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דניאל פרידמן • חופש הדיבור

בואו נדבר על זה
שהוא  כפי  הביטוי  חופש  או  הדיבור,  חופש 
מכונה בדרך כלל, אינו זוכה להגנה במסגרת 
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ולמעשה איננו
־נזכר בחוק זה כלל. הדבר לא מנע מבית המ
שפט האקטיביסטי לקבוע שהוא נכלל במונח

לדעתו  מוסמך  הוא  ולפיכך  האדם",  "כבוד 
לבטל חוקים הפוגעים בזכות זו. וכך זכינו להרכב של תשעה 

־שופטים העוסק בחוקיותה של החקיקה הנוגעת לחרם על יש
ראל ועל השטחים שבשליטתה.

חופש הביטוי, בצורתו הנקייה, עוסק בזכות לדבר ולנסות 
לשכנע בדבר עובדות, אמונות, תיאוריות והשקפת עולם. חופש
זה, ככל חופש אחר, כפוף להגבלות. קיימים איסורים על הוצאת

דיבה, פגיעה בפרטיות, התבטאויות גזעניות, ובמדינות שונות 
קיים גם איסור על הכחשת השואה.

־כאשר ההתבטאות חורגת מניסיון לשכנע גרידא אלא קו
ראת לפעולה, אנו עוברים לתחום שהוא מעבר לחופש הביטוי 

־ונוגע לחוקיות ולמוסריות של הפעולה שמדובר בה. אם פלו
ני מבקש מעבריין לרצוח או להכות את שכנו, לא מתעוררת 
שאלה של חופש הביטוי. פלוני לא רק דיבר אלא קרא לפעולה,
־וכיוון שהיא בלתי חוקית הוא ייחשב שותף או משדל לפעו

לה של העבריין.
מה איפוא דינה של קריאה לחרם? מתברר שהעניין מורכב. 
יש והיא פסולה מכל וכל וראוי להילחם בה, ויש שהיא לא רק 
נסבלת אלא אפילו זוכה לעידוד. חרם צרכני על חברה שגובה 
מחירים מופרזים או נוהגת בחוסר הגינות כלפי עובדיה נחשב 

־צעד לגיטימי במאבק נגדה. לעומת זאת, חרם מסחרי של מונו
פוליסט נגד קמעונאי במגמה לשכנעו שלא למכור סחורה של 

מתחרה הוא מעשה פסול ועשוי להיות בלתי חוקי.

בכל הנוגע לחרם משיקולים פוליטיים מתברר שהדבר תלוי
־לא מעט בהשקפת העולם. כידוע, מדינות ערב הטילו חרם כל

כלי על ישראל, שגרם לנו נזקים אדירים. חברות בינלאומיות 
ולנהל עסקים בישראל. הח ישראל  ־רבות סירבו לסחור עם 
רם הפסול הזה התערער במידה רבה )עוד לפני חוזי השלום עם
־מצרים וירדן( בזכות חקיקה אמריקאית שאסרה על חברות אמ

ריקאיות לשתף עמו פעולה. גישה שונה לחלוטין ננקטה ביחס 
לחרם נגד דרום אפריקה בתקופת האפרטהייד. מכאן שהמאבק
־בחרם ולמען חופש הביטוי מותנה במטרת החרם ובעמדה הפו

ליטית של הזועקים בעד או נגד.
בהקשר לשאלה הנדונה כעת בבית המשפט העליון דומני 
שהרוב המכריע בקרבנו לא יחלוק על זכותה של מדינת ישראל

להיאבק, גם באמצעות חקיקה מתאימה, נגד חרם שמבקשים 
להטיל עליה ועל תושביה )אף שתמיד ניתן לשאול אם צעד 
זה או אחר הוא נבון או מועיל(. אלא שהשאלה המתעוררת היא

האם במסגרת זו נכללות גם ההתנחלויות.
־כאן אנו נקלעים למחלוקת הפוליטית העמוקה שבין המת
נחלים ותומכיהם לבין חלקים נרחבים בציבור המתנגדים להם.

