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 לכבוד

 תנ"ץ אילת אלישר
 היועצת המשפטית

 משטרת ישראל

 שלום רב,

 פתיחה בחקירה נגד האמן גרגורי אבו בשל פגיעה ברגשות דתייםהנדון: 

היא נסגרה תערוכתו של האמן גרגורי אבו "ידעתיך".  עין חרוד נפתחה במשכן לאמנות 2021בפברואר 

התערוכה "ידעתיך" כוללת עבודות שיצר האמן במוזיאון במהלך הסגר וכן ארבע  .סוף חודש יוליב

 עבודות וידאו.

מו של אחד יא תלסיור במוזיאון בלוויי דתי-ממלכתיגן מהגיעה קבוצה של ילדים  14.6.2021ביום 

שהן חלק  ,לשניות הסיום של אחת מעבודות הווידאו הנחשפמוזיאון ובהאם שוטטה מהילדים. 

על פי דיווחים בתקשורת מתערוכתו של גרגורי אבו, בהם נראה דימוי של שריפת דף עם אותיות יהוה. 

והובטח  התקשר להנהלת המוזיאון במחאההאם התקשרה לאב וסיפרה לו בזעזוע על שראו עיניה. האב 

שמזהיר את הצופים מפני תכנים שעלולים לפגוע ברגשותיהם.  ,סה לתערוכהסף שלט בכניתוולו כי י

ציבור, שדרשו להסיר את העבודה מן  אישימכאן החלה שורה של גינויים של העניין פורסם בתקשורת ו

 כמו כן הוגשו מספר תלונות למשטרה וליועץ המשפטי לממשלה.התערוכה. 

לאחר האיומים על חייו והסערה שפרצה הוא החליט בסמוך לאחר מכן הודיע האמן גרגורי אבו כי 

לחקירה במשטרת עפולה. עוד פורסם לפני למעלה מחודש הוא זומן  להסיר את העבודה מן התערוכה.

 בתקשורת, כי מנכ"לית המוזיאון ואוצרת התערוכה יזומנו אף הן לחקירה במשטרה.

 .7.7.2021, אתר הארץ" זומן לחקירה 'יהוה'האמן ששרף בעבודתו את המילה נעמה ריבה "

פנינו בשם מנכ"לית המשכן לאמנות בעין חרוד לפרקליט המדינה וביקשנו ממנו להורות  5.8.2021ביום 

אישור לפתוח בחקירה במקרה זה  נתנהפרקליטות ו יודעים אם העל סגירת התיק. ציינו שאין אנ

אישור לפתיחה בחקירה והעמדה לדין בעבירות או עניינים  14.12)כנדרש לפי הנחיית פרקליט המדינה 

פתיחה בחקירה נגד אמן בשל יצירה שלו שהוצגה במוזיאון היא הדגשנו כי  בעלי רגישות מיוחדת(.

 ויש לה אפקט מצנן כלפי קהילת האמנים כולה. פגיעה קשה בחופש הביטוי שלו

שנשלחה אלינו היום נאמר, כי בלשכת המשנה  9.8.2021בתשובה של לשכת פרקליט המדינה מיום 

לפרקליט המדינה )תפקידים מיוחדים( לא התקבלה בקשה לפתיחה בחקירה בעניין זה. העתק 

 ההתכתבות מצ"ב.
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עפולה פתחה בחקירה מבלי שטרחה לפנות בבקשה לאישור משטרת יש לראות בחומרה את העובדה ש

לעתים, עצם ההחלטה בדבר להנחיה נאמר, כי " 1הפרקליטות כנדרש בהנחיית פרקליט המדינה. בסעיף 

שכך הדבר לגבי העמדה לדין בעבירות  פתיחה בחקירה פלילית טומנת בחובה רגישות מיוחדת בוודאי

 הביטוי". לתחום חופשאלה. כך הדבר למשל, בעבירות המשיקות 

הפתיחה בחקירה זכתה לפרסום בכמה כלי תקשורת למרות שלמיטב  זהו בדיוק המקרה שלפנינו.

ידיעתנו האמן עצמו לא עשה לפרסום הדבר. כמו כן התפרסמו מספר פרסומים על כך שמנכ"לית 

על המיועדות של הפרסומים הללו  המיידיתלחקירה. מלבד ההשפעה  אף הן המוזיאון והאוצרת יזומנו

 לחקירה לדבר היה אפקט שלילי על הקהילה האמנותית כולה.

לפיכך נבקשך לדאוג לכך שתיק החקירה שנפתח שלא כדין ייסגר ושהנחיית פרקליט המדינה תשונן 

 כגון זה בעתיד. הבכל היחידות החוקרות כדי למנוע הישנות מקר

 בכבוד רב,

 דן יקיר, עו"ד

 המשפטיהיועץ 

 פרקליט המדינה :יםהעתק

 המשנה לפרקליט המדינה )תפקידים מיוחדים(


