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 תמצית

 בו צפויה להישמע יצירה שחוברה I להשמעה במסגרת פסטיבל ישראלשנקבעעניינה של סקירה זו בקונצרט 

יש , בהתחשב בפועלו של ואגנר וזיהויו ע9 המשטר הנאצי והשואה. ריכארד ואגנר, ידי המלחי, הגרמני2על

הטיעוני9 והכלי9 , בסקירה להל, יוצג הרקע למחלוקת זו.  למנוע את קיו9 הקונצרט9 המבקשיאזרחי9

 . ונושאי9 לדיו, באשר לה, לבחינת הסוגיה

בי, . קומפוזיטור ותיאורטיק,  גרמני אשר עיצב בכתביו משנה אנטישמית, )1883 � 1813(ואגנר  .1

אי, היהדות מסוגלת ליצור ": בו הביע את עמדתו כי" היהדות והמוסיקה"כתב את הספר , השאר

 ".יצירה מקורית משלה אלא חיה מעי, חיי9 טפילי9 על חשבו, יצירת9 של עמי9 אחרי9

, זאת2ע9. למפלגה הנאציתואגנר לא השתיי( , איפוא, ממילא. 1883 2 בואגנר נפטר, כאמור .2

 . אימצו את משנתוההתפיסה שגיבש ופירס9 שבתה את ליב9 של הנאצי9 ואל

יותר בי, ואגנר לנאציז9 ולהשמדת היהודי9  מצוי בעדויותיה9 של ניצולי מחנות הקשר החשוב ב .3

למחנות וליוו את היהודי9 " הבאי9"לפיה9 התזמורות היהודיות שקיבלו את פני , ההשמדה

 והאמת , שאי, לחלוק עליומיתוסכ  גישה זו נתפסת.ניגנו מיצירותיו של ואגנר, בדרכ9 לתאי הגזי9

 . ואגנר מזוהה עד היו9 ע9 מחנות ההשמדה, בפועל. מכבר למשנית בלבדההיסטורית הפכה זה 

פי 2על. 1939 2בהחלטה פנימית של התזמורת הפילהרמונית מ, מקורה של החרמת ואגנר בישראל .4

נובמבר ב 12של ואגנר ביו9 " לונהנגרי,"הפילהרמונית תכננה להשמיע את היצירה , סיפור המקרה

החליט המנצח , "ליל הבדולח"התרחש , 1938 בנובמבר 9 2ב, ד9 לכ,מכיוו, ששלושה ימי9 קו. 1938

 .אויג, שנקר שלא להשמיע את יצירתו של ואגנר

, וכיו9 החר9 היחיד שעוד מתקיי9,  חל כרסו9 בחר9 על מלחיני9 אנטישמי9 ונאצי19909 2החל מ .5

 . הינו החר9 על ואגנר, ולו חלקית

  1994 2עדת החינו( והתרבות של הכנסת בשאלת השמעת9 של מלחיני9 אנטישמי9 עלתה בו .6
 . 1998 2וב

 ועדת החינו3 תוותה בדיו9וה, בעניי9 השמעת מלחיני8 אנטישמי8קוו 7מדיניות הסטטוס .7

בהכירה בעליונות של חופש , הרשות המחוקקת, לפי מדיניות זו. 1994 בינואר 12והתרבות מיו8 

לרבות השמעת8 של , ני8 אמנותיי8לא תתערב בדר3 של חקיקה או הוראה אחרת בתכ, הביטוי

ראוי ,  נקבע כי במקרי8 הנדרשי8,זאת7ע8. ואגנרריכארד שטראוס וריכארד המלחיני8 

כדי שאלה ימנעו מפגיעה , אל הגורמי8 העוסקי8 בעשייה האמנותית" מ9 הלב"שהוועדה תפנה 

 . בציבור הרלבנטי

                                                 

I    את היצירה תשמיע תזמורת השטאטסקאפלה מברלי, . בבנייני האומה בירושלי9, 2001 ביולי 7 ליו9 נקבעהקונצרט)The 
Staatskapelle Berlin( , הסופראנו דבורה וויט והבס רנה , הטנור פלאסידו דומינגו: שתתפות דניאל בארנבוי9 ובהשלבניצוחו

