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 580082733ע"ר ן רמת גן לאמנות ישראלית מוזיאו .3
 5257203 גן-, רמת146רח׳ אבא הלל סילבר 

 עתירה מינהלית

 קמן:לכד 1בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיב 

או את שאר  דוד ריבשל האמן  "ירושלים"כי אין כל מניעה להציג את היצירה  3להודיע למשיב  .1

 ;רמת גן לאמנות ישראליתבמוזיאון יצירותיו של דוד ריב שמוצגות כיום בתערוכה 

במוסדות תרבות הנמצאים השמורות באוספיהם או מוצגות להימנע מלהתערב בתוכן היצירות  .2

 .גן-רמתת או שמקבלים תמיכה מעיריי גן-רמתבבעלות עיריית 

לתוספת הראשונה  )א(8 פרטעל פי וזאת לדון בעתירה  סמכות ענייניתלבית משפט נכבד זה סמכות: 
החלטה של רשות מקומית או של נושא משרה או )" 2000-לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש''ס

 .גן-רמתנתקבלו במושא עתירה זו החלטות המשום ש סמכות מקומיתו, ..."(תפקיד בה

 . 2007-לתוספת לתקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז 20על פי פרט ₪  1,969האגרה: 

לא קיים הליך נוסף בבית משפט או בבית דין שהעותרים צד להם או היו צד להם בקשר הליך נוסף: 
 למסכת עובדתית דומה.

mailto:dan@acri.org.il
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 ואלה נימוקי העתירה:

 ההצדדים לעתיר

' של המאה הקודמת 80-האמן(. החל משנות ה –, דוד ריב, הוא מבכירי האמנים בישראל )להלן 1העותר  .1

 זאת באמצעותשימוש בדימויים מן המציאות הפוליטית הישראלית.  העושהוא חלק ניכר מציוריו ב

עזה שימוש בתצלומי עיתונות וטלוויזיה, אותם הוא מעבד לציורי אקריליק, תוך שימוש בצבעוניות 

צייר לפי סרטוני וידיאו שהוא מצלם בעצמו, ובצבעים הוא מרבה ל 2005החל משנת  ובסגנון ציור שטוח.

 שקופים ועדינים יותר.

והיא עוסקת  1972היא עמותה שהוקמה בשנת האגודה לזכויות האזרח או האגודה(  - )להלן 2 העותרת .2

גם בהגנה  ת האזרחולזכוי האגודעוסקת המאז הקמתה בקידום זכויות האדם בישראל ובהגנה עליהן. 

לאור  14/86 בג"ץאחת העותרות ב , למשל,האגודה לזכויות האזרח היתהעל חופש הביטוי האמנותי )

לאגודה לזכויות האזרח זכות עמידה הן כעותרת ציבורית  .((1987) לביקורת סרטים ומחזותנ' המועצה 

ולמנוע  יצירהופש הביטוי, שמעוניינים לצפות בוהן כמי שמייצגת את קהל שוחרי האמנות ושוחרי ח

האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' יו"ר  651/03בג"ץ מעורבות של נבחרי ציבור בתוכן האמנותי )השוו 

לפסה"ד של השופטת פרוקצ'יה;  9-7, פיסקאות (2003) עשרה-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש

(, 2013) רת ישראל נ' איגוד האינטרנט הישראלייפו במשט-מפקד מחוז תל אביב 3782/12 "םעע

 .לפסה"ד של השופט פוגלמן( 7-5פיסקאות 

 ראש העירייה(. –גן )להלן -רמתראש עיריית הוא  1המשיב  .3

 העירייה(. -גן )להלן -היא עיריית רמת 2המשיבה  .4

מטרתה . 1985בשנת  וא עמותה שהוקמה על ידי העירייה, המוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית, 3משיב  .5

לקדם ולעודד את איסוף, הצגת ושימור האמנות הישראלית הל את המוזיאון כדי נשל העמותה היא ל

. יו"ר הוועד המנהל של העמותה הוא עו"ד רועי ברזילי, סגן ראש העירייה, והוא על היבטיה השונים

 משמש כיום גם כמ"מ מנכ"ל המוזיאון.

