על מה הבחירות האלה? ואיך ננצח במאבק על נשמתה של ישראל?
נאומו של רמי הוד ,מנכ"ל המרכז הרעיוני בקרן ברל כצנלסון
בפתיחת הכנס הישראלי חברתי 2019
שלום לכולם וברוכים הבאים
הגענו לכאן היום כדי לומר שמול מחנה ימין שפועל כדי למוטט את הדמוקרטיה
הישראלית ומוכן ללכת רק על זה לבחירות ,עומד מחנה נחוש שמוכן לקרב.
הגענו לכאן היום כדי לומר שמול החזון שלהם -מדינה לאומנית וחשוכה שמבזה את
כבודם של אזרחיה ,לפי דרכם של נתניהו וסמוטריץ' ,יש לנו חזון משלנו -מדינת רווחה
יהודית ודמוקרטית שכל אזרחיה שווים ,לפי דרכו של הרצל.
-חברות וחברים ,השבוע קיבלנו הזדמנות שנייה .הזדמנות שנייה להפיק את הלקחים
מהבחירות שהתקיימו רק לפני חודשיים .הזדמנות שנייה לנצח.
טוב שהמסכות הוסרו בזמן המשא ומתן הקואליציוני הכושל .טוב שהמסך הורם .למדנו
במדויק על המוטיבציות של ראש הממשלה והשותפות שלו .ה D9 -שהופיע במערכה
הראשונה ,חוזר כתכנית העבודה של הימין במערכה השלישית.
עכשיו ,אחרי שהוסרו המסיכות ,זה ברור  -אין חסינות בלי התגברות .ואין ממשלת ימין
בלי התגברות .כי הרס בית המשפט והרס הדמוקרטיה הפכו למטרת העל של מחנה
הימין כולו.

חברות וחברים ,קיבלנו מתנה .כי עכשיו ,ברור לנו באופן המזוקק ביותר מול מי אנחנו
נלחמים ,ועל מה אנחנו נלחמים .עכשיו ,ברור לנו מה יקרה אם הימין ינצח.
קודם כל ,הם ירצו להעביר את פסקת ההתגברות שתהפוך את ישראל למדינה היחידה
מתוך כמאה מדינות דמוקרטיות שבה לא קיימת שום ביקורת שיפוטית על הכנסת.
שבה הרוב יכול לעשות הכול.
אחרי זה ,הם ירצו להעביר את חוק סיפוח ההתנחלויות .חוק אחד ליהודים ,חוק אחר
לערבים שגרים באותו אזור.
הם ירצו להעביר מסלולי שירות נפרדים בצה"ל ,ללא נשים.
והם ירצו להפוך את החינוך הממלכתי לתת זרם של החינוך הממלכתי דתי.
והם ירצו להעביר חוק שמגביל ומסרס את זכות השביתה.
ועם בית משפט עליון כנוע שאין לו יכולת חוקתית להגן על כבוד האדם ,כל אלה יעברו
על זה הבחירות האלה
-המערכה על נשמתה של ישראל מלווה אותנו כבר שנים ארוכות .חוק הלאום ,הסיפוח
הזוחל ,ההתקפה על החינוך הממלכתי ,פסקת ההתגברות ,ההתקפה נגד שלטון החוק,
ההסתה היומיומית .כולן חלק מהניסיון של הימין לפרק את ו' החיבור בין מדינה יהודית
ודמוקרטית .הניסיון הזה יגיע לשיאו בבחירות הקרובות.
לימין יש ראש ממשלה שמוכן להחריב את המדינה כדי להיחלץ ממשפט .יש לו
פוליטיקאים כמו לוין ,שקד וסמוטריץ' שמנצלים את שעת הכושר כדי להפוך אג'נדות
קיצוניות וחסרות כל תמיכה בציבור לדרכו הרשמית של המחנה שלהם.

יש לו מכון מחקר שכותב חוקים -פורום קהלת .יש לו זרוע לקמפיינים של שנאה -אם
תרצו .יש לו אתרי פייק ניוז .יש לו את קרן תקוה שמממנת אותו ורוצה להפוך את ישראל
לסניף של המפלגה הרפובליקנית בארה"ב .יש לו מכינות ומוסדות חינוך.
כל המערך הזה מגויס כדי להעביר את פסקת ההתגברות ,ועסוק מבוקר עד ערב בהסתה
שקרית נגד מערכת המשפט .הם עושים את זה ,לא כדי לחלץ את נתניהו מהכלא.
הם עושים את זה כדי להחזיר אותנו שנות אור לאחור .הם קוראים לזה שמרנות.
הם רוצים את פסקת ההתגברות כדי להתגבר על הומואים שרוצים להיות הורים
כי הם רוצים להתגבר על נשים שרוצות להיות קצינות ולוחמות
כי הם רוצים להתגבר על אזרחים ערבים שרוצים לגור חלילה בנצרת עלית או כרמיאל
כי הם רוצים להתגבר על החינוך הממלכתי ולהפוך אותו לשלוחה של מכינת עלי
כי בדמוקרטיה שיש בה הגנה חוקתית על כבוד האדם -כל המהלכים האלה פשוט לא
יעברו .אבל במדינה אחרת -הם יכולים לעבור.
על זה הבחירות האלה
-כי מעבר לספינים ,לנשף התחפושות של ליברמן ,לציוצים של יאיר נתניהו .יש כאן
מאבק מוסרי ,עמוק ,על דמותה של מדינת ישראל .זה המאבק שאנחנו צריכים לנהל .רק
אם נהיה חדים וברורים ,עקביים במסר ,נוכל לנצח.
אנחנו מאמינים שדמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב
הם מאמינים שאם מחנה מסוים ניצח בבחירות ,הוא יכול לעשות הכול.

