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סערה בעקבות יצירה המוצגת במוזיאוןחדשות
חיפה: "פגיעה בחיילי צה"ל ובזכר

הנספים בשואה"
דרישה להסרת יצירה המוצגת בימים אלו בתערוכה "1948" במוזיאון

חיפה. השרה מירי רגב התבקשה להתערב
Likeמייל לכתב13/12/18 , 3:15פורסם ב: מערכת ניוז חיפה קריות 142 Share

שרת התרבות מירי רגב התבקשה אתמול (רביעי) להתערב בסערה חדשה בעיר חיפה, זאת
בעקבות יצירת אמנות המוצגת בתערוכה במוזיאון העיר חיפה.

היצירה מוצגת בתערוכה "1948" המוצגת בימים אלה במוזיאון ובה נראה חייל אשר יורה
בפלסטינית וילדה אותו היא אוחזת בידיה. היצירה גרמה להתקוממות בשל הדמיון הרב לצילום בו

נראה חייל בתקופת השואה, כאשר הוא מכוון נשק לעבר אם האוחזת בתינוקה.

 

חינוךבריאותיוצאים קבועחברהספורטמקומיחדשות

צרכנותמגזיןאוכלעסקים
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היצירה המוצגת במוזיאון חיפה ומעוררת סערה 

 

במכתב ששיגרו אתמול מנכ"ל בצלמו, שי גליק ועו"ד אושר טקאטש מצעירי הליכוד בחיפה, כתבו
השניים לשרה רגב:

"נדהמנו לגלות כי בתערוכה "1948" המתקיימת במוזיאון העירוני "מוזיאון העיר" (מוזיאון חיפה)
מוצגת לקהל הרחב היצירה "רוע" של אריק בוקובזה, המשווה את חיילי צה"ל לחיילי הצבא הנאצי.

יצירה זו נשענת בבירור על התמונה הבאה, שצולמה בשואה ובה חייל נאצי מוציא להורג אם
האוחזת בבנה הפעוט", כתבו השניים.
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היצירה לצד הצילום. מתוך מכתבם של עו"ד טשקאט וגליק לשרה מירי רגב

 

"יצירה זו פוגעת בכבודם של חיילי צה"ל ובכבודם של אלה שנלחמו, בלית ברירה, למען כיבוש
העיר חיפה לאחר שמנהיגי האוכלוסייה הערבית בעיר דחו את הצעתו של שבתאי לוי , ראש העיר

דאז, להישאר בעיר תוך התחייבות לשמירה על שלומם ומשווה אותם לחיילים שטופי התעמולה
הנאצית והשנאה האנטי ציונית והאנטי אנושית שרצחו אזרחים תמימים על לא עוול בכפם ורק בשל

היותם יהודים".

עוד טענו השניים כי היצירה "מהווה זילות השואה ופוגעת בזכר הנספים".
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"היצירה פוגעת בחיילי צה"ל ובזכר הנספים בשואה". מוזיאון העיר חיפה. צילום: יחצ

 

"בעירנו חיפה אשר בה פועל ארגון "יד עזר לחבר" למען ניצולי שואה, שוכן מוזיאון השואה
ומתגוררים בה ניצולי שואה רבים וצאצאיהם, אל לתת יד לפגיעה שכזו בשואה ובזכרם של

הנספים. גם הזיכרון הקולקטיבי שלנו כעם שעבר את השואה אינו יכול לאפשר שתיקה מול יצירה
פרובוקטיבית בלתי מוסרית ונפשעת, שאין לה כל קשר למציאות", כתבו השניים.

 

שי גליק, מנכ"ל בצלמו. מכתב לשרה רגב. צילום: יוכי גליק
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עו"ד טקאטש מצעירי הליכוד בחיפה. צילום: עצמי

 

גליק וטקאטש ביקשו מהשרה רגב לפעול בדחיפות להסרת התמונה מהתערוכה.

מכתב זהה שיגרו השניים לראש עיריית חיפה, עינת קליש רותם ובו ביקשו את התערבותה.

newshaifa.net1@gmail.comיש לכם סיפור מעניין שתרצו שיתפרסם? שתפו אותנו במייל 

עוד בחדשות
התחדשות עירונית: הוצגה תוכנית לשכונות קריית

תכנית מקיפה להתחדשות עירונית בקריית אליעזר ובקריית אליהו הוצגה
הערב בבית הספר "רעות"

מדינה תחת אש: המרכז הקליני הבין-תחומי של
באוניברסיטת חיפה פתחו קו חם לעזרה בהתמודדות עם פחדים, חששות

וקשיים, עקב המצב הביטחוני. תוכלו להתייעץ טלפונית עם אחד המטפלים
במרכז או לקבוע שיחה אישית ללא תשלום.

עיריית קריית ביאליק מארחת את תושבי הדרום
עיריית קריית ביאליק קיימה ישיבת הערכת מצב והיערכות לאור המצב

הבטחוני. במקביל הזמין ראש העיר אלי דוקורסקי את תושבי הדרום, להגיע
ולהנות בקאנטרי בעיר
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