 הרקע העובדתי

הפתיחה החגיגית והמחודשת של המוזיאון לאחר כמה שנים של עבודות  התקיימה 23.12.2021יום ב .6

 –תערוכת הפתיחה שמשתרעת על כל שטח המוזיאון היא "המוסד  עותיים.ממשושיפוצים הרחבה 

 המוזיאון והישראליות", אותה אצרה סבטלנה ריינגולד, האוצרת הראשית של המוזיאון.

האמן. באוסף המוזיאון כלולה גם יצירתו "ירושלים". היא איננה התערוכה כוללת שבע מיצירותיו של  .7

מוצגת במסגרת התערוכה, אלא מצויה במעין כלוב בו נשמר האוסף, אך היא תלויה על הגדר החיצונית 

 :של חדר האוסף כך שהיא גלויה לציבור המבקר במוזיאון
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בעמוד הפייסבוק הרשמי שלו את , פירסם ראש העירייה 24.12.2021למחרת הפתיחה, ביום שישי,  .8

 הפוסט הבא:

 כרמל שאמה הכהן

24 December at 16:08 

 י.חופש הביטוי הוא נשמת אפנו עד שהוא מאיים להפוך לחופש השיסוי והביזו

 
בניגוד לפרסומי האופוזיציה שבשם הפגיעה בהנהלת העיר הם יעשו כל דבר כולל 

 .להוציא שם רע לעיר או לזרוע שנאת חינם

 
היצירה שבתמונה אינה מוצגת במוזיאון שחנכנו אתמול וגם אינה מסתובבת אלא 

 ם.מאוחסנת באוסף של המוזיאון אך גם במחסן שלנו אין לה מקו

 
 .ר"ג חרטה על דגלה לברליות שפויה ומאוזנת אך לא פוגענית ובטח לא מתאבדת

 
במיליונים בכדי מיליון ש"ח ולא תסבסד אותו כל שנה  50-ר"ג לא בנתה מוזיאון ב

 .שילדות וילדי ישראל יחשפו לשפת ביבים

 
מעבר לשפת הביבים וחמור מכך יש כאן חציית גבול מביקורת לגיטימית כולל על 
סמלי שלטון במדינה אל בוטות משסה, מבזה כלפי בירת ישראל והכותל המקום 

 .הקדוש ביותר לעם היהודי והכי חמור גזענות כלפי חרדים
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סגני המשמש כיו"ר המוזיאון והסברתי לו את עמדתי ואת המשתמע פניתי כבר ל

