ראו (. לדיון חשוב נוסף1998 עורכים
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-את הפגיעה שיחוש חלק מהציבור לנוכח אי הקהותצפויה ל ,נותח לעילכפי ש ,המשפטי

רשויות מקומיות ב –בהקשר של הוקרה  –תלית נהציפייה הוהמדינה;  ה שלהתערבות
 יהמהציפי זניחה-לא במידה השונפלסטיני ה-המייצגות את בני קהילת המיעוט הערבי

רשויות מקומיות המייצגות את  מדינה אוה כלפי)של ביטוי הוקרה( המופנית בהקשר זה 
 .בני קהילת הרוב

לבין  ומול טעמים לסובלנות, והקשר בין טעמים אל לא "פגיעה ברגשות". 2
 קהילת המיעוטכלפי  עכשוויצדק -איהיסטורי ו צדק-איהתקיימותו של 

גוף פרטי משום שהביטוי של להגביל ביטוי של אדם או  תבקשמרשות שלטונית ר שאכ
 :דומא התגבשותו של מבחן איזון תובעניב יתותנמהגבלה ה"פוגע ברגשות הציבור", 

האנושי שראוי לשאתו במשטר בולת מעבר לסף הס"להיות צריך הביטוי המוגבל 
עולה  23.פים של הסובלנות ההדדית"יאמות הסמזעזע את "אשר ביטוי  22,"דמוקרטי

? עצמההשלטונית רשות ה מצדפוגעני  ביטויהגבלת על שחל מבחן הזהו השאלה: ה
אלא מבחן תובעני פחות. לדעתי ברמה העקרונית מתעורר התשובה הבסיסית היא שלילית. 

רשות של ביטוי פוגעני מתי ראוי לפסול  השאלהוהוא שיקול משמעותי,  במקביל שמופיע
רשות שהרי  – בעניינה מה יהא סף הפוגענות הנדרשכלומר,  – ערבית שהיא מקומית

מייצגת "מיעוט כרוני" רשות מקומית ערבית  .זאת שיקול מיוחד-בכלמעוררת מקומית כזו 
בדמות  ,"תיקון"סוג של ל ,נורמטיביתמבחינה  ,זכאית היאולכן  24,מודרשהוא גם מיעוט 

                                                             
Mohammed Saif-Alden Wattad, The Meaning of Wrongdoing—A Crime of 

Disrespecting the Flag: Grounds for Preserving “National Unity”?, 10 SAN DIEGO 

INT’L L.J. 5, 54–56 (2008) ביטוי, פגיעה ברגשות אילן סבן "הקצאת משאבי גם . ראו
עיוני  "והשפעה על תרבות בחברה שסועה העוברת שינוי: תיאטרון עירוני בעיר מתחרדת

(; "הקצאת משאבי ביטוי ופגיעה ברגשות"( )להלן: סבן 2010) 488–480, 473 לג משפט
Sabanהשוו עם ניתוחה של מיטל פינטו "פגיעה ברגשות או פגיעה בזהות 19ה"ש  , לעיל .

לניתוח  ( )להלן: פינטו "פגיעה בזהות תרבותית"(.2010) 647טו  המשפט" ?תרבותית
התפתחות ההכרה בפגיעה ברגשות של  ההכולל סקיר ,העת האחרונהן משפטי מפורט מ

הישראלי ובחינה ביקורתית של התפתחות זו, ראו שיר אשכול כעילה להגבלת ביטוי במשפט 
"על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על 'רגשות'? על הגנה על רגשות במשפט 

 .(2020) 289ג  משפט, חברה ותרבותהישראלי ומה שעומד מאחוריה" 

הדין של -לפסק 16, פס' 249( 1, פ"ד נח)בכרי נ' המועצה לביקורת סרטים 316/03 ץבג" 22
 .)הסרט "ג'נין, ג'נין"(( 2003) השופטת פרוקצ'יה

הדין של הנשיא -לפסק 14, פס' מפלגת שינוי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית 2194/06 ץבג" 23
 (.החרדים נגד בחירות תעמולת תשדיר)פסילת ( 28.6.2006נבו ) ברק

 ,לבין קהילת הרוב הוא מבני ונוקשה ם"מיעוטים כרוניים" הם מיעוטים שהשסע הפעור בינ 24
פשוט -ללא –לשוני הדתי ו/או הלאומי ו/או ה –די השסע ימעבר בין שני צהופך את הכזה ש

, דוגמת נידונות להיוותר מיעוט. חלק מהקהילות הללו וכן קהילות אל-כלל ועיקר, ועל
 ותך אחרא –משמע, לא להיות מודרות  –יכולות לחבור לקהילת הרוב  המיעוט החרדי,

תיאור המציאות או נבואה  –. השוו רות גביזון "המהפכה החוקתית מאוד בכך ותמתקש
ארבעה מיתוסים על (; ברק מדינה "1997) 69, 21כח  משפטיםהמגשימה את עצמה?" 



 סמכותן של רשויות מקומיות ערביות להעניק שמות לרחובות גמשפט וממשל כו תשפ"

 15 

שלה הנושאות מטען ביטוי והקצאה פעולות בכל הנוגע בותר מרווח פעולה רחב י
בהשוואה לרשויות או שרוב תושביהן יהודים בהשוואה לרשויות מקומיות  ,זאת .סימבולי

מדוע? משום בתוך קהילת הרוב היהודית. תרבותיים המייצגות מיעוטים מקומיות 
זוכים ופלסטיני, ה-פחות מהמיעוט הערביהרבה חלשים ומופלים פחות  ושמיעוטים אל

עבור  25.השתייכותם לקהילת הרובייצוג סימבולי משמעותי מכוח בתכופות לעיתים 
שבה כמעט יחידה ההשלטונית זירה ה הרשות המקומית היא ,פלסטיניה-הערביהמיעוט 

 .השתקפות במרחב הציבורייש  ותרבותהיבטים הלאומיים והדתיים של ל
מצד טיעון של "צדק מחלק" ( 1)טיעונים: שלושה  ,אפרטארחיב ו, כפי שכאןעולים 

"צדק של טיעון ( 2) 26;שגודלו ניכר "מיעוט יליד", שהוא פלסטיניה-המיעוט הערבי
זה  מיעוט שלמקיפה ביותר שנים ויותר מתרחשת הדרה סימבולית , שכן שבעים מתקן"

לאורך כל  ,מתבטאת של המיעוט ההדרה הסימבולית( 3) 27;במרחב הציבורי של ישראל

                                                             
רד פוזנר על 'ריצושל רוברט בורק הביקורת מאמרי  לעביקורת שיפוטית )בתגובה 

 .(2007) 422, 399 ג דין ודבריםהאקטיביזם השיפוטי של אהרן ברק(" 

לניתוח מעמיק של השוני בין מעמדו וכוחו של המיעוט החרדי לבין המעמד והכוח של  25
הקצאת הטובין החברתיים אך גם בהיבטים של גם במישור  –פלסטיני ה-המיעוט הערבי

ראו גילה שטופלר "המיעוט  – מקיפים אחרים של כוח קיבוצי ושל סיכונים המלווים כוח כזה
משפט, מיעוט תרבותית במדינה יהודית ודמוקרטית" -הערבי, המיעוט החרדי והתאוריה הרב

 (.2017ראיף זריק ואילן סבן עורכים ) 11 וסכסוך לאומי

 ץפלסטיני ובמשמעותה ראו, בין היתר, בג"ה-לדיון ב"ילידיותו" של המיעוט הערבי 26
, יפו–אביב-ת תלינ' עירילזכויות המיעוט הערבי בישראל עדאלה המרכז המשפטי  4112/99
(: "על רקע זה עשויה להתעורר 2002)של הנשיא ברק  ןדיה-לפסק 25, פס' 393( 5פ"ד נו)

 –השאלה הזו: מה מייחד את השפה הערבית, ומדוע דינה שונה מדינן של שפות אחרות 
אשר הישראלים דוברים אותה? האם אין נובע מגישתנו כי עתה יוכלו  –נוסף על העברית 

כי  לבוא תושבים של ערים שונות, ובהם קבוצות מיעוט של דוברי שפות שונות, בדרישה
השילוט בעירם יהיה גם בשפתם זו? תשובתי היא בשלילה, שכן לא הרי כל אותן שפות כהרי 

הערבית היא שפתו של  ,ראשיתהשפה ערבית. הייחוד של השפה הערבית הוא כפול: 
. להרחבת )ההדגשה הוספה( "החי בישראל מימים ימימההמיעוט הגדול ביותר בישראל, 

לשוני( בודד באפלה? בעקבות -דות" ראו אילן סבן "קול )דוהדין ובטיעון "הילי-הדיון בפסק
( )להלן: 2003) 138, 109 כז עיוני משפטיפו" –אביב-עדאלה נ' עיריית תל 4112/99בג"צ 

שמש "ניטרליות -יעקב בן ראו כן .דין השילוט בערים המעורבות"(-סבן "בעקבות פסק
משפט יפו" –אביב-יריית תלעדאלה נ' ע 99/4112בעקבות בג"ץ : המדינה והזכות לשפה

משפט (; מיכאיל קרייני "ריקושטים יהודיים ודמוקרטיים" 2005) 356–351, 347ח  וממשל
; פינטו "זכויות קיבוציות 6, לעיל ה"ש Karayanni(; 2006) 470–466, 461ט  וממשל

 .193–191 בעמ' ,6"ש הנוכחות ונעדרות", לעיל 

של השירות יון שערכתי ב"מעטפות היום הראשון" הבאה. ע הראו, למשל, את הדוגמ 27
( גילה את הנתונים הבאים: יש כיסוי 1976עד  1970בתקופת שנים אקראית )השנים הבולאי 

חלקם נושאי מדע, ארכיטקטורה, טבע ונוף, וחלקם אירועים  –בולאי למגוון נושאים 
ם השני, שבו המסר היסטוריים ועכשוויים, ימי מועד והוקרת אישים. ביחס לסוג הנושאי

כל הדיוקנאות בבולים מאותה תקופת שנים היו של  ,ערכי הוא גלוי ומפורש יותרה-כניוהת
לאומיים -ביןאישים מהתנועה הציונית או מהנהגת המדינה; כל האירועים, למעט אירועים 

ימי וספורים, היו של אירועים בתולדות המדינה, הציונות והעם היהודי, או אירועי הנצחה; 
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שבחר  שמותוהו סמלי, יודמויותגיבוריו, של  ר נוכחותלא רק בהעד ,שנותיה של המדינה
 .בשמות עבריים ערביים בהחלפה אקטיבית של שמות מקומותגם אלא  ,מקומותלתת ל
 שניתנו והחליפוהעבריים  השמות רובאך , אכן עתיקים הםשניתנו העבריים  השמותמקצת 

 מירון בנבנשתי:ל ש נוקביםה דבריוחדשים לגמרי. הנה  את הערביים הם

ָיה ימְּ ]חקר שמות מקומות[ של הארץ ובגלגולי שמות  שנים עסקתי בטֹוּפֹונ 
השמות הערביים  9000-אתריה... במהלך עבודתי למדתי את יותר מ

פונימיה והמופיעים על המפות, ואלה הקסימו אותי. העושר הטמון בט
הערבית הוא מדהים ביופיו, ברגישותו לנוף, בדקות האבחנה ובבחירת 

שירה, ההומור הוא לעיתים  הדימויים. המטאפורות הן בעלות איכות של
עדין ולעיתים סרקסטי, הידע האקלימי, הכרת הטבע והדומם מושלמים. 
בני האדם שקבעו את השמות האלה לא היו צריכים לבטא את אהבתם 
לאדמתם ביצירות פיוטיות גדולות ולשיר לה שירי געגועים ממרחקי 

 גלותם.
העתיקים, אבל הם ...האירוניה היתה בכך שיהודים חזרו אל מקומותיהם 

ידעו לזהותם משום שבמשך אלפיים שנות היעדרותם, אנשים שהתגוררו 
ארמיים -בהם שימרו אותם. בלא דבקותם של הערבים בשמות העבריים

העתיקים לא היו הציונים מסוגלים לשחזר את המפה העברית שלהם. אבל 
הם גמלו לערבים במחיקת כל השמות הערביים מן המפה. לא רק שמות 

נ"כיים חודשו, אלא כל שם ערבי עוברת, אף אם לא קדם לו שם עברי ת
עתיק. זה היה מעשה כפוי טובה: לאבד ולמחוק את אלפיים שנות 

                                                             
אשר נבחרה כאמור  ,החג שצוינו היו יהודיים בלבד. בתמצית, בתקופת השנים שנבחנה

מיעוט הערבי ל יםמועד או אירוע הקשור-באקראי, אין ולּו בול אחד שעניינו אישיות, יום
ערבים בישראל או לקיום בין יהודים -אגב, אין גם ולו בול אחד שעניינו הדודרך בישראל. 

קטלוג  – (1998) תשנ"ח–תש"ח :בולי ישראלהדואר רשות  ראוזכויות האדם והדמוקרטיה. 
ממשיך אף ואולי  ,מאשר כי "דפוס סימבולי" זה התקיים לאורך שנים ארוכותבולים ה

להתקיים. כך, למשל, בתחום האישים מגלה מפתח הנושאים של הקטלוג הבולאי את 
שי המדינה; אישים זרים; דמויות במאבק להקמת המדינה; דמויות הקטגוריות הבאות: אי

ישוב; הרוגי מלכות; לוחמים יסטוריה הקדומה; דמויות מתולדות הציונות והימהמקרא והה
בנאצים ודמויות מתקופת השואה; נפלו בשירות המדינה; נשיא המדינה; נשים; סופרים, 

הדורות. עיון ברשימת שמות האישים דעות ומשוררים; רבנים וחכמי היהדות לאורך -הוגי
מגלה ולּו אישיות ערבית אינו קום המדינה( לאחר , חמישים שנה 1998עצמה )המעודכנת עד 

בולים  500,1-ההווה או מהעבר, הרחוק או הקרוב. בין כן פלסטינית או אחרת, מ, אחת
ים העוסקבלבד שהונפקו ביובל שנותיה של ישראל מגלה מפתח הנושאים שני בולים 

שה בולים בקטגוריה של "מיעוטים": יד ירסלי( וחמהאוניווהאדם )עיסוק מהיבטן  בזכויות
און לתרבות יכרון לנופלים הדרוזים, חג הפסקת צום הרמדאן, חג הנביא סבלאן, המוזיז

 הבדווים, הצ'רקסים בישראל.
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היעדרותם מן הארץ, ואת כל התרבות שהתקיימה בה, רק משום שרצו 
 28ליצור קשר ישיר עם מסורתם העתיקה.

ידי -ת, שתפקידה תומצת עלפעולתה של ועדת השמות הממשלתיהיא ד ומרכזית כאן מא
הוועדה קובעת שמות ליישובים, להיאחזויות נח"ל, " ועדה באופן הבא:ומזכירת ה

למאחזים, לעצמים גיאוגרפיים כמו נחלים, מעיינות, הרים, שמורות טבע. הוועדה קובעת 
גם את השמות למועצות אזוריות, לחבלים גיאוגרפיים התיישבותיים, למחלפים, לצמתים 

ההצעות לשמות יישובים מועברות לעיונם ולהערותיהם של  ...היסטוריים ולאתרים
שאלה מתמשכת נוכחת בהקשרה  29."הגורמים המיישבים וגרעיני ההתיישבות המיועדים

סמוך גוריון -בןלה מהיעד שהציב  , לאורך שנות פעולתה,נפרדההיא עד כמה של ועדה זו: 
 :, מנוסח בלא כחל ושרקיעד זה הנהו ?הקמתהל

כשם שאין אנו  :מטעמים מדיניים םעלינו להרחיק את השמות הערבי...
מכירים בבעלותם הפוליטית של הערבים על הארץ, כן אין אנו מכירים 

 30בבעלותם הרוחנית ובשמותיהם.

חברתי, אלא גם -רק במישור הארצי, הכלללא הופיעו  האקטיבית ההדרה וההחלפה
 31.אותן עריםשל  שמותהועדות אמצעות בערים המעורבות בלרבות במישור המקומי, 

                                                             
 ראו גם .(2012) 73–71 חלום הצבר הלבן: אוטוביוגרפיה של התפכחותמירון בנבנשתי  28

MERON BENVENISTI, SACRED LANDSCAPE: THE BURIED HISTORY OF THE HOLY LAND 

(2000) 1948INCE Sישובים יקברות ומסגדים ב-עוסק, בין היתר, בגורלם של בתי, ה
 ם החרבים.יהפלסטיני

כרך  : מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיהישראל-ארץחנה ביתן "ועדת השמות הממשלתית"  29
 ה של(. לניתוח נחשוני של פעולת1992חנה ביתן עורכת ) 367, 366 אברהם בירן ספרכג: 

(. לדיון 1997) 7, 11 תיאוריה וביקורתועדת השמות ראו מירון בנבנשתי "המפה העברית" 
בצדי הדרך ובשולי מפורט נוסף בהתנהלותה של ועדת השמות ראו, בין היתר, נגה קדמן 

 (.2008) ק שלישיפר מהשיח הישראלי 1948-שהתרוקנו בהתודעה: דחיקת הכפרים הערביים 

תשובה  .(20.10.1949ועדה לקביעת שמות מקומות בנגב )של ה 8פרוטוקול ישיבה מס'  30
ד לא כיהנו בה ושנים ארוכות מא :טמונה בהרכבהשל הוועדה חלקית לשאלת התנהלותה 

קרב קהילת המיעוט. אחד מבייצוג סמלי של אדם נציגים ערבים כלל או הייתה הסתפקות 
ראש -לפרופ' משה שרון, יושב ,ראו מכתב מעו"ד סנא אבן ברי, האגודה לזכויות האזרח

"ימונו נציגים ערבים לוועדת השמות הממשלתית"  ;(7.1.2019) ועדת השמות הממשלתית
 .https://www.acri.org.il/post/__139( 23.1.2022) האגודה לזכויות האזרח בישראל

אופקים גל "הסמלה פוליטית במרחב העירוני: שמות רחובות בישראל" -ראו יורם בר 31
חלקי של עיריית באופן השוו למהלך שונה  .(1992) 129–128, 119 ,34–33 בגיאוגרפיה

גם בחיפה התרחשה החלפה משמעותית של  ,. עם זאת122בעמ'  ,שם, 1951 שנתחיפה ב
מעיר כי פעולת ה ,104בעמ'  ,18שמות רחובות. ראו עזריהו "בין שתי ערים", לעיל ה"ש 

. המנוצחים הפסידו לא רק 1948ן שהושלם באפריל צחולנההחלפה היוותה "ביטוי סמלי 
דניאל  אלא גם את הזכות לספר על שלטי הרחובות את סיפורם הלאומי". ראו גם ,את בתיהם
 הארץ של מי העיר הזאת, לעזאזל? המאבק של שמות הרחובות ביפו""מונטרסקו 

(22.5.2017 )1.4108639-https://www.haaretz.co.il/blogs/danielmonterescu/BLOG ;
 .355–352, בעמ' 8צבי, לעיל ה"ש -רוזן

https://www.acri.org.il/post/__139
https://www.haaretz.co.il/blogs/danielmonterescu/BLOG-1.4108639
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 לקהילת הלאום היהודיתכמעט שלמה  "בלעדיות סימבולית" אם כן ישראל מעניקה
 .ובמרחבים ציבוריים עירוניים שבהם היא דומיננטית חברתי-במרחב הציבורי הכלל

כשפה  הוא מעמדה של השפה הערבית חברתי-במרחב הכלליחיד משמעותי ההחריג ה
שהופיעה במעמדן ההתפתחות זאת -בכלזה נותר בעיקרו, אולם חשובה  מעמד .רשמית
מדינת הלאום של העם היהודי  –: ישראל החדש יסודה-ערבית בחוקהעברית ושל ה

"עברית היא שפת המדינה",  – היסוד-לחוק 4 יףהלאום(. ראו סע יסוד:-חוקלהלן: )
-המפורט בתוקפו של חוקוראו את הדיון  –"לשפה הערבית מעמד מיוחד במדינה..." 

 32.כנסת ישראל 'חסון נבג"ץ בהיסוד ובפרשנותו 
נועד להדגיש כי כל הסמלים  תייהוד "סימבולית על "בלעדיות י לעילדיבור

לאומי. -חד ,ממדי-הממלכתיים בישראל )למעט, כאמור, סוגיית השפה( נושאים אופי חד
( של לעיתים ,ופורציונליייצוג הולם )פרבהעדר ה או יאין מדובר רק בחוסר סימטרי

כגון מצב שבו רוב ימי המועד הרשמיים מזוהים עם היהודים אך מיעוט של ימי , המיעוט
-מועד מזוהה עם הערבים; בישראל אין ולּו יום מועד רשמי אחד שמקורו במיעוט הערבי

בסיס )החלקי( ב. יתר על כן, רוב השנים לא היה ולּו יום מועד אחד הנוגע פלסטיניה
קיום הוגן -שאיפה לדוההמשותף לכל אזרחי המדינה: ערכי הדמוקרטיה, זכויות האדם או 

בעובדה שיום המועד הראשון  ןערבים בישראל. יותר משמץ סמליות טמולבין יהודים 
כמעט יובל שנים לאחר הקמת המדינה(  התגבשאשר המוקדש לחשיבות הדמוקרטיה )

                                                             
)נבו  של הנשיאה חיות הדין-קלפס 18–17, פס' ישראל חסון נ' כנסת 5555/18בג"ץ  32

-מתקיים דיון מפורט במעמדה המשפטי של השפה הערבית בעקבות חוקבו ש ,(8.7.2021
: "אכן, התכלית בדבר ביצור מעמדה של השפה 80 'פסראו בפרט שם, בהלאום.  יסוד:

 אינה כרוכה,העברית מצדיקה את מעמדה החוקתי כשפת המדינה, אך הגשמתה של תכלית זו 
. לפיכך, ניתן וראוי לפרש את לגישתי, בפגיעה במעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית

העיקרית של המדינה, לחוק יסוד: הלאום כך שלצד היותה של השפה העברית שפתה  4סעיף 
לדיון נוסף, שקדם . )ההדגשות הוספו( "מעמד רשמי –העברית והערבית  –לשתי השפות 

לינגוויסטי של השפה -להתפתחויות הנזכרות, במעמדה המשפטי אך גם במעמדה הסוציו
מעמד השפה הערבית הערבית בישראל, ראו, בין היתר, אילן סבן ומוחמד אמארה "

 885 ,4 מדינה וחברהת, וגבולות השימוש במשפט לשינוי מציאות" בישראל: משפט, מציאּו
)עוזי רבי ואריק רודניצקי  עדכן הערבים בישראל :מעמד השפה הערבית בישראל(; 2004)

(; יהודה שנהב 2011ערבי –כנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודיות ,עורכים
בה מערבית לעברית?" "הפוליטיקה והתיאולוגיה של התרגום: כיצד מתרגמים נכ

(; 2015) 31 ,9 מפתח(; יונתן מנדל "השפה הערבית" 2012) 157יד  סוציולוגיה ישראלית
יונתן מנדל, דפנה יצחקי ומיטל פינטו "רשמית שאינה מוכרת: על מעמדה המעורער של 

 יעל פרנקל "שירה במצור (;2016) 17 ,10 גילוי דעתהשפה הערבית בישראל והצורך לתקנו" 
 "המשפט"מדינת ישראל נ' טאטור"  4480-11-15בעקבות ת"פ : الحصار تحت رشع –

(; מיטל פינטו "שפה שסועה: בין 2018) 5, 82 מבזקי הארות פסיקה – ברשת: זכויות אדם
(; 2021) 267 ,20 תרבות דמוקרטיתמעמד רשמי למעמד מיוחד של השפה הערבית בישראל" 

נב  משפטים" בשפה: חוק הלאום, שפה ודמוקרטיה"התנגדות  ליאורה בילסקי ועפרה בלוך
 ,Law and the Arabic  The Nation StateMohammed S. Wattad(;3202-)צפוי להתפרסם ב

Language in Israel: Downgrading, Replicating or Upgrading?, 54 ISR. L. REV. 263 

(2021). 
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אינה מתיישבת שלמה הזו -הבלעדיות הסימבולית הכמעט 33ין.הוא יום הזיכרון ליצחק רב
ת ויון זכויושהתחייבותה של מגילת העצמאות לכך שהמדינה היהודית שתקום "תקיים  םע

מול  לאגם מצויה במתח ין", והיא חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומ
"לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על משמיעה המגילה שהזמנה חגיגית 

שלום וליטול חלקם בבנין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות ה
 34.מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים"

היא  ,ומשזה אופייה ,ונתומכּו תמשכתמד, ועמוקה מאהיא  בייצוג המיעוטזו  דלות
במרחב הציבורי המתקיים הסימבולי סיון התיקון נלפי את הצורך בסובלנות כ הממעצי

של  המקומ .יותר מקיף מעטבאופן דבריי אנסח את  35הפנימי של יישובי קהילת המיעוט.
חברתי, המדינתי, -המערך הסימבולי" הכלל"המיעוט נפקד כמעט לחלוטין מקהילת 

 לפחות או –, כי הוא משקף הסכמה לגביהחשיבות מיוחדת נושא  . מערך זהקהילתי-הבין
אכן מערך זה המשותף, וציבורי הבמרחב  השל קהילת הרוב ביחס לנוכחות סמלי –פשרה 

של ארגוני חברה  םמכאן מאבק. הבמדינת השל מידה של "שותפות"ולבטא עשוי לספק 
מכאן העיסוק  ;עירוניות-הדרכים הביןשל אזרחית על נוכחות השפה הערבית בשילוט 

כלומר, בשאלה מה ייכתב בשילוט, ) ן השלטיםתוכבשאלת קהילת המיעוט  ושל בנישלהם 
של שילוט בערבית הוספת המכאן העתירה ל ;(הוא ייכתבשפות באילו  השאלהמ בנפרד

החברתי התסכול  ומכאן גם ;שמות הרחובות במלוא תחום השיפוט של הערים המעורבות
אכן,  36.ילוט שלטוניעל שפרטי יטי התרסה סימבולית" בדמות גרפ"לעיתים ל המנותב

                                                             
"הזכויות  סבןראו . לדיון נרחב יותר 1997–תשנ"זה( לחוק יום הזיכרון ליצחק רבין, 2)5 'ס 33

 .295–293, בעמ' 6הקיבוציות של המיעוט", לעיל ה"ש 

. לטענה דומה ראו גרשון גונטובניק "סובלנות 1ח "ר התש"הכרזה על הקמת מדינת ישראל, ע 34
יח  משפט ועסקיםבמדינה יהודית ודמוקרטית בראי פסיקתה של השופטת אילה פרוקצ'יה" 

83 ,114–115 (2014.) 

סובלנות מועצמת כלפי גלות גונטובניק, שם, טוען טענה דומה בדבר קיומה של חובה ל 35
כמוני כאן, במה שנגזר מדרישותיה של הסובלנות פלסטיני. הוא אינו עוסק, ה-המיעוט הערבי

כלפי בחירות סימבוליות של המיעוט ביישוביו, אלא עוסק בסמלים בפרהסיה הציבורית 
הישראלית בכללותה. עמדתו נשענת על טיעון תיאורטי מורכב ביחס לשני סוגים של 

ם מלקיי – גם ערכית וגם משפטית –לתפיסתו חובה קיימת  ישראלכבמדינה אשר סובלנות 
 ";הסובלנות הגרעינית"סוג אחד הוא הסובלנות המוכרת, שאותה הוא מכנה  :זמנית-בו

מה הליכים של הכללה יסובלנות אקטיבית שנושאת ע – סובלנות של הכרההוא והסוג האחר 
 )במקרה של ישראללגביהן  ליתשל אותן קהילות מיעוט דחויות שהמדינה אינה ניטר

. הליכים אלו אמורים לאזן ("יהודית ודמוקרטית" מדינהה ותהימעצם , והמיעוט הערבי
המובהק של המדינה  ליותאת חוסר הניטר ,ראות ליברלית-מנקודת)ולו באופן חלקי(, ערכית 

של  הבין הקהילות המרכיבות אותה, ויש להם במקביל גם תפקיד חשוב בשמירה על יציבות
"פגיעה בזהות תרבותית", לעיל ה"ש במאמרה גם פינטו  נים.מול מתחיה המובְּ  לאמערכת זו 

כמפתח לשאלת ההגנה עליו והסובלנות  מיעוטהמתבוננת במעמדה החברתי של תרבות  ,21
 כלפי התנהלותו.