מבחינת המתנחלים דין ההתנחלויות כדין ישראל. הם ומדינת 
ישראל חד הם, וכל מאבק שתנהל ישראל נגד החרם מן הראוי

שישתרע גם על השטחים והעסקים המתנהלים בהם.
ההבח עם  ברירה  בלית  השלימה  )שאמנם  הימין  ־ממשלת 

נה האירופית בין השטחים לבין ישראל( קיבלה עמדה זו, והיא 
־באה לביטוי בחוק נגד החרם הנדון כעת בבג"ץ. ואילו המתנג
דים להתנחלויות רואים זאת אחרת, ויש ביניהם גם כאלה שלא
רק שאינם רוצים לראות עצמם "בחבילה אחת" עם המתנחלים,

אלא מוכנים בעצמם להחרים את ההתנחלויות.
כעת נדרש בית המשפט העליון להכריע במחלוקת זו, שהיא
־מחלוקת פוליטית טהורה שלבשה הפעם את הכסות של חו

פש הביטוי. √

המאבק בחרם ולמען חופש 
הביטוי מותנה במטרת החרם 

ובעמדה הפוליטית של 
הזועקים בעד או נגד
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שישי, שמונה בבוקר, ריצה ארוכה אי שם עמוק
הצר  השביל  שמן.  בן  יער  של  העצים  בסבך 
למצפה  סמוך  הגבעות  את  שחוצה  והמפותל 
ואין  מודיעין הוא אחד האהובים עליי. כמעט 

ופעם שאני רץ בבן שמן ולא מנצל את ההזדמ
נות לעלות עליו כדי לזכות בכמה דקות של נוף

שאין כמוהו. השקט והרוגע של הגבעות השלוות והמוריקות הוא 
ויחיד במינו. שנים שאני רץ למרחקים ארוכים, בעיקר ריצות בש

טח, ויער בן שמן הוא אחד היעדים המועדפים עליי.
30000 מטרים מהכניסה ל"סינגל" – כינוי לשביל צר – אני שוו
מע זמזום שהולך ומתחזק. "אני רץ כבר שעתיים", ניסיתי לשכנע
ואת עצמי, "אולי אני הוזה". אחרי חצי דקה הבנתי שהיה ולא חל

מתי חלום. הזמזום המטריד הפך לרעש מחריד של מנועים בלב 
והעצים. מיד, באינסטינקט, עצרתי את שעון הג'יופיואס ונמלט
תי 200 מטר מהשביל לתוך סבך השיחים. זה היה עניין של שניות.

"כמעט ונפגע", היינו קוראים לזה בצבא.
הם חלפו על פניי בזה אחר זה. "שופוני" במלוא מובן המילה. 
אופנועי שטח יקרים, מעילי עור, קסדות של טייסי אףו16 וחיוך 
מרגיז. הם טסו במהירות עצומה, בתנאי ראות מזעזעים שכוללים

סיבובים מפותלים ממש בין העצים. למזלי הגדול לא רצתי עם 
אוזניות. אם חוש השמיעה שלי לא היה מחודד, כנראה שלא הייתי
וכאן היום. אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה לו הייתה מגיעה מו
לם קבוצה של רוכבי אופניים שלא הייתה מסוגלת לעצור. הפעם

נמנע אסון גדול.
באותה ריצה ראיתי לא פחות משתי קבוצות של רוכבי אופנועי
שטח, שלושה טרקטורונים וקבוצה של ארבעה ג'יפים שמסיירים
בשטח במהירויות גבוהות. כשאין דין, יודע כל ילד בגן, אין דיין.
החוק, כך זה נראה, עומד לצידם. יער בן שמן — או כל יער
ואחר לצורך העניין – לא מוגדר כשמורת טבע מוגנת, ול

