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 פיטרהופעה של אהוד בנאי בכפר סילוואן במהלך חג עיד אל : הנדון

 

אברהים אבו סמיר מוסא, אמגד  ותושבי הכפר סילוואן, ארגון 'עמק שווה'פנייה זו נשלחת בשם  .1

 .)מצ"ב ייפוי כוח( אלתין ועלאא סמיר רוידי

ביום ", מסגרת פסטיבל "יוצרים תהלים, בעל פי הפרסום באתר האינטרנט של עמותת אלע"ד .2

: 1, תתקיים במרכז המבקרים עיר דוד הופעה של הזמר אהוד בנאי21:00החל משעה , 6.6.2019

טרובדור הרוק הישראלי ומשורר הבלוז העברי מגיע לעיר דוד, עם כל הצלילים, אהוד בנאי "

לצד השירים האהובים והמוכרים, יתנגנו על הבמה  המראות והחוויות שאסף בדרכו עד היום.

בעיר דוד גם שירים מהיצירה החדשה המתהווה בימים אלה. כמו בכל הופעה גם כאן השירים 

גע העכשווי, את הערב החד פעמי, ויהפכו לכדי חגיגה מיוחדת יקבלו פירוש חדש שתואם את הר

של צלילים ומילים. אהוד שולח לנו גלויות צבעוניות בצלילים ממקומות יקרים לליבו )עיירה 

בדרום, דיונות הזהב שבמדבר, שוק מחנה יהודה, תל אביב וגוש דן(, ודרישות שלום מדמויות 

שאול, אסתר ופלורנטין(. הוא חולק איתנו את אהבתו ססגוניות ואהובות )ג'מלי פורוש, דוד ו

רחוקים, שיכולים להיות כל אחד ואחת  -וגעגועיו למקומות מופלאים ולאנשים קרובים

עם השירים האהובים מכל התקופות והאלבומים: היום, כולם יודעים, טיפ טיפה, זמנך  מאיתנו

 ".עבר, פלורנטין, דוד ושאול, ג'מלי פורוש ועוד...

מו המציין את סיוע, במועד זה יחגגו התושבים המוסלמים בכפר סילוואן את חג עיד אל פיטר, כידו .3

, להעניק מתנות להיפגש לארוחות חג נוהגים בני משפחה וחברים של חודש הרמדאן. במהלך החג

  .ולהרבות באכילת דברי מתיקה
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המוסלמים, כולל מי  בהינתן שהפסטיבל יתקיים תחת כיפת השמיים, צפויים כל תושבי סילוואן .4

 שישבו סביב שולחן החג בתוך ביתם, "להשתתף" בעול כורחם בהופעה של בנאי.

בענייננו, מדובר בהתנגשות בין ה"זכות לבידור" של המשתתפים בפסטיבל, לשמוע את בנאי מבצע  .5

)ככתוב  היום, כולם יודעים, טיפ טיפה, זמנך עבר, פלורנטין, דוד ושאול, ג'מלי פורושאת השירים 

 בפרסום הנ"ל(, לבין חופש הפולחן והתנועה של תושבי סילוואן המוסלמים. 

להימנע מלהפוך את סביבת מקום ההופעה למתחם צבאי סגור נבקשך אלה, מיוחדות בנסיבות  .6

של תושבי בכפר לאפשר תנועה חופשית וכפי שהמשטרה נוהגת באירועים מסוג זה, וחסום, 

  סילוואן המוסלמים ואורחיהם.

 לקיום האירוע. מטעמךהרישיון שניתן עותק נבקש לקבל את  בנוסף, .7

 נודה להתייחסותך המהירה. .8

 

 בכבוד רב,  
 איתי מק, עו"ד  


