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דו"ח זה, המהווה חלק מפרויקט רחב של קשב העוסק בנושא הסתה וחופש ביטוי  
 בישראל, נעשה בסיועה של קרן ריץ' בישראל 

 
 
 
 
 
 

ללא פסק הלכה או פסק דין רודף שחלו על רבין מפי מספר רבנים שאני יודע עליהם, הייתי  …"
ח. רצח כזה חייב להיות מגובה. אם לא היה לי גב ולא היו עומדים מאחורי אנשים מתקשה לרצו

 " …רבים נוספים, לא הייתי פועל
 

 ).89(יגאל עמיר, רוצח ראש הממשלה יצחק רבין. דו"ח ועדת שמגר, ע' 
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 )22.10.2001 -(סיסמאות שנישאו בהפגנת הימין בכיכר ציון בירושלים שהתקיימה ב    
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 שתי דוגמאות –מסוכנת לחיים  הסתהא. הקדמה: ה 
 

אקצא") פרץ פחות מחמש שנים לאחר -גל האלימות הנוכחי בין ישראלים ופלסטינים ("אינתיפאדת אל

לחמות אזוריות, האחת באירופה (בתחומי יגוסלביה, לשעבר) והשניה באפריקה סיומן של שתי מ

מיליון בני אדם, חלקם במעשי טבח של אזרחים, שכנים  1.2 -(רואנדה). במלחמות הללו נהרגו למעלה מ

בבוסניה, אנשים נאורים בקטגוריות מערביות, אנסו, עינו ורצחו את חבריהם. ברואנדה, ומכרים לשעבר. 

קתוליות שיתפו פעולה עם שבט אחר בחיסול של בני עמן. מורה הוביל מאות מתלמידיו ושכניו  נזירות

נדמה היה לטבח אכזרי. אזרחים מן השורה השתתפו או היו עדים ללא תגובה במעשי זוועה ובג'נוסייד. 

 שהרוע והאכזריות הגיעו לשיאים שלא היו כמותם מאז מלחמת העולם השניה. 

 

בשני האזורים מילאו תפקיד חשוב במהלך ההתרחשויות שהובילו למעשי הטבח הממשל והתקשורת 

 ההמוניים. מנגנונים דמוקרטים מוחלשים ותקשורת "פטריוטית" איפשרו והובילו את הפשעים שבוצעו.

 

 האם תתכן סיטואציה כזו גם באזורנו? 

 

ראלים והפלסטינים. התשובה המיידית היא שהמצב בשתי המדינות הללו אינו דומה למצבם של היש

בסרביה וברואנדה, התרחשו אמנם מעשי הטבח על רקע קונפליקטים פנימיים, פוליטיים, אתניים, דתיים, 

וחברתיים, אך להבדיל מישראל שתי מדינות אלה התאפיינו במסורת של שלטון ריכוזי והן היו במצב של 

מונופול רחב על אמצעי התקשורת חברה במעבר. שלא כמו בישראל, במדינות אלה היה לממשל המרכזי 

 שבהם התנהלה עיקר ההסתה כלפי היריב.  

 

אך יש גם נקודות דמיון. להסתה המתמשכת בתקשורת היה חלק מרכזי באסון שניחת על שתי מדינות אלה. 

הקשר בין "הדיבורים" ל"מעשים" הנוראים שבוצעו שם נבנה בתהליך עקבי של דה הומניזציה ודמוניזציה 

שרק בסופו התנהלה הסתה ישירה לפעולות אלימות. תהליך כזה מתרחש גם בין הישראלים  של האחר,

 והפלסטינים.  

 

אלימות אידאולוגית ורציחות פוליטיות לא יכולות להתקיים בחלל ריק. המצע ממנו שואבים את כוחם 

ים, אנשי ציבור ידי פוליטיקא-המוציאים לפועל של האלימות האידיאולוגית נובע מרעיונות שהושמעו על

ואנשי דת בעלי השפעה. החברה הישראלית כבר חוותה רציחות פוליטיות שהושפעו מהסתה מתמשכת.  

על ידי יונה אברושמי שהצהיר כי הושפע מאד מהדברים הקשים  1982אמיל גרינצוויג ז"ל נרצח בשנת 

ר שלא היה רוצח את שהשמיעו פוליטיקאים של הימין בישראל על אנשי השמאל. גם  יגאל עמיר הצהי

 ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל אילו לא היה מקבל את ברכתם של רבנים. 

 

קשב ראה לנכון  לבדוק את שהתרחש בשני אזורים אלה, אך לא מזמן, על רקע הקשר הישיר שהיה בין 

האירועים האלימים לבין מסע ההסתה שקדם להם ובישר את הצפוי לבוא. מבחינה זאת בוסניה ורואנדה 

מגלמות באופן מובהק את הקשר ההרסני שעלול להיות בין "דיבור" ל"מעשה". שש שנים לאחר רצח ראש 
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הממשלה יצחק רבין ז"ל, על רקע השסעים הפנימיים המתרחבים בחברה הישראלית ועל רקע הקונפליקט 

ל האתני המתעצם באזורנו, ראוי לבחון את תפקודה של התקשורת ואת האיומים ה"אידאולוגים" ע

הומניזציה של האחר והסתה, גם אם היא -הדמוקרטיה בישראל. וכן, לשוב ולהזהיר כי דה לגיטימציה ודה

 מתוחכמת וסמויה, לפעמים, עלולים להיות מסוכנים  לחיים; גם מילים עלולות להרוג.

 
 רואנדה 

 
 רקע

 
ברואנדה  בני ההוטו שלובמשך מאת הימים הבאים רצחו לוחמי המיליציות  1994אפריל  מתחילת

 בני אדם ביום.  100,000הגיע מספר הקורבנות ל  לפעמים למעלה ממיליון בני אדם מבני הטוטסי.

 

בני אדם המשתייכים לשתי  מיליון 7 -, אחת המדינות הקטנות במרכז אפריקה, מתגוררים כברואנדה

ה). קיימת מהאוכלוסיה ברואנד 90%כ  מהוויםקבוצות לאום עיקריות: טוטסי והוטו (בני ההוטו 

שאין הבדל גיאוגרפי, אתני או דתי משמעותי בין  נראהמחלוקת לגבי המוצא של שתי הקבוצות, אך 

כי מאז התקופה  טענהידי הקולוניאליסטים,   על" חוברה,ש"הוטושל בני  מולההקבוצות. התע

ת בני ההוטו במדינה, ניצלו ודיכאו א הכוחהקולוניאליסטית ועד לעצמאות תפסו בני הטוטסי את מוקדי 

 כלכלית.

 

הרוב ההוטי את השלטון במדינה ודיכא את  תפסקיבלה רואנדה עצמאות, שבעקבותיה  1962 – ב

. יש שהשוו את מדיניות ההוטו כלפי הטוטסי בתקופה קשיםהמיעוט הטוטסי באמצעי אלימות ואפליה 

בני טוטסי לארצות  200,000 -. בגלל הדיכוי בידי ההוטו נמלטו כאפריקהזו לאפרטהייד שרווח בדרום 

 1990. בשנת RPFקבוצות גרילה ללחימה בהוטו, שהתאגדו תחת ארגון הגג שנקרא   שםשכנות והקימו 

, יובנל אביאלימאנה, לחתום ההוטוואילצו את נשיא המדינה, בן  לרואנדה RPFפלשו כוחות גרילה של 

 עימם על הסכם לחלוקת השלטון בין ההוטו והטוטסי.

 

שלטון קיצונים מבני הוטו  וגורמיגברה המתיחות בין הקבוצות הלאומיות ברואנדה  90 -ה שנות בתחילת

טוטסי ופוליטיקאים ואנשי ציבור מתונים מבני הוטו.  מבניאישים מרכזיים  שלמוות"  רשימותיצרו "

 ברשימות אלה חוסלו במהלך הזמן. הוזכרורבים מהאישים ששמותיהם 

 עשתה נורמה.התקשורת התרבו והגזענות נ כלי

 

התלקחות אלימה וקשה,  הציתהופל מטוסו של הנשיא אביאלימאנה והוא נהרג. האירוע  1994 באפריל

מגוונים, נשק חם וגם מצ'טות ואלות  נשקשבמהלכה השתמשו חברי קבוצות מיליציה של בני הוטו בכלי 

 כדי לטבוח בני טוטסי. 
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בתקופה הקולוניאלית (הבלגית) ואשר הפעם  ותנהוג שהיו הזהות" תעודותהנהיגו מחדש את " ההוטו

הללו צוינה השתייכותו הלאומית של נושא התעודה: טוטסי  בתעודותקבעו מי דינו חיים ומי דינו מוות. 

 או הוטו.

 

לא נעשה כל מאמץ  אך בלגיות) יחידות. בעיקר םהמהומות פונו כל החיילים הזרים (כוחות או" בעקבות

בדרך אחרת על אזרחים בני המיעוט הטוטסי. בהעדר הגנה  להגןפנות או הקהילה הבינלאומית ל יע"

ובהוטו המתונים, כשהם נעזרים בבני האליטות של ההוטו:  בטוטסיבינלאומית טבחו בני ההוטו 

) MRND  וCDR  -ואף אנשי דת. השלטון המרכזי ברואנדה (מפלגות ההוטו  רופאיםעיתונאים, מחנכים, 

 אונסהרצח, ביזהת  מקריובמעשי הטבח עצמם.   הטבחתה שקדמה למעשי מילאו תפקיד מרכזי בהס

טוטסים  מורדים, כאשר 1994והתעללות האכזריים הגיעו לעיתים לאלפים ביממה. ההרג נעצר רק ביולי 

 עשירית) פלשו לרואנדה והביסו את ההוטו. עד אז הספיקו בני הוטו להשמיד RPFממדינות שכנות (

 מאוכלוסית המדינה.

 

ברואנדה  תקשורתה  
 

אפריקה. תחנות השידור ברואנדה  במרכזהרדיו הם כלי התקשורת הנפוצים והמשפיעים ביותר  תחנות

. מספר מועט של תחנות רדיו משדר kinyarwandaמדינה: הכפופות לממשל המרכזי והן משדרות בשפת 

רוחקים ממרכזים ומרוכזת באזורים כפריים ומ אנלפביתיתגם בצרפתית. רוב אוכלוסיית רואנדה 

המרכזי לשלוט על המידע אליו נגישה האוכלוסייה וכמעט ואין  לממשלעירוניים גדולים. דבר זה מאפשר 

 אך מן הסתם, בשפות זרות . רק בערים ניתן לקלוט תחנות שידור נוספות,זרותחשיפה לתחנות שידור 

 .   לתושבים

 

 שלטהדה (תחנת רדיו אחת ושני עיתונים) נהמאוחרות התקשורת ברואנ 80 -העצמאות ועד שנות ה מאז

על מפלגה אחת. מלבד כלי התקשורת הללו הופיעו  המתבססתהממשלה שלמעשה הייתה אוליגרכיה  יע"

 .לכנסיהגם שני עיתונים שהשתייכו 

 

" קנגוקהעל ידי איש עסקים מבני טוטסי בפעם הראשונה עיתון עצמאי למחצה בשם " נוסד 1987 -ב

" קנגורההוא עיתון של בני הוטו שנקרא " מביניהםעקבותיו נוסדו עוד עיתונים שהמרכזי "). בהתעוררות("

הרוב) . כל העיתונים הופיעו בשפה המקומית, אך לפעמים שילבו מאמרים  על(הקול שמחפש להעיר ולהגן 

 -התפתח ברואנדה משטר רב מפלגתי ומספר העיתונים העצמאים עלה מ 90 -שנות ה בראשיתבצרפתית. 

