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ד"ר אביחי מנדלבליט -היועץ המשפטי לממשלה
חה"כ יולי אדלשטיין -שר הבריאות
מר מיכאל ביטון -השר לעניינים אזרחיים במשרד הביטחון
אלוף אורי גורדין -מפקד פיקוד העורף
הנדון :מעקב של השב"כ אחרי אזרחים ערבים
אתמול ,ה ,04.10.20 -פורסם כי פיקוד העורף מגייס אנשי שב"כ לשעבר לדסק צבאי שעפ"י הטענה
יעסוק בבניית דרכי פעולה ומשימות הסברה בקרב האזרחים הערבים בישראל בהקשר של
המאבק בנגיף הקורונה.
ממודעת גיוס הרכזים שפרסם פיקוד העורף והידיעות שפורסמו בתקשורת עולה כי הגוף מגייס
גמלאים ויוצאי שב"כ לצורך הקמת מערך שלכאורה יהיה אחראי "על גיבוש תמונת מצב בקרב
מגזרים שונים באוכלוסייה" .בהמשך המודעה נכתב כי לצורך מטרה זו הארגון מגייס רכזים ו/או
דסקאים "בעלי מומחיות בערביי ישראל" במשולש ,בגליל ובירושלים המזרחית.
כבר ייאמר כי מוטב לממשלה בכלל ולמשרד הבריאות בפרט להתחיל לשתף פעולה באופן ישיר
עם הנהגה הנבחרת של הציבור הערבי – חברי הכנסת ,ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי
בישראל וראשי הרשויות המקומיות– ואת הגורמים המקצועיים ,שכולם מגויסים למאבק
בהתפשטות הנגיף ,זאת במקום לחפש דרכים עקיפות ומשונות שמתיימרות להתמודד עם שיעור
התחלואה העולה בחברה הערבית.
שנית ,הפרסומים החמורים לעיל אשר לפיהם המשימה למאבק בהתפשטות נגיף הקורונה בחברה
הערבית ,ובכלל זה תחום ההסברה מופקדת בידי אנשי שב"כ ומודיעין לשעבר ,מעידים על היחס
החשדני והמפלה של רשויות המדינה כלפי האזרחים הערבים .מהלך זה כמוהו כמו סימון הציבור
הערבי כאל 'מפגע בריאותי' שיש לטפל בו בכלים דורסניים של מעקב ,איסוף מידע ,התחקות
אחרי אזרחים; הכול בידי מי שלמדו ,עסקו ,התרגלו לעשות כן כלפי מי שמוגדרים כ" -אויב של
המדינה" .אותם אנשי שב"כ שכל הכשרתם עסקה בענייני ביטחון ומודיעין ביטחוני ,יגויסו עתה
למשימה אזרחית מובהקת ויבואו במגע עם אזרחים נורמטיביים.
העסקת אותם יוצאי שב"כ ,על בסיס ימי מילואים (כך נכתב במודעה) ,אשר עפ"י הדרישה רכשו
מומחיות בפעילות בקרב הציבור הערבי ,היא הפיכת מצב החירום הבריאותי והכלכלי ממנו
סובלים כל אזרחי המדינה ,לעוד מסע דייג – הפעם בחסות הקורונה  -למעקב בוטה ,חודרני,
ובלתי חוקי אחרי האזרחים הערבים וקטלוגם כאויב ומפרי חוק.
מהלך כזה טומן בחובו פגיעה קשה בפרטיות ובחירויות הפרט ,הכול בניגוד לסמכויות פיקוד
העורף ,ואף מהווה מדרון חלקלק לפגיעה יותר קשה ,נרחבת ,בלתי מפוקחת באותן זכויות .דברים
אלה מקבלה משנה תוקף כשלא ברור לצי בור מהי המטרה האמיתית מאחורי המהלך ,מהו מקור
ו/או יעד אותו מידע שנאסף ,מי נחשף למידע ,ומהו גורלו של אותו מידע לכשתחלוף המגיפה .לא
פחות מכך ,מהלך כזה רק ינציח את התפיסה ארוכת השנים לפיה אזרחים ערבים הם אויב
ואיום שהטיפול בו נעשה בכלים ביטחוניסטים.
במיוחד בימים קשים אלה ,כשחוסר האימון בממשלה ורשויותיה רק הולך וגובר ,גיוסם של
אנשי שב"כ ואנשי מודיעין לצורך איסוף מידע והסברה בקרב האזרחים בכלל והציבור הערבי
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בפרט יביא לתוצאה הפוכה לגמרי ,יגביר את תחושת הניכור ,ויותר מכל יכשיר את השטח בפני
מהלכים דורסניים בזכויותיהם של האזרחים הערבים.
לאור האמור לעיל ,אבקשך להתערב מיד בעניין ולעצור מהלך כזה בטרם ייצא לפועל.

העתק:
פרופ' רוני גמזו -ממונה על המאבק בנגיף הקורונה בישראל
מודר יונס -יו"ר ועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות
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