לעיסוק במאבק זה, על רבים מממדיו, ולשימוש במונח "התרסה סימבולית", ראו דהאמשה  36
, 32סבן ואמארה, לעיל ה"ש ראו כן  .31ראו גם מונטרסקו, לעיל ה"ש  .18וביגון, לעיל ה"ש 

לשאלה מה יופיע בערבית. האם סוגיית שמות היישובים הויכוח פונה : "899–898בעמ' 
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הדרתו של  :דוחברתי הוא עגום מא-מצב הדברים בהקשר הכלללעיל, במפורט כמתואר 
הזכות  , ובמילים אחרות,וחלטתהיא כמעט משל ישראל מערך הסימבולי מה המיעוט

משזה . מיוחדהיא רזה ב חברתי-מישור הכללבל"ייצוג והקצאה מיוחדים" שלו הקיבוצית 
)המדינתי,  הזה מצב הדברים ינוילש( 1לשתיים: )חזק  טעם נורמטיבייש  ,הדבריםצב מ

 דההקפל( 2); (אשוב בשורות הסיום של המאמר)ולכך  במידה של ממש (חברתי-הכלל
 ,, כלומרקהילתי-הפנים זכויות "הניהול העצמי" של המיעוט במישור הסימבולישמירת על 

 37.במרחב המקומישלו  ההוקרהביטויי הסובלנות כלפי  קתלהעמ

התערבות של השלטון המרכזי בהקצאתו הסימבולית של שאלת העוד על . 3
 השלטון המקומי הערבי

כסוג של פעולה  ,הקצאה. "הקצאה שלטונית"פעולה של  כאמור הוארחוב למתן שם 
 .שונותתיאורטיות ונורמטיביות  שאלותמעוררת ו, וניםאופנים מגּומתרחשת ב ,שלטונית

 –ומתי היא רשאית  –רשאית רשות שלטונית אם היא  שאלה אחת .להלן שתיים מהן
ובאופן  .אדםתשלום מ ,למשל ,או לגרועלשלול כדי ההקצאה שלה להשתמש בסמכות 

או להתנהלות )של אדם התנגדותה לביטוי לבטא את רשאית הרשות האם  יותר: קונקרטי
שאלה  38?לכאורהלה הוא זכאי ש שלטונית הקצאהה של אמצעות שלילב (שלו אחרת

                                                             
בערבית בשילוט הדרכים תתמצה בתעתיק ערבי של השמות העבריים, או שמא תיפתר בציון 

ורר לעתים אפילו ביחס לכיתוב שמותיהם הוויכוח מתע ?שמות היישובים במקורם הערבי
של יישובים שכל אוכלוסייתן ערבית, אך במיוחד ביחס ליישובים מעורבים )האם בערבית 

(, וביחס ליישובים שהיו בעבר ערבים ואינם עוד )כמו טבריה/טברייא 'עכא'או  'עכו'ייכתב 
... לכך 'קצאה מיוחדיםייצוג והל'לזכות מהותית תביעת המיעוט היא או ציפורי/סאפורי(... 

שהמיעוט עצמו יבחר את הייצוג הלשוני הננקט בשפתו. יתר על כן, זוהי גם תביעה 
של המולדת המשותפת". בפרהסיה  –כקהילה לאומית  –לשותפות: לנוכחות של המיעוט 

המשפט העליון בעניין שפות השילוט העירוני בערים המעורבות, -הדין של בית-לפסק
 .26ה"ש בראו המקורות הנזכרים לעיל , ולדיון האקדמי בו

ת הקבוצתית"( ראו למיפוי תיאורטי של סוגי הזכויות הקיבוציות )"הזכויות הנובעות מהשונּו 37
 .252–249, בעמ' 6"הזכויות הקיבוציות של המיעוט", לעיל ה"ש  סבן

(, 2הצעת חוק התרבות והאמנות )תיקון מס' נעשה במסגרת מענה לשאלה זו לתת ניסיון  38
לדיון מעמיק בהצעת החוק ראו אדם שנער "חופש . 66הממשלה , ה"ח 2018–התשע"ט

(. לדיון נוסף 2018) 29יב  משפטים על אתר ההנצחה"-הביטוי, חופש המימון ועקרון אי
הקצאה של  בשאלות של השפעה על שיח פוליטי ותרבותי באמצעות הקצאה ושלילת

ה הקצאת משאבי ביטוי ופגיע" ידי רשות שלטונית, ראו סבן-משאבים ציבוריים על
יים דיון מקיף בשאלות של פגיעה בחופש המשפט העליון ק  -. בית21, לעיל ה"ש "ברגשות

הקצאה המבקשים להרתיע גופי תרבות מפני תבחיני ביטוי )ופגיעה בשוויון( באמצעות ה
ישובים יהודיים יבדרך של הימנעות מלהופיע ב –)במקרה המסוים שנדון  הבעת עמדתם

האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שרת התרבות  7647/16בג"ץ ראו . (הירוק מעבר לקו
את החלטתו של . בדעת רוב הוא פסל (התרבות שרת)להלן: עניין  (13.5.2020נבו ) והספורט

כך הסביר זאת המשנה ישובים כאלה. י"בונוס" לגופי תרבות שהופיעו בלתת משרד התרבות 
: "לגישתי, יש לאמץ בנושא זה דווקא את חוות דינו-לפסק 79–78בפס' שם,  מלצרלנשיאה 
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 לא להקצות השלטונית על הרשותהאם ניתן לכפות  :במאמרי עוסק אנזו שבה היא  אחרת
ד ומאאינה רחוקה  , ראוי לשים לב,שאלה זו ?למי שהיא בוחרת להקצות לה/לו

הממשלה, שר הפנים,  –מהראשונה, שכן ניתן לנסחה גם כך: האם רשות שלטונית אחת 
, תקצובלהגביל, למשל בדרך של איום בשלילת מוסמכת  – התרבות , שרתשר האוצר

 ?זוהקצאה של החלטת התנגדות לבשל , רשות מקומית, רשות שלטונית אחרת
 נבחנה השאלהשם  39,, שהוזכר לעילשלום עכשיובעניין הדין -עוסק פסק זובשאלה 

למימון מסוימות ת ות מקומייוהקצאה כספית של רשו: הראוי להטיל איסור על הבאה
שדחתה בעיקרם של דברים את  ,בדרכו להכרעה ?"תוכנית ההתנתקות"נגד קמפיין ציבורי 
העליון המשפט -ביתפסע , שהתנגדה לאותה הקצאה ,שלום עכשיותנועת עתירתה של 

שהיא סוגיה לשל הרשות המקומית מימון ההבחנה בין  (1)של שלוש הבחנות: בנתיבן 
 (2); באופייה מקומיתשהיא סוגיה מימון בין ל ,חברתית-כללארצית במהותה, כלומר 

חברתית -כלל הסוגיאותה שלגביהן בין רשויות מקומיות  גד,ומנבאופן , שפועלת ההבחנה
יה השלכות – שם במקרה המסוים שנדוןקיומיות )מקומיות  השלכות באופן ייחודינושאת 

על וכן רצועת עזה מ להיעקר צפוייםההמתיישבים היהודים על ההתנתקות" תוכנית " של
"הבאים  יו צפויים להיותגדה המערבית, שהב / המתיישבים היהודים ביהודה ושומרון

ההבחנה בין הקצאה כספית ממקורותיה  (3) ;לבין רשויות מקומיות אחרות (בתור"
שלה, לצורך הקמפיין התקציביים העצמאיים של הרשות המקומית לבין הישענות 

 מטעם הממשלה. ,י העברה, דוגמת "מענקי איזון"על תקציבהציבורי, 
בסוגיה של  מנתבת אותנו ,, על הבחנותיהשלום עכשיוהלכת היכן לנשאלת השאלה 

בין הבחנה : רביעיתהבחנה ל הלב-מפנה את תשומתזו  שאלה .רחובותלמתן שמות 
 שלום עכשיות הלכהניסיון להקיש מ. סימבולית (הוקרההקצאה )הקצאה כספית לבין 

 :כךלענייננו כאן צפוי להדגיש 
 .בישראל השלטון המקומימובהקת של מקומית נשען על סמכות  רחובל מתן שם א.
 מויות מקומיותלהוקרה של ד , ברמת התכנים,מעולם לא הוגבלהזו מקומית סמכות  ב.

מועדפים או סמלים מקומיים או ערכים  – סופרת מקומיתאו  ראש עיר לשעבר – דווקא
 נחהלא ת בישראלרשויות מקומיות שלטוני של ה-תרבותיתפיסת התפקיד ה. מקומיים
 בכיוון כה מצומצם.לעולם 

הצדקה כ שלום עכשיו יןד-קצביע פסהל"ייחודיות" שעליה  קרובה, הוספתננקודה  ג.
מדינית להקצות כספים לקמפיין נגד תוכנית  רשויות מקומיות "מתנחליות"להסמכת 

                                                             
, Souterהמשפט העליון האמריקאי[, השופט -הדעת המשכנעת של שופט המיעוט ]בבית

והזכות לחופש הביטוי חלים גם במקרה של  האמריקאית התיקון הראשון לחוקהשגרס כי 
רשאית להעדיף ביטוי אחד על פני האחר,  איננהמימון ממשלתי לאמנות, והממשלה 

מ'עקרון מכנה התעלמות  ד"ר שנערגם מה ש סעיפי התיקוןמטעמים פוליטיים... כמו כן, יש ב
ינסו לבצר באמצעות 'חופש המימון',  לא, שדורש כי הממשלה, או שריה ההנצחה'-אי

ה ולהבטיח במישרין או בעקיפין, את תפיסות הגורמים הפוליטיים המרכיבים את הממשל
 .)ההדגשות במקור( את המשך שלטונם"

 .9, לעיל ה"ש נגיד ;8, לעיל ה"ש צבי-רוזןגם  ראו .8ה"ש לעיל  ,עכשיו שלוםעניין  39
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הן  רשויות מקומיות ערביות , היא הנקודה הבאה:נסיגה משטחבדבר  של הממשלה
, נציגות של מיעוט ילידהן משום ש ,זאת. סימבוליתה הקצאבהקשר של  ייחודיותאכן 
יחיד כמעט סמכות , והן נותרו מקור מליםבמישור הסד ומאעמוק באופן קופח הוא מש

יסוד ההלכה , על לביטוי סמליה של קהילת המיעוט. ייחודיות זו מזכה אותן לפיכך
 .רשויות מקומיות אחרותשל זה מרחב פעולה רחב מב הפסוקה,

 השפעת הכוונה שביסוד ההוקרה או ההנצחה על עוצמת הפגיעה ברגשות. 4

ובתוך כך  ,מוטענת במשמעות אחרות( כמו פעולות אנושיות רבות) פעולת ביטוי
מדוע העניקה הרשות  השאלה: לפיכךחשובה  40.ביסודההכוונה ש בסיסעל  ,בפוגענות

ההקשר ומהו  ?מטעמה מוצהרת ההייתה הנמקה ?המקומית את השם המסוים שהעניקה
מתן שמאחורי  ,מוצהרות-, המוצהרות והלאאו הכוונותניתן לדלות את הכוונה מנו שמ

 סלקטיבי ם קשבמתקיי זו שלנו,כמו , לפחות כי בחברה שסועה ודותלה ישהשם? במקביל 
מהי  לאשורה בדוקהתאמץ להנחות ביחס לכוונת הצד האחר במקום ל, וכל צד מניח דומא

של המועצה המקומית ג'ת בקביעת שם  ,למשל –ה כוונהכן, בירור -אותה כוונה. אשר על
 יהם שלברגשות בפועל עשוי להשפיע רק מעט על מידת הפגיעה –הרחוב יאסר ערפאת 

-נורמטיבי )של זיהוי קולפחות במישור ה אולם. יהודיה-חלקים מן הציבור הישראלי

הענקת ל םטעמיהזאת להבין את -רשות מקומית לחצות( נרצה בכלאשר ַאל לה לגבול ה
אם תשובה מלאה לשאלה המשפטית עדיין מנם לא תהיה לנו וא ,אותםנבין ר שאהשם. כ

ידי הרשות המקומית, אבל נדע חלק חשוב -על "מתחם הסבירותריגה מח"התגבשה 
 התשובה.מרכיבי מ

פרס "ב עוסקתהבפסיקה  , בין היתר,מתגלה חשיבותה של הכוונה שביסוד ההוקרה
מחקר או או  הבחנה בין מתן הפרס בגין הישגים של יצירהב בטאתהיא מת. "ישראל

של  אנלוגי )או בהקשר ל מפעל חייםעפרס מתן לבין  אחרת פעילות מקצועית מיוחדת
. בסוג המקרים פעילות ציבורית(דוקטורט של כבוד בגין  – מוסדות להשכלה גבוהה

למעט אחת בהקשרו  עתירותדחו את כל הש ,המשפט העליון-שופטי ביתהדגישו הראשון 
או  , המקצועייםמופנית כלפי ההישגים המדעייםהמבוטאת בפרס ההוקרה כי  ,הפרסשל 

בעוד  ,והנה 41התנהלותו.מכלול אדם על רקע הערכה כללית לזאת להבדיל מו ,היצירתיים
בעלת למשל( לבין הוקרה  ,הישגים מדעייםעל ישראל מתפצל בין הוקרה ייעודית )פרס 

בכיוון  מחדל,-רתכבר, רחוב פונה מראשלחיים, מתן שם -מפעל אופי כללי יותר, מעין

                                                             
 .149–147, בעמ' 21ראו סטטמן, לעיל ה"ש  40

ועדת השופטים  2199/21לסקירה של פסיקה קודמת שצעדה בנתיבה של הבחנה זו ראו בג"ץ  41
שר  נ' חקר מדעי המחשב ,להענקת פרס ישראל לשנת תשפ"א בתחום חקר המתמטיקה

ועדת  21/8076וכן  ,(12.8.2021)נבו  של השופט עמית ןדיה-לפסק 16–14' פס ,החינוך
פס'  ,החינוך תשר נ' השופטים להענקת פרס ישראל לשנת תשפ"א בתחום חקר מדעי המחשב

הפרס ר עסקו שניהם בהענקת שא, (2.2023.29)נבו  שופטת וילנרהשל הדין -לפסק 45–44
 .לפרופ' גולדרייך
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של  רגישה הוקרהפעולת הקשרה של קושי באת המצב דברים זה מעצים הכללי יותר. 
מבקשת להדגיש תווים כאלה ואחרים בהתנהלותו של אדם אם היא , ולכן רשות מקומית

היא , (הגוברים בעיניה על תווים אחרים ולכן עושים אותו, את האדם, למושא הוקרתה)
היא האופן שבו אמצעות בלמשל,  – התמקדותה להבהיר את ממשיבאופן  צריכה לטרוח

 .את השם על השלטילווה שכיתוב ובאמצעות ה מנמקת את בחירתה להוקיר

 וההקשרהטקסט . 5

לא רק  תולדההיא ציפיות התבדות ציפיות נכזבות. ל, לעיל פגיעה ברגשות קשורה, כאמור
מהו נשאל  ,למשל ,כךשלה. ההקשר אלא גם של  ,המילוליתשל תוכן ההוקרה והנמקתה 

עיר ערבית, עיר יהודית, עיר מעורבת? היא השם: האם  ה הלאומי של העיר מעניקתיאופי
להקשר ציפיות נקשרות בהרצליה לרחוב כזה בג'ת.  "יאסר ערפאת"לא דומה רחוב 

דומה ביטוי בין ספר ל-ביתבהוקרה המופיע ביטוי נבחין בין  ,למשל ,כך. נוספים מובניםב
אשר  "במה" ,, כלומר"פורום ציבורי" ן מהווההאחרוכן ש ,עירוני היכל תרבותבהמופיע 
כבר שוזו נקודה חשובה  –אולם  42.כני ביטויולמגוון של תנורמטיבית מבחינה פתוחה 
רחוב הוא "דוברות" של הרשות המקומית; אין הוא ביטוי למתן שם  –עליה לעיל  עמדתי
ֶהקשר  :נוספת נקודהו. מפעילה הרשותשפתוחה מעל במה המושמע כזה או אחר פרטי 
 ההוקרה,המשפיע על הפרשנות הניתנת לפעולת  רקעגם הוא אלא  ,רק ציפיותלא מזין 

 43.ל מידת הפגיעה ברגשותע משפיעה בתורה, ,פרשנות זוו

 תכנים של הוקרה והנצחהישיר באופן המגבילות הוראות דין . 6

המקומית הרשות לכן ו, אדם פרטיים-בני על אפילובדין מוטלים מסוימים  איסורי הוקרה
חוק איסור הקמת מצבות זכרון לזכר מבצעי דוגמה מרכזית היא כפופה להם מקל וחומר. 
בא לעולם בעקבות גילויי הוקרה לרוצח ברוך ר שא ,1998–מעשי טרור, התשנ"ח

"לא תוקם מצבת זכרון  קובע כילחוק  2, מבצע הטבח במערת המכפלה. סעיף גולדשטיין
דין שעסק -בפסקהמשפט העליון -יתבהבהיר את הטעם לכך  .לזכר מבצע מעשה טרור"

 (')בלד אלשיח קסאם בבית הקברות בנשר-דין אל-בכיתוב ובגדר סביב קברו של שיח' עז א
 :בכרך נ' שר הפנים ץבג" –

                                                             
 ראו סבןכן . (4.4.2005)נבו  המועצה האזורית משגב נ' קול אחר בגליל 3307/04 םעע" 42

שם נדונה  ,500–483עמ' , ב21, לעיל ה"ש "הקצאת משאבי ביטוי ופגיעה ברגשות"
 בהרחבה הדוקטרינה של "הפורום הציבורי".

פלסטיני תתפרש תוך התייחסות לשאלה אם היא -למשל, התבטאותו של מנהיג ציבור ערבי 43
אם היא מושמעת ובית, מתקיימת בישראל או שמא בקרב הציבור הפלסטיני בגדה המער

 ביום האסיר הפלסטיני או ביום זכויות האדם.
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הקמתה של מצבת זיכרון לזכרו של אדם נועדה מעיקרה לבטא הערכה ...
לאותו אדם. חברה מתוקנת ובריאה בנפשה לא  –לעתים אף הערצה  –

י הערכה והערצה לאדם שפרע את סדריה בפעילות תוכל להשלים עם ביטוי
 44כולה לא נועדה אלא להרס מהלך חייה התקינים.-טרור, פעילות שכל

להקמת מצבת באופייה ד ומאדומה אכן שמו של מבצע מעשה טרור -קריאת רחוב על
לחוק המאבק בטרור,  2בסעיף הגדרה מרכזית מופיעה  ?"מעשה טרור"מהו אך  כרון.יז

 :2016–התשע"ו

מעשה המהווה עבירה או איום בעשיית מעשה כאמור,  –"מעשה טרור" 
 שמתקיימים לגביהם כל אלה:

 הם נעשו מתוך מניע מדיני, דתי, לאומני או אידאולוגי; (1)
הם נעשו במטרה לעורר פחד או בהלה בציבור או במטרה לאלץ  (2)

לעשות מעשה או להימנע מעשיית  ...ממשלה או רשות שלטונית אחרת
 מעשה;

במעשה שנעשה או במעשה שאיימו בעשייתו, היה אחד מאלה, או  (3)
 סיכון ממשי לאחד מאלה:

 פגיעה חמורה בגופו של אדם או בחירותו; )א(
 פגיעה חמורה בבטיחות הציבור או בבריאותו; )ב(
פגיעה חמורה ברכוש, שבנסיבות שבהן בוצעה יש אפשרות  )ג(

בפסקאות משנה )א( או ממשית שתגרום לפגיעה חמורה כאמור 
 )ב( ושנעשתה במטרה לגרום לפגיעה כאמור;

מקום פולחן  –פגיעה חמורה בקודשי דת; לעניין זה, "קודשי דת"  )ד(
 או קבורה ותשמישי קדושה;

פגיעה חמורה בתשתיות, במערכות או בשירותים חיוניים, או  )ה(
שיבוש חמור שלהם, או פגיעה חמורה בכלכלת המדינה או 

 ...;בסביבה

כן ו ,הסתה לטרור ,גילוי הזדהות עם ארגון טרור גם לחוק המאבק בטרור אוסר 24סעיף 
 :דברי שבח או תמיכה או הזדהות עם מעשה טרור

העושה מעשה של הזדהות עם ארגון טרור, לרבות בדרך של פרסום  )א( .24
דברי שבח, תמיכה או אהדה, הנפת דגל, הצגה או פרסום של סמל, 

                                                             
-השוו, בין היתר, עם פסקי .(2000) 8פס' , 832( 5פ"ד נד), בכרך נ' שר הפנים 7583/98בג"ץ  44

( 1998) 35( 1, פ"ד נב)חכים נ' המועצה המקומית מזכרת בתיה 4763/97הדין הבאים: בג"ץ 
 6195/98; בג"ץ (חברתו והתאבד באנדרטה לחלליםציון שמו של חייל שרצח את )

ארבע -תמצבת הזיכרון בקרי) (1999) 317( 5, פ"ד נג)אלוף פיקוד המרכז גולדשטיין נ'
 .(שטייןלדלמבצע הטבח במערת המכפלה ברוך גו
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מעה או פרסום של סיסמה או המנון, באחד מאלה, או הצגה, הש
 מאסר שלוש שנים: –דינו 

 בפומבי, במטרה להזדהות עם ארגון הטרור; (1)
בנסיבות שבהן יש אפשרות ממשית שהדבר יביא לביצוע  (2)

 ...מעשה טרור

מונח יש לתת לפרשנות איזו  :מיוחדברגישה  סוגיהלאת דיוני מובילות  והוראות דין אל
כמעשה הפוגע או מאיים לפגוע "פגיעה  בהגדרה של "מעשה טרור"המופיעה "אדם" 

ממלא תפקיד בחייל או פגיעה בתכלול גם האם היא  ?חמורה בגופו של אדם או בחירותו"
הראות של המוסר הליברלי אינו צפוי -ניתוח מנקודת בעת מילוי תפקידם? טחוני אחרב

, בין חייל לאזרחבוססים על ההבחנה מטרור, שהרי דיני הלחימה כו כזפעולה לסווג 
פגיעה חסרת הבחנה באזרחים, כזו שנעשית רואה בו התפיסה הפרדיגמטית של טרור ו

פילוסוף מרכזי  ,אכן. צפויה פגיעה כזושמתוך כוונה ברורה או לפחות מתוך ידיעה ברורה 
חפים מפשע. אנשים מגדיר טרור כך: "רצח אקראי של  ,וולצר העוסק בכך, מייקל

האקראיות היא המאפיין העקרוני של הפעילות הטרוריסטית. כאשר מבקשים לזרוע חרדה 
ולהגבירה במשך הזמן, אין זה רצוי להרוג אנשים ספציפיים המזוהים בדרך מסוימת 
כלשהי עם המשטר, המפלגה או המדיניות שנגדה נלחמים. המוות חייב לבוא באקראי... 

 45.["המותקפיםשל  פשוט משום ]ההשתייכות הקבוצתית
כפתה ו ,ידי מדינות-עלבמצבים שבהם טרור הופעל גם הגדרה זו חייבה את וולצר לדון 

היש מצבים שבהם טרור עשוי  :במיוחד אף היאורגישה  סבוכהנוספת,  ון בשאלהיעליו ד
 46?לזכות בהצדקה

                                                             
 .(1984 יורם ברונובסקי מתרגם) 234 צודקות ולא צודקות מלחמות מיכאל וולצר 45

, זו שכוונה 1942–1940הפצצת הערים הגרמניות בשנים של  ההצדקהוולצר דן בשאלת  46
ביודעין כלפי תושביהן, ומבחין בינן לבין ההפצצות שהתקיימו בהמשך ולקראת תום 

הוא כן -כמו .(1945 שנתדרזדן בשל ו 1943 שנתהמלחמה )דוגמת ההפצצות של המבורג ב
להניע את גסאקי כדי ת על הירושימה ונוהאטומי ותבוחן ושופט בחומרה את הטלת הפצצ

 יפן להיכנע בלא תנאי. הנה נקודות עיקריות בניתוחו:

חירום -שעתכ" 1939כאשר תיאר צ'רצ'יל את מצוקתה של בריטניה בשנת 
זה מובלע גם טיעון: יש פחד שהוא מעבר לאימה הרגילה של ה... בביטוי "עליונה

אותם  ולים לתבועהמלחמה, ויש סכנה שהיא סיבת הפחד הזה, ופחד זה וסכנה זו על
 (294עמ' שם, ב) .המלחמה-האמצעים בדיוק, שעל נקיטתם אוסר מוסכם

עצם ההכרה באיום כזה כשלעצמה אינה כפיה; אין היא מחייבת גם אין היא מתירה 
ם ולנצח. הסכנה התקפות על חפים מפשע, כל עוד מצויים אמצעים אחרים ללחוֹ 

 .של הסכנה הן שמשלימות אותואינה אלא חציו של הטיעון; קרבתה ומוחשיותה 
 (298שם, בעמ' )

 :הוא אומר הערים הגרמניות בשלבים הראשונים של המלחמהשל על ההפצצות 

אך נדמה לי שככל שהנצחון הגרמני נראה ודאי יותר בהעדר מתקפת ההפצצה, כן 
חירום עליונה -מוצדקת יותר ההחלטה לפתוח במתקפה הזאת... כאן הייתה שעת
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עשויה לאומי, היא -הביןוג כטרור במשפט אולם גם אם התנקשות בחיילים לא תסּו
 :מטעם אחר – פושעתהתנהגות להיחשב משמע,  – את דיני הלחימהבחדות להפר עדיין 

חותר לא רק תחת שלטון הכיבוש או תחת גרילה בנסיבות הבאות[ -]של לוחמימאבקם "
-שעה שהם מתלבשים בבגדיהמלחמה עצמו. -הממשלה שלהם, אלא גם תחת מוסכם

קוראים תיגר על העקרון היסודי ביותר איכרים ומסתתרים בקרב האוכלוסיה האזרחית, הם 
של כללי המלחמה, שהרי תכליתם של כללים אלה היא ליחד לכל אדם זהות אחת ויחידה; 

המשפט גם כי מכל מקום, נראה  47הוא חייב להיות חייל או אזרח, אחד מן השנים".
ורה בצהוא פוסל את הראשון  :"מאבק מזויןו" "טרור" המונחים הישראלי עצמו מבחין בין

אשר המאבק המזוין מופנה כלפי כהוא פוסל את השני ואילו  , ללא סייגים,החלטית
 48ישראל.
פגיעה בחיילים והשכול הנלווה  :כעת הילע, אך אוסיף כבר הזכרתיששוב לנקודה א

)ולא  יהודיתה-רגישות עצומה בחברה הישראליתמם יענושאים הם מסוג הדברים ש הילא
באופן  "קול משתיק"שבהן השכול פועל כלתגובות  לעיתיםאותה  מובילהזו ו ,רק בה(
 49.מופרז

                                                             
-צים לרמוס את זכויותיהם של חפים מפשע ולשבור את מוסכםשבה אפשר שנאל

 (304שם, בעמ' המלחמה. )

 :הוא אומר בהקשרה של יפן ,לעומת זאת

המקרה היפני שונה עד כדי כך מן המקרה הגרמני, שלא היה כל צורך לתבוע מן 
היו האמריקנים המנצחים חייבים לעם היפני  1945היפנים להיכנע ללא תנאי... בקיץ 

ומתן. השימוש בפצצת האטום, הריגתם של אנשים והטלת -הנסיון של משא את
שם, בעמ' ) .טרור עליהם מבלי לנסות אפילו לשאת ולתת, הרי זה פשע כפול ומכופל

314) 

מידתיות" של וולצר מכיוון נוסף. עולה בדעתי השאלה: "רעיון הבוהנה תוספת, הנוגעת 
-של הנשק החדש ואת עוצמתו הנוראה, הלא מדוע לא בחרו האמריקאים להפגין את קיומו

עירוניים, של -ודאי לאבומיושבים, -, באמצעות הטלת הפצצה באזורים לאוונציונליתקונ
מאוד -רבים עדיפן? התראה מעין זו הייתה עשויה להספיק, וכך הייתה חוסכת קורבנות 

 בהשוואה להירושימה ולנגסאקי.

 .212עמ' בשם,  47

-קבפס(, 18.7.2019נבו ) נ' כסיף 21-דת הבחירות המרכזית לכנסת הוע 1806/19השוו לא"ב  48
ועדת הבחירות המרכזית לפסול את מועמדותו של ד"ר  ה שלהתקיים דיון בהחלטת ין זהד

גרילה. השופט -למלחמתבין היתר על רקע דיון בהבחנה של כסיף בין טרור  ,עופר כסיף
בו כסיף מיישם את הבחנתו, והוא גם מדגיש את נושא המאבק המזוין שהנדל מתנגד לאופן 

ידי ועדת הבחירות -הוא פוסל את פסילתו של כסיף עלכן -פי-על-אףומחירו, אולם 
 .69ה"ש להלן ליד ראו להרחבה המרכזית. 

