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עיריית עפולה תמנע מתושבי האזור להיכנס לפארק
העירוני לאורך החופש הגדול

הפארק יהיה פתוח לקהל הרחב בימי שישי, אך מי שאינם תושבי העיר לא יוכלו להשתתף
בפעילויות שיתקיימו בו. בקמפיין הבחירות שלו הצהיר ראש העיר כי "כיבוש הפארק חייב

להיפסק" וכי צריך "להניף בו דגלי ישראל ולהשמיע מוזיקה בעברית"

עיריית עפולה תמנע ממי שאינם תושבי העיר להיכנס לפארק העירוני במהלך החופש הגדול, למעט
יום אחד בשבוע שבו האתר יהיה פתוח לציבור הרחב. החלטת העירייה, שהתקבלה היום (שני),

מגיעה לאחר שראש העיר אבי אלקבץ הצהיר בקמפיין הבחירות שלו שימנע מתושבי יישובים ערביים
מהסביבה להיכנס לאתר. "כיבוש הפארק העירוני חייב להיפסק", אמר אז. "זה לא עניין פוליטי, זה לא

נושא לבחירות, זה פשוט דבר מהותי ועקרוני - פארק שנבנה לתושבי עפולה צריך להישאר שלהם".
לפי החלטת העירייה, תושבי העיר יוכלו להיכנס לפארק ללא עלות ובהצגת תעודה מזהה, וילדים

תושבי העיר יוכלו לרכוש צמיד בעלות של עשרה שקלים, שיקנה להם כניסה לפארק לאורך כל
התקופה. בימי שישי הפארק ייפתח לקהל הרחב, אך מי שאינם תושבי עפולה לא יוכלו להשתתף
בפעילויות שיתקיימו בו. רשת המתנ"סים "שחקים עפולה", שהעירייה הסמיכה אותה להפעיל את

הפארק בחודשי הקיץ, הודיעה כי בכוונתה להפיק עשרות אירועי פנאי, קהילה ותרבות בפארק.
בשנים האחרונות התלוננו תושבי העיר כי ערבים מיישובים אחרים באזור פוקדים את הפארק העירוני.

בהפגנה שנערכה לפני כשנה מול הפארק, תחת הכותרת "שמירת צביונה היהודי של עפולה", אמר
אחד המפגינים כי ערבים מגיעים לעיר מפני ש"הם באים לצוד יהודיות, הם באים להתבולל". מפגינה

אחרת תהתה מדוע היא צריכה ללכת לפארק ו"לשמוע רק ערבית".
ראש העיר אלקבץ, שהקים את הפארק העירוני בקדנציה הקודמת שלו, התמקד בקמפיין הבחירות
האחרון שלו ב"צביון היהודי" של עפולה. כחלק מהקמפיין הוא השתתף בהפגנות נגד מכירת בתים

בעיר לערבים, ובאחד הפוסטים שפרסם בדף הפייסבוק שלו, הוא כתב כי "מוכרחים להניף בגאווה את
דגלי ישראל בכל הפארק ולהשמיע מוזיקה בעברית". מאז שנבחר אלקבץ נסגר הפארק כמה פעמים

לטובת תושבי עפולה, אך לא למשך זמן ארוך כמו שמתוכנן כעת. מוקדם יותר החודש השתתף
אלקבץ בהפגנה נגד מכירת בית למשפחה ערבית בעיר - הפעם בעת כהונתו כראש עיר. 

מעיריית עפולה נמסר בתגובה כי "הפארק העירוני נבנה בכספי הציבור ואחזקתו משולמת על ידי
הציבור העפולאי. הפארק העירוני יהיה פתוח לכלל הציבור בימי שישי ללא תשלום, ובשאר הימים

ישמש כמתנ"ס לכל דבר, כמו מקומות רבים אחרים ברחבי הארץ הסוגרים פעילות לתושביהם בלבד".
עו"ד גיל גן-מור, מנהל היחידה לזכויות חברתיות ולשוויון באגודה לזכויות האזרח, אמר בתגובה:

"החלטת העירייה היא בלתי חוקית. העובדה שהמניע הגזעני מוסווה בקריטריון של מקום מגורים אינה
משנה את הפסול בהחלטה, וממילא החוק אוסר על הפליה בכניסה למקום ציבורי גם מחמת מקום
מגורים. יתרה מזאת, בעבר בג"ץ כבר אימץ מסקנות ועדה שקבעה שאין להדיר מפארקים עירוניים

תושבי רשויות אחרות, והכנסת אף אסרה בחוק על גביית תשלום בכניסה לפארק. האגודה תפעל נגד
ההחלטה אם לא תשונה".

מעמותת סיכוי, הפועלת למען שוויון ושותפות בין האזרחים הערבים לאזרחים היהודים בישראל,
נמסר: "פארקים ומרחבי בילוי ציבוריים הפכו למוקד חשוב וחיובי של מרחב משותף ליהודים וערבים
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בישראל. מי שמסתובב בפארקים או קניונים ברחבי הארץ יכול לראות זאת בקלות. ברור כי הניסיון של
ראש העיר להפוך את הפארק בעפולה למרחב סגור 'לתושבים בלבד' מכוון למעשה להדרת המבקרים

הערבים מיישובי הסביבה. זהו המשך ישיר לרוח הגבית המסוכנת שהוא מעניק לתומכי ההדרה
וההסתה, ובדיוק ההיפך ממה שמצופה ממנהיג מקומי באזור כמו עפולה. בלתי נתפס שערבים תושבי
האזור מספיק טובים כדי לשמש רופאים, רוקחים ונותני שירות בעפולה, אבל לא יוכלו להנות ממשאב

ציבורי כמו הפארק בעיר".

 


