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 הנדון: פעילות מפלגתך לפגיעה בחופש הביטוי

 א.נ.

 בשבועות האחרונים נתון חופש הביטוי בישראל תחת מתקפה חריפה, כאשר נגד יצירות אמנות ומוסדות .1

קרטית אין ננקטות חדשות לבקרים פעולות חמורות ביותר אשר ביניהן ובין ההתנהלות במדינה דמו תרבות

 ולו דבר, החל באיומים לשלילת מימון וכלה בהפעלת צנזורה בדרכים בלתי חוקיות באופן מפורש.

המתקפה האחרונה מתבצעת ע"י לא אחר מאשר חבר מפלגתך, ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ'.  .2

ת הקרנתו של הסרט בוודאי ידוע לך, אדוני, כי העירייה בראשותו של דנילוביץ' החליטה השבוע למנוע א

התיעודי "רעד בעזה" בעיר, וזאת מתוך הטענה השערורייתית כי הקרנת הסרט מהווה "אירוע פוליטי" אשר 

בוצעו ללא כל  שבעקבותיהפעולה ההשימוש במבנה ציבור אסור למטרתו. כמעט מיותר לציין כי קביעה זו ו

 זכר להליך חוקי תקין.

חוקי המדינה בדרך כלשהי( מהווה את האקט החמור ביותר שניתן  צנזורה של כל יצירה )שאינה עוברת על .3

 . ד חופש הביטוי במדינה דמוקרטיתגלהפעיל כנ

תגלה  –צפייה אשר לא התקיימה על ידי אף לא אחד מן המעורבים בהחלטה  -צפייה בסרט "רעד בעזה"   .4

טראומה בידי -אלא בחייהם של תושבים פלסטיניים העוברים טיפול בפוסט כי הסרט כלל אינו עוסק בישראל

-מטפל מקצועי. מדובר במסמך אנושי בן חצי שעה המציג את התמודדותם של בני אדם עם מצב של פוסט

לא ניתן להשלים עם מצב שבו צנזורה של מסמך כגון זה עוברת בשתיקה. זהו לעג להומניזם טראומה. 

אזרחי מדינת ישראל הדמוקרטית חיים כעת במדינה שבה יצירות  דמוקרטיה.וכרסום מתקדם של ה

 !כתוצאה מגחמה פוליטית תרבות מועלמות מן המרחב חדשות לבקרים

פעולה חמורה אחרונה זו נגד הדמוקרטיה ע"י חבר מפלגתך לא נולדה בוואקום, אלא היא פרי הבאושים  .5

הפחד" בפסטיבל הקולנוע הבינלאומי בירושלים.  של גישתה של מפלגתך לפרשיית הקרנת הסרט "אל סף

בהעדפתה של מפלגתך את יחסי הציבור על פני ההגנה על חופש הביטוי, הכשרתם את השרץ לכל אירוע 

 עתידי מסוג זה.

בתור גוף האמון על הגנת חופש הביטוי והיצירה בישראל כמדינת חוק דמוקרטית, אנו מצפים ממפלגתך  .6

דמוקרטי -של דנילוביץ' ולפעול בבית המחוקקים לבלימת גל הצנזורה האנטי להתנער בגלוי מפעולותיו

 אל תפקירו את שליחותכם הציבורית! השוטף את מקומותינו.
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