 .מכך

 
מבקרים בכל הגילאים הגיעו  2000מעבר לכך זה היה יום חג אתמול לעיר כשמעל 

 .לפתיחת המוזיאון ונותרו פעורי פה

 
יש לנו תוכניות גדולות להעשיר את חיי התרבות והאמנות בעיר, תוך הגדלת 

 .חד בשנת המאה לעיר בעוד שנההתמיכה העירונית במיו

 
 ם.שבת שלו

 , פרסם ראש העירייה את הפוסט הבא:25.12.2021במוצ"ש,  .9

 כרמל שאמה הכהן

25 December at 18:42 

את היצירה שבצילום בלייק או להשאיר סמנו מה דעתכם? להסיר סמנו 

כיו"ר במוזיאון החדש שלנו? עמדתי מוצקה, אך סגני רועי ברזילי המכהן גם 

  .המוזיאון מתנגד לכך

 
חופש הביטוי הוא נשמת אפנו עד שהוא מאיים להפוך לחופש השיסוי והביזוי בטח 

  .היכן שהוא מתחיל לקבל ארומה של גזענות

 
ירושלים היא סמל ובלב של כל יהודי וקדושה לכל הדתות כבר באירוע הפתיחה 

מוזיאון בגלל היצירה היו שלא יכלו לשאת את הפגיעה והפסיקו את ביקורם ב

  .הזו

 
מצמרר רק לחשוב מה היינו מרגישים ועושים אם היצירה הזו היתה במוזיאון 

 .בפולין, גרמניה או צרפת

 
ר"ג חרטה על דגלה לברליות שפויה ומאוזנת אך לא פוגענית ובטח לא מתאבדת, 

ות כל מי שכבר ביקר ראה שבתערוכה יש לא מעט יצירות פרובקטיביות אך מעורר

  .רגשות וויכוח מבלי לבזות אף סמל לאומי, מקום קדוש או מגזר

 
ר"ג לא בנתה מוזיאון בסכום עתק ולא תסבסד אותו כל שנה בכדי שילדיה 

  .ואחרים יחשפו לשפת ביבים

 
יש כאן חציית גבול מביקורת לגיטימית כולל על סמלי שלטון במדינה אל בוטות 

תל המקום הקדוש ביותר לעם היהודי והכי משסה, מבזה כלפי בירת ישראל והכו
חמור גזענות כלפי חרדים שהם אולי שונים באורח חייהם אך הם היו ויהיו אחים 

  .שלנו
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שלא יהיה ספק שלא הייתי חושב אחרת גם אם במקום חרדי היה שם נוצרי או 
מוסלמי שכן בתפיסת עולמי יש לכבד כל אדם באשר הוא אדם וכל דת ואמונה 

  .ותם עם הצמדת מילה דוחה ובוטה כזוולא לבז

 
ביקשתי להסיר את היצירה כבר מחר בבוקר, אך רועי ברזילי שהוא סגני ויו"ר 
המוזיאון מביע התנגדות לכך בטענה שהמוניטין של המוזיאון יפגע, האמן יסיר 

  .את שאר יצירותיו ושיש בכך פגיעה בחופש האמנות והביטוי

 
ת בעיר היא כולה עלי ועדיין התייעצתי עם לא מעט עם כל הכבוד לכולם האחריו

חברות וחברי מועצת העיר ועם בכירי העיריה ואם לא יופיע כאן בתגובות נימוק 

 .משכנע שטרם הוצג לי או משקל מצטבר של דעות הפוכות אזי מחר היצירה תוסר

 .במוזיאון לשני הפוסטים צירף ראש העירייה צילום של היצירה "ירושלים" כפי שהיא תלויה .10

 סגן ראש העירייה ויו"ר המוזיאון פירט בתגובה לפוסט של ראש העירייה את עמדתו: .11

האמן שיצר את היצירה הזאת הוא דוד ריב, אחד האמנים המוערכים ועטורי 
הפרסים בישראל. עבודותיו מתייחסות למציאות המורכבת במרחב הישראלי 

 .וחברתייםומעלות שאלות נוקבות מהיבטים פוליטיים 

הוא יוצר על יסוד דימויים מן המציאות הפוליטית והחברתית בה אנו חיים. גם 
העבודה הזו מעלה שאלות חשובות ועצם הוויכוח שנוצר סביב היצירה הזו מעיד 
עד כמה לתוכן שמבקשת התערוכה להציג יש קשר ישיר לשאלה מה ראוי או לא 

ממסד. כך גם המקום של היצירה הזאת  –ראוי להיות במוזיאון ועל יחסי מוזיאון 
שלא תלויה בתערוכה אלא בחלל האוסף, ואולי גם הויכוח הזה הוא שמונע 
מהיצירה לצאת מהאוסף לקיר התערוכה. אז מה זה בעצם אומר על המעורבות 
של פוליטיקאים בנושאי אמנות? על חופש הביטוי והיצירה של האמן? על 