להפרזה היא בעיניי החלטת משרד התרבות לפגוע בתקציבו של התיאטרון הערבי  הדוגמ 49
אלמידאן. מניע מרכזי לכך, כך מגלה השתלשלות הדברים, היה החלטת התיאטרון להעלות 

ישראלי בשם וליד דקה. המחזה -טחוני פלסטיניביסוד יומניו של אסיר  את המחזה שנכתב על
אדם הכלואים שנים ארוכות. לא היה -בני הם שלתמקד בחיימוהוא  ,נקרא "הזמן המקביל"

לא היה בו ניסיון להצדיק או לתרץ פעולות שנעשו ובו כל עיסוק במאבק המזוין מול ישראל, 
אך אלא  ,או נעשות בגדר מאבק זה. טעם התגובה השלטונית לא היה לפיכך תוכן המחזה
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תקבלה הטרם אחת מהוראותיה הותקפה חוקתית אך נוספת, ש נטיתרלווחקיקה 
: חוק יסודות "חוק הנכבה" בלשון קיצור היא זו המכונה, לגופם של דברים הכרעהבעניינה 

, התקציב יסודות לחוקב 3 סעיף את הוסיף אשר, 2011–"אהתשע(, 40התקציב )תיקון מס' 
מגופים תקצוב , לשלול םמסויבהליך מסמיך את שר האוצר, תיקון ה 1985.50–תשמ"הה

תקציבם על כספי מדינה ב. מדובר הן בגופים פרטיים בעלי אופי ציבורי הנשענים שונים
לו נסיבות רשאי שר י. בארשויות מקומיותזה ובכלל  ,שלטוניים-והן בגופים ציבוריים

הנה  ?מאותם גופים לשלול תקצוב –ולתנאים שונים  מסוים בכפוף להליך –האוצר 
 העילות:

ראה שר האוצר כי גוף הוציא הוצאה שהיא במהותה אחד  )ב( .ב3
 :...מהמפורטים להלן

 שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; (1)
 לטרור; ואהסתה לגזענות, לאלימות  (2)
מזוין או במעשה טרור, של מדינת אויב או של תמיכה במאבק  (3)

 ארגון טרור, נגד מדינת ישראל;
 ציון יום העצמאות או יום הקמת המדינה כיום אבל; (4)
מעשה של השחתה או ביזוי פיזי הפוגע בכבוד דגל המדינה או  (5)

 סמל המדינה.

 חופפות את שלעילברשימה המופיעות שלילת התקצוב הראשונות לעילות השלוש 
החשובות ביותר במשפט ואשר נמנית עם כבר הזכרתי ש דיןה תה של הוראמרכיבי

והפסיקה המלווה אותו  סעיף זהכפי שציינתי,  51.יסוד: הכנסת-א לחוק7סעיף  :הישראלי

                                                             
ל שאותו גרם. לדיון חלקי בפרשה ראו בג"ץ טחוני והשכובהיותו אסיר  –זהות כותבו ורק 

-35936( 'חימנהליים ) ם(; עת"22.7.2019נבו ) משרד התרבות נ'תאטרון אלמידאן  6488/17
(; יאיר אשכנזי "משרד התרבות 4.11.2015נבו ) תיאטרון אלמידאן נ' עיריית חיפה 10-15

( 16.6.2015) הארץמידאן" -מקפיא זמנית את התמיכה בתיאטרון אל
-dc28-ef58-article/0000017f-16/ty-06-https://www.haaretz.co.il/gallery/theater/2015

ff7fd7280000-a17f;  "כמשתיק-שכול/ (15.7.2015) העוקץאילן סבן "שכול כמשתיק קול-
. יתר על כן, התנכלותו של משרד התרבות https://www.haokets.org/2015/07/01/1קול

גרובר סף פירוק. מיכל  ללהגעתו אידאן היא הגורם התורם העיקרי והספורט לתיאטרון אלמ
 (1.11.2021) הּפֹ  חימידאן בחיפה לפני פירוק" -"סוף דבר: תיאטרון אל

https://haipo.co.il/item/316544וכן , . לדיון מעמיק בשאלת ההפרדה בין יצירה לבין יוצרה
המחדל הראוי בהקשר זה )הפרדה בין היצירה ליוצרה( ושרטוט החריג -רתברזיהוי כלל ל

 .104ה"ש להלן בראו  נוספת לתגובה מדינתית מופרזת ה. דוגמ20ראו גנז, לעיל ה"ש  ,לכך

( 5.1.2012נבו ) בוגרי התיכון הערבי האורתודוקסי בחיפה נ' שר האוצר 3429/11בג"ץ ראו  50
שבו ההוראה הממוקדת של "חוק הנכבה": , (4ב)ב()3ה על הסף של העתירה נגד סעיף ידחי)

 .(מחמת חוסר בשלותה זאתו, ום העצמאות או יום הקמת המדינה כיום אבל""ציון י

"הזכויות הקיבוציות של  עשירה. ראו, בין היתר, סבןזה הכתיבה האקדמית ביחס לסעיף  51
המשפט החוקתי ; אמנון רובינשטיין וברק מדינה 313–305 בעמ' ,6המיעוט", לעיל ה"ש 

(; ברק מדינה "ארבעים שנה להלכת 2005)מהדורה שישית  642–587 של מדינת ישראל
ירדור: שלטון החוק, משפט הטבע וגבולות השיח הלגיטימי במדינה יהודית ודמוקרטית" 

https://www.haaretz.co.il/gallery/theater/2015-06-16/ty-article/0000017f-ef58-dc28-a17f-ff7fd7280000
https://www.haaretz.co.il/gallery/theater/2015-06-16/ty-article/0000017f-ef58-dc28-a17f-ff7fd7280000
https://www.haokets.org/2015/07/01/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9B%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%A7%D7%95%D7%9C1/
https://www.haokets.org/2015/07/01/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9B%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%A7%D7%95%D7%9C1/
https://haipo.co.il/item/316544
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של הרשויות הסייגים החלים על סמכות מתן השמות שרטוט מלאכת ב יםמרכזיהם 
 :סעיףההוראתו העיקרית של הנה המקומיות הערביות. 

רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם מועמד  )א(
בבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה או 
במעשיו של האדם, לרבות בהתבטאויותיו, לפי הענין, במפורש או 

 במשתמע, אחד מאלה:
 שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; (1)
 תה לגזענות;הס (2)
תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד  (3)

 מדינת ישראל.

הפסיקה ית, ראש .לענייננוחשוב כה הסדר זה מדוע שאלה ה לעהנה ניסיון נוסף להשיב 
משמע, , א שרטטה את גבולות הלגיטימיות לפעילותם של נציגי המיעוט7שעסקה בסעיף 

היא במלאכה זו . מלהשתתף בבחירות לכנסת יל לפסילתםגבולות שחצייתם תובאת ה
. אותם נציגיםשל  מטעמם)וגילויי עוינות(  הוקרהגילויי כלפי לב מיוחדת -תשומתהפנתה 
 – פסיקה זו מתווה באופן ישיר את הגבולות המתאפשרים לנציגי המיעוט ,כן-אשר על

 הדמויות, האירועיםשנית,  52.בפעילותם ובהתבטאויותיהם –בכנסת וברשויות המקומיות 
" נציגי תרבותהם "להוקרה או לזיכרון כמושאים  ידי נציגי המיעוט-על שנבחריםהסמלים ו

קהילת תרבות של  (בעלי תפקיד מתמשך) ייצוגים"/שליחים"משמע,  –בפני עצמם 
לנציגיו  שאמור להישמרמרווח הסובלנות שומכאן  – הקיבוצי שלהזיכרון הו המיעוט

שלישית, הזכות לבחור  להישמר גם עבורם.עקרוני באופן  ךהפוליטיים של המיעוט צרי
 ובכלל –ו של הציבור הגנה רבה כדי לאפשר לנציגיבא זוכה 7ולהיבחר המעוגנת בסעיף 

 ,הציבור חייהם של בניבהנוגעות להשפיע על הכרעות  –המיעוט קהילת , נציגי כמובן, זה
 .וגינוי , הנצחהבין היתר, באמצעות הוקרהזו מתגבשת,  הוהשפע

 הערות נוספות לעניין "מתחם הסבירות" ולעניין "פגיעה ברגשות". 7

רעיון "מתחם האחת היא ש שחשוב לציינן.נוספות  שתי נקודותאסיים את הדיון בפרק זה ב
לא רק על הרשות המקומית המעניקה הוקרה או פועלת להנצחה, מטיל מגבלה הסבירות" 

אינה  אחר מקום ציבורילרחוב או לנניח שבחירת שם  .גם על הרשות המבקרת אותהאלא 
על יסוד עילה של  מתן השםביקורת שיפוטית על מה אז?  –המשפט -ל ביתש לרוחו

 הרשות המקומית "חריגה ממתחם הסבירות" אינה מאפשרת החלפה פשוטה של הכרעת
עמוקה  מותרת רק אם תאותר חריגהו של זה . התערבותהמשפט-ביתדעתו של -בשיקול

                                                             
ק המזרחי: סיפורה הפיקנטי (; רבקה ווייל "עשרים שנה לבנ2006) 327כב  מחקרי משפט

 (.2016) 567–566, 501לח  עיוני משפטשל חוקת הכלאיים הישראלית" 

 117–116 כן ליד ה"שביחס למועמדותו לכנסת של עופר כסיף, ו 69 "שהליד ראו להלן  52
 של חנין זועבי.לכנסת ביחס למועמדותה 
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בשל עוצמה מיוחדת של הפגיעה  ,למשל – 53מצד הרשות המקומית סבירותמתחם המ
 .הרגשית הטמונה בהוקרתה

בשל  של ממש זהירות מחייבתה ה"פגיעה ברגשות" היא עילהאחרת היא שנקודה ה
? כלפי איזו רגישות הוא רגיש ?של מי חש הגורם המתערב ואת כאב .נות בהההטיות המובְּ 

דרכו ערמו על ביחס למכשולים שהואשר נכתבו  ,הנה דבריה החשובים של הנשיאה חיות
 :"פלסטיניה-יום הזיכרון המשותף הישראלישל "

מצאנו כי משיקול הדעת שהפעיל שר הביטחון נפקד לחלוטין מקומם של 
הנוגעים לרגשותיהן של המשפחות השכולות המבקשות לקיים השיקולים 

את הטקס במתכונת המתוכננת המשותפת לישראלים ולפלסטינים. עוד 
נפקד משיקוליו של שר הביטחון מקומן של רגשות אותו החלק בציבור 
הישראלי התומך בקיומו של הטקס ומזדהה עם תכניו ועם מטרותיו... 

את כל כובד המשקל על רגשותיהם של עמדתו זו של שר הביטחון שמה 
המשפחות השכולות ושל הציבור אשר הטקס המשותף יש בו כדי לפגוע 
ברגשותיהם, תוך התעלמות מוחלטת מן הפגיעה ברגשות המשפחות 
השכולות והציבור המבקשים לקיימו במתכונת שבו התקיים לאורך השנים 

 54עד כה.

 ביניים-. סיכום8

לסובלנות מוגברת כלפי הביטוי הסימבולי של קהילת עמדתי על הטעמים בפרק זה 
במרחבים המוניציפליים שלה. בבואה להעניק שמות לרחובות הפלסטיני -הערביהמיעוט 

צדק מתקן כלפי מיעוט יליד שהוא "מיעוט כרוני" של טעמים של צדק חלוקתי ו האל
דין -פסקהפניתי להמשכתי וד במישור הסימבולי. ומקופח מאאשר  ,בחברה הישראלית

, העוסק בייחודיותן של רשויות מקומיות מסוימות בהשוואה לאחרות ,שלום עכשיו
במערך הסימבולי של החברה לייחודיותן של הרשויות המקומיות הערביות וקשרתי אותו 

)מניעיה, תכניה  שאלת הכוונה הנלווית לפעולת ההוקרהפניתי הלאה אל . הישראלית
על עוצמת ו שלה, המשפיע על פרשנותהבהקשר גם , ועסקתי הנמקתה הגלויה והסמויה(ו

ל שמשפטית מתגבשת מניעה בנפרד מכל אלה הצבעתי על כך שה. ילאהפוגענות הנלווית 

                                                             
דפי  389/80 ץבג"לפסיקה העוסקת במידת החריגה ממתחם הסבירות בהקשרים אחרים ראו  53

נוי אייזנברג נ' שר הבי 6163/92 ץ; בג"(1980) 421( 1, פ"ד לה)זהב בע"מ נ' רשות השידור
 (.1993) 229( 2, פ"ד מז)והשיכון

פורום המשפחות, משפחות שכולות למען שלום נ' שר  –חוג ההורים  2964/18בג"ץ  54
 262/62 ץבג"ראו גם . (המשפחות פורום)להלן: עניין  (17.4.2018נבו ) 10, פס' הביטחון
 2106 ,2101פ"ד טז  ,שמריהו-כפרראש, חברי המועצה המקומית ותושבי -יושבפרץ נ' 

ההם... חשש זה אינו  'החוגים'(: "ואשר לחשש הפגיעה החמורה ברגשותיהם של 1962)
אלא אחת משתי רעות: כדי למנוע פגיעה ברגשות המתנגדים, פוגעים ברגשות המבקשים; 

 ם של אלה".מואין דמם של אלה סומק טפי מד
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לעיתים מתוך התגבשות ומכוח הוראות דין, לעיתים מניעה ישירה,  –ית הרשות המקומ
הישירה המשפטית המניעה  .הוקרהמלהעניק  – "חריגה ממתחם הסבירות"של עילת ה
בהוראות הדין  פורטיםגדרם של הסייגים המנופל ברחוב ניתן להשם הכאשר  מתרחשת
לחוק המאבק  24סעיף ; צבות זכרון לזכר מבצעי מעשי טרורחוק איסור הקמת מהבאות: 
באותן ) ב לחוק יסודות התקציב3סעיף האוסר גילוי הזדהות עם ארגון טרור;  ,בטרור

-א לחוק7עילות הפסילה של סעיף כן ; ו(חוקתיתמבחינה קפות שיימצאו ת בוהוראות 

הפסיקה  ,אכן. יישוםות פרשנות ומצריכ ותאלו מחייב דין הוראותאולם . יסוד: הכנסת
דברים חשובים על מלמדת  ,שאותה אציג בפרק הבא ,א7המלווה את הפעלתו של סעיף 

בנציגיו  בחירותיו של המיעוטיפסול את  המשפט העליון נוהג בטרם-הזהירות שבה בית
 .ובמושאי ההוקרה שלו

דה של ימצ הנצחה וא פסלות הוקרהלנוספות ודוגמאות מידה -אמות. ג
"מתחם הדעת: -המשך הדיון בשיקול – רשות מקומית ערבית

 (ב) "פגיעה ברגשות"והסבירות" 

 או הנצחה הוקרהחצייתו פוסלת ש הגבול-קוהמסייעים לזהות את נוספים משתנים  להלן
 האינהיא גם אם כי ניווכח ש ,יותרב תמובהקבעילה הנתחיל . ידי רשות מקומית ערבית-על

 .דומא הפשוט
בהמשך הפרק( שאותן אדגים  ,דופן במיוחד-בנסיבות יוצאותמעט ל) הוקרה נפסלת
אלימות קשה  הפעילואדם או גופים שביצעו פעולות טרור או -בני כלפיאם היא מופנית 

גם אם היא . הוקרה נפסלת בהווהשפועלים כך  האלכלפי כובוודאי , אחרת נטולת הצדקה
במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, תומכים "גופים הל ואאדם -בנימוענקת ל

פסולים להוקרה מי שביצעו פשעים כן  55."לגזענותמסיתים "האו  "נגד מדינת ישראל
 .שלטוני במסגרת תפקיד ביןכאנשים פרטיים וין ב ,חמורים "סתם"

                                                             
שמם של "הרוגי -על הקרויים יםמעט-לארחובות אני מודע כמובן לכך שערי ישראל מכילות  55

דוגמאות שנותן פיטר ביינרט, שאותו את השחלקם היו מבצעי פעולות טרור. ראו  ,מלכות"
-ולא סוציולוגי ,. אולם דיוני כאן, כזכור, הוא נורמטיביבתחילת פרק ו ,שמיע בהמשךא

ם לבין ערים יהודיות( סמוך ישובים ערבייהדדיות" )בין ערים וי"תיאורי. אשוב לסוגיית ה
 .לדיון המסתייע בדבריו של ביינרט

ידי -לא בהקשר של מתן שם עלאומנם  –חשובה לפסילה מחמת הסתה לגזענות  הדוגמל
)כפי  נהל מקרקעי ישראלמ  אך ביחס למינוי מטעמה לתפקיד מרכזי, של ראש  ,המדינה

"הפרחת  :25בפס' , 14ה"ש  , לעיללביא ענייןראו  – שנקראה אז רשות מקרקעי ישראל(
אמירות המתאפיינות בדעה קדומה  –אמירות גזעניות בפומבי במסגרת ראיונות לתקשורת 

עומדות בניגוד מובהק  –מיעוט בחברה תוך שימוש בלשון כוחנית ובוטה -כלפי קבוצת
י שבהגשמת ערכי הסובלנות ההדדית, כבוד האדם והשוויון בחברה לאינטרס הציבור

הישראלית. הן פוגעות בכבודם של בני המגזר הערבי, נוכח התייחסות כוללנית מבזה על 
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 וללא קשר מיוחד אליה דמויות שפעלו מחוץ לישראלות להוקרה גם פסולבאופן דומה 
פשעים נגד , במלחמה-פשעי, בטרורב היו מעורביםשמי  :הן ראויות להוקעהאם 

 דופן-יוצאיאלא אם כן התגבשו טעמים ) 57אחריםכלפי ובדיכוי עריצות באו  56האנושות
 .בהמשך הפרק(אתייחס אליהם ר שא, שכנגד
 

 בלבדחלקי לעיל באופן טיפלתי בה ר שאו ,בהקשר זה מרחפתששאלה מרכזית אולם 
 הנה תזכורת לקושי: ?תומך טרורכאו  מי ראוי לסיווג כטרוריסט :היא זו

The story of Nelson Mandela puts into context that one man’s terrorist 

is another man’s freedom fighter. Mandela, who spent 27 years in jail 

for his terrorist activities, is testimony to how his fight for freedom won 

the day. He became one of the most venerated world leaders.58 

                                                             
לאומית. הן טומנות בחובן פגיעה ברגשות הציבור בכלל, -רקע השתייכותם הקבוצתית

 וברגשותיו של הציבור הערבי בפרט".

בשנים האחרונות בתחום שמות הרחובות והקמת הניטשת למחלוקת העזה  ,למשל ,השוו 56
 Nejra Dzaferovic, Bosnian Streets and Squares: הרצגובינהו אנדרטאות בבוסניה

(May 19, 2020),  USTICEJRANSITIONAL TALKAN B, Named After War Criminals

-war-after-named-squares-and-streets-https://balkaninsight.com/2020/05/19/bosnian

/criminals. .אני מודה ללימור יהודה על ההפניה 

)נבו  רשות הזיכרון לשואה ולגבורה – כהן נ' יד ושם 6120/19בבג"ץ השוו למתואר  57
עתירה הוגשה בטענה כי "לא יעלה על הדעת כי המוזיאון המרכזי להנצחת ה .(17.7.2020

שואת היהודים באירופה, יארח באופן רשמי שוב ושוב בכירים החשודים בפשעי מלחמה, 
פשעים נגד האנושות והפרות חמורות של זכויות אדם, התומכים באונס, והמלבים 

)שם, בפס'  ביקורים הללו מכתימים את מוזיאון 'יד ושם'..."אנטישמיות ושנאת זרים ]...[ ה
היו כי להחלטתם לדחות את העתירה ימוקי השופטים נ .הדין של השופט סולברג(-לפסק

המשפט לענות בו. הממשלה והכנסת, להן הסמכות לקבוע את המדיניות  "אין זה עניין לבית
, חוסר סבירות קיצוניתבים לוקה בהראויה בהקשר זה. טענת העותרים, לפיה התנהלות המשי

; של השופט סולברג ןדיה-לפסק 14 'פסשם, באינה יכולה לבסס עילה להתערבותנו" )
הכיר בכך ש"העתירה מעוררת שאלה כבדת סולברג השופט  ,(. עם זאתההדגשה במקור

ערכית, הטומנת בחובה מתח בין שיקולים דאונטולוגיים מזה, לבין -משקל, שאלה מוסרית
לים תועלתניים מזה. האמנם ראוי כי מנהיגים הנושאים באחריות לביצוע מעשי זוועה שיקו

ורצח, אונס, ביזה, שריפה, עינוי וכיוצא באלו פשעים מחרידים, יעלו ויבואו לבקר במוזיאון 
של השופט  ןדיה-לפסק 13 'פסשם, ביד ושם, המתעד ומנציח את שואת העם היהודי?" )

 (21.1.2020) הארץק "אין לי מה לחפש במכבסת 'יד ושם'" (. השוו גם איתי מסולברג
1.8429906-https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium. 

58 Pamela Kleinot, One Man’s Freedom Fighter Is Another Man’s Terrorist: A Selected 

Overview of the Psychoanalytic and Group Analytic Study of Terrorism, 31 

PSYCHOANALYTIC PSYCHOTHERAPY 272, 273 (2017) . מיהו ראו גם לילה מרגלית
מחקר מדיניות ) 42–38 מאבק בטרוררגוני טרור בחוק האטרוריסט? על המנגנון להכרזה על 

דבריהם של  בה מובאיםש, 369 "שהשם, בכן ראו  .(2021המכון הישראלי לדמוקרטיה , 162
 נזרי ושל נציג השב"כ בדיונים שהובילו לחוק המאבק בטרור.רז עו"ד 

https://balkaninsight.com/2020/05/19/bosnian-streets-and-squares-named-after-war-criminals/
https://balkaninsight.com/2020/05/19/bosnian-streets-and-squares-named-after-war-criminals/
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.8429906
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את שמעשיו הלמו סבור  ימשפט של האפרטהייד, אך אינ-הורשע בטרור בבית מנדלה
הם להלן הדברים ש. ANC-היה ראש הזרוע הצבאית של ההוא אף ש ,של "טרור" ההגדרה
 :עיקריהאת  אשריםמחוקרים עדותו שלו, אך מנם וא

הזרוע הצבאית "חנית האומה", ] MKבתכנון הצורה שילבש המאבק של 
ארבעה סוגים של פעולות אלימות: [ 1961שנת ב][, שקלנו ANC-של ה

חבלה )סבוטאז'(, לוחמת גרילה, טרור ומהפכה גלויה. לצבא השרוי 
בחיתוליו, מהפכה גלויה לא באה בחשבון. הטרור ממיט חרפה על 
העוסקים בו ושולל מהם כל תמיכה ציבורית שאולי היו יכולים להשיג. 

קיבל את מדיניות  ANC-רילה היתה אפשרות, אבל מכיוון שהלוחמת ג
מות הפחות האלימות רק בלב ולב, ציווה ההיגיון לבחור בצורת האלי

 פוגעת בחיי אדם: חבלה.
מכיוון שדרך זו אינה כרוכה באובדן חיים, נשקף ממנה הסיכוי הטוב ביותר 

דם בין  לפיוס בין הגזעים אחר כך. לא רצינו לפתוח בשרשרת של נקמות
לבנים ושחורים. האיבה בין האפריקנרים לאנגלים הייתה עדיין חריפה, 
חמישים שנה אחרי מלחמת הבורים; מה תהיה דמות היחסים בין הלבנים 

היא  –לחבלה  והשחורים, אם נחולל מלחמת אזרחים? ויתרון נוסף היה
 נזקקה לפחות אנשים.

ם, תחנות ים צבאיהאסטרטגיה היתה לערוך פשיטות בררניות על מתקני
כוח, קווי טלפון וצירי תחבורה; מטרות שלא רק יפגעו ביכולתה הצבאית 
של המדינה, אלא גם יפחידו את תומכי המפלגה הלאומנית, יבריחו הון זר 
ויחלישו את המשק. קיווינו שהדברים האלה יביאו את הממשלה לשולחן 

נסבול פגיעה  אנו לא – MK-ברי החהמשא ומתן. ניתנו הוראות חמורות ל
בנפש. אבל אם החבלה לא תשיג את התוצאות הרצויות, היינו מוכנים 

 לעבור לשלב הבא: לוחמת גרילה וטרור.
... 

, וכוונה נגד 1983התפוצצה במאי  MK-מכונית התופת הראשונה של ה
בפרטוריה. היה זה ניסיון  ימשרדים של חיל האוויר והמודיעין הצבא

במסרו  ANC-לגמול לצבא על ההתקפות שערך בלא התגרות על ה
עשר איש -הסלמה ברורה של המאבק החמוש. תשעה –ובמקומות אחרים 

 נהרגו, למעלה ממאתיים נפצעו.
הרג האזרחים היה בגדר תקרית טרגית, ואני התחלחלתי עד עמקי נשמתי 

עוגמת הנפש שהסבו לי האבידות הללו, לשמע מניין ההרוגים. אבל עם כל 
נמנעות של עצם ההחלטה -ידעתי שתקריות מסוג זה הן תוצאות בלתי

לפתוח במאבק חמוש. טעות אנוש היא תמיד חלק מהמלחמה, ומחירה 
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גבוה תמיד. דווקא משום שידענו כי תאונות כאלה עתידות להתרחש, 
 59קיבלנו את החלטתנו לאחוז בנשק בלב כה כבד.

כי  סבורל בעינייקשה  פרק הקודם,בעליה עמדתי שהגדרה המקובלת של טרור, לאור ה
זו  על נתיב הטרור. (MK-ה)ואת הזרוע הצבאית שלה  ANC-העלה את הנלסון מנדלה 

גם מי שמנתח אחרת את התנהלותו של עם זאת, ובנפרד מכך,  נקודה חשובה בעיניי.
, בחשבון הכולל, המזכים אותו להכיר בטעמים המצטברים הרביםבעיניי מנדלה חייב 

גזעני, משטר  – האפרטהיידמשטר בראשית, היותו מנהיג המאבק  :בהוקרה עמוקה
נטולי זכויות אזרחיות אפריקה -תושבי דרוםהצבעונים את שהותיר את השחורים ו

המשא שנית,  ;עליונותם הגזעית של הלבניםופוליטיות, ופעל בברוטליות רבה לשמר את 
שלישית, משום שאישיותו ועמדותיו  זה; צודק כה מאבקבגין שילם וא השכך -כלכבד ה

אלימה -אפריקאית למצוא דרך לא-השונים של החברה הדרום האפשרו לחלקי
ללא עוצמת מנהיגותו וללא האמון שנתנו  60.אפריקה החדשה-אל דרוםלטרנספורמציה 

 דמים-בשפיכותכרוך היה המעבר יש להניח שבו ציבורים רבים בתוך המיעוט הלבן, 
 61.נוראה

                                                             
עמנואל ) 369–368, 221–220 אוטוביוגרפיה של נלסון מנדלה :לוחם חירות נלסון מנדלה 59

 Jeff Goodwin, “Theראו גם את המאמר הבא והפניותיו:  (.1996 עורך ומתרגםלוטם 

Struggle Made Me a Nonracialist”: Why There Was So Little Terrorism in the 

Antiapartheid Struggle, 12 MOBILIZATION 193 (2007) 

הסימבולי של ישראל רך במע "היש, האין ותחום הטאבו"ין מעניין לערוך השוואה ביהיה  60
ערך כאן. יאפריקה החדשה לאחר תום האפרטהייד. השוואה זו לא ת-לאשר מתרחש בדרום
המשפט החוקתי, -ידי בית-על 2016 שנתדין חשוב שניתן שם ב-אסתפק בהפניה לפסק

 Case CCT 157/15, City of Tshwane. טענות של צדק מתקן במישור הסמליםבעוסק ה

19 ZACC[2016]  ality v Afriforum and AnotherMetropolitan Municipהדין ניתן -. פסק
בעקבות עתירה של קבוצת תושבים לבנים שביקשה לבלום "הוקרה שמחליפה הוקרה": 

צוואנה/פרטוריה : אפריקה-שמות רחובות בעירם, בירת דרוםעשרים וחמישה החלפת 
(Tshwane/Pretoria)במאבק באפרטהייד, בדמויות שהיו מעורבות  . העירייה בחרה

הדוק באופן ושמותיהן היו אמורים להחליף שמות שניתנו בתקופת האפרטהייד ונקשרו 
ההחלטה התקבלה מתוך רצון לשקף את כי אותו משטר. להצדקתה טענה העירייה ל

טענו המתנגדים, מן העבר האחר אפריקה החדשה. -"המורשת המשותפת" של תושבי דרום
אפריקאית הלבנה. -פוגעת בזכויות התרבותיות של הקהילה הדרוםבין היתר, כי ההחלטה 

 any claim to the“: (Jaftaג'פטה )עתירתם נדחתה. הנה דברים שמשמיע שם השופט 

enjoyment of culture may not include an entitlement to racist and oppressive cultural 

”eratraditions of the colonial and apartheid  גם -לשים לב שהעירייה, כמועם זאת . חשוב
-את המערך הסימבולי שלהן. פסקבלבד  חלקיבאופן אפריקה החדשה כמדינה, שינו -דרום

 Joel M. Modiri, Race, History, Irresolution: Reflections onליבון ביקורתי: בהדין זכה 

City of Tshwane Metropolitan Municipality v Afriforum and the Limits of “Post”-

Apartheid Constitutionalism, 52 DE JURE L.J. 27 (2019). 