התמודדה  התקשורתפטרונים פוליטיים: מפלגות האופוזיציה של בני הוטו.  י. רובם סובסדו ע"60 -ל 12

צנזורה, עיתונאים רבים נעצרו ועיתונים נסגרו. רבים מכלי  הופעלה –עם בעיות נפוצות של חברות במעבר 

בני הטוטסי. השתמשו בדברי הסתה קשים נגד  90 –של ההוטו שהופיעו בראשית שנות ה  התקשורת

 ומסית". הטון השליט של העיתון היה גזעני קנגורההעיתון של בני הוטו " מילאתפקיד מרכזי בהסתה 

הדיברות של ההוטו", שאימץ מרכיבים  10העיתון את " פרסם 1990 –בצורה חריפה נגד בני טוטסי. ב 
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 10,000עמדה על  עיתוןהתפוצת  1991של זקני ציון" (ר' ציטוטים בהמשך). מאפריל  הפרוטוקולים"מ

 בית הדפוס הלאומי. יעותקים ליום שהודפסו בחינם ע"

 

, פרדיננד קיצוני, לאחר שאינטלקטואל 1990 -רואנדה", החריף מאד ב רדיוהלאומי, " הרדיושל  הטון

של אלף פסגות  החופשי הרדיו(" RTLMנוסדה תחנת רדיו פרטית,  1993 -נאימנה, נבחר כמנהל התחנה. ב

חריפה נגד בני טוטסי בדומה למה  הסתה, שראשיה היו מקורבים לשלטון. תחנת רדיו זו ניהלה ההרים")

קליל ופופולארי, שלא היה נהוג עד אז וזכתה לאחוזי  בסגנון". התחנה שידרה קנגוקהשעשה העיתון "

 ואף בקרב המורדים הטוטסי. הוטוהאזנה גבוהים בקרב בני 

 

וגנדה, אך אופי השידור המיושן והחובבני שלה לא משך מאזינים.  בא רדיותחנת  הקים RPFארגון ה אף

 את ההסתה נגד העם הטוטסי.    מלבקראת התחנה על שהיא נמנעה  האשים ”article 19"כן, ארגון  כמו

 

לתאם  החל RTLMלאחר הפלת מטוס הנשיא אביאלימאנה התחיל הטבח בבני טוטסי. רדיו  יום, 7.4.94 -ב

הטוטסי.  המיעוטבהתאם לדברי הסתה נגד  שפעלומבצעות"  זרועות"--ליציותשל המי הפעילותאת 

קהל היעד העיקרי  היו, 1992המפלגה השלטת ב  י”), שהוקמו ע"Interahamwe(”קבוצות מיליציה 

כלפי יחידים שזוהו  הסתה. בשידורים נוהלו התקפות וכוונו דברי RTLMלמסרים שהופצו באמצעות 

המסרים וההנחיות ששודרו  ולעתיםנו אותם כמטרה לקבוצות המיליציה בשמותיהם. השדרנים סימ

, מארגן ומתכנן של הטיהור האתני שביקשה מרכזיהביאו לפגיעה בהם ואף לחיסולם. בכך, היה הרדיו כלי 

 קבוצת הרוב לערוך במדינה.

 

 יוגוסלביה 
 

 רקע
 

קבוצות האתניות השונות ה ביןהתרחשו על רקע קונפליקט מתמשך ומורכב  ביוגוסלביה האירועים

ארבע קבוצות אתניות: הסרבים (נוצרים  ביןהמרכיבות את יוגוסלביה לשעבר. הקונפליקט העיקרי הוא 

 (מוסלמים).  והאלבניםאורתודוכסים), קרואטים (קתוליים), הבוסנים 

 

צות 'וזף טיטו, שאיחד את כל הקבוגמלחמת העולם השניה תפס את השלטון ביוגוסלביה המרשל  לאחר

) בישות שלטונית אחת. בתוך גבולות Brotherhood and Unityואחדות" ( רעותהאתניות תחת הסיסמא "

סרביה, קרואטיה, סלובניה, בוסניה, קוסובו, מונטנגרו, מקדוניה  שליוגוסלביה של טיטו נכללו המחוזות 

. וחברתייםם כלכליים נקלע למשברי והאזורהאחדות"  עידן" םהסתיי 1980 -ב טיטווויוודינה. עם מות 

'. מילושוביץ' מילושוביץעלה לשלטון ביוגוסלביה המנהיג הסרבי הלאומן סלובודן  80 -בסוף שנות ה

יצרה מדיניותו מתח רב בין  בתחילההרבה להשתמש במוטיבים לאומנים ודתיים לקידום מטרותיו. 

ם בין הסרבים לקרואטים. על עצמאות, ג הצהירהסרבים ואלבנים בקוסובו ובהמשך, לאחר שקרואטיה 

באזור ווקובר שבקרואטיה נחתם הסכם הפסקת  וקרואטיםלאחר קרב קשה שהתנהל בין כוחות סרבים 

 .ב"ארהאש בין שתי המדינות בתיווכה של 
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 -, שבה חי רוב מוסלמי ומיעוט סרבי גדול (כבוסניהבעצמאותה של  בוארה" םהכירו האו" 1992 באפריל

סלובדן מילושוביץ' ופרנקו טוג'מן, חתמו על הסכם לחלוקת  וקרואטיהביה ). לאחר שמנהיגי סר32%

, פלשו הצבאות הסרבים והקרואטים לבוסניה. הסרבים כבשו את סרייבו, וקרואטיהבוסניה בין סרביה 

, אונס טבח, והמשיכו במסע כיבוש וטיהור אתני, שבמהלכו ביצעו חיסולים המוניים, מעשי בוסניהבירת 

מילושוביץ  שלמעשי ההרג ההמוני במוסלמים נעשו בתוך מחנות ריכוז שהקים צבאו ושוד. חלק מ

 בבוסניה.  

 

את מפלס האלימות ולנקוט  להעלותסבלה מלכתחילה מחוסר עניין בינלאומי, דבר שאפשר  יוגוסלביה

מסיבית של הקהילה הבינלאומית.  התערבותבמעשים שניתן להגדירם כפשעים נגד האנושות, ללא 

, האונס והביזה ועל הקמת מחנות הריכוז, הטבחת הדיווח הרחב בתקשורת העולמית על מעשי למרו

שממדי הקטסטרופה החריפו מאד התעוררו גורמי  רקבחרה הקהילה הבינלאומית לשמור על שתיקה. 

בוסנים  200,000 -כ. במהלך המלחמה נהרגו ונרצחו  בסכסוךחוץ והתחילו להתערב באופן ישיר 

 8,000, לאחר שהסרבים ביצעו עוד טבח של 1995 -הפכו פליטים. רק ב מיליוןוד כשני מוסלמים וע

 1995סרבניצה בדרום בוסניה, החלה התערבות צבאית משמעותית של המערב. בסוף  בעירמוסלמים 

הסרבית  הרפובליקה, נחתם הסכם דייטון, לפיו נחלקה בוסניה לשתי ישויות, בשל ארה" בתווכה

 קרואטית.-יתוהפדרציה הבוסנ

 

 יוגוסלביה ב  התקשורת
 

המלחמה  לרעיוןבראשות סלובודאן מילושוביץ' ומאוחר יותר קרואטיה הכינו את דעת הקהל  סרביה

מלחמתיים  במונחיםבאמצעות שימוש אינטנסיבי בכלי התקשורת. כלי התקשורת הסרבים השתמשו 

התפתחה הסתה נגד  בתגובהאחר. הומניזציה של הצד ה-עוד לפני שפרצה המלחמה ועסקו בהסתה ובדה

טוען שמאז  ”article 19"  ארגון.  יותרסרביה גם בכלי התקשורת של בוסניה, אך בהיקף וברמה נמוכים 

, כפי שניהלו שלטונות סרביה בוטהתום מלחמת העולם השניה לא התקיימה תעמולת הסתה כה 

 . 90 -באמצעות כלי התקשורת במהלך שנות ה

 

השידור הסרבית, היתה מנגנון התקשורת החשוב  רשות – RTSרונים בסרביה:  התקשורת האלקט כלי

שניהלה סרביה נגד בוסניה. השידורים כיסו את מרבית  בהסתהבתקופת המלחמה והיה לו תפקיד מרכזי 

וקרואטיה. כאשר מילושוביץ' עלה לשלטון ביוגוסלביה הידקה  מבוסניהשטחה של סרביה וחלקים 

רשות השידור הסרבית והשתלטה על הרשות באמצעות מינוי אנשים מטעמה.  לעהממשלה את הפיקוח 

והמקצועיות של התחנה היו ירודים: כך, לדוגמא, התחנה הסיתה באמצעות שימוש  השידוריםאיכות 

 ארכיון ערוכים מבלי לציין שמדובר בחומרים לא מעודכנים.  בקטעי

 

לכשליש  והגיעוהתבססו על הכנסה מפרסומות פעלו שתי תחנות טלוויזיה בבעלות פרטית ש בסרביה

הן נסגרו בהוראת  קרובותמהאוכלוסיה. עובדי התחנה סבלו מאיומים והתקפות ממושכות ולעתים 
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שלא היה להם רשיון והן  למרות, 1990השלטון לתקופות קצרות. התחנות הללו המשיכו לשדר עד 

 פתחון פה לאופוזיציה.  נתנווכמו כן  תהרשמי RTSהצליחו לחשוף טיוחים ודיסאינפורמציה של רשת 

בעיקר היוו  הם.  רבהתחנות אלו היו שדורי לווין וכבלים במספר ערים אך לא הייתה להם השפעה  מלבד

 הפרטיות. הטלוויזיהמקור אינפורמציה לתחנות 

 

הכתובה הובילו שלושה עיתונים יומיים (ביניהם  בתקשורתעיקר ההסתה  אתהכתובה:   התקשורת

 70%ידי הממשלה, ואשר נקראו על ידי  על) ועוד כמה מגזינים, שנשלטו כולם ”politikaתון  "העי

, שנוסדו בתקופת טיטו היו עצמאים למחצה נוספיםמקוראי העיתונים בסרביה. שני עיתונים יומיים 

חמה יותר לגבי מניעי המלחמה של סרביה. עם התגברות המל ביקורתיתוליברלים יותר והם דגלו בגישה 

 של העיתונים העצמאיים ירדו וגם השפעתם הצטמצמה.  המכירותוהקשיים הכלכליים 

 

והסתמכה בעיקר על פרסומות.  1989ב  שהוקמה  B 92בתחנות הרדיו העצמאיות היתה רדיו  הבולטת

התחנה היה חלש  תדרנגד המלחמה ושתפה פעולה עם ארגוני שלום ואוניברסיטאות.   יצאההתחנה 

זאת סבלה מאיומים ונסגרה  תחנה גםהצליח להאזין לשידורים.   מהאוכלוסייהלק קטן יחסית ורק ח

 מספר פעמים.