ירושלים .בות ויחסיו עם הממסד והמדינההאוטונומיה של המוזיאון כמוסד תר

מאיר אריאל היה  .לא מושלמת, מעולם לא הייתה, לא בימי הביניים ולא היום

הראשון שכתב ״ירושלים של ברזל ושל עופרת ושל שכול״ כאנלוגיה ניגודית לנעמי 

 .שמר. ירושלים היא לא חרא בדיוק באותה מידה שהיא גם לא זהב

סת חריצה סאטירית, אירונית והומוריסטית שמתייעבודתו של דוד ריב היא ק
לאופן שבו דימויים מסויימים מקבלים יחס של האדרה וקדושה למשל דימוי 

 .המתפלל

הכיתוב על היצירה, מתייחס להגדרה של נעלה ובזוי , גבוה ונמוך, ומשחזר בצורה 
מסויימת את הפעולה של מרסל דושן שהעמיד משתנה בתוך תצוגה מוזיאלית. 

ום שמה שקובע מהי אמנות היא הקונטקסט בתוכו היא מוצבת. אני רוצה מש
להזכיר לכם שאין מדובר בכרזה, או במניפסט מדובר ביצירת אמנות. תפקידה 

 .של האמנות לעורר מחשבה, לאתגר, לשאול שאלות

זו הסיבה שאני חושב שהיצירה צריכה להישאר במקום המיוחד שניתן לה, בין 
ניים, בין מחסן האוסף לבין קיר התערוכה, רואים לא רואים, העולמות, במרחב בי

זו הבחירה של האוצרת שביקשה להדגיש בדרך זו את קונספט התערוכה ואת 
 השאלה המהותית שעומדת ביסודה.
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לזכויות האזרח מכתב, בו  האגודהאליו שלחה  פרסום הפוסט שהעלה ראש העירייהבסמוך לאחר  .12

ו לכל נושא תפקיד אחר בעירייה סמכות להתערב בתוכן האמנותי של הדגישה כי אין לנבחר ציבור א

תה לראש העירייה יהיצירות שמועלות במוסדות תרבות עירוניים. עוד ציינה האגודה, כי גם לו הי

להצדיק פגיעה בחופש  הסמכות בעניין, היצירה איננה עומדת במבחן הנוקשה של פגיעה ברגשות שבכוח

 הביטוי.

 .1כנספח ע/ העתק המכתב מצ"ב

באמצעות ממועד השליחה, דקות  3בתוך  "וואטסאפביישומון "יה אישר את קבלת המכתב יראש העיר .13

סמיילי ובוהן זקורה כלפי מעלה; לשכתו אישרה את קבלת המכתב במייל בצורת )אימוג'ים( סימלונים 

 .7:40בשעה  ,26.12.2021למחרת, 

בבוקר לסגנו, שהוא יו"ר המוזיאון,  26.12.2021למיטב ידיעת העותרים הורה ראש העירייה ביום  .14

להסיר את היצירה. לפי פוסט שפרסם ראש העירייה הוא אף הורה להסיר את יתר עבודותיו של האמן 

לאור הכרזתו של האמן שאם תוסר היצירה "ירושלים" הוא ידרוש להסיר  ,שמוצגות בתערוכה עצמה

)או שמא היצירות( סגור בימי ראשון כך שהיצירה . המוזיאון מקירות המוזיאון את שאר עבודותיו

 .10:00, בשעה 27.12.2021צפויה להיות מוסרת לפני פתיחת המוזיאון לקהל ביום שני, 

 הטיעון המשפטי

, המנהל האמנותי של התיאטרון העירוני וצוות עירוניתמנהל המוזיקלי של תזמורת סימפונית ה .15

הם האחראים לתוכן האמנותי וליצירות שיוצגו או שיושמעו במסגרת  ן עירוניהאוצרות של מוזיאו

מוסדות התרבות העירוניים. זאת בשיתוף פעולה עם המנכ"ל, שאחראי לניהול המוסד, לתקציב, 

