
השרה רגב ליועמ״ש: 

עד מתי ידינו יהיו כבולות? 
למרות "חוק הנכבה", ולמרות התנגדותה של עיריית 

ירושלים, צפויה "גלריה ברבור" לערוך ערב השקה 
לספר "נכבה בעברית - יומן מסע פוליטי". 
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מירי רגב 

צילום: מרים אלסטר, פלאש90 

גלריה ברבור, מוסד תרבות ירושלמי המזוהה עם השמאל הקיצוני ופועל 
בנכס השייך לעירייה, מתכוון לערוך בעוד כשבועיים ערב השקה לספר 

"נכבה בעברית - יומן מסע פוליטי". 

https://www.inn.co.il/More/Staff.aspx


הערב צפוי להיערך במקום למרות הוראות חוק הנכבה, המאפשרות לשלול 
סיוע ציבורי מאירועים בהם מתבצעת סטייה מהוראות החוק, ובין היתר ציון 

הקמת מדינת ישראל כ"נכבה". 

בעקבות פרסום האירוע פנתה היום (שלישי) שרת התרבות מירי רגב ליועץ 
המשפטי לממשלה, בבקשה לסייע לתיקון החוק כך שימנע קיומם של אירועים 

כאלו. 

"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 למנדלבליט. 

לדבריה, "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. ניסינו 
שוב ושוב בשנתיים האחרונות לעצור את הפעילות החתרנית בגלריית ברבור, 

אך נתקלנו בחומה משפטית בצורה". 

"ניר ברקת, ראש העיר ירושלים, ואני שוחחנו בשעה אחרונה בעניין צו מניעה 
לעצור פעילות חתרנית ב- 18.06.18 בגלריית ברבור, אך הניסיון הרע של 

השנתיים האחרונות מלמד, כי צעד זה נבלם על ידי בית המשפט. אוזלת היד 
וחריקות הבלמים מהפן המשפטי מובילות לכך שגלריית ברבור ומוסדות 
תרבות אחרים, היונקים מעטיני המדינה, הופכים את הבמה הציבורית, 

שניתנת להם על ידי המדינה, כדי לנגח, להתריס ולחתור נגדה", ציינה רגב 
במכתבה. 

"לכן, אבקש דיון מידי בלשכתך כדי לקדם חקיקה אפקטיבית, שתעצור תמיכה 
בגלריית ברבור ובדומותיה בשל הנסיבות האמורות לעיל. עד מתי תהיינה ידינו 
כבולות?! לא ניתן להשלים עוד עם הלאקונה המשפטית ולגלגל עיניים", חתמה 

רגב. 



מעיריית ירושלים נמסר בתגובה, "בהנחיית ראש העיר בכוונת עיריית ירושלים 
לפנות לבית המשפט בבקשה שיתן צו מניעה דחוף כנגד קיום האירוע. העיריה 
מנהלת הליך משפטי לסילוקה של גלרית ברבור אשר מחזיקה בנכס שלא כדין 

ובמעמד של פולשת ומשיגת גבול. אנו רואים בחומרה את השימוש האסור 
והציני שעושה העמותה בנכס העירוני והעירייה מצפה שבית המשפט ישים 
סוף להתנהלות המופקרת והמתריסה של העמותה כנגד החוק והערכים". 

מנכ״ל ארגון ״בצלמו״ שי גליק מסר בתגובה, ״לא יתכן שכספי ציבור ישמשו 
במה לארגון מסית אשר תומך בחרם על ישראל, קורא לזכות השיבה ואחראי 

לציון נרטיב הנכבה השקרי. אני מברך את ראש העיר ירושלים ושרת התרבות 
שפועלים להפסיק כל מימון למקום שמשמש במה להשמצת מדינת ישראל״.


