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כבר יותר משנה שיגאל שתיים, אמן 
תל אביבי ופעיל חברתי נמרץ, מנהל 
הפועל  לוינסקי"  "מרק  מיזם  את 
בהצלחה רבה בדרום תל אביב. במ־
סגרת המיזם, שבו מעורבים אך ורק 
מאות  יום  מדי  מחולקים  מתנדבים, 
מנות אוכל למהגרים, פליטים ומחוסרי 
בית, רובם אפריקאים, המגיעים לגינה 
לעיתים  חמה,  אוכל  במנת  לזכות  כדי 

קרובות היחידה שלהם באותו יום. 
בעקבות פעילותו הורעפו על שתיים 
שבחים רבים והוא זכה לחשיפה תקשו־
רתית לא מבוטלת. הוא לא ניסה מעולם 
בפרויקט.  חלקו  את  כשהציג  להצטנע 
תיאר  השבוע  רק  שהתפרסם  בבלוג 
 6:15 בשעה  הנפתח  בחייו,  יום  שתיים 
שולחן  "פותח  הוא  שם  בגינה,  בבוקר 
הדיור".  וחסרי  לפליטים  בוקר  ארוחת 
באותו יום, דווח בבלוג, הגיש שתיים גם 

ארוחת ערב בגינה. 
מעבר לטפיחות על השכם שלהן זכה 
שתיים מכל עבר, הוא הצליח לנצל היטב 
את החשיפה התקשורתית כדי למצב את 
עצמו כלוחם בגזענות. בראיונות הרבים 
שנערכו איתו הקפיד להגדיר את היחס 
שלו זוכים האפריקאים בישראל כגזעני, 
והתרעם נגד האפליה המופנית כלפיהם 

בשל צבע עורם. 
מציגים  חברתיים  פעילים  זאת,  עם 
תמונה אחרת בנוגע לשתיים. הם מצי־
גים אמירות והתבטאויות שלו שמעידים 
על יחסו הבעייתי כלפי מזרחים ונשים. 
הטענות, שמגיעות ברובן מפעילים חב־
רתיים בדרום תל אביב ומחברי התנועות 
ו"אחו־ המזרחית"  הדמוקרטית  "הקשת 
תי", מציירות תמונה של אדם שהתב־
ושלטענתן  בגזענות,  נגועות  טאויותיו 
עושה כמיטב יכולתו כדי להשתיק את 

מי שמפגין דעה שונה משלו.

משתמש חסום
החב־ הפעילה  גילתה  כשבוע  לפני 
שמרכז  סלוצקר־עמראן  ספיר  רתית 
ותרבות  יהודית  לזהות  לחינוך  "בינה" 

את  להדליק  בשתיים  בחר  ישראלית 
יום  בטקס  החברתית  העשייה  משואת 
העצמאות האלטרנטיבי שארגן בשכונת 

נווה עופר.
התב־ את  שהכירה  סלוצקר־עמראן, 
במכתב  מחתה.  שתיים,  של  טאויותיו 
ששלחה לטל שקד, מנכ"לית בינה, היא 
"יריקה  לה  וקראה  ההחלטה  על  הצרה 
בפרצוף" של שאר הפעילים החברתיים 

שפועלים באזור. 
במכתבה תיארה את התבטאויותיו של 
שתיים ברשת החברתית והעלתה על דף 
לדוגמה,  קישור  המרכז  של  הפייסבוק 
שנכתב על ידי מדליק המשואה המיועד 
בנובמבר 2011: "כגודל תליוני המגן דוד 
כגודל  החשופים,  החזות  המשתלשלים 
הכיפות הדבוקות לראשיהם — כך גודל 
ההכחשה של המזרחים להיותם ערבים 
בכל רמ"ח איבריהם. הביטוי הגרוטסקי 
התלבושות  הוא  הזאת  להכחשה  ביותר 
והמגבעות של אנשי ש"ס" )שתיים מכ־
חיש בתוקף שכתב את הדברים וטוען כי 

