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 לכבוד

 ד"ר סמיר סובחי מחאמיד

 פחם ראש עיריית אום אל

 שלום רב,

 ביטול הופעתו של תאמר נפארהנדון: 

 

 הודעה, לפיה לאחר לפני שעות ספורות התפרסמה בעמוד הפייסבוק של עיריית אום אל פאחם 

הופעתו של תאמר נפאר, שהיתה מתוכננת את בטל החלטת ל ,התייעצת עם חברי מועצת העירייהש

 )בתרגום חופשי(: הוא הנימוק שניתן לביטול יום חמישי הקרוב. ב בסינמטק להתקיים

 עםאינם מתיישבים  םהופעות רבות של האמן ומצאנו שהבנו צפילחלק גדול מתכני שיריו ו "האזנו
פחם, מכיוון ששיריו מכילים ביטויים, -אום אלבדתית, מוסרית, חינוכית ותרבותית מבחינה המקובל 

 "מונחים ורעיונות שאינם תואמים את הלך הרוח התרבותי והחברתי שלנו.
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החלטה זו התקבלה בחוסר סמכות תוך פגיעה קשה בחופש הביטוי האמנותי. לנבחר ציבור אסור 

של יצירות אמנות או מופעים המועלים במוסדות ציבוריים, במוסדות להתערב בתוכן האמנותי 

 .תרבות הנתמכים בכספי ציבור או במוסדות תרבות פרטיים

כפי שנמסר לנו כל הכרטיסים למופע של תאמר נפאר כבר נמכרו, וההחלטה פוגעת פגיעה חמורה הן 

בזכותו של האמן לבטא את עצמו והן בזכותם של תושבי אום אל פחם המעוניינים בכך להיות נוכחים 

 בהופעה.

גד מוסדות בארבע השנים האחרונות נשמעו שוב ושוב איומים על חופש הביטוי האמנותי שכוונו נ

נגד הצגות, סרטים ושירים שעסקו בכיבוש ובסוגיות רגישות נוספות. שוב ושוב ום יתרבות פלסטיני

לראשי רשויות מקומיות אין סמכות וכי לשרת התרבות  ,הבהירה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

טרפו להתערב בתוכן האמנותי של היצירה. עגום במיוחד שעיריית אום אל פחם והעומד בראשה הצ

 לקולות אלה שמבקשים להטיל צנזורה על תרבות ואמנות.

בשל הזמן הקצר שנותר עד לקיום ההופעה נבקשך להודיע ללא דיחוי שאין כל מניעה לקיים את 

 ההופעה כמתוכנן.

 בכבוד רב,
 

 דן יקיר, עו"ד       
 היועץ המשפטי       

 

 נהלי(ימ-)ציבוריגב' דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה  העתק:
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