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10.01.2019 
 

 לכבוד: 
 , חיפה ןזיאומו .1

 director@hms.org.il באמצעות הדואל:
 

 
 שלום רב;

 ת ויפוגענ אמנותיות ופסלי יצירהת תמונובקשה להסרת הנדון:   
 
 
 ,ארגון זכויות אדם יהודי -בצלמו  ןרגואואל רהעמותה ארמית נוצרית בישבשם ם הריני לפנות אליכ .1

 .פהמוזאוני חיב פורסמום אשר ודברי אומנות אחריתמונות, ציורים, פסלים בבקשה להסרת 
 

 המוצג במוזיאון()כמחאה על  פייסבוק"ה", והן באתר חיפה ןבימים האחרונים פורסמו הן במוזיאו .2
 נוספת ליצירה, בנוסף סקדולנדרשת המזון משל  ליצןתלוי צלב ועליו ת ציירהמת פוגעני יצירה
 .תיו שקיוצלב ומחזיק בידעל  תלוי הפעםשל "קין" כשהוא  ודמותאת  ההמרא
 

והעלבת בני הדת הנוצרית  חילולואף הנוצרית בני הדת רגשות ב העיגפ מהווה ילעליצירות הפרסום  .3
 בישראל ובעולם.

 
במספר  מתונה של קבוצה מסויסור על פגיעה ברגשות או באמהדין הישראלי כלל בתוכו איכאמור  .4

מונה של דת אשכללו אף עונשי מאסר למי שמצבע מעשה העלול לגרום לפגיעה ברגשות וב של חוקים
  .כלשהי
 

רסום פמטיל על מפרסם   ,סימן ז': פגיעות ברגשי דת ומסורתב  1977-, תשל"זהעונשין חוקתחילה  .5
בנוסף לשורה של עונשים  שנהר של סמא; ה של אחריםאמונדתיים או ברגשות השיש בו כדי לפגוע ב

 לרגשי דת. מחמירים אף יותר בשל פגיעה או הפרעה
 

לית מאן דפליג; מוזיאון חיפה ככל מוסד תרבותי מקבל תקציביו בעיקר מידיהם של הציבור במדינה,  .6
להגן על כספי הציבור מפני הפוגעים בו ולמנוע ממנו קבלת תקציבים  המחוקק הישראלי דאגתומכאן 

 התאם.ב

 
  :קבע, 1985-חוק יסודות התקציב, תשמ"הל( 2)ב( )ב  3סעיף שכך  .7

 
ראה שר האוצר כי גוף הוציא הוצאה שהיא במהותה אחד מהמפורטים להלן  

הוצאה שאינה נתמכת(, רשאי הוא, בהסכמת השר הממונה על  –)בסעיף זה 
סעיף התקציב שלפיו מתוקצב או נתמך אותו גוף, לאחר ששמע את הגוף, 

 רם מתקציב המדינה לאותו גוף לפי כל דין:להפחית מהסכומים שיש להעבי
(1   )... 
 .)ההדגשה אינה במקור ר.ב.( (   הסתה לגזענות, לאלימות ולטרור;2)
 

האזרחים שניסו ואף פגעו  תאלהרתיע מקרים  לא מעטבהצטרכו  בערכאות השונות בתי המשפט .8
 ו של האדם.ובפגיעה ישרה בכבוד חופש הביטוי נפו של עיקרוןתחת כ, ברגשות של עדות שונות
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הנאשמת הורשעה בעבירות של מעשה  , )פורסם בנבו( מדינת ישראל נ' טטיאנה סוסקין 436/97תפ  .9

 נוספים.ובצירוף שורה של אישומים סיון לפגיעה ברגשי דת; ינובגזענות 
 

 -30ציירה הנאשמת כהיא  בהן המנויים בכתב האישום, במעשיה בית המשפט הרשיע את הנאשמת .10
גלית. הערבית והאנ בשפותבהם נראית דמות חזיר עוטה כאפייה הנושא את השם "מוחמד" כרוזים 

אותו חזיר נראה בכרוז כשהוא דורך על ספר קוראן, כשבאחת מאצבעותיו הוא אוחז בעפרון ורושם 
 באמצעותו על גבי אותו ספר.

 
וביל אף למעשים פוגעניים בני הדת המוסלמית ולהית את רגשי סברי כי ציוריה של הנאשמת יכלו לה .11

 שי האדם.נגד המדינה ורכושה וכן נגד הנאשמת עצמה בשל הפגיעה הקשה ברג
 
 

זה הנוצרי ואף  תדהם של בני הפגעו ברגשותייצירות הנמצאים כיום במוזיאון כי ה לית מאן דלפיג; .12
פייסבוק אשר רובם מגנים מעשיי רסומים באתר הנגע לעדות אחרות, דבר שיש לראותו בתגובות ובפ

 .חמור זה
 

מונה, תצלום וכו' אשר נוגעים לדת הנוצרית כל סמל, יצירה, תלאור זאת, הנכם מתבקשים להסיר  .13
 תר.ופוגעים ברגשות המאמינים בה לאל

 
ועות לא יוסרו תוך מספר חודשים או שבמוצגים מספר חודשים במוזיאון ו יצירי האומנותטענה כי ה .14

 מכל סיבה שהיא. ללא עיכוב נוסף ם לאלתרירהלת המוזיאון מתבקשת להסהנותתקבל, 
 

טאגרם וכל רשת ובאתר הפייסבוק, אינס הביע התנצלות בתקשורתכמו כן, הנכם מתבקשים ל .15
ים ו/או פרסומים דומים שעמולהימנע מ, בהקדם ככל האפשר אחרת בהם פורסמו היצירותחברתית 

 בעתיד.
 

 דדים לבירור בפני הערכאות השיפוטיותגרור את הצתבעת התנצלות כל עיכוב בהסרת היצירות וה .16
 ובדרישות לשלילת תקציב המוזיאון. לשני הצדדיםשעלולות להביא להוצאות מיותרות 

 
 בתקווה שעד אז המחדל יוסר.נציגים מטעם שני הארגונים הפונים ייערכו ביקור בימים הקרובים  .17

 
 

 
 בכבוד רב;

                   
 כאת, עו"ד רולא בר      

 :לוט
 

  עיריית חיפה .1
 3310511 חיפה  14חסן שוקרי 

 
 יעתק לידי מנכ"ל המשרד מר יוסף שרעבוההשרה הנכבדה מירי רגב , לידי משרד התרבות .2
 ירושלים 5, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים, קומה 2אגודת ספורט הפועל ב
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