
בעיר בתחילת דצמבר, לאחר שהעירייה תספק את 
תשובותיה לעתירה.

המוזיאון עצמו, הממוקם בפינה נידחת בקצה המערבי 
של הקומה החמישית של התחנה המרכזית, סגור רוב 
הזמן ונפתח רק בתיאום מראש עם מפעילו, מנדי כהנא, 
ממייסדי העמותה. החשמל שם נותק כיוון שהמקום 

־קרס תחת עול החשבונות. בכלל, הפער בין המוסד המ
עודן לבין האכסניה המפויחת שלו מדהים ממש: מדובר 
בחלל ענק שטוף שמש, שהאוטובוסים הדוהרים בקומה 
מעל מרעידים את תקרתו פעמיים בדקה. בקומפלקס 
שמורים יותר מ־40 אלף ספרים ביידיש - בכל תחום 
שהוא ומכל ארץ שבה היתה נהוגה היידיש - חלקם 
מסודרים במדפים והשאר במערום גבוה או דחוסים 

־בארגזים. כהנא משוטט ביניהם נרגש, מצביע על כת
בים מיוחדים, מתגאה בהצלת אוצרות מ"1,000 שנות 
ציביליזציה". הוא מספר על תוכניות גרנדיוזיות לקיים 

מעיבים  הכלכליים  שהחששות  ומיצגים,  תערוכות 
־עליהן. "הארנונה שמבקשים כאן היא כל התקציב הש

נתי של העמותה שלנו", הוא אומר, "ממי אני אבקש את 
הכסף? מהקשישים בבתי האבות? מהסטודנטים שבאים 
לכאן ללמוד וליצור ביידיש? אנחנו קבוצה קטנה של 
מתנדבים שלא רוצים להיות הנעבעכים שבוכים 'אוי, 
אנחנו מסכנים', ולכן אנחנו לא מבקשים תמיכה, אלא 

רק שלא יפריעו". 
־מהעירייה נמסר: "תנועת יונג יידיש אינה זכאית לק
־בלת תמיכה כגוף אמנותי, ועליה לפנות למשרד הת

רבות. בנוגע לתעריפי הארנונה, מכיוון שאין בסמכותה 
־של העירייה להעניק הנחות בארנונה לפי שיקול דע
־תה, הופנתה יונג יידיש למשרד הפנים על מנת שיכי

רו בה כמוסד מתנדב, וכן פורטו בפניה אופן הגשת 
הבקשה והמועד האחרון להגשתה".

מוזיאון הספרים ביידיש הפועל בתחנה המרכזית הגיש 
בשבוע שעבר עתירה מינהלית נגד העירייה, ובה דרש 
לחייבה לתת למוזיאון פטור מארנונה. בעתירה טוען 
עו"ד עפר לרינמן, המייצג את עמותת יונג יידיש, כי 
פקודת הארנונה מחייבת רשות מקומית לתת פטור 
מתשלום למוזיאונים, וכי המוסד שמפעילה העמותה 
עונה לקריטריונים שנקבעו בחוק להגדרת מוזיאון. 
לעתירה קדמו ניסיונות של העמותה לקבל את הפטור 

־מאז פתיחת המוזיאון לפני שלוש שנים וחצי, אלא שה
עירייה הודיעה שהיא רואה במקום ספרייה, ושעליה 
לקבל אישור ממשרד החינוך והתרבות לכך שהמוזיאון 
עומד בקריטריונים הרלוונטיים. "פקודת הארנונה לא 
מבקשת שהמקום יהיה מוזיאון מוכרז", אומר עו"ד 
לרינמן בתגובה, ובתשובה לטענה שהמקום משמש 
ספרייה הוא מבהיר שהעמותה לא מחזיקה כלל קטלוג 
או מערך השאלה. הדיון יתקיים בבית המשפט המחוזי 


