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הנדון :דרישה לפתיחת חקירה פלילית נגד תנועת בני עקיבא בחשד לעבירה על חוק החרם .וכן
דרישה להפסקה מיידית של כל התקציבים המעוברים אליה בשל פעולות שמנוגדות לתנאי
התקצוב.
בשם מרשיי ,ארגון בממלכתיות ,הפורום החילוני והגברת ניצן וויסברג " ,הנני לפנות אליך כדלקמן:
מרשי "בממלכתיות"  -הינו ארגון שמטרתו שמירה על הדמוקרטיה והצבא מפני חדירת גורמים משיחיים
אנטי דמוקרטיים.
מרשי הפורום החילוני  -הינה עמותה המובילה את המאבק להגנה על זכויות החילונים וכנגד תהליך
ההדתה.
מרשתי הגברת ניצן וויסברג  -הינה פעילה חברתית מרכזית.

 .1בתאריך ה –  4.4.18החליטה ועידת ההנהגה הארצית הכ"ד של תנועת בני עקיבא ,תחת
הכותרת עידוד עסקים שומרי שבת וחיזוקם  ,את ההחלטה הבאה.
"במטרה לעודד ולחזק את העסקים שומרי השבת,
 .1חברי התנועה יעדיפו לערוך את קניותיהם בעסקים שומרי שבת בלבד ויקראו לבני משפחותיהם
ולחבריהם לנהוג בדרך זו .בנוסף לכך ,קוראת התנועה לכלל נאמני השבת  -מטעמים הלכתיים ,חברתיים או
כלכליים  -לערוך את קניותיהם בעסקים אלו.
 .2התנועה תצרוך שירותים מספקים שומרי שבת בלבד ,בכלל זה אתרי הפעילות וחניוני דרך .בסמכות
המזכירות לאשר חריגים במקרה הצורך.
 .3התנועה תנפיק תעודת"נאמן השבת הציבורית" שתחולק לעסקים שומרי השבת .הענקת התעודות תלווה
בפרסום הולם.

התנועה רואה את חשיבותה הדתית וההיסטורית של השבת ,ששמרה על ישראל לאורך הגלות ,ואת
מרכזיותה למרחב הציבורי של המדינה .מאז קום המדינה פעלה הציונות הדתית לעיצוב דמותה
הדתית של המדינה בכלל ושל שמירת השבת בה בפרט .סוגיות של דת ומדינה בכלל וסוגיית השבת
בפרט ,מעוררות מחלוקות עזות בחברה הישראלית.
 .2מסעיף  2להחלטה ברי כי תנועת בני עקיבא מכריזה חרם על עסקים שאינם שומרי שבת.
 .3גם להטוטי המילים החיוביות לכאורה המנוסחות בסעיף  1להחלטה ,כאילו המטרה היא "לעודד
ולהעדיף עסקים שומרי שבת" ,הינם בבחינת מעטפת קצפת שנועדה להסתיר את אגרוף הברזל,
שמשמעותו האמיתית היא כאמור ,קריאה להטלת חרם בפועל על עסקים שאינם שומרי שבת.
 .4החוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם ,התשע"ה ( 2011להלן :חוק חרם),
קובע בסעיף ההגדרות:
"בחוק זה ,חרם על מדינת ישראל – הימנעות במתכוון מקשר כלכלי ....עם אדם או עם גורם אחר,
רק מחמת זיקתו למדינת ישראל ,שיש בה כדי לפגוע בו פגיעה כלכלית..."...
 .5מדברי ההסבר בהחלטה שהודגשו על ידי ,עולה כי הסיבה לחרם נובעת מזיקתם החילונית
למדינת ישראל של העסקים הפתוחים בשבת.
 .6תנועת בני עקיבא ,בהמשך לתפיסת העולם המשיחית דתית בה היא דוגלת ,רואה במדינת ישראל
אתחלתא דגאולה ,ולפיכך יש בארץ קדושה דתית ועל היושבים בה ,אזרחי ישראל ,להתנהל
באופן הלכתי דתי .מכאן נובעת החובה לשמור את השבת במדינת ישראל.
 .7זאת גם הסיבה שהחלטה זו נוגעת אך ורק לעסקים במדינת ישראל ואיננה מחייבת את חניכי בני
עקיבא בכל איזור אחר בעולם.
 .8כך למשל ,פלוני שיחליט לפתוח עסק שאינו שומר שבת בכל מדינה בעולם ,ובלבד שאיננה
מדינת ישראל ,לא ייפגע מהחרם .אם אותו פלוני יקים את עסקו במדינת ישראל ,הרי שהחרם
יחול עליו ,ומכאן שהחרם חל עליו "רק מחמת זיקתו למדינת ישראל".
 .9מהאמור לעיל עולה בבירור החשד כי תנועת בני עקיבא עברה על הוראות חוק החרם.
 .10זאת ועוד ,החלטה זו עומדת בסתירה מהותית ובניגוד קיצוני ובולט לתנאי הסף לקבלת תקציב
ממשרד החינוך כפי שנקבעו ב"במבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך בתנועות נוער"(להלן:
המבחנים) לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה .1985
 .11סעיף  6למבחנים – תנאי סף חינוכיים –ערכיים לתנועת הנוער – קובע ,בין היתר:
"חינוך ברוח עקרונות מגילת העצמאות – התנועה תחנך להגשמת ערכים של ...חינוך
לסולידריות חברתית ,לשוויון הסיכוי ,לשילוב קבוצות ...התנועה צריכה לפעול מתוך קבלה
שלמה של חוקי המדינה וכיבודם..." ..

 .12ברי כי החלטת החרם אינה עומדת ברוח עקרונות מגילת העצמאות ,אינה מחנכת להגשמת ערכים
של סולידריות חברתית ,שיוון הסיכוי ,שילוב קבוצות ,ולא רק שאיננה מכבדת את חוקי המדינה
הדמוקרטיים ,אלא פועלת כדי לעקוף אותם ,במטרה להקים מדינה יהודית בכח הזרוע.
 .13לפיכך ,ומכל האמור לעיל הינך מתבקש להורות לאלתר על פתיחת חקירה פלילית נגד תנועת
בני עקיבא בחשד שעברה על הוראות חוק החרם .בנוסף הינך נדרש בהתאם להוראות
"המבחנים" להורות לאלתר על הפסקת כל הקצבה כספית לתנועה.

בברכה
יאיר נהוראי ,עו"ד.

בכבוד רב,
יאיר נהוראי ,עו"ד