מדובר בפוטושופ(.
הקישור  ואת  המכתב  את  "העליתי 
וקיב־ שתיים,  של  הפייסבוק  לדף  גם 
מספרת  ולייקים",  תגובות  המון  לתי 
שפרס־ "מאז  השבוע.  סלוצקר־עמראן 
מתי את זה לא הפסקתי לקבל תגובות 
ומיילים מאנשים, חלקם בשמות בדויים, 
שאומרים לי כמה שהם שמחים שמישהו 

סופסוף עשה משהו בעניין הזה". 
לאור הפנייה החליטו בבינה לבטל את 
השתתפות שתיים בטקס. סלוצקר־עמ־
ראן מתארת את שהתרחש לאחר מכן: 
"בעקבות מה שפרסמתי, יגאל שלח לי 
דיבה.  אותי  לתבוע  איים  שבה  הודעה 
באורח  גיליתי  השבוע  שלישי  ביום 
פלא שהדף שלי חסום ושאני לא יכולה 

להיכנס לפייסבוק".
פנה  שתיים  סלוצקר־עמראן,  לטענת 
לפייסבוק וביקש שהיא תיחסם, בטענה 
כי היא מעלה בדף שלה השמצות נגדו. 

זובידה,  הני  ד"ר  מספר  דומה  סיפור 
האק־ במכללה  המדינה  למדע  מרצה 
הקשת  וממקימי  יזרעאל  עמק  דמית 

העלה  השבוע  המזרחית.  הדמוקרטית 
שלו  הפייסבוק  לדף  תמונות  זובידה 
ובהם ציטוטים של שתיים, שהגיעו אליו 

מפעילים שונים.
"לאחר שהאיש קיבל את הכבוד לה־
עלתה  בינה,  של  בטקס  משואה  דליק 
על ידי פעילים שונים השאלה האם הוא 
ראוי", מספר זובידה. "הגיעו אליי הת־
בטאויות שונות שלו, שהוא טען שיצאו 
מהקשרן וכי יש כוונה להשחיר את פניו. 
העליתי את כל מה שהיה לי לפייסבוק 
וביקשתי ממנו שיסביר, הוא הרי מתגאה 
קיבלנו  בינתיים לא  בחרצובות לשונו. 

שום הסבר ושום התנצלות".
הפוסט שהרגיז את זובידה יותר מכול 
מתייחס לפרשת חטיפת ילדי תימן, ובו 
שונות  ועדות  "ארבע  כי  שתיים  כתב 
שבדקו את הבולשיט של 'חטיפת ילדי 
תימן' — לא הצליחו להמציא למזרחים 
עילה להתנהג כמו ניצולי שואה". מה־
תבטאויות אחרות של שתיים, שתועדו 
שוביניסטית:  נימה  עולה  זובידה,  בידי 
"אני חותם על ציצים, א'־ד' בין 09:00 
לי  הצחורה שלחה  "אנסטסיה  ־16:00", 
מכתב — עוד אחת שרוצה שאני אעשה 
לה ילד" ו"נשים בנידה — נא לא לעשות 

לי לייק". 
ביום שלישי השבוע גילה זובידה שה־
פייסבוק.  יד  על  מהדף  הורדו  תמונות 
"קיבלתי הודעה מפייסבוק על כך שאני 
מפר את כללי הרשת החברתית והפוסט 

הזה ירד", הוא אומר. 
זובידה לא מתכוון לוותר, והודיע על 
הקיר שלו כי ימשיך להיאבק בשתיים. 
עוד כתב זובידה כי הרדיפה אחריו תי־
פסק רק לאחר שהאחרון יתנצל באופן 
פומבי בפני האנשים שבהם פגע, ועד אז 
לא יפסיקו הפעילים לצטט אותו ולה־
עלות את דבריו יום אחרי יום. לדברי 
זובידה, ניסיונותיו החוזרים של שתיים 
פעם  בתוהו  עלו  פגישה  איתו  לקיים 

