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 לכבוד

 מר עמית איסמן
 פרקליט המדינה

 שלום רב,

 פתיחה בחקירה נגד האמן גרגורי אבו בשל פגיעה ברגשות דתייםהנדון: 

 שגב.-אורית לבהרינו לפנות אליך בשם המשכן לאמנות עין חרוד והמנכ"לית שלו, 

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

"השנאה "השתלשלות העניינים תוארה בכתבתו של אבי פיטשון תיאור התערוכה ו .סוף חודש יוליב

 בקצרה: םונחזור עליה ,29.6.2021, אתר הארץ" בלב של האנשים קיימת לפני התערוכה הזו"

 התערוכה "ידעתיך" כוללת עבודות שיצר האמן במוזיאון במהלך הסגר וכן ארבע 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 במחאהקשרה לאב וסיפרה לו בזעזוע על שראו עיניה. האב האם הת

העניין שמזהיר את הצופים מפני תכנים שעלולים לפגוע ברגשותיהם.  ,לו כי יוסף שלט בכניסה לתערוכה

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

כך חבר מועצת עיריית הרצליה פנה לשרי החינוך והתרבות להסיר את העבודה מהתערוכה. התערוכה. 

ולהגיש כתב אישום נגד  ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לפתוח בחקירה הח"כ בצלאל סמוטריץ' פנ

 .אבו

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

בעקבות כך הודיע ארגון בצלמו, כי הוא יבקש לבטל את התלונה  להסיר את העבודה מן התערוכה.

 שהגיש.

האמן גרגורי אבו אכן זומן לחקירה במשטרת עפולה. המשטרה אישרה לתקשורת שפנתה לפרקליטות 

אישור לפתיחה  14.12 ית פרקליט המדינהחיהנלקבל אישור לפתוח בחקירה במקרה זה )כנדרש לפי 

(, אך משום מה דובר הפרקליטות סירב בחקירה והעמדה לדין בעבירות או עניינים בעלי רגישות מיוחדת

 להשיב אם אישור כזה אכן ניתן.

 עוד פורסם 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 "

https://www.haaretz.co.il/gallery/art/.premium-MAGAZINE-1.9950970
https://www.haaretz.co.il/gallery/art/.premium-MAGAZINE-1.9950970
https://www.haaretz.co.il/gallery/art/.premium-1.9979256
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ויש  ,פתיחה בחקירה נגד אמן בשל יצירה שלו שהוצגה במוזיאון היא פגיעה קשה בחופש הביטוי שלו

לפיכך צעד מרחיק לכת שכזה צריך להיות שמור למקרים  לה אפקט מצנן כלפי קהילת האמנים כולה.

 הקיצוניים והמובהקים ביותר.

ץ "בג)כיום אין עוד חולק שחופש הביטוי מעוגן בזכות לכבוד שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 

לפסה"ד של  3לפסה"ד של השופט מלצר, פיסקה  22-21(, פיסקאות 2015) אבנרי נ' הכנסת 5239/11

 .(לפסה"ד של השופט עמית והאסמכתאות בדברי כל אחד מהשופטים שם 5גר, פיסקה השופט דנצי

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

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

דיני זכויות האדם יבולת בחברה דמוקרטית. כדברי פרופ' ברק מדינה בספרו מעבר לרף הס ,פגיעה

 יהתפיסה הנוהגת בישראל מכירה בכך שהגנה על אנשים מפני פגיעה בהם על יד(: "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 הנדרשת 

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

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

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

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

 דינו:

המיועד מטבע  -פן ניתן לבסס ממצא, כי הצגתו של מחזה בתיאטרון רק במקרים יוצאי דו"

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

קרובה של פגיעה בסדר הציבורי. לרוב אין לבסס יותר מאשר חשש גרידא. כאמור, בחברה 

 ."בחופש הביטוידמוקרטית אין די בחשש שכזה כדי לפגוע 

 דברים אלה יפים בשינויים המחויבים אף ליצירת אמנות המוצגת במוזיאון.