לשיווק ולכוח האדם. מעל כל אלה עומדים מועצת המנהלים )אם המוסד מאוגד כחברה( או הוועד 

 שאחראים באחריות כוללת לפעילות המוסד.המנהל )אם המוסד מאוגד כעמותה(, 

, ציבוריוהן וביתר שאת במשקפיים של המשפט ה שבמשפט הפרטי הן במשקפיים של דיני התאגידים .16

שכן ברשות ציבורית עסקינן, אין לראש רשות מקומית או למועצת הרשות כל סמכות להתערב בתוכן 

 הנתמכים על ידי העירייה. האמנותי של מוסדות תרבות עירוניים או של מוסדות תרבות

יתרה מזו, התערבות של נבחר ציבור בשאלה איזו יצירה תנוגן או איזו עבודת אמנות תוסר מקירות  .17

 חוקתית. יסוד המוזיאון היא פגיעה קשה בחופש הביטוי, שהוא זכות

י מצד אחד הוא כפוף לדיני התאגידים שבמשפט הפרטי ומצד שנ –תאגיד עירוני הוא גוף דו מהותי  .18

 לאור בעל השליטה שלו ותפקידיו הוא נושא אופי ציבורי. 

 112( 2019)מהדורה שנייה,  מהותיים-גופים דואסף הראל 

תאגיד עירוני שהוא מוסד תרבות הוא גוף תלת מהותי. בנוסף לשני הנדבכים שהוזכרו לעיל מהמשפט  .19

הביטוי. בנוסף לחופש הפרטי ומהמשפט הציבורי, מוסד תרבות נועד מעצם טיבו לממש את חופש 

הביטוי הפרטי של האמן היוצר או המבצע, יש למוסד תרבות חופש ביטוי אמנותי מוסדי. כגורם הפועל 

בתחום התרבות והנמצא בבעלות ציבורית הוא נושא בתפקיד ציבורי במסגרת מימוש חופש הביטוי 
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הזכות לתרבות של התרבותי של החברה. במסגרת תפקיד זה המוסד אחראי, בין היתר, למימוש 

היחידים )המוכרת בהכרזה האוניברסלית לזכויות האדם ובאמנה לזכויות כלכליות, חברתיות 

ותרבותיות(. התערבות של נבחרי ציבור או של עובדי ציבור של הרשות המקומית בתוכן האמנותי 

 שמועלה במוסד התרבות היא פגיעה בחופש הביטוי של המוסד.

כדוגמתו בדין הישראלי לגבי מוסד תרבות אחר,  איןוק יוצא דופן, שזכו המוזיאונים בסעיף חק .20

ושמבטיח את עצמאות הפעולה שלהם. דומה כי רק המוסדות להשכלה גבוהה זכו לאוטונומיה 

לחוק  15(. בדומה לסעיף 1958-לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 15סטטוטורית דומה )סעיף 

היא "חופש  1983-לחוק המוזיאונים, התשמ"ג 4סעיף  המועצה להשכלה גבוהה, גם כותרתו של

 פעולה", והוא קובע כדלקמן:

א מוזיאון מוכר, ד' י'[ היא בת חורין לכלכל כטוב בעיניה את ענייני וה ןמוזיאוה"הנהלת מוזיאון מוכר ]

 המוזיאון במסגרת תקנונו ותקציבו, ובכפוף להוראות חוק זה והתקנות לפיו."

