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  לכבוד

  ראש העיר – 'ביץומר רוביק דניל

  

  שלום רב, כבוד ראש העיר

  

שבמקום לשבח  על כךאנו תמהים   .14.10.2016מיום שישי אלינו  קראנו בעיון את מכתבך

תוך במקלט  הפסקת פעולתנוהעדפת לאיים עלינו בלדו קיום בנגב לשוויון אזרחי הפורום  את עבודת 

מפגש הוא  - . מולתקאתוחוקיות פעולבאשר ל דת חשאהעלת בעבודה שהארגון עושה ווהשתלח

בנושאים ולדיון מרחב לפגישה של ערבים ויהודים  אשר מציעמקום מפגש תרבותי אלטרנטיבי 

באר שבע, כולל נושאים החורגים מן הקונצנזוס. תרבות אחרים ב מרחביבשבדרך כלל אינם נידונים 

-אפשר דיאלוג ערביאשר מיה ערבית נכבדת, ישכולל אוכלוס עיר,זהו המרחב התרבותי היחיד ב

 בניגוד למה -" מי מפחד מחופש (המצפון)?" - ערב כותרת ה. לא לחינם נוסף סימן שאלה ליהודי

אשר חייבת להיות  ,וחופש המצפון היא שאלה אקטואליתשאלת חופש הביטוי שכתבת במכתבך. 

. בשאלה זו דנו כבר במספר אירועים שהתקיימו בייחוד בימים אלה ,ציבוריים דיון ושיחבמוקד 

שיוקדש לפעילותו של ארגון ערב ב, ראמפגש, ובכוונתנו להמשיך ולעסוק בה, בין הש -  במולתקא

שהיו מעורבים בפעולות פלסטינים ו בצה"ל והכולל לוחמים ישראלים ששרת, "לוחמים לשלום"

מכך תוכל   לפעול ביחד במקום להילחם זה בזה. היום , אשר מעדיפיםתקוממות בשטחי הכבושה

הכולל קידום דיאלוג  ,להבין שהאירוע המתוכנן ליום חמישי השבוע בהחלט נופל בתחום המנדט שלנו

 .ופעילות משותפת של ערבים ויהודים בנגב ומעבר לו

בחרת לציין מספר נושאים שלדעתך לא עסקנו בהם, למרות שהיינו אמורים במכתבך אלינו 

הפורום, למרות לעשות זאת. הדוגמאות שבחרת להביא מעידות עד כמה אינך מכיר את פעילות 

ערכנו  2016 יוליב 11כך, למשל, בתאריך טעותך.  עמיד אותך עלשעיון מהיר באתר שלנו היה מ

ובו נערך דיון בדו"ח שהוציאה  ,עם עמותת רופאים לזכויות אדםאירוע בשם "עזובים לנפשם" יחד 

   בשדרות ובעזה. על הפגיעה הקשה באוכלוסיות האזרחיות  העמותה בעקבות מבצע "צוק איתן" 

בכפרים הבלתי  ם הבדואיםתושביהבאשר לדוגמא השנייה שהזכרת במכתבך, לגבי סבלם של 

עתירה ה .בג"ץלבנושא זה לזכויות האזרח פנינו מהתקפות טילים, הרי שיחד עם האגודה  מוכרים

  תלויה ועומדת.עדיין בנושא 
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 גורמישאתה נתון ללחץ של חברי מועצה ו מניחים שאתה פועל כפי שאתה פועל משוםאנחנו 

 אנו קוראים לך שלאאך , בשאלות החורגות מן הקונצנזוס פתוחדיון אינם מעוניינים לקיים שלטון ש

במרחב שכזה יש מקום לשאול  .ובלתי מצונזר חופשיכנע ללחץ הזה ולאפשר מרחב רב תרבותי ילה

סיון להגביל יכל נו, זו מהות חופש הביטוי .מעוררי מחלוקתשאלות ולהעלות נושאי שיחה גם אם הם 

במדינה דמוקרטית. גם אם נושאי הדיון  אין לו מקוםסיון נואל שיחירות המחשבה הוא נואת  ותוא

  .לקיים את הדיוןהרי שיש לאפשר לאותו מיעוט העיר  יתקרב אוכלוסיממיעוט רק אצלנו מעסיקים 

