
10.3.2020

, רפאו את הפצעיםלגיטימציה וההדרה של הערבים-דההפסיקו את ה

בכירים ובכירות בתעשייה ובמשק הכוללת , נבחרת המנהלים והמנהלות לאחריות חברתית

נגד  לגיטימציה שנעשית-הדהלהפסיק את  תבעלי השקפות פוליטיות מגוונות, קורא, הישראלי

מאזרחי  20%של בפועל חברי הכנסת של המפלגה הערבית היחידה בכנסת, שמשמעותה הדרה 

 משותפות שוות זכויות בניהול החיים הציבוריים בישראל. תחת זאת יש מדינת ישראל הערבים

 ריפוי הפצעים בחברה הישראלית על כלל מגזריה.  תלהתחיל במלאכ

שהכריז עם תום הבחירות שהוא ראש תניהו, מר בנימין נ, ת המעבראנחנו מצפים מראש ממשל

של רוב בכנסת הלגיטימיים נציגיו נגד כחוזרת ונשנית  הסתהשיימנע מהממשלה של כולם, 

כולל ראש  -מכל מי שמתיימר להקים ממשלה בישראל אנו מצפים  ל.הציבור הערבי בישרא

מאזרחי ישראל משותפות  20%על הסף את נציגיהם של סול לפשלא  -לבן מר בני גנץ -כחול

 לא התקבלווזאת לאחר שטענות אלו  ,בתואנה כאילו הם תומכים בטרור הוגנת בהנהגת המדינה

. הציבור הערבי מיוצג על ידי מגוון דעות. בכל זרם דעות יש שולים בבית המשפט העליון

באופן  קיצוניים שלעיתים מתבטאים באופן המעורר שאט נפש. אך זה לא מוצדק לתייג ולפסול

מיות של מייצגי הציבור כולו בגלל השולים הקיצוניים שלהם. יגורף את הלגיט

ליצמן יעקב הרב אין מסכימים. אם  ןעימשכשמרכיבים קואליציה כוללים בה גם בעלי דעות 

ציונית, שמתנגדת לשירות צבאי בצה"ל, התומכת בהדרת נשים -שעומד בראש מפלגה אנטי

ואם ח"כ יכול לשמש כשר בריאות, גם הרופא ד"ר אחמד טיבי יכול.  ,להטב"קים בהפלייתו

קרטית, יכול לשמש כשר דמו-שהצהיר על שאיפתו לכונן מדינת הלכה אנטיבצלאל סמוטריץ', 

הסכמה עם עמדותיהם השנויות במחלוקת, בהכרח לא תהיה בכך  גם איימן עודה יכול.תחבורה, 

ישראל.מדינת בלגיטימיות של כל קשת הדעות החוקיות בכמו גם  ,אלא הכרה בפלורליזם

האדירה את תרומתם  ביומויום מדי רואים  אנוכמי שמחזיקים את המשק הישראלי על כתפיהם, 

שמתמודדת כעת עם קטסטרופה  ,מערכת הבריאותכך למשל,  .של אזרחי ישראל הערבים למשק

רוקחים, רוקחות ו, ורופאות רופאים - ערביםעל אנשי מקצוע  נשענת במידה רבה, לא צפויה

הציבור הערבי אחיות ואחים. כך גם בתחומים אחרים, כולל בתחום ההייטק, ניתן למצוא את 

של והחברתי העתיד הכלכלי הזו. צריך את השותפות  שלנו. המשק נוטל חלקו בבניין המדינה

בזה. גם כולנו תלוי 

מלאה  והכלה על יסוד אזרחות ג באחריותולנהשני המועמדים לראשות הממשלה אנחנו קוראים ל

 בנציגים אותם הם בחרו בצורה דמוקרטיתראות לו ,אזרחי ישראל הערביםלכולם, כולל ושווה 

.  , כמתחייב ממגילת העצמאותלהנהגת המדינהלגיטימיים שותפים 



 :חתומים

 שם
 אבי אוסטפלד

 אבי אורטל
 אביגדור וילנץ

 אבנר שחם
 אברהים נסאסרה

 אברהם ביגר
 אהרון מנקובסקי

 אודי אילן
 אודי דגני

 אודי פרידן
 אורי הדומי

 אורני פטרושקה
 אייל אוריון

 אייל בר דוד
 לדמןואיל ו

 אילן שילוח
 אילת קרסו
 אילת רוזן

 איציק צאיג
 אלקלעיאלה 

 אלה מטלון
 אמיר חן

 אמיתי ברעם
 אפי רוזנהויז
 אפרת גילת

 ארנה מינץ דב
 גבי פרל

 גדעון תדמור
 גיורא ענבר

 גיל אגמון
 גיל וייזר
 דב מורן

 דיוויד ברנר
 דיתה ברוניצקי

 דליה מגידו
 דליה פרשקר

 דני שמעוני 
 הילה שביב

 זיו, ד"ר  ויוי
 זיאד עומרי 

 דנוןחיים 
 חיים כצמן

 חנה רדו



 חנן רייכמן
 טארק עוואד
 טל קאופמן
 יגאל רותם

 יהודה ברוניצקי
 יהודה מנדלסון

 יואב אבידור
 יואל קרסו

 יודי יובל רקנאטי
 יוסי אלמלם

 יוסי בן שלום
 יוסי פייט

 יעל מרגולין
 יעל פורת 

 יריב פילוסוף
 ישי גרין

 ליאת קליגר
 ליגד רוטלוי
 ליעמי ויסמן

 מודי אשכנזי
 מיה ליקוורניק

 מיכל זימלר
 מיכל רפאלי כדורי

 מיכל שחר
 מיקי שטיינר

 מקס הרצברג
 נילי צור

 ניר טרילובסקי
 עארף באשיר

 עדו קוק
 עודד שי

 עופר חביב
 עידו דור

 עינת יוזנט רביד
 עיסאם ראשד
 עימאד תלחמי 

 עמי אראל
 עמיחי שטימברג

 עמית משיח
 ענבר אבנר
 ענת רייטר
 ערן זמורה
 צבי סטפק

 צביקה לימון
 צפרא פרלמוטר



 קרין 
 רובינשטיין -מאיר

 ראני חאג' יחיא
 רגינה אונגר
 רוז'ט חינאווי

 רון וייסברג
 רוניה רובינשטיין

 רונן וולפמן
 רים יונס
 רמי דר

 רענן אריזון
 רפי גדרון
 רפי גרבר
 רפי קסטן

 שאול שניידר
 רקנאטישולה 

 שלום זידלר
 שלמה טיסר
 שמואל טופז

 שמעון אקהויז
 תלמה בירו, עו"ד

 תמר יסעור
 תמר רז
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