, שכותרתה "הצגה נאותה של מוצגים", מוסיפה וקובעת 1984-יאונים, התשמ"הלתקנות המוז 5תקנה  .21

 כדלקמן:

"הנהלת מוזיאון תדאג להציג את המוצגים בתצוגה בצורה שבה יפיק מהם הציבור את מרב התועלת 

בהתחשב במטרת התצוגה; בענין זה תפעל הנהלת המוזיאון על פי הנחיותיו של האוצר ומומחים 

 ה תצוגה."אחרים לנושא אות

להרחבה ראו אילן סבן "הקצאת משאבי ביטוי, פגיעה ברגשות והשפעה על תרבות בחברה שסועה 

 .50-ו 22( ה"ש 2010) 473לג  עיוני משפטהעוברת שינוי: תיאטרון עירוני בעיר מתחרדת" 

הזכות החוקתית לחופש הביטוי מחייבת מתן עצמאות למוסד התרבות בכלל ולגבי התוכן  ,משמע .22

ותי המועלה במסגרתו בפרט. מי שאחראי על התוכן האמנותי הוא הסמכות האמנותית העליונה האמנ

 תהמנהל המוזיקלי של תזמורת, המנהל האמנותי של תיאטרון או של להקת מחול, האוצר –במוסד 

א משתף פעולה עם המנכ"ל, שתפקידו לדאוג, בין יהאמנותית ה השל מוזיאון ועוד. בפעילות תהראשי

לכך שהפעילות לא תחרוג מהמסגרת התקציבית וכי ייעשה שימוש מושכל בכוח האדם של היתר, 

 המוסד.

הוועד , עמותהובמקרה שלנו, כיוון שמדובר ב –מעל כל אלה עומד הגוף המנהל של מוסד התרבות  .23

אחריות משפטית וציבורית כוללת לפעולתו התקינה של מוסד התרבות.  וועד המנהל. להמנהל שלה

 ו. אין זה מתפקידאוצרל, בין היתר, לאשר את תקציב המוסד, למנות את המנכ"ל ואת המוט ועלי

להתערב בניהול השוטף של המוסד או בתוכן האמנותי. במקרים חריגים, בהם מתעוררת רגישות 

למנכ"ל או להגיע להחלטות  ולקיים דיון בנושא ולהמליץ המלצותי הוועדציבורית מיוחדת, מוטל על 

 מחייבות בעניין.

תמימי דעים ומתנגדים ן האוצרת הראשית הויו"ר המוזיאון שהוא גם מ"מ המנכ"ל הן במקרה שלפנינו  .24

היא התערבות פוליטית פסולה בתוכן האמנותי המוצג ראש העירייה  בתוקף להסרת היצירה. החלטת
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)פס"ד מיום  אזרח בישראל נ' ראש עיריית חיפההאגודה לזכויות ה 2211/19עע"מ  ובמוזיאון )רא

 (.לפסה"ד של השופט סולברג 17-15פיסקאות  (11.11.2020

בכך שהיא איננה מבטאת את האיזון שאומץ במשפט הישראלי בין חופש  לגופה פסולה אף ההחלטה .25

 הביטוי לבין פגיעה ברגשות.

יסוד: כבוד האדם וחירותו. זה היה כיום אין עוד חולק שחופש הביטוי מעוגן בזכות לכבוד שבחוק  .26

 22-21סקאות י(, פ2015) אבנרי נ' הכנסת 5239/11ץ "בג :הבסיס לביטול סעיף חוק בפרשת חוק החרם

לפסה"ד של השופט עמית  5לפסה"ד של השופט דנציגר, פיסקה  3מלצר, פיסקה  לפסה"ד של השופט

האגודה לזכויות האזרח בישראל  7647/16בג"ץ כן ראו ) שםבדברי כל אחד מהשופטים והאסמכתאות 

 .(לפס"ד של המשנה לנשיאה מלצר 56-54( פיסקה 13.5.2020)פס"ד מיום  נ' שרת התרבות והספורט

השנים האחרונות הכירה בכך שפגיעה ברגשות בכלל וחמש פסיקת בית המשפט העליון בשלושים  .27

ופגיעה ברגשות דתיים בפרט היא עילה להגבלת חופש הביטוי. יחד עם זאת נקבע רף גבוה במיוחד של 

דיני זכויות האדם פגיעה מעבר לרף הסיבולת בחברה דמוקרטית. כדברי פרופ' ברק מדינה בספרו 

