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 2010, ביוני 1

  הודעה לעיתונות
  

  שרת התרבות לימור לבנת מסרבת להתערב: ץ"אומ

  ל"שלא שירתו בצה בהעסקתם של שחקני תיאטרון
  

ץ להתערב להפסקת " לימור לבנת לא נענתה לבקשת תנועת אומוהספורט שרת התרבות

ל  "רת בצהלמרות שלא שי, "גטו"המשך הופעתו של שחקן תיאטרון הקאמרי איתי טיראן בהצגת 

  .ואף גינה בפומבי את השירות הצבאי

מיצרה על כך שהשחקן איתי טיראן לא מילא את חובתו היא  קבעה שרת התרבות כי ,עם זאת

  .ל ורואה בחומרה את התבטאותו הפומבית"ולא שירת בצה האזרחית

  

 :נאמר ,ץ חברתי"ר שלוחת אומ"יו שנעשתה באמצעות אראלה גולן, אל שרת התרבות ץ"בפניית אומ

ץ פועלת בשנים האחרונות במשותף עם הפורום לשוויון בנטל נגד השתמטותם של צעירים "תנועת אומ"

 .ל ובעד החדרת ערכי מוסר ואזרחות טובה בקרב בני הנוער"מצה

בימים האחרונים הזדעזענו להאזין ולקרוא בכלי התקשורת את דבריו הנפסדים של שחקן תיאטרון 

בכך ,ל"מדבריו השתמע כי הוא התגאה על כי לא שירת בצה.ות השרות הצבאי הקאמרי  איתי טיראן בגנ

  .שימש דוגמא שלילית לציבור בהופעותיו אלה

ץ אינה יכולה לעבור לסדר היום לתופעה פסולה זו ששחקן מסוגו של טיראן מופיע בתיאטרון "תנועת אומ

ם בעלי אופי הקשור חלק(ישראלי מסובסד ומשתתף בסרטים במצח נחושה בתפקידים ראשיים 

  . זוכה למחיאות כפיים של הציבור הרחב שאינו מודע לרקע האישי שלו) במלחמות ישראל

אנו סבורים שאין מקום ששחקן מסוגו ימשיך להופיע על במות התיאטרון ובסרטים ופונים אליך בבקשה 

שום דבר לא קרה תצטייר החברה אם טיראן ימשיך להופיע כאילו  .להצטרף למחאתנו ולפעול בנדון

הישראלית כחברה הנוטשת את ערכיה ומאפשרת לתופעה פסולה מסוג זה לא רק להתקיים אלא אף 

  ".לזכות לתשואת הקהל

  

  :לימור לבנת,  והספורטבתגובה לכך השיבה שרת התרבות

 אזרח כשיר ל ועמדתי היא שעל כל"אני מחזיקה בעמדות נחרצות ומוצקות בעניין השירות הצבאי בצה"

  . לשירות חלה החובה האזרחית והמוסרית לשרת את המדינה ולשאת בנטל הביטחוני

ל ורואה "אני כמובן מצירה על כך שאיתי טיראן לא מילא את חובתו האזרחית והמוסרית ולא שירת בצה

  .בחומרה התבטאות מסוג זה שהזכרת במכתבך ומתן דוגמא שלילית לנוער

התיאטרון והתרבות בכלל ותמיכתי זו אינה יך לפעול נמרצות לקידום כשרת התרבות והספורט אמש

כאזרחית במדינה וכשרה בממשלה אני רואה בדאגה . ל"מעידה ולא כזרת על תמיכתי בהשתמטות מצה

  .ומשוכנעת כי יש לפעול במהרה ובנחרצות לצמצום התופעהל "את נתוני הגיוס לצה, כמוכם, רבה

 שוויוני ולהבטיח לכם כי נתונה לכם תמיכתי במאבקכם הצודק לשירותברצוני לחזק את ידכם , על כן

  ."לכל אזרחי המדינה


