
 

 

              בהול             04.202221.  ראש העיר חיפה הגברת עינש קליש רותם    לכבוד 
 

 מניעת השתתפות עובד עירייה בכנס אנטי ישראלי פוליטי בניגוד לחוק  הנדון: 
 

 שלום רב גברתי  
 

   
 
   

  יתקיים אירוע מיוחד  מחר . מפרסומים בתקשורת וברשתות החברתיות עולה ש1
וכן למאבק    לציון הנכבא של העיר חיפהשל הארגון הקיצוני  חרכת שבאב חיפה  

 1ב.  ”בכיבוש ביחוד לרגל הימים האחרונים. לינק לאירוע מצ 
  - ואני מצטט מפרסומי האירוע . האירוע הינו כמובן שיקרי ומפיץ את עלילות הדם  2
לסמל להמשכיות האחיזה בצל המשך  בתקופה אחרונה, הפכה נפילת חיפה  "

הנכבה והשלכותיה הישירות על חיינו. ההתקוממות העממית האחרונה (הכוונה  
מהניסיונות לעקור משפחות   –ב"כ) וכל מה שליווה אותה  – לאירועי מאי אשתקד 

  –פלסטיניות, דיכוי שלטוני אכזרי והתפרצות המתנחלים על השכונות ערביות 
קיימת ושיום השנה לנפילת העיר וכיבושה הוא מעין  מדגישים שהסכנה עדיין  

   …תזכורת שנתית לחשיבות המשך המאבק נגד ניסיונות כפייה ושליטה קולוניאלית
אקצא,  -ומה שהיה בשנה שעברה, כך הוא היום; הכיבוש ממשיך לפלוש למסגד אל "

והחיסולים ממשיכים בנקודות התפר ובתוך הערים הפלסטיניות הכבושות. לכן,  
יצומו של קרב חדש שאנו מנהלים עם הכיבוש, חובה עלינו כתושבי העיר הזו  בע

 .…?לשאול את עצמנו: חיפה לאן
 עורווא סוויטאת.  . בין המשתתפים באירוע יהיה גם עובד עירייה בשם 3
ובמקום לפעול לחיזוק העיר    לתפקיד רק לאחרונה מונה   עורווה סוייאטת  . מר 4

 הוא חובר לכוחות הקיצונים בעיר שפועלים להסית להתסיס ולהמריד את העיר.  
 איך ייתכן שעובד עירייה ישתתף בכנס פוליטי לסיום הכיבוש?  

איך ייתכן שעובד עירייה כשכיר או פרילנסר ישתתף בכנס שבו ישנה עלילת דם  
 שישראל פולשת למסגד אל אקצא?  

פטר אותו  אסור עליו השתתפות בכנס ככל שיסרב אין מנוס מלורא לך ל . אני ק5
 באופן מידי . 

לירושלים. בחיפה    940. כמו שאת אומרת תמיד מי שמחפש בלגן שיקח קו 6
 מתעסקים בבניה לא בנכבא ובשנאה. 

 
 וחג שמח  בברכה 

 שי גליק מנכ"ל בצלמו 
 

 
 חברי מועצת העיר         העתק :

 מנכ"ל העירייה
 יועמ"ש העיריה 

 
1 -https://facebook.com/events/s/%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89

%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A7-
%D8%A7%D9%8474/532185515150536 / 

https://www.mekomit.co.il/ps/80959/


 

 

 שר הפנים 
 מנכ"ל משרד הפנים  

 יועמ"ש משרד הפנים  
 ממונה מחוז צפון במשרד הפנים

 

 

 

 