אנחנו מאמינים שזו תפקידה של המדינה ,באמצעות אחת הרשויות שלה -בית המשפט
העליון -להגן על כבודו וחירותו של האדם.
הם מאמינים שתפקידה של המדינה היא לאפשר לרוב לעשות הכול.
או כמו שניסח זאת בדרן הבית של הימין קובי אריאלי "אני רוצה לחיות במדינה שאם
הכנסת רוצה להכחיד אותי ,היא יכולה לעשות את זה" .וכמו שניסחו זאת באתר הבית
"מידה"" :דמוקרטיה תמיד ממלאת את רצון העם .בסופו של דבר זה הוא כל מהותה –
שלטון על ידי נבחרי הציבור" .אין כאן רק בורות ביחס לחשיבות הביקורת השיפוטית
בדמוקרטיה .יש כאן תפיסת עולם מעוותת ,ואנטי דמוקרטית ,וכן -גם אנטי ציונית.
אנחנו שואבים את השראתנו מברל כצנלסון ,שאמר "הציונות לא הייתה קמה בעולם
שכופר בצדק ,במשפט ובחירות לכל הנברא בצלם .והיא לא תתכחש לערכי-אדם אלה ,כי
בכך היא מוציאה את גזר-דינה על עצמה" .הם שואבים את כוחם מהרב ליאור והרב טאו.
-החזון של המחנה שלנו לא מסתכם בשמירה על מערכת משפט עצמאית .ממש לא.
אנחנו יודעים שרוב הציבור הישראלי תומך בפשרה מדינית ,במדינת רווחה וצדק חברתי,
בשוויון לנשים ,בשוויון כלפי הקהילה הגאה ,תומך בו' החיבור בין יהודית ודמוקרטית.
אנחנו רוצים לנצח בקלפי ,לא בבית המשפט .אנחנו רוצים לעצב את דרכה של המדינה
לפי החזון שלנו .מתוך החברה האזרחית ,הפוליטיקה והשירות הציבורי ,לא דרך עתירות.
אבל אנחנו יודעים שכתנאי למימוש של כל הערכים שלנו ,תנאי למימוש החזון שלנו ,הוא
שישראל תהיה מדינה דמוקרטית.

על זה הבחירות האלה

--אז איך ננצח במאבק על נשמתה של ישראל? לא רק בקרב אלא במערכה כולה?
ננצח אם נחשוב ונפעל כ-מ-ח-נ-ה
לא ננצח אם נהיה מפורדים ,מפוצלים.
הבחירות האחרונות היו הפעם האחרונה שמפלגות המחנה תקפו זו את זה.
הבחירות האחרונות היו הפעם האחרונה שמנהיגים במחנה לא ניצבו כאיש אחד מול
ההסתה נגד הציבור הערבי ומנהיגיו .אין יותר לא נשב עם הערבים .נגמר.
הבחירות האחרונות היו הפעם האחרונה שהתנהגנו כמו אוסף של פרטים וגופים ולא כמו
מחנה אחד .מנהיגים מהמרכז ומהשמאל .ראשי ארגונים ,מנהיגי קהילות ,מובילי דעה.
הגיע הזמן שנבין שכולנו באותה סירה .שהדרך היחידה לנצח את הברית ששומרות על
שלטון הימין -ברית בין ימין חילוני ,ימין דתי וחרדים ,היא לבנות ברית יציבה משלנו.
הבחירות האחרונות היו הפעם האחרונה שמישהו כאן צעק גוועלד.
הבחירות האחרונות היו הפעם האחרונה שגיבורי ישראל -אלופי צה"ל ,ראשי מוסד
ושב"כ ,קצינים בכירים ,מסתפקים בלבקר מהצד .תיכנסו לפוליטיקה .נהיה שם
מאחוריכם .בכל הכוח.
הבחירות האחרונות היו גם הפעם האחרונה שהתמקדנו בלא ביבי ,כן ביבי ושיחקנו
לידיים של הספינים שלו ,של מערכת הכפשות שנועדה לגרום לכולנו להתעסק בטפל.

המחנה שלנו חייב לומר לא רק לומר מה לא ,אלא גם ,ובעיקר ,מה כן.
לעבור ממצב של קרב מאסף ,למצב של קידום חזון כולל לישראל.
חזון אמיץ ,מעורר תשוקה ,מגייס לפעולה.
חזון ברור שמעמיד את הדרך שלנו מול הדרך שלהם.
לא רק לא לפסקת ההתגברות ,אלא גם כן לבית משפט שמגן באופן אקטיבי גם על
חירויות הפרט אבל גם ,ולא פחות חשוב -על הזכות לבריאות ,לחינוך ,לקורת גג.
לא רק לא לסיפוח ,אלא גם כן לשתי מדינות ולשלום .כן ,לשלום.
לא רק לא להדתה ,אלא גם כן לחיזוק של החינוך הממלכתי .מגילת עצמאות שלא רק
תלויה על הקיר בכיתה אלא גם משמשת כמצפן מוסרי וכבסיס לתכנית הלימודים.
לא רק לא לחוק הלאום ,אלא גם כן לחוק יסוד השוויון
חזון ברור שבעזרתו נוכל לספר לחברים ולשכנים שלנו מדוע הכוונות של הימין מסוכנות
עבורם ועבור המשפחות והחברים שלהם .ועל מי בדיוק הימין רוצה להתגבר עם פסקת
ההתגברות -על כולנו.
אבל יותר חשוב -מדוע הכוונות שלנו ,העקרונות שלנו ,נכונים יותר עבור כל אדם שרוצה
לחיות פה בכבוד.
מכאן והלאה -מחנה עם חזון ברור .מחנה מאוחד .מחנה מנצח.