 ירה בכך שהגנה על אנשים מפני פגיעה בהם על ידהתפיסה הנוהגת בישראל מכי(: "2017) בישראל

אמירות או מעשים שאינם עולים בקנה אחד עם אמונותיהם עשויה להיות תכלית ראויה להגבלת 

ביטוי, אך הגבלת הביטוי תותר רק במקרים מצומצמים, מכוח הדוקטרינה בדבר רמת הסיבולת 

הגישה בפסיקה (. "512" )עמ' בסובלנות.הנדרשת בחברה דמוקרטית, כלומר: הדרישה מהציבור לנהוג 

...עיקרה קביעה של סף סיבולת גבוה במיוחד, כך שאם הביטוי לא נועד לבזות אנשים מחמת אמונתם 

 (.517" )עמ' הדתית, על פי רוב לא תוכר החוקיות של הגבלת הביטוי.

לפסק  23בפיסקה  רקבהדגיש השופט  (1987) נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות לאור 14/86ץ "בגב .28

 דינו:

המיועד  -רק במקרים יוצאי דופן ניתן לבסס ממצא, כי הצגתו של מחזה בתיאטרון "

תגרור  -מטבע הדברים לקהל מצומצם ולעתים נבחר, הבא מיוזמתו שלו לחזות במחזה 

אחריה ודאות קרובה של פגיעה בסדר הציבורי. לרוב אין לבסס יותר מאשר חשש גרידא. 

 "בחברה דמוקרטית אין די בחשש שכזה כדי לפגוע בחופש הביטוי.כאמור, 

רלבנטי  (1989) נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות ncItudios Sity Cniversal U. 806/88בג"ץ  .29

ו של מרטין לפסול את הקרנתו בישראל של סרטו, שכן הוא עסק בהחלטת הצנזורה נבמיוחד לעניינ

בטענה שיש בסרט כדי לפגוע באופן משמעותי ברגשותיו הדתיים  "הפיתוי האחרון של ישו" סקורסזה

והדגיש, כי כדי להצדיק פגיעה בחופש  בג"ץ ביטל את ההחלטהובאמונתו של הציבור הנוצרי בישראל. 

השופט ברק הביטוי על הפגיעה להיות להיות קשה, רצינית וחמורה כלפי קהל שבוי שנפגע בעל כורחו. 

 –כי  11הדגיש בפיסקה 

גיעה ברגשות הציבור, כדי שתצדיק הגבלות על חופש הביטוי, צריכה להיות "קש]ה[, פ"

(. מה משמעותו של מבחן עזר זה? מבחן 435הנ"ל, בעמ'  14/86רצינית וחמורה" )בג"צ 

זה משקף, לדעתי, את התפיסה, כי חברה דמוקרטית, מעצם אופיה ומהותה, מבוססת 

ליסטית הסובלנות היא הכוח האחד המאפשר על סובלנות לדעות הזולת. בחברה פלורא

כן, כל אחד מבני הציבור נוטל על עצמו את "הסיכון" של פגיעה -חיים משותפים. על
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מסוימת ברגשות, הנובע מהחלפה חופשית של דעות. אכן, חברה, המבוססת על 