 . ח" ש395 2 ל300המחיר לכרטיס נע בי, . פאפה
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אנשי9 אשר  ו השואהניצולי 2י9 ישירי9 נפגע) א(ציבור הנפגעי9 מהשמעת יצירותיו של ואגנר כולל  .8 

 ציבור )ב(וכ, ;  אנטישמיי9גיבשו לעצמ9 השקפה עצמאית השוללת השמעת9 של מלחיני9

 על ציבור זה נמני9 אנשי9 אשר אי, לה9 כל 2ר לרגשותיה9 של ניצולי השואה ֵעַההאנשי9 

ואה ה9 מתנגדי9  א( מתו( התחשבות ברגשות ניצולי השהתנגדות להשמעת יצירותיו של ואגנר

 .להשמעת היצירות

נית, לזהות חמישה טיעוני9 עיקריי9 המושמעי9 במסגרת המחלוקת על השמעת יצירותיו של  .9

 :כלהל,, ואגנר

ככל שדעותיו של ואגנר היו אנטישמיות וככל שה, , ההפרדהאליבא דטיעו,  2 טיעו9 ההפרדה. א. 9

, לפיכ(. את יצירותיו באותו צבע עצמו" לצבוע"אי, בכ( כדי , שימשו השראה לתנועה הנאצית

כ, יש להכיר בגאוניותו היצירתית בתחו9 , ככל שיש לגנות את דעותיו האנטישמיות של ואגנר

כי בעניינו של מלחי, ,  המתנגדי9 להשמעת ואגנרמצייני9 האנשי9,  טיעו, זהכנגד. המוסיקה

וכי , ישמית של היוצרבלתי אפשרי לבצע אבחנה בי, היצירה לבי, האידאולוגיה האנטזה 

 .ראה ביצירותיו המוסיקליות כלי להפצת משנתו האידאולוגיתואגנר עצמו 

 גו; העושה שימוש בכספי ציבור אינו ב, חורי, לבחור לו את כיטענה  עניינו ב2 טיעו9 המימו9. ב. 9

 .  לגלות רגישות יתרה לציבור התומכי9 בו פיננסיתועליו, השימוש שיעשה בכס;

ולפיכ( קשה להסכי9 ע9 קיומ, של מעמד חוקתי  זכות זו קנתה בישראל � הביטויש חופ. ג. 9

 המצדיק הגבלת חירות הביטוי הינו המשפטיהמבח, , כידוע. האמנותבתחו9 חרמות מוסדיות 

 המבקשי9 למנוע השמעת יצירותיו של ואגנר ואול9ודאות קרובה לפגיעה בסדר הציבורי 

, בעיקר9,  מהומה ציבורית וטיעוניה9 הינ9להסבעשויה אינ9 טועני9 כי השמעת היצירות 

 . רגשיי9

שמספר9 של וככל ,  כי ככל שמרחק הזמ, מ, השואה גדלהנחה עניינו ב2 טיעו9 ריחוק הזמ9. ד. 9

 או ,כ, קט, שיעור ההתנגדות בפועל,  ופוחתהול(האנשי9 שחוו על בשר9 את זוועות השואה 

 ההתחשבותקט, משקל , לכל הפחות ,או; ואגנר להשמעת יצירותיו של ,ההתנגדות בכח

 . ואגנראתידי המבקשי9 להשמיע 2 זה עלבציבור

 להג, על חופש הביטוי והיצירה של מקו9פי טיעו, ההדדיות אי, 2על 2 טיעו9 ההדדיות. ה. 9

 בה, תומכי9 אות9 מלחיני9 עמדו שהתיאוריות בכ( בהתחשב" המוחרמי9"המלחיני9 

 .)יהודי9(אד9 אחרי9 2בנישל  (!) היצירה והקיו9, ויבבסיס שלילת חופש הביט

 :  להשמעת היצירותחמישה משתני9 אשר לאור9 תקבע עוצמת ההתנגדות הציבוריתלזהות נית,  .10
פורו9 ) 4(; ההשמעה) תארי((מועד ) 3(; חלו; הזמ, מאז השואה) 2(;  המבצעמיהו הגור9) 1(

