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שרת התרבות מירי רגב שלחה מכתב דחוף ליועץ המשפטי לממשלה אביחי
מנדלבליט ,בדרישה כי יקדם מיידית חקיקה שתאפשר לשלול תקציבים מגלריה
ברבור בירושלים .המניע למכתב הבהול הוא כוונתה של הגלריה ,השוכנת במבנה
של העירייה ומתוקצבת על ידי משרד התרבות ,לארח אירוע השקת ספר של עמותת
"זוכרות" ,העוסק בנכבה הפלסטינית" .אני מבקשת את התערבותך המידית לקדם
חקיקה ,שתאפשר לנו להפסיק לתמוך אחת ולתמיד במוסדות תרבות ,המשתמשים
בחלליהם הציבוריים כדי לתת במה לחתרנות בלתי פוסקת נגד עצם קיומנו,
סמלינו וערכינו" ,כתבה.
רגב התייחסה לכך שהחקיקה הקיימת אינה מאפשרת שלילת תקציבים
משמעותיים ממוסדות תרבות בשל התכנים המוצגים בהם" .בשנתיים האחרונות
גלריית ברבור בירושלים מנצלת פעם אחר פעם את הלאקונה המשפטית ואת ידינו
הכבולות משפטית כדי להמשיך ב'בירבור פרו פלסטיני בלתי פוסק' ,החותר תחת
עצם קיומנו ומטפח אגדות נכבה" ,כתבה רגב ליועמ"ש" .ניסינו שוב ושוב בשנתיים
האחרונות לעצור את הפעילות החתרנית בגלריית ברבור ,אך נתקלנו בחומה
משפטית בצורה".
במכתב שהעבירה ,היא מוסיפה כי היא וראש העיר ירושלים ,ניר ברקת ,שוחחו
הערב בנושא האירוע וצפויים לפנות לבית המשפט לבקשת צו מניעה לאירוע" ,אך

הניסיון הרע של השנתיים האחרונות מלמד כי צעד זה נבלם על ידי בית המשפט".
לפני כחודשיים דחה בית המשפט בקשה דומה של עיריית ירושלים ,שדרשה למנוע
את קיומו של ערב דיון לקראת טקס יום הזיכרון הישראלי־פלסטיני .גם אז פנתה
רגב ליועמ"ש בבקשה דומה ,אך דבר לא נעשה בנושא מאז.
האירוע במוקד המחלוקת הוא השקת הספר "נכבה בעברית — יומן מסע פוליטי",
מאת איתן ברונשטיין אפריסיו ואלאונור מרזה־ברונשטיין ,המסכם את שינוי השיח
על הנכבה בישראל מאז הקמת ארגון "זוכרות" ב–.2001
מגלריה ברבור נמסר" :אנחנו מארחים השקה של ספר כחלק מהפעילות
התרבותית השוטפת שלנו .אנחנו לא עושים שום דבר שאינו חוקי ,ועובדה שגם
השרה רגב מכירה בזה .אנחנו רואים בתפקידנו להציג גם עמדות שאינן
בקונצנזוס".
מעיריית ירושלים נמסר בתגובה" :בהנחיית ראש העיר ,בכוונה ירושלים לפנות
לבית המשפט בבקשה שייתן צו מניעה דחוף כנגד קיום האירוע .העירייה מנהלת
הליך משפטי לסילוקה של גלריית ברבור אשר מחזיקה בנכס לא כדין ובמעמד של
פולשת ומסיגת גבול .אנו רואים בחומרה את השימוש האסור והציני שעושה
העמותה בנכס העירוני ,והעירייה מצפה שבית המשפט ישים סוף להתנהלות
המופקרת והמתריסה של העמותה נגד החוק והערכים".
ממשרד היועמ"ש ומעמותת "זוכרות" טרם התקבלה תגובה.

