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לוחמים לשלום פונים לפרקליטות טרם הגשת בג"ץ עקב סרוב

גורף של המדינה לאפשר לפלסטינים להיכנס לישראל

להשתתפות בטקס יום הזיכרון

הגשת טרם המדינה, לפרקליטות הבוקר פנתה לסקי, גבי עו"ד באמצעות לשלום, לוחמים             תנועת

להיכנס פלסטינים 109 ל- מאפשרת אינה המדינה מדוע לנמק בדרישה בג"ץ) קדם (תהליך              בג"ץ

לישראל על מנת להשתתף בטקס יום הזיכרון הישראלי-פלסטיני אותו מארגנת התנועה.

בדרישה הביטחון לשר ואחרים מיכאלי מירב חנין, דב גלאון, זהבה הכנסת הכנסת חברי פנו כן                כמו

לברר את העניין.

משפחות בני חלקם פלסטינים, 109 עבור לישראל כניסה לאישורי בקשה וחצי כחודש לפני הגישה               התנועה

יום בטקס להשתתף מנת על בטקס, דברים הנושאים כאלו חלקם לשלום, לוחמים חברי חלקם               שכולות,

הזיכרון אותו עורכת התנועה כבר 8 שנים.

את אוהבים לא המנהל עקרוני... באופן לטקס מתנגד "הצבא לתנועה: נמסר פורמאלית בלתי              בתשובה

הבקשה הזאת... הבקשה סורבה בדרג הכי בכיר שקיים".

הייתה: מכן לאחר ההיתרים ממשרד בכתב התנועה שקיבלה מנומקת והלא הפורמאלית הסרוב             הודעת

"הבקשה סורבה על ידי המתאם (עומד בראש המנהל האזרחי)".

מתן לגביי ההחלטות בקבלת הצבא של עינייניים לא שיקולים על קובלת לשלום לוחמים              תנועת

בלבד. ומינהלתיים ביטחוניים לשיקולים בהתאם אישורים לתת אמון הצבא לישראל. כניסה            אישורי

חופש של במניעה הקשורים זרים שיקולים פי על ופעל אלו מסמכויותיו הצבא חרג זה               במקרה

הדמוקרטי הציבורי ובמרחב האזרחית בחברה הצבא של ראוייה לא התערבות היא זו             הביטוי.

הישראלי.



הכה זו בתקופה במיוחד העמים בין הפיוס בתהליך הטקס של הרבה החשיבות את לציין               למותר

השכולות, המשפחות בני בפרט בטקס, הפלסטינים שבנוכחות הרבה החשיבות ואת ונפיצה,            מתוחה

כמוהו מאין חשוב מסר בכך ונושאים הישראלי בשכול גם מכירים והשתתפותם הגעתם בעצם              אשר

לבני עמם.

הישראלי הזכרון יום טקס את השמינית) השנה (זו השנה גם עורכת לשלום לוחמים תנועת הטקס:                על

משנה גדל והוא ופלסטיניות ישראליות שכולות משפחות בהשתתפות נערך הטקס הזכרון. יום בערב              פלסטיני

נישאים בטקס איש. 1800 כ- בטקס נכחו שעברה בשנה המשתתפים. מספר מבחינת דרסטי באופן               לשנה

בשנים ידועים. אמנים בו ומשתתפים רוח, אנשי ומפי הצדדים משני השכולות המשפחות נציגי מפי               דברים

גדול באולם אותו לערוך הביקוש לאור הוחלט והשנה ישראלים של רבות מאות לטקס מגיעים               האחרונות

יותר בגני התערוכה.

לפרטים נוספים :

ארז קריספין - 054-4988766

אבנר הורביץ- 054-7267110

באזורנו האלימות במעגל פעיל חלק לקחו אשר ופלסטינים ישראלים של קבוצה ידי על הוקמה לשלום' 'לוחמים                 תנועת

מפגשי סיורים, משותפות, פעילויות מאות ערכנו האחרונות בשנים קיום. ודו שלום למען אלימות לא בדרכים כיום                 ופועלים

לכל גורפת להתנגדות הכיבוש, לסיום קוראים אנו אלו באירועים ובפלסטין. בישראל והרצאות, בית חוגי סיורים,                פעילים,

סוג של אלימות, משני הצדדים, ולהכרה בקיומם של שותפים לדיאלוג בצד השני.
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