אחר פעם. 
"אני לא מוכן לשבת לשום שיחה איתו 
אומר.  הוא  התנצלות",  תהיה  אם  אלא 
"בינתיים לא שמעתי כזאת וגם ההתק־

יגאל שתיים. "קל מאוד לעשות מניפולציות כשגוזרים משפט"

פעילים חברתיים הכריזו מלחמה על יגאל שתיים, מייסד 
מרק לוינסקי ‰ הם מפיצים התבטאויות שלו נגד מזרחים 

ונשים שנגועות בגזענות ותוהים איך זמן קצר אחר כך 
חשבונות הפייסבוק שלהם נחסמים ‰ מטרת מאבקם: 
למנוע ממנו להצליח בפריימריז של מרצ ולהפוך לחבר 
מועצה ‰ שתיים: מדובר בהומור שחור ‰ מפתיע, איש 

במרצ לא מוכן להגיב על דבריו 

  קרין ספינגולד   צילום: ריאן

בחזקת 
שתיים
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־פות הפרסונליות שלו על אנשים כמו אור
טל בן דיין נמשכות". 

נכנס לאטרף
זובידה  מתכוון  דיין,  לבן  בהתייחסותו 
נכתב  ובו  בעבר  שתיים  שהעלה  לפוסט 
"אורטל בן דיין כותבת: 'חטיפת ילדי תימן, 
ועוד'.  ילדים  רצח  טבח,  בילדים,  ניסויים 
הווזווזית  מנסה להמציא שואה שמשפחתי 
)אשכנזית, ק"ס( ביצעה בצאן הערסי המובל 

לטבח". 
בן דיין אמרה השבוע כי בעקבות חילופי 

־דברים שניהלה עם שתיים בפייסבוק, גיש
תה לדף הפייסבוק שלה נחסמה לחודש ימים. 
"ניהלתי בפייסבוק איזשהו דיון וכתבתי על 
ילדי תימן, ופתאום החלה שם מתקפה מאוד 

גזענית שלו עליי", היא מספרת. 
בן דיין אמרות  בתגובה לדברים פרסמה 
נוספות של שתיים, שהיו בעיניה גזעניות. 
"יומיים אחרי שפרסמתי את הציטוטים שלו, 
העמוד שלי נחסם באורח פלא", היא טוענת. 
"יש לו המון עוקבים ובכל מקום שפרסמתי 

את הציטוטים ראיתי שיש עליהם דיווח".
היא  מוזר",  זה  זה,  את  מבינה  לא  "אני 
ממשיכה. "אם כתבת משהו במרחב הציבורי 
ואתה לוקח עליו אחריות ולא מוכן לקחת 

שמ אנשים  להסיר  למה  אז  בחזרה,  ־אותו 
צטטים אותך? מה זו שיטת ההשתקה הזאת 

של מי שמעביר עליך ביקורת?".
לבי דיין  בן  מצטרפת  הזדמנות  ־באותה 

קורת שמועלית גם בידי פעילים חברתיים 
אחרים על התנהלותו של שתיים הן כלפי 
הארגונים החברתיים הפועלים באזור דרום 

ומהגרי הע והן כלפי הפליטים  ־תל אביב 
בודה.

המון  של  עשייה  על  קרדיט  לוקח  "הוא 
קוצר  ופשוט  הסיוע,  סוגי  מכל  ארגונים, 
את התשואות", היא אומרת. "למה הוא ראוי 
יותר להדליק משואה ממישהו מארגון א.ס.ף 
)ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט, ק"ס(? 
גם דרך ההתנסחות שלו, שלפיה הוא מאכיל 
ומלביש, כאילו מדובר בילדים מוגבלים, זו 
לא התייחסות מכובדת לבני אדם. הצעתי 
בזמנו לבצע את חלוקת המזון בצורה פחות 

־קולוניאליסטית. למשל, להעביר אותו למ
נהיגי הקהילה ושהם יחלקו אותו. אין צורך 
הרבה  יש  הצילומים.  עם  האלה  בטקסים 