 .הארוע) פרסו9(פומביות ) 5( ;ההשמעה

א( (פי ההתנהלות המשפטית בעבר 2 עלאשר, מתנהל על ידי עמותת פסטיבל ישראלאל פסטיבל ישר .11

ומכא, שיכולת ההתערבות , במישור המשפט הפרטי) לכאורה(היא גו; הפועל ) לא תקדי9

למרות המימו, הנדיב לו זוכה עמותה זו מגופי9 ציבוריי9 ולמרות , זאת. ה מוגבלתחלטותיבה

 ."ישראל"השימוש במותג 

ומנו; השפעה על ציבור  ל הפעולה של הרשות המחוקקת בסוגיה זו מתמצה בהיותה פהמיתח9 .12

 . להשמיע את יצירות המלחי,המבקשי9הגורמי9 
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 סקירה היסטורית.  א

 Iביוגרפיה בסיסית 7ואגנר . 1. א

 .גרמניה, ויניציאה, 1883 2נפטר ב; גרמניה, לייפציג, 1813 2נולד ב. 1קומפוזיטור ותאורטיק, גרמני

  ואגנר כמיתוס 7היהודי8 והנאציז8 , ואגנר. 2. א

 משנתו האנטישמית של ואגנר. 2. 1. א

במסגרת זו הביא ואגנר לידי . בכתיבת מאסות וחיבורי9 תיאורטי9שלח ידו , בנוס; להיותו מלחי,, ואגנר

בורו  בעניי, זה בולט חי.משנה אנטישמית  ג9כוללת, למיצער, ביטוי את משנתו האידאולוגית אשר

 :אשר עליו מביאה האנציקלופדיה העברית את הדברי9 הבאי9, 2"היהדות במוסיקה "האנטישמי

 את הטע9 המוסיקלי וגרמה  [...] לדעתו קלקלה השפעתה של היהדות"...

 הוא לדעתו חסר הגזע היהודי [...]לדלדולה ורפיונה של המוסיקה הגרמנית 

 בסו;  [...].יכול להיות אמ, יוצריהודי אינו ; אוני9 בתחו9 היצירה המוסיקלית

בדרישתו של שטקר לשלול מ, היהודי9 הגרמניי9 את ' תמ( ו) 1881(ימיו 

 ]ההדגשות הוספו." [זכויות האזרח

 :3ובמילי9 כוללניות

אי9 היהדות מסוגלת ליצור יצירה מקורית משלה אלא חיה מעי9 חיי8 "

 ".טפילי8 על חשבו9 יצירת8 של עמי8 אחרי8

 של יש הסבורי9 כי משנתו האנטישמית ,דורו2מדו הר9 ובמידת ההשפעה שקנה על בניבהתחשב במע

 .4 חברתית תו( שהיא משווה לתפיסה זו נכבדות, סייעה במת, לגיטימציה לאנטישמיות,ואגנר

 הקשר בי9 ואגנר לתנועה הנאצית . 2. 2. א

, זאת2ע9. ה בשנות העשרי9 שהוקמלמפלגה הנאצית, מ, הסת9, לא השתיי( 1883 2 באשר נפטר, ואגנר

 שימש פועלו של ואגנר ,בכ(. משנתוואלו אימצו את , התפיסה שגיבש ופירס9 שבתה את ליב9 של הנאצי9

 כי היה , מקובל לציי,,בתחו9 המוסיקה. ה ה, בתחו9 המוסיקה וה, בתחו9 הפילוסופי,בעשייה הנאצית

 שע, על מענה של היטלר לשאלה עלנהוג להאידאולוגי בתחו9 ה; למלחי, האהוב על אדול; היטלר

 . 5ואגנר בלבד כאב רוחני מעי, זהאת בה ציי, " אבותיו הרוחני9"

ואול8 הקשר החשוב ביותר בי9 ואגנר לנאציז8 ולהשמדת היהודי8 מצוי בעדויותיה8 של חלק מניצולי 