  

חופש המידע.   אתהקשיח השלטון המרכזי את ההגבלות על חופש הביטוי וחוקק חוקים שבלמו  1989 -מ

כמו כן  נטלה הממשלה את האחריות על חלוקת התדרים מהגוף הפדרלי ו האירופאיותלנורמות  בניגוד

, שידרו שירים לאומניים והשמיצו את שהסיתועין במכוון מתחנות רדיו ללא הרשיון  העלימה

מאד כתנאי למתן רשיון לתחנות רדיו פרטיות  גבוהיםהמוסלמים. לעומת זאת, דרש השלטון סכומים 

 שלא הזדהו במפורש עם הקו הממשלתי. 

 

לתחנות  פריצהקיפות ואיומים על עיתונאים, עודדה גם אלימות כלפי אנשי תקשורת, כמו ת הממשלה

 ציוד שידור.   שלשידור וונדליזם 

 

התחנות  עלהתנגד במכוון ליוזמות של סיוע בינלאומי לפיתוח התקשורת בכוונה להקשות  השלטון

 . בסרביההעצמאיות שבלי עזרת הממשלה סבלו יותר מכל התחנות מהמצוקה הכלכלית 

      

 

 

 וביוגוסלביה המלחמה ברואנדה תקשורת בזמן  תפקוד ה
 

מסיתה לאירועי אלימות קשים  תקשורתוברואנדה ניתן לאבחן בוודאות קשר ישיר בין  ביוגוסלביה

ששידרו כלי התקשורת בשני האזורים היו מאד  המסריםופשעי ג'נוסייד ופשעים אחרים נגד האנושות. 

הומניזציה של הצד השני. עד כדי -ה ובדהמילולית, בליבוי שנא באלימותדומים במהותם, הם היו רוויים 
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בתום ההסתה ששודרו בתקופה שקדמה למעשי הטבח הגדולים, שברואנדה התקבלה  דבריכך היו קשים 

 להעמיד לדין עיתונאים שהתבלטו בשידור דברי הסתה.  דופןהחלטה יוצאת המלחמה 

 

 :ברואנדה

 

את סכנת הקיום הבסיסית המרחפת,  השני, כמו ביוגוסלביה, הבליטו דברי ההסתה כלפי הצד ברואנדה

 אחד ברואנדה: בשידורלכאורה, על הקבוצה המסיתה. כך, למשל, נאמר 

 

 בלירוצים למנוע את ההשמדה של הרואנדים (בני ההוטו)…, קומו ותנקטו צעדים …  אתם"..אם  

 לדאוג לדעת הקהל הבינלאומית…" 

 

RTLM לפני  1959 -היתה שנתנו לכם לחיות ב הטעותאת בני טוטסי לנהר ניהברונגו …  זרקו" דרש)

דרך נהר  לבתיכםהיא אתיופיה ובקרוב אנחנו נשלח אתכם במסלול ישיר חזרה  מדינתכםהעצמאות)… 

 הנהיברונגו…".

 

קשים, שלמעשה בוצעו על ידי בני  אכזריותהתקשורת של בני הוטו האשימו את בני טוטסי במעשי  כלי

 :14.7.94 -ב שידר RTLMהוטו. 

 

תלישת איברים  באמצעותריטוש…  יהורגים ע" הםאת אנשינו באופן אכזרי…  הורגים RPF כוחות" 

 אוכלים אנשים…".  הם, הם תלשו את הלב, הכבד והבטן … למשלשונים מהגוף … 

 

בבני הוטו  טבחה RPFמליציה של  שקבוצתראיון עם אישה שטענה  1993 מבררואנדה שידר בדצ רדיו

גדול שבו היו גופות רבות. לדבריה,  אחיםהכה אותה בפטיש והשליך אותה לקבר בעירה. אחד מהם 

מוציאים עובר של אישה הרה מבני הוטו  טוטסיהצליחה לטפס אל מחוץ לבור וראתה איך אנשי 

 .בתחנהשהסיפור לא ייתכן מבחינה פיזית הוא שודר  למרותושולחים אותה מיד לבשל ארוחה עבורם.  

 

אותה כצורך חיוני לקיומם של בני  ותיאר" סופית מלחמהכינה את ההשמדה " ממשלת רואנדה ראש

 הוטו.  

 

 להפיץ RTLMלגיטימיים נהג  הגנהלתת לגיטימציה למעשי הטבח ברואנדה ולציירם כמעשי  במטרה

 RPFקבוצת הגרילה של טוטסי  מתכוונתמידע שקרי ודיס אינפורמציה על סמך מידע פנימי, כביכול, לפיו 

  :לרואנדה לפלוש

 

 נצטרךהרימונים"…  ופיצוציעוד תשמעו את קולות היריות  אתם… אותםלנו תאריכים, אנו יודעים  יש"

 … ". RPF ילהסביר לאנושות איך ילדינו נרצחו ע"
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הומניזציה של הקבוצה -דה שלהרבו המסיתים להשתמש בסיסמאות שמעודדות תהליך  ברואנדה

טוטסי  לבני" חרקים. הכינוי "המיעוטמעשי אלימות כנגד קבוצת האחרת וליבוי השנאה לצורך עידוד 

 .הוטוהיה שגור בכלי התקשורת של בני 

 עד למחציתם! עיזרו לנו למלא אותם! חיסמו את חדירתם של החרקים!". מלאים הקברים" 

 

 RTLM שלאכזריות  הבינוולסיים את המלאכה… לחזורמאויביכם עוד חי. עליכם  חלקעוד: "… קרא

 רק עם השמדתם המוחלטת…"  להפסקקים (הטוטסי) אין תרופה והיא יכולה החר

 

RTLM להביןהחרקים (הטוטסים) צריכים  אתםצמאות דם".   "… מפלצותשמדובר במאבק נגד " טען 

 שאתם בשר ודם. לא ניתן לכם להרוג בנו. אנו נהרוג בכם…" .

 

בין השאר, להחרים בני הוטו, ששמרו על ", אשר קראו, הדיברות 10את " פרסם" קנגוקההוטו " עיתון

 .טוטסיקשרים כלשהם עם בני 

 

 טוטסילאישה, או חי או מעסיק אישה מבנות טוטסי הוא בוגד. כל הוטו צריך לדעת שבני  שנושא הוטו" 

 )". הוטוהם בלתי אמינים בעסקים ולכן צריך לשאוף לבסס את עליונות הקבוצה האתנית (של 

 

מסמך של הסתה, אך הנשיא התגונן  הוא" הדיברות 10ו לנשיא רואנדה וטענו כי "זכויות אדם פנ ארגוני

 בטענה שמדובר בחופש העיתונות.

  

, הגדירו כל התקשורת את מעשיה של הקבוצה המסיתה אנושי וכבלתי" חרקהאויב שהוגדר כ" מול

קשורת ברואנדה הכרחיים ומחויבי המציאות לצורך קיום הקבוצה. כלי הת מעשים", גיבוריםכמעשי "

בני טוטסי בבירה קיגלי,  20,000אחרי טבח של  13.4.94 -מעשי הטבח האכזריים. ב מבצעיעודדו את 

 במעשי הרצח: להמשיךהמבצעים ועודד אותם  את  RTLM בירך

 

 , המשיכו במעשי הגבורה שלכם… ".  מאזינינו לכל"

 

כדי לתת גושפנקא מדעית כביכול,  ך"מהתנמההיסטוריה ובציטוטים  במובאות RTLMהשתמש  ברואנדה

 שר החוץ הרואנדי קאסימיר ביזימונגו הזהיר: 1990 -בלדברי ההסתה ולשרת את מטרות המרצחים. 

 

הזו (הטוטסי), שמה לה למטרה לקיים משטר של מיעוט שנותן לגיטימציה  הטרוריסטית הקבוצה" 

 ".ופיאודליזםשל עבדות  . העם הרואנדי לא יסכים להחזיר את ההיסטוריה למצבלפאודליזם

 

מסוימת בכלי תקשורת היוותה את  שהסתהבין הדיבור והמעשה לא היה תמיד ברור. קשה לקבוע  הקשר

, ביוגוסלביה וברואנדה, ישנם מקרים המצביעים כןהמניע המיידי לביצוע מעשה אלימות. אף על פי 
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הרדיו מילאו תפקיד מרכזי  רישידוש" םקבע האו" ההמוניתבבירור על הקשר הזה. גם לפני ההשמדה 

 …" אתני –רצח פוליטי  ובביצועביצירת מתח אתני 

 

 :   19Articalמיליציה של הוטו העיד בפני ארגון זכויות האדם  חבר

 

שהטוטסי התכוונו להרוג אותנו. אך כאשר הרדיו בבעלות הממשלה המשיך לשדר שוב  האמנתי לא" 

 רים… ". התחלתי להרגיש פחד ולהאמין לשידו ושוב

 

או  יחידיםיותר ברור וחד משמעי.   והמעשהמתקדם יותר של העימותים נעשה הקשר בין הדיבור  בשלב

 הוטו.הונרצחו על ידי אנשי המיליציות של  שמדוהו RTLMשהותקפו בשידורי  קבוצות

ווחה די 1994 במאי article 19 של ארגון זכויות האדם הבינלאומי חרבים תוארו בדו" פרטיים מקרים

כי הוא  ודיווחהשר החינוך לשעבר, קונסטנטין סיובארו, הותקף בבירה ונפצע  כי RTLMתחנת השידור 

מסלול נסיעת האמבולנס.  עלאמבולנס של הצלב האדום. במהלך השידור אף דיווחה התחנה  ימפונה ע"

תחולל ברואנדה מקורבנות הג'נוסייד שה כמהאנשי הוטו שחיסלו את האיש במקום.  יהאמבולנס נעצר ע"

הסיתו כלי התקשורת קודם למותם. בין הנרצחים היה גם  שנגדםהיו אנשי ציבור, עיתונאים ופוליטיקאים 

 למותו לפני כן. קראו RTLM, ששידורי מודאטסקירההעיתונאי יוסף 

 

 קרא השדרן, למעשה, לרציחתו:, לפני שנרצח 3.4.94 -ב 

דיברנו עליך באופן  אנחנו –של כבשה. אנחנו דיברנו עליך  מיתהאתה מת אחרי שדיברו עליך זה לא  אם" 

 יעיל…".  