אופציות לעשות מתן בסתר". 
"יגאל עושה הון פוליטי", מצטרפת יעל 

־בן יפת, מנכ"לית הקשת הדמוקרטית המ
־זרחית, חברת מועצת העיר לשעבר ותוש

בת דרום העיר. "הוא פעיל למען הפליטים 
אבל הוא פועל באופן אובססיבי נגד תושבי 

מהמ מוחלטת  התעלמות  תוך  ־השכונות, 
ציאות המורכבת שבה הם חיים ועם הקשיים 

שאיתם הם מתמודדים". 
על הסטטוס שהעלה שתיים בנוגע לילדי 
תימן אומרת בן יפת: "זה דבר מזעזע. כאילו 

־הם רצו להיות ניצולי שואה ודמיינו את הח
טיפות. הוא כל כמה זמן יוצא באמירות נגד 
תושבים, נגד מזרחים ונגד נשים, ומה שהכי 
מפחיד זה שיש לו עדת מעריצים שנותנים 
כזה  פוסט  כל  על  מיד  לייקים  לו עשרות 
חושבים  שפשוט  אנשים  יש  מעלה.  שהוא 

־שמדובר באיזה מלאך. כשמישהו מעז לה
תקוטט איתו בפייסבוק, העמוד שלו נחסם 
המזרחים,  הפעילים  אנחנו,  פלא.  באורח 
עסוקים בימים אלה בלחשוף את הגזענות 

־שלו ולהפיץ כמה שיותר את האלימות המי
לולית שלו. אני יודעת שהוא באטרף מזה". 

השמאל הלבן
בתל  ומתגורר  בחיפה  גדל   ,)47( שתיים 
אביב עם אשתו ושני ילדיו. הוא מצייר מאז 
גיל 3 ומגדיר את עצמו כאוטודידקט. בחמש 
השנים האחרונות הוא עובד מתוך סטודיו 
בתל אביב, ובינואר 2012 הקים את "מרק 

לוינסקי" ביחד עם אורלי פלדהיים.
שתיים הוא גם דמות מוכרת בפייסבוק, ולו 
עוקבים רבים. לדברי הפעילים החברתיים, 
את עמדותיו בענייני נשים ומזרחים הוא לא 

חושש לחשוף בעמוד הפייסבוק שלו.
איזה  גבוהה  די  בתדירות  מפרסם  "הוא 
סטטוס גזעני. לא צריך לחפש בנרות, פשוט 
כרמן  אומרת  ולראות",  פייסבוק  לפתוח 
אחותי.  בארגון  פעילה  אלמקייס־עמוס, 
זכויות אדם,  "הוא מציג את עצמו כפעיל 

־אבל כל זכויות האדם אצלו מתחילות ונ
גמרות בפליטים. זו הצביעות של השמאל 
את  מוחק  פשוט  הוא  בהתגלמותו.  הלבן 
תושבי השכונות שחיים וגרים שם. הם לא 
וחוזרים  נותנים מרק  באים בשבע, כמוהו, 

לבית שלהם בצפון תל אביב". 
וזה  אנשים  המון  יש  לוינסקי  "במרק 
נורא בעיניי שהוא המייצג של הדבר הזה", 
ממשיכה אלמקייס־עמוס. "הוא מתנהג כמו 

־בריון. כל העשייה הזאת היא בעייתית בר
מות שאי אפשר להסביר". 

הוא מתמודד בימים אלה לרשימת מרצ 
בין  לקשור  שלא  קשה  העיר.  למועצת 

המאבק נגדו לבין התמודדותו. 
"למה שהוא יהיה במועצת העיר? הוא הרי 
לא עושה טוב, לא לפליטים ולא לתושבי 
אותו  צריכים  אנחנו  מה  בשביל  השכונה. 