כן אין שום איסור לנהוג שם בכלי רכב ממונע. היער פתוח 
ולכולם, ואף אחד לא ממש יודע מי אמור לאכוף ואיך. האבסו

רד זועק לשמיים. דווקא טרקטורונים שאסור להם לנסוע על 
וכבישים יכולים לדהור על שבילים ביער בלי שום צורך "חק

לאי". העיקר שהם נהנים.
בשנים האחרונות זה הפך להיות מכה של ממש. שבילי היער 
שמאכלסים משפחות שפוקדות את היערות כדי לטייל, רוכבי 
נקלעו לסכנה של  ורצים למרחקים ארוכים  אופניים אתגריים 

וממש. כל יציאה לטבע הופכת להיות מסע הישרדות. טרקטורו
נים, רכבי 4X4 ואופנועי שטח לא עוצרים באדום.

ואתם בטח שואלים את עצמכם: איפה הפיקוח? איפה המדי
נה? שאלה טובה. כנראה שכל עוד אין דם, אין עניין. הרי אם חס 
וחלילה רוכב אופנוע או טרקטורון יפגע במשפחה שלמה, יצוצו 

וכולם ויגידו שהכתובת הייתה על הקיר. אבל חברי הכנסת, המש
רדים הממשלתיים וכל האחראים מנמנמים ומעדיפים להתעלם. 
עד שהבעיה תתפרץ. זכרו את מה שאני אומר: הכתובת חרוטה 
לא רק על הקיר, אלא על מאות אלפי העצים שביערות שלנו. זה 

ייגמר באסון. √

תלם יהב • זה ייגמר בדם

לא עוצרים בירוק

באינסטינקט, נמלטתי לסבך 
השיחים. חבורת אופנועי 

שטח חלפה על פניי במהירות 
עצומה. "כמעט ונפגע", היינו 

קוראים לזה בצבא

אביעד קליינברג • החיים בגיהינום

התגשמות חלומו של פסיכופת

מה זה, אין לכם בית?
לפני כחודש, באמצע ינואר, נרצח ביפו רוכב 

נק שמותו  ההרוג,  יתים.  מוסטפה  והקטנוע 
שר למאבק בין משפחות הפשע בעיר, התפוגג

במהירות מסדר היום הציבורי. לא כך הרצח 
האחרון שאירע בשבת. הקורבן הנוכחי, תאאר

לאלא, שנקשר כמו קודמו לאותו מאבק בין 
אותם ארגוני פשע באותה עיר, עורר במותו הד ציבורי וכותרות
ראשיות, כולל התייחסות של ראש הממשלה בכבודו ובעצמו.

ההבדל בין הרצח הראשון לשני הוא גיאוגרפי: תאאר לאלא
נרצח בשבת בטיילת המובילה מתלואביב ליפו ולא ביפו עצמה.

רחוק מן העין רחוק מן הלב, מתברר. אבל לא רק: לאלא נרצח 
וסמוך למתחם התחנה, שבו בילו הורים וילדיהם בפסטיבל השו

קולד, ומכאן הזעזוע.
טון הדיווחים התאפיין בזעם לאו דווקא מהרצח עצמו, כמו 
מחוסר הנימוס. ברוח הנזיפה הוותיקה: מה זה, אין לכם בית? 
התדהמה מהמיקום גברה על הזעזוע מהמעשה. בעיקר מפני 

ושהמשפחה היא הפרה הקדושה האחרונה בג'נוסייד הפרות הק
דושות. איום עליה נתפס כחטא נורא מרצח.

ואירוני, אך מי שאמור היה לעמוד עתה בחזית המלחמה באר
גוני הפשיעה, ניצב מנשה ארביב, הסתבך בעצמו כשניסה – על

פי החשדות – לסדר לבנו צחי אשרת שהייה ועבודה בארה"ב. 
הבן נחלץ לעזרת אביו ובראיון לערוץ 100 שאל את המראיין: 

ו"אתה מכיר איזשהו בן שיבוא ויגיד 'כן, אבא שלי יכול לק
חת שוחד'?"