עסק  (1989) נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות  .806/88Universal City Studios Incבג"ץ 

"הפיתוי האחרון של ישו"  ו של מרטין סקורסזהלפסול את הקרנתו בישראל של סרטבהחלטת הצנזורה 

בטענה שיש בסרט כדי לפגוע באופן משמעותי ברגשותיו הדתיים ובאמונתו של הציבור הנוצרי בישראל. 

בג"ץ ביטל את ההחלטה והדגיש, כי כדי להצדיק פגיעה בחופש הביטוי על הפגיעה להיות להיות קשה, 

 –כי  11הדגיש בפיסקה רצינית וחמורה כלפי קהל שבוי שנפגע בעל כורחו. השופט ברק 

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

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

דעות לדעתי, את התפיסה, כי חברה דמוקרטית, מעצם אופיה ומהותה, מבוססת על סובלנות ל

כן, -הזולת. בחברה פלוראליסטית הסובלנות היא הכוח האחד המאפשר חיים משותפים. על

כל אחד מבני הציבור נוטל על עצמו את "הסיכון" של פגיעה מסוימת ברגשות, הנובע מהחלפה 

חופשית של דעות. אכן, חברה, המבוססת על פלורליזם חברתי, חייבת לאפשר החלפת דעות, 

לפגוע ברגשות המתנגדים לאותן דעות. "זהו 'הצד השני' של הסובלנות  גם אם יש בכך כדי

כן, -(. על764, בעמ' 549/75ההדדית הדרושה בחברה פלורליסטית" )השופט ויתקון בבג"צ 

מעצם מהותו של המשטר כמשטר דמוקרטי מתבקשת הכרה ברמה מסוימת של חשיפה לפגיעה 

ורה", המצדיקה הגבלה של חופש הביטוי ברגשות בני הציבור. פגיעה "קשה, רצינית וחמ
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במסגרת צנזורה על סרטים, היא אותה פגיעה העולה על "רמת הסיבולת" בחברה דמוקרטית 

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

באופן שאינו גורר אחריו במחלוקת ציבורית )היסטורית, דתית, חברתית או אחרת( והעושה כן 

קשה להלום מצבים,  -אם בשל פרסום דבר תועבה ואם בשל פגיעה ברגשי דת  -אחריות פלילית 

בהם נראה בו פגיעה "קשה, רצינית וחמורה", העוברת את גבול המותר בחברה דמוקרטית, 

הנ"ל, , 807/78וזאת בין אם יש בו אמת עובדתית ובין אם אין בו אמת עובדתית )ראה בג"צ 

(. אין גם לשכוח, כי אותה יצירה בצורה ספרותית הייתה מתקבלת ללא דין ודברים, 277בעמ' 

וכי איש אינו חייב להסתכל בסרט, והיכולת שלא להיות חשוף למסר של הסרט נתונה לכל 

. כאן קבע בית 351/72משפט זה בבג"צ -דינו של בית-אדם. דומה שזוהי ההלכה העולה מפסק

חזה פוגע ברגשותיהם של הורים שכולים ובערכי המוסר החברתי. חרף זאת המשפט, כי המ

 :816נקבע, כי בכך בלבד לא די כדי להצדיק פגיעה בחופש הביטוי. אמר השופט לנדוי, בעמ' 

"...אין ספק שהפגיעות ברגשות השכול של היחיד ושל הציבור כולו שבהם משובצים דברי 

ות הרוח מאין כמוהם. אך עדיין היינו מהססים לאשר המחזה מעידות על טמטום הרגש ועל גס

את איסור ההצגה אילו היה זה הנימוק היחיד, מתוך חשש של פגיעה בחופש ההבעה ככל 

 שהדברים מעוררים סלידה".

