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 שחר בן עמי ומיכל רומנו  ע"י ב"כ עוה"ד

 מוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית.3

 עמיר ויינברגר ועדי סברנסקי לוי  "דהע"י ב"כ עו

 

 פסק דין

 1 

 2 הרקע העובדתי והמחלוקות:

 3 

 4ראש -)להלן 1בבוקר ,בה מבוקש  להורות למשיב  27/12/21עתירה שהוגשה ביום  .1

 5-תאגיד עירוני  בשליטת העיריה )להלן-שהינו עמותה רשומה 3העיר( להודיע למשיב 

 6היצירה( של העותר -)להלן  "ירושלים"המוזיאון( כי אין כל מניעה להציג את היצירה 

 7יו של האמן המוצגות כיום בתערוכה האמן( או את שאר יצירות-דוד ריב )להלן 1

 8להימנע מלהתערב בתוכן היצירות  1במוזיאון וכן מבוקש בעתירה להורות למשיב 

 9גן –השמורות באוספיהם או מוצגות במוסדות תרבות הנמצאים בבעלות עירית רמת 

 10 העיריה( או שמקבלים תמיכה מהעיריה.-)להלן

 11 
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 1ספציפית בלבד ולא בשבע היצירות יש לציין כבר עתה כי המחלוקת מתמקדת ביצירה ה .2

 2האחרות של האמן המוצגות במוזיאון שלגביהם אין מניעה מצד המוזיאון להצגתן, 

 3 למרות שהאמן הודיע למוזיאון שאם היצירה תוסר יסיר את שאר עבודותיו .

 4 

 5תמונות שהוצגו  8היצירה "ירושלים"  של האמן דוד ריב  שהינה  כאמור אחת מתוך  .3

 6בחדר האוסף במוזיאון כשהיא תלויה על רשת שבתוך חדר האוסף  במוזיאון, הוצבה

 7כך שמי שמסתובב במוזיאון יכול לראותה מבעד לזכוכית המפרידה בין חדר האוסף 

 8התמונות של האמן  7לחלל המוזיאון בו הקהל הבא לבקר במוזיאון מסתובב.  יתר 

 9 הוצבו בחללי המוזיאון שבהם הקהל מסתובב. 

 10 

 11ביצירה רואים תמונה של אדם חרדי מתפלל בכותל בירושלים כאשר אותה תמונה  .4

 12ולמטה שלידה מופיע הכיתוב  "ירושלים של זהב"מופיעה למעלה ולידה מופיע הכיתוב 

 13 "ירושלים של חרא" .

 14 

 15לאחר שנים של  23/12/21יש לציין כי המוזיאון נפתח מחדש לקהל הרחב ביום  .5

 16 רה.שיפוצים , בהשקעה כספית אדי

 17 

 18פרסם ראש העיר פוסטים , שבין היתר כתב בהם  25/12/21וביום  24/12/21ביום  .6

 19שעמדתו מוצקה להסרת היצירה אך סגנו רועי ברזילי שהינו יו"ר הועד המנהל  במוזיאון 

 20ברזילי( מתנגד לכך ושיש כאן חציית גבול מביקורת לגיטימית לבוטות משסה -)להלן

 21 גזענות כלפי חרדים.כלפי ירושלים והכותל והכי חמור 

 22 

 23כן נאמר עוד בפוסט של ראש העיר שהוא ביקש להסיר את היצירה כבר מחר בבוקר  .7

 24( אך ברזילי מביע התנגדות לכך ועם כל הכבוד האחריות בעיר 26/12/21)דהיינו ביום 

 25היא כולה עליו ואם לא יופיע בתגובות נימוק משכנע שטרם הוצג לו או משקל מצטבר 

 26( היצירה תוסר. כן ערך ראש העיר 26/12/21זי מחר )דהיינו ביום של דעות הפוכות א

 27 "משאל עם" בשאלה האם להסיר או לא את היצירה . 

 28 
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 1לפוסט זה צורפה עמדתו של ברזילי שהוא חושב שהיצירה צריכה להישאר במקום  .8

 2המיוחד שניתן לה במרחב הביניים בין חדר האוסף לקיר התערוכה שזו בחירתה של 

 3האוצרת( שביקשה להדגיש בדרך זו את -סבטלנה ריינגולד )להלןהאוצרת גברת 

 4 קונספט התערוכה והשאלות המהותיות העומדות ביסודה. 