התשובה חיובית. ההיסטוריה, ובפרט ההיסטוריה הציונית, 
ורצופה בבנים שהתנערו מהוריהם והחליפו את מורשתם בקו

לקטיב. אבל התהייה של ארביב הבן במקומה. השבוע יצא נדב 
זקן, בנה של שולה זקן, להגנת אמו, ואף איים ב"המשך יבוא" על
וראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, שבעצמו יצא בעבר לה

גנת אחיו שהסתבך.
ולרבות מהפרשות שהסעירו את הציבור ואת הכותרות הרא
שיות השתרבבו הורים ובניהם. חלקן נגעו באתיקה יותר מאשר
ובפלילים: תא"ל משה )צ'יקו( תמיר הסתבך והועמד לדין אח
רי שאיפשר לבנו הקטין לנהוג בטרקטורון צבאי וניסה להסתיר

תאונה שהבן ביצע. אייל גולן תלה את הפרשה שבה הסתבך 
וביחסיו המסובכים עם אביו. דוגמאות לא חסרות. מרובן המו

ככל  חמוליזציה.  עוברת  הישראלית  שהמשפחה  עולה  חלט 
שהקהילתיות מצטמצמת, הקיבוץ והקולקטיב מתפוגגים וקשה
ולהצביע על אינטרסים ואתוס משותפים, רובנו חשים שהמשפ

חה היא קו הביצורים האחרון.
הרצח מול הורים וילדיהם בשבת האחרונה הציף משתמע 

והר הפשע,  משפחות  ומשגשגות  פעילות  בישראל  ומחריד: 
על  שלנו  הז'יטונים  את  שמים  וכולנו  אונים;  חסרות  שויות 
הקרובים לנו ביותר. ארגונים כמו חברת החשמל, רשות הנמלים

והאוניברסיטאות הופכים לחמולות מעודדות נפוטיזם, בדומה 
לניצב שהסתבך בעזרה לבנו עם רב שמלכתחילה זכה לתהילה

בזכות שתי משפחות הרבנים להן נולד.
החודש, לפני 118 שנה, יצא לאור ספרו של הרצל "מדינת 
היהודים". הרצל היה אב מזניח ובעל גרוע, אבל מנהיג דגול. אם
זה היה להפך, כמקובל עכשיו, הספר לא היה הופך למדינה. √

גפי אמיר • פרות קדושות

המשפחה הישראלית 
עוברת חמוליזציה. ככל 

שהקהילתיות מצטמצמת, 
רובנו חשים שהמשפחה היא 

קו הביצורים האחרון

ודו"ח האו"ם על הנעשה בצפוןוקוריאה, שהת
פרסם ביום שני, זיעזע אותי. בצפוןוקוריאה, כך
מדווחת ועדת החקירה של האו"ם, חיים בני אדם
ובמין מחנה ריכוז ענק, שבו נשללות מהם החי

רויות הבסיסיות ביותר: לא רק הזכויות לחופש 
פוליטי, אלא גם לביטוי אנושי בסיסי, למידע, 

לתנועה ולא פעם לחיים.
במחנות הכליאה של השלטון מורעבים אנשים למוות. קטיעות

אברים, עינויים, ניסויים מפלצתיים בחומרים כימיים וביולוגיים 
נדרשים לרצוח את  ילדים  ביומו.  יום  דבר  הם  להורג  והוצאות 
אזורים  מורעבים  לעיתים  ילדיהם.  את  לרצוח  והורים  הוריהם, 

שלמים. 
"דומים  הדו"ח,  קובע  בצפוןוקוריאה,  שמתבצעים  הפשעים 

ובאופן מזעזע לאלה שביצע המשטר הנאצי במלחמת העולם הש
בממדים  הוא  נאמר,  במדינה,  הפוליטיים  האסירים  רצח  נייה". 
המתקרבים לרצח עם, אף שלא מדובר כמובן בחיסול על רקע אתני.
ולא פחות נורא מרדיפתם הרצחנית של אויבי המשטר האמי

תיים או הדמיוניים הוא הבידוד המוחלט של אזרחי המדינה. כל 
תושבי צפוןוקוריאה מתקיימים בעולם וירטואלי שיצרו מערכות 

והתעמולה והדיכוי של השלטון. כל מידע מן העולם שמחוץ לא
רצם נשלל מהם.