 

 :article 19האדם  זכויותרואנדי, סיקסברט מוסאנגאפורה, אמר לארגון  עיתונאי

הזמן מכיוון שאם התחנה דיברה עליך, תקפה אותך, אתה ידעת  כל RTLMל  להאזין נהגתי" 

 ה קרה, ידעת שעליך לברוח מביתך מיד…".ז אםכך … -תגיע אליך זמן קצר אחר שהמיליציה

 

  -ב תיאר inter-press service -. הלפיהםהמיליציות של ההוטו האזינו בקפדנות לשידורים ופעלו  חברי

 את אנשי המיליציות כך: 12.5.1995

 

השניה מכשיר רדיו טרנזיסטור זול. הם היו מוכנים להתחיל בפעולת  ובידהחזיקו ביד אחת מצ'טה  הם" 

 לכך תגיע (באמצעות הרדיו)…". שהפקודההשמדה ברגע ה

 

ליצור  המכווניםהסתה  בשידורי RTLMהמלחמה האשים בית משפט ברואנדה את תחנת הרדיו  בסיום

. בכתב האישום נאמר, טוטסישנאה אתנית ולעודד את האוכלוסייה להרוג ולבצע פעולות אלימות של בני 

 ופיזית, טוטסים ואחרים נהרגו וסבלו אלימות נפשית הקונפליקט הרציני במהלךבין השאר: "… 

 ...". RTLMכתוצאה משידורי רדיו 
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 באשמת סיוע להשמדה ופשעים נגד האנושות.  נעצרה  RTLMואלרי במריקי מרדיו  העיתונאית

 

יהיה להעמידם לדין בפני בית הדין  שניתןרואנדים כדי  3חודש יולי השנה נעצרו באירופה  במהלך

, מוסיקאי ומייסדה של תחנת הרדיו 46סימון ביקנדי, בן  היה. אחד העצורים םחמה של האו"לפושעי מל

RTLM.שהואשם בהסתה למעשי רצח עם ברואנדה , 

 

, בגלל דברי הסתה ששידרו בתחנות לדיןשגם עיתונאים ולא רק אנשי ציבור או צבא הועמדו  העובדה

רב והאחריות שהיו מנת חלקם של התקשורת ושל ה הכוחבעיתונות הכתובה מצביעה על  פרסמורדיו או 

והשנאה שהגיעו למעשי רצח המוניים ולביצוע פשעים  האלימותהעיתונאים במתן לגיטימציה ובעידוד 

 נגד האנושות.

 

 יוגוסלביה ב
 

של הסרבים, נטע בעמו את רעיון  הלאומנותמנת לחזק את מעמדו פעל מילוסוביץ' לחיזוק תחושות  על

 איים על קיומה של האומה הסרבית.מ יוגוסלוויהביוגוסלוויה וטען שפירוק  עליונות הסרבים

 

אוטונומי לחבלי הארץ ביוגוסלביה  מעמדיצא נגד עמדת הקהילה הבינלאומית שתמכה במתן  מילוסוביץ

 מנת להתקיים". עלצריכה להישאר מאוחדת  סרביהוהצהיר ש "

 

 כך: סרביותהלא  התקשורת הממשלתיים תארו את הקבוצות האתניות כלי

 

, הקרואטים... הקרואטים הסלובנים כשל האומה הסרבית הם האלבנים בקוסובו, אח" האויבים" 

משתמשים בטרור, שנאה פנאטית,  הםוהמוסלמים רוצים להרוס כל דבר שקשור באומה הסרבית. 

כנות לעצם הקבוצות שאינן סרביות הן אנטי סרביות ומסו כל, כלומרוהשמדה רוחנית נגד הסרבים." 

 הקיום הסרבי.

 

בתקופת הפלישות לקרואטיה  להסתה, אחד העיתונים העיקריים האחראים בסרביה Politika העיתון

למנוע את השמדת העם (הסרבי)  הצורך" ועל" הסרביעל העם  ההתקפותולבוסניה הרבה לדבר על "

 ."מהאויביםהמממשת ובאה 

 

היוו את תשתית שידורי ההסתה של  מסוכניםויבים פחד ופרנויה מהקבוצה האחרת וציורה כא יצירת

כמעט  הסרביםנתנה לגיטימציה לאגרסיה הסרבית וציירה מצב שבו  התקשורת כלי השידור הסרבים.

 שקרי לחלוטין. תאור —לא תקפו אלא תמיד היו הקורבן

 

ח את אדמתם ממוסלמים אשר נלחמו מלחמה דתית ורצו להכרי על הגנו"ולחירותם"  נלחמו" הסרבים

 ."מוסלמיתהסרבים להשתייך למדינה 
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מילוסוביץ אשר יצר וליבה שנאה לעם האחר תוך  בידיכלי פופולרי  הייתה" אחרהומניזציה של ה"-דה

 .לצידושימוש בוטה בכלי התקשורת שפעלו 

 

נגד האנושות שהסרבים עצמם  בפשעיםעל קוסובו האשימה התקשורת הסרבית את האלבנים  במערכה

 נזירות". אונסים מוסלמיםהאלבנים וטענה ש "נקטו כלפי 

 ג'יהאד."   לוחמי'הדין", ו"מוג", "גרונות משספיהסרבית טענה שהמוסלמים בבוסניה הם " התקשורת

 

השנאה, אלא סילפו את האמת   ובליבויהתקשורת הסרבים והקרואטים לא עסקו רק בהגזמה  כלי

 , התקשורת דווחה ש למשלויביהם הבוסנים.  על עוולות שגרמו להם, כביכול, א בדותות והמציאו

 שהצלפיםמהעובדה  והתעלמהבלתי אפשרית בגלל המצאות צלפים"  הייתהבעיר הבירה סרייבו  תנועה"

 הנם הסרבים עצמם, שתקפו ושמו במצור את העיר.

 

 ביימו בוסניםבסרביה דיווחה שה התקשורתכן, אחרי אחד ממעשי הטבח הגדולים שבצעו הסרבים,  כמו

בוסנים במערב בוסניה לא  28,000כמו טבח של  עובדות את הטבח ושמרבית הקורבנות היו סרבים.

 סרייבו. מפציצים יום, יום אתכי הסרבים  התקשורתכן, הכחישה  כמובתקשורת הסרבית.   כלל והוזכר

א לה ל אזוריםאף בדיווחי מזג האוויר לחיזוק טענות הריבונות של סרביה על  השתמשו RTS שידורי

 והציגו במפת אזורי האקלים של סרביה גם שטחים בוסניים וקרואטים. 

 

 

 

 סיכום
 

התנהלה הסתה מתמשכת מצד הממשל המרכזי ונעשתה דה לגיטימציה של האחר.  וברואנדה ביוגוסלביה

תפקוד לקוי של התקשורת והעדר שוויוניות בפעולת מנגנוני האכיפה, רופפו את החישוקים של החברה 

אירועי אלימות קשים בין ניתן לאבחן בוודאות קשר ישיר בין הסתה ל מדינות ודחפו אותה לאסון.בשתי ה

. "בין דיבור למעשה" -. בלשון אחר 'נוסייד ופשעים אחרים נגד האנושות, שבוצעו בעקבותיהגופשעי 

רוויים הם היו  .האזורים היו מאד דומים במהותם בשניהעבירו אנשי ציבור ואנשי תקשורת המסרים ש

 הומניזציה של הצד השני. -ובדהבאלימות מילולית, בליבוי שנאה 
 

. כלי ומסוכן וכלי התקשורת ברואנדה ובסרביה התייחסו אל המיעוט כאל יריב מר המרכזיהממשל  אנשי

לאומניים ואתנוצנטריים ומילאו תפקיד מרכזי בליבוי אש השנאה -כמכשירים אולטרא תפקדוהתקשורת 

 . בהיקף רחב פשעים נגד האנושות הובילו לביצועש

 
שאלה רק תרמו לליבוי רגשות  ושל כלי התקשורת ברואנדה ובסרביה הרא הסיקורדפוסי הסיקור ואופן 

פעלה לריסון השלטון. נהפוך הוא  לא התקשורת והקיטוב בין הקבוצות השונות בחברה.  הפחדולהגברת 
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. העיתונות תפקדה כמכשיר שלטוני, היא לא אותו ואימצה את השקפותיו ללא עוררין שירתה היא  -

  .המרכזיאת מדינותו של הממשל ולביקורת ציבורי לדיון שאלות, לא העלתה ספקות ולא העמידה  שאלה

 
מציאות סימלית, בה סקטור אחד באוכלוסיה מהווה ההסתה שהועברה בתקשורת זה הציגה  במקום

 היה, לכאורה, מלי להרג אזרחים, שהרי מדוברסייעה במתן הכשר סי היאסכנה קיומית למדינה ובכך 

 באיום קיומי. 

 
ידי -על פשעי מלחמה על לדיןהועמדו מסרביה ומרואנדה אנשי ציבור וצבא  גםשגם עיתונאים ו העובדה

, השמיעו או פרסמו בכתובים, , בגלל דברי הסתה ששידרוהקהילה הבינלאומית, ואחרים עדיין מבוקשים

והשנאה שהגיעו  האלימותבמתן לגיטימציה ובעידוד ה שהיתה להסתה השפעה העצומהמצביעה על 

 .בשתי מדינות אלה למעשי רצח המוניים ולביצוע פשעים נגד האנושות
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 ב. תפקוד כלי התקשורת בישראל
 

אקצא מנהלים שני הצדדים, הישראלי והפלסטיני, מלחמת תעמולה הדדית -מאז שפרצה אינתיפאדת אל

ת הסתה חריפה ודה לגיטימציה של הצד השני. התקשורת הישראלית באמצעי התקשורת,שכולל

והפלסטינית שונות באופן מהותי. זו הפלסטינית כפופה לחלוטין לממשל המרכזי ולהוראותיו וזו 

הישראלית פלורליסטית ועצמאית יותר. למרות כשליה המבניים של התקשורת הפלסטינית ותפקודה 

תפקודה הבעייתי של התקשורת בישראל, בעיקר מאז שהתחיל גל הבעייתי עלינו להתמקד כישראלים ב

 האלימות הנוכחי באזור. 

 

מתפקידה של התקשורת בחברה תקשורת חופשית היא כלי מרכזי וחיוני בכל חברה דמוקרטית. 

הדמוקרטית לתת במה להבעת דעות ועמדות שונות, להפיץ מידע אמין, ולחשוף ליקויים ומחדלים של 

הביטוי וזכות הציבור לדעת, בצד מרכזיות ערך ביקורת השלטון הם מאושיות המשטר חופש  השלטון.

הדמוקרטי ומדד לחוסנה של החברה. עיתונות שאיננה מבוססת על עקרונות אלה אינה יכולה להיקרא 

 עיתונות חופשית. 