פלורליזם חברתי, חייבת לאפשר החלפת דעות, גם אם יש בכך כדי לפגוע ברגשות 

לאותן דעות. "זהו 'הצד השני' של הסובלנות ההדדית הדרושה בחברה המתנגדים 

כן, מעצם מהותו של -(. על764, בעמ' 549/75פלורליסטית" )השופט ויתקון בבג"צ 

המשטר כמשטר דמוקרטי מתבקשת הכרה ברמה מסוימת של חשיפה לפגיעה ברגשות 

חופש הביטוי במסגרת בני הציבור. פגיעה "קשה, רצינית וחמורה", המצדיקה הגבלה של 

צנזורה על סרטים, היא אותה פגיעה העולה על "רמת הסיבולת" בחברה דמוקרטית 

ה בסוגיה ד(. אכן, כאשר עניין לנו בסרט, המביע עמ425הנ"ל, בעמ'  243/81)ראה בג"צ 

השנויה במחלוקת ציבורית )היסטורית, דתית, חברתית או אחרת( והעושה כן באופן 

אם בשל פרסום דבר תועבה ואם בשל פגיעה ברגשי  -אחריות פלילית שאינו גורר אחריו 

קשה להלום מצבים, בהם נראה בו פגיעה "קשה, רצינית וחמורה", העוברת את  -דת 

גבול המותר בחברה דמוקרטית, וזאת בין אם יש בו אמת עובדתית ובין אם אין בו אמת 

לשכוח, כי אותה יצירה בצורה  (. אין גם277, הנ"ל, בעמ' 807/78עובדתית )ראה בג"צ 

ספרותית הייתה מתקבלת ללא דין ודברים, וכי איש אינו חייב להסתכל בסרט, והיכולת 

-שלא להיות חשוף למסר של הסרט נתונה לכל אדם. דומה שזוהי ההלכה העולה מפסק

. כאן קבע בית המשפט, כי המחזה פוגע 351/72משפט זה בבג"צ -דינו של בית

ורים שכולים ובערכי המוסר החברתי. חרף זאת נקבע, כי בכך בלבד ברגשותיהם של ה

 .."לא די כדי להצדיק פגיעה בחופש הביטוי.

 כן ר':

 ;ברקהשופט של לפסה"ד  7 יסקה(, פ1991) נ' ראש עיריית ירושלים אינדור  953/89ץ "בג

 ;ברקהנשיא ד של "לפסה 68 יסקהפ ,(1997) חורב נ' שר התחבורה 5016/96בג"ץ 

 ;ברקהנשיא ד של "לפסה 20 יסקהפ ,(1999) סנש נ' רשות השידור 6126/94בג"ץ 

 ;ברקהנשיא של  ה"דלפס 6 יסקהפ ,(2001) גור אריה נ' הרשות השנייה 1514/01בג"ץ 

 ;היפרוקצ'השופטת ד של ה"לפס 13 יסקהפ ,(2003) בכרי נ' המועצה לביקורת סרטים 316/03בג"ץ 

 לפסה"ד של הנשיאה ביניש; 13, פיסקה (2006) נ' מפקד מחוז ירושליםמשי זהב  8988/06בג"ץ 

; וכן ד של הנשיאה בינישה"לפס 2 יסקה(, פ2007) מרזל נ' מפקד משטרת מחוז ירושלים 5277/07בג"ץ 
 פסה"ד של השופטת פרוקצ'יה.

ביצירת  במקרה שבפנינו לא מדובר בכרזה שמוצגת בתחנות האוטובוסים או על לוחות המודעות, אלא .30

ראש העירייה לא טען  אמנות שתלויה במוזיאון, ורק מי שבוחר להגיע אליו עשוי להיות חשוף אליה.

כי מאן דהוא התלונן על שרגשותיו נפגעו מן היצירה. הוא עשה רבות כדי להפיץ את היצירה ברבים 

 וכיום כל מי שעלול להיפגע יידע שלא להגיע לחלק זה של המוזיאון. 

נות רבו האיומים על חופש הביטוי של מוסדות תרבות מצד ראשי רשויות מקומיות ומצד בשנים האחרו .31

גבולות ומגבלות ברורים למעורבות של  תנבחרי ציבור אחרים. מכאן החשיבות הרבה שבהתוויי

 פוליטיקאים בקביעת סדר היום האמנותי של מוסדות תרבות.

 .(2018) 29יב  משפטים על אתר ההנצחה"-ון איאדם שנער "חופש הביטוי, חופש המימון ועקרעוד ראו 

 לפיכך מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כמבוקש בראש עתירה זו.
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