
שבהןשכחותאותנו"הזהירו

ויושתתו,יתלשונשיםמופיעות

חששנו"לאאבל

יונתןסידוןו

חרדיאנטימאבקלא״זהכימבהירמצונזרת""לאהקמפייןבראששעומדאייקון,אורי־הרב

נוותרלאפשרות,פה"איןומדגישזטי״הפלורליהציבורשלזיפוראלאדתי,אנטיולא

הציבוריתלתודעההנשיםהדרתענייןאתשהכניסהאישעםראיוןשלנו"הערכיםעל

גוזנימגדסגל,פולצילומיםסידוןיונתןמאת

אובםםיה.כמעטבשריטה,שמדוברמודהאיילחאוריהרב•סכם

שללסוגמידהופךבעירמודעותלוחפניעלשלומעברכל

TS1$$המתנו■TS1$$המתנו־לפוםטריםשקשורמהבכלמומחהכברהאישמחקר.₪^

$DN2$■המתנו$DN2$להימנעיכוללאכברהואבירושלים.החוצותשטחיעלססים

לפניעודוזהיסודיתבדיקהגוררבדרכושנקרהמודעותלוחכלמזה.

יזום.באופןמגיעהואשאליהםלוחותעלשדיברנו

ביזארי,בתחביבמדוברלאגםפנוי,זמןמעודףסובללאאיילוןהרב

נשיםכמהלבררמגובשת:אג׳נדהעומדתהדקדקניתהבדיקהמאחורי

בבירה.המודעותלוחותגבישעלהכרזותאתמעטרות

מצונזרתלאהקמפייןבראשאיילוןהרבעומרהאחרוניםבשבועות

סו־הציבורימהמרחבהנשיםהדרתנגדירושלמיםתנועתשמובילה

גיה

$TS1$סוגיה$TS1$

$DN2$סוגיה$DN2$והארצי.המקומיהיוםמסדרלרדתשמסרבת

ואפילוכמיעוט,התנהגבעירהפלורליסטיהציבורשנים״במשך

מס־המכריע״,והרובהרובכאןשהואפיעלאףוזאתמוכה,כמיעוט

ביר

$TS1$מסביר$TS1$

$DN2$מסביר$DN2$כאן״אנחנומשנתו,אתהעיר״ל״כלבראיוןאיילוןהרבהשבוע

התרגלבירושליםהפלורליסטיהציבורהזו.הפירמידהאתלהפוךכרי

גילופתאוםבעיראנשיםשלנוהקמפייןבאמצעותהראש.אתלהוריד

הזההמאבקסירה.באותהכולםלבד,לאשהםהבינוהשני,אתאחד

עצמ־אתלצנזרהתרגלנוכבראנחנוהפלורליסטי.הציבורשלהוא

נו,

$TS1$,עצמנו$TS1$

$DN2$,עצמנו$DN2$עללהבין,צריךבביקורת.אלינובאבכללשמישהולפניעורוזה

שוםתהיהלאומתן.משאמנהליםלאאנחנושלנוהערכיתהמערכת

שלנוהערכיםעלפשרות,פהאיןוגברים,נשיםביןשוויוןעלהידברות

לאהואהחרדיהציבורדתי,אנטיולאחרדיאנטימאבקלאזהנוותר.לא

הפלורליסטי״.הציבורשלהסיפורזההזהמהסיפורחלק

בעיר?הפלורליסטיהציבוראתמרכיבמי

בז־שמאמיןהאידיאולוגיםהקצוותמכללציבורהיאשלנו״הכוונה

כות

$TS1$בזכות$TS1$

$DN2$בזכות$DN2$ודתייםחילוניםאנשיםכוללתהקשתרצונו.לפיפהלחיותהאחר

