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מקום עם אג'נדה. האוכל צמחוני. האוריינטציה הרעיונית  הוא אביב -ברחוב הגדוד העברי שבדרום תל 'אלבי'קפה 

החליטו לציין ש מזרחיותטרנסג'נדריות ן בעלות המקום ה. ממסדית אנטי הפוליטית התודעה. רדיקלית פרוגרסיבית

 . מתוך כבוד לשפת האם של הוריהןהקפה שלהן באמצעות מלה בערבית )'אלבי' הוא 'לבי' בערבית( את שם בית 

פזורים בתי קפה וברים יפו -אביב-תלברחבי . טוב לדעת שעירכל מקומות כמו 'אלבי' הם נשמת אפה של 

ה גם אם זו לא כוס כיף להיכנס למקומות כאל, מכל קצוי הקשת הפוליטית והרעיונית. שמשרתים קהילות מגוונות

  ומאפה.סלט קפה רשתות של עוד סניפים סטריליים יינו אלף מונים מאת חשלך. הם מעשירים התה הפוליטי 

פעילות של שתי תנועות למוקד , גם עם הקהילה הגאההמזוהה בין השאר , ה'אלבי'שנתיים האחרונות הפך ב

הפקרת שכונות הדרום בידי המשטרה והעיריה מגיב לארגון ש - 'נשים בצהוב'האחת היא . וניות חשובותאופוזיצי

את  'אלבי'ב, שרואה במרחב העירונישל נשים וילדות  שיפור הביטחון האישילסיורי תצפית ושמירה באמצעות 

 הגדולה הסיעה, 'עיר לכולנו' .שלה רשמי הלא למטה לאחרונההפך ' אלבי'שהשניה היא תנועת 'עיר לכולנו', ו. בית

 אהרון מדואל. מנהיגה החדש בעיריה בעידן חולדאי שקמה היחידה המשמעותית האופוזיציה, היא העיר במועצת

ו והרקורד רצינות סולידית,האישיותו . עשרות שניםזה רום העיר קם בדהוא הנציג הפוליטי הרציני הראשון ש

לשנות את  ,ניציפאליתמהצבעה מוכה -עדשנמנעו עשרות אלפים באוקטובר  ותלהניע לקלפי יםעשויהביצועי שלו 

  . ית ולהטביע חותם גם במישור הארציאביב-קה התלהפוליטי

תחמים דם לכן במשעבר קו 'נשים בצהוב'סיור של 'אלבי' עוד קפה ליד ם צות הסתייבחבאוגוסט  26ביום שני ה 

סגרו קופה העובדות . בר היה סגורכבית הקפה  .משטרה והעיריהופקרו בידי השה ואלימות , שיכרותסמים פגועי 

ועשרות שוטרים, כביכול כדי  תניידו 12כשלמקום הגיחו  עמדו בחוץומשתתפות הסיור ורחצו כלים. משתתפי 

, ואז גם הסתבר שתי עובדות נעצרו .התפתח דין ודברים. ריגה משעות הפתיחהלטפל בתלונה על רעש וח

ולל אהרון , כותומכיםקום מאות פעילים פוליטיים גיעו למהצו סגירה קבוע. בבוקר : צעד דרקונייוזמת משטרה שה

  .שכנע את השוטרים לרדת מהעץלנסות ל, ח"כ דב חנין וח"כ ניצן הורוביץדיין, -אורטל ברמדואל, 

'נשים בצהוב' בחודשים  שפעילותוא אחד ה? הסבר תאנות המתעמרת של המשטרה ל'אלבי'מה פשר הה

יומיומי מהווה כירסום התנועה החשובה הזו קיומה של . עצם םמכליהם ילדותיים שוטרי ההוציאהאחרונים 

ן עלבוייתכן ש. ציבוררבי עוצמה של הו טוב-שוחריפטריארכליים, ינים תדמית העצמית של השוטרים כמגב

חילחל במעלה  יהציבורבמרחב ביטחון האחריות לאת הפקיעו מהם שנוכח הנשים החזקות שוטרים מהשורה ה

מחדש הצליחו לחנך  רבותמצער אך בר תיקון: מדינות ה כמובן . זונהקצהבקרב ן קשבת מצא אוזו שרשרת הפיקוד

כח ילדים מגודלים תחושה של העניק ללשבו הם משרתים איננה ארגון המטרת שלהבהיר להם את שוטריהם ו

 גם בארץ. אפשרי תהליך כזה הציבור. לסעוד את ושליטה אלא 

יזמה להיטפל למטה הבלתי שהבה יותר. הייתכן הוא אפל הר, אלבי'למה שקרה ב' , לאו דוקא סותר,סבר שניה

? באה מלמעלה ,מיות באוקטוברהיחידה, חודשיים לפני הבחירות המקוהמשמעותית רשמי של סיעת האופוזיציה 

 התמודדות אלקטוראליתלסיכוי ומחיקה של ה קד של פעילות פוליטיתמומלצורך חיסול שטרה גוייסה הייתכן שהמ

, והתנהלות העיריה 'אלבי'. האירוע הקיצוני בא ברורה ומוחשיתלמרקם חיינו כאן היהסכנה ? אם כן, דמוקרטית

 דורשים ועדת חקירה ממלכתית ללא דיחוי.בכלל יפו -אביב-והמשטרה בדרום תל
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