ר שכאהדמים שהתרחשה -קולוניזציה מועדים לפורענות רבה. השוו לשפיכות-מאבקי דה 61
מלחמה פראית לשלום: מלחמת אלג'יריה השתחררה מהקולוניאליזם הצרפתי. אליסטר הורן 
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 שהמדינהדמויות לגם ביחס  מופיעהמלהוקיר  של רשות מקומית משפטית מניעה

של דמויות  תןהוקרמה באשר לאך  .אויבכ – בהווהגם  ןראותוממשיכה ל – ראתה
 יםפועלאדם -בניההוקרה נבחנת בזמן הווה.  ?מורכבות, כאלה שעברו שינוי במהלך הזמן

 נשיאּההיא בולטת  הדוגמ. םדינמיקה משמעותית בהתנהלותלעיתים מופיעה ו ,לאורך זמן
קשה זו יצאה למלחמה ר שכאהיה מנהיג מצרים , שאנואר סאדאתהמנוח של מצרים 

זכה  ,שלוםמה הסכם יעכך כרת  אחר רב-אך זמן לא –הכיפורים -מלחמת יום –בישראל 
-מאירתאני מוצא שאותה נוספת,  הלהלן דוגמ .בפרס נובל לשלום ונרצח בעת נשיאותו

 :במיוחד עיניים

 מת מרטין מק'גינס, מפקד במחתרת האירית וממובילי השלום עם בריטניה
 

לשעבר ודמות ( IRA) מרטין מק'גינס, מפקד בכיר במחתרת האירית
... את 66חשובה בתהליך השלום בצפון אירלנד, מת היום )שלישי( בגיל 

דרכו החל מק'גינס בתור ההפך המוחלט משוחר שלום. הוא פיקד על 
המחתרת האירית באחת התקופות האלימות ביותר ביחסי הקתולים 

חל מהפך כמה שנים כעבור עם זאת,  ...בצפון אירלנדוהפרוטסטנטים 
צים ולביסוס הנסייע להוביל להפסקת אש בין הוא מק'גינס ושל  בעמדותיו

סמלה של המחתרת בלבה של הממשלה הצפון אירית. בינואר השנה, כתב 
בעל הטור בטיימס האירי, פינטאן אוטול, כי מק'גינס היה "רוצח המונים 

אזרחים  644בני אדם, בהם  1,787הארגון הרג  IRA-במהלך תקופתו ב –
נעימה שלו היתה חיונית לתהליך השלום". הוא הוסיף כי שהאישיות ה –

פך לדמות נהמק'גינס לא היה חסר רחמים ואלים, הוא מעולם לא היה אילו 
 .שהביאה את האלימות לסופהכזאת, חשובה 

...ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי אמרה כי למק'גינס היה תפקיד מכריע 
רך בה הלך בצעירותו, בתהליך השלום. "אומנם לעולם לא אסלח על הד

תפקיד חשוב בהובלת התנועה מילא אך בסופו של דבר מרטין מק'גינס 
הרפובליקאית הרחק מהאלימות". היא הוסיפה כי "בעשותו כך, הוא תרם 
תרומה חיונית והיסטורית למסע היוצא דופן של צפון אירלנד ממלחמה 

 62".לשלום

נובע משינוי בתחשיבי הוך התנהלות חרטה, "חזרה בתשובה" או סתם היפאם כן  יםאפשרי
 .הפסקתהלדמים לחתירה -שפיכותהנהגתה של ממעבר בעטיים מתרחש ש נזק,–תועלת

                                                             
שם, להערכת מניין ההרוגים ראו  .(1989 מתרגםעורך ו)עמנואל לוטם  1962–1954אלג'יריה 

 .565–563בעמ' 

מת מרטין מק'גינס, מפקד במחתרת האירית וממובילי השלום עם פי, רויטרס וגרדיאן "-אי 62
https://www.haaretz.co.il/news/world/europe/2017-03-( 21.3.2017) הארץ" בריטניה

fef4d97f0000-a7ff-d887-f650-article/0000017f-ty/21. 

https://www.haaretz.co.il/news/world/europe/2017-03-21/ty-article/0000017f-f650-d887-a7ff-fef4d97f0000
https://www.haaretz.co.il/news/world/europe/2017-03-21/ty-article/0000017f-f650-d887-a7ff-fef4d97f0000
https://www.haaretz.co.il/news/world/europe/2017-03-21/ty-article/0000017f-f650-d887-a7ff-fef4d97f0000
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הודות  ,רבהמה אפקטיביות יהיא נושאת ע ,כאשר דינמיקה כזו מופיעה אצל מנהיגים
נוקטים כלפי שאנו העמדה שינוי הצדקה לשינוי עמוק כזה מגבש . עמם בניעל  תםהשפעל

 .וכלפי אפשרות הוקרתן דמויותן אות
שעבר לנשיא העל  ,למשל ,שבוח   .גם בכיוון ההפוךעלולה עם זאת להתרחש דינמיקה 

אונס,  רותעבהורשע בביצוע ד אך ושירת את הציבור שנים ארוכות מאר שא, משה קצב
כשר כהונתו של נשים שהיו כפופות למרותו בעת  והטרדה מינית מעשה מגונה בכוח

שינוי העמדה אחרת היא  הדוגמ 63וכנשיא המדינה, וכן בשיבוש מהלכי משפט. התיירות
בשנים האחרונות כלפי הפילנתרופיה של בני משפחת סאקלר, בעליה של חברת התרופות 

Purdue Pharma64., בעקבות הגילויים על החברה 
קשורה  אדם או תאגידעמדתנו כלפי אפשרות ההוקרה של הדינמיקה המשפיעה על 

 בדיעבדמה שהתגלה לאו  שינויים שהתחוללו במהלך השנים בהתנהלותםללא רק 
 לעיתים זו .התנהלותאותה בנוגע ל שינויים בתפיסותינו הערכיותל, אלא גם םכהתנהלות

. שינויים מהסוג האחרון עשושהם דברים לב מאוחרת ל-תשומת ,, כלומר"פריצת" מודעות
 אמריקהבהסרת אנדרטאות  לשבשנים האחרונות התרחשויות הם העומדים ברקע 

שקידם אותם הון )בעיקר של מי שהרוויחו את הונם , באפריקהו במערב אירופה ,הצפונית
 (בדרך של פילנתרופיה ,למשל – פשר להם "לקנות" הוקרהא  ת או לתפקידי מנהיגּו
 65רכיהם.ולצתוך עידודה מצוקה אנושית ניצול  עבדים אובאמצעות סחר 

 
טיב ל ,כצפוי ,אם כן קשוראדם -בר בנישל אדם או של חֶ גיבוש העמדה כלפי הוקרה 

שמכתימים כשלעצמם את יש מעשים כפי שראינו, . המופיעים בעברםהמעשים הקשים 
של מרטין  הבדוגמכ ,דופן ביותר-נסיבות יוצאותב)למעט עושיהם בצבע שלא ידהה 

                                                             
 (.10.1.2010נבו ) קצב 'ראל נמדינת יש 1015/09ת"א( מחוזי תפ"ח ) 63

סיבית וממושכת של מהפצה שם הוגנים ל-החברה הפעילה אמצעי שיווק בלתיהתברר כי  64
אזהרה בוהקות -אוקסיקונטין. היא התעלמה באופן נפשע מנורות –פיתחה שכאבים המשכך 

ותה הפכעד כדי הי, רואין ולסמים אחריםלהביחס לשימוש שנעשה בתרופה כתחליף 
חשוב של מה שקרוי "מגפת האופיואידים", שגרמה למותם של עשרות אלפי מחולל ל

יתר של אוקסיקונטין. לתגובה הציבורית בשנים -אמריקאים בשנה בגין נטילת מנות
האחרונות ראו ליאם סטאק "מוזיאון גוגנהיים והטייט הבריטי: לא נקבל יותר תרומות 

https://www.haaretz.co.il/gallery/art/.premium- (23.3.2019) הארץממשפחת סאקלר" 

; צח יוקד "משפחת סאקלר ניסתה להסתיר את חלקה במגפת האופיואידים. כעת 1.7045809
( 29.4.2021) הארץהכל נחשף" 

-MAGAZINE-https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium.HIGHLIGHT

; רוני לינדר "'איך נחנך שם סטודנטים?': באוניברסיטת ת"א דורשים שהשם 1.9756069
 TheMarker (18.11.2021)סאקלר יוסר מהבניין" 

1.10395058-https://www.themarker.com/news/health/.premium.HIGHLIGHT. 

"פסל אחר פסל, מפגינים באירופה מאלצים את ממשלותיהם להתמודד עם עברן  65
( 10.6.2020) הארץהקולוניאליסטי" 

-e4bb-article/0000017f-10/ty-06-https://www.haaretz.co.il/news/world/europe/2020

fdfba5c80000-afff-d9aa. 

https://www.haaretz.co.il/gallery/art/.premium-1.7045809
https://www.haaretz.co.il/gallery/art/.premium-1.7045809
https://www.haaretz.co.il/gallery/art/.premium-1.7045809
https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium.HIGHLIGHT-MAGAZINE-1.9756069
https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium.HIGHLIGHT-MAGAZINE-1.9756069
https://www.themarker.com/news/health/.premium.HIGHLIGHT-1.10395058
https://www.haaretz.co.il/news/world/europe/2020-06-10/ty-article/0000017f-e4bb-d9aa-afff-fdfba5c80000
https://www.haaretz.co.il/news/world/europe/2020-06-10/ty-article/0000017f-e4bb-d9aa-afff-fdfba5c80000
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טרור, פעולות של  –מם "קלון" ינושאים עמדובר במעשים ש .(שאוזכרה זה עתה ,מק'גינס
יש מעשים שכוחם להכתים ולפסול הוקרה מתגבש רק אולם לצד אלה וכדומה.  , אונסרצח

מתגבשת "מסה קריטית", ר שאכפכת לאיכות", נההכמות "כאשר  – אם הם מצטברים
 66.דפוס התנהלותמעידה על ם מעשיהר הצטברות שאכ

וייצוגיה צריכה להתקיים בחברה שסועה כלפי נציגיה ש וגברתבשל הסובלנות המ
ד ומא משתנה מרכזיאכן "המסה הקריטית" היא , שאלת של קהילת המיעוטהתרבותיים 

שעסקה במפלגות  ,אחת ה. הנה דוגמיסוד: הכנסת-לחוקא 7פסיקה המלווה את סעיף ב
 :נוספותבהמשך אציג אך  ,הערביות

ההלכה הנוהגת עמנו קובעת כי על מנת להוכיח כי רשימה או מועמד 
המבקשים להתמודד בבחירות תומכים במאבק מזוין של מדינת אויב או 
של ארגון טרור, יש להראות כי זוהי המטרה המרכזית של הרשימה וכי היא 
פועלת למימושה באופן מעשי. בכל ההליכים שנדונו בעבר הן בעניינה של 

אינן בעניינה של רע"ם נפסק כי הראיות שהוצגו בהקשר זה בל"ד הן 
המצדיקה את פסילת איזה מן הרשימות או  מצטברות לכדי "מסה קריטית"

 ( לחוק היסוד...3א)א()7את המועמדים מטעמן בעילה הקבועה בסעיף 
עיינו בראיות הנ"ל ואיננו סבורים כי מדובר במסה של ראיות משכנעות, 

המלמדות כי תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור  משמעיות-ברורות וחד
בל"ד או איזה מן –מהווה מטרה מרכזית ודומיננטית של רשימת רע"ם

המפלגות המרכיבות אותה. כמו כן, איננו סבורים כי הוצגו ראיות ברף 
הראייתי הנדרש המוכיחות כי רשימה זו פועלת למען הגשמת התמיכה 

 ...קביבמאבק מזוין כאמור באופן ממשי וע
תע"ל כמפורט לעיל, עשויים –אכן, חלק מן הדברים שיוחסו לנציגי חד"ש

להתפרש כתמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור במדינת ישראל, אך 
בהינתן העובדה כי באותם הפרסומים עצמם שאליהם הפנו המערערים 
בהקשר זה, נכללו גם אמירות של חברי הרשימה לפיהן הם אינם תומכים 

 67דרך פוליטית, הספק פועל כנגד פרשנות זו.באלימות כ

                                                             
נבו ) של השופט הנדל ןדיה-קלפס 17–16פס'  ,ישראלמדינת  נ' שחם 6477/20השוו רע"פ  66

של "מסה המידה -אמתהפעלת  .("הבהרות לגבי יישומה של תזת הצבירה")( 15.11.2021
קריטית" על דילמות של הוקרה תבחין, למשל, בין המוזיקאי מאיר אריאל המנוח, על 

 ,המוזיקאי אריאל זילברהתבטאויותיו ההומופוביות הקשות בשנה האחרונה לחייו, לבין 
ביטוי תכוף. השוו דפנה בזוכות שנים ו-הן ארוכותשההומופוביות שלו ואהדתו לכהניזם 

 (3.2.2014) הארץפרס: הייתי מפרק את אקו"ם" בטקס קבלת הארד "אריאל זילבר 
-d856-db2c-article/0000017f-03/ty-02-https://www.haaretz.co.il/gallery/music/2014

ffec7e5b0000-a37f ( החלטת הארגון לחזור בו מההחלטה להעניק לזילבר פרס מפעל על
 (."תרומתו למוזיקה הישראלית"כותרת הפרס לולשנות את חיים 

 .הדין של הנשיאה חיות-לפסק 77-ו 60–59 'פסב, 48לעיל ה"ש , כסיףעניין  67

https://www.haaretz.co.il/gallery/music/2014-02-03/ty-article/0000017f-db2c-d856-a37f-ffec7e5b0000
https://www.haaretz.co.il/gallery/music/2014-02-03/ty-article/0000017f-db2c-d856-a37f-ffec7e5b0000
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דעתו של השופט הנדל ביחס למועמדותו של ד"ר עופר כסיף -גם את חוותבאותו עניין ראו 
וביניהן זו: "פגיעה בחיילים אינה  ,של חד"ש, על רקע התבטאויות שלו לכנסת מטעמה

ים או באנשי טרור. אפילו בספר של נתניהו על טרור הוא מגדיר במפורש פגיעה בחייל
כוחות ביטחון כמלחמת גרילה. זה לחלוטין לגיטימי, לפי כל קריטריון מוסרי, ודרך אגב, 

הנה  68.גם משפטי בינלאומי. עם זאת, אני לא אומר שזה דבר נפלא, משמח ורצוי..."
 הכרעתו של השופט הנדל:

גם אם לא מסכימים עם ההגדרות שכסיף מאמץ, וגם אם הן מקוממות, לא 
קרוא מהן בהקשר שהוצג לפנינו, לא כשלעצמן ובוודאי שלא בהינתן ניתן ל

מכלול ההתבטאויות וההסברים, תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד 
מדינת ישראל. מצער כי מדבריו עולה, לדעתי, נימה של זלזול בחיילי צה"ל 
ושוויון נפש ביחס לאזרחים רבים שאיבדו את היקר להם מכל בשם הגנה 

ולדת. בנושאים כגון דא מצופה מחבר כנסת וממועמד לכהן כחבר על המ
כנסת לנהוג ברגישות, ברם ישנו פער בין כשל מסוג זה ובין קיומה של 

 69עילה למניעת השתתפות בבחירות.

 לפסלות לתפקיד של ייצוג תחיונימידה -אמתהוא אם כן  "המסה הקריטית"עניין 
לפסלות של בחירת "ייצוג תרבותי"  כתנאיגם צו ומיאאת לשקול ראוי  ,ובהיקש 70,פוליטי

 .כרוני מודר ידי מיעוט-על
 

)הערכה ביחס  מינויו של אדם לתפקיד ציבורי בכירהיבט של הוקרה גלום גם ב
ולפיכך גם מן הפסיקה בנושא זה (, וכדומה ליכולות, התרשמות מהנתיב שעשה האדם

יוסי השב"כ  בכירבעניינו של ברק השופט  עסקבאחת ההזדמנויות . אפשר להסיק לענייננו
את דינו -בפסקבחן ו 71,פרשת נאפסובו 300בפרשת קו  עמוקות שהיה מעורב ,גינוסר
אחר מספר שנים  מנכ"ל המשרדללמנותו אליעזר -בנימין בןהשיכון הבינוי ושר  ו שלכוונת

 :כך

עברו הפלילי של מועמד למשרה ציבורית חייב להילקח בחשבון שיקוליה 
פי השפעתו על -הממנה. משקלו של שיקול זה משתנה על של הרשות

                                                             
 .הדין של השופט מינץ-לפסק 13ובפס'  הדין של הנשיאה חיות-לפסק 70 'פסב, מצוטט שם 68

 השופט הנדל. של ןדיה-לפסק 7' שם, בפס 69

 –השתתפותם בבחירות נפסלה שמבחן "המסה הקריטית" הוא אכן זה שפיצל בין מועמדים  70
 5487/19ע"ב ראו הותרה.  השתתפותםשלבין אלה  –ארי -למשל, ברוך מרזל ומיכאל בן

פסילתו לגבי )( 25.8.2019נבו ) הדין של הנשיאה חיות-לפסק 24–18, פס' סגל נ' בן גביר
לגבי ) של הנשיאה חיות ןדיה-לפסק 45–44-ו 16 'פס, ב48לעיל ה"ש , כסיףיין ענ; (של מרזל

 .ארי(-פסילתו של בן

, אייזנברג ענייןראו  במסגרתן לפירוט מעשיו של גינוסרלתיאור תמציתי של שתי הפרשות ו 71
 .27–17' , בפס53לעיל ה"ש 
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הטעמים העומדים ביסוד ההתחשבות בו. לא הרי מי שעבר עבירה בילדותו 
כהרי מי שעבר עבירה לאחר שבגר; לא הרי מי שעבר עבירה אחת כהרי מי 
שעבר עבירות הרבה; לא הרי מי שעבר עבירה קלה כמי שעבר עבירה 

ירה בנסיבות מקילות כהרי מי שעבר אותה חמורה; לא הרי מי שעבר עב
עבירה עצמה בנסיבות מחמירות; לא הרי מי שעבר עבירה והביע חרטה 
עליה כהרי מי שעבר עבירה ולא הביע כל חרטה עליה; לא הרי מי שעבר 
עבירה "טכנית" כהרי מי שעבר עבירה שיש עמה קלון; לא הרי מי שעבר 

בירה אך לאחרונה; לא הרי מי כהרי מי שעבר עהרבה עבירה לפני שנים 
שעבר עבירה כדי לקדם את ענייניו שלו כהרי מי שעבר עבירה תוך שירות 

 72המדינה.

 
בשאלה מתי נזהה המשכתי לעסוק של נלסון מנדלה  ההדוגמבאמצעות לסיכום פרק זה, 

"האומדן הכולל" לפועלו של מנהיג.  מבחןהצגתי גם את ו ,אדם כמעורב במעשי "טרור"
ד וחשוב מאל מרכיב להצביע עאפשרה לי אירלנד -של מרטין מק'גינס בצפון ההדוגמ
, הבעת החרטה או שינוי "תיקון"ה – בהתנהלותו של מנהיג השינויאפשרות  נוסף:

. עוד עסקתי בהבחנה בין מעשים שהם אחרים מטעמיםשנובע בהתנהלות משמעותי 
לבין מעשים שרק הצטברותם פוסלת הוקרה.  יחידההם נעשים פעם אם מחרידים גם 

הבוחנת אם הצטברה א, 7שעניינה סעיף הבחנה סמוכה לכך היא זו המופיעה בפסיקה 
ברק בעניינו של השופט דינו של -חומרה. פסקביסוס ראייתי ושל "מסה קריטית" של 

מן הן את שאלת חלוף הזמן לילעוסיף הוהבחנות הנזכרות, חלק מהסיכם בתמצית גינוסר 
 את צעירותו/בגרותו של מבצעם.כן ו הרעים המעשים

דוגמאות שנויות על  ששורטטו לעיל המידה-יישום אמות. ד
זכרון  ,יאסר ערפאת, מחמוד דרוויש, זכות השיבה :במחלוקת

 ודוגמאות נוספות הנכבה

שהצגתי ליישם את ההבחנות והשיקולים ו ,מן הכלל אל הפרטבפרק זה אבקש להקיש 
התייצבות מול מורכבות ל. מציאות חיינוהמופיעות ב מורכבות ורגישותל דוגמאות עלעיל 
. ממש הדוגמאות הללו נוכחות בחיינוחלק מגם ש-, מהחשיבות רבה משל עצמהיש וקושי 

הבחנות ושיקולים  םאת אותטוב יותר לא רק יבהיר  המאמץ היישומיאפשר שיתר על כן, 
משקלם היחסי, אלא גם יתרום תובנות ת הבנת עמיק אשנדונו בחלק התיאורטי, ולא רק י

 באותו דיון.שלא נחשפו 
 הכאלדוגמאות אפשריות, או של בישראל  מקרים ממשייםשל הן אנתח שהדוגמאות 
אדם או בנוגעות . הן מבחינת קהילת המיעוט שנמצאות על הפרק ה, כאלשניתן לדמיינן

                                                             
 .47 'פסבשם,  72
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 .קהילה האחרתבעוינות בזמן מעוררים -ובוה של קהילה אחת תהוקרבסמל שזוכים 
עוצמת  ולעיתים לא. במקרה השני ,שקולות בעוצמתן שמנגד לעיתים ההוקרה והעוינות

 73.בעינו נותרחיכוך הקהילתית פוחתת אך -ההתנגשות הבין
 
 שמו-רחוב עלהאם קריאת  .יאסר ערפאת – שבה פתחתי את המאמר הדוגמתחיל בא

 שאלה לעאני משיב ? מתחם הסבירות""בישראל חורגת מישוב ערבי אחר יאו בבכפר ג'ת 
דה של ישל ערפאת מצ באשר לטעמי ההוקרה מונחות הנחותתשובתי ביסוד  בשלילה. וז
 .צפויה להשתנותתשובתי אז -כי ,שגויות יי. אם הנחותמקומיתהרשות ה

בו הוא נתפס בקרב בני עמו שונה במידה רבה שהאופן ו ,פנים דמות רבתוא ערפאת ה
כן ניתן להצביע על הנקודות -פי-על-אף 74היהודים.-הישראליםרוב בקרב תפיסתו מאופן 
הידיעה של העם הפלסטיני. -המנהיג בה"אהיה . ערפאת כמוסכמות בעיקרן שלהלן

                                                             
ויקיפדיה שלהן ועיניים היא ההשוואה בהקשרן של הדמויות שיידונו להלן בין ערך ה-מאירת 73

המבט מכילה "מסננים -ת הלאומית בזוויתבעברית. השונּושלהן בערבית לבין הערך 
תיאור במולידים פערים של ממש  הואל –לב, זיכרון והדחקה -של תשומת –תודעתיים" 
 הערכתן.בוכמובן  ,להתנהלותן נוגעבדגשים בהדמויות, 

ויקיפדיה בעברית וב "ערפאת"יאסר השוו את הערך  74
ויקיפדיה והמופיע ב "عرفات ياسر"לערך ( https://he.wikipedia.org/wiki/יאסר_ערפאת)

בין  ,בגרסה הערבית נכתב ,כך(. https://he.wikipedia.org/wiki/عرفات_ياسر) בערבית
 ח'ורי(:-היתר )בתרגום חופשי לעברית של ג'נאן תומא

, והיה האדם השלישי 2004–1969שנים בהוא הנהיג את הארגון לשחרור פלסטין 
הוא היה מנהיג תנועת הפתח, התנועה  .1964בשנת הוקם שמכהן בתפקיד זה מאז 

. בתחילת הדרך 1959הגדולה ביותר בתוך אש"ף, שאותה הקים עם חבריו בשנת 
התנגד לקיומה של ישראל, אך אחר כך קיבל את החלטת מועצת הביטחון של הוא 

. הוא ניתב את הארגון 1967שהתקבלה בעקבות התבוסה ביוני  ,242 'האו"ם מס
ומתן סודי עם -נכנס למשאום לפתרון שתי המדינות, לשחרור פלסטין להסכי

ממשלת ישראל. את רוב חייו הקדיש ערפאת להנהגת המאבק הלאומי הפלסטיני, 
 ...לדרישה לממש את זכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית

ומתנים עם ישראל -בחלק האחרון של חייו פנו ערפאת ואש"ף לשורה של משאים
ביניהם ועידת מדריד בשנת  ,פלסטיני–ימות הישראלישנים של העהלסיום עשרות 

ואחר כך הסכמי אוסלו. הוא עמד בראש הרשות הפלסטינית לאחר הבחירות  1991
. 1996רצועת עזה[ בשנת בירושלים ובמזרח ]שהתקיימו בגדה המערבית, 

סיעות שמאל החברות באש"ף גינו את הוויתורים שנעשו וכמה סלאמיסטים הא
הוענק פרס נובל לשלום ליאסר  1994הפכו לאופוזיציה. בשנת נלממשלת ישראל, ו

 .ומתן באוסלו-שמעון פרס על המשאליצחק רבין ולערפאת, 

 , להלן תמצית הערך יאסר ערפאת בעברית:לעומת זאת

 וממנהיגי הרשות הפלסטינית ראש )אש"ף(, יושב הארגון לשחרור פלסטין היה ראש
 לוחמתו פיגועי טרור ה בישראל באמצעותמדיניות של מלחמ הפלסטינים, שהנהיג

 שבגינו הוענק לורבין, מעשה  יצחק עם על הסכמי אוסלוחתם  1993גרילה. בשנת 
)ביחד עם חמאס( או היה מעורב הנהיג נטען כי  2000בשנת  .פרס נובל לשלום

 .אינתיפאדה השנייהב

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%90%D7%A1%D7%A8_%D7%A2%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
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הארגון שנים רבות הייתה ש ,ח"תנועת הפתשל  התפקידו המרכזי הראשון היה ייסוד והנהג
-ארוך תפקידוהיה המשך דרכו נגד ישראל. ובפעולות הטרור מזוין הבמאבק  המרכזי

 – אש"ף אשר-שבכיו (ארבעה עשוריםכלומר , , שנת מותו2004עד  1964שנים בהשנים )
תחת הנהגתו אשר שאיגד את תנועות ההתנגדות הפלסטיניות, ו, הארגון לשחרור פלסטין

את שנים ארוכות ערפאת הוביל . של העם הפלסטיני הוכר כנציג הלגיטימישל ערפאת 
, אך שימוש בטרורהו מזויןהמאבק הבנתיב  עמו לשחרור לאומישל מאבק האש"ף ואת 

על  (1993 שנתב)המדיני וחתם ומתן -המשאאת הארגון אל נתיב הוביל לבסוף שגם הוא 
רבין יצחק  –הסכמי אוסלו עם ישראל. חתימה זו זיכתה אותו ואת שותפיו הישראלים 

בבחירות  ,1996 שנתנבחר בבפרס נובל לשלום. בעקבות ההסכמים הוא  –פרס שמעון ו
ראש הרשות הפלסטינית. תפקיד ל ,ירושליםמזרח הראשונות שהתקיימו בגדה, בעזה וב

אלא  ,ערפאת ראוי להוקרהד מסכימים כי ורבים מאהיו  ,הדברים בכךהסתיימו לו אי
מעטות כי ערפאת -השנייה פרצה, וקיימות עדויות לאדה אהאינתיפ ,שההסכמים קרסו

עד כאן הנקודות מזוינות שהתקיימו בה. הפעולות חלק מה (ואולי אף כיוון)התיר 
פחות.  יםמוסכמוהלאה הדברים ; מכאן , כך נדמה, על הרוב בשני הצדדיםהמוסכמות

את טש ניה לא ידה השנאהיא כי ערפאת באינתיפ בצד הישראלי,גם , רביםשל  ההנחה
לחילוצו של האלימות כטקטיקה לקבל את  םהסכיאלא  ,ומתן המדיני עם ישראל-המשא
או  הקשה , להפסיק את האלימותמספר , וכי הוא ניסה, פעמיםעקרותומומתן -המשא

דה השנייה אגם בשיאה של האינתיפשעדות מסוימת לכך היא העובדה  75.לפחות לרסנה
 "אויב".כעל הרשות הפלסטינית על או  אש"ףעל ערפאת, הכריזה ישראל על לא 

                                                             
יהודי של הסכסוך, בשאלת ה-הופיע פולמוס חשוב, בצד הישראלי הארץעיתון מעל דפי  75

אחריותו של ערפאת לפרוץ האינתיפאדה השנייה ולאלימות שהתקיימה בה בשנותיה 
ונפתח בדבריו של תא"ל יוסי בן ארי,  ,שנה לאחר האירועיםכעשרים הראשונות. הוא התנהל 
לבחון שאלה זו. יוסי  2000ידי ראש אמ"ן בנובמבר -נה עלומר שאבכיר בקהילת המודיעין 

 (26.9.2020) הארץרי "השלד בארון של האינתיפאדה השנייה" בן א
-article-26/ty-09-https://www.haaretz.co.il/opinions/2020

fedb76800000-a1ff-df2c-e89b-opinion/.premium/0000017f  כותב כך: "מסקנתי היתה
ברורה: בכל החומר המודיעיני לא איתרתי כל סימן לתכנון מוקדם של האלימות ביוזמת 