מייצגבפרט,והחילוניבכללהפלורליסטיהציבורגווניהם.כלעל

ממלחמות,שסבלהבמדינההחייםעייפיםאנשיםשלישראליסיפור

שה־היאהבעיהולריב.להיאבקרוציםלאכברהםלנוח.רוציםועכשיו

ציבור

$TS1$שהציבור$TS1$

$DN2$שהציבור$DN2$התנגשויות״.יוצרוזהבמרחבלבדלאהפלורליסטי

10אופירבנותלשתיואבלרבקהנשויקונסרבטיבי,רב(,42איילון

בתלפיות.אוריוצרקהילתומייסדארנונהבשכונתמתגורר(,וערי

אתירושלמיםבתנועתהקמנווחצי־שלושהחודשיים״לפנילדבריו,

היההחוצההענייןעםלצאתהטריגרמצונזרת.לאהפייסבוקקבוצת

הגיעשזהברגענשים.שירתבגללאירוענטשובבה״דכשצוערים

העו־העניין.אתולפוצץיותרלשתוקלאהזמןשהגיעהחלטתילצבא,

בדה

$TS1$העובדה$TS1$

$DN2$העובדה$DN2$הישרא־המיינםטריםבתוךללגיטימיהופךנשיםשירתעלששיח

לי,

$TS1$,הישראלי$TS1$

$DN2$,הישראלי$DN2$הקמפייןעםיצאנווזניח.שוליבענייןמדוברשלאמראהצה״ל,שזה

ייעלםשהענייןחששנוובאמתשליט,גלעדשחרורלפניספוריםימים

לאבנושאהעיסוקמאזלשמחתיויתמוםם.הציבוריהיוםמסדרבמהרה

נשיםהדרתשלהענייןכלכמהמראהזהוהתעצם.הלךרקאלאפסק,

הישראלית״.החברהבתוךעמוקטבוע

איילוןהרבאבלוגועשת,לתוםסתבמהרההפכההפייםבוקקבוצת

האפקט״,אתעושהלאלבד״פייםבוקבשטח.מעשיםגםשצריךהבין

מביןלאפשוטמספיקותהזהמהסוגשמחאותשחושב״מיקובע,הוא

לאמעשיםובליתקשורתיתתמיכהבליפייסבוקחברתיות.ברשתות

עצומותוחצימיליוןלהחתיםקבוצות,מיליוןלהקיםאפשרכלום.שווה

מקסימוםזהמשמעות.שוםלזהאיןהחוצהיוצאלאזהאםובתכלס

האגו״.עלטופחבלב,טובלךעושה

ובמרכזווחצי,כחודשלפניהתחילהשטחבפעילותהראשוןהצעד

מצונזרתבלאתכננוהכרזותאתנשים.יצולמושבהןכרזות70הכנת

ההגעהלקראת״ממשהעיר.ברחבימרפסותועלחלונותעללתלות

בעיר,הוניגמןחברתשלהמצונזרבקמפייןואניאשתינתקלנולדפוס,

איילון,הרבמשחזרנחתך״,פשוטברםנדיהפרזנטוריתשלכשראשה

עומרמילבדוקובמקבילשלנוהכרזותאתולתלותלהדפיס״החלטנו

לכךשאחראיתשמילנוהתבררשערכנובירוריםלאחרהצנזור.מאחורי

שלה.השלטיםמהשחתתחששבעקבותחוצות,פרסוםזוהרחברתהיא

גביעלכרזותלהפיץהחלטנובצנזור,ידאיןשלעירייהלנוכשהתברר

הגדלנוהפעםהעירייה.שלבתחברתשהיאאריאלשלמודעותלוחות

עלשנפלנולנושאמרוזוכראניפוסטרים.140והרפםנוהכמותאת