 

עצמאותה  דווקא בגלל כשליה הסמויים, הבלתי נראים, לעתים, של התקשורת בישראל, נזקה רב. למרות

היחסית מצטיירת דמותה של התקשורת הישראלית בשנה האחרונה כתקשורת תחת השפעה: תקשורת 

הפועלת תחת השפעתו של הפחד, הזעם, השנאה, הבורות והתעמולה של ראשי השלטון. התקשורת 

צדדית, חלקית, בלתי מאוזנת, מצונזרת -העברית בישראל מספקת לאזרחים תמונת עולם חדשותית חד

עתים קרובות מתלהמת. התקשורת הישראלית ממעטת להציג את הפן האנושי של הפלסטינים. כך, ול

למשל, הלוויות של פלסטינים בשטחים מוצגות כמעט תמיד בערוצי הטלויזיה בישראל כמפגנים 

ותהלוכות פוליטיות. הסבל והאבל כמעט ואינן מוצגים, כאשר מדובר בצד הפלסטיני. זאת בניגוד 

 אינטימי של נפגעים ישראלים.-רחב והאנושילסיקור הנ

 

הומניזציה של הצד השני תרם גם אופן סיקור נסיבות התמוטטות המו"מ המדיני -לגיטימציה ודה-לדה

בין ישראל והרשות הפלסטינית בשלהי ממשלת ברק. הסיקור היה חד צדדי והציג באופן גורף את ערפאת 

שיחות. הצגת ערפאת ומנהיגים פלסטינים וערבים ואת הצד הפלסטיני כאשמים היחידים בכשלון ה

אחרים בתקשורת כקיצוניים וכמטורפים, רק בגלל שעמדותיהם לא זהות לעמדות ממשלת ישראל תרמה 

אף היא לבלבול המושגי שהשתלט על התודעה הישראלית במהלך תקופת האינתיפאדה. וכך, כפי 

ום כי ישראל עשתה כל מאמץ להשיג הסדר שמעידים משאלי דעת הקהל, רוב הישראלים משוכנעים הי

קבע עם הרשות הפלסטינית, ונענתה בפרץ של אלימות שהוכיח כי אין הם מעוניינים בשלום (ניתוח 

מעמיק על תפקוד העיתונות הכתובה בישראל בתחילת האינתיפאדה מופיע בספרו של דניאל דור 

 ).2001"עיתונות תחת השפעה", הוצאת בבל, 

 

בין ערבים  2000פקודה של התקשורת בסיקור האירועים האלימים שפרצו באוקטובר דו"ח קשב על ת

אזרחי ישראל לבין המשטרה ניתח את תפקודה הלקוי של התקשורת גם בסיקור אירועי האלימות בתוך 
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התקשורת העברית תפקדה כנציגת הרוב היהודי ולא ככלי המייצג את כלל אזרחי ישראל. נמצא כי 

התקשורת הישראלית, תרמה לליבוי היצרים, להגברת תחושת . התברר שוערבים כאחדהמדינה, יהודים 

באמצעות עיצוב ותוכן בסגנון "צעקני"  הפחד והסכנה הקיומית למדינת ישראל, אם לא ליצירתם ממש.

 הטלת אשמה באזרחי ישראל הערבים.  –ו"היסטרי" במיוחד, הופנו רגשות עזים אלו  בעיקר לכיוון אחד 

 

זה גורמים רבים. במיוחד בולטת העובדה שהרוב המכריע של מקבלי ההחלטות בתקשורת העברית למצב 

מורכב מיהודים. שילוב זה גרם לעיצוב גבולות הסיקור בתקשורת ובכך גם לעיצוב גבולות השיח הציבורי 

רוב על ידי האידיאולוגיה ונקודות המבט של ה שעוצבהובא בתוך מסגרת הבחברה הישראלית. הסיקור 

 היהודי. העיתונות העברית נעשית על ידי יהודים, מוגשת על ידי יהודים, תופסת את קהלה כיהודי

אופן הסיקור התקשורתי של העיתונות בעברית את . הםקודת המבט שלאת נ לפיכך, היא נוטה לאמץו

 במציאות שבה יש נוכחות אזרחי ישראל מכלל החברה הישראלית.-הערביםהאירועים גרם להדרת 

תקשורת העברית מכלל הציבור בישראל את האפשרות להכיר מונעת המעטה מאד של עיתונאים ערבים 

 את נקודת המבט של האזרחים הערבים, ודרכה פנים נוספות, מורכבות יותר, של המציאות.  

 

יתר על כן, הכתבים הבולטים שסיקרו את האירועים היו כתבים לענייני צבא/משטרה/בטחון, כתבים 

ונים ממקורות מידע המבוססים על הממסד הביטחוני ולעתים קרובות נקודת מבטם וסיקורם את הניז

 ודיבררה אותו. דרך הפריזמה של הממסד הביטחוני ההאירועים עבר

 

, אל האזרחים 2000כתוצאה מהסיבות הללו התייחסה התקשורת העברית בסיקור אירועי אוקטובר 

 הערביים בישראל כאל יריב מר.

 

ה המרכזי של תקשורת דמוקרטית הוא ביקורת וריסון כוחו של השלטון. תקשורת שמתפקדת תפקיד

בהתאם לכך מספקת מגוון דעות, מחשבות, הרהורים, פרשנויות, ביקורות וסימני שאלה. אולם, בחינת 

דפוסי הסיקור ואופן הסיקור של התקשורת העברית את פעילות המחאה של האזרחים הערביים 

מראה שאלה רק תרמו לליבוי רגשות ולהגברת הפחד והקיטוב בין הקבוצות השונות  2000באוקטובר 

היא שירתה אותו ואימצה את הנחות היסוד   -בחברה. התקשורת לא פעלה לריסון השלטון. נהפוך הוא 

שלו, כמעט ללא עוררין. יתר על כן, העיתונות שנבדקה בימים הראשונים של האירועים האלימים, לא 

לות, לא העלתה ספקות ולא העמידה במוקד הדיון הציבורי את נסיבות הריגתם של אזרחים שאלה שא

ערבים בידי כוחות הביטחון. אפשר לומר כי בימים הראשונים של אירועי אוקטובר ייחסה התקשורת 

 מאשר לחייהם של אזרחי ישראל הערבים. , שנחסמו בידי מפגינים,חשיבות רבה יותר לפתיחת צמתים

 

מציאות סימלית, בה מחאתם האלימה של אזרחי ישראל היא סכנה קיומית למדינת ישראל, הצגת 

גם מתן הכשר סימלי להרג אזרחים  תהומשמעותה החזרת המדינה לתקופת מלחמת העצמאות, הי

 ערבים, שהרי מדובר באיום קיומי. 
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פוליטי, והן של לכך מצטרפים גבולות השיח המצומצמים, בהם הדעה הדומיננטית, הן של הדרג ה

התקשורת הישראלית פעלה תוך הבחנה והפרדה בכל מחיר". "הכתבים, היא ש"יש לפתוח את הצמתים 

הפירוש המעשי של הדרתם של אזרחי אזרחי ישראל לבין שאר אזרחי ישראל (היהודים).  -בין הערבים 

שיש לנקוט אותם ישראל הערבים מן החברה הישראלית והכללתם יחד עם הפלסטינים בשטחים, היא, 

אמצעים נגד הראשונים כפי שנוהגים כלפי האחרונים. תפיסה שכזו הקשתה על התקשורת לתפקד באופן 

ונחוץ היה שתקשורת חופשית במדינה דמוקרטית תחקור, תבקר ותתבע הסברים  רצוי הראוי.

למותם של מהמשטרה, ומהדרג הפוליטי, קרי, מנגנוני הכוח, על דרכי הפעולה שנקטו ואשר הביאו 

 אזרחים.  

  

תפקודה הלקוי של התקשורת ועמידתה לצד הממסד הביטחוני ומול הערבים אזרחי ישראל, תרם 

הוועדה הקמת ליצירת אוירה בה הרג אזרחים ערבים בישראל התקבל בשוויון נפש יחסי, ורק עם 

 . שאלות שהיה ראוי שהתקשורת תשאל סמוך להתרחשותםהחלו להתברר לחקירת האירועים 

 

להעלות רק שאלות ספקולטיביות: האם היתה לאופן הסיקור של התקשורת בראשית היה מכאן אפשר 

לתופעות  תרמההאירועים השפעה מלבה על אופן התפקוד של השוטרים? האם האווירה התקשורתית 

של "יד קלה על ההדק"? האם ניתן היה לחסוך בחיי אדם, אילו הייתה התקשורת, בשלב הראשוני של 

ובעיקר, האם אופן תפקודה של התקשורת עלול לעודד הסלמה של אירועים, עושה עבודתה נאמנה? ה

   הקונפליקט עם אזרחי ישראל הערבים או עם הפלסטינים בשטחים עד לכדי מרחץ דמים המוני בעתיד?

   

                       

 

 מסייע לשפיכות דמים" : "הנותן יד למסירת שטחים, פסק הלכה חדש של רבני יש"ע       

 ).19.10.1999("ידיעות אחרונות",        
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 ג. הסתה וחופש ביטוי בישראל שש שנים אחרי רצח רבין 
 

שש שנים לאחר רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל בידי מתנקש יהודי  עדיין ניצבת הדמוקרטיה בישראל 

ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, מתנהל נבוכה ומבולבלת בהתייחסותה לשאלות חופש הביטוי. מאז רצח 

בארץ ויכוח על גבולות חופש הביטוי. הויכוח נסוב על אופיה של "נוסחת האיזון" בין עקרון היסוד של חופש 

הביטוי לבין הצורך למנוע הסתה למעשי אלימות. בחברות דמוקרטיות מציבים הגבלות על חופש הביטוי רק 

  במידה הכרחית הדרושה להגנה על החברה.

 

אחד  , דתי וחברתי.לאומיחברה בישראל מצויה במשבר עמוק ומתרחבים בה השסעים על רקע פוליטי, ה

 מאיפיוניו של המשבר מתבטא בשיח ציבורי שבו נפוץ השימוש בביטוי הסתה חריפים.  