לבד מקבוצה מצומצמת מתוך האליטה השלטונית )שגם היא 
אינה נהנית מביטחון, כפי שמעידה הוצאתו האכזרית להורג של 

קוריאה הנוכחי, קים ג'ונג און(, רוב אזר ודודו של שליט צפוןו
חי המדינה האומללה הזאת אינם יודעים כלל כי הגיהינום שבו 

והם חיים אינו המצב הנורמלי של בני אדם. הם אינם יודעים שא
פשר אחרת.

התקשורת בצפוןוקוריאה נשלטת לחלוטין על ידי השלטונות, 
והיא מפרסמת רק שירי שבח והלל למנהיג ולחבורתו. כל ביטוי 

הסכמה או ספק נענש מיד בחומרה במדינה המוצפת במ ושל איו
לשינים ובמודיעים, חלקם בתפקיד וחלקם משכנוע פנימי, תוצר 

שטיפת המוח של השלטונות.
וצפוןוקוריאה, במילים אחרות, היא התגשמות חלומו של פסי

כופת. לשליטי המדינה אין שום תחושה של גבולות מוסריים או 
אחרים. אין מעשה, אין גחמה, אין סטייה, שאין הם יכולים לבצע,
וללא חשש מעונש. אזרחי צפון קוריאה הם "קהל שבוי" במובן הנו
רא ביותר של המושג. הם כלי משחק חסריואונים בסיוט המגלומני

של משפחת השלטון. 
ולמחנה הריכוז הענק הזה יש כזכור גם נשק גרעיני ונכונות לע

שות בו שימוש אם יאיים מישהו להתערב בנעשה במדינה. לא 
מדובר רק בהחזקתו של נשק גרעיני, אלא בעובדה שהשלטון אינו
וחושש מפגיעה מסיבית באזרחיו — פגיעה שהוא עצמו מבצע, אח

רי הכל, מדי יום ביומו.

בחברות אחרות במועדון הגרעיני מתקיים איזה חישוב רווח 
ווהפסד: מה יהיה המחיר שתשלם המדינה על הפעלת נשק גרעי
ני? מה שנותן כוח לקוריאה הוא החשש שאין למנהיגיה שום בעיה
לספוג אבידות קשות ביותר. הנזק המועט יחסית שיש בידי צפוןו
קוריאה לגרום למדינות שסביבה, באמצעות היכולת הגרעינית 

ושלה, אף שהוא קטן בהרבה מן הנזק שייגרם לה, די בו כדי להר
תיע מדינות חזקות לאין ערוך מלהסתבך בעימות צבאי.

קוריאנית למאזן אימה גרעיני — כשמצד אחד  הנוסחה הצפוןו
ניצבות מדינות שפויות ומן הצד האחר מדינה שתושביה הם בני 
ערובה בידי פסיכופתים — עובדת. אף אחד אינו מוכן לשלם מחיר

נורא כדי להציל את הקוריאנים ממעניהם, בני עמם. ואף על פי 
כן ברור שחיבוק הידיים של העולם למול הזוועה הצפוןוקוריאנית

מזהם מוסרית את כולנו. אני לא יודע מה צריך לעשות. אין לי 
הצעות מעשיות. אבל הידיעה שמיליוני אנשים מעונים ונרצחים 

בעודנו ניצבים מנגד מדירה שינה מעיניי. √

לשליטי צפון־קוריאה אין 
תחושה של גבולות. אין מעשה, 

גחמה או סטייה שהם אינם 
יכולים לבצע, ללא חשש מעונש
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