במהירותיתלשונשיםמופיעותשבהןשכרזותאותנוהזהירוהראש,

פוס־ארבעהבעירהושחתוכהערובאמת,חששנו.לאאבלויושחתו,

טרים

$TS1$פוסטרים$TS1$

$DN2$פוסטרים$DN2$.מופיעותשבהןכרזותבמרחבלפרסםשלאההסברבכלל,בלבד

שלאנרכיה,שלתירוץזהומקומם.מקובללאלהשחתהמחששנשים

מופרך״.שהחשששצדקנו,לכולםהוכחנולשמחתיחוק.בלימדינה

שלהקמפייןסביבהיהבמאבקמכונןצעד״עודכימוסיףאיילוןהרב

מאוראבלהעמותה,שלהמבורכתבעשייהתומכיםאנחנואדי.עמותת

ובמהרהבלבד,גבריםמופיעיםשבוקמפייןשהועלהזהאתאהבנולא

ולנורציני,נושאהריזהאיבריםתרומתמאיתנו.שמעההזוהעמותהגם

לזכותשלהם.מהפרסוםממודרתמהאוכלוסייההציאיךברורהיהלא

קמפייןעםבמהירותותיקנהשטעתה,הבינהשהיאלומרישהעמותה

העירונייםבשלטיםשגםלראותאפשרנשים.שלתמונותגםהכולל

מודעותמפרסמתהעירייהחנוכהולקראתמהותישינוילאחרונהיש

נשים״.מופיעותשבהן

בחורשנרשמהנשיםהדרתנגדבמאבקנוספתחיוביתהתפתחות

תקופהלאחרהחלהראנםקולבןהירושלמיתהמחולכשלהקתשעבר,

במהלךגםכבעבר.מוסטיםולאמורמיםוילונותעםלהופיעארוכה

הז־שלקלאסימקרה״זהנכבד.חלקהיהמצונזרתלאלקמפייןהזה

נחה״,

$TS1$,הזנחה״$TS1$

$DN2$,הזנחה״$DN2$בכללהווילונותאתלהסיטשנעשה״הלחץאיילון,הרבטוען

טיפלולאלהזנחהאחראיהואאבלברקת,שלבקדנציההתרחשלא

משמ־וחדברורותבהצהרותיצאמידהואעיניואתכשהארנובנושא.

עיות,

$TS1$,משמעיות$TS1$

$DN2$,משמעיות$DN2$דאנםקולבןשלהסיפורלחכות?צריכיםבכללהיינולמהאבל

ההופעהלפנישעהשחצילספריכולאנימצב.שללהנצחהתסמונתזו

מס־מסביבתקשורתכשאמצעיהווילונות,הרמתאתלצייןשאמורה

קרים

$TS1$מסקרים$TS1$

$DN2$מסקרים$DN2$לאשהווילונותודרשוחרדיםבחוריםשניהגיעוהאירוע,את

מדהיםהיהזההווילונות.אתהורידורקדניםמיידיבאינסטינקטיעלו.

התקייםוהמופעהוסטולאהווילונותדברשלבסופועצוב.ליועשה

להצלחה״.וזכה

מהר?בךכללתוצאותשתגיעוהאמנת

היינוהשינוי.התרחששבהנסבלתהבלתיהקלותאתלתאר״קשה

ספוריםבשבועותנעצר.וזה׳די׳ולומרהראשאתלהריםצריכיםפשוט

היום,שנים.במשךבהןטיפללאאחרשאףשכבותעלשכבותהשלנו

מרגישיםבמדרחובכשהולכיםהזו,בתחושהלברשאניחושבלאואני

שלסוגאוויר,פהנתנולהעיז.יותרמוכניםחוששים,פחותשאנשים

יותר״.נעיםהפךהמרחבשחרור.