יוו את לשצליליה9 למחנות ו" הבאי8"לפיה8 התזמורות היהודיות שקיבלו את פני , מחנות ההשמדה

                                                 

Iואיננו,  הרקע הביוגרפי מתייחס א( ורק לנקודות הנוגעות למחלוקת בעניי, השמעת יצירותיו של המלחי, ריכארד ואגנר ,
 . מבקשי9 לתת סקירה מלאה באשר לקורות חייו, כמוב,
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 שהתזמורות לא 6 כי יש הטועני8,יש לציי9. ניגנו מיצירותיו של ואגנר, היהודי8 בדרכ8 לתאי הגזי8

ידי הרכב 7מכדי להיות מנוגנות על" מסובכות" הואיל וה9 ,ניגנו וא> לא יכלו לנג9 יצירות של ואגנר

ר מיתוס והאמת מהווה הדב, בי9 שהדבר ארע במציאות ובי9 א8 לאו, ע8 זאת. התזמורת במחנות

יפי8 לעניי9 זה דבריו של נע8 שרי> בוועדת . הפכה זה מכבר למשנית בלבד, ההיסטורית בעניי9 זה

מי יכול . רברסבילי7וסמל הוא אי, הוא הפ3 את המוסיקה שלו לסמל"... של הכנסת והתרבות החינו3 

 ..."א> אחד מביננו לא? לומר על צלב הקרס שהוא סמל הודי עתיק

  סקירה היסטורית7ואגנר בישראל החרמת . ב

  על ואגנר בישראל החר8ראשיתו של. 1. ב

החרמתו של ואגנר בישראל היא תולדה של החלטה פנימית של חברי התזמורת הפילהרמונית ואינה 

פילהרמונית תכננה להשמיע את תזמורת הה, פי סיפור המקרה2על. 7נשענת על החלטה מוסדית כלשהי

 בנובמבר 9 2ב, מכיוו, ששלושה ימי9 קוד9 לכ,. 1938 בנובמבר 12 ואגנר ביו9 של" לונהנגרי,"היצירה 

 לא ,מאז.  שלא להשמיע את יצירתו של ואגנר, אויג, שנקר,החליט המנצח, "ליל הבדולח" התרחש 1938

בקונצרט פתוח לציבור והקבוע בתכנית הרפרטואר , פילהרמונית בישראלתזמורת ההשמיעה עוד ה

השמיעה , 1939בפברואר ,  שלושה חודשי9 מאוחר יותר,זאת2ע9. תיו של מלחי, זהמיצירו, השנתית

אלא שהיה זה , וזאת בניצוחו של אותו אויג, שנקר, הפילהרמונית עוד פע9 אחת מיצירותיו של ואגנר

 . מחוצה להלא בישראל ולא ,פילהרמוניתתזמורת הידי ה2 לא הושמע שוב ואגנר על,זמא. במצרי9

  השמעות קודמות של מלחיני8 אנטישמי78החר8 שבירת . 2. ב

, המוחר9 אז, לציו, מיצירותיו של המלחי,2סימפונית של ראשו,תזמורת ה ניגנה ה1990 7ב •

 .ריכארד שטראוס

דניאל בניצוחו של  ואגנרפילהרמונית לערו( קונצרט מיצירותיו של תזמורת ה ביקשה ה1991 7ב •

לנג, יצירות כ, למרות החלטת רוב נגני התזמורת ו, עקב הסערה שהתעוררה בעניי,. בארנבוי8

מנעה את השמעת  ופילהרמונית לפניות בעניי,תזמורת הנענתה ההנהלה הציבורית של ה, אלו

, זאת2ע9. בי, מנויי<בעניי, סקר הורתה ההנהלה על עריכת , כ,2כמו. י בארנבוי9"ואגנר ע

בניצוחו של  1991 בדצמבר 17  ביו9התקיימהלהשתת; בחזרה שההחלטה לא מנעה מהציבור 

 . בה הושמעו יצירות ואגנר, )ושהשמועה לגביה הועברה מפה לאוז, (נבוי9אבר

פי סקר 2על. סקר מקי; בי, מנויי<, כאמור , ערכה התזמורת הפילהרמונית הישראלית1992 7ב •