שם?". 
אחותי,  תנועת  מנכ"לית  קשת,  שולה 
מצטרפת לדברים. "הבעיה איתו היא הרבה 
היא  בפייסבוק",  שלו  לציטוטים  מעבר 
נווה שאנן ותושבת  ילידת  אומרת. "בתור 
שפלש  ששתיים,  בעיניי  נורא  השכונה, 

עושה  'מושיע',  כאיזשהו  לשכונה  אלינו 
קולו זה  עושה  שהוא  מה  סימבולי.  ־הון 

העוני.  של  פורנוגרפיה  לשמו,  ניאליזם 
הפליטים עצמם אומרים שזה משפיל אותם. 
כל ההתנהלות היא שוביניסטית, גם הדרך 
ואיך  הזאת,  האחורית  לחצר  פלשו  שבה 
יום  כל  בסוף  מלוכלכת  אותה  שמשאירים 
יכולים  לא  כבר  השכונה  תושבי  פעילות. 

־להיכנס לגינה. יש את ארגון 'לשובע' שעו
שה בדיוק את מה שמרק לוינסקי עושה אבל 
בדרך שונה לגמרי — אפשר להיכנס אליהם 
באופן מסודר, לקבל לאכול, ואף אחד שם 

לא מצלם אותך".
יצא לך להתעמת איתו?

להפגיש  פעמים  וכמה  כמה  ניסו  "לא. 
מבחינתי  לפועל.  יצא  לא  זה  אבל  בינינו 
כדי  מספיקות  בפייסבוק  שלו  האמירות 
להבין את הגישה שלו כלפי נשים ואת איך 
שהוא מתנהל מולן. בעוד כשלושה שבועות 
נוציא את דוח הגזענות של התנועה וחלק 

גדול ממנו יוקדש להתנהלות הזאת שלו".
־הוא עשוי להיות בקרוב מאוד חבר מו

עצה מטען מרצ. 
"כל תפיסת העולם שהוא יביא איתו תהיה 

־הרת אסון לכולנו, לכל העיר ובמיוחד לתו
־שבי דרום תל אביב. להכניס למועצה מי

שהו שמכחיש את חטיפת ילדי תימן זה כמו 
להכניס למרצ או למועצה מישהו שמכחיש 

את השואה. זה לא יעלה על הדעת". 

מסרבים להגיב
ברקע הדברים עומדת כאמור התמודדות 
החודש  בסוף  בפריימריז, שייערכו  שתיים 
לקראת הבחירות המוניציפליות הקרובות. 

הציטוטים הבעייתיים של שתיים גורמים 

למבוכה רבה בקרב אנשי מרצ בתל אביב. 
"אני חושב שמרצ צריכה להקיא את יגאל 

שתיים מקרבה", אומר ד"ר זבידה. 
להתמודד  שעתיד  הורוביץ,  ניצן  ח"כ 
נגד רון חולדאי בבחירות הקרובות מטעם 
הדברים  את  לראשונה  השבוע  מרצ, שמע 
שכתב שתיים בעמוד הפייסבוק שלו. "אחרי 
ששמעתי את הדברים אין לי מה להתייחס. 
הוא  כך",  ולא שמעתי על  אותו  לא מכיר 

אומר. 
כתב.  שהוא  הדברים  את  לך  הקראתי 

־הוא מתמודד בפריימריז של מרצ. העמ
דות שלו מקובלות עליך?

"אין לי מה להתייחס".
דעותיו של שתיים על נשים ועל מזרחים 
הובאו גם בפני יו"ר מרצ, זהבה גלאון, לאחר 

־ששולה קשת נפגשה איתה לאחרונה וביק
שה את התערבותה. 

ח"כ גלאון, מה תגידי?
"אני מסרבת להגיב". 