במהלך שתי היממות שלאחר  –א ערפאת, או ביוזמת אחרים במחנה הפלסטיני. נהפוך הו
ההתלקחות ניסה ערפאת להרגיע את הרוחות, וחשש מפני אובדן שליטה. רק משהבין כי 
כפיית הרגעה עלולה לגרום למלחמת אחים, להתמוטטות מוסדות הרשות, לחורבן כוחות 
הביטחון ולאובדנו האישי, בחר 'לרכוב על גב הנמר', והצטרף לכאוס הכללי... לא ערפאת 

א שהפך את קערת אוסלו על פיה. חשוב להזכיר כי באותם ימים ניהל בעצמו נשיא ארה"ב הו
פלסטינית בוושינגטון, בניסיון לפתור -אז, ביל קלינטון, קבוצת עבודה משותפת ישראלית

. גם לפלסטינים, ..את הבעיות שנותרו פתוחות בהסדר הקבע, ואף הציג את הצעתו לכך
הצלחת המאמצים של קלינטון. מדיניותו זו, של ניסיון לחזור ובראשם ערפאת, היה עניין ב

, כאשר הוא השקיט את 2001הדמים, השתקפה גם בסוף  לנתיב מדיני במקום אוטוסטרדת
עוררו השטח. עד שהפכנו את הקערה על פיה, עם חיסולו של ראאד כרמי". דבריו של בן ארי 

יגאל ראו יכתו של מתי שטיינברג. תמבזכו אך התנגדותם של יגאל כרמון ובני בגין, את 
גם בפעם  .בגין "טרגדיה '; זאב ב4.10.2020 הארץכרמון "האינתיפאדה השנייה: המסרים" 

ty-10-https://www.haaretz.co.il/opinions/letters/2020/05-( 5.10.2020) הארץהשנייה" 

f7758bab0000-a37f-d97e-e571-article/.premium/0000017f מתי שטיינברג "הכי נוח ;

https://www.haaretz.co.il/opinions/2020-09-26/ty-article-opinion/.premium/0000017f-e89b-df2c-a1ff-fedb76800000
https://www.haaretz.co.il/opinions/2020-09-26/ty-article-opinion/.premium/0000017f-e89b-df2c-a1ff-fedb76800000
https://www.haaretz.co.il/opinions/letters/2020-10-05/ty-article/.premium/0000017f-e571-d97e-a37f-f7758bab0000
https://www.haaretz.co.il/opinions/letters/2020-10-05/ty-article/.premium/0000017f-e571-d97e-a37f-f7758bab0000
https://www.haaretz.co.il/opinions/letters/2020-10-05/ty-article/.premium/0000017f-e571-d97e-a37f-f7758bab0000
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של הרשות המקומית  הוקרתההוא מושא ביחס לערפאת שתואר לעיל מה מכל 
כך שהיא מזהה נובעת מוקרה זו ההאם ? הערבית המעניקה את שמו לאחד מרחובותיה

לחלופין,  ?והמאבק הזדרך להלל את בכך ומבקשת  המאבק המזוין הפלסטיניעם  אותו
 באמצעותםתקווה שהוא עורר ולתפקידו בקבלת הסכמי אוסלו לדווקא מופנה ההלל  האם

 של הרשות המקומית בישראלה תהוקר – וזו הנחתי – או שמא ?שני העמיםבקרב 
של  ןהדמות ההיסטורית החשובה מכולומנהיג העם הפלסטיני בשל היותו מוקדשת לו 

ם מיהמדגיש את הטע ,ג'באריןשל חבר הכנסת יוסף דבריו הנה ? הלאומיות הפלסטינית
"הוא היה המנהיג הלאומי של העם הפלסטיני, ושמו קשור  :השני והשלישי שהזכרתי

בחבל הטבור לנרטיב הלאומי הפלסטיני... ערפאת הוביל את העם הפלסטיני לפיוס 
. 1967היסטורי עם ישראל בהנהגת יצחק רבין, ותמך בפתרון שתי המדינות בגבולות 

ניהו לקריאת רחוב על שמו ביישוב ערבי משקפת הן את התכחשותו ההתנגדות של נת
לייחוד הלאומי של המיעוט הערבי והן את התנגדותו לכל פיוס היסטורי עם העם 

 76".הפלסטיני
ידי רשות מקומית ערבית בישראל -הוקרת ערפאת עלכי והנה ניסוח נוסף לתשובתי 

בלה צד אחד, מ :תחם הסבירותחורגת ממכלסווגה אפשר -אישכן  ילהראויה לפסאינה  הקְּ
אירלנד -בצפון IRA-במנהיג  – מרטין מק'גינס שהזכרתי לעיללדמויות דוגמת של ערפאת 

ערפאת שב חלקית, סמוך לסוף ימיו, משום ש, פגומה האתאומנם  – שפנה לנתיב השלום
עוצמת  טעם חזק ביותר להוקרה, והואקיים  ,מן הצד האחר אולם ;ל המאבק המזויןא

אלא מעין "אבי  ,. הוא אינו סתם מנהיג של העם הפלסטיניעמו בניל של ערפאת חשיבותו
אך גם  ,בישראל ובהקרבתם עבורוהצבאי במאבקם בין היתר הוא ואש"ף ) ."האומה

. ייכות בקרבותשהתחושת האת זהותו ואת במאבקם המדיני( גיבשו את העם הפלסטיני, 

                                                             
( 31.10.2020) הארץלתלות את האשם בערפאת" 

-article-31/ty-10-https://www.haaretz.co.il/opinions/2020

f1fa0caa0000-ad7f-d804-e168-opinion/.premium/0000017f שטיינברג עומד על כך .
נוסף שלאחר פרוץ האינתיפאדה ניסה ערפאת לעצור את האלימות בשלוש הזדמנויות. לדיון 

 (.2005) 179, 29 אלפייםראו מנחם קליין "ערפאת כאייקון פוליטי" 

אפשרית מחשבה  .2ה"ש  , לעילשעלאןאצל מצוטטים  ג'בארין נסתכבר הדבריו של ח 76
שם ערפאת נובעת גם מכך -קהילת הרוב לקריאת רחוב על ה שלנוספת: האם התנגדות

של הרשות המקומית או של שמהלך כזה נתפס כקריאה של הרשות המקומית להשתלבות 
 –יטוריה הישראלית כולה במדינה אחת הטראו אולי אף של קהילת המיעוט כולה 

קהילת המיעוט  ה שלמתבקשת. ראשית, התנגדות-לאו"פלסטין"? בעיניי זו פרשנות רחוקה 
מוכרת  חילופי שטחים מאוכלסים""נתניהו ל–של ליברמן ושל טראמפדוגמת אלה ליוזמות 

"המשך ת הראשונה והשנייה. ראו, למשל, אילן סבן יווידועה, והיא שוללת את הפרשנו
-המדרון: התניית הכרעות בדבר נסיגה טריטוריאלית בגדה המערבית, בירושלים או ברמת

( )להלן: 2022-להתפרסם ב )צפוי , חלק דכה משפט וממשל רוב מיוחס'"'הגולן בקבלתן ב
לפיה הוקרת ערפאת שפרשנות השלישית, גם הסבן "התניית נסיגה ב'רוב מיוחס'"(. שנית, 

לת קריאה למדינה אחת על חורבותיה של ישראל, היא קלושה שם רחוב מסמאמצעות ב
ד עם "פתרון ומטעמים שונים. אחד מהם הוא שערפאת, בעקבות אוסלו, מזוהה עדיין מא

 שתי המדינות".

https://www.haaretz.co.il/opinions/2020-10-31/ty-article-opinion/.premium/0000017f-e168-d804-ad7f-f1fa0caa0000
https://www.haaretz.co.il/opinions/2020-10-31/ty-article-opinion/.premium/0000017f-e168-d804-ad7f-f1fa0caa0000
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עוצמה זו של תפקיד השיבו לו תחושה של כבוד לאומי. ואותו מתהום הנשייה שהעלו הם 
 77.לאומי ראשון במעלה היסטורי הפכה את ערפאת לסמל

 בגדר מתחם הסבירות. של ערפאת מסייעים להותיר את הוקרתונוספים טעמים  לושהש
אוסלו ומפתרון הסכמי האינתיפאדה השנייה אקט של נסיגה מלאה מהייתה לו איראשית, 

התכליות המוצהרות  כיוון(אף )ואולי  ערפאתהתיר שלו נלוו לאלימות יא ,שתי המדינות
, אך דומה כי אין זה שהוקרתו חורגת ממתחם הסבירות סובראז הייתי -של החמאס, כי
פיין מתאיהודית ה-מכיוונה של החברה הישראלית ערפאת אלהיחס . שנית, מצב הדברים

הוא היה המנהיג שהוביל את עמו  ,ככלות הכל .להבדיל מעוינות צרופה ,ערכיּות-בדו
נקודה היה לשותפם של רבין ופרס לפרס נובל לשלום. נלהכרה בישראל ולהסכמי אוסלו, ו

)שעל  זכאות"רוחבו" של מתחם הסבירות בהקשר הנבחן כאן. כוונתי לבנוגעת  לישיתש
 תות המקומייוהרשולענייננו כאן,  – המיעוטת וֹ לעיל( של נציגבהרחבה טעמיה עמדתי 

 .ןשלה ההקצאה הסימבולית יחס לסמכותב לסובלנות מוגברת – תוהערבי
 

מחמוד משורר היא ה, הציבוריים נובחייאף היא  למדימרכזית , נוספת הדוגמ
לפסול הוקרה של  צפוייםאינם  צביעהמשתנים שעליהם א :מהסוףשוב אתחיל  78.וישודר

למרות הטקסטים של מקצת תשובה זו נכונה ו ;נהפוך הוא – דרוויש כלפי רשות מקומית
 .שיריו

 ,. שנית, הוא משורר נפלאהפלסטינימשורר הלאומי הזכה להיחשב ראשית, דרוויש 
את היטב ניתן לבחון מה שחשוב במיוחד לענייננו, ו ,. שלישיתון ומרשיםמגּושגוף שירתו 
שהיה, העוסק  "מי שיקרא אותו כמשורר בעל השם העולמי ,אכן .יצירתוב הקו המוביל

בנושאים קיומיים וברבדים העמוקים ביותר בנפש האדם, לא יוכל לתפוס אותו באף שיר 
 79ובאף נקודת זמן כמי שמטיף ללאומנות חשוכה, גזענות או אלימות לשמה".

                                                             
המאבק שדווקא העובדה  – וזהו הסבר במישור הפסיכולוגי והסוציולוגי – יתר על כן 77

משך ופרויקט נרם צלח, והכיבוש לשחרור לאומי ולעצמאות מדינית פלסטינית ט
הפלסטינים אזרחי ישראל, -ההתנחלויות מתרחב, מחדדת את תחושת הצורך של הערבים

ובכלל  ,הזה של עמם ושלהם בדרכים שונות גיכאות סולידריות, לאזכר את מצב הדברים הטר
כפי שביקשו  – מי שהוא הסמל לשאיפת הפלסטינים להיות אף הם ו שלהוקרתזה באמצעות 

 "."ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית – יהודים להיותה

ישובים שפרעם, טורעאן, טייבה, ג'ת ובאקה ישם דרוויש, בין היתר ב-קיימים רחובות על 78
גרבייה, אולם את הוקרתו, כמפורט בטקסט להלן, מלווה ויכוח עז. למשל, ניסיון להנציח -אל

ורי "אנשי חאת המשורר בשם רחוב בעיר מעורבת הוביל לסערה פוליטית ונחסם. ראו ג'קי 
( 31.7.2009) הארץהימין בעכו מתנגדים לקרוא רחוב על שם דרוויש" 

https://www.haaretz.co.il/news/education/1.1273898. 

 (8.8.2016) הפורום לחשיבה אזורית מרזוק אלחלבי "מחמוד דרוויש שלא רוצים שתכירו" 79
. ראו גם את דבריו של https://www.regthink.org/שתכירו-רוצים-שלא-דרוויש-מחמוד/

שמו של דרוויש: "קריאת הרחוב על -רחוב ראשי בעיר עלקריאת ראש עיריית טייבה בעת 
היא אות הוקרה לשמירת מורשתו והנצחת זכרו. דרוויש הוא משורר האהבה, הסובלנות  שמו

והסבלנות. דרוויש הוא המשורר שתמך במעמד האישה, היה ויישאר סמל ואייקון לאומי 

https://www.haaretz.co.il/news/education/1.1273898
https://www.regthink.org/%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A9-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%AA%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95/
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יהודית ה-בציבוריות הישראליתבנושא זה המחלוקת העיקרית ארחיב מעט את הדיון. 
פעילותו בעבר במוסדות לקשורה ו, של דרוויש דוהרבים מא שיריובין שניים מבנגעה 
"חולפים במלים חולפות"  שמושהשניים, המאוחר מבין  שירהרוב חלקיו של . הנה אש"ף

 :(عابر كالم في عابرون)

 ם המלים החולפותתם העוברים ביא
 שאו שמותיכם והסתלקו.

 גנבו מה שתרצו
 מתכול הים ומחולות הזיכרון...

 לעולם כיצד בונה אבן מאדמתנו את גג השמים...אבל לא תדעו 
 מכם הפלדה והאש ומאתנו בשרנו.

 מכם עוד טנק ומאתנו אבן
 מכם עוד פצצת גז ומאתנו הגשם

 טלו את מנתכם מדמנו ורק הסתלקו...
 כי יש לנו בארץ מה שאין לכם, מולדת...

 לכו לאן שתרצו, אבל לא בינינו, בשום אופן!
 הגיע הזמן שתסתלקו

 שתמותו היכן שתרצו, אבל לא בינינו
 צאו מכל דבר, צאו מפצעינו, מאדמתנו

 80צאו מהיבשה, מהים, מהכל...

ומומחה  וישודרשל מתרגמו לעברית  פרופ' ראובן שניר,על השיר כותב הנה דברים שו
 ליצירתו:

, 1987ויש כתב את השיר בתחילת האינתיפאדה הראשונה, בשלהי ודר
ל. בדיעבד, הוא הצטער "ים נהרגים בירי של צהכאשר ראה ילדים פלסטינ

הגבתי למעשים "ואמר:  על השיר הזה ולא כלל אותו בקובץ הרשמי שלו,
הברבריים באמירה זועמת. ובסופו של דבר אני שואל מה יותר אכזרי: 
האמירה הזועמת או המעשה הברברי?... לא הכללתי את השיר בין כתביי 

 81."את השירה ממה שאינו שירה השיריים כיוון שאני מקפיד לזקק

                                                             
 ynet '"תשובה לגזענים' רחוב ע"ש דרוויש בטייבה:"שמעורר בנו השראה". חסן שעלאן 

(29.7.2016 )4834647,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L. 

 .(1988מתרגם  שפי גבאי" )חולפים במלים חולפותמחמוד דרוויש " 80

בעניין  (. להרחבה2015 מתרגם)ראובן שניר  124 חמישים שנות שירה מחמוד דרוויש 81
באחד הראיונות, סמוך לאחר  .והלאה 120' עמב שם, ה זכה אותו שיר ראושבהתייחסות לו

פרסום השיר, אמר דרוויש כך: "כתבתי את הטקסט הזה כמחאה, כאילו היה מין אבן, אבל 
הוא לא כוון כנגד יהודים או לישראלים. זה מכוון לכובשים. זה שיר אינתיפאדה והוא לא 

פרסונאלי שלי, זה הקול הקולקטיבי של עם זועם המתנגד לכיבוש, הדורש משקף את הקול ה
יעקב בסר ומחמוד גנאים "מחמוד דרוויש: שחררו אותי  .באופן טבעי מהכובש להסתלק"

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4834647,00.html
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המופנה הרושם המתקבל הוא שהמסר יתר על כן,  .עוינותמידה של ו זעםמבטא אכן השיר 
שטחי אינו מתמקד רק ב מהיבשה, מהים, מהכל..."צאו " במיליםהיהודים -הישראליםאל 
קריאה לאלימות; יותר שיר אין ב. עם זאת, מופנה אל הארץ כולהאלא  ,1967כיבוש של ה

לא החליט ו ,מהשיר הרחיק את עצמו – שעורר כנראה בעקבות הסערה – וישומכך, דר
שירתו של מלייצג את ופיעה בשיר רחוקה מלכתביו השיריים; לבסוף, העוינות ה פוצרל
 82.היהודים-יםלישראל והתייחסותבויש בכל הנוגע ורד

ערבי" רשום, אני ת" שמו .המאמר פתחבשיבצתי הוא זה שקטע ממנו האחר השיר 
. שרת התרבות לשעבר, מירי רגב, הגיבה זהות"-והוא מכונה גם "תעודת ,(عربي أنا سّجل)

בפרט לנוכח חלקו  83,ההתייחסות אליו במסגרת תוכנית בגלי צה"ל לעבחריפות רבה 
 :האחרון של השיר, שבו נכתב כדלקמן

... 
ת   תֹובְּ  :יכְּ

ָפר שָ  כְּ י מ   ָגָנההֲ  כּוַח ֲחַסרֲאנ 
טּוֵלי חֹובֹוָתיו נְּ  מֹותשֵ  רְּ

ָכל גְּ   ָבהצָ חְּ דֹות ּוַבמַ . ַבשָ .יו.ָברָ וְּ
ם ֶזה מַ הַ  ָךא  יס אֹותְּ ע   ?כְּ

ש רְּ  ,ֹוםת 
יֲאנ    .י ֲעָרב 

ָת אֶ  ֵד ת ַהּפַ ֲאָתה ָגַזלְּ ים שֶ רְּ  ל ֲאבֹוַתיס 
אֶ  ת  ע  ר ת ַהֲאָדָמה ֲאשֶ וְּ  יַבדְּ

ָלַדי ָכל יְּ י וְּ  ֲאנ 
ָת ָדבָ  ֹלא הֹוַתרְּ צֶ וְּ  נּויאֵ צָ א  ר ָלנּו ּולְּ

לְּ  ים ָהֵאלֶ מ   ...הַבד ָהֲאָבנ 
ם ַהש  ז הַ ָא טֹון י  א   ח אֹוָתןקַ לְּ

י שֶ  פ  יםָמעְּ שָ כְּ ר   ?נּו אֹומְּ
 !ֵכןלָ 

ש רְּ ֹראשת  אשמעַ הָ  ֹום בְּ  :ֹוןּוד ָהר 
י ֹלא ׂש  יםֹוֵנא ֲאָנש  ֲאנ 

ֵאינֶ   י ּפֹוֵלשנ  וְּ
הְּ  ם א  ָרֵעבֲאָבל א   ֶיה לְּ

ׂשָ  הְּ  ל ַהכֹוֵבשרֹו שֶ בְּ מַ י  י לְּ  ָכלאֲ ֶיה ל 
                                                             

 ים גםמצוטטהדברים (. 2000) 241 77עיתון מדיקטטורות 'הקריאה מראש' של שירתי" 
 .66, ה"ש 22' בעמ ,32במאמרה של פרנקל, לעיל ה"ש 

 .79, לעיל ה"ש אלחלבי 82

יונתן כיתאין "לא רק מירי רגב: שר הביטחון זימן לבירור את מפקד גל"צ ירון דקל בשל  83
( 20.7.2016) גלובס שידור התוכנית על המשורר מחמוד דרוויש"

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001140936. 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001140936
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זָ   ...ֵהרה 
זָ   ...ֵהרה 
 יל  ָרָעב שֶ הָ מֵ 
 84!יל  ם שֶ עַ הזַ מֵ 

השיר הוצג כאמור בגלי צה"ל, בתוכנית קצרה שהוקדשה לדרוויש ולשירתו. כבר בזמן 
גלי צה"ל ירדו מהפסים. תחנה ציבורית השידור פרסמה שרת התרבות רגב הודעה שלפיה "

במשרד הביטחון לא יכולה להרשות לעצמה להעצים ולפאר את הנרטיב האנטי ישראלי... 
לא יתכן שהציבור יממן תחנת שידור הפוגעת ברגשותיו ונותנת במה לנרטיב הפלסטיני 

רגב  השרהתגובתה של  85".המתנגד לעצם קיומה של ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית
המופעל בישראל כלפי דמויות וסמלים של וח רוֹ  מנגנון השתקה לש המחשההיא 

ם של יצירת גדולתה לא משנָ : ניתן לנסחה כךו ,דמוניזציהשל היא  תבניתה 86.המיעוט
 ים, שחקנים, זמרים, ציירם, במאיים, סופריםמשורר – האחר עםיוצרות ויוצרים של ה

 ,או שנייםאחד , הםשלשיר בעייתי )למשל( בודד ; כל שעליכם לעשות הוא לוכדומה
ת השמעשל , הםהתייחסות אלישל  ,נצחיתאולי  ,מוחלטת הליפסה לכעיל הםהשתמש בלו

שבו  דרוויששל שיר טלו  ,קונקרטיבאופן  .הםלמילותי הקשבהשל , קל וחומר םיצירת
שיש גבול לסאת הסבל  מדכאוו מנשלומזהיר את מי שכאבו ואת כעסו וחושף את הוא 

 ,פורה הקשה המסיימת את השירהמטרדוקציה של שו , עֲ ויפגע גיבבטרם ימה יסכין יעש
"שירה : . כדבריו של המשורר אליעז כהןזו תבנית מקוממת .דם-לצמאו כותב תאפכו וה  

גדולה היא שירה גדולה, בטח כשהיא שירה של השכן שלנו, שותפנו לארץ, וחשוב להכיר 
ומשול... עשי ידי פחד והפחדה, צמצום והפרד  לצערנו הפוליטיקה מנוהלת על אותה...

בדיקה ]השרה רגב[ על מי את מדברת לפני שאת מצטטת זנב שיר. גם לי קשה עם חלק 
משיריו, אבל זה חלק מהסכסוך ואיך נדע להתמודד אם לא נכיר? שירה היא זרם המעמקים 

 87".של התרבות והחברה
 קוביל את אבחנתו ש אני מאמץצולחת? תכופות מדוע היא ומדוע הדמוניזציה רווחת, 

 – כי ככה אנחנו רוצים שהסכסוך יישאר בעינינו" :מעניקההיא פטור" ש"בדבר ה ניב
כזה דמוני, מפלצתי, קמאי, מיתי, בלתי אנושי, כזה שנובע מן הטבע, מהגורל, מאלוהים, 

 88."לא אנחנו יכולים לפתור]לכן[ שלא אנחנו יצרנו ו
 

                                                             
 .1, לעיל ה"ש דרוויש 84

 הארץ" ?שישראלים חייבים להכירגילי איזיקוביץ "מחמוד דרוויש: 'דלק לטרור' או משורר  85
(20.7.2016 )-article-20/ty-07-https://www.haaretz.co.il/gallery/literature/2016

f3fe5a040000-abff-d487-f106-ext/.premium/0000017f-nemagazi. 

 .79ה"ש  , לעילאלחלבי 86

 .85, לעיל ה"ש איזיקוביץ 87

( 1.7.2015) הארץ "קובי ניב "תולדותיו של 'רוצח מתועב' 88
-article-01/ty-07-https://www.haaretz.co.il/opinions/2015

e27adcf00000-a5ff-df7c-e230-opinion/.premium/0000017f. 

https://www.haaretz.co.il/gallery/literature/2016-07-20/ty-article-magazine-ext/.premium/0000017f-f106-d487-abff-f3fe5a040000
https://www.haaretz.co.il/gallery/literature/2016-07-20/ty-article-magazine-ext/.premium/0000017f-f106-d487-abff-f3fe5a040000
https://www.haaretz.co.il/gallery/literature/2016-07-20/ty-article-magazine-ext/.premium/0000017f-f106-d487-abff-f3fe5a040000
https://www.haaretz.co.il/opinions/2015-07-01/ty-article-opinion/.premium/0000017f-e230-df7c-a5ff-e27adcf00000
https://www.haaretz.co.il/opinions/2015-07-01/ty-article-opinion/.premium/0000017f-e230-df7c-a5ff-e27adcf00000
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 גבולות הסובלנותבזיהוי מסייעת דוגמה זו . ע'סאן כנפאני – אחרת הדוגמעבור לא
שחיבר מצד אחד, מדובר בסופר פלסטיני חשוב . רשות מקומיתמצד  הוקרהבהקשרה של 

ידי רשות -, לתפיסתי, סייג משפטי מפני הוקרתו עלקיים ,יצירות מרשימות; מן הצד האחר
הוא  –תפקיד בכיר בארגון "החזית העממית לשחרור פלסטין" נשא משום שהוא  ,מקומית

מדובר ו –פעולות טרור רבות כלפי ישראל הארגון ביצע בתקופה שבה היה דובר הארגון 
עם זאת, חשובה בעיניי  89.להגדיר כארגון טרור ממשיכההגדירה וישראל שבארגון 

משום  ,בעברית. זאתכנפאני בישראל בערבית ושל שמירת האפשרות להציג את מחזותיו 
 90הקשבה למילותיו אינן שקולות להוקרת כותב המחזה.ו שהעלאת מחזה

 
גם ידי רשות מקומית ערבית -להוקרה עלצפויות לפסול לעיל שהוצגו  המידה-אמות

קסאם נהיה וממשיך -שהשיח' אלהטעם העיקרי לכך הוא . קסאם-לדין א-שיח' עז אאת 
 :מזוין בישראלהסמל למאבק להיות 

]הוא[ היה אימאם ופעיל פוליטי... בשנות השלושים המוקדמות הוא ארגן 
קבוצה של תומכים שעסקה בפעילות אלימה באזור הגליל התחתון וצפון 

-, בקרב יריות עם יחידה בריטית, נעשה אל1935-השומרון. לאחר מותו ב

. מעמדו 1939–1936בשנים  "מרד הערביב"קסאם סמל, ותומכיו השתתפו 
פנתיאון תנועת ההתנגדות האסלאמית זכה לאישור מחודש הבכיר ב

בראשית שנות התשעים, כאשר על שמו נקראה הזרוע הצבאית של ארגון 
החמאס... גם אם לא זו הייתה כוונת הרשות המקומית ]שבחרה לציין את 
שמו[, ברור ההקשר העכשווי של מורשתו, וזיהויה במגזר היהודי בארץ 

 91.[א בלתי נמנעוה]ישראל עם פעילות טרור 

 

                                                             
 הארץ לעמדה נוגדת ראו מיכל פלג "דרעי, גם לטרוריסט ברוך גולדשטיין יש אנדרטה" 89

ידי ישראל. -על קרוב לוודאי ,1972. כנפאני נהרג בביירות בפיצוץ רכבו ביולי 27.12.2018
 . בין יצירותיו הנובלה "גברים בשמש",עשרה-שבעמו אחייניתו בת היבהתנקשות נהרגה ע

דה, בין היתר, למחזה בעברית שהועלה בתיאטרון חיפה( בעּור שאהנובלה "חוזר לחיפה" )
והסיפור "ארץ התפוזים העצובים". ניתן להרהר בשאלה הבאה: האם חידוד טעם ההוקרה 

 ןממת – "ע'סאן כנפאני", להבדיל מ"ע'סאן כנפאני הסופר" –ידי הוספת מוקד ההוקרה -על
 מספיק את פוגענות הבחירה להוקירו חמישים שנה לאחר הריגתו?

אזכור המחזה "הזמן המקביל" והעלאתו במסגרת  ,49ה"ש ב התייחסתי לנקודה דומה לעיל 90
על בימת תיאטרון אלמידאן, שם גם הפניתי לדיונו החשוב של גנז בשאלה של פסילת יצירה 

 בשל התנגדות ליוצרה.

 Maoz (;2012) 216 ובות בישראלעל שם: היסטוריה ופוליטיקה של שמות רחמעוז עזריהו  91

Azaryahu & Rebecca Kook, Mapping the Nation: Street Names and Arab‐Palestinian 

Identity: Three Case Studies, 8 NATIONS & NATIONALISM 195, 208–09 (2002) . הדוגמה
 .44ה"ש  לעיל, בכרך ענייןחלקית גם בבצורה קסאם טופלה -דין אל-של עז א
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ביחס  –לא ערכית ולא משפטית  –מגבלה כל ולא ראוי שתהא ין , אמן העבר האחר
כך,  .1949-ו 1948ם שחרבו בשנים יפלסטיניכפרים  שם-על או שכונות רחובותלכינוי 

בנצרת, לשכונה  שכונת סאפוריה )אם כבר הוענקו או יוענקו( למתן השמותלמשל, ביחס 
 92.או בראמה (חלב גוש) בג'ישלרחוב  רח' איקרית בכבול אולרחוב  רח' מיעאר

 
זה רחוב כשם גם  ?"זכות השיבה"או  ("العودة""השיבה" )רחוב האך מה באשר לשם 

זכות אינן מסוכנות כשלעצמן )אם -שאיפות וטענותמניעה משפטית.  בעיניימעורר אינו 
אדם -בנישאמצעים בנוגעת המפתח -שאלת ;(מלכתחילה להתנגדותבכלל ראויות הן 

רחוב " השיבה" אורחוב " מותשבו על ההבדל בין השח   93.ןמימושמוכנים לנקוט לשם 
( )לוחמים الفدائيّون) "איוןרחוב הֶפָד " ,המאבק המזוין"רחוב השיבה" לבין השמות " זכות

מול ישראל( או במקומות שבהם יש מעבר  לאשיצאו להקריב את עצמם במאבק הלאומי 
 .(הלוחמים במלחמת מצווה דתית) (المجاهدين) ן"ידמוג'אההרחוב " – הדתימהלאומי אל 

מצביעים , שכן הם בישראל רשות מקומיתכל ידי -על הלהוקר פסוליםהאחרונים שמות ה
 )או הדתיות( מימוש השאיפות הלאומיותכאמצעי ל בישראלנתיב המלחמה על 

 ,אכן .למימושןאמצעים ל יםמתייחס םאינ, לעומת זאתהשמות הראשונים,  הפלסטיניות.
שמדינה כזו , אף "מדינת הלכה"בשם  ברק-רחוב בבניקריאת ראוי לפסול כשם שאין זה 

. "השיבה"במקרה של כך גם כאחד(, יהודים ויהודים -לא) חזון מפחיד בעיני רביםהיא 
ליברלי המוסר ה הראות של-מנקודת –מדינת הלכה , שכן מקל וחומרנכונה אף נקודה זו 

אם תושג בהיקף כזה או אחר בדרכי בעוד השיבה הפלסטינית,  ,על הסףחזון פסול היא  –
חוק שריון שלילת זכות של  קצרותעיון בהוראות ה 94., בוודאי אינה פסולה על הסףשלום

לחוק תחת כותרת  2בעינה. כך קובע סעיף זו תשובה מותיר  ,2001–השיבה, התשס"א
 ":איסור החזרת פליטיםהשוליים "

 פליטים לא יוחזרו לשטח מדינת ישראל אלא באישור של רוב חברי הכנסת.

