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 לכבוד

 kalisch@haifa.muni.il ד"ר עינת קליש רותם

 ראשת עיריית חיפה

 

 שלום רב,

 

 

 החלטתך להסיר את היצירה מק'ישוהנדון: 

 

 

שמענו בדאגה רבה על הסיכום אליו הגעת עם ראשי העדות הנוצריות בחיפה, לפיו היצירה מק'ישו 

ו ר, וכי שתי היצירות הנוספות לגביהן הוגשה התביעה יוסתבמוזיאון חיפה לאמנות תוסר מן התערוכה

 מאחורי פרגוד.

של שרת התרבות מן כפי שהדגשנו בפנייתנו למשנה ליועץ המשפטי לממשלה במחאה נגד דרישה דומה 

המוזיאון )שהעתק ממנה נשלח אף אליך(, המדובר בפגיעה חמורה בחופש הביטוי האמנותי ובפעולה 

בחוסר סמכות. גב' דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, הדגישה במכתבה לשרת התרבות, כי 

הביטוי, אשר לו משקל דרישה להפסיק להציג יצירות המעוררות מחלוקת, עולה כדי פגיעה בחופש "...

ייחודי בתחום התרבות. תרבות, על כל סוגיה וגווניה, היא התגלמותו של חופש הביטוי האומנותי, 

ידי בית המשפט העליון כשייך ללב ליבה של הזכות לחופש הביטוי וכצורת ביטוי הדורשת -שהוכר על

 " )העתק מכתבה של המשנה ליועמ"ש נשלח אף אליך(.הגנה מיוחדת.

משרד התרבות לרשויות המקומיות תפקיד חשוב בטיפוח האמנות ובתמיכה במוסדות תרבות. יחד לצד 

עם זאת לראש רשות מקומית אין כל סמכות להחליט איזו הצגה תעלה על בימת התיאטרון העירוני, 

 איזו יצירה תשמיע התזמורת הסימפונית העירונית או אלו יצירות יוצגו על קירות המוזיאון העירוני

 .או יוסרו מהם

בעמוד הפייסבוק שלך העלית צילום של נספח לחוזה ההשאלה של היצירה מק'ישו בין מוזיאון חיפה 

. עניין 2019לאמנות לבין הגלריה בהלסינקי שמחזיקה ביצירה. בנספח מצויין שההשאלה היא עד ינואר 

ברור שההחלטה להסיר את . על כל פנים 17.2.2019זה תמוה, שכן התערוכה מתוכננת להינעל רק ביום 

 היצירה לא קשורה למגבלות חוזיות כלשהן, אלא להוראה בלתי חוקית שלך למוזיאון.
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ההחלטה להסיר את היצירה היא לא רק מתן וטו לאלימות אלא התערבות בוטה בחופש האמנותי של 

לא הפסיקה המוזיאון. בכך את מצטרפת למרבה הצער לשרת התרבות, מירי רגב, שבמהלך כל כהונתה 

 במאמציה להחניק את חופש הביטוי ולסרס את חופש היצירה של אמנים בסוגיות שנויות במחלוקת.

לפיכך הינך מתבקשת להודיע ללא דיחוי למוזיאון חיפה לאמנות כי הוא חופשי להמשיך להציג את כל 

 היצירות בתערוכה עד למועד נעילתה.

 בכבוד רב,

 דן יקיר, עו"ד

 היועץ המשפטי

 מינהלי(-גב' דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי :יםהעתק

 YamitK@haifa.muni.il עיריית חיפה ,גב' ימית קליין, היועצת המשפטית

 rg.ilnissim@hms.oמר נסים טל, מנכ"ל מוזיאוני חיפה 
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