הלאה?מתוכננותאופרטיביותפעולותאילו

האוטו־עלפרסוםשטחייששלהכנען,חברתמולפועלים״אנחנו

בוסים

$TS1$האוטובוסים$TS1$

$DN2$האוטובוסים$DN2$לקייםמעונייניםלאעדייןשהםנראהזהבשלבבעיר.אגדשל

בנוסףמשפטיים.בצעדיםלנקוטשוקליםאנוולכןאמיתי,דיאלוג

גםונעודדישקעו,לאשהדבריםכדימצונזרתלאשלבקמפייןנמשיך

חשובה״.מאודההמשכיותראויה.שהמטרהבמידהפרטיותיוזמות

אלוהןהנשיםלאהזה?המאבקאתלהובילצריךגברמדועתגיד,

המחנה?בראשלעמודשצריכות

מימשנהלאולכןפמיניסטימאבקלאאדם,זכויותעלמאבק״זה

הבאבעמודהמשך

עמוד 1



עמוד 2



זודאנסבןקו7wהסיפור

חצימצב.7wלהנצחהתסמונת

שאמורהההופעהפנישעה

הווילונות,הרמתאתציין

מסביבתקשורתכשאמצעי

שניהגיעוהאירוע,אתמסקרים

ונותשהוויודרשוחרדיםבחורים

מיידיבאינססינקסו.יע

זההווילונות.אתהורידורקדנים

עצוב״ועשהמדהיםהיה

יוםטלאשהענייןכרידווקאבנושא,להתראייןמקפידאניאותו.מוביל

הזו״.לפינה

נשימהדרתבנושארקולאנשמע,לאהנשישהקולתחושהיש

מהמרחב.

חברתיותבסוגיותהנשיהקולאתשומעיםמםפיקשלאמםכים״אני

עוליםרביםמצווהבנישכאשרלספריכולאניהרבנימהצדרבות.

הנשים,בעזרתרעועפלםטיקכסאעלעומדותהאמהותבכותל,לתורה

בסיטואציהגמורבסדרומרגישותהטקסאתושומעותרואותבקושי

ענייניתעבודהכאןנדרשתאבללשנות,קשהשלאמהדבריםזההזו.

עליהם״.מדברשאניההזנחהדפוסיבדיוקאלוותכליתית.

במרחבהנשיםמהדרתחלקרקהואחוצותמשלטינשיםצנזור

נשים?ושירתהמהדריןקווידוגמתסוגיותבענייןמההציבורי.

הנשים,הדרתנגרשפועליםנוספיםולגופיםלארגוניםשותפים״אנו

פקחיםשלאכיפהדרושהכיסבוריםאנובאוטובוסים,ההפרדהבעניין

מוביליםנשים,שירתכמונוספיםבנושאיםטיפולהמשטרה.שלאו

עבודהחלוקתשישטובמאחותבהםתומכיםואנחנואחריםארגונים

בחר״.שבובתחוםומתמקצעמתמקדגוףוכל

האחרונה?התקופהשלההקצנהאתמסביראתהאיך

החר־הקצנתהדתית.הציונותלביןהחדריםביןפהלהפריד"צריך

אחרסיפורזההדתיתהציונותמצרעצמם.עללהגןמהרצוןנובעתדים

הדתית.בציונותמאודחזקערכימשברישההתנתקותמאזלחלוטין.

בחלקולאומיהדתיהציבורלדעתי,הקצנה.שללכיווןהולךשםהכל

בקרבהמתוניםשהרבניםהואפההעצובהדברשם.נמצאלאהגדול

אפילוהתאגדותהיתהלאהנשים.הדרתאתמגניםלאהדתיתהציונות

נובעזההזה׳.הטירוףעםמספיק׳די,שיגידומתוניםרבניםעשרהשל

הצי־ענקית.שערורייהבפירושזושבתוכם.החברתיומהלחץמהפחד

בור

$TS1$הציבור$TS1$

$DN2$הציבור$DN2$מים״.פיהםאתממלאיםוהםלגינוימחכהשלהם

מצונזרת?לאשללקמפייןמגיביםהחרדיבמגזראיך

אכ־לאשאניכמוזהכאן,רלוונטייםפחותהחרדיםאבלתגובות,״היו

הצי־שלפנימישיחהואשלנושהקמפייןמשוםחסידיותביןלמאבקנס

בור

$TS1$הציבור$TS1$

$DN2$הציבור$DN2$.אופרובוקציותלעוררלהרגיז,שבאיםילדיםלאאנחנוהפלורליסטי

שלנו״.המאבקאתלנתבלאןבדיוקיודעיםאנחנודווקא.לעשות

קיבלת?ואיומים

״לא״.

