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 לכבוד 

 מר נפתלי בנט
 ראש הממשלה  

 מר יאיר לפיד 
 שר החוץ וראש הממשלה החליפי 

 שלום רב, 

 מצעד הדגלים את מעבר קריאה למנוע  הנדון:

 שער שכם  ובאזור  רובע המוסלמי ב

 במאי.   29השנה יתקיים יום ירושלים ביום 

שער  רובע המוסלמי ובאזור  מצעד הדגלים באנו קוראים לכם למנוע את מעבר  

 שכם. 

ישראל ולהתנהלות  לירושלים  מבחן  ימי  הקהילה   אלו  בעיר.  הפלסטינית  הקהילה  מול 

וכאב. באה בפניכם עתה הפלסטינית בירושלים המזרחית   מצויה בימים קשים של אבל 

ם מלבים,  תיקון להתנהלות עד עתה, להדגים אי כניעה לגורמים קיצונייההזדמנות להראות  

 להרגיע את הרוחות בירושלים, ולהדגים כבוד וסובלנות נדרשים כלפי העמים החיים בעיר.  

מעבר מצעד הדגלים ברובע המוסלמי ובאזור שער שכם  אין אנו מציעים "כניעה לאלימות".  

 , ולגורמים קיצוניים מלבים גם מתוך הכנסת עצמה.אלימותלכניעה הוא הוא 

המוסלמי.   ברובע  הדגלים  מצעד  מעבר  נמנע  האחרונות  שעברה  בשנתיים  בשנה  אך 

  . רק ברגעי פתיחת המצעד עצמו הוסט המסלולהמשטרה בקבלת ההחלטה ו  ההתמהמה

ת מסלולו באזור שער שכם וברובע  אעד לרגע האחרון  להתיר  של המשטרה  התעקשותה  

ת ומזיקות מצידה שתרמו לא הוסיפה למתיחות והצטרפה לשורת החלטות תמוהוהמוסלמי  

בלחץ גורמים מלבים, אושר בכל זאת בשנה  מעט לשרשרת האירועים הקשים בירושלים.  

כחודש לאחר יום ירושלים. המשטרה אמנם לא התירה את כניסת    ,שעברה מצעד מאוחר

שכם שער  למתחם  הגעתם  את  אפשרה  אך  המוסלמי,  לרובע  את    כאןראו  ו  ,הצועדים 

 אז. התנהלות הצועדים 

הדגלים   אדנותימצעד  מפגן  הנו  שכם  שער  ובאזור  המוסלמי  ברובע  מתלהם במעברו   ,

תנהגות  הה למרות  ההפגנה היחידה בה  ופוגעני. מעבר לכך, במעברו שם הוא מהווה את  

אלימות הצועדים מתועדת בצילומי  ו  .הוא אינו נמנע  המפגינים עצמם  החוזרת מצדהאלימה  

וקריאות  וגם בשנה שעברה,  ,  2010וידיאו במצעדים מאז שנת   מילולית  כוללת אלימות 

ם", "אידבח אל ערב", "מוות לשמאלנים", "ייבנה המקדש/  מוות לערביהמוניות של " 

תקשיבו טוב יא ערבים/ אנחנו סולחות לא רוצים/ והפזמון הוא כבר  יישרף המסגד", "

שי הכפרי מוכר/  לכם  עיני שרף  משתי  אחת  "נקום  מת",  מוחמד  מת/  "מוחמד   ,"
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ימח שמם" ועוד.  מפלסטין/  השנים,  את   ,כפי שהוכיחו  לאכוף  מצליחה  אינה  המשטרה 

השוטרים.    בכל שנה פסיביות  הבמצעד ניכר  והגזענות  האלימות  גילויי  מול  החוק במצעד. אל

המפגינים, גם אם    מצד  המילולית  ולא באלימות  הפיזית  הם אינם מטפלים לא באלימות

 . אירעה ממש בסמוך אליהם 

ת לווית העיתונאית שירין  המשטרה בעהמבזה של  התנהלות  המראות  לאחר  בימים אלה,  

וואליד אל שאריף שנפגע בעת שהותו במסגד אל אקצא בזמן ובעת הלוויתו של    הקלאאבו ע

אלימות המשטרה . של המשטרה להותיר את ההחלטה המקצועית רק בידיהאין הרמדאן, 

 בעת הלוויות הייתה בלתי נתפשת בעיניי כל מי שכבוד האדם והמת לנגד עיניו.  

  אישור מעבר המצעד במרחב הפלסטיני של שער שכם וסביבותיו אינו מקצועי, אינו מכבד

 אינו נוהג באיזון ראוי.  אינו סביר, ו

ובאזור  רובע המוסלמי  מעבר מצעד הדגלים במנוע את  אנו קוראים לכם ל לכן  

   שער שכם. 

ומכבדת את אורחות החיים   זכאים לחיות בעיר שאינה שוחרת מדון  ירושלים  כל תושבי 

משוועים  תושבי מזרח ירושלים ותושבי ירושלים    .והמרחבים הציבוריים של כלל תושביה

 אלימות ומתיחות נוספות.  לשקט ולמניעת 

 

 

 בכבוד רב,

 יהודית אופנהיימר  ד"ר

 מנכ"לית 

 