. א ממנויי התזמורת באותה עת התנגדו להשמעת יצירותיו של ואגנר בכל פורו8 שהו30% 2 כ,זה

, "מיעוט מכובד"הואיל והמדובר בבעקבות תוצאות סקר זה קיבלה הנהלת התזמורת החלטה ש

החלטה זו שרירה . להשמיע יצירות של ואגנרהרי שעל התזמורת להמנע מ, כלשו, ההחלטה

 .אי, התזמורת מחרימה מלחיני9 אחרי9. 8 ג9 לעת הזווקיימת

בדיו, . שטראוס ריכארדג, מיצירות  לנלציו79סימפונית ראשו9תזמורת הה החלה 1994 7ב •

תזמורת : " כינע8 שרי>ציי, המוסיקאי , ניי, זהעבאותה שנה בוהתרבות שקיימה ועדת החינו( 

2 ואני קורא שבמוזיאו, תלואגנרסימפונית תל אביב השמיעה את הפתיחה לטריסט, ויזולדה של 
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 ]. [...עי9 יצירות ואגנראביב משמיעי9 מיצירותיו של שטראוס ובקונסרבטוריו, שטריקר משמי

2תזמורת סימפונית ירושלי9 שהיא תזמורת רשות השידור משמיעה השנה את היצירה טיל

 ". מאת ריכארד שטראוס.]ל.ד, כ( במקור [טוילנשפיגל

יוהא9 מאת " יוהאנס פסיו," נעשה נסיו, משפטי למנוע את השמעתה של היצירה 1995 7ב •

מש( העותר את , צ"התחשב בהערות שופטי בגב. פסטיבל ישראל במסגרת סבסטיא9 בא3

 .עתירתו

 הסימפונית של ראשו9 לציו9התזמורת מ של הכנסת  והתרבות ביקשה ועדת החינו(1996 7ב •

 24 2 ו18 א( ב, בתחילה נענתה התזמורת לפנייה. שטראוסלהימנע מהשמעת יצירותיו של 

 .ניגנה התזמורת מיצירותיו של שטראוס, בדצמבר אותה שנה

וזאת בסופה של , הפילהרמונית בקונצרט של ואגנר ניסה זובי, מהטה להשמיע מיצירות 1998 7ב •

 . בקהל קמה מהומה). לפני הקונצרט(הופעה ומבלי שניתנה על כ( הודעה מוקדמת 

השמיעה התזמורת , שסוכלו ניסיונות משפטיי9 למנוע זאתלאחר , 2000 באוקטובר 27 7ב •

 ניצול שואה שנכח בקהל השמיע רעש ."אידיליית זיגפריד"ה  את היצירלציו79הסימפונית ראשו9

 .וסולק מ, המקו9, באמצעות רעש, שהביא עימו

 הסטטוס קוו בעני9 השמעת יצירותיה8 של מלחיני8 אנטישמיי8. 3. ב

שטראוס ריכארד ובפרט המלחיני9 , נאציז9ושאלת השמעת9 של מלחיני9 המזוהי9 ע9 אנטישמיות 

 .  1998 2 וב1994 2כ( היה ב. בר בוועדת החינו( והתרבות של הכנסתהועלתה זה מכ, ואגנרו

בהכירה , קבעה כי הרשות המחוקקת 1994 בינואר 12 7הקוו שהתוותה בדיו9 מ7מדיניות הסטטוס

לרבות ,  בתכני8 אמנותיי8, או הוראה אחרת,לא תתערב בדר3 של חקיקה, Iבעליונות של חופש הביטוי

פניה ראתה הועדה לנכו9 להפנות , זאת7ע8. ואגנרריכארד שטראוס וד ריכארהשמעת8 של המלחיני8 

מנעו מהשמעת יצירותיה8 של המלחיני8 ילמע9 י,  אל הגורמי8 העוסקי8 בעשייה האמנותית"מ9 הלב"

 : כלשו, ההחלטה. ציבורא8 יש בדבר כדי לפגוע ברגשות ההללו 

הנהלת התזמורת צ ואל "חברי ועדת החינו( והתרבות פוני9 אל עיריית ראשל"