הפועלות השונות החברתיות התנועות או בדיוני  ,בעירך פרטי דרשות הרבניםמתערב בכפי שאינך 

כל עוד אנחנו שומרים על החוק.  פגשמ - במולתקאאירועים תכני הב , כך אינך רשאי להתערבעירב

  אנו שומרי חוק ולא נעשה דבר בניגוד לחוק! -ולהזכירך 

ליועץ המשפטי לממשלה ולמשרד הפנים בניסיון למצוא עילה לפנות צר לנו שבחרת שוב 

בניסיון למנוע את הקרנת הסרט התיעודי "רעד שנה כלפני פניה שכזו נעשתה כבר לביטול האירוע. 

 מכתבך,היה פסול. בניגוד לאמור בכי ניסיון זה היועץ המשפטי לממשלה , ובעקבותיה קבע בעזה"

להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, ואין מדובר בקבלה וולונטארית של בנושא זה  העירייה כפופה

קביעתו. לא רק שבג"ץ קבע, שיועץ משפטי של רשות מקומית הוא זרועו הארוכה של היועץ המשפטי 

אלא שבמקרה זה מדובר בהוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים לרשויות המקומיות, וברור לממשלה, 

שפרשנותו של היועמ"ש בעניין זה מחייבת את משרד הפנים כמו גם את הרשויות המקומיות. לאחר 

היה  ,מדים לרשות הציבורושנקבע לפני שנה שרק פעילות מפלגתית אסורה בנכסים עירוניים שע

 לעירייה שאין לה כל סמכות להתערב בתכני האירועים שאנו מקיימים במקלטצריך להיות ברור 

  .  הציבורי

צדדי במכתב שגם פורסם בעיתונות, ולא -באופן חדחרת לפנות אלינו שבאנו מצרים על כך 

כל ההזמנות  -הזכירך לעל הפעילות שלנו. באופן ישיר לשמוע מאתנו על מנת לפגישה הזמנת אותנו 

אותה אנחנו  ת,איפטר השנתיסעודת הבמהלך השנים האחרונות להשתתפותך באליך ששלחנו 

לא יתכן ש.  אם היית מכיר את עבודתנו מקרוב בחיוב לא נענומקיימים עם הציבור הערבי בעירך, 

  הנוכחי. עימותהיינו מגיעים ל

הרוס  בזמנו מן העיריה את המקלט כשהוא בלנו יקש ברצוננו להסב את תשומת לבך לכך

. שיפצנו אותו בעמל רב והשקענו בו מכספי העמותה, והוא עומד גם לרשות תושבי ומוצף במים

כאשר הם זקוקים לו במיוחד. בתקופות אלה דאגנו  ,השכונה, בייחוד בתקופות המבצעים הצבאיים

 למנו אלפי שקלים של חשבונות חשמליואף ש לקיים תורנות במקלט מסביב לשעון לרווחת התושבים

בכל שנות פעילותנו במקום איש מאנשי השכונה לא הביע מורת רוח מפעילותינו ואנו עמלים  .ושמירה

  לטובת שיפור המקום והשכונה.
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בתקוה שתוכל להכיל גם  ,רוע ומתכוונים לקיימוירי האוכמזכירות הפורום אנו עומדים מאח

או שתבוא אתה  ,עמדה אחרתבאירוע נשמח אם תציע לנו דובר שיביע  דעות שאינן מקובלות עליך.

  ותציג את עמדתך. עצמך 

 

לטובת כל לפעול במקלט, ואנו מקוים להמשיך ולפעול  על האישור הולעירייאנו מודים לך 

ערבי וחבל שאתה תהיה  - יהודי דיאלוגהמיועד ל ראין בעיר אף מוסד תרבות אחכאמור, תושבי העיר. 

  הגורם שיסגור את המקום.

  

  ,ומועדים לשמחה , חג שמחטובה וחתימה טובהבברכת שנה 

  

  

  ורום פמזכירות ה

  

יהודית יעקב מנור, פרופ' אבנר בן עמוס,  ,עו"ד סנא אבן ברי, עו"ד חליל אלעמור, ד"ר יונס אבו רביעה

   קשת

  

  מנכ"ל –חיה נח 

  


