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 ריכוז יוזמות פיוס משותפות

עם עשרות אירועי התפרץ בד בבד עם מבצע "שומרי החומות" קשה בין יהודים לערבים אלימות  גל 

 . ברחבי הארץובכל כפר קאסם, אום אל פאחם , עכו, בלודאלימות שפרצו 

 תגובות 

 הגיב לאירועים האלימים: "שום דבר לא מצדיק לינץ' של ערבים   בנימין נתניהו ראש הממשלה

ביהודים, ושום דבר לא מצדיק לינץ' של יהודים בערבים. אנחנו לא נקבל את זה. זה לא אנחנו 

מות הזאת. אנחנו נחזיר את השלטון ואת המשילות לערי ישראל בכל מקום. בכל הערים, האלי

 .םמעורבות, בערים יהודיות, בכל מקובערים 

 הדם אמנם חם, הלב סוער, המראות קשים. אבל אסור לנו  לציון, הרב דוד יוסף: הראשון"

להיגרר לפרובוקציות ולפגיעה באדם או ברכוש. על פי תורת ישראל אין שום היתר לקחת את 

יים ולפעול באלימות, יש להותיר את מלאכת השבת הסדר על כנו לידי משטרת החוק ליד

 " ישראל שזהו תפקידה.  עלינו להיות אור לגויים, ולא חלילה להיפך.

  ,קרא להפסקת האלימות ולפעולה אזרחית יהודיתיו"ר הרשימה המשותפת, איימן עודה-

 מצור והכיבוש, ולמען שלום וביטחון לכולם". ערבית "נגד ההסתה, ה

 הפוליטיות הערביות, לראשי המועצות והכפרים ולאנשי הדת, "לצאת  ח"כ עבאס פנה להנהגות

בקריאה ברורה לשמור על חיי האנשים, לשמור על הסדר הציבורי ולפעול באחריות ובחוכמה 

כדי למנוע הידרדרות של המצב עוד יותר. בימים הבאים נמצא את הזמן לעשות חשבון, לגנות 

אחריות. אולם כעת בואו ונחשוב בהיגיון, נפעל ולהטיל את האחריות על מי שצריך לשאת ב

  בהיגיון ונשאף כולנו לתקן את המצב".

  ח"כ עיסאווי פריג )מרצ( כתב: "בעת הזו אסור לשתוק! האנרכיה ברחובות רמלה, לוד ומקומות

לפעול להרגעת  –אחרים מאיימת על קיומנו כחברה. יש לנו כמנהיגי הציבור משימה אחת 

רבים ויהודים כאחד שאנחנו שכנים ולא אויבים. אנא מכם, חיזרו לבתים, הרוחות, להבנה של ע

  חדלו מהאלימות, אל תהרסו את הבית מבפנים".

  אנו, ראשי ":  להרגעת הרוחות בקריאה משותפתראשי מועצות אזוריות ערביות ובדואיות

מועצות אזוריות, יהודים וערבים, קוראים בזאת להרגעת הרוחות ולהשבת הסדר על כנו בכול 

מעשי האלימות שאנו עדים להם בימים אלה  .יהודים וערבים וביישובים מעורבים –היישובים 

מערכת היחסים בינינו, יהודים וערבים, נבנתה  .הם מעשים פסולים שאי אפשר לקבלם

ברגישות במשך שנים והיא מבוססת על האינטרסים המשותפים לכולנו, בלי הבדל לאום ודת. 

קיצונים האירועים האלימים שאנו עדים להם בימים אלה מצד  .המשותף רב על המפריד

אנחנו, יהודים  .משולחי רסן, מעמידים בסכנה של ממש את רקמת החיים המשותפים שלנו

 " וערבים, קוראים להפסיק לאלתר את מעשי האלימות ולשוב ולהידבר למען העתיד שלנו, כולנו

 

  יוזמות פיוס משותפות

 מפיין מצולם של בני הדתות השונות עובדי בי"ח רמב"ם יצאו בק 

  והפיצו סרטוןעובדי המרכז הרפואי לגליל )ביה"ח בנהריה( הפיקו 

שממחיש את האחווה ושתוף הפעולה בין כל המגזרים, לצלילי "אין לי 

 אחרת" ארץ

 בבי״ח מאיר בכפר סבאפרחים של ׳תג מאיר׳  תחלוק 

  ,ערבים ויהודים כדי לזכור ולהזכיר,  שאנו  יחד: במרכז חורבבחיפה

 פה ביחד, מאז ולתמיד ונקרא לרגיעה ולפיוס.