 5 

 6בבוקר הורה ראש העיר  26/12/21בעתירה נאמר כי למיטב ידיעת העותרים ביום  .9

 7 לברזילי להסיר את היצירה .

 8 

 9מוזיאון , מעל כולם, לטענת העותרים בעתירה, מי שאחראי באחריות כוללת לפעילות ה .10

 10זה הוועד המנהל של המוזיאון , כאשר לראש העיר אין כל סמכות להתערב בתוכן 

 11האמנותי של המוזיאון הנתמך על ידי העיריה והתערבות ראש העיר בתוכן האמנותי 

 12-לחוק המוזיאונים התשמ"ג 4היא פגיעה בחופש הביטוי של המוסד בניגוד לסעיף 

 13-)להלן 1984-לתקנות המוזיאונים התשמ"ה 5ם( ותקנה חוק המוזיאוני-)להלן 1983

 14תקנות המוזיאונים( ובניגוד לפסיקה שכן ההחלטה אינה מבטאת את האיזון שאומץ 

 15 בה בין חופש הביטוי לבין פגיעה ברגשות הציבור. 

 16 

 17ביחד עם העתירה הוגשה בקשה לצו ביניים בה התבקש צו המורה למוזיאון להימנע  .11

 18נתתי צו ארעי שעד להחלטה  27/12/21לערך ביום  9:00 מהסרת היצירות  ובשעה

 19אחרת לא יוסרו יצירותיו של האמן מהמוזיאון וקבעתי את הדיון בעתירה ליום  

 20 . 14:00שעה  29/12/21

 21 

 22בבוקר עת ניתן הצו הארעי ועד לדיון קרו מספר  27/12/21במהלך פרק הזמן שבין  .12

 23עלו מהבקשות , התגובות אירועים עובדתיים והתבררו מספר עובדות שחלקן 

 24וההודעות שהוגשו לבית המשפט וחלקן התבררו בדיון שהתקיים בפני בעתירה, שכפי 

 25 שנראה יש להן השלכה ממשית על העתירה ותוצאותיה .

 26 

 27 
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 1הוסרה היצירה ממקומה בחדר האוסף שבו הייתה  26/12/21כך, הוברר לי כי ביום  .13

 2כוכית ביניהם, והועברה למקום צדדי גלויה למבקרי המוזיאון, הגם שמפרידה מחיצת ז

 3בחדר האוסף באופן שהקהל לא יכול לראותה , וזאת לבקשת/הוראת  ברזילי ולמרות 

 4שהאוצרת לא אישרה זאת  , עקב כך שברזילי ,כיו"ר הועד המנהל במוזיאון , למרות 

 5שאישית תמך בהשארת היצירה מבחינה אמנותית חשש מהנזק והנזק הפוטנציאלי 

 6 זיאון .שייגרם למו

 7 

 8, דהיינו לאחר שהיצירה כבר הוסרה יום קודם 27/12/21אחרי שניתן הצו הארעי , ביום  .14

 9לכן ממקומה והייתה סמויה מעיני המבקרים במוזיאון, עקב טעות בקבוצת הווטסאפ 

 10של המוזיאון שהודיעו שבית המשפט נתן צו להחזרת ותליית היצירה מחדש החלו 

 11ביום  10:30בחדר האוסף , בערך בשעה  לתלות אותה במקומה הקודם הגלוי

 12ואז העמיד ברזילי את האוצרת על טעותה והיצירה הוחזרה למקום הסמוי  27/12/21

 13 לערך ונשארה שם עד עתה.  9:00מהעין בו הייתה גם בזמן שניתן צו המניעה בשעה 

 14 

 15חברי הוועד המנהל של  13בערב  התקיימה ישיבה בזום של כל  27/12/21ביום  .15

 16המוזיאון ,שדנו במשך שעתיים וחצי באינטרסים הציבוריים המתנגשים ,שמעו את 

 17עמדתו של ראש העיר וכן את עמדת האוצרת שהתנגדה להסרת היצירה והחליטו 

 18)ברזילי וגברת  2ול מ 11בהצבעה, שנערכה ללא נוכחותו של ראש העיר, ברוב של 

 19תמר צדוק ( שאין מקום להשארת היצירה ויש להסירה מהתערוכה במוזיאון עקב 

 20הפגיעה ברגשות הציבור ,בתדמית המוזיאון ובתדמית העיר ושהיצירה חצתה את גבול 

 21 חופש הביטוי. 

