
 ישראל כוננה עליהן העצמאות הכרזת להבטחות אישית מחויבות

 

, ממשלתייםו ציבוריים מעשים של גלים הארץ את שוטפים אלו בימים 

 המחויבויות את, גסה ברגל, יחדיו שרומסים גזענית חקיקה בשלל המלווים

 ובראשן – העצמאות הכרזת – ישראל של מכונןה המסמך של הבסיסיות

, האזרחים לכל גמור דינימו חברתי זכויות ולשוויון ומצפון דת לחופש תיוהמחויבו

 .ומין גזע, דת הבדל בלי

 של הראשי כרבה, ציבור אישי של מפורשת גזענית כהסתה מעשים 

 בהרוכ יהודים-ללא דירות והשכרת מכירת סריםהאו, אליהו שמואל הרב, צפת

-ללא  דירות למכור שאין הוא אף שקבע ,יוסף עובדיה הרב ,ס"ש תנועת של

 .ונחרץ נמרץ שלטוני טיפול יםמחייב, (בלשונו "גויים)" יהודים

 את יםפימחר ,זו גזענית הסתה עקב ,פרצו שכבר אלימותה מעשי  

 הכרזת התחייבויות רק שלא מעידהה ,השלטונית התגובה של סותהירפ חומרת

 לא רבין יצחק, ישראל ממשלת ראש מרצח הלקח שגם אלא, נרמסות העצמאות

  .נלמד

 

 חוק" של חקיקתו עצירת את גם יבתמחי העצמאות להכרזת המחויבות 

 כבוד יסוד בחוק אנושות שפוגע, "קבלהה תווועד חוק" המכונה" אפליהה תווועד

 הבדל ללא גמור יותזכו שוויון"ל העצמאות הכרזת ובמחויבות, וחירותו האדם

 יוזמות  – למיניהן הנאמנות יוזמות גם להיעצר חייבות איתו ;"ומין גזע, דת

 ואמיתי מלא באופן מחויב שאינו מי בידי מקודמות כשהן לפארסה שהופכות

 חוק" את לחוקק איןש מובןו; ישראל של היסוד ולחוקי העצמאות להכרזת

 האדם כבוד יסוד חוק את, ץ"בג פסיקת את הסותר חוק בהיותו" האברכים

 גזע, דת הבדל ללא גמור זכויות לשוויון העצמאות הכרזת הבטחת ואת, וחירותו

 . ומין

 



 הסעיפים הדגשת עם העצמאות הכרזת כאן מצורפת אלו כל לאור 

 מקור על הציבור נבחרי של זיכרונם רענון לצורך ,גלי בריש הנרמסים העיקריים

 מובן. ישראל של לטוניתהש בזרוע וכשותפים כמחוקקים המוסרית  סמכותם

 עצם את מסירה ףא אלא ,בדמוקרטיה רק לא פוגעת אלו ותיסוד שרמיסת

 .עצמו השלטון פעולותמ המהותית הלגיטימיות

 

 עם יחד ,ממך מבקשים, ויוצרים אקדמיה אנשי, אזרחים, אנו לפיכך 

 הכרזת הבטחות פי על לפעול בזאת ולהתחייב לחתום, נוספים ציבור ינבחר

 ומצפון דת לחופש ויבותהמח ובראשן, ישראל מדינת כוננה עליהן ,העצמאות

 נגזר זו מהתחייבות. ומין גזע, דת הבדל ללא גמור ומדיני חברתי זכויות ולשוויון

 את הסותרים כאן שפורטו ואל דוגמת למעשים נחרצת בהתנגדות הצורך כמובן

 .אלה יסוד מחויבויות

 

 . טעמם את במדינתנו החיים בדויא הדמוקרטיה של יסודותיה ביצור ללא 

 

 :(בלבד ראשונית רשימה) החתום על
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