מנגד לא מתקיימת מדיניות אכיפה אחידה וברורה של הרשויות בתחום חופש הביטוי והיחס שלהן כלפי 

 פי זהות הדובר.-רות של הסתה נע כמטולטלת על פי המקרה ועלעבי

 

מבחן הוודאות ה ומאופקת, תוך מתן דגש לזהיר היתה מדיניות היועץ לגבי חופש הביטוי 90 -עד שנות ה

נסיגה ממבחן הוודאות  שקיבלה תימוכין באמצעות בג"צ. מאז רצח רבין ניכרתמדיניות , הקרובה

עשרות כתבי מאז הרצח מוגשים  את רשויות התביעה בהגשת כתבי אישום.אינו מחייב יותר , שהקרובה

ו. בהיעדר מדיניות ברורה של היועץ המשפטי אישום בשנה לעומת כתבי אישום בודדים שהוגשו לפני

לממשלה נפתחות חקירות לא רק ביוזמת הפרקליטות, אלא גם ביוזמת המשטרה, חלקן באופן שמעורר 

אגודה לזכויות האזרח ליועץ ש הביטוי בישראל. כך, לדוגמא, פנתה הספק במידת המחייבות לחופ

תמוהים של פתיחה בחקירה בגין הסתה, שמגבילים את  מקריםוהתריעה על מספר המשפטי לממשלה 

בעניין  , מסית לאומי" -מפגינים שקראו "ביבישל  לחקירה חופש הביטוי באופן גורף. כך היה בעיכוב

בעניין כתב אישום שהוגש ו שהם בעליל לוקים בנפשםהתבטאויות של אנשים בגין כתבי אישום שהוגשו 

שהנאשם התנהג באופן , בטענה "יום הכיבוש והדיכוי"בנוסח: נגד אדם שנשא ביום העצמאות כרזה 

 . שעשוי היה "להפר את שלום הציבור"

 

ת של הסתה החקיקה הרלבנטית בעבירות של חופש הביטוי שבה ניתן לעשות שימוש כוללת עבירו

חוק הגנת הפרטיות, , פגיעה ברגשי דת ומסורתאיסור לשון הרע, לגזענות, הסתה לאי ציות, המרדה, 

א'), שבאמצעותה 4הסתה להשתמטות והפקודה למניעת טרור (הסתה למעשה טרור עפ"י סעיף 

 ג'בארין.  –הוגשו כמחצית מכתבי האישום עד בג"צ כהנא 

 

/א), שהיתה עד 4ליון בבג"צ ג'בארין, שהפקודה למניעת טרור (סעיף פסק בית המשפט הע 2000בנובמבר 

אז הכלי המרכזי של הפרקליטות להגשת כתבי אישום בעבירות הסתה, חלה רק על הסתה לביצוע 

אלימות בידי ארגון טרור ולא בידי יחידים, שאינם שליחים של ארגון טרור (בג"צ ג'בארין). בעקבות 

רות תיקי חקירה וביטלה כתבי אישום שכבר הוגשו נגד חשודים. מאז הפסיקה סגרה הפרקליטות עש

 פס"ד ג'בארין טוענת הפרקליטות כי אין בידיה אמצעים מתאימים להלחם בתופעת ההסתה.
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חסרונה של חקיקה מתאימה והעדר הנחיות ברורות של היועץ המשפטי לממשלה בנושא חופש הביטוי 

וחקים מהמרכז הפוליטי, כגון אזרחי ישראל הערבים, משפיע בעיקר על סקטורים חלשים או מר

שלגביהם נפתחות חקירות בזריזות ובקלות יחסיים, בחשד להשמעת דברי הסתה. די אם נזכיר את 

ההוראות שנתן היועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה נגד התבטאויות של חברי הכנסת מוחמד ברכה, 

ה, זאת על רקע החסינות היחסית ממנה נהנים רבנים מאלכ דהאמשה, אחמד טיבי ועזמי בשאר-עבד אל

 בכירים וקנאים אחרים, שקוראים להרג ערבים או להתנגדות בכוח לצה"ל בשטחים.   

 
המצב החקיקתי  בתחום חופש הביטוי מטיל איסורים רבים ולא מוצדקים, המנוסחים בלשון עמומה 

המשפטים לכנסת הצעת חוק חדשה נגד  בעקבות פסיקת בג"צ בפס"ד ג'בארין הגיש משרדוכוללנית. 

פי הצעת החוק אין להסתפק עוד במבחן "הודאות -הסתה שנותנת פרשנות מרחיבה למושג ההסתה. על

 הקרובה" בגישה למידת האיום שבדברים הנאמרים אלא יש להסתפק במבחן "האפשרות הסבירה".

ההסתה. להפך, יש בנוסח קבלת הצעת החוק הזו כלשונה לא מקדמת, לדעתנו, את המאבק בנושא 

שהוצע הרחבה מופרזת, כוללנית ובלתי סבירה שבאמצעותה ניתן לפגוע בחופש הביטוי, וטוב עשתה 

 הכנסת, שלא אישרה את הצעת החוק כלשונה.  

 

בהיעדר חקיקה מתאימה וברורה מתקיים תהליך הבקרה רק על ידי היועץ המשפטי לממשלה, אך  

ולא אמין. היועץ המשפטי לממשלה לא הוציא עד היום הנחיות  תהליך בקרה זה התברר כבעייתי

וכללים על עבירות של חופש ביטוי ופתיחה בחקירה והעמדה לדין נעשים ללא כללים ברורים 

ושוויוניים. שש שנים לאחר רצח ראש הממשלה אזרחי ישראל לא יכולים לדעת מראש את גבולות 

הם אנשים פרטיים או סקטורים חלשים מבחינה  המותר והאסור בתחום חופש הביטוי והנפגעים

 פוליטית. אי בהירות ואי שוויוניות כזו פסולה לחלוטין ויש לתקנה. 

 

 

 ).18.7.2001(הארץ "פירומאן מדיני סדרתי ... בגללך נרצחים ילדים"  ח"כ ישראל כץ על שמעון פרס:

 

 

טוי מתפקדת הדמוקרטיה בישראל גם בתחום אכיפת החוק והשוויניות באכיפת החוק בנושא חופש הבי

באופן שאינו משביע רצון. בתחומים אחדים אין כמעט אכיפת חוק בכלל, או שהיא מתקיימת באופן 

ספוראדי ולא שוויוני בגלל לחצים פוליטיים או בגלל גורמים כמו ריחוק או קירבה אל המרכז הפוליטי.  

חראים על אכיפת החוק בישראל מאכיפה בתחום אחד, מערכת שידורי הרדיו הפיראטיים, נמנעים הא

סבירה ושוויונית של החוק כבר למעלה מעשור שנים. מדיניות זו לא השתנתה גם לאחר רצח ראש הממשלה. 

המערכת האלטרנטיבית של תחנות שידור לא חוקיות צמחה לכלל ישות מפלגתית רבת כוח, שמשרתת 

ור הדתי לאומי). שידוריה כוללת לעתים אף סקטורים מסויימים בלבד באוכלוסיה (תומכי ש"ס והסקט

תכנים של הסתה חריפה כלפי יחידים וקבוצות (כמו שופטי בית המשפט העליון, אנשי משטרה, פוליטיקאים 

וכיוצ"ב) אך בהעדר שקיפות, באין פיקוח וללא מנגנונים אתים או מקצועיים, לא ניתן להגיב בדרכים 

וערוצי הרדיו של ש"ס  7ה מערוצי השידור החוקיים, ערוץ המקובלות על שידורי הסתה ודיבה. בשונ

משדרים, כמעט ללא הפרעה, ללא הגבלה וללא כל פיקוח, בכלל זה בזמן מערכות בחירות, כשהם משמשים 
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כלי רב עוצמה לגיוס חברים ומצביעים. בגיבוי כוחם הפוליטי הצליחו פטרוני התחנות הפיראטיות 

יונית כלפיהם, מחד גיסא, אך גם את הסדרת הנושא מבחינה חוקית, המפלגתיות למנוע אכיפת חוק שוו

מאידך גיסא. הפעם הראשונה שרשות שלטונית עשתה מעשה לשינוי המדיניות המפלה של הרשויות כלפי 

התופעה היתה במערכת הבחירות האחרונה בעקבות עתירה של קשב ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית. 

ועדה, שופט בית המשפט העליון מישאל חשין, שורה של החלטות, שהביאו בעקבות העתירות הוציא יו"ר ה

למעשה, לסגירת תחנות פיראטיות מפלגתיות ביום הבחירות  (פירוט של עתירות קשב והחלטות השופט 

ולראש הממשלה",  16 -חשין מופיעות בספר "החלטות והנחיות של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 ).35-58חירות בערוצים פיראטיים, ע"מ , תעמולת ב2001פברואר 

 

מעבר להיבט העקרוני והציבורי הפסול באי אכיפה הולמת כלפי ערוצי הרדיו הפיראטיים המפלגתיים 

מתעלמות רשויות אכיפת החוק, כמעט לחלוטין, משידורי הסתה שמתנהלים באמצעותם. במהלך השנים 

בגין התבטאויות חמורות במיוחד בכלי  האחרונות הגיש קשב מספר תלונות למשטרה ולפרקליטות

מסר קשב במשטרה עדות מפורטת על שידור בתחנת הרדיו "קול הנשמה",  27.5.99 -שידור אלה. ב

שקרא למותם של שופטי בית המשפט העליון. למשטרה ולפרקליטות אף נמסרה קלטת עם הדברים 

הודיעה הפרקליטות לקשב כי  30.7.2001 -האמורים, ובעקבות כך עצרה המשטרה את השדרן לחקירה. ב

התיק נסגר בהחלטת פרקליטת המדינה ופרקליט מחוז ירושלים. החלטה מסוג זה מעוררת תהיות 

 נוספות בנוגע למדיניות אכיפת החוק של הרשויות בנושא.

 

 :פרשת גינזבורג
 

, היא פרשת בעבירות ביטוי אחת הפרשות היותר מעוררות תמיהה בנוגע לאופן טיפולה של מערכת המשפט

הספר מתאר את ברוך . אי מיצוי ההליכים הפליליים נגד הרב יצחק גינזבורג, מחבר הספר "ברוך הגבר"

מסכת של . הרב גינזבורג משתמש בגולדשטיין כצדיק הדור, שפעל מתוך קידוש השם, והגנה על עם ישראל

לכתית לרצח המוני של ם ובמתן לגיטימציה הבחומרת ההתבטאויות הגזעניות שבה יםנימוקים, חריג

 .ערבים

 

, פרסם 94בפורים  כמה חודשים לאחר הטבח שביצע ברוך גולדשטיין במתפללים ערבים במערת המכפלה,

וראש כולל בחברון  וביריחו), ספר  רבה של ישיבת "עוד יוסף חי" בשכם -(אז -יצחק גינזבורג המקובל  הרב

וות כלליות שהן חמישה היבטים פנימיים במעשיהו בשם "ברוך הגבר", שכותרת המשנה שלו היא "חמש מצ

בספר מצדיק הרב גינזבורג בנימוקים הלכתיים שונים את  של הקדוש רבי ברוך גולדשטיין ה' יקום דמו".