 22 

 23הודיעו העותרים לבית המשפט כי ביום זה בשעות הצהריים  28/12/21בנוסף,  ביום  .16

 24אמנים שיצירותיהם מוצגות וכיסו את היצירות בכיסויים שחורים  15-וזיאון כהגיעו למ

 25במחאה נגד הסרת היצירה וראש העיר הגיע והורה לעובדי המוזיאון להוריד את 

 26הכיסויים , כאשר ראש העיר הבהיר שעשה זאת שכן המחאה )שניתן לשיטתו להביע 

 27 סדר הציבורי. באופן לגיטימי( לא תואמה ולא אושרה ומדובר בהפרת ה

 28 
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 1לטענת  המשיבים :ראש העיר, העיריה והמוזיאון, מדובר בהחלטה ראויה וסבירה  .17

 2הועד המנהל של המוזיאון, בהחלטה –שהתקבלה על ידי הגוף המקצועי המוסמך 

 3שהתקבלה בהתאם לדין )חוק המוזיאונים, תקנות המוזיאונים והפסיקה( לאחר דיון 

 4, שלא נפל פגם בהחלטה זו ובוודאי שלא פגם מעמיק שהתקיים והפעלת שיקול דעת  

 5 המצדיק את התערבות בית המשפט בהחלטה זו.

 6 

 7לטענתם של המשיבים , על אף עמדתו הנחרצת והברורה של ראש העיר הוא לא כפה  .18

 8את דעתו על הנהלת המוזיאון אלא רק הציג את עמדתו והפציר בחברי הועד המנהל  

 9בלה על ידי הגוף המוסמך והמקצועי לשקול בכובד ראש את עמדתם ,כאשר התק

 10 החלטה ראויה וסבירה שאין מקום לבית המשפט להתערב בה. 

 11 

 12בדיון בעתירה הסביר ב"כ העיריה כי ראש העיר כתב בפוסט מדם ליבו והודיע שהוא  .19

 13מסיר את התמונה שכן סבר בטעות שיש לו סמכות לכך עקב זאת שמדובר בתאגיד 

 14שות,  אך משהוסבר לו על ידי עורכי הדין בייעוץ עירוני שהוא זרועו הארוכה של הר

 15משפטי שניתן לו שזה לא בסמכותו ,הוא כיבד את זה ,לא כפה את דעתו על הועד 

 16המנהל של המוזיאון שכונס לקבלת ההחלטה בנידון, אלא רק ניסה להשפיע ולהביע 

 17את עמדתו בפני הועד המנהל ,שקיבל החלטה לאחר דיון מעמיק ובהצבעה חופשית 

 18שהיו בעד השארת  2שהיו בעד הסרת היצירה מול  11התקבלה ברוב קולות של ש

 19 היצירה.

 20 

 21 

 22 

 23 דיון והכרעה:

 24 

 25 לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בכתובים החלטתי לדחות את העתירה .20

 26 . ולהוסיף המלצה בסיום פסק הדין

 27 



 
משפט לעניינים -יפו בשבתו כבית -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מנהליים
  

 גן, כרמל שאמה הכהן ואח'-ריב ואח' נ' ראש עיריית רמת 56535-12-21 עת"מ
 2021לדצמבר  30

  
 

 13מתוך  6

 1מדובר לטעמי בעתירה חשובה שהייתה גם מוצדקת בעת שהוגשה ,שכן היא  .21

 2שראש העיר סבר שבסמכותו להורות להסיר את היצירה )ולא כך  הוגשה בזמן

 3ברם לאחר מכן, משקיבל ייעוץ משפטי שהסביר לו את המצב, התעשת ופעל  (,היא

 4בהתאם לדין  שאין בסמכותו להתערב בתכני התערוכות המוצגות במוזיאון ומי 

 5ועד ה -שקיבל את ההחלטה להסרת היצירה בסופו של דבר היה הגוף המוסמך לכך

 6צריך מוסמך והמנהל של המוזיאון ,שהעותרים עצמם ציינו בעתירה שהוא זה ש

 7 לקבל את ההחלטה. 

 8 

 9דהיינו,  העתירה הוגשה כנגד ראש העיר והתערבותו בתוכן המקצועי של המוזיאון  .22

 10שנטען שהורה למוזיאון להסיר את היצירה וזאת על סמך הפוסטים שהעלה ראש העיר 

 11,ברם , המצב השתנה , ראש העיר הועמד  על ידי  26/12/21-ו 25/12/21בימים 

 12ל להורות על הסרת היצירה ומרגע הייעוץ המשפטי שקיבל על טעותו בסברו שהוא יכו

 13זה, אין למעשה מחלוקת בין הצדדים שבהתאם לדין ולפסיקה ראש העיר אינו יכול 

 14להתערב ולהחליט בתוכן המקצועי של מה יוצג במוזיאון והשאלה הינה עובדתית, האם 

 15בפועל הוא התערב בתוכן המקצועי אם לאו, ולטעמי, למרות הגבול הדק והעדין בין 

 16תרת לבין התערבות ,לא ניתן לקבוע , במקרה ספציפי  זה שהייתה השפעה מו

 17 התערבות שכזו. 

 18 

 19כאמור, מאז אותה הפנמה של ראש העיר למצב המשפט שאינו יכול להחליט על הסרת  .23

 20היצירה, הוא פעל בהתאם לדין והביא את הדיון לגוף המקצועי המוסמך לקבל את 

 21 ההחלטה שהוא הועד המנהל של המוזיאון .

 22 

 23לעתירה, שמעל כל הגופים  ,24, 23 ,15העותרים עצמם, ציינו בעתירה בסעיפים  .24

 24במוזיאון המחליטים על פעילות המוסד ומה יוצג בו, עומד הועד המנהל של המוזיאון 

 25שלו יש אחריות משפטית וציבורית כוללת לפעולתו התקינה של מוסד התרבות ועליו 

 26 ן. לקיים דיון ולהגיע להחלטות מחייבות בעניי

 27 
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 13מתוך  7

 1בערב כינס את הועד המנהל  27/12/21והנה, המוזיאון "הרים את הכפפה", וביום  .25

 2חבריו, הכוללים חברי מועצה, עובדי עיריה ונציגי ציבור, כולל נציגי  13בהרכב מלא של 

 3אופוזיציה ,אנשי תרבות, ,אמנות אדריכלים ,שקיימו דיון ארוך שמעו את עמדת ראש 

 4יימו הצבעה וקיבלו החלטה ברוב מוחץ להסרת היצירה, העיר מחד והאוצרת מאידך , ק

 5 בלא שראש העיר נוכח בהצבעה . 

 6 

 7 

 8ואכן, ניתן לראות מפרוטוקול הדיון בועד המנהל שכל חבר הביע את עמדתו ,כולל שני  .26

 9חברים, תמר צדוק  וברזילי שהינו יו"ר הועד המנהל וכן היועץ למוזיאון ניסים טל 

 10שיש ליתן ליצירה ומדוע ,כפי שסברה אוצרת שהסבירו בהרחבה את הפרשנות 

 11המוזיאון, אין להסירה מבחינה אמנותית ומקצועית , ודאגתם לכך שאם תוסר התמונה 

 12ירוקן המוזיאון מיצירות ואולי אף ייסגר בעתיד עקב הפגיעה האמנותית והביקורת 

 13 האמנותית על ההחלטה שתתקבל.

 14 

 15ועד המנהל שהסבירו מדוע יש כך גם נשמעו בהרחבה הדעות הנוגדות של חברי ה .27

 16להסיר את התמונה עקב הפגיעה ברגשות הציבור, הביזוי והשיסוי  והנזק שייגרם 

 17למוזיאון אם יוחלט על  השארת היצירה , כאשר התקיים דיון שבסופו התקבלה החלטה 

 18ברוב גדול להסרת היצירה עקב הפגיעה ברגשות הציבור והפוגענות של היצירה , בלא 

 19 ה כפיה של דעתו של ראש העיר על חברי הועד המנהל  ועל הצבעתם. שהוכח שהיית

 20 

 21אמנם ברי כי ראש העיר ניסה להשפיע לקבל את עמדתו וברי כי היה משקל רב  .28

 22והשפעה לעמדתו, אך הועד המנהל הוא הגוף המקצועי הנבחר והמוסמך לקבלת 

 23ה החלטה והוא בחר לקבל החלטה להסרת התמונה, על כל המשמעויות וההשלכ

 24שיכולה להיות להחלטה זו על המוזיאון, ובין היתר  לגבי המשך הצגת יצירות בו 

 25בתערוכה זו ובעתיד והביקורת שתהיה כלפי המוזיאון לגבי החלטה זו ולגבי החופש 

 26 האמנותי הקיים בו  .