משפט זה, כי "רמת הסיבולת" של החברה שלנו -את עמדתו של בית בכך ביטא השופט לנדוי

פי החוק, היא גבוהה ביותר. רק במקרים נדירים ויוצאי -להבעתן של דעות חולקות, הנעשות על

דופן ניתן יהא להצביע על פגיעה "קשה, רצינית וחמורה" של סרט, המעביר מסר חברתי שאין 

ק. מקרים כאלה עשויים להתרחש, כמובן )ראה בג"צ בו "קהל שבוי" ושאין בו עבירה על החו

(, אך המסורת שלנו של חופש הביטוי ורתיעתנו מפני איסור מוקדם שמקורו בתוכן 243/81

הביטוי עצמו מצמצמות מקרים אלה לחריגים יוצאי דופן. אלה חייבים להיות מקרים 

 ."המזעזעים את אמות הספים של הסובלנות ההדדית

 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) משי זהב נ' מפקד מחוז ירושלים 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.

ההלכות שנקבעו במשפט החוקתי ושעניינן בחינת החלטות של רשויות ציבוריות לגבי פגיעה ברגשות  

 יפות מכוח קל וחומר למשפט הפלילי, בו אדם עלול להיות מוכתם בכתם הרשעה ולאבד את חירותו. 

רלבנטית במיוחד לעניינו, שכן ( (1998) סוסצקין נ' מדינת ישראל 697/98ע"פ ) קיןטטיאנה סוסצפרשת 

בע, וק. סעיף זה 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 173היא עוסקת בעבירה של פגיעה ברגשי דת לפי סעיף 
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מפרסם פרסום שיש בו כדי לפגוע פגיעה גסה באמונתם או ברגשותיהם הדתיים של בין היתר, שמי ש

אישר ביהמ"ש העליון את הרשעתה של המערערת בעבירה של פגיעה דינו מאסר שנה. בפסה"ד  אחרים

כרוזים אשר הכינה המערערת ובהם מצוירת דמות חזיר. על הדמות  ובמוקד האישום עמדברגשי דת. 

מופיע באנגלית ובערבית השם "מוחמד", עוטה כפייה, ודורך על ספר פתוח, שעליו נרשם "קוראן". 

כי המערערת נכנסה לשטח המועצה הפלסטינית בעיר חברון, כשהיא לבושה  ,אישום נטעןה בכתב

כרוזים על דלתות מספר כי המערערת הדביקה  ,חולצה צהובה, שעליה סמלה של תנועת "כך". עוד נטען

כי קיים ספק אם המערערת הפיצה בפועל את  ,חנויות שבשטח המועצה הפלסטינית. נוכח מסקנתו

לחוק העונשין,  25-ו 173י סעיפים "ש בעבירה של ניסיון לפגיעה ברגשי דת, עפ"שיעה ביהמהכרוזים, הר

השופט אור הדגיש בפסה"ד את אופייה הבעייתי של העבירה ואת הצורך להשגיח  .1977-תשל"זה

 שאכיפתה לא תפגע באופן לא מוצדק בחופש הביטוי:

לא נחטא אם נאמר, כי איסור פלילי רחב על פרסום אשר יש בו לפגוע ברגשות, לרבות ....  14"

רגשות דתיים, מצוי במסלול התנגשות חזיתית עם ערכיה היסודיים של מדינה דמוקרטית. 

במדינה דמוקרטית, מוכרת חירותו היסודית של האדם לנהוג ולהתבטא בהתאם להשקפותיו, 

ה תטיל מגבלות על כך. פעמים רבות, פעולות לגיטימיות אמונותיו וטעמיו, בלי שהמדינ

לחלוטין, המצויות בגרעין הקשה של חירות זו, עלולות לפגוע ברגשות הדת של האחר. אכילת 

ידי יהודי חילוני עשויה לפגוע, למשל, ברגשות הדת של יהודי דתי. כך גם -בשר לא כשר על

ל עיקרון דתי, או על דמות סמלית שהיא נסיעה ביום שבת או חג. כך גם אמירה ביקורתית ע

חשובה לדת כזו או אחרת. הטלת מגבלה על התנהגותו של אחד, בשל העובדה שעצם התנהגותו 

זו סותרת את ערכיו של האחר, ולכן פוגעת ברגשותיו של האחר, אינה מתיישבת עם תפיסות 

נ' ראש הממשלה  מיטראל בע"מ 3872/93היסוד של מדינה דמוקרטית. כפי שציינתי בבג"ץ 

 :500-501ושר הדתות ואח', בעמ' 