הקמפיין?עלאפקטהיההחברתיתלמחאה

ולאהחברתיתהמחאהחשיבותגבית.רוחלנונתנהשהיא״ברור

לש־אפשרשבהתארגנותהבינושאנשיםבכךהיאשלנולקמפייןרק

נות.

$TS1$.לשנות$TS1$

$DN2$.לשנות$DN2$תרדמת״.שלבסוגהיתהפההחברההקיץעד

אס־אצלומעוררתהקמפייןהצלחתאםאיילוןהרבאתכששואלים

פירציות

$TS1$אספירציות$TS1$

$DN2$אספירציות$DN2$,אניפוליטיקאי,לא"אנינחרצת:תשובהמספקהואפוליטיות

אותי״.מענייןלאזהלפוליטיקה,בנוילאאניחינוך.איש

העיר?לראשותהצבעתלמי

ברקת״.״לניר

שלך?הציפיותעלעונההוא

פשוט.דברלאזהירושליםכמועירבראשותלעמודמורכב."זה

טביעתחיובי.שינויישובעירטובותמיליםהמוןברקתעללייש

ואניותיירות,תרבותכמושוניםבתחומיםמורגשתשלוהאצבע

עםנוספים.רביםבתחומיםגםבעתידשלוהעבודהאתשנראהבטוח

שלטיפולשדורשתמטורפתעירהיאשירושליםלהביןצריךזאת

העירניקיוןכמובמחלוקת,שנוייםשאינםבסיסיים,בנושאיםאמן.

שהיאכמותיראהשהיאייתכןלאישראל,בירתזומםפיק.נעשהלא

והת־הדיורבענייןגםכברותבעיותפהישאסתטית.מבחינהנראית

עסוקה,

$TS1$,והתעסוקה$TS1$

$DN2$,והתעסוקה$DN2$בטוחואניקודמים,עירמראשיברקתשקיבלירושהשזו

אבלמנסה,בהחלטברקתשנים.שלנזקיםלתקןבמרץפועלשהוא

שה־גםמהממשי,לשינוילהביאכדיזמןמספיקלאזהשניםשלוש

ממשלה

$TS1$שהממשלה$TS1$

$DN2$שהממשלה$DN2$שמהנראהפעםלאמנגר,מסייעת.ממשלאמהצהרות,חוץ

לאהואולדעתיהקואליציה,שלמותעללשמורזהברקתאתשמנחה

שלבסופובעיר.השונותהאוכלוסיותשלהצרכיםביןמספיקמאזן

בציבורלהתחשבצריךשהואיביןברקתאםצד.באותוואניהואדבר

לירושלים״.תקווהישבושבחר

למינהליםבחירותנערכושעברבשבועבחירות,אפרופו

רבתי.בקעהמינהללהנהלתלהיבחרהצלחתלאהקהילתיים.

הזה.הצעדעלמצטערלאאניכישלונות.גםשישרואהאתה״הנה,

למעןלפעולאמשיךגמור.בסדרוזההמינהלבהנהלתחבראהיהלא

שלי״.השכונה

המ־כלאתועבר70ה־בשנותמארגנטינהלישראלעלהאיילההרב

סלול

$TS1$המסלול$TS1$

$DN2$המסלול$DN2$:״הת־לרבנות.והסמכהנח״לגרעיןנוער,תנועתהקונסרבטיבי

נועה

$TS1$״התנועה$TS1$

$DN2$״התנועה$DN2$והמערבי,היהודיהעולמות,בשתיהיטבמשולבתהקונסרבטיבית

זה״ירושליםמסביר,הואהחשובים״,הסינכרוניםאתלעשותומסוגלת

שלנושהתנועהצבעיםשלענקיתקשתאלאוחילוניים,דתייםרקלא

ממנה״.חלקהיא

אוריוצרקהילתבראשאיילוןהרבעומרשניםלעשרקרובבמשך

שלשכטרשםעללרבניםהמדרשבביתללמוד״כשהלכתיבתלפיות.