 27 

 28 
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 13מתוך  8

 1לחוק המוזיאונים לפיו הנהלת  4זאת, בהתאם לסמכותו של הועד המנהל לפי סעיף  .29

 2חורין לכלכל כטוב בעיניה את ענייני המוזיאון במסגרת תקנונו המוזיאון היא בת 

 3לתקנות המוזיאונים שהנהלת המוזיאון תדאג להצגה  5ותקציבו ובהתאם לתקנה 

 4נאותה של המוצגים בצורה שבה יפיק מהם הציבור את מרב התועלת בהתחשב 

 5 במטרת התצוגה.

 6 

 7 

 8עירית חיפה  האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ראש 2211/99בעע"מ כך  .30

 9עניין חיפה(, ציין כבוד השופט  -()להלן11/11/20ומוזיאוני חיפה )פורסם בנבו()

 10 ,שעל פי ציוויו של החוק החרות הנ"ל  )חוק המוזיאונים ותקנות המוזיאונים(סולברג 

 11זכאי מוזיאון מוכר לעצמאות ואוטונומיה בניהול ענייניו ,כאשר נושאי המשרה במוזיאון 

 12 ש העיריה בנוגע לקבלת החלטות מקצועיות.אינם כפופים לרא

 13 

 14יחד עם זאת ומבלי להמעיט מחשיבות העצמאות האמנותית השמורה להנהלת  .31

 15המוזיאון לא צריך להיות חולק בדבר סמכותו, לעיתים גם חובתו של ראש העיר להביע 

 16עמדה בתחום השנוי במחלוקת ומעורבותו אינה פסולה אלא חשובה, מתבקשת ולרוב 

 17כאשר נוצר מתח מסויים בין העובדה שהמוזיאון הינו תאגיד עירוני לבין משפיעה , 

 18כבוד השופט סולברג בפסקות חופש הפעולה המוקנה למוזיאון מכוח החוק החרות )

 19 לפסק הדין בעניין חיפה( .  16-17

 20 

 21, ציין שראש העיר רשאי להנחות את ההנהלה כבוד השופט גרוסקופף בעניין חיפה  .32

 22המקצועית של המוזיאון לשקול את החובה להימנע מפגיעה ברגשות במשולב עם 

 23הקביעה שלראש העיר אין סמכות להתערב בתכני התערוכות המוצגות במוזיאון 

 24,כשהוא מציין  שקו הגבול  בין הנחיה לגיטימית להנהלת המוזיאון בעניינים המצויים 

 25ראש העיר לבין התערבות בלתי לגיטימית לתכני התערוכות המוצגות  בסמכות

 26במוזיאון עלול להיות דק ועדין וייתכן שבית המשפט יידרש אליו לעת מצוא, כשזה עניין 

 27 עובדתי האם ניתנה הנחיה שכזו. 

 28 
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 13מתוך  9

 1בענייננו ראש העיר אכן חרג בתחילה מסמכותו בכך שאמר שיפעל להסרת היצירה ,  .33

 2על טעותו שאין לו סמכות לכך, הפנים זאת ואף הצהיר בבריש  ברם לאחר שהועמד

 3גלי שהוא מודע לכך שאין לו סמכות להתערב בתכני התערוכה המוצגת במוזיאון , 

 4"חישב מסלול מחדש" ועבר לנתיב של השמעת עמדתו החשובה והמשפיעה והצגתה 

 5ת ההחלטה בפני הגוף המקצועי שהינו הועד המנהל של המוזיאון ,שהוא זה שקיבל א

 6המקצועית לאחר דיון והשמעת דעות שונות , כולל של ראש העיר, האוצרת ,יועץ חיצוני 

 7 חברי הועד המנהל ויו"ר הועד המנהל.

 8 

 9 

 10ברי כי עמדתו של ראש העיר השפיעה על קבלת ההחלטה וברי כי קיים מתח וקו גבול  .34

 11מעורבות  דק בין התערבות שמשמעה פגיעה בעצמאות האמנותית של המוזיאון לבין

 12לגיטימית בפעילות המוזיאון כתאגיד עירוני , אך  לא הוכח עובדתית שנחצה קו גבול 

 13עדין זה ולא ניתן להצביע על  פגם מהותי המצדיק את התערבות בית המשפט בשיקול 

 14 הדעת של הגוף המקצועי .

 15 

 16ון ברי כי ישנו קו גבול עדין במקרה של הנהלת מוזיא בענין חיפהכך גם, כפי שצויין  .35

 17עירוני שצריכה לקבל החלטה מקצועית במקרה שהינה תאגיד עירוני  בשליטת העיריה 

 18ובתקצוב העיריה שחלק ניכר מחברי הועד המנהל הם נציגי ועובדי עיריה וייתכן ויש 

 19לשקול קביעת כללים ו/או הנחיות בדין ו/או מחוץ לו לגבי מקרים שכאלו שיבטיחו את 

 20שמדובר בתאגיד עירוני ,ברם כל זמן שלא  עצמאות החלטת הועד המנהל במקרה

 21קיימים כללים אלו, יש לבחון את המצב העובדתי הספציפי והאם נחצה אותו קו גבול 

 22 אם לאו. 

 23 

 24מבקשים מבית המשפט לשים עצמו במקום הועד המנהל ולקבל החלטה  ,למעשה .36

 25מקצועית אמנותית לגבי תוכן היצירות שיוצגו במוזיאון ,דהיינו לקבל החלטה שונה 

 26במקומו של הגוף המוסמך לקבל החלטה שכזו ואין מקום לכך ובית המשפט לא יחליף 

 27י של התערוכות שיוצגו ויחליט לגבי התוכן האמנותאת שיקול הדעת של הגוף המוסמך 

 28אלא יבחן רק האם נפל פגם מהותי שכזה בתהליך קבלת ההחלטה המצדיק במוזיאון, 

 29 את התערבותו ולא מצאתי מקום להתערבות במקרה זה. 
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 13מתוך  10

 1 

 2לא ניתן להתעלם מכך, שאכן, מדובר ביצירה המעוררת מחלוקות ופולמוס ומתח בין  .37

 3עתה רק פעם אחת מחוץ לגלריה, ערכים מתנגשים, כאשר יצירה זו הוצגה למעשה עד 

 4במרכז ספיר וגם אז עוררה פולמוס, והאמן והאוצרת ידעו זאת, כאשר  2015בשנת 

 5האוצרת הסבירה בדיון בעתירה כי לא בכדי מוקמה היצירה בחדר האוסף ולא בחלל 

 6המוזיאון הרגיל שכן זה מביא לידי ביטוי את הצנזורה הפנימית שעוברת עם עצמה 

 7לפני שתולה עבודה כזו המעוררת פולמוס, כך שמראש ידעו שמדובר  אוצרת המוזיאון

 8 ביצירה שתעורר מחלוקות  .

 9 

 10,הגורם המקצועי במוזיאון צריך להביא בחשבון את החובה  בעניין חיפהכפי שנאמר  .38

 11לפעול למניעת פגיעה ברגשות הציבור וראש העיר יכול להנחות את הגוף המקצועי 

 12יים את החובה למנוע פגיעה ברגשות, כפי שאכן להביא במסגרת שיקוליו המקצוע

 13 נעשה בפועל במקרה זה.

 14 

 15מעיון בפרוטוקול הועד המנהל ראש העיר ביקש מחברי הועד המנהל לשקול בכובד  .39

 16ראש את הצגת היצירה תוך הצגת משנתו הסדורה והנחרצת כנגד זאת עקב הפגיעה 

 17האוצרת בעד השארת המגזר החרדי , נשמעה עמדתה של –והביזוי של מגזר מסויים 

 18 היצירה במקומה שתמכו בה שניים מחברי הועד , כולל יו"ר הועד המנהל ברזילי,

 19שנימקו באריכות מדוע יש להשאיר את היצירה, נשמעו שלל דעות חברי הועד המנהל 

 20שעיקרן ביטאו את הפגיעה ברגשות מהיצירה ושיש להסירה לכן וזאת למרות החשש 

 21ם נוספים באופן שיימנעו מלהציג את יצירותיהם שהסרת היצירה תשפיע על אמני

 22 במוזיאון ותפגע בשם האמנותי של המוזיאון. 

 23 

 24ברזילי, שנטען על ידי העותרים -עובדה גם, שאותו סגן ראש עיר ויו"ר הועד המנהל .40

 25שאויים על ידי ראש העיר , נשאר בעמדתו גם בדיון בועד המנהל, שאין להסיר את 

 26זו לא בישיבה זו ולא בבית המשפט וניכר היה שהוא  היצירה ולא חשש להביע עמדה

 27חושש לגורל המוזיאון והשלכת הסרת היצירה על הסרת עבודות על ידי האמנים 

 28שיצירותיהן מוצגות במוזיאון וכן לגבי הצגה עתידית של יצירות במוזיאון ,ברם מבין גם 
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 13מתוך  11

 1ת את הצד השני של דעת הרוב שהתקבלה להסרת היצירה עקב הפגיעה ברגשו

 2 הציבור.

 3 

 4ב"כ העותרים, הבין את המצב החדש אליו נקלע ולכן ניסה לשנות למעשה את המבוקש  .41

 5בעתירה , כך שלמרות שהתקבלה החלטה על ידי הועד המנהל ,שהוא עצמו טען 

 6שהעתירה כוונה כלפי ראש בעתירה שהינו הגוף המוסמך לקבל את ההחלטה ולמרות 

 7העיר ועמדתו בפוסט שיפעל להסרת היצירה ועמדה זו שונתה באופן שהעבירה את 

 8הועד המנהל שדן בכך וקיבל את ההחלטה לאחר הגשת –ההכרעה לגוף המוסמך 

 9העתירה,  טען כי יש לבטל את ההחלטה  עקב התהליך כולו שנולד לשיטתו בחטא 

 10של ראש העיר שריחפה לטענתו מעל הדיון והסתיים בחטא ועקב ההשפעה הזרה 

 11בועד המנהל  ועקב זאת שההחלטה לא עומדת בדרישות הפסיקה לגבי פגיעה 

 12 ברגשות המצדיקה פגיעה בחופש הביטוי 

 13 

 14לטעמי, גם אם אכן תחילתו של התהליך ב"חטא" הרי יש למחול לראש העיר על כך  .42

 15בהתאם לדין ובסופו של ,שכן לאחר שהפנים זאת, המשיך את התהליך באופן הנדרש 

 16יום, לא הוכח שהוא כפה את עמדתו על חברי הועד המנהל אלא רק ניסה להשפיע 

 17בהתאם לסמכותו ולדין והתקבלה החלטה של הגוף המקצועי המוסמך על פי הדין 

 18לקבל את ההחלטה עקב פגיעה ברגשות הציבור בנימוקים שהצגת היצירה שמה לקלס 

 19כותל המערבי הקדוש ואת הציבור החרדי ,דבר שיכול את ירושלים כבירת ישראל ,את ה

 20לגרום לביזוי ושיסוי ואף ריב ,ואין מקום להתערבות בית המשפט בהחלטה זו שלא 

 21 נפל בה פגם מהותי המצדיק את התערבות בית המשפט. 

 22 

 23כך גם, לטעמי, למרות המתח הקיים והגבול הדק, לא הוכחה השפעה זרה של ראש  .43

 24שקיים דיון ענייני וקיבל החלטה ברוב דעות גדול, לאחר העיריה על הועד המנהל 

 25שמיעת והצגת כל העמדות ,כולל של ראש העיר והאוצרת, כאשר השפעה של ראש 

 26העיר, כמובן שהייתה , אך לא הייתה התערבות שלו בתוכן המקצועי שנקבע על ידי 

 27 הגוף המוסמך שהוא הועד המנהל. 

 28 
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 13מתוך  12

 1שני של עקרון העל של חופש הביטוי וחופש זאת, תוך לקיחה בחשבון ממול את הפן ה .44

 2הביטוי האמנותי המצוי בליבתו וראוי להגנה הדוקה ומוגברת והצורך ליתן עצמאות 

 3להנהלה המקצועית של המוזיאון לכלכל כטוב בעיניה את ענייני המוזיאון ,כאשר 

 4במקרה זה ההנהלה המקצועית של המוזיאון בחרה להעדיף את האינטרס של הפגיעה 

 5ות הציבור על פני חופש הביטוי ,תוך נכונות לשאת ב"מחיר האמנותי" העלול ברגש

 6לנבוע מהחלטה זו ותוך הדגשה שגם כעת מוצגות יצירות אחרות במוזיאון שהינן 

 7 גבוליות אך זוכות להגנת חופש הביטוי.

 8 

 9בסופו של יום, הוכח שוב ,שהמציאות מספקת לנו "מיצגים אמנותיים" של  .45

 10סים, ערכים ומתחים מתנגשים ,שאמנם הגיעו הפעם  לזירת קונפליקטים ,אינטר

 11יתן את הטון תרים את ראשה ותחזור ל בית המשפט, אך יש לקוות שהאמנות

 12 המוזיאונים .  -זירה הטבעית שלהב

 13 

 14, אך מצאתי לנכון לצרף המלצה לועד דין העתירה להידחותלאור האמור לעיל,  .46

 15 .ההחלטות לגבי תוכן התערוכה כגוף המקצועי המקבל את,המנהל של המוזיאון 

 16 

 17בשולי פסק הדין אך לא בשולי העניין, ,מעבר לצורך לעניין ההכרעה המשפטית  כאמור,  .47

 18, בטרם  הוצאת  על ידי הועד המנהל של המוזיאון עדיין לטעמי לא מאוחר וניתן לשקול

 19אפשרות של חלופה פחות דרסטית שתיתן מענה מחד לחופש   התמונה מהמוזיאון,

 20ת ומאידך לצמצום משמעותי של הפגיעה ברגשות הציבור ולהסרת החשש של האמנו

 21הפגיעה הקשה האפשרית בשמו של המוזיאון והצגת יצירות אמנות בו בתערוכה 

 22 הנוכחית ובעתיד.

 23 

 24בין  מנכ"ל המוזיאון  בענין חיפהחלופה אפשרית שכזו הינה כדוגמת  הפשרה שהושגה  .48

 25ק מהיצירות ,חלופה שניסיתי ל"זרקה" בחלל לראשי העדות הנוצריות בחיפה לגבי חל

 26האולם במהלך הדיון בעתירה והיא לא זכתה לקיבול מצד הצדדים, אך ייתכן ולזמן 

 27החולף יש משמעות וניתן לשקול שוב רעיון זה או אחר ולהפנים את המורכבות הקיימת 



 
משפט לעניינים -יפו בשבתו כבית -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מנהליים
  

 גן, כרמל שאמה הכהן ואח'-ריב ואח' נ' ראש עיריית רמת 56535-12-21 עת"מ
 2021לדצמבר  30

  
 

 13מתוך  13

 1ושעדיף פתרון מוסכם בפשרה אמנותית על פני ניצחון משפטי ששכרו אולי ייצא 

 2 הפסדו בעתיד.ב

 3 

 4כך, לו יצוייר לדוגמא, שהיצירה תוצג בחדר סגור ,באופן שלא תהיה גלויה וחשופה  .49

 5לציבור המבקרים במוזיאון ורק מי שיחפוץ בכך ממבקרי המוזיאון יוכל להיכנס לחדר 

 6ולצפות בה ,כאשר בחוץ יהיה שלט אזהרה מפני אפשרות לפגיעה ברגשות ,כאשר 

 7ופות אחרות ומומלץ לועד המנהל של המוזיאון לשקול ניתן לחשוב כמובן גם על חל

 8זאת בטרם תוסר היצירה לחלוטין ותוצא מן המוזיאון דבר שיכול ליצור "כדור שלג" 

 9 אמנותי.

 10 

 11 , העתירה נדחית. ובלא קשר להמלצתי בסופו של יום, לאור האמור .50

 12 

 13בהתחשב בחשיבות הנושא והעתירה ובכך שהעתירה הייתה מוצדקת כשהוגשה ואף  .51

 14תרמה להפנמת גבולות הסמכות של ראש העיר והבהרת האיסור להתערב בתכנים 

 15 של היצירות המוצגות במוזיאון, לא מצאתי מקום לחיוב בהוצאות. 

 16 

 17 המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.   

 18 

 19 

 20 , בהעדר הצדדים.2021דצמבר  30, כ"ו טבת תשפ"בניתן היום,  

          21 

 22 

 23 

 24 

 25 