"...הגנה על רגשותיו של חלק אחד מן הציבור עלולה בקלות לחרוג ולהפוך פגיעה ברגשותיו של 

חלק אחר מן הציבור. המתח בין חופש הדת לבין חופש המצפון, שאחד מהיבטיו הוא גם החופש 

נות עליהן מושתתת מדינת ישראל, הוא מדת, שני עקרונות המצוינים במגילת העצמאות כרעיו

מתח טבוע, בלתי נמנע. נראה לי, כי בשיווי המשקל העדין בין חופש הדת לבין החופש מדת יש 

לזכור היטב, כי עצם העובדה שציבור אחד מחזיק בדעות ובאמונות שונות ומתנהג אחרת, גם 

הראשון להמשיך לחשוב,  אם יש בכך פגיעה ברגשות ציבור אחר, אינה מצדיקה למנוע מהציבור

 להאמין ולהתנהג בהתאם לאותן דעות, אמונות ומנהגים שונים".

פרשת  –אינדור נ' ראש עיריית ירושלים ואח' )להלן  953/89כפי שציין השופט ברק בבג"ץ ...

 :690אינדור(, בעמ' 

וי, "מטבעו של ביטוי שהוא פוגע ברגשות, ואם כל פגיעה ברגשות תאפשר פגיעה בחופש הביט

חברה דמוקרטית, המבקשת להגן הן על  כן חייבת-סופנו שלא נכיר בחופש הביטוי כלל. על

חופש הביטוי והן על רגשות הציבור, לקבוע 'רמת סיבולת', שרק פגיעה ברגשות הציבור העולה 

 ..על רמה זו תצדיק פגיעה בחופש הביטוי".

ציאל נדובר בהתנהגות שיש לה פוט.  אשר לעוצמת הפגיעה, הוראת הסעיף דורשת, כי יהיה מ20

לפגוע "פגיעה גסה" ברגשות. דרישה זו לפגיעה קשה ברגשות יונקת, אל נכון, מתוך הצורך שלא 

להציב רף נמוך מדי, אשר יביא להפללה של מגוון רב של ביטויים. אנו חיים בחברה דמוקרטית, 

ו חיים כוללת פסיפס האמונה על פתיחות ופלורליזם. החברה הדמוקרטית המיוחדת שבה אנ
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רב ומורכב של אמונות, השקפות ודתות, אשר אינן תמיד מתיישבות אלה עם אלה. במצב 

דברים זה, טמון תמיד הפוטנציאל של פגיעה ברגשות עקב מעשה כזה או אחר. מתחייבת גישה 

התוחמת את העבירה של פגיעה ברגשי הדת למקרים שבהם מדובר בפוטנציאל לפגיעה קשה 

 ."ית )ראו דבריו הנ"ל של השופט ברק, בפרשת אינדור הנ"ל(ומשמעות

. בעוד שהמערערת דשם ביקשה לתלות כרוזים ברחבי סוסצקיןענייננו שונה בתכלית השינוי מעניין 

, בענייננו לא מדובר ביצירת אמנות המוצגת בכיכר העיר או על גבי תחנות אוטובוסים. לא חברון העיר

חשף ליצירות בעל כורחו במרחב הציבורי. ככלל אין להתחשב ברגשותיו מדובר בקהל שבוי שנאלץ להי

שהפגיעה בו נגרמת רק מעצם המחשבה שיצירת אמנות מוצגת מאחורי כתלים סגורים של  ,של ציבור

 מוזיאון.

היה ברור  גם תוכנן של היצירות שונה בתכלית השינוי. בעוד שמהכרוזים שביקשה לתלות סוסצקין

 שמטרתם היא לבזות את קודשי הדת המוסלמית אין דבר רחוק מזה בענייננו.