שנ־מהשלרבלהיותארצהשלאברורליהיההקונסרבטיבית,התנועה

קרא

$TS1$שנקרא$TS1$

$DN2$שנקרא$DN2$שיע־הוליסטימודללהקים״רציתימפרט.הואקלאסית״,קהילה

סוק

$TS1$שיעסוק$TS1$

$DN2$שיעסוק$DN2$צריךשאניהרגשתיהישראלית.החברהשלרחבותהיותרבסוגיות

פרויקטזהייחודית.באמתהיאכאןשלנווהקהילהחדשמשהולהקים

ול־מעגליםלשבורחלשות,אוכלוסיותלהעציםשמבקשארוךלטווח

חולל

$TS1$ולחולל$TS1$

$DN2$ולחולל$DN2$שכו־משפחות40כ־כיוםכוללתהקהילהואמיתי.עמוקשינוי

לן

$TS1$שכולן$TS1$

$DN2$שכולן$DN2$אתיופיהיוצאישלבמשפחותמדוברתלפיות.בשיכונימתגוררות

אנחנוותיקות.ישראליותומשפחותלשעברהמועצותבריתומדינות

ללימוראולפןהשארביןהכוללתהמשפחהלכלענפהפעילותעורכים

ועוד״.ואמנותחונכותתוכניותנשים,מעגלואנגלית,עברית

קהילה?מקימיםאיד

והתחלנוהקהילתיתלעוברתחברנומשפחה.אףבלימאפס,״התחלנו

בא־אנימביא.אתהמהמשנהאתה,מימשנהשלאטועןאנילעבור.

תי

$TS1$באתי$TS1$

$DN2$באתי$DN2$,שלהנהגהבנוסף,שלהן.הצרכיםמהמהמשפחותלשמועלהקשיב

נוערבנישבמסגרתההפעילותהיאלכךדוגמהביזמות.גםתלויהקהילה

מלאה״.בגרותלסייםבמטרההעבריתלאוניברסיטהמגיעיםמהקהילה

בקהילה.אצלךלפעילותרתמתקטמוןהפועלאתגם

מע־לאסאסיויוסייונהויקטורירושלים,הפועלמאוהדילא״אני

ניינים

$TS1$מעניינים$TS1$

$DN2$מעניינים$DN2$.קטמוןשלהחברתית־קהילתיתהפעילותעלכששמעתיאותי

לפהבאיםואוהדיםעברית,אולפןאצלנוהקימוהםמופלא.חיבורנוצר

נהנים.ומאודמשפחתיבהרכבביתמשחקלכלמגיעיםאנחנוללמד.