                                                             
, ככל שהם מתרחשים, הם ניסיון אנושי, צנוע ומקומי, להציל מתהום המהלכים מעין אל 92

, 18. ראו דהאמשה וביגון, לעיל ה"ש שקהילת הרוב מתאמצת לדחוק אליהמה הנשייה את 
: "בנוגע לשמות הכפרים הערביים העקורים, מאחר שמדיניות שלטי הדרכים היא 201בעמ' 

לציין את הקיים בלבד ולא את הבלתי קיים או את חורבות מה שהיה קיים, אין השלטים 
יהם של כפרים אלו. במקרים שבהם הוקם יישוב יהודי חדש על חורבות מציינים את שמות

יישוב פלסטיני קודם, רק השם העברי מופיע על השלט. לדוגמה... השלטים מציינים את 
)ס'פורֶיה(. במקום רישום השמות הערביים  صفوريه(, אך לא את تسيبوريהשם "ציפורי" )

.. הדרת השמות הערביים הקודמים מן עצמם תועתקו השמות העבריים לאותיות ערביות.
המרחב משרשת את ה'ישן' ואת הזיכרון המרחבי ההיסטורי הטמון בו, ולעומת זאת 

 משרישה את ה'חדש' כדי להנציח אמת בלעדית במרחב ובכך לקנות חזקה סמלית עליו".

להפוך מאבקים שמתקיימים לשם השגת תכליות  יםאמצעים פסולים עשוי ,מכיוון אחר 93
אם יהיה עשויה להיאסר חיים -למשל, הגנה על זכויות בעליכך, . למאבקים אסורים ותראוי

 אדם.-ניסיון להשיגה באמצעים אלימים כלפי חייהם וגופם של בני

 .312–310, בעמ' 6"הזכויות הקיבוציות של המיעוט", לעיל ה"ש  לדיון מפורט ראו סבן 94
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עניין בגדר מאבק אזרחי למימוש זכות השיבה אינו סבירה של הוראה זו תלמד כי  פרשנות
כזו  95,מיוחדתמשוכה פוליטית הוא מהלך פוליטי שהתממשותו כפופה ל ;כלל עברייני

 הכנסת". "רוב של חברי אם יימצא לכך ניתן לחצותהאף ש
; היא במישור המשפטיזה עתה שרטטתי ש התשובה .עם זאת ,חסריםהדברים שלעיל 

במציאות כשם רחוב.  "זכות השיבה"של הבחירה ב "רציותהשאלת " לעאין היא עונה 
תשובתי נובעת רצויה.  הידי רשות מקומית ערבית אינ-על הבחירת שם כז אני סובר כי שלנו

אופן שבו לקשורה היא ; כולנו מבוי הסתום שאליו נקלענוהאופן שבו אני מנתח את הן מ
גורם לכך שישראל מצליחה לשלוט יותר  –חוץ מפערי הכוח  –מה  שאלהה לעאני משיב 

היא אוחזת תחת משטר  (בניגוד לאזרחיה הערבים) מיובל שנים בבני עם אחר, שאותם
ומתנחלת בשארית  םגוזלת את אדמתובתוך כך צבאי, ללא זכויות אזרחיות ופוליטיות, 

בל מאז אועקרה את מתיישביה משם,  2005 שנתב ? נכון, היא נסוגה מרצועת עזהםמולדת
הכיצד כל  .ירושליםמזרח את התנחלויותיה בגדה המערבית ובבאופן נמרץ היא מרחיבה 

גבוה? יש מבלי שישראל נאלצת לשלם על כך מחיר  –לפחות בינתיים  – קורהזה 
. אני רוצה הפלסטיניםבחוסר עניין כלפי גורלם של  או צביעותשמסבירים זאת פשוט ב

, "עמימות דסטרוקטיבית"אני מכנה ש ,ומוכר דיולא נוסף, מרכזי בעיניי  להצביע על גורם
 .ד לזכות השיבהוקשור מאואשר 

 בניסוחיםמשתמשים לעיתים  לוהלהנגדה למלאכתם של מגשרים. מהווה זה מונח 
את העמימות בכיוון כדי לגייס זאת ו, בהצעות הגישור שלהם משמעיים-רב

הם לכן הללו מתפרשים מתוך התקוות של כל אחד מהצדדים, ו ניסוחיםהקונסטרוקטיבי: 
הדברים כיוון פלסטיני –בסכסוך הישראלי. ניהםיעיתים לצמצם את הפער במצליחים ל

מגיעה מעולם  זומות עמיאבל  – פרשנויותפתוח ל –עמום מנם וא מצב הדבריםהפוך. 
לא מעולם התקוות, ולכן היא מרחיקה בינינו. העמימות העיקרית היא ביחס ו ,הפחדים
 מאבק הלאומי.של כל צד ב יולתכליות

שהיא עושה כפי הפלסטינים חושבים שישראל רוצה לשלוט בהם לנצח, פחות או יותר 
המשכו של פרויקט ההתנחלויות מהווה עבורם הוכחה ביובל השנים האחרונות. זאת 

 –ריבונות  ולא תעניק ,פשרה טריטוריאלית הוגנתלעולם תציע לא שהיא לכך ברורה 
מזרח לעם הפלסטיני בשארית מולדתו: הגדה המערבית,  –הגדרה עצמית ממשית 

רבים היא כי יהודים -ישראליםאמונתם של ירושלים ורצועת עזה. מן הצד האחר, 
הסרת הכיבוש של לכן , ו1948מניחים ולא יניחו לתביעתם לתקן את אינם פלסטינים ה

 סמן בעיניהםהיא  "זכות השיבה"ההתעקשות על . מבחינתם מענה מספק לא תהווה 1967
יא בוודאי תעקשות זו ההמשך המאבק בעצם קיומה של ישראל. בעיניהם הלמובהק 
ם ישראל לא תהיה כזו, כלומר אם היא וא ;ביטולה של ישראל כמדינה יהודיתקריאה ל

בצבא ובשערי הכניסה יהודית שליטה רוב דמוגרפי יהודי וללא לגיטימציה לתיוותר ללא 
 מתבוננים בכוחו של החמאסגם היא לא תמשיך להתקיים. הם פירוש הדבר הוא שלארץ, 

                                                             
ן, והיא מעוררת לפיכך שאלה חוקתית: האם ניתן לגבש הוראה מדובר במעין הוראת שריּו 95

 יסוד? לא אעסוק בכך כאן.-להבדיל מחקיקת ,מעין זו בגדרה של חקיקה רגילה
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מוצאים ו – עצם קיומה של ישראלמוצהר נגד אופן שנאבק ב ארגון – בציבור הפלסטיני
 פתיר. ובכך אינדיקציה נוספת לכך שהסכסוך אינ

 הוא מפעילהטרור שמו החמאסהנשקף מטחוני הממשי הבאיום ד להוסיף כי היראוי מי
ת )נהפוך הוא בעיניי(; אך נקודה גורלית זו נבלעת יואינו מצדיק כלל את מפעל ההתנחלו

להמשיך  ותו "כורח"אשל , רה"בר"העדר  אותושל יהודים רבים בלהט -בקרב ישראלים
מפעל ו "בשליטה מתגוננת" על הפלסטינים. במקביל, המשך השליטה הישראלית

 הפלסטיניםבקרב  ים, מולידבשירותוהנישול והשליטה  יאמצעהפעלת ו ,תיוהתנחלוה
האלימות, התנגדות אלימה. לרבות ם התנגדות, מזיני הואל ,תקווה ועוינות פחד, חוסר

-ת הישראלית, ותחושה זו היא שמאפשרת לישראליםנּוהקורבדה, משמרת את תחושת ימצ

תחושת  – הזההמנגנון ההדדי  96הדימוי הדמוקרטי של עצמם.לשמר את יהודים 
 .ל חיינוש גיהוא מרכיב מרכזי במעגל הטר – וההתגוננות תנּוהקורב

 םה של אשָ יאינו טענה לסימטרי"העמימות הדסטרוקטיבית"  עלניסיתי להבהיר מה ש
ה מעגליותאת  (פוליטיתמזווית פסיכולוגית ומזווית ) ניסיון להסביר, אלא בין שני הצדדים

טמונה בו  אז-, כייבהסבריש ממש אם  ,והנה. המבוי הסתום שלנושביסוד  של הצדקנות
העמימות  אתשעלולים להעמיק  חירה בביטויי הוקרה מסוימיםבלהימנע מהמלצה 

השם  קתערבי, הייתי מתנגד להענ יישובב החבר מועצהייתי לו אי ,. לכןהדסטרוקטיבית
 אחד מרחובותיו."זכות השיבה" ל

כלום, וכי היקף -של הכל או לא ריעניין בינ הניתן לטעון כנגדי כי זכות השיבה אינ
ומתן ולשורה של אילוצי מציאות )בוודאי עתה, עשרות שנים לאחר -מימושה נתון למשא

מסוג זכות  ,מתן ביטוי למאוויים לאומיים מרכזיים בו עלאהטלת ט(. יתר על כן, 1948
השיבה, קולעת את הצדדים למבוי סתום שאין בו הכרח, משום שהיא חוסמת את 

שני הצדדים נתפס שאצל מפשר למה -פתרון מידתי – ואולי גם למצוא – האפשרות לחפש
ל רשות כמעט כ"ייהרג ובל יעבור". אני מקבל זאת, ועדיין מתקשה עם הפגנת תמיכה ש

לזכות העכשווי ( הפירוש הדומיננטי 1מקומית בזכות השיבה. שני טעמים מצטברים כאן: )
( 2ביחס למימוש זכותם; ) לבדםזכות של הפליטים וצאצאיהם להחליט מדבר על השיבה 

ובמיוחד מלסייג הפלסטינים נזהרים מלשמש פה לפליטים הפלסטינים, -האזרחים הערבים
 צפויים ללוות את הענקת השם "זכות השיבה" בהסבריםאינם  , ולכן הםזכות השיבהאת 

נייר פרסום ; הוא שונה מכותרת קצרהניסוח לדומה רחוב לשם מתן זאת ועוד, ממתנים. 
 מתקדם ומתן מדיני-על רקע משא ,למשל –אם בעתיד , כי עם זאת ,אוסיף. פורטעמדה מ

                                                             
 148–147 ת: תיקון עוולות היסטוריות בישראל?הקורבנּו הפוליטיקה שלהשוו לרות אמיר  96

(: "...התוקפן הופך לקורבן הנסיבות; בשל גורמים שמעבר לשליטתו, הוא נאלץ 2012)
לבצע את העוולה וכתוצאה מכך גם נגרם לו סבל... ]העוולה[ מוסגרה כמעשה חיוני למימוש 

מחשיבות העוולה ולהפוך את ביטחון המדינה. הצדקה זו ניסתה להפחית  –מטרה חשובה 
 יבור טרגי".גהתוקפן לקורבן או ל
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ואולי תמתן הפתוח לפשרה, ייחול שינוי, ו"זכות השיבה" תיתפס כמשהו גמיש יחסית  –
 97כשם רחוב.ציונה הקושי הנלווה לאף יתאיין 

 
דבר אני מפתח בשטיעון ה כוחו שלאין להפריז במן הצד האחר חשוב לי להוסיף, כי 

זאת  מחישאנסה לה. טעון איזוןהוא אך  ,חשובמנם ואהוא . "העמימות הדסטרוקטיבית"
 ,"חוק הנכבה" ."כרון הנכבהז"או  (النكبة"הנכבה" )רחוב  – הבאה ההדוגמ באמצעות

הותקף ר שא, ( לחוק יסודות התקציב4ב)ב()3סעיף קונקרטי בבאופן , מופיע הוזכר לעילש
ההוראה שוב  הנה 98.נדחתה בשל "העדר בשלות"בעניינו חוקתית אך העתירה 

 :נטיתהרלוו

גוף הוציא הוצאה שהיא במהותה אחד ראה שר האוצר כי  )ב( .ב3
רשאי הוצאה שאינה נתמכת(,  –מהמפורטים להלן )בסעיף זה 

להפחית מהסכומים שיש להעבירם מתקציב המדינה לאותו  ...הוא
 :גוף לפי כל דין

... 
 ...ציון יום העצמאות או יום הקמת המדינה כיום אבל (4)

אינה מעלה ואינה מורידה בעיניי היא  99משאלת תוקפה החוקתי של הוראה זו,בנפרד 
 .(כרון הנכבה"זאו ") "הנכבה" שם-על רחובקרוא לשל רשות מקומית ה תבחירלעניין 

 –הקונקרטית שמעניקים למונח זה מצייניו בישראל משמעות נוגע בכך הטעם העיקרי ל
חוק הנכבה ליצור  יוזמילניסיון של להתנגד לדידי חובה . הפלסטינים-אזרחים הערביםה

                                                             
-. האם מדובר במתן ביטוי לתקווה ארוכתלרחוב שם "פלסטין"הסמוכה היא הענקת  הדוגמ 97

שאיפה )או השם מבטא שנים להגדרה עצמית פלסטינית, למדינה פלסטינית? ובעיקר, האם 
 תחתיה?הסכמה( לפלסטין לצד ישראל או שמא לפלסטין שתבוא 

 "חוק הנכבה"לדיון ב. 50, לעיל ה"ש בוגרי התיכון הערבי האורתודוקסי בחיפהראו עניין  98
הצבעה לו –רוסיה בספרד ובבצרפת,  –באספקלריה השוואתית של "חוקי זיכרון" אחרים 

עליו כמנגנון השתקה, ראו יפעת גוטמן "הזכות לזכור: חוק הנכבה והדיון בחוקי זיכרון 
 לזר-שרה אוסצקי) 459 אזרחות על תנאי: על אזרחות, שוויון וחקיקה פוגעניתבאירופה" 

ברנדס "'בלי -(. לדיון חשוב נוסף בחוק זה ראו תמר הוסטובסקי2016 עורכיםיוסף ג'בארין ו
, 11 ,11 המרחב הציבוריאזרחות': על נאמנות, אזרחות וסולידריות חברתית" נאמנות אין 

 ידי ועדת אור.-עלבנושא זה פוכחים שנאמרו מפנה לדברים מה (,2016) 82–26

הסף של חוסר בשלות ראו, -המשפט לדחות את העתירה בעילת-לביקורת על הכרעת בית 99
 עיוני משפטמוקרטיה החוקתית בישראל" עמיחי כהן ויניב רוזנאי "פופוליזם והד ,בין היתר

(: "'חוק הנכבה' מתיימר להשתיק את העמדות של כחמישית מאזרחי 2021) 143, 87 מד
ישראל בנושאים אלו, אך מכיוון שחופש הביטוי הוא עקרון יסוד בדמוקרטיה הישראלית, 
החוק מעמיד מנגנון המסתיר את כוונתו העיקרית. עיקר הבעיה בחוק אינו הסנקציה 

טרת החוק היא שמנהלי מוסדות ציבוריים המפורשת, כי אם האפקט המצנן שגלום בחוק... מ
יבינו את הרמז. החוק אמור להשיג את מטרתו ללא אכיפה, אלא רק מכוח ההרתעה הטמונה 
בו. בזמן שהשופטים מחכים להפעלת הסנקציה ]ועד אז דוחים את העתירה[, החוק מסמן 

 ".את גבולות השיח
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, עצם קיומה של ישראלעל  מי שמתאבל כבה לביןרע בנישאמי שמתאבל על זהות בין 
 ,בחטאהוקמה חושבים שישראל מנם וארוב האזרחים הערבים המשך קיומה. על  ,כלומר
מחקריו של  .מן העולםסלקו שיש ל חושבים שהמשך קיומה הוא חטאאינם הם אך 

כי ב, ימגלים, באופן עקלעמדותיהם של בני קהילת המיעוט בנוגע הסוציולוג סמי סמוחה 
שוללים  20%-)אך כ של ישראל להתקיים ההפלסטינים מכירים בזכות-מהערבים 80%-כ

מעניקים לגיטימציה ערכית לקיומה של ישראל כמדינה יהודית, אינם מנם ואהם  .זכות זו(
הקשורות  ,תועלתניות-גם מסיבות אינסטרומנטליות ,זאת .אך הם אינם רוצים בהיעלמותה

סיבה נוספת ניתן לסבור כי  100.פיתוח זיקות חזקות אחרות אליה במהלך השניםל
דחיקתה לשינוי מעל המפה או  ישראלהעלמת דוגמת אימוץ מטרות פני מ המרתיעה

-הוא מחיר לאומית(-, מדינה דוהבדל היטב )מדינת שריעה או, להבדיל רדיקלי כפוי

העמדה נוטלת את יוזמת חוק הנכבה  ,והנה. התכליות כאלמימוש הדמים הצפוי של 
מעשית שאיפה  – פלסטינית בישראלה-והנדירה בציבוריות הערביתהקיצונית ביותר 

בתפיסה לקבע אותה בקשת מו – הרדיקלי האו לשינוי להפסקת קיומה של המדינה
 101.ליום הנכבה מייחסיםניו מציימשמעות הרווחת שכ יהודיתה-הישראלית הציבורית

שנקבע לו  עיתויביהודית לציון הנכבה נוגע ה-חלק חשוב בהתנגדות הישראלית
"יום מקביל לבקרי, בהחלטה לציין את הנכבה  ,פלסטיני בישראלה-בציבור הערבי

אמורה להקהות חלק מאותה  מהלך קהילתי זה. אולם בחינה מקרוב של העצמאות"
יתקיים ביום שיום הנכבה נקבע אכן לאחר התלבטויות ושינויים לאורך השנים התנגדות. 

כדי לבדל אותו מיום הנכבה ראשית, שני טעמים עיקריים: אך זאת מהעצמאות )ה' באייר(, 
הפלסטינים במהלך  ההרוגיםציון משמעותו, בין היתר, , שבמאי 15-הפלסטיני המצוין ב

 בציון היום, שכן הואכדי להקל על המשתתפים , שניתנגד ישראל; ו נתמזויההתנגדות ה
, אך השיקולים התרסהגם מכילה מנם וא. בחירת המועד הזה בישראל יום שבתון לאיממ

 עשימרצון ביטוי למתן זכות הקיום של המדינה או שלילת אינם לבחירת המועד 
 102בהיעלמותה.
מתנגדי של ה אפשרית חשובה טענאף שאני מקבל עם המסקנות הנזכרות, אני נותר 
אשר ו רעיארק ביטוי של עצב וכעס על ש"הנכבה" אינה שניתן לנסחה כך:  ,ציון הנכבה

, ה הצפוניתעמים ילידים באמריקבני תחושותיהם של  דוגמת, השיבו לאחורלאפשר -אי
 הפלסטיניםמבחינת  ציון הנכבה ;וכדומה זילנד-, בניו, באוסטרליהבאמריקה הלטינית

אלא עוולות  ,1948-אינן רק עוולות שבוצעו ב ה)ואל ותלרפא את העוולהוא דרישה 
אכן אין ספק ש .קייםמצב הדברים הדרישה לשינוי דהיינו,  ,(הנמשכות אל ההווהמצטברות 

ה או שרטוטם של הגבולות הנורמטיביים להוקר .חשובההשוואתית הבחנה מופיעה כאן 

                                                             
 .(2020) 2019ים בישראל יהוד–מדד יחסי ערבים :לא שוברים את הכליםסמי סמוחה  100

של לנימוקים מדוע חשוב להשריש תפיסה מורכבת של האירועים ההיסטוריים, ובכלל זה  101
 ,(2019) 433 הליברליזם בישראל: תולדותיו, בעיותיו, עתידותיומאוטנר מנחם ראו  ,הנכבה

 שם. ההוא מצטטש ,גביזון פרופ' רות מסתייע בהקשר זה גם בעמדתה שלה

: ות יום הנכבה אצל הערבים בישראל ראו את ניתוחו הנרחב של תמיר שורקלגבי התפתח 102
TAMIR SOREK, PALESTINIAN COMMEMORATION IN ISRAEL 79–135 (2015). 



 גכו תשפ"משפט וממשל  אילן סבן

 52 

אינם  הנבחרים יותר כאשר הסמליםהרבה מיעוט קשה קהילת של נציגי דם ילהנצחה מצ
מעין אלה  סמליםשבעטייה זו הסיבה  103.אלים הווהבאלא  ,הסתייםמאבק שבנוגעים 

כפי שכבר . יתר על כן, חשש מאלימותגם אלא  ,רק פגיעה ברגשותלא לעיתים מעוררים 
מיוחד, א מסוג הי הפגיעה הרגשית המתעוררתמשום קרבתה של האלימות, ציינתי, 

כ"מכחיש" את נתפס כל מה שכלל -בדרךרגש זה עוין  .שכולה :דופן-שעוצמתו יוצאת
 י"של"בלעדיות את הו לפשעו הבלעדית של "האחר" אחריותאת  ,התקיימותו של פשע

 104.תנּוקורבב
בין שני הדמים -סכסוךבאימוץ סמלים הנוגעים הללו כך. התנגדויות ה לעאני משיב 

הקונקרטית  האם לשוב לדוגמ .עצים רגשות קשיםמו אכן מעורר חשש בארץ הזו העמים
שהן  הכאל שני סוגים של שאיפות:בם ינושאים בלהם אני מעריך כי הנכבה, מצייני של 

 ראשית,שני גורמים ממתנים.  במקבילמופיעים  אולם. מתונותשהן  הוכאל רדיקליות
 האינ אליהם הן חותרותשהתשובה של המפלגות הערביות לשאלת היעדים הפרוגרמטיים 

תום הכיבוש והקולוניזציה כן את ו בישראל שוויון אזרחיזו הרדיקלית. הן תובעות 
הוא עניין האמצעים , ומרכזי אף יותר ,גורם ממתן שניפתרון שתי המדינות. במסגרת 

מדובר  .שלהם תכליות להשיגכדי משתמשים בהם האזרחים הערבים רובם של -רובש
 עמם בניחלקים מ מלהצטרף למאבק המזוין של הםהשנים של-וארוכת הביהימנעות העקב
 יאה ;לב מצד קהילת הרוב-מחייבת תשומת. התנהלות זו במאבק אזרחי םדבקותבו

במאבק האזרחי של בני קהילת המיעוט ם . דבקותשל מאבק כזה ודיכוימגבשת טעם נגד 

                                                             
בשיחה  .(2021 במאיורץ ו)אלון ש טנטורה את הסרט ראו דברים מעניינים בכיוון זהל 103

קבוצה קטנה של מייסדי קיבוץ גם  המאבק האלים השתתפבנרמז כי המופיעה בסוף הסרט 
קם על אדמותיו של היישוב הפלסטיני טנטורה. שתיים מהנשים הקשישות ר שאנחשולים, 

מתדיינות ביניהן בשאלה אם ראוי לאפשר לצאצאי ההרוגים הפלסטינים של האירועים שליוו 
שאלה זו  לעלהציב שלט זיכרון סמוך לקיבוץ. אחת משיבה  1948-את כיבוש טנטורה ב

 –מתנה זאת כך: "ברגע שהם יגידו שהם השלימו עם זה והאחרת מסתייגת ואילו חיוב, ב
היא עונה:  ",עם מה השלימו?שואל אותה "הבמאי וכאשר . "לא –כן; לא השלימו עם זה 

 שאנחנו פה"."

השוו להתנגדות כלפי יוזמות אזרחיות המחברות משפחות שכולות ישראליות ופלסטיניות  104
, פורום המשפחות ענייןביום זיכרון משותף, תחת הכותרת "יחד נפסיק את מעגל השכול". 

דין -ידי השופטת ברון בפסק-הנגד לתפיסה זו, המוצגת על-. ראו את תשובת54לעיל ה"ש 
קיומו של אותו להקשות את מאוחר יותר, שנה אחר כך, ביחס לניסיון חוזר של שר הביטחון 

 של השופטת ברון ןדיה-, פסקנ' שר הביטחוןבע"מ לוחמים לשלום  3052/19טקס: בג"ץ 
יוזמי הטקס המשותף[, נראה כי חברו כאן מי (: "מנקודת מבטם ]של 6.5.2019נבו )

שמבקשים בפועלם ובאופן אקטיבי, לשנות מציאות של איבה ולהפיח תקווה. לעיתים 
השכול, מעין שותפות גורל, יכול שיהווה מקור להזדהות ולאחדות, עד כמה שהדברים קשים 

חומות  להיאמר. המחיר הכבד שנגבה מן המשתתפים יש בו כדי לקרב לבבות ולהבקיע
המפרידות בין מי שבהגדרה משתייכים לשני מחנות". עמדה זו של יוזמי הטקס המשותף 

בי. להתנגדות לה )ברשימה מנומקת ורהוטה( ראו אבי שגיא "יום זיכרון יד ללומדברת מא
ty-05-https://www.haaretz.co.il/opinions/2019/13-( 13.5.2019) הארץלאומי, לא פרטי" 

f3fed3790000-abff-d487-f29c-opinion/.premium/0000017f-article. 

https://www.haaretz.co.il/opinions/2019-05-13/ty-article-opinion/.premium/0000017f-f29c-d487-abff-f3fed3790000
https://www.haaretz.co.il/opinions/2019-05-13/ty-article-opinion/.premium/0000017f-f29c-d487-abff-f3fed3790000
https://www.haaretz.co.il/opinions/2019-05-13/ty-article-opinion/.premium/0000017f-f29c-d487-abff-f3fed3790000
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ם האזרחי מפסילה של ביטויים למאבקמנע קהילת הרוב להי על :הדדיותאמורה להיענות ב
 הנכבה.דוגמת ציון בדרכי שלום, 

הסכמה אפשרית למהווה תנאי אינה הסכמה לה אם כי , כה להיאמרצרינוספת נקודה 
של נחוצה התקדמות  ווסובלנות כלפי ציון הנכבה יה ם שליי. גילוטיעוניי הקודמיםעם 

חטאיה של עם  (התקיימה עד עתהלא ש) בהתמודדות , על קהילותיה,החברה הישראלית
גירושם של חלק מבני הארץ )חלק אחר ברחו(  – קיומהנלחמה על ר שכאהמדינה הצעירה 

וקרבות שבהם , אל מחוץ לגבולות המדינה, עקירתם של אחרים למקומות אחרים במדינה
של  ההקרבות: מניעת שיב שוךחטאיה בעם גם ו – מלחמה-פשעילעיתים  תרחשוה

של ( ובעת מלחמה, כפי שכה רבים עושים גירשה ואלה שברחושהיא אלה )הפליטים 
כמעט של  הסיוהר ,של הפלסטינים ביזה וגזל רכושם, )"הפליטים הפנימיים"( העקורים

הנחוצה כרה הה ,וגם זה ראוי שייאמראולם, ה. יפונו בכפישכל הכפרים שננטשו או 
ויתור על תחושת הצדק הבסיסית של רוב הישראלים רושה יאין פ עוולותיה של ישראלב

 ;אותן עוולות ןבגינדרש שכל סעד הסכמה לאין פירושה  ;מדינהההיהודים באשר להקמת 
 .פלסטיניםידי ה-עלבר האחר מן העֵ  ויתור על טענות ביחס לעוולות שנעשוואין בה משום 

שהפעלתי  ,: מדוע אותו חשש מפני "העמימות הדסטרוקטיבית"חשובה נותרת שאלה
גם המלצה דומה גורר אותי ללרחוב, אינו שם "זכות השיבה" הכטעם ערכי נגד הענקת 
ידי רשות מקומית ערבית -עלשל הנכבה אזכורה . תשובתיהנה ביחס לרחוב "הנכבה"? 