סדרה של ארבעה  הוצגה , כאמור,. בתערוכהעם אותיות יהוה דףבתערוכה מיצג חי של שריפת לא היה 

חמש  קיים במשךטימי שהאמן נ, אישי ואינימסע רוח ששיקפהוסרטי וידיאו שיצר האמן גרגורי אבו 

 ארבעהבמשך במשכן הסערה התקשורתית, התערוכה הוצגה  לפני שפרצהת. נות שונובשלוש מדים ניש

והיא זכתה לתגובות נרגשות. איש  ,ביקרו בה אלפי מבקרים מכל חלקי החברה הישראלית ,חודשים

הכללי בו היא הוצגה, היה הקשר מהם לא פנה אל המוזיאון בטענה לפגיעה ברגשות, וזאת משום שב

שם התערוכה "ידעתיך" לקוח מהמקורות, המחפש קירבה לאל.  ,מדובר במסע רוחני פרטיברור כי 

עת מהתרסה נה מונכי יצירתו אי על עצמו מעיד וביסודו הוא קריאה לאל ממקום של חיפוש ושאלה. אבו

  ה כלשהי, בוודאי לא זו היהודית.נפרובוקציה כלפי דת או אמומאו 

י נמפ שהתריעוסה לאולם התערוכה, נישלטי אזהרה בכהמוזיאון נעתר מיד לפניה אליו והציב כי  יודגש

שא מתוך קשב ומחויבות נומשיך לבחון את הבנוסף המוזיאון ההצגתו של תוכן שעלול לפגוע ברגשות. 

עם אמוני יחד -והדתיהדיאלוג שקיים עם נציגי הציבור החרדי ומתוך רצון לקרב את הציבור בכללותו. 

ים רחבאמנים ואוצרים ועם האמן ואוצרי התערוכה מלמד על רגישות גבוהה ורצון כן לקרב ציבורים 

מאלפים במיוחד דבריו של פרופ' ) המוזיאון שיזם לפגישת זום קישורלשדה האמנות הישראלי. להלן 

 .(אילן-צבי מרק מהמחלקה לספרות של עם ישראל באוניברסיטת בר

קטונתי מלפרש יצירות אמנות, ובוודאי שאין זה מתפקידם של חוקרי משטרה או של פרקליטים. רק 

 לפיה ,אידה-דמןשבע גול-וצרת התערוכה, ד"ר בתכדי לסבר את האוזן נביא מקצת מהסבריה של א

 ,לחן אישי. בפרק הראשוןודרך פ אלוהיםצעדים של האמן להתקרב ל תיארההתערוכה "ידעתיך" 

, בתוך מבנה מודבק על חלוןה יהוה, כתוב דף עליומתקרב ל אמן, ה2016בשנת  נורבגיהשצולם בלופוטן, 

להביע הזדהות עם אלו שנספו  בכך האמן מבקשהאפר יורד על ראשו. ו שורף אותו ,מוריד אותוהוא 

דגל הנאצי החליף את הושגי לאחר המלחמה בפעמון שהעלו אנשי הכפר הנורבסרטון מופיע בשואה )

אש אוכלת כדרך הביטוי " אלוהיםניסיון להתקרב להוא האקט של השריפה  (.לכן שהתנוסס שם קודם

של האמן להביע  ןאלא ניסיון כ שם. לא היה כל רעיון של מחאה או חילול ה(יז ,שמות כד) בראש ההר"

  משמעות מורכבת של החיפוש האישי שלו.

חומרה מיוחדת נודעת לעצם ההחלטה לפתוח אף אם התיק ייסגר בסופו של דבר מחוסר אשמה 

הן בשל ההשפעה של ההחלטה על  נגד נושאות תפקיד בכירות במוזיאון אולי אףבחקירה נגד האמן ו

נבקש את התערבותך  המצנן על הקהילה האמנותית כולה. לפיכך הנחקרים עצמם והן בשל האפקט

https://www.youtube.com/watch?v=HRq-7a0lZo4
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ועל סגירת  אישור שכזה, ככל שניתן ,כבר בשלב זה כדי להורות על ביטול האישור לפתוח בחקירה

 התיק.

 בכבוד רב,

 דן יקיר, עו"ד

 היועץ המשפטי

 העתק: ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה


