בית משפט דחה עתירה של עיריית
ירושלים שדרשה לבטל השקת ספר על
הנכבה
העירייה עתרה נגד גלריה ברבור ודרשה מבית המשפט שיורה על ביטול
האירוע במקום .לאחר הדחייה ,העירייה הגישה ערעור ,ובנוסף
מקיימת הליך משפטי לפינוי הגלריה
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בית משפט השלום בירושלים דחה אתמול )חמישי( את עתירתה של עיריית
ירושלים ,שדרשה להורות לגלריה ברבור לבטל אירוע השקה לספר על הנכבה.
האירוע ,לכבוד הספר "נכבה בעברית – יומן מסע פוליטי" ,עתיד להתקיים ביום שני
הקרוב .בעירייה כבר הגישו בקשה לערער על ההכרעה לבית המשפט המחוזי.
העירייה הגישה את העתירה בתחילת השבוע ,ובמקביל מקיימת הליך משפטי
לפינויה של הגלריהמהמבנה שבו היא פועלת .השופטת אייכנשטיין-שמלה קבעה
כי לא תיתן כל החלטה שעשויה להשפיע על ההליך המשפטי הראשי – המשפט על
פינוי הגלריה .יחד עם זאת ציינה כי ההחלטה מתקבלת "מבלי שישתמע מכך כי
השימוש שעושה המשיבה )גלריה ברבור ,מ"א( בנכס הוא שימוש ראוי לנכס עירוני".
היא הפצירה בזירוז המשפט על פינוי הגלריה ,עוד לפני פגרת בתי המשפט בקיץ.
"אין זו הפעם הראשונה בה מקיימת גלריית ברבור אירועים מתריסים ,פוליטיים,
אסורים ומפרים במבנה העירוני שבו היא מחזיקה שלא כחוק" ,נכתב בעתירה נגד
האירוע" .דומה כי אין גבול לשפלות הקומה והמעמד אליו מביאה העמותה את
הדברים .החל מפגיעה בזיכרון חללי מערכות ישראל באירוע הקודם ,וכעת הצגת
מדינת ישראל וצה"ל כגזענים המיישמים מדיניות של אפרטהייד כנגד האוכלוסייה

הערבית" .גם העתירה שהגישה העירייה נגד האירוע לפני יום הזיכרון נדחתה על
ידי אותה שופטת.
בבקשת הערעור שהוגשה היום טענו נציגי העירייה כי הנזק שייגרם כתוצאה
מהשימוש הפוליטי בנכס עולה עשרות מונים על תוצאת אי קיום האירוע" .העירייה
לא יכולה להסכים כי עמותה אשר נמצאת כפולשת בנכס עירוני השייך לציבור
תעשה בו שימוש לצרכים פוליטיים" ,נמסר" .בוודאי שלא תוכל העירייה להסכים כי
בנכסים השייכים לציבור יוקיעו את ערכי המדינה ויקדמו דעות השוללות את
קיומה של מדינה ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ויפגעו בצה"ל ובמוסדות
המדינה".
גלריה ברבור הודתה לתומכיה בעמוד הפייסבוק שלה ,והוסיפה" :גם במתקפה
המתמשכת על התרבות  -אנחנו לא לבד .אנו קוראים למוסדות התרבות להביע
סולידריות ולא להיכנע לניסיונות ההפחדה וההשתקה .אמנות יכולה לחבר בין
אנשים איפה שפוליטיקה מפרידה ביניהם ,ומתפקידנו לתת מקום לשיח פתוח גם
בנושאים שנויים במחלוקת ציבורית עכשווית .החוק וחופש הביטוי קיימים כדי
לאפשר זאת ,ואסור לתת לכך להשתנות".