הסימפונית שלה ומבקשי9 מה9 שלא להשמיע את יצירות ריכארד שטראוס 

 ." החיי9 בנינו2 שרידי השואה 2בגלל שהדבר פוגע ברגשות ציבור מסויי9 

 .16.6.19989 שבה ואומצה בדיו, מיו9 החלטה זו

לבי, , משטר דמוקרטיהמתחייב ב, חופש הביטוי והיצירהגישה זו מגלמת שביל זהב שהתוותה הוועדה בי, 

 . קיו29המשמש א; הוא כמצע לקיומה של דמוקרטיה בת, עקרו, הסובלנות

                                                 

Iהא9 אנחנו מעונייני9 להכתיב נורמות לפיה, לא יקראו . סית הינה חופש האמנותיהגישה הבס: "ניצ,. למשל דבריו של מ'  ר
הא9 אנחנו יכולי9 להחרי9 תרבות [...] על וולטר לא ידברו ? את דוסטוייבסקי ולא יציגו את שיקספיר כי ה9 היו אנטישמי9

 ..." עירייה או לאיש ציבור לעשות זאת2מותר לראשאיני חושב ש? וצריכי9 להחרי9 תרבות
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איבחו, הוועדה ערכה וראוי להבחי, כי בדיו, שקד9 להחלטה ,  אי, להסתפק בהחלטת הוועדה,לענייננו

כי9 ידי גופי9 הנתמ2ידי גורמי9 פרטי9 לעומת השמעה על2 בי, השמעת יצירות עלאיבחו9 ראשו9: כפול

 . 10 בי, ריכרד ואגנר למלחיני9 אחרי9איבחו9 שני;  כספי ציבורידי2על

באשר ; י9 להחליט באשר לרפרטואר המוצג על יד9יעצמאה9 הוסכ9 כי , באשר לגורמי9 פרטיי9

כי , למותר לציי,. Iמעורבות בהחלטותיה29בדבר אי גברה הדעה, ציבור2 כספיידי2לגורמי9 הנתמכי9 על

ברור כי בעוד שאי, המדינה יכולה להתערב בהחלטות , זאת2ע9. 11עמדת הדי, בעניי,גישה זו מהווה ג9 

ת בציבור ו כספי ציבור כי הדעות הרווחידי2 נית, לצפות מגו; הנתמ( על,המקצועיות של אנשי האמנות

 עשויה להימצא כבלתי ,ההחלטה שאינה לוקחת בחשבו, עמדות אל. לקחו במסגרת שיקוליו המקצועיי9יי

 . II א; מ, הפ, המשפטי,ראויה

הובילה , הרי שהיותו מזוהה יותר מאשר אחרי9 ע9 המשטר הנאצי, באשר לאבחונו של ריכארד ואגנר

בגלל שהדבר : "...כי בהתחשב בניסוחה של ההחלטה, ברי. IIIהשמעתו2לדעה כי קיי9 קונסנסוס לגבי אי

כי סוגיה זו נדרשת לבחינה מחודשת עולה , "ננוי החיי8 ב7שרידי השואה  7פוגע ברגשות ציבור מסויי8 

ולפחות לפי לשו, ההחלטה נית, לפרשה כאילו היא תפוג ע9 מות9 של שרידי השואה , אחת לכמה זמ,

  .האחרוני9

 ציבור הנפגעי8 מהשמעת יצירותיו של ואגנר. ג

דת כפי שראינו התייחסה וע. שאלה בפני עצמה היא זיהוי הציבור הנפגע מהשמעת יצירותיו של ואגנר

 :אנו מוצאי9 לנכו, לאבח, בי, שתי אוכלוסיות". ביננושרידי השואה החיי9 "לפגיעה בוהתרבות החינו( 

א( ג9 אות9 אנשי9 ,  השואהניצולי ,בראש ובראשונה,  על ציבור זה נמני29  נפגעי8 ישירות7' ציבור א

, יוערו. שמיותבאנטי" נגועי9"אשר גיבשו לעצמ9 השקפה עצמאית השוללת השמעת9 של מלחיני9 ה