מיטל להבי, יו"ר רשימת מרצ בתל אביב 
ביקשה  לשעבר,  העירייה  ראש  וסגנית 
השבוע לקרוא את הדברים שכתב שתיים 
לפני שתגיב. להבי קראה את ההתבטאויות, 

־אולם למרות פניות חוזרות ונשנות תגוב
תה לא התקבלה. גם תמר זנדברג, עד לא 
מכבר חברת מועצה מטעם מרצ וכיום חברת 

כנסת, בחרה לא להגיב.
מאידך, חבר המועצה מטעם הליכוד שלמה 
מסלאוי, שבעבר נקלע ללא מעט עימותים 
עם שתיים, שכינה אותו גזען, אמר השבוע: 
"המרצע יצא מהשק. לא מפתיע שגיליתם 

־מי האיש. הוא ניסה לפגוע בפעילותי הצי
־בורית באמצעות סגנונו המתבהם. הוא מת

בטא בצורה שוביניסטית וגזענית ומתיימר 
להיות איש ציבור. לא ברור בדיוק את מי 
הוא רוצה לייצג, את עצמו או את הציבור. 
קולו  מי האיש,  אני מקווה שלאחר שגילו 

יותר לא יישמע". 

לא מתנצל
על  לו.  המיוחס  את  השבוע  דחה  שתיים 
בפייסבוק  דפים  לחסימת  שגרם  הטענות 
הוא אומר: "אני לא מדווח לאף אחד אף פעם 
שום דבר ובטח שאין אנשים שעושים את זה 

אותי בעצ דיין חסמה  בן  אורטל  ־מטעמי. 
מה לפני חודשים אחדים, כך שאני לא יכול 
לראות את הפוסטים שלה אלא אם כן אני 
נכנס לעמוד שלה דרך עמוד של חבר, כך 
שטכנית מה שהיא טוענת הוא פשוט בלתי 
אפשרי. לגבי זובידה — אם אמרו לו שהוא 
הפר את הכללים של הרשת אז אולי הוא 

הפר אותם. שיפנה לפייסבוק בטענה".
אמר:  בגזענות  שנגועים  הסטטוסים  על 
כשגוזרים  מניפולציות  לעשות  מאוד  "קל 
משפט. מעולם לא הכחשתי את חטיפת ילדי 
דיון  באותו  להגיד  שניסיתי  מה  כל  תימן. 
שהתקיים בין כותלי הפייסבוק הוא שאני לא 
לחטוף  תוכנית ממשלתית  מאמין שהייתה 
לאימוץ  אותם  ולמסור  מאמותיהם  ילדים 
להורים אחרים. אולי לא ניסחתי את זה נכון. 
כשאמרתי שלא היה דבר כזה, לא התכוונתי 
להכחיש את הטרגדיה של המשפחות, אני 

־מכיר משפחות כאלה, אלא את רעיון הקונ
ספירציה שעומד מאחוריה. אף ראש ממשלה 
במדינת ישראל לא היה הוגה ומאשר חטיפה 
מסודרת כזו, וזכותי לחשוב כך. להפוך אותי 

לשונא מזרחים זו מניפולציה נוספת".
מה לגבי הסטטוס שעשית לו שיתוף על 

איב רמ"ח  בכל  ערבים  ש"מזרחים  ־כך 
ריהם"?

האלה.  הדברים  את  אמרתי  לא  "מעולם 
זה זיוף פוטושופ. ביקשתי מספיר סלוצקר 
אפילו  התייחסה,  לא  והיא  זה  את  להוריד 
שהסברתי לה שאין לי קשר לדבר הזה. אחר 
כך טרחתי ומצאתי מי כן אמר את זה, איזה 

משורר פלסטיני".
־ולגבי החתימה על הציצים, הטובה לאנ

סטסיה מיכאלי והלייק בנידה?

19.4.201343   ˆ   ידיעות תל אביב   

חוש  את  מאבדים  שאנשים  נורא  "זה 
ההומור שלהם ושכל סוג של הומור שחור, 

־גבוה או נמוך, הופך לקייס לבדיקת מעב
דה, ושאי אפשר כבר לצחוק על כלום".

אתה מתמודד על מקום ברשימת מרצ 
למועצת העיר. 

את  לבטא  שאפסיק  חושב  מישהו  "אם 
פוליטיקלי  מדיניות  איזה  בגלל  עצמי 

־קורקט שלה הוא מצפה, אז הוא טועה בג
דול". 