לרוץשלילבנותולתתטרילאיצטדיוןלהגיעטריוויאלילאזהתבין,

החיובייםהדבריםאחדזהקטמוןשעושהמהחשש.שוםבליחופשי

כדורגל״.לקבוצתמעברהרבההאחרונות,בשניםבעירשנוצרוביותר

יהד?הולכיםודתכדורגל

שבתבמוצאיאוהשבת,כניסתלפנישישיביוםמשחקת״הקבוצה

אםמגיע.לאאניבשבתלמשחקיםכיפה.חובשירביםאוהדיםלהויש

גדולהאכזבהתהיהזואבללגמרי,זהאתאביןבשבתות,תשחקהקבוצה

שלי״.למשפחה

להכניסמומלץלדת,כדורגלביןההשקהנקודתעלכשמדברים

המ־אחרשל״במחציתאיילון.הרבשעורךהחופותאתגםלמשוואה

שחקים

$TS1$המשחקים$TS1$

$DN2$המשחקים$DN2$אתכשהעמדנואותם.שאחתןקטמוןאוהדישניממניביקשו

שלצעיףאחרמוטועלקטמוןשלצעיףנתלהאחרמוטעלהחופה,

שאניהשניהזוגכברזהנהדר.מראההיהבהחלטזהאביב,תלהפועל

קטמון״.הפועלשללרבהפכתימחתן

במלאי?לדישמייגעות?בדיחותצרורעםמה

לע־הפכהשהחופהליהבלהזה.הענייןאתשונאדיאנילא.״ממש

ניין

$TS1$לעניין$TS1$

$DN2$לעניין$DN2$ולה־מהרזהעםלגמוררוציםרקאנשיםבחתונה.חשובפחותהכי

תפנות

$TS1$ולהתפנות$TS1$

$DN2$ולהתפנות$DN2$שקורהלמהמתחבריםלאהםכיקורהוזהולריקודים,לאוכל

לפניהזוגכללהכירמקפידרבה,ברצינותלענייןמתייחםאניבחופה.

מאודהןעורךשאניהחופותחלטורה.לאזהלפני.עומדמיוללמוד

המדינה״.ידיעלמוכרותאינןולצערישוויוניות,ומאודהלכתיות

חלאה?התוכניותומה

בירושלים,תעודהללאכשרותמסעדותפתיחתלעידודפועל״אני

המסעדותבעליעלסומךאנילמגוחך.הפךהכשרותהענייןשכלמכיוון
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פחותהחרדים

זהכאן,וונסיים

אכנסשאניכמו

חסידיותביןמאבק

שהקמפייןמשום

שיחהואנו

הציבורפנימי

יססי.ורהפ

דיםאנחנו

הרגיז,שבאים

פרובוקציותעורר

דווקא.עשותאו

בדיוקיודעיםאנחנו

אתנתבאן

נו״המאבק

שהמסעדותלימפריעלאגםאצלם.שאוכליםאלואתמרמיםלאשהם

חשובה״.בשבתבירושליםחילוניתהתרבותבשבת,פתוחותהללו

פרסוםמאפשרתברקתנירבראשות״העירייהנמסר:מהעירייה

מופיעותשבוקמפייןאףפסלהלאהעירייההחוצות.בשלטינשים

אורךלכלהחוצותבשלטיהרשמייםבפרסומיהנשיםומפרסמתנשים

הרצות.תמונותעםירושליםמרתוןשלטיכגוןכעת,רקולאהקדנציה

הציבורי,מהמרחבנשיםהדרתתופעתכנגרבפומבייצאההעירייה

תופעתאתלמגרבבקשההמחוזמשטרתלמפקדפנהאףהעירוראש

הוונדליזם,נגרהאכיפהאתולהגבירנשים,תמונותעםשילוטהשחתת

בת־מהפכהחלההאחרונותהשניםבשלושמיד.לכךנענתהוהמשטרה

חום

$TS1$בתחום$TS1$

$DN2$בתחום$DN2$רקדניותבעיר.קיוםהדוחשבוןעלבאהשאינהבירושליםהנשים

העירייהבאירועימופיעותהקודמתבקדנציהבשקיםשהולבשומחולה

בפר־מופיעותהנשיםשוב,בהןנשמעתהנשיםשירתהמקורי,בלבושן

סומי

$TS1$בפרסומי$TS1$

$DN2$בפרסומי$DN2$העיר.בהנהלתחשובותמפתחבעמדותלשמשחזרווהןהעירייה

בעירייהנשיםלקידוםהמיועדהתקציבאתהכפילהעירראשכן,כמו

איסוראוהנחיהכלשאיןהבהירההעירייהדאנס,לקולבןבאשרובעיר.