, תוך בחינת מעשיהו של גולדשטיין לאורן של חמש מצוות ביהדות: 125ערבים ונפצעו  29הטבח שבו נרצחו 

על פי הספר שהופץ בכמה   , המלחמה על ארץ ישראל וביעור הרע.קידוש השם, הצלת נפשות, נקמה

נבעה מתוך יצר גרידא, אלא מתוך הבנה דתית  מהדורות, ברוך גולדשטיין הוא קדוש מודרני, שפעולתו לא

"הנקמה הזאת הורגשה כנקמה יהודית טהורה, ולא כהתפרצות בריונית מחוספסת (עם  –עמוקה ומנומקת  

 ". כל הלגיטימיות שלה)
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ספר היה לאחד הסממנים המרכזיים, יחד עם אחוזת הקבר וה ברוך גולדשטיין מצטייר בספר כמודל חיקוי

פולחן ברוך גולדשטיין, שדברי השבח וההלל שפורסמו על ידי הרב גינזבורג ב"ברוך ל(שפורקה בינתיים), 

ויות שכל אחת הספר מציג משנה שיטתית, עתירת התבטא דמות מקודשת.תרמו להאדרתו כהגבר", 

י הסעיפים הפליליים הקבועים "כשלעצמה, וכולן כמכלול, מסיתות באופן מובהק לגזענות ולאלימות, עפ

 'א4על פי סעיף (תמיכה בארגון טרור ו )לחוק העונשין ')ב144לפי סעיף (פרסום הסתה לגזענות  -בחוק

"י בית ע  דין ג'בארין, שניתןכפי שפירשה אותו מערכת המשפט בישראל עד פסק , לפקודה למניעת טרור

 וסבר די צרכו, תיק החקירה נגד הרב גינזבורג ניסגר.הלמרות זאת, באופן שלא  ).2000המשפט העליון בשנת 

 

 

 

 
 

האם הנשיא וייצמן בוגד? בפרשת וייצמן יש סממנים של פרשת המרגל ישראל בר... במדינות אחרות 

נה נורמלית שר ביטחון שמעביר מידע לאויב מובא שילמו אנשים בחיים על עבירות כאלו. בכל מדי

 ).4.4.99(ציטוט מעיתון "השבוע", הופיע ב"הארץ" לגרדום"  
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 מתוך "ברוך הגבר": 
להסתפק בזה אלא להסביר  "מעשיהו של ברוך גולדשטיין הי"ד עורר התרגשות עצומה, אבל יש חשיבות רבה שלא

מבריק, וכאשר ה  ים של תורה. מעשה בלא פרשנות הריהו כברקאת המעשה  מצדדיו השונים, ולהכילו בחי
מצליחים לתפוס את הברק הזה ולדחוק אותו לתוך כללי התורה והשכל, מאפשרים בזה שיוולדו ממנו בנפשות 

 (שם, עמ' ב'). " …ופרי פירות תוצאות מתוצאות שונות, פירות

 
מצד העושה ואופן   עשה יש לדון מכמה צדדים."הכתר שבראש המעשה הוא כמובן קידוש ה'. על ק"ה שהיה במ

 מעשיהו, מצד הרושם שהתרשמו ישראל ממנו, ומצד הרושם שעשה על הגויים. 
להרבות בכבוד שמיים,  ובכן, מצד אופן המעשה, מי שמקיים מצוה במסירות נפש, ומי שממעיט בכבוד עצמו כדי

 " (שם, עמ ה'). …ודאי שקידש את ה' בזה

 
ה לקום ולהרוג הוא הצלת נפשות. אמנם הצלת נפשות היא מעשה אלמנטרי, ובדרך כלל "שיקול ראשון במעל

מעשה כזה אינו מעורר סביבו מחלוקת וסערה, אבל כאן ההרג נעשה מתוך ראיית הנולד, ולא מתוך תגובה לסכנת 
ם, ולכן  מבורכת ראיית הנולד הדואגת לעיצובו הנכון יש בה ממידותיו של רואה עול... נפשות מידית וחד משמעית

על שעשה אלוקים את האדם  ישר, והמה ביקשו חשבונות   על ראייה כזאת יש לקרוא: …היא בחופש של מעלה

רבים", וכשם שהחשבונות הם מישניים ביחס ליושר המיקורי, כן יש לראות ולקוות כי הפעולה החליובית שהניב 
 .(שם, עמ' יב') #ת הרבים העמיסו עליוחשבונו ההמעשה מצד עצמו,גוברת ותגבר על התוצאות שבעלי 

 
" נראה בפשטות כי חיי ישראל עדיפים על חיי גוי בעצם, ואף כאשר הגוי אינו רוצה ברעת ישראל, ומותר אפילו 

       אמנם כל זה במצב בו הגוי אינו מאיים על ישראל, אבל במצב בו יש חשש …לפגוע בחיי גוי כדי להציל ישראל

וי יפעל (אפילו בעקיפין) לפגוע בחיי ישראל, כי הרי אז אין משגיחיו כלל בחיי הגוי אלא ( אפילו רחוק) שהג 
 ." טוב שבגויים הרוג." (שם, עמ' יד') -אדרבא

 
לפגוע במי שפגע בי, לא   "הנקמה היא תגובה טבעית ספונטאנית, ומפעילה אותה התחושה כי עד שלא ימצא בי הכח

ועל כן מגיע יום הנקם,  …על כן ירים ראש". "ידין בגויים מלא גויות..תהיה לי תקומה, ולא תזדקף הקומה, 

אני בטוח  שהנקודה הקדושה שבי היא  -לאחר שהפנמתי את מוסרו של ה -והנקמה שבלב פורצת החוצה. כעת
 .(שם, עמ' כ') הקמה ומתקוממת"

 
(ואף שלא הכירו, ורק לא התפתה  , על ברוך גולדשטיין הי"ד. כל מי שהכירו'גברא'"ושוב נאמר מילה אישית על ה

של אישיותו, אלא  'פן אחר'הרגיש שברוך פעל מתוך אישיותו היהודית. המעשה הזה לא היה  לתעמולה הארסית נגדו)
שלו. לכן, עם כל מה שהתבאר שנקמה היא תגובה טבעית שמצוייה בכל הטבע, הנקמה  'אידישקייט'השתלב לגמרי ב

לא היתה כאן  רה, ולא כהתפרצות בריונית מחוספסת (עם כל הלגיטימיות שלה).הזאת הורגשה כנקמה יהודית טהו
 מופת". אלא של תלמיד חכם ואיש –אף כי תגובה כזאת צריכה להיות מבורכת   –יהודי  'עם הארץ'תגובה של 

 

 :ההליכים נגד הרב גינזבורג
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ללשכת היועץ המשפטי לממשלה  נהותלמירושלים  הגישו עורכי הדין דוד שונברג ומשה פרנפורטר 95במרץ 

 עקבות התלונה, אולםבפרקליטת המדינה עדנה ארבל החליטה על פתיחת חקירה פלילית  ולמשטרת ישראל.

החליטה פרקליטת המדינה הקודמת  1995 -, נמסר לעותרים כי כבר ב98וש שנים מאוחר יותר, בינואר לש

נאמר לעותרים, כי "אין מנוס מסגירת התיק  לנוכח ההחלטות הקודמות,. דורית בייניש על גניזת התיק

הנוכחי", וכי " הרב גינזבורג יוזהר עתה באופן חד משמעי על ידי משטרת ישראל, בד בבד עם ההודעה על 

סגירת התיק, כי כל הפצה נוספת, על דעתו, של "ברוך הגבר" או חומר דומה לו, תביא לנקיטת הליכים 

(מתוך מכתב שקיבלו העותרים מפרקליטת  ענה כי תיק החקירה נסגר"פליליים נגדו, ולא תעמוד לו עוד הט

אי  -הנימוק  העיקרי לסגירת התיק , כפי שנמסר על ידי היועץ המשפטי לממשלה היה  ).27.1.98 -המדינה ב

 מתן במה להסתה ולדברי בלע. 

 

משפטי לממשלה כי  נענו על ידי היועץ ה הםשונברג ופרנפורטר, עוה"ד  ,בתשובה לערר שהגישו העותרים

היה כי אין לתת במה נוספת לדברי הבלע של הרב גינזבורג באמצעות  95"השיקול המרכזי שנשקל בינואר 

 -בנוסף, נומקה סגירת התיק בנימוק הטכני שהחשוד קיבל  ב ."משפט פלילי שינוהל נגדו וינוצל על ידו לרעה

 הודעה שתיק החקירה הראשון נגדו נגנז. 1995

 

ולהחלטות שהתקבלו  סירבה  גם לבקשתם של העותרים לעיין במיסמכים הקשורים לפרשה הפרקליטות

 בעניין אי העמדתו לדין של הרב גינזבורג, בטענה שמדובר ב"התכתבות פנימית".

עתרו עורכי הדין פרנקפורטר ושונברג לבג"צ בבקשה למתן צו על תנאי לפרקליטת המדינה  98באוקטובר 

על מנת שינמקו מדוע לא יוגש כתב אישום נגד הרב יצחק גינזבורג בעבירות של  וליועץ המשפטי לממשלה

 הסתה ותמיכה בארגון טרור.

יש משום פגיעה חמורה  בתמצית העתירה כותבים עורכי הדין שונברג ופרנקפורטר כי "בהחלטות המשיבים

שיקולים בלתי סבירים באינטרס הציבורי הכולל וכי הן מבוססות על , ובשלטון החוק, בעקרון השוויון

 היורדים לשורשו של עניין.

"העותרים סבורים כי הפער העצום בין עמדת המשיבים, המודים כי העבירות נעברו וכי אין להפריז בחומרתן, 

הסבירות הקיצונית בשיקולי המשיבים  ומצביע  לבין החלטתם על אי הגשת כתב אישום, מורה בבירור על אי

יל של השתקה, הדחקה והכחשה של הפרסום וכותבו, תוך אי רצון להתעמת עם על גישה בלתי צודקת בעל

 האמור בפרסום או עם כותבו, וכל זאת בסתירה מוחלטת לאינטרס הציבורי המובהק".

 בג"צ דחה את החלטתו בעניין העתירה עד קבלת  פסקי הדין בעניין  כהנא וג'בארין.

 גינזבורג.  לא נתקבלה החלטה  נוספת בעניין 2001עד מאי  

 

 

ברק ... נשיא בית המשפט העליון. אהרון ברק הוא האויב המסוכן ביותר של היהדות  -"המטרה 

 ).1997(אשר צוקרמן, "השבוע", החרדית..." 
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 העמדתם לדין של עורכי ספר זיכרון לברוך גולדשטיין: 
 

של ארבעת עורכי  ין הרשעתםמה  שמוסיף תמיהות נוספות על אי העמדתו לדין של הרב גינזבורג, הוא עני

(בעריכת הרב גינזבורג),  , ספר שנעשה בו שימוש  בקטעים מ"ברוך הגבר"ןספר זיכרון לברוך גולדשטיי

מיכאל בן  שופט בית משפט השלום בירושלים  י. צבן  הרשיע את הארבעה, .באשמת "הסתה לגזענות"

 בסעיפי פרסום והפצה של דברי הסתה לגזענות.  26.11.97– חורין, נתנאל עוזרי, יואל לרנר ויוסף דיין ב

 

 :, בין השארבהכרעת דין אמר השופט צבן

 

" אם רב חשוב כמו הרב גינזבורג מנסה להסביר את מעשה הטבח בכלים של תורה, על מנת שיצאו ממנו 

הוא מסית לגזענות משום שהוא נותן למעשה טבח במוסלמים  ,תוצאות שונות, פירות ופרי פירות

ציפה, כי מעשה כזה יצור תפנית ביחסים  ם הכשר בשם התורה. אם רב חשוב כמו הרב גינזבורג מתפללי

מעודד מעשים נוספים כאלה ועוינות ואלימות נוספת.  הפוליטיים באזור ותעתיק אדמה מעם לעם הוא

 אם רב חשוב כגינזבורג אומר כי מדובר בהתנוצצות  של רגע גדול שיש להפנימה, הוא אומר כי טבח

 במוסלמים מתפללים הוא רגע גדול, ובכך קורא דרור לאלימות". 