־יש לא מעט אנשים שמחכים להתנצ
לות ממך.

־"אין לי על מה. ביקשתי מהסופר והמר
־צה יוסי סוכרי, שהוא ידיד שלי ואיש מו

ערך על שני הצדדים, לסייע להשתיק את 
המלחמה הטיפשית הזאת ושינסה להוביל 

־אותנו למקום טוב יותר. אחרי הכול מדו
בר באנשים שאנחנו לא מאוד רחוקים אחד 

מהשני בדעות שלנו, והם סירבו".
־לטענתם, אתה זוקף לעצמך את כל הק

רדיט לעשייה, כאילו שאין עוד ארגונים 
העבודה.  ולמהגרי  לפליטים  שמסייעים 

טענו שאתה עושה פורנוגרפיה לעוני. 
אוכל לרעבים  נתן  "זה שטויות. המרק 
כשאף אחד אחר לא עשה את זה, לא מוקד 
הסיוע של העירייה ולא א.ס.ף — הם פשוט 
מתמקדים  והם  לזה  וערוכים  פנויים  לא 
שסוגר  גוף  זה  לשובע  אחרים.  בדברים 

־את דלתותיו בפני הפליטים כל יום בצה
ריים. במרק לוינסקי נותנים אוכל לא רק 
לפליטים אלא לנזקקים בכלל, וזה בכלל 
אבסורד מבחינתי להסביר את זה. לאנשים 

רבים מפריע מכל מיני סיבות שאני פעיל 
באזור הגיאוגרפי שבו הם פועלים".

נוהג  שאתה  טוענות  שלך  המבקרות 
־מידת פטרונות של אדם לבן כלפי הפלי

טים ומנציח אותם ברגעיהם הקשים.
הגרועה  הגזענות  היא  הזאת  "האמירה 
מאות  של  חסד  מעשי  לקחת  זה  ביותר. 
אנשים, מכל העדות והגזעים, שיש בהם 
צבעים מכל גוני הספקטרום של הצבעים, 
מי  כגזענית.  שלהם  העשייה  את  ולסווג 
שעושה את הסיווג הזה חייב לבדוק את 
עצמו ולראות מה לא בסדר איתו. למה הוא 

כפט זה  כל  על  ומסתכל  לעזור  בא  ־לא 
רונות? 

"בקשר לצילומים, אני לא נמצא שם כל 
יום ולא אני מצלם. מגיעים לגינה צלמים 
מכל העולם והפרויקט המופלא הזה זוכה 
גדולה  מאוד  תקשורתית  להתעניינות 
צילום שנלקח נעשה  ובעולם. כל  בארץ 
לפני כשנה  אגב,  בהסכמה של המצולם. 

פלי בן אברהם, שתיעד  גבי  ־צילום של 
טים שארזו את עצמם בשקיות ניילון כדי 
להתגונן נגד הקור, הביא אלינו את הצלב 

־האדום ואלפי ישראלים מכל הארץ שה
־ביאו לגינה טונות של ציוד עבורם. הטע

נות הדמגוגיות האלה מעוררות בי בחילה. 
מתנהלת  שכרגע  תעמולה  וזו  שקר  זה 
בהקשר של הבחירות המקומיות, אבל היא 

באופן כללי גסה ומכוערת".

� סייעה בהכנת הכתבה:
מירב שלמה־מלמד

שולה קשת: "כל 
תפיסת העולם שהוא 
יביא איתו תהיה הרת 

אסון לכולנו, לכל העיר 
ובמיוחד לתושבי דרום 

תל אביב. להכניס 
למועצה מישהו 

שמכחיש את חטיפת 
ילדי תימן זה כמו 

להכניס למועצה מישהו 
שמכחיש את השואה"

הפטרון הנערץ
יגאל שתיים עושה שימוש פוליטי במצוקת הזרים 

כדי לצבור הון פוליטי ולהצטייר כגיבור חברתי. אותו 
שימוש שעליו הוא זוכה להוקרה ולהערכה ולבסוף 