גלומה אומנם , ותשמתרחשועוולות לו התרחשופשעים שלבקשה להתייחסות מנם והוא א
אין בה את  ;בעלת אופי כללי, פתוח למדיאולם זו תביעה  ,לתיקוןתביעה בקשה זו ב

הראות -)לפחות מנקודת ההתמקדות והתובענות של הדרישה לתיקון המקיף והרדיקלי
 בשם רחובקריאת . משכך, בהווה משמיעה יהודית( שהתביעה לזכות השיבהה-הישראלית

 העמימות הדסטרוקטיבית.את בעיית  פחות הרבהמעורר הנכבה" כרון ז"

מהלכו ובין הקהילות הלאומיות  ת הלשוניתהשונּו יה שלהשלכות. ה
: הדוגמאות של "שוהדא", "דמוניזציה-דה"של השופט ג'ובראן ל
 "מצור" ו"התנגדות"

תרגום מערבית הבלי לעסוק בשאלת ה מהנצחהוהוקרה גבולות העד עתה עסקתי ב
לכל חברה שסועה שנגועה  יםנטירלווניתחתי בפרקים התיאורטיים שהשיקולים לעברית. 
שסע לה מתווסף כאשר כזו  דמים. כאן אני בא להוסיף נדבך: מה קורה בחברה-בסכסוך
האזרחים בעוד  105.רבה מורכבותמוסיף  אכן חיינו בנסיבותהצורך בתרגום לשוני? 

לפיכך ו ,כמעט כולם לשוניים-חדהם האזרחים היהודים  ,לשוניים ברובם-הערבים הם דו
הוא מתבטא ר שכא דםיהחי לצכדי להבין את האחר  ופרשנים מתרגמיםנשענים על הם 

 .בשל כךהמתווסף  שמעותיהמקושי להלן דוגמאות ל. בשפתו
                                                             

, שם היא נסמכת על 26–19, בעמ' 32לדיון תמציתי אך מעמיק בכך ראו פרנקל, לעיל ה"ש  105
 מקורות רבים.
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שנעשה בו מונח כללי דובר במ (.ُشهداء/شهيد) "אדשוה"/"שהיד"אפתח בדוגמה של 

 וחללים אלבין ש ,פלסטיניה-ים הישראלימהד-בסכסוך קורבנות/חלליםשימוש לציון 
 .הדמים-שפיכותשל  אזרחייםקורבנות ם ובין שה השתתפו במאבק מזויןר שכאנהרגו 
: אל תשתמשו םהפלסטיני-לערבים ואומריםבאים היהודים -חלק מהישראלים ,והנה

ידי כוחות -מי שנהרגו על, כמתייחס לשכן אנו מפרשים אותו באופן צר יותר ,זההבמונח 
 כזו היא דרישהפעולת טרור. ביצעו או ניסו לבצע ר שכאאו  נגדם ונלחמר שכאהביטחון 

ידי הצד האחר, -על מבקש לפסול שימוש במונח לאומיה סכסוךצד ל .אדנותל ביטוי בעיניי
למונח זה צרה ממשמעותו של המונח  שלו משום שפרשנותו בשפתו של הצד האחר,

המיעוט שקהילת  ,בעיניי ,לפיכךמובן  .נהגהבה הוא אשר והמונח בשפה שבה התגבש 
 .לאותו מונח לקויהה צפה שקהילת הרוב היא שתשנה את פרשנותהתשפתה ותתעקש על 

המונח באמצעות  ואדגים אותו ,הזו תלעמדה הבסיסי צרסייג  בהמשךעם זאת, אציע 
 .התנגדות(, مةوُ قامُُ) "מהוקאוַ ּומ"

הדיון באישום הפלילי נגד במסגרת " לובנה אדהביטוי "שוהשל  מושאלת תרגו
ביחס . האישום אחד משיריה ולהתבטאויות נוספות שלהביחס ל המשוררת דארין טאטור

זה נגד כשוטר במשטרת נצרת. ההגנה הגישה ידי -לעברית על מוהתבסס על תרגולשיר 
ידי ד"ר יונתן מנדל. הנה הדברים שטוענת פרנקל בהקשר זה: -תרגום אחר, שנעשה על

שוהדא(  :)בתעתיק 'الشهداء'בין שני התרגומים בלט במיוחד האופן שבו תורגמה המילה "
 'חללים'בשני התרגומים. בעוד שהשוטר תרגם זאת ל'שהידים', הציע מנדל את המונח 

ני להבנה הישראלית של תוך שהוא עומד על הפער האידיאולוגי בין ההקשר הפלסטי
-לאחר מתן פסקעצמו מנדל והבהיר בהקשר זה הדברים שהוסיף  והנה 106המונח שהיד".

]תרגום המדינה[ לא ניתן להתייחס לתרגום של שהידים "משפט השלום: -הדין בבית
כקביל. זו מילה שקיבלה משמעות חדשה בעברית ואיבדה לחלוטין את המשמעות 

 בערבית השהיד הוא קודם כל קורבן... בעברית זה אך ורק תוקפןהמקורית שלה בערבית. 
כשהאסוציאציה הדומיננטית בחברה היהודית בישראל הם מפגעים שביצעו פיגועי  –

 –באופן לא מפתיע  –התאבדות. גם בשיר עצמו, מתייחסת טאטור לשני שהידים, והם 
מוחמד שנרצח ונשרף[ ]הנער עלי דוואבשה והשני הוא ]התינוק[ קורבנות. האחד הוא 

ח'דיר, שניהם ילדים שנהרגו ובכך הפכו לחללים. לא ניתן לתרגם את הקריאה לאמץ -אבו
השכול הפלסטינית כקריאה ליזום פיגוע אלימות. זה פשוט שינוי דרמטי  אותם אל משפחת

 משפט השלום-שופטת ביתדבריה של לקבל את  ,בעיניי ,לפיכךקשה  107".של המשמעות
ישראל, מודעת לטרמינולוגיה הנוהגת מדינת "הנאשמת אזרחית אומרה כי ב ,דינה-בפסק

בו נתפסת המילה 'שהיד' שבמדינה בה היא גרה, שומעת חדשות במדינה זו ומודעת לאופן 

                                                             
 .24שם, בעמ'  106

 שיחת מקומיתאורן זיו "דארין טאטור: בימה"ש הוכיח שחופש ביטוי יש רק ליהודים"  107
 .https://www.mekomit.co.il/יש-ביטוי-שחופש-הוכיח-השבימ-טאטור-דארין/ (3.5.2018)

כך שהחברה הישראלית שבויה בזהות הקורבן לקושרת זאת , 25, בעמ' 32פרנקל, לעיל ה"ש 
 .בפרק ון ואינה מוכנה להכיר בהיותה )גם( מקרבנת. אוסיף על כך מעט להל ,ההיסטורי

https://www.mekomit.co.il/%D7%93%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9F-%D7%98%D7%90%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%94%D7%A9-%D7%94%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%97-%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%99-%D7%99%D7%A9/


 סמכותן של רשויות מקומיות ערביות להעניק שמות לרחובות גמשפט וממשל כו תשפ"

 55 

ועל כל  ,גובלת באדנותמשפט השלום -גישה זו של בית ,בעיניי 108".גם בשיח הישראלי
 היא ראויה.אין פנים 
 

אך גם הן  ,בפעולת הוקרה או הנצחה ותעוסקשאציג כעת אינן חלק מהדוגמאות 
 ויכוח פרשני על המונחלמשל,  ,משקפות את הבעייתיות הנובעת מהשוני השפתי. כך

הדין בעניין החלטתה של ועדת האתיקה של הכנסת נגד -פסקמופיע ב (حصار) "מצור"
ח של שלושת בעקבות דברים שאמרה סביב החטיפה והרצ ,חברת הכנסת חנין זועבי

צוק "מבצע עזה ברצועת מה בילחהוסביב  2014חברון בקיץ  היהודים בהר הנערים
 109."איתן

שהיו של חברת הכנסת צביעה על שתי התבטאויות השל הכנסת ועדת האתיקה 
רק לכל אחת משתיהן. אציג כאן מתייחס  ,בדעת מיעוט ,חמורות בעיניה. השופט ג'ובראן

ה של חברת הכנסת זועבי תפרשנות שניתנה לקריאבזו שנוגעת  – שלו התייחסות אחת
על ישראל בשל מעשיה בעזה. שופטי הרוב, יחד עם ועדת  "להטיל מצור"לפלסטינים 
 נסתהכרת חבשביטאה הדברים כקריאה ל"מצור צבאי". הנה  קריאתהאת  רשויפהאתיקה, 

, זועבי נסתהכרת של חב במאמרה. זועבי, ולאחריהם הפירוש שנותן להם השופט ג'ובראן
 נכתב כך: שהופיע במקור בערבית,

כדי שישראל תשתכנע בהיעדר אפשרות לתחזק את הכיבוש ולהעמיקו, 
[: הגדר, א' ס' – וכדי שתצהיר על סיום הישגי השילוש הנפשע ]שלה

[, שהיא חשבה שהופך א' ס' – המצור והתיאום ]עם הרשות הפלסטינית
על  –את הכיבוש לכיבוש ללא עלות וללא נוכחות במציאות הישראלית 

הפלסטינים להכריז על סיום השילוש הקטלני שלהם: התיאום, המשא 
ולהצהיר על את השילוש הקטלני והמתן והסכסוך הפנימי. עלינו לנטוש 

מקום התנגדות עממית במקום תיאום ביטחוני, ולהטיל מצור על ישראל ב
 110דות במקום הסכסוך הפנימי.יאיתה, ועל אח לנהל משא ומתן

 השופט ג'ובראן: םומפרשעל הדברים מגיב וכך 

להטיל מצור על מדינת ישראל,  13.7.2014באשר לקריאה במאמר מיום 
האם למצור מדיני או  –העותרת לא ציינה לאיזה סוג של מצור היא קוראת 

יון לפנינו כי העותרת התכוונה למצור צבאי. בא כוח העותרת טען בד
להטלתו של מצור מדיני ולא להטלתו של מצור צבאי. מסכים אני עם 

                                                             
(. .20183.5נבו ) ןדיה-לפסק 18ח, פס' טאטור 'מדינת ישראל נ 15-11-4480 ('ת"פ )שלום נצ 108

ידי ערכאת הערעור, וטאטור -המשפט השלום בנצרת נדחתה על-עמדה זו של בית ,אכן
הידים": ע"פ )מחוזי הש"שיירת בדבר לשיר ולמשפט בו שהתייחס זוכתה מסעיף האישום 

 (..201916.5נבו ) ןידה-קלפס 67, פס' טאטור נ' מדינת ישראל 18-09-24933( 'נצ

 .(10.2.2015)נבו  זועבי נ' ועדת האתיקה של הכנסת 6706/14בג"ץ  109

 הדין של הנשיאה נאור.-לפסק 3תרגום זה לעברית מצוטט שם, בפס'  110
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חברתי הנשיאה כי דבריו של בא כוח העותרת נאמרו בדיעבד ומן הראוי 
מביאה הסבר זה בפני ועדת האתיקה. עם זאת, אני  היתה היה כי העותרת

לפיה הקריאה היא  –רת סבור כי פרשנות זו שהוצעה על ידי בא כוח העות
היא למצער אפשרית, ויכולה להשתמע  –למצור מדיני ולא לצבאי 

מהדברים אותם כתבה העותרת. בהקשר זה, אין בידי להסכים עם חברי 
המשנה לנשיאה כי קשה מאוד לפרש את הקריאה "להטיל מצור על מדינת 

 111ישראל" כמצור מדיני גרידא, אלא כמצור צבאי.

 תותרומשמהלך  – המופיע בפסיקתומהלך היא חלק משופט ג'ובראן הפרשנותו זו של 
 השופט 112.דמוניזציה"-"דהניסיון ל ניתן לכנותואשר ו ,למרבה הצער ,צנועההציבורית 

והן  עומדת לפרשנותהשל השפה הן אמצעי, -מבוסס על ידע עמוק, בלתיהמשמיע קול 
 ;לאומית-זהות קהילתיתאיתם הוא חולק שהמבט ושימושי השפה של מי -נקודותשל 

ובכלל זה )יהודית ה-השגור בציבוריות הישראליתן באופן שונה מכני דבריו מסבירים ותו
 פלסטינים.ה-האזרחים הערביםשל  התנהלותםוותיהם עמדאת בקרב חבריו לכס השיפוט( 

 ,מיליםשל לא פרשנות הפעם  – למהלך כזה של השופט ג'ובראןנוספת  ההנה דוגמ
המסגד הגדול הדין בעניין -פסקבמופיעה  היאחששות. הערכה בדבר תקפותם של אלא 

הדין, -עמדת מיעוט של השופטת נאור לעניין תוצאת פסקשם מופיעה  113.שבע-של באר
הוא הוויכוח הפנימי בין שני שופטי הרוב, פרוקצ'יה וג'ובראן.  בהקשרנואך המעניין 

 – הישןאת חששות המשטרה מפני החזרת מבנה המסגד  השופטת פרוקצ'יה מצטטת
ספקנות היא עושה כן ללא שדומני לשימוש כמסגד, ו – 1948 שנתשפעילותו הופסקה ב

 השופט ג'ובראן את הדברים הבאים:זאת מעמיד מול  לא. ראויה

, לפיה החזרת , העירייה[המדינה] ]תמה אני[ על עמדתם של המשיבים
לייעודו המקורי כמקום תפילה לדת המוסלמית ]המסגד[ ייעודו של המבנה 

בהכרח תביא לעימותים, אלימות ולפגיעה בשלום ובביטחון הציבור. 
דווקא המשיבים חוזרים ומציינים את היחסים התקינים שקיימים בבאר 
שבע בין הציבור המוסלמי ובין האוכלוסיה היהודית, אולם אין הם 

שותיו הדתיים של הציבור המוסלמי מבארים מדוע לדידם התחשבות ברג
 ד, תביא לעוינות ולאלימות מצידו.תוך מתן אפשרות לתפילה במבנה המסג

... מתקשה אני להבין את עמדתם של המשיבים לפיה נקיטת צעד לשיפור 
מצבו של מיעוט דתי ותרבותי זה, ויהא זה אף צעד סמלי בלבד כמבוקש 

 ...ציבור זה בעתירה, היא זו שתביא לעוינות מצידו של

                                                             
 הדין של השופט ג'ובראן.-לפסק 24שם, בפס'  111

יהודי כלפי ה-להצגת דפוס רווח למדי של דמוניזציה המופנה בשיח הציבורי הישראלי 112
והמשורר הלאומי דאז רגב של שרת התרבות  העסקתי בדוגמבו שדמויות פלסטיניות, 

 .83לעיל ה"ש כיתאין, ראו  מחמוד דרוויש, הפלסטיני

נבו ) שבע-עיריית באר נ' האגודה לסיוע ולהגנה על זכויות הבדואים בישראל 7311/02בג"ץ  113
 .132–124בעמ'  ,34הדין ראו גונטובניק, לעיל ה"ש -(. לדיון מקיף בפסק22.6.2011
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בפרט קשה בעיניי עמדתם של המשיבים לפיה דווקא שימוש במבנה 
המסגד לשם פולחן דתי תביא לפגיעה בסדר הציבורי. האומנם טוענים 
המשיבים כי מטבעו של הפולחן הדתי כי מביא הוא לריב ומדון? או שמא 
טוענים הם כי גלום בפולחן הדתי המוסלמי דווקא דבר מה שיש בו כדי 

ביא לעימות בין אוכלוסיות שאלמלא כן שוררים ביניהן יחסים לה
 תקינים?...

עיקרם של דברים הוא כי אין די בהעלאת טענה בעלמא בדבר היתכנות 
תיאורטית של סכנה, ומוטל על הרשות לבסס את שיקוליה בעניין על ראיות 
ממשיות המצביעות על חשש ממשי בהסתברות ברמה של "ודאות 

יש לשקול את חומרת הסכנה אשר ישנן ראיות לגבי קרובה", כאשר 
אפשרות התרחשותה אל מול הסתברותה של אפשרות זו. אלא שאף בעצם 
האפשרות לפגיעה קרובה לוודאי אין כדי להכריע באופן סופי את הזכות 
לפולחן, שכן על הרשות לשקול אף את האמצעים החלופיים המצויים 

 114בידה למניעתה של הסכנה...

 
, مةقاوُ مُُ) "התנגדות"המונח היא  בהקשר הלשוני בה אדוןשאחרונה  הדוגמ

 ונחיםלעיל ביחס למשנתתי מזו  תשובה שונהמובילה אותי לדוגמה זו . (מהוקאוַ ּומ
הדין העוסק -נדון בהרחבה בפסקהיא מונח ש"התנגדות" בערבית  ."מצור"ו "אדוהש"
המרכזית מלהשתתף בבחירות ידי ועדת הבחירות -זועבי על נסתהכרת פסילתה של חבב

 :יםהבא ייםביקורתדברים ההכותב שם את השופט עמית  .העשרים לכנסת

לא אכחד כי קיימת תחושה של דיבור בשני קולות, וליתר דיוק, בשתי 
שפות. כאשר נסראללה או בכירים בחמאס מדברים בשפה הערבית על 

(, הכל יודעים במה מדובר. אך בתרגום לעברית, مقاومة"התנגדות" )
"ההתנגדות" הופכת למונח מפויס יותר, כקיצור גרידא של "התנגדות 

                                                             
לדברים החשובים אני מבקש להסמיך  .של השופט ג'ובראן ןדיה-לפסק 17-ו 14 'שם, בפס 114

הללו של השופט ג'ובראן גם שאלות של תרגום שמתעוררות באישומים בגין הסתה לאלימות 
 משמעות שירה של דארין טאטורב, וכבר הזכרתישאת הדיון,  ,למשל ,ראו או תמיכה בטרור.

המשפט המחוזי בנצרת ביחס לתרגום -ואת דבריו של בית (107ה"ש לעיל  ראו זיו,)
קרמניצר מרדכי דברים מוקדמים של גם . ראו (108, לעיל ה"ש טאטור ע"פראו ) ולפרשנות

הביטויים ...(: "1999) 142, 105ל  משפטים"פרשת אלבה: 'בירור הלכות הסתה לגזענות'" 
'שבח', 'עידוד' ו'אהדה' הם רחבים ביותר... האם אמירה לפיה 'אלמלא האינתיפדה לא היה 

אלימות? האם תיאור קיפוחו של המיעוט  הנכרת הסכם אוסלו' איננה בבחינת אהדה למעש
האפשרות לחולל שינוי משמעותי בעניין זה אינו עידוד אלימות? האם -או איהערבי והקושי 

תיאור אמצעי הדיכוי הננקטים בשטחים המוחזקים תוך ביקורת חריפה ונוקבת עליהם איננו 
עידוד כזה? האם מחקר היסטורי המצביע על כך שבמצבים מסוימים לא ניתן להשיג את 

אלא תוך שימוש באלימות, הוא עידוד  בו של הרוב למצוקתו של המיעוט,לתשומת 
לאלימות? האם התייחסות לקשר שבין מעשיה של הממשלה לבין פעולות טרור אינה 

 ידי חופש הביטוי".-מעודדת טרור? מדובר בפרסום דברים המצויים בלב התחום המוגן על
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( או "התנגדות אזרחית" شعبية مقاومةעממית" )מקאומה שעביה, 
(. וכך, הויכוח גולש לשיעור בבלשנות مدنية مقاومة)מקאומה מדניה, 

)בדומה למונח "מצור"  ולהרצאה מלומדת על מכמני השפה הערבית
כי הכוונה למצור מדיני  115זועבי הראשונה( לגביו נטען בפרשת حصار)

גרידא(. בהקשר למונח "התנגדות" אציין כי ח"כ זועבי עצמה ידעה 
( בהקשר של مقاومةלהבדיל בין המשמעות המקובלת של "התנגדות" )

ואין  לחימה בישראל, כפי שנעשה בעצרת בכאבול, לבין התנגדות עממית,
, שם נכתב "עלינו זועבי הראשונהלי אלא להפנות למאמרה שנדון בפרשת 

במקום תיאום  התנגדות עממיתלנטוש את השילוש הקטלני ולהצהיר על 
 116שראל במקום לנהל משא ומתן איתה".ביטחוני, ולהטיל מצור על י

 נאור, המפנה למרכיבים המצטברים הה של הנשיאתאך גם השופט עמית מצטרף לעמד
לפסול את "שמובילים אותה להחלטה יסוד: הכנסת, -א לחוק7הנוספים של סעיף 

בחירות. הנה בשל ועדת הבחירות המרכזית ולאפשר לחנין זועבי להתמודד  "פסילתה
 בהקשר זה: הדברי

נזכיר, כי להוכחת עילה זו ]תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור[ יש 
משמעיות, בעלות "מסה" משמעותית, המעידות כי -להביא ראיות חד

של המועמד, אשר  מטרה דומיננטיתתמיכה במאבק מזוין נגד ישראל היא 
סברתי כי הראיות שהונחו  ...הוא פועל להגשמתה באופן קונסיסטנטי

לפנינו, על אף חומרתן, אינן מאפשרות לקבוע ברמת ההוכחה הנדרשת כי 
 117זועבי תומכת במאבק מזוין.

מדובר . צגתיהחדד נקודה שטרם ל לית זו, של המונח "התנגדות" בערבית, מאפשר המדוג
ציג השופט הש מהותיבאופן  משמעויות שונותאותן לבלשנית מבחינה פתוח אכן ש מונחב

מעשית, מבחינה אולם  – התנגדות אזרחית והתנגדות עממית ,התנגדות צבאית –עמית 
 המונחדרך". -, נוצר כאן "קיצורהפלסטיני פוליטיה-הציבורי בשיחשלו ברמת המשמעות 

התנגדות כ" (כך נדמה)בשיח הפלסטיני מתפרש  , כשהוא לבדו,"(התנגדותומה )ואקומ"
אם תרצה רשות מקומית ערבית אזי בטוח בכך,  יומחוסר ידע אינאם אכן כך,  ."מזוינת

                                                             
 .109, לעיל ה"ש זועביהכוונה לבג"ץ  115

הדין של -לפסק 5, פס' נ' זועבי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים 15-1095א"ב  116
 .)ההדגשות במקור( (10.12.2015נבו ) השופט עמית

אוסיף בקצרה כי דיון הדין של הנשיאה נאור )ההדגשה במקור(. -לפסק 73שם, בפס'  117
התעורר גם  –דיבור שהושמע לפני יותר משני עשורים  –פרשנות הדיבור "התנגדות" ב

הדין שעסק בגבולות החסינות המהותית בהקשרו של חבר הכנסת לשעבר עזמי -בפסק
ברק מדינה הדין ראו, בין היתר, -. לדיון בפסק2001בשארה ביחס לנאומו בסוריה בשנת 

קף זכותו של חבר כנסת לתמוך בהתנגדות לכיבוש על היואילן סבן "'להרחיב את המרווח'? 
 229, 219לז  משפטיםבשארה נ' היועץ המשפטי לממשלה"  11225/03בג"צ בעקבות  –
(2007.) 
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 ,פיוןאידי תוספת -על, היא תצטרך להבהיר, "ומהוקאומ"סימבולי במונח לעשות שימוש 
 אולי או (مدنية مقاومةומה מדניה, וקאובלבד )מ "התנגדות אזרחית"כי כוונתה ל

אלימה" -או ל"התנגדות לא (شعبية مقاومةה, יומה שעביוקאול"התנגדות עממית" )מ
 118.(سلمي ه مقاومةומה סילמייה, וקאו)מ

א", כאן האופציות הבלשניות של המונח דבניגוד לדיון לעיל ב"שוה :ודוקו
. היהודים-להבדיל מהישראליםהפלסטינים, , ידי המשתמשים בו-על הוצרו "ומהוקאומ"

הנוגע זה, נח ביחס למו, ותעלם מכךאינה רשאית להרשות מקומית ערבית  ,כן-אשר על
עת ב מבהיר פיוןאעליה לטרוח על תוספת רות של קריאה לאלימות, נגיעה ישירה באפש

 .התנגדות מזוינתתומכת בכובן לא תש דיהשם, כהענקת 

 , "מדרון חלקלק""סולידריות" ",הדדיות?"לקראת סיום: . ו

שאינם עומדים נושאים שמות  בערים המעורבותישובים היהודיים או ירחובות רבים ב
 :הנה דברים שנאמרו ביחס לכך. המוצעות במאמרהמידה -אמותב

אותנו משכנינו הוא שאנחנו מוקיעים ומגנים את ...]נתניהו:[ "מה שמבדיל 
הרוצחים מקרב עמנו ורודפים אותם עד תום, והם קוראים כיכרות על שם 

 ".רוצחי ילדים
נתניהו כנראה לא שמע על דוד רזיאל, מפקד האצ"ל, שהיה אחראי 

בני אדם ופצעה  21בשוק הערבי של חיפה, שהרגה  1938-להטמנת פצצה ב
בות על שם רזיאל בחיפה, ירושלים, רמת גן, רמת . יש רחו50-יותר מ

השרון, טירת הכרמל, טבריה, רמלה, באר שבע וכפר סבא. דיוקנו של 
רזיאל גם מתנוסס על בול של דואר ישראל. בשנה שבה ביצע רזיאל את 
מעשה הטרור, חבר אחר באצ"ל, שלמה בן יוסף, השליך רימון יד על 

פינה. יש רחובות על שם בן יוסף  אוטובוס ערבי שנסע בין טבריה לראש
 119.בתל אביב, ירושלים, בני ברק, באר יעקב ורמת גן. גם הוא זכה לבול

                                                             
בין האפיונים האפשריים הללו נמתחים הבדלים שאינם חסרי משמעות, והם צריכים לעורר  118

ח'ורי גיבשה -ג'נאן תומא שם רחוב כזה.השוקלת מועצת רשות מקומית  ה שלמחשבה בדיוני
 מהוואקועבורי את ההבהרה הבאה: "התנגדות עממית" נתפסת לעיתים כשם נרדף ל"מ

משמעות בין שני  זאת הבדל בעל-בכלקיים אלימה(, אולם -סילמייה" )התנגדות לא
המונחים. שורש המילה "סילמייה" הוא "סלם" )שלום(, ולכן היא נושאת מסר ישיר ביחס 

משדרת מסר חד, מובהק, אינה המילה "שעבייה" )עממית(  ,לעומת זאת .ותלאמצעי ההתנגד
 ם(.)"שעב", עַ  אלא מתמקדת בזהות המתנגד ,ביחס לאמצעי ההתנגדות

( 6.8.2015) הארץפיטר ביינרט "ההבדל בין ריבלין לנתניהו"  119
-article-06/ty-08-https://www.haaretz.co.il/opinions/2015

f6af383e0000-adff-dc7e-e602-opinion/.premium/0000017f. 

https://www.haaretz.co.il/opinions/2015-08-06/ty-article-opinion/.premium/0000017f-e602-dc7e-adff-f6af383e0000
https://www.haaretz.co.il/opinions/2015-08-06/ty-article-opinion/.premium/0000017f-e602-dc7e-adff-f6af383e0000
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השוואה מדובר בפחות או יותר כך:  נוסחתטיעונו של ביינרט מ לעששמעתי  נגד-תתשוב
יוסף ואחרים הרי פעלו כך רק משום שנאלצו לפעול כך. הם גמלו -רזיאל, בןמופרכת. 

אני רור שהופעל כלפי יהודים, והם עשו כן גם כדי להרתיע מפני טרור נוסף. לערבים על ט
צדדים ניצים  .של הנקמה גיתטרהמחשה למעגליותה ה תשובה זו היאבעיניי חולק על כך. 