 

 
 

 )25.2.99..."  ("הארץ" "אחמד טיבי הוא משת"פ של החמאס... יש לטפל בו ובדומיוחה"כ שאול יהלום: 

 

 

 הפרקליטות משנה את החלטתה שלא להעמיד לדין את הרב גינזבורג: 
 

הועמדו לדין על מעשים דומים, נמנעו רשויות  במשך למעלה משש שנים, וגם אחרי שזוטרים ממנו

האכיפה מלהעמיד לדין את הרב יצחק גינזבורג. יתרה מזאת, כל אותה תקופה המשיכה מדינת ישראל 

לתמוך מבחינה תקציבית בישיבת קבר יוסף שבראשה עמד הרב ואף לזמן אותו עצמו למתן הרצאות 

תנקוט הליכים פליליים נגד הרב אם יחזור וישמיע  ולימי עיון ממלכתיים. למרות אזהרה של המשטרה כי

דברים דומים לאלה שנאמרו ב"ברוך הגבר", לא השתנתה עמדת המדינה גם כאשר פרסם גינזבורג את 

משנתו הגזענית בספר חדש בשם "מלכות ישראל" וגם לא אחרי שהרב התראיין לעיתונים וחזר על דברי 

עליהם אחרים. בספרו "מלכות ישראל", כתב הרב ההסתה הקשים בהם השתמש בעבר ואף הוסיף 

גינזבורג כי לעמים שסביב מדינת ישראל יש רק פתרון אחד: "על ידי הכרתת זרעו של עמלק" וכי התיקון 

האמיתי בכניסתנו לארץ הוא "לא תחיה כל נשמה". כן קרא הרב לביטול המשטר הדמוקרטי בישראל 

ועשיית נקמה בגויים הם התנאים ההכרחיים לגאולה.  ולכינון מלכות ישראל. החזרת המשפט העברי

) קרא הרב גינזבורג, בין 2001) ול"סופשבוע" של מעריב (בינואר 2000בראיונות ל"כל הזמן" (באוקטובר 

השאר, לירות בערבים, להרוס בתים ולהשמיד כפרים והשמיע שוב תמיכה לא מסוייגת בטבח שביצע 

נשאל הוא אמר: "אפשר להוריד את בית ג'אללה...צריך לפוצץ את גולדשטיין בחברון. בתשובה לשאלה ש
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כל המקומות שיש בהם עימותים או יריות ... אם יורים מתוך בית יש להרוס את הבית על כל יושביו. יש 

להרוס שורת בתים כדי לגמור את הסיפור. לא להתעסק עם טנקים ועם רובים קטנים. זה כלום. זה רק 

 יך ולעשות מאיתנו צחוק".מגרה את הערבים להמש

 

במשך למעלה משש שנים ניהלו שני עורכי דין פרטיים, עוה"ד  דוד שונברג ומשה פרנקפורטר, מאבק 

פרטי עיקש עם רשויות אכיפת החוק למען העמדה לדין של הרב גינזבורג. אבל היועץ המשפטי לממשלה 

ו דברים אלה. רק לפני ארבעה נמנע מלהענות לדרישתם לפתוח בחקירה נגד הרב גם לאחר שפורסמ

חודשים, בעקבות עתירה של עורכי הדין לבג"צ ולאחר ששופט בית המשפט העליון, מישאל חשין, נתן צו 

 עשה, הורה לבסוף היועץ המשפטי לממשלה למשטרה לפתוח בחקירה פלילית נגד הרב גינזבורג. 

 

 

 

 

 
 

 

לות היא אלימה, ויש איום על חיי שופטים המצב הוא הרבה מעבר לקו האדום. הגענו למצב בו ההתנכ"

 ).12.6.98שר המשפטים צחי הנגבי ("הארץ",  " ופרקליטים...
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 סיכום והמלצות קשב לועדת האתיקה של הכנסת
 

אי אפשר שלא ללמוד מניסיונן של יוגוסלביה ורואנדה: הסתה, דה לגיטימציה של האחר, תפקוד לקוי 

צד מנגנוני האכיפה, מרופפים את החישוקים המחברים את החברה של התקשורת והעדר שוויוניות מ

ועלולים לדחוף אותה לאסון. החברה הישראלית כבר חוותה רציחות פוליטיות מבית (רצח רבין ורצח 

גרינצוויג), שמבצעיהם הושפעו, על פי עדותם, מ"דיבור" שהוביל את "המעשה". על רקע הקונפליקט 

ים הפנימיים המתרחבים בחברה הישראלית וגם בהסתמך על ניסיונן של האתני המחריף באזורנו והשסע

מדינות וחברות אחרות בעשור האחרון על הכנסת להתגייס ולפעול בדחיפות להגנה על חופש הביטוי מחד 

גיסא, אך גם לבלימת תופעות של הסתה, לרבות הסתה גזענית, המתנהלות בין כתליה. בהעדר אמנה 

את גבולות המותר והאסור בשיח הציבורי אנו סבורים, שכצעד ראשון, יש  חברתית בישראל שתסדיר

להעניק לבית המחוקקים כלים חדשים להתמודדות עם ביטויי הסתה וגזענות מצד נבחרי ציבור, 

 שמהווים "סכנה ברורה ומיידית" או "ודאות קרובה" לביצוע אלימות. 

 

להתנהגות חברי הכנסת ישנה השפעה מחנכת על הכנסת מהווה את חלון הראווה של החברה הישראלית. 

כלל הציבור ורבים רואים בה דגם לסגנון דיבור ולהתנהגות נורמאטיבית. לא יתכן שיפור בתרבות השיח 

בישראל ולא יהיה ניתן להלחם כראוי בהסתה ללא שיפור בתרבות הדיבור בכנסת, תחילה. ביטויים כלפי 

, "משתף פעולה" (עם האוייב), או "מוסר", לא רק שאינם ראויים, יריבים פוליטיים, כמו "רוצח", "בוגד"

 אלא הם גם מסוכנים, כיוון שהם נתפסים על ידי חלק מהציבור כמעשים שהענישה עליהם היא מיתה.

 

לפיכך, אנו ממליצים לקבוע קוד דיבור מוסכם בכנסת, שיקבע את גבולות הביטוי הפרלמנטריים 

נוי וחשיפה שיאפשר להוקיע את מפיריו. על ועדת האתיקה של הכנסת, הראויים וליצור מנגנון של גי

בשיתוף עם מומחים חיצוניים, לגבש קוד דיבור מוסכם שיאומץ על ידי מליאת הכנסת. קוד זה יאפשר 

את חופש הביטוי המירבי, בכלל זה השמעת ביטויים פוגעניים כלפי יריבים פוליטיים. אין הכוונה, כלל 

חופש הביטוי שהוא ערך מרכזי בכל חברה דמוקרטית, אך יש להציב מולו ערכים  וכלל, להגביל את

 נוספים, חשובים לא פחות, כמו זכותו של כל אדם להגנה על חייו, בריאותו ושמו הטוב.

 

כמנגנון של גינוי וחשיפה יש לקבוע נוהל לפיו תפרסם מזכירות הכנסת, באופן קבוע, מדי חודש בחודשו, 

ות החורגות מגבולותיו של אותו קוד דיבור. המדד יכלול את כל ההתבטאויות מדד של התבטאוי

החריגות שהושמעו על ידי חברי כנסת במהלך החודש החולף ואת זהות הדוברים. מנגנון זה יהיה דומה 

למנגנון הקיים לפיו מתפרסם אינדקס קבוע של נוכחות חברי כנסת במליאה ובועדות השונות. בנוסף 

שמות הח"כים שלא יישמעו לכללי הדיבור יש להקים בכנסת מנגנון שיאפשר להעניש את לחובת פרסום 

הח"כים הסוררים באמצעות שלילת משכורות ואף להרחיקם מדיוני הבית לפרקי זמן קצובים. כפי 

שניתן כיום להעניש ולגנות ח"כים שנעדרים בקביעות מישיבות בכנסת, יש לאפשר גינויים והענשתם של 

 תבטאים באופן שיוצר סכנה מוחשית ועלול להביא להתנהגות אלימה.  ח"כים שמ

 

 בליוגרפיה יב
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 קשב מהו
 

מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל הוקם לאחר רצח  – קשב
על ידי קבוצה של אנשי רוח,  ל"זראש הממשלה יצחק רבין 

את  ולקדםמשפטנים, אנשי אקדמיה וציבור במטרה להגן 
 מפלגתיערכי הדמוקרטיה בישראל. קשב לא קשור לגוף 

 ומות בלבד.על תר פעילותוכלשהו והוא מבסס את 
 

הגופים העיקריים התומכים בפעילות קשב הקרן החדשה  בין
 וקרן ריץ'. האירופילישראל, האיחוד 

 
הוא הגוף היחיד בישראל שחוקר ואוסף באופן שיטתי  קשב

כלפי מוסדות הדמוקרטיה,  לגיטימציהמידע על מגמות של דה 
-אנטיעל גופים המחזיקים באידאולוגיה ובפרקטיקה 

על הסתה ואלימות על רקע אידאלוגי ועל אכיפת דמוקרטית, 
 תפקוד התקשורת בישראל. ועלהחוק בנושאים אלה, 

 
ודפי  חותנאסף ומנותח לשם הכנת תחקירים, דו" החומר

ממשליים בנושאים כמו אכיפת  לגורמיםמידע. קשב פונה 
 ושינוייםהחוק, ייזום חקיקה חדשה, מעקב אחר מדיניות 

קים גם בהסברה, הדרכה וחינוך; במדיניות. אנשי קשב עוס
ומסייעים לסטודנטים  וסמינריםמשתתפים בימי עיון 

 ולתלמידים בחקר הדמוקרטיה והאיומים עליה.
 

 של קשב  קודמים חותודו" פרויקטים
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 .1998סכנה לדמוקרטיה? 

 
 

 יובל קרניאל רד" - ר"יו
 יזהר באר - ל"מנכ

 קרן גיטיס –מחקר  רכזת
 

 הועד המנהל: חברי
 

 אילון עמוס
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 ' אבישי מרגליתפרופ
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