ישתמש בהם כדי להיבחר לרשימת מרצ במועצת 
העיר תל אביב ‰ אינה אליאס

־גזענות, פטרונות ואלטרואיזם פעמים רבות שלובים זה בזה. אדם שמתייחס למ
זרחים כ"צאן ערסי המובל לטבח" )בהתייחסות לחטיפת ילדי תימן( יכול בקלות 
להתהדר במילים "אנחנו מאכילים אותם בין 19:00 ל־22:00" מבלי להבין את 

ההתנשאות בדבריו וכמובן מבלי להבין את הקשר בין השניים. 
יגאל שתיים מוכן לבקר בשכונות דרום תל אביב רק כאשר הוא הפטרון הנערץ, 
מי שמלביש, מאכיל ומחמם את הפליטים במו ידיו. אם תושבי שכונות הדרום היו 
נותנים לו להאכיל ולהלביש אותם אולי הגישה שלו הייתה שונה, אבל ברגע שהם 
בוחרים להתנתק ממנו ומתפיסותיו, כל מה שניתן לשמוע מפיו הן התייחסויות 
מקוממות ושלילת האנושיות שלהם, שמוצדקות על ידי שתיים ותומכיו באמצעות 
ההתנגדות של התושבים להימצאות הפליטים בשכונותיהם. האם יגאל שתיים 
היה מוכן לגור בדרום תל אביב? סביר להניח שלא. כמה דקות ביום מספיקות 
לו כדי לקבל את אהבת הקהל הזקוק לו, ולאחר מכן הוא מיד חוזר לביתו היפה 

והמסודר בשדרות רוטשילד. 
מיזוגן שמזלזל בנשים, באנשים ובתרבותם הוא אדם שאינו יכול להיות נקי כפיים 
או לפעול בתום לב מרצון אמיתי לעזור. לטעמי, פועלו של יגאל שתיים שקול 
לפועלו של מיכאל בן ארי בשכונות הדרום, להבדיל אלף הבדלות מתבקשות. בן 
ארי לדוגמה משתמש במצוקת תושבות ותושבי הדרום כדי לעשות הון פוליטי על 
גבם. יגאל שתיים משתמש במצוקתם של הפליטים, לעניות דעתי, כדי להצדיק 

בפני עצמו את הגזענות שלו. 
מיכאל בן ארי קנה לפליטים כרטיסים לבריכת גורדון ובגדי ים ולמעשה ארגן 
להם יום של כיף וחופש ממצוקת חייהם. השימוש הפוליטי שבן ארי עשה בהם 

־נעלם מעיניהם. מנגד, לדעתי, שתיים עושה שימוש פוליטי במצוקתם של הפ
ליטים כדי לצבור הון פוליטי ולהצטייר כגיבור חברתי. אותו שימוש שעליו הוא 
זוכה להוקרה ולהערכה, ולבסוף ישתמש בהם כדי להיבחר לרשימת מרצ במועצת 

העיר תל אביב. 
פרץ הביקורת האחרון נגדו נבע מהחלטה של עוד גוף זר בשכונות הדרום, הישיבה 
החילונית בינה, להעניק לו פרס על פעילותו למען הפליטים. אפשר לומר שבינה, 
שתיים ובן ארי הם אותם פנים של ניצּול מתמשך את סבלם של תושבי הדרום. אף 
אחד מהם לא באמת דואג לתושבות, לתושבים ולשיקום השכונות, כולם דואגים 

בראש ובראשונה לעצמם.

� הכותבת היא תושבת דרום תל אביב

תמר זנדברג. 
אין תגובה

שולה קשת. 
קולוניאליזם 

לשמו

אורטל בן 
דיין. מתקפה 

גזענית

ניצן הורוביץ. 
לא מגיב

מרק לוינסקי. לטענת פעילים חברתיים בדרום העיר, שתיים מנסה לעשות מהמיזם הון פוליטי | צילום: תומי הרפז

מיטל להבי. 
לא התקבלה 
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