" ..."נקמת דם ילד קטןדיבור על בפחדים, בכעסים, בעוצמת השנאה, ב –דומים כמעט בכל 
הם אוחזים בתחושת  .שהם נושאים בתודעתם בתמונת הקשר הסיבתיאך הם שונים  –

וורים לכך הם עמה שעשה האחר להם;  בגללר הצדק, שהרי הם עשו את שעשו לאחֵ 
בין  – תשונּול – היסימטרילאלטעון מי מטעם זהה. ואם יבקש  כךשהאחר פעל כלפיהם 

אזי צודק במאבק הלאומי, מהם יקטיבית" מי יאוב"הניצים מחמת השאלה השני הצדדים 
התשובה לשאלת הצדק לא לא תוכל י, ממרשעיםוצדיקים  בענייננומעבר לקושי לזהות 

מטרה אינה  , שהריעצמו כצודק יותראת ידי מי שתופס -שימוש בטרור עלהעניק היתר לל
 120.מקדשת את האמצעים

 הדדיותהמיעוט להתעקש על נציגי קהילת האם על : המשך-תשאלאיני רוצה לוותר על 
כרותיכם וכמשמות רחובותיכם סירו את שמות הטרוריסטים שלכם "ה משהו בסגנון –

אני ממליץ אחרת.  121?"פלסטיניםוחמי חופש ללהוקיר להימנע מתנו ילפני שתבקשו מא
על מצד אחד, נתעקש  :משהו מעין זה , ויאמרואחר מסר שי הרשויות הערביותראיישאו 
, אחרמצד  ;ראויות בעינינו בלבד שהעשייה או האמירהו לעשות או לומר,סמכותנו במה ש

שואפת להיות דמוקרטית אשר בחברה שסועה לפעול בו ראוי  שלאבאופן מלפעול מנע ינ
קהילת נציגי אתם, שגם  צפהנו ,למתחיה הקשים תהוגנּומחפשת פתרונות של שלום וו

הסולידריות בחברה הישראלית, שאלת המלצה זו נקשרת ל 122.נותכמו ופעלת ,הרוב
 .עתהשאליה אתייחס 

 
: "האם 'רחוב הנכבה' או 'רחוב ערפאת' שמעתיש שאלה אחרת לעראוי לנסות להשיב 

על האזרחים ? או להעצמתם בין הקהילות הלאומיותיתרמו להפגת המתחים הקשים 
או  היהודים שלהם fellow citizens-כלפי ה הערבים לפעול לחיזוק השותפות והסולידריות

מובילה אותי שאלה זו  ."לפחות להימנע מצעדים שמשדרים ניכור וחוסר סולידריות
מה יציבות יבסיסית, וע סולידריותכיצד תישמר  ,אכן. סולידריותבת והנוגענקודות ד ודילח

דמים המתקיים בין מדינת -לכודה בסכסוךשכבר פוליטית סבירה, בחברה שסועה 
את הרחבת מעגל האלימות ואת פניית  נמנע? כיצד אזרחותו של המיעוט לבין עמו

 ?פנימהאולי גם האלימות 
בין איזון רגיש צורך במופיע , שהצגתי זה עתה ,הדדיות""בהמשך לסוגיית ה ראשית,

 –הזה מאמץ האיזון  .ביטויו של נרטיב קהילתי לבין הבנת השפעתו על הקהילה האחרת

                                                             
 –משמע, האפשרות לקיומו של טרור מוצדק  –עיל, הסייגים לטענה זו כפי שדנתי בקצרה ל 120

 .45לעיל ה"ש וולצר, הם מעטים להפליא. ראו 

 .שלידהלעיל ואת הטקסט  55ראו ה"ש  121

 ,21ת ראו סטטמן, לעיל ה"ש להרהור מעניין בשאלת ההדדיות בהקשרו של שסע הדתיּו 122
 .149בעמ' 
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כן, -אשר עלוב והן בקהילת המיעוט. אמור להתקיים הן בקהילת הר –אל לנו לשכוח 
למען של קהילת הרוב לכך שוויתורים  דהיה מצציפייה ה שלבעייתיותחשוב להצביע על 

ידי קהילת -אלא על ,הייד-כמעט כולם לא עלכולם או עשו יקהילתית י-הבין סולידריותה
 123המיעוט.

מערכת היחסים בין יהודים את  לעיתיםמציגים קיים מרכיב אשלייתי באופן שבו , ניתש
 – צדדית-מערכת דוכמציגים אותה לפעמים המיעוט והן הרוב . הן ערבים אזרחי המדינהל

קהילת  ה שלאם רק יוענקו "זכויות שוות" )טענת סולידריותלקיום ו-לדו כזו שפתוחה
קהילת  ה שלוימולאו חובות שוות" )טענת מלאה המיעוט( או אם אך "תישמר נאמנות

במציאות חיינו מעבר לכך שמדובר בהתניות שהקשר הסיבתי בהן הוא הפוך,  ,והנה. הרוב(
-הביןשל מערכת היחסים  הצלע השלישיתבהינתן  צדדית-דומערכת קיים ל קשה ביותר

האזרחים  124.חלקים ממנועם  הדמים-וסכסוך העם הפלסטיניהיא , הלא קהילתית
מצב " (1): הם אלה העיקריים שממדיהככזו מציאות תופסים את ה הפלסטינים-הערבים

בגדה  קדםוממשיכה כל העת ל שישראל מקיימת ", על עוולותיו הקשות,קולוניאלי
להגדרה עצמית שלו , והאפשרות נטול מדינהעמם נותר  (2) ;ירושליםמזרח המערבית וב

 (4)הם פליטים;  משפחתם, , תכופות בניחלקים גדולים מעמם (3)מתרחקת; הולכת ו אף
הם כואבים , ובין רצועת עזהירושלים למזרח הגדה ובין כמעט  מלאה קניתובחוזים הם 

 הםמכאובי (5); את המאבק הפנימי, הקורע את עמם, בין החמאס לבין הרשות הפלסטינית
כמעט הנראים , דמיםה-עדים למעגלי שפיכותהם בם, ויתושבי עזה נוגעים לל הם שלוקשיי

תחושת האחריות לפעול, דוחקת בהם יתר על כן, . בין מדינתם לבין חלק מעמםאינסופיים, 
האיר לאולי ויכולים  עמים הניציםאת שני הכמעט היחידים שמכירים היטב משום שהם 

מי שכל כ ,שרוייםבה הם המבוכה שגם קיימת  ןזמב-בו .עיוורון של כל אחד מהם-נקודות
 מעיןאל כ ",םלא פה, לא שאל "כ ,"לא מספיק שייך"כאל אחד מהצדדים מתייחס אליו 

לא ליטול חלק  הקפדה, גיסא לפיכך, מחדהיא בקרבם תקבלה שההפשרה הפנימית זר. 
, שהיא גם על מדינתם –פנימי וחיצוני  – לחץהפעלת , גיסא מאידך ךבמאבק המזוין, א

לשרת ברובם הם מסרבים לכן, בין היתר, . מצב הדברים את שנותל הצד החזק בסכסוך,
להעניק , לענייננו כאן, הם עשויים לבחור לכןו ,האזרחי( השירות – צבא )או בתחליפוב

רק מיועדת לא  זו התנהלות. ולסמליו , להיסטוריה שלוביטוי סימבולי למנהיגי עמם
עיקר  לפיוש )ולאומי( אלא גם לבטא רגש אנושי ,לחץ לשינויעל מדינתם להפעיל 

                                                             
 .26בעמ'  ,98ברנדס, לעיל ה"ש -השוו לביקורתה הדומה של הוסטובסקי 123

)ראיף זריק ואילן סבן  9 משפט, מיעוט וסכסוך לאומיפתח דבר" ראיף זריק ואילן סבן " 124
אפשר להתעמק ביחסים שבין הקהילות הלאומיות בישראל ללא עיון -(: "...אי2017עורכים 

זו שמתרחבת לכלול ממדים חיוניים של זמן ומרחב, והיא כוללת סכסוך  –בתמונה הגדולה 
אדם נטולי זכויות אזרחיות -בן מאה שנים, כיבוש בן חמישים שנים והתנחלות בקרבם של בני

ופוליטיות וחסרי ריבונות מדינית, שפיכות דמים מתמשכת, ביקורת בינלאומית גוברת וכן 
 של איום וחוסר מוצא". קיטוב פוליטי עז, הנובע מתחושה קשה
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והצודקים  והמדוכאים יותרהחלשים  בעיניהם הםשמי כלפי  יתמופנשלהם  סולידריותה
 125.עמם בני – במצב הדברים הקיים יותר

יציבות באת הדיון בסולידריות החברתית בישראל ומובילות  אלולאן נקודות 
להגברת מרכזיים תנאים יהיו ללא ספק הבאים  תלוששהפוליטית הנסמכת עליה? 

 :יציבותוהסולידריות ה
מנת לספק לו -, עלעבור יחידי המיעוטשל אזרחות  "עבה"רובד יש לקיים ולשמר  א.

 תחושת הגנה.
, את הזיכרון ותרבותאת כקהילה לבטא ו של המיעוט על אפשרותיש לשמור  ב.

, בתוך כך, בשל הסכסוך בין מדינתו לבין עמו ., את זהותו הלאומיתושל קולקטיביה
א את שהוא מוצלבטא את ביקורתו ולהביע של המיעוט שמירה על יכולתו נדרשת גם 

תרבות הרוב, תרבות  – התרבות ההגמונית :נוסףבניסוח . וולתמיכת ולהוקרתכראוי 
יעודדו  מהלכים כאלה .הגמוניים"-לאפשר מהלכים "קאונטרצריכה  – המיינסטרים
משום שהם יבטאו מידה של  אף הנסיבות הקשות,-קהילתית על-בין סולידריות

הם , " של קהילת הרובהבלעדיות"את  ורככיהם  .מיעוטלבין הרוב  שותפות אזרחית
מעט את ולכן אפשר שהם יחוררו  ,עם קהילת המיעוטלדיאלוג  שלה מאמץ יגלו
 126.גם אם לא במידה שווה אשר שתי הקהילות לוקות בה,הקהילתית  בועתיּות""ה

מאותם גילויי הוקרה המיעוט נציגי של הימנעות הוא המייצב של האיזון האחר דו יצ ג.
-על רחובותלשמות מתן ל שהצגתי לעיל מסוג הדוגמאות ,הראוי ותשחוצים את גבול

-דין אל-ומה, ע'סאן כנפאני, עז אואקוזכות השיבה, מ – ידי רשויות מקומיות ערביות

 127.קסאם
                                                             

-אלא ישראלי ,גשי הסולידריות שלי כמי שאינו פלסטיניראגלה את דעתי כאן, המשפיעה על  125
שסופה  – יהודי. במישור הסוציופוליטי אני מאבחן את ישראל כחברה שמקיימת קולוניזציה

ם פלסטינים הנתוניכלפי  – (םסיוידי ל האין כל מאמץ להביאאשר אינו נראה באופק )ו
מצב לעמדתי, "תושבים מוגנים" בגדה המערבית. כירושלים ומזרח שליטתה כתושבים בב

וגת כמדינה דברים זה גורם לכך שלפחות בהווה אין ישראל ראויה עוד להיות מסּו
, בפרק 76סבן "התניית נסיגה ב'רוב מיוחס'", לעיל ה"ש ראו  ניסוח נוסף לכךלדמוקרטית. 

צרים במיליוני בני 1967: "למן שנת המבוא אדם אחרים. שליטה זו -אנו שולטים ללא מְּ
איבדה את אופייה הזמני לא רק בשל אורכה, אלא גם משום שמתלווה אליה התיישבות 

שנותרה לפלסטינים למימוש זכותם מסיבית בשטח הכבוש, שהוא גם שארית המולדת 
 אפשר להגדירו ביושר אחרת".-להגדרה עצמית. זהו מצב קולוניאלי; אי

השוו עם טיעוניו של אבי שגיא "החברה והמשפט בישראל: בין שיח זכויות לשיח זהות"  126
 .(2000) 53–50, 40, 37 טז מחקרי משפט

ד וומוכרת יותר המעסיקה מא (הזה לא)אך הגבול מופיע ביחס לשאלה מקבילה -חיפוש קו 127
את הליברליזם: עד כמה המדינה הליברלית צריכה להיות סובלנית כלפי פרקטיקות של 

משפט  מאוטנר ,ליברליות החיות בשטחה. לדיון נרחב בכך ראו, בין היתר-קבוצות לא
. פרקטיקות אלו עשויות כמובן להיות גם 11, בפרק 18, לעיל ה"ש ותרבות בישראל

שמש ביחס לשמות רחובות והוקרתן -את הוויכוח שהתעורר בבית ,למשל ,ראו סימבוליות.
הרחובות" של נשים: יורי ילון "פשרה בעיריית בית שמש: שמות פרטיים לא יופיעו בשלטי 

; יעל פרידסון https://www.israelhayom.co.il/article/803669( 9.202042.) ישראל היום
ynet (24.9.2020 )"'פרנק' במקום 'אנה פרנק': סערת שמות הרחובות בבית שמש" 

https://www.israelhayom.co.il/article/803669
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של  טיעוןלעיתים מופיע מכיוונה של קהילת הרוב . לקראת סיוםנוספת  נקודהוהנה 

כלומר  ,לסמן גבולות חדיםיש : כך יותרפחות או לענייננו נוסח הוא י ."מדרון חלקלק"
לנוע אותה מ מה ימנע, שכן מצד קהילת המיעוט לגילויי הוקרה, החלטיים וצרים

 ?יותר רדיקליאל הפחות  הרדיקלימ
בגדר פתח  אם נפערכלומר , חריגאם ניצור  ,שבנסיבות מסוימות משמעומדרון חלקלק 

הוא אך  ,עצירה. זהו טיעון חשוב חסרת נקודתכמעט השפעה סוחפת,  הא לות, יסוריםאה
מאבד מעוצמתו כאשר יש טעמים שמווסתים את האפשרות וא . הלענייננועוצמה  אינו רב

לטיעון קונקרטי, באופן . הגבלה כזו או אחרתבעקבות יצירת חריג ל "פריצת הסכר"ל
 מפני עצמהכאשר הוא בא להזהיר את קהילת הרוב בעיקר המדרון החלקלק יש ממשות 

שוקלת לעשות לא כך ביחס למעשים שהיא אך  ,רבהבקמיעוט כלפי ביחס להתנהגותה 
-טובה" שתיעשה כלפי מיעוט דחוי תתרחב באופן בלתי"לטובת אותו מיעוט. הסיכוי ש

כמעט  , בצירוף כוחה,האינטרס העצמי של קהילת הרובשכן  ,דומא-נשלט הוא קטן עד
ממשית בקהילת בצורה פוגע ה בכיווןלא יתרחב לטובת המיעוט שהתקדים  יםמבטיח
 128.הרוב
 

 גילויי הוקרהנטיות להרלוויני עוסק במאמר בשאלות א :בטרם סיכום הבהרה אחרונה
הטעמים  130או במזרח ירושלים. 129המתעוררות בגדה המערבית דם של הפלסטיניםימצ

 של מורכבות.הן של היקף והן הם  ילהימנעות

                                                             
https://www.ynet.co.il/news/article/rytUNoYBP ,לדיון נרחב יותר ראו, בין היתר .

, 21, לעיל ה"ש "ברגשותהקצאת משאבי ביטוי ופגיעה " ; וכן סבן25שטופלר, לעיל ה"ש 
מופיע  הםבש ,500–489בעמ' שם, בעיקר )ביחס לתיאטרון העירוני בצפת המתחרדת 

 .(הניתוח התיאורטי

יבות ביחס לשימוש הציבורי בשפה של יתר נד –להרחבת טיעוני כאן וליישומו בהקשר סמוך  128
בעמ'  ,26דין השילוט בערים המעורבות", לעיל ה"ש -"בעקבות פסק ראו סבן –הערבית 

125–127. 

בדרך של "עשיית דין עצמי"  –למשל, ניסיון של המתיישבים הישראלים בחברון  ,ראו 129
להחליף שמות שהעניקו תושבי העיר הפלסטינים בשמות שהעניקו הם,  –והחלפת שילוט 

עמרו מוסא, ארגון "צעירים נגד התנחלויות" נ' מפקדת כוחות  6157/17בג"ץ אשר נדון ב
 –אלא שמלאכתם של המתיישבים נעשתה ונעשית  (.16.9.2020נבו ) צה"ל בגדה המערבית

ידי אחרים. מדובר בבעלי הסמכות השלטונית בתחום השמות הרשמיים -על –ב חבהיקף ר
שיאון נ'  146/81ועדת השמות הממשלתית. השוו בג"ץ הם המפקד הצבאי ּוהלא  ,Cבאזורי 

 (.1981) 103( 1פ"ד לו) ,ועדת השמות הממשלתית

הפלסטינים תושבי מזרח  –קבע של ישראל -לזכאותם של תושבי לטענות חשובות ביחס 130
בהן הייתה מעורבת האגודה שביטוי לסמליהם, ראו, בין היתר, שתי פרשיות תת ל –ירושלים 

 ה שלנגד התנכלות 2022לזכויות האזרח. אחת מהן היא עתירה לבג"ץ שהוגשה בפברואר 
 דיאב נ' מפכ"ל משטרת ישראל 1386/22בג"ץ  :המשטרה למפגינים המניפים דגלי פלסטין

: "זאת ועוד. בראיית התמונה כך אומרת עו"ד טל חסין ,61, בפס' שם(. 22.2.2022)נבו 
הרחבה חשוב לשים אל לב, כי משמרות המחאה שבהן נהוגה באופן שגרתי הפרקטיקה של 

אל אחרי החרמת הדגלים, מתבצעות בלב שכונות ואתרים פלסטיניים אשר סופחו לישר

https://www.ynet.co.il/news/article/rytUNoYBP
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 סיכום. ז

שאני טיפש/ ולא משחק נניח  /–"נניח שאתה צודק 
גולף/ ולא מבין בטכנולוגיה/ ולא מסוגל להטיס מטוס 

כלום בגלל זה נטלת את חיי והפכת אותם לחייך?/  /–
אילו היית האחר, ואני הייתי האחר,/ יכולנו להיות 

כלום אין  /...ידידים ולהכיר יחדיו בכורח הטיפשות
 ַלטיפש, כמו לשיילוק,/ לב, ולחם,/ ועיניים שנמלאו

 131דמעות?"
 

כביש בקעת בית אל יוצאת חיפה. היא מטרופולין רום לכ  -במג'ד אלשמביתה נוסעת נהגת 
פני צומת גילון וצומת אחיהוד, -בדרכה היא עוברת עלה. , ופונה בו מערב85הכרם, כביש 

מחלף סומך, פני צומת יבור, צומת אבליים, -וחולפת על 70אל כביש  שם היא פונה דרומה
 בואך חיפה. ,אלונים, צומת זבולון, צומת חסידים, צומת דשנים וצומת יגור מחלף גבעות
זכות הציבור ה של "האגודה להוקרתמספר לפני שנים בי יל-משכה את תשומתעל רקע זה 

 וקי. הנה הדברים:בשם ש צגלגלתחנת הרדיו ללדעת" למאזין 

 משתלמת העקשנות
נקראת בפי  "אבלייםצומת "על כך שבדיווחי התנועה  מחההמאזין שוקי 

, על אף שהדבר נוגד את המופיע בשילוט "צומת אעבלין"הקריינים 
 2010בנועם אך בעקשנות התכתב המאזין עם גלגל"צ מאז יוני  ובמפות.

נעתרה מנהלת גלגל"צ, דלית עופר  – [2011]בפברואר  עד לסיום המוצלח
 132לבקשה והיא התקבלה.

 פנייתו וכןלהוקיר את ת דומא אני מתקשה אך ,נועם פנייתו של שוקי ראוי להערכה
איננו צומת  781-ו 70שוקי: "שם הצומת הנמצא במפגש כבישים אותה כך נימק  .הוטעמי

שם ישוב יהודי בשם זה שהיה במקום בתקופת המשנה.  על אעבלין אלא צומת אבליים,

                                                             
משפט  , ואשר מרביתה המכרעת של אוכלוסייתם היא פלסטינית; קבוצת מיעוט שבית1967

דגל פלסטין הוא דגלם,  ...נכבד זה כבר הכיר במעמדה המיוחד ובזיקתה לרשות הפלסטינית
 ".סמל לזהותם הקולקטיבית והאינדיבידואלית... ככזה, הוא אמור היה לזכות להגנה מיוחדת

מועצת עיריית  ה של, דרשה לבטל את החלטת2019וקדמת יותר, מאוגוסט , מאחרתעתירה 
הווא -בטן אלשכונת ירושלים לתת שמות יהודיים, ובפרט של רבנים יהודיים, לסמטאות ב

. (18.8.2019) רג'בי נ' מועצת עיריית ירושלים 39025-08-19 ם(-)מחוזי י םעת" :סילוואןשב
 והעתירה נמחקה. ,תהבלחץ העתירה נסוגה מועצת העיר מהחלט

 .(2003מתרגם  )מחמד חמזה ע'נאים 71 מצב מצורמזרחן" -מחמוד דרוויש "אל מעין 131

של האגודה לזכות  (post) , שנלקחה מרשומהובהמשך חלק מהתכתובת המצוטטת כאן 132
 News1 (26.12.2011)עקיבא ביגמן "בשפה אחרת" הציבור לדעת, מצוטט ברשימה הבאה: 

00.html-67273-D-https://www.news1.co.il/Archive/0024 צדק, מוסף ב" מקור)פורסם ב
 (.מקור ראשוןהמצורף לעיתון  ",לדין, למשפט ולהלכה

https://www.news1.co.il/Archive/0024-D-67273-00.html
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התנועה שאתם לא משתמשים בו מידי בוקר בדיווחי  זה השם בשילוט ובמפות, וחבל
 .שלכם"
בשם  שיב לו עורך התנועה הראשי בגלגל"צ כך: "מאז הקמת גלגלצ נעשה שימושה
והוא מוכר וברור לכל מאזיננו הן תושבי האזור והן אנשים המטיילים ]צומת אעבלין[ זה 

גלגלצ הינה תחנה ממלכתית  שנית, ...שינוי השם אינו אפשרי וייצור בלבול רב בו, לכן
 ."בשינוי אפלייה לפגוע ברגשותיהם של מי מאלה שימצא וכל צעד כזה עלול
הגורם המוסמך לקביעת שמות צמתים )איני יודע "כך:  והשיב תעקשהאלא ששוקי 

, ואני מניח שידע שהישוב הסמוך נקרא כיום אעבלין 'אבליים'מיהו( קבע את שם הצומת 
מופיע בשילוט  'אבליים'השם צומת  ...לנושא הרגשי, אם ישנו כזה והיה מודע מן הסתם

, עליכם להשתמש 'כתחנה ממלכתית'דווקא  שבצד הדרך ובמפות הרשמיות ולעניות דעתי,
לרשויות הרלוונטיות שיקולים אחרים כגון  בשמות הרשמיים של הצמתים ולהשאיר

 ."רגשות
 לעיל, פי שכבר ציינתי, כשכן הדיןדרישתו של שוקי, -הפעם לבקשתו הגלגל"צ נעתר

. ידי ועדת השמות הממשלתית-ענקים באופן רשמי עלושמות הצמתים מ :ודילצעומד 
וכבר  –נערכה בדיקה  –ך: "כמובטח כלו השיבה ו ,מנהלת גלגל"צ נאלצה לקבל זאת

 .מהבוקר ניתן היה לשמוע בשידורנו על עומס בצומת אבליים"
המנומסים הללו, המתנהלים בין יהודים ליהודים ביחס לשאלות חילופי הדברים 
האזרחים  משעשעים אלמלא השלכותיהם עללהישמע יכלו ערבים, בהנוגעות בוודאי גם 

שימוש שם יישוב עברי מתקופת המשנה והתלמוד על -העדפת קריאת צומת עלהערבים. 
המערך הנמשל הוא ש. משלהיא ישוב ערבי גדול השוכן בהווה סמוך לצומת ישמו של ב

של החברה  ציבוריהנוע במרחב לעל בני קהילת המיעוט גוזר  הסימבולי של ישראל
נוכחות לזהותם ם, יהשובי, בצאתם מיכמעט למצואיכולים שאינם כמי  ;הישראלית כזרים

שמות  .העניקו לסביבתםהוריהם  או הוריאו הוריהם הם ש, למורשתם, לשמות הקיבוצית
"אנחנו ניסינו מאוד/ כיסינו את כל  כמעט כולם., לפחות במישור הרשמי, הוחלפואלו 

הקיצוני הזה טמון מסר מובהק נדיבות החוסר ב 133.החורבות/ שינינו את שמות הרחובות"
ובהשפעות  הוא מולידש עומק הניכורב , וכדאי שנהרהרמקהילת הרוב אל המיעוטוקשה 

"מדינה על מה תלינו? זו וכי : יותר כך פחות אומשיבים  המשיבים 134.קשות נוספות שלו

                                                             
 .(2007 שכול וכישלון)מתוך האלבום  "תנשב הרוח"ימי ויסלר ונועם ענבר  133

, שבו הם מפרטים ומדגימים אופנים 18ראו שוב את דיונם של דהאמשה וביגון, לעיל ה"ש  134
אזור של ונים להזרה של האזרחים הערבים מהנוף הפיזי והסימבולי של מדינתם בכלל ומגּו

, הם מסכמים כך: "ובקרב דוברי הערבית... פרקטיקה זו 204בעמ'  שם, מגוריהם בפרט.
ה את תחושת הערך העצמי שלהם, מחלישה את הזיקה שלהם למקום ויוצרת בקרבם מפחית

זרות כלפי הסביבה. תהליך המחיקה וההשכחה של הזיכרון המרחבי הפלסטיני מתרחש 
בייחוד בני  –מבלי שחלק הארי של האוכלוסייה היהודית מודע לכך, ומבלי שהפלסטינים 

ראו גם עאמר  הוויזואליות המופעלות עליהם".ערים לאסטרטגיות הלשוניות ו –הדור הצעיר 
דהאמשה "הזרה מבפנים: עברית וערבית בשלטי השמות שקבע הריבון הישראלי בתרשיחא 

(; עאמר 2018עורכות  ארי-שחר וניצה בן-)רינה בן 101 כרך ח העברית שפה חיההערבית" 
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ביטוי  – ראויהגם תולדה ו תולדה טבעיתגם הרע בעיניכם הוא דברים המצב , ולכן יהודית"
משום ראשית,  :בעיניי עמוקותגויה שזו תשובה  "עובדה חוקתית" זו.מתבקש של 

שנית, משום שלצורך היות ו ;ולא רק יהודית ,דמוקרטיתגם מתיימרת להיות  ישראלש
אלא  ,"בלעדיות" של קהילת הרוב היהודית במרחב הציבוריאין הכרח ב"מדינה יהודית" 

מנם אין ובבולטות, בסוג של דומיננטיות. במילים אחרות, במדינה יהודית ודמוקרטית אדי 
 ממשיתלאומית, אולם שותפות -קהילתית מלאה, מהסוג המאפיין מדינה דו-שותפות בין

)גם מטעם זה( לא שאם לא כן , הרוב בין מיעוט יליד לבין קהילת דאי אמורה להתקייםבוו
 המסד הדמוקרטי.יישמר 

 חברתי-במרחב הציבורי הכלללאכת השיום במהתמקדתי לא זה  מאמריבמכל מקום, 
-מרחב הציבורי הפניםזה המתקיים באלא ב ,)שעליו חזרתי להלין בשורות האחרונות(

זכות קיבוצית מהסוג של "ניהול עמדתי על כך שזו . בתוך יישוביו – קהילתי של המיעוט
-המדינתי, הבין מערך הסימבוליייצוג והקצאה מיוחדים" ב"עצמי" )להבדיל מזכות ל

בתחום הסימבולי מחדד  פלסטיניה-היליד הערביעוניו של המיעוט כי טענתי  135קהילתי(.
הסובלנות" רווח ו מעצימים את "מטיעונים אלכי , וטיעונים של צדק מחלק וצדק מתקן

סמלים שהיא בוחרת להציב במרחב וביחס לשמות  שצריך לעמוד לקהילת המיעוט
 ם.יהציבורי של היישובים הערבי

סמכות  – בעניין זהסמכות התערבות ישירה  נימקתי מדוע לדעתי אין לשר הפנים
של מרווח  מוסרימשפטי ולליבון  פניתי בעיקראולם  –לאשר או לא לאשר שם רחוב 

שאכן סמכות הרשויות המקומיות הערביות בבואן להפעיל את הנתון ל "הדעת-שיקול"
, אירועים של דמויות םולהנצחת םגבולות הסובלנות להוקרתב . זהו עיסוקלבדן להן נתונה

דמים ממשיך כל העת -שסכסוךזו בחברה השסועה של ישראל, שנויים במחלוקת סמלים ו
חלק בל , אהדמים-בסכסוךמשתתפים אינם מנם וזרחים הערבים אהא .הללוות את חיי

הנמשך  בסכסוך , כמעט בהכרח,נוגעים הם בוחרים להוקירשדמויות המהסמלים ומ
 בשאיפה לפותרו.גם -כמו ,ובקורבנותיו

"גבולות ההוקרה" של הרשויות נורמטיבי של  מידה לזיהוי-ניסיתי לפתח אמות
ובעקבות המהלך התיאורטי פניתי למהלך יישומי: ניתוחן של  ,המקומיות הערביות

בע'סאן כנפאני, , יאסר ערפאת, במחמוד דרווישב, בין היתר, עסקתימעטות. -דוגמאות לא
בדוגמאות נוספות. ומה" ווקאוב"מ ,א"דדנתי גם ב"שוהו ,"נכבה"בו זכות השיבה""ב

-רתכבר הסובלנותאת )כמו יהודה עמיחי( העדפתי  –אך לא ביחס לכולן  –לרובן ביחס 

י האחרון/ ": מילותיו של דרווישבחוסר צניעות אימצתי את . המחדל היה כגיבור ָהֶאּפ 
 136."הסיפור לחלוק את /]ההרוסה[ המגן על זכותה של טרויה

                                                             
טורעאן  –דהאמשה "שמות בפיקוח: הסדרה לשונית ישראלית ברחובות המיעוט הערבי 

 .(2019) 87 ,9 אלחצאדכמקרה בוחן"  طرعان

המיעוט הערבי להכנסת  ו שלזכותב, 51–50בעמ'  ,25השוו לדיונה של שטופלר, לעיל ה"ש  135
 זהותו הלאומית והתרבותית למערכת החינוך הערבית.בתכנים הנוגעים 

עפרה בנג'ו ושמואל ) 16–15 כפרחי השקד או רחוק יותר מחמוד דרוויש "חשוב על זולתך" 136
 .(28בעמ'  ,32אצל פרנקל, לעיל ה"ש גם מצוטט ) (2008מתרגמים רגולנט 