https://business.facebook.com/mhhisrael/?__tn__=kC-R&eid=ARAKUGI8QeDqB4wIIyTL5IhHA1TVRzeiK7313xbuCwxiP915bPf5hBu5MDE-am5sn3v3DkQT-wigJdkX&hc_ref=ART7v8vGNafcXt0boiLjfRvI1Ngmv7pzGmC8xaBWcs9jDpK48CqeR_7Rw1V1jGSqzJY&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARC1VLsNJ9qFN6DhDhjTn6dqaEnbFQRdpGA94dRSUtUNgQedNB0My8GXAilwvksF1HPZhPfyrVML_ET23aaIxQG2-PypMYCZNiq4kaO1SvgyyJy2u2gO-NMtFms3S4adlPRHiOu-HOXpSHASoec91kHp1tuMSGizweNJKSWstIJg2ViwIMjdSKj8ZYk1C7KUG5kJDc86QLntls0MBVHxl33WqBIm1ADuxMOOknEYFZE6CK2U5esUIzxZPSt2wTavw3aY6TCcC_5XicpXYDK8UmX7W3d35AstxWgUAL0z5-pCPs8gNHBoGnE
https://business.facebook.com/mhhisrael/?__tn__=kC-R&eid=ARAKUGI8QeDqB4wIIyTL5IhHA1TVRzeiK7313xbuCwxiP915bPf5hBu5MDE-am5sn3v3DkQT-wigJdkX&hc_ref=ART7v8vGNafcXt0boiLjfRvI1Ngmv7pzGmC8xaBWcs9jDpK48CqeR_7Rw1V1jGSqzJY&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARC1VLsNJ9qFN6DhDhjTn6dqaEnbFQRdpGA94dRSUtUNgQedNB0My8GXAilwvksF1HPZhPfyrVML_ET23aaIxQG2-PypMYCZNiq4kaO1SvgyyJy2u2gO-NMtFms3S4adlPRHiOu-HOXpSHASoec91kHp1tuMSGizweNJKSWstIJg2ViwIMjdSKj8ZYk1C7KUG5kJDc86QLntls0MBVHxl33WqBIm1ADuxMOOknEYFZE6CK2U5esUIzxZPSt2wTavw3aY6TCcC_5XicpXYDK8UmX7W3d35AstxWgUAL0z5-pCPs8gNHBoGnE
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 עומדים יחד ערבים ויהודים בשביל תקווה, בשביל לעצור את האלימות : בצומת נהלל

 והפילוג, בשביל להביא אור גדול בתוך החושך.

 חלוקת פרחים בנוכחות ראש מועצת גוש חלב. בצומת גוש חלב 

 צרת בעד חיים ענוך מכל הארץ מנהלי ומנהלות בתי ספר, א.נשי חי: כן הכנסת מול מש

 משותפים ונגד אלימות.

 בירושלים  רחבת המשביר הישןב עצרת 

 שופרסל בדרך הבנים.בדס חנה רבפ 

 תמיכה עצרת  –בסמת טבעון ב 

  יהודים וערבים יכולים לחיות ביחד. -מחלף חמד 

 בכיכר בכניסה לשני הכפרים, ליד קיוסק המרכז. נקובא,-רפא / עין-ת פרחים בעיןחלוק 

  ,ה הלבנונית.מפגש בתחנת אוטובוס בכניסה לכפר מול המסעדחלוקת פרחים באבו גוש 

 ֿחלוקת פרחים בצומת שמרת 

  5על הגשר מעל כביש ש העין רא -בכפר קאסם 

 כיכר העצמאות השרון  ברמת 

 מיכה התנדבות וסיוע לתושבי לוד באמצעות ארגון הקהילות של לוד "קהילודת"  

  מרגיעים את המצב בגליל -עצומה  

 אופים עוגה לשבת לתושבי לוד ועכו 

  סיירות של סבתות להרגעת המצב -מבצע סבתא  

 :תקשורת, מידע ופלטפורמות

  קבוצת פייסבוק -הרוב המתון 

 קבוצת פייסבוק -דים בוחרים בחיים ערבים ויהו 

  מרגיעים את המצב בגליל טלגרםקבוצת 

  מרגיעים את המצב בבאר שבע  טלגרםקבוצת 
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