כי לא כל ניצולי השואה מתנגדי9 להשמעתו של ואגנר ואי, בידנו נתוני9 באשר לחלוקת האחוזי9 בי, 

 . מצדדי ההשמעה לשולליה בקרב קבוצה זו

 על ציבור זה 2 ובפרט ציבור ניצולי השואה'  ציבור הער לרגשותיה8 של הנמני8 על ציבור א7' ציבור ב

הואיל ורגשות , זאת2ע9ו; כל התנגדות להשמעת יצירותיו של ואגנרנמני9 אנשי9 אשר אי, לה9 

מוכני9 ה9 להסיג את חופש הביטוי שלה9 לטובת מניעת פגיעה , ציבור ניצולי השואה קרוב לליב9

 . 12נפשית בציבור ניצולי השואה

 ית פילהרמונתזמורת השל היוזכר כי ממצאי הסקר ', ככל שנית, להפיק מידע על גודלו של ציבור ב
 . יצירותהתנגדו להשמעת ה) לא מכלל הציבור ( ממנויי התזמורת 30% העלו כי 1992 2מ

                                                 

Iיש לו חובה לא לקבוע את הקטע של אמנות חופש , מי שמתקצב אי, לו הזכות אלא להיפ(: "כ אבי יחזקאל"למשל דברי ח'  ר
 ).13 2הכנסת ה (12.1.94 מישיבת ועדת החינו( והתרבות מיו9 146' פרוטוקול מס, "הבחירה וחופש הביטוי

II לב2 כנגועה בחוסר תו9, למשל. 
III "שלגבי יצירות ואגנר ברור שלא צרי( , ג9 בהודעה לעיתונות מזכירת הועדה תקבע שהיה קונצנסוס שא; מר שרי; דיבר עליו

אנחנו לא , אני חושב שלצערי הרב אנחנו עדיי, במצב כזה שא9 הוא מעורר רגשות אצל אנשי9, וכ, בעניי, ואגנר. להשמיע,
כצבר אני מצדיק את "וג9 ." על אד9 מנוי של התזמורת הפילהרמונית, ואגנר בקונצרטי9 זאת אומרתיכולי9 לכפות את 

פרוטוקול ,  והתרבות נע9 שרי; בדיו, ועדת החינו(2" הרגישות בעניי, ואגנר א( אינני מצדיק את הרגישות בעניי, שטראוס
 ).13 2הכנסת ה (12.1.94 מישיבת ועדת החינו( והתרבות מיו9 146' מס
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 החרמת ואגנר/ הטיעוני8 לעניי9 השמעת . ד

הושמעו טיעוני9 שוני9 בעד ונגד השמעת יצירותיו של , במסגרת הדיוני9 הציבוריי9 שהתקיימו בעבר

 .הושמעולהל, מרוכזי9 עיקר הטיעוני9 וטיעוני הנגד ש. ואגנר

  יש להפריד בי9 היוצר והיצירה7טיעו9 ההפרדה . 1. ד

ככל , אליבא דטיעו, זה. ואגנריצירות הינו הטיעו, העיקרי בעניי, זכות השמעה של " טיעו, ההפרדה"

את " לצבוע"אי, בכ( כדי , שדעותיו של ואגנר היו אנטישמיות וככל שה, שימשו השראה לתנועה הנאצית

כ, יש להכיר את , ככל שיש לגנות את דעותיו האנטישמיות של ואגנר, לפיכ(. עצמויצירותיו באותו צבע 

 . בגאוניותו היצירתית בתחו9 המוסיקה

הרי שהואיל , להפצת רעיונותיו, מנקודת מבטו של המלחי,, שימשהאפילו היצירה עצמה , זאת ועוד

,  משמעות זולת זו המוסיקליתלא מייחסי9 ליצירה כל) לכל הפחות המאזיני9 היהודי9(והמאזיני9 לה 

במהל( השני9 התנתקה היצירה מ, היוצר ויש לה קיו9 , בנוס;; אי, כל סיבה למנוע את השמעת היצירה

