בנט :הליכוד מכפיש בקמפיין אנונימי ,שיהיו גברים
יו" ר הבית היהודי התייחס למודעות לא חתומות שהאשימו אותו בתמיכה בסרבנות" .קראתי לבן שלי
על שם יוני נתניהו .רוצים להכפיש אותי? אל תעשו את זה באנונימיות" .בליכוד ביתנו אישרו כי הם
מפרסמים מודעות נגד סרבנות
כתבי  ynetו"ידיעות אחרונות"
פורסם 23.12.12, 13:35 :

המאבק על קולות הימין מתלהט  -והצדדים מורידים את הכפפות :יו"ר הבית היהודי נפתלי בנט האשים היום (א') את הליכוד
בהכפשת שמו כחלק מ"קמפיין מסתורי ואנונימי" כהגדרתו ,שהבליט את דבריו בנושא סירוב פקודה" .שיהיו גברים וישימו
את השם שלהם על הקמפיין .רוצים להכפיש אותי? אין בעיה  -אבל אל תעשו את זה באנונימיות".
בנט אמר בשבוע שעבר שיימנע מפינוי אדם מביתו ויעדיף לשבת בכלא ,אך הדגיש שלא קרא לסירוב פקודה" .סירוב פקודה
הוא נגד ה DNA-שלי" ,הוא הצהיר היום במפגש עם תלמידים בבית הספר הכפר הירוק" .יש לי ארבעה ילדים ,לבן הבכור
שלי קראתי יוני על שם יוני נתניהו ,האח של בנימין נתניהו ,ככה שללכת ולהגיד דבר כזה עליי זה פשוט לא זה".

המודעה האנונימית

יו"ר הבית היהודי הוסיף" :הימים האחרונים מאוד כואבים לי .אני  22שנים חייל ומפקד בצה"ל ,הובלתי חיילים לשורה של
מבצעים ומעולם לא סירבתי פקודה ,ככה שמאוד קשה לי להתעורר בבוקר ולראות את הפרצוף שלי מרוח בקמפיין מסתורי
ואנונימי שאני יודע שהליכוד עומד מאחוריו".
הוא התייחס למודעות לא חתומות שבהן ציטוטיו וכיתוב גדול "בנט חסר אחריות  -תומך בסרבנות!"
הוא אמר ש"ביום חמישי דיברתי מהלב ,אני חושב שפינוי יישוב ,ערבי או יהודי ,על ידי החלטת ממשלה הוא דבר נורא
ואיום .לפני מספר שנים  0,888יהודים נעקרו מבתיהם ,דבר שריסק את המשפחות שחלקן הגדול עדיין חיות בקרוואנים,
זאת בזמן שמעל חורבות בתיהם ירו עלינו לאורך השנים אלפי טילים .אין ספק שמדובר בדילמה קורעת לב ,אך בין הקושי
האדיר לבין החובה לציית לפקודות צה"ל ,אנחנו חייבים לציית לפקודות".

בנט בכפר הירוק .החיים יותר מורכבים (צילום :יריב כץ" ,ידיעות אחרונות" )

הפגישה נערכה כחלק משיעורי "אזרחות פעילה" ובמסגרת פרויקט הבחירות של בית הספר .בנט פנה אל התלמידים
ואמר:
"אני מקווה שאתם תהיו פחות נתונים לספינים ולשטויות ,החיים יותר מורכבים מזה ,הדילמה שנשאלתי עליה היא נוראית,
אך עמדתי הברורה היא שפקודות צריך לקיים".
ממטה הבחירות של הליכוד-ישראל ביתנו נמסר בתגובה כי "הליכוד-ישראל ביתנו רואה בסרבנות תופעה ארסית לחברה
בישראל ולצבא .מי שתומך בסרבנות מימין לא יכול להתנגד לסרבנות משמאל .אנחנו פועלים בכל דרך כולל מודעות על
מנת להסביר לציבור את הסכנה בתופעה ושהגיבוי לסרבנות הוא עמדה פוליטית חסרת אחריות שיש להתנגד אליה"