ונמ־הלהקהבפעילותחשיבותרואיםואנובמקום,הווילונותלפתיחת

שיך

$TS1$ונמשיך$TS1$

$DN2$ונמשיך$DN2$שלה״.האמנותיובחופשבהלתמוך

כנען"חברתמוסר:כנעןבחברתומכירותשיווקסמנכ״לגבלי,אוהד

שבהםהחרדייםהאזוריםלמעטהארץרחביבכלנשיםפרסוםמאפשרת

ולאהקוויםביןניידותשישהעובדהלאורהאוטובוסים.מושחתים

נוספתגרסהמהמפרסמיםמבקשיםאנומסוים,באזורלהתמקדניתן

השיקוללפורענות.המועדיםבאזוריםהשחתותתיצורשלאלקמפיין

מרצוןולאכלכלי/עסקישיקולהואהללובאזוריםנשיםלהעלותשלא

שלמרמניסיוןנובעוהואכלשהי,אפליהאומגדריתאפליהלייצר

מהשחתותכתוצאהכבדיםכלכלייםנזקיםלהברהנגרמושבהןשנים

הל־התעקששבהםביותרחריגיםבמקריםזאת,עםיחדהאוטובוסים.

קוח

$TS1$הלקוח$TS1$

$DN2$הלקוח$DN2$חברתלשיפויובכפוףהאפשרותלוניתנהבירושלים,נשיםלפרסם

נוכלבעתידכיתקווהכולימכך.כתוצאהלהשיגרםנזקכלבגיןכנען

זה".מסוגתופעותשיימנעואחריםפתרונותללקוחותינולהציע

לפני״ערבמוסרת:איבריםלהשתלותהלאומימהמרכזשררדבורה

וביקשההפרסוםחברתאלינופנתההראשונהבפעםהקמפייןהעלאת

הביעההחברהברק.ובבניבירושליםמהפוםטריםנשיםתמונותלהסיר

באוטובוס.אובפוסטריפגעמישהובשלטיםנשיםיופיעושאםחשש

המ־העברתחשיבותאתעינינולנגדראינואךמהבקשה,הופתענו

סר

$TS1$המסר$TS1$

$DN2$המסר$DN2$ואולם,בפנינו.שהוצבלתנאיהסכמנוולכןהמדינה,תושבילכלל

אתבשניתלהעלותביקשנושלם,בלבהתקבלהלאשההחלטהמאחר

המוסמכיםהגורמיםביריושאושרלפרסוםשהועברהמקוריהפוסטר

אישי,באופןנפגעמישהואםמתנצליםאנולהשתלות.הלאומיבמרכז

חיים״.מתןשלחשובמסרלהעבירכוונהלנוהיתה

חוצותפרסוםבתחוםעוסקים״אנונמסר:חוצותפרסוםזוהרמחברת

פרסוםהברתאנומקומיות.רשויות30בכ־ופועליםשנה20מ־למעלה

בירוש־ישראל.תושביבכללומתחשבתהזולתאתהמכבדתסובלנית

לים

$TS1$בירושלים$TS1$

$DN2$בירושלים$DN2$שנכללוחוצותפרסוםעלהמקשהבאווירמתחהאחרוןבזמןנוצר

לפרסםשלאחרדיתאודתיתשהיאשכונהבכלמשתדליםאנונשים.בו

פרסוםגםמפרסמיםאנוחילוניותבשכונותאךאישה,דמותעםפוסטר

סו־ומכבד.מכובדמפרסוםליהנותיוכלוכולםכיומקוויםנשים,הכולל

בלנות

$TS1$סובלנות$TS1$

$DN2$סובלנות$DN2$כבודמתוךבהרמוניהיהדלהיותללמודצריךהמפתח,מילתהיא

באופןמעוצבהיהשהפוסטרהריהוניגמן,חברתשללפרסוםבאשרהדדי.

לקהלגםבהוגנותלפרסםמשתדליםאנוכיוםלוונדליזם.מחששצנוע,

מנוחות״.מיעליהיהשהכלומקוויםלחילוני,וגםדתי
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