 . בזכות עצמה

על גישת האוכלוסייה באר? כלפי מקרי9 אחרי9 בה9 מתקיי9 , בי, השאר, נתמ( ההפרדהטיעו, 

או חסי מסחר בינלאומיי9 בכל הנוגע לי, למשל, כ(. ישראלי9 צורכי9 מוצרי9 שהיו מזוהי9 ע9 הנאציז9

או שימוש /עושי9 עסקי9 ולא נית, לזהות כיו9 זע9 ציבורי  כלפי מי ש, רכב מתוצרת גרמניה2נסיעה בכלי

 .  שהעסיקו עובדי כפיהג9 באות9 מקרי9 שהמוצרי9 מיוצרי9 על ידי חברות,  גרמניי9במוצרי9

להשמעת ואגנר כי יצירותיו של מלחי, זה שונות מאות9 מקרי9 המתנגדי9 כנגד טיעו, ההפרדה מצייני9 

מכיוו, . Iוכי בלתי אפשרי לבצע אבחנה בי, היצירה לבי, האידאולוגיה האנטישמית של היוצר, דלעיל

 כי מתקיי9 13יש הטועניII ,9שכאמור לפחות בתקופה אחת בחייו התמקד ואגנר דווקא בכתיבה פילוסופית

יש , זאת ועוד. רדה בי, יצירותיו המוסיקליות ליצירותיו הפילוסופיותקשר ישיר ובלתי נית, להפ

. 14ראה ואגנר ביצירות המוסיקליות כלי להפצת משנתו האידאולוגית, לשיטתו הואאפילו המוסיפי9 כי 

 : 15צ"התלויה ועומדת כעת בבג, דברי9 ברוח זו מופיעי9 בעתירת דב לוי, ומרכז שמעו, ויזנטל

, מקרי9 אלו לבי, המקרה של ואגנר הוא בראש ההבדל המהותי בי..."

ובראשונה השפעתו האישית על תנועה שהביאה לרציחתו של יותר משליש 

, פיווהאנטישמיות אצל ואגנר לא היתה פג9 שולי בא, מהע9 היהודי ובשנית

ואגנר הוא ג8 סמל . אלא כח מרכזי בכתיבותיו וביצירותיו ואשר הניע את חייו

 ".וס מלהכיר בסמליות זו בהשמעת המוסיקה שלושל הנאציז8 ואי9 מנ

: בצורתה הפופוליסטית מקבלת העמדה השוללת הפרדת היוצר מהיצירה את אחד מ, הביטויי9 הבאי9

הא9 היינו משלימי9 ע9 הצגת תערוכה מפרי יצירותיו במוזיאו, , לו אדול; היטלר עצמו היה צייר מחונ,

כפי שנכתב בעתירה ,  או?הינו מוכני9 לתת לו במה בישראלא9 ואגנר היה חי הא9 , לחלופי,ו ?16ישראל

                                                 

Iכל האופרות שלו בשנאת יהודי9 חזקה , מדובר על יצירה שספוגה: " והתרבותלמשל דבריו של צבי ויינברג בועדת החינו('  ר
 ).13 2הכנסת ה (12.1.94 מישיבת ועדת החינו( והתרבות מיו9 146' פרוטוקול מס, "ביותר

IIיסוח9 הספרותי של הרהוריו על הפילוסופיה של עסק תחילה רק בנ.] ל.ד, בצירי([כא, ": י האנציקלופדיה העברית" עפ
 ."האופרה והדרמה; יצירת האמנות של העתיד; האמנות והמהפכה: האמנות 
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מתוחכמות מדי לאלו , אולי, ההבחנות האינטלקטואליות בי, ואגנר ובי, יצירותיו הינ,", שהוזכרה לעיל

הנושאי9 את המספר על זרועותיה9 או לאלו אשר אינ9 צעירי9 מדי כדי לזכור את השפעתו של ואגנר 

 .17", ומבצעי פקודותיה9ויצירותיו על היטלר ואייכמ

 מימו9 ציבורי . 2. ד

בעניי, זה הטענה הנשמעת היא כי גו; . טיעו, מרכזי נוס; כלפי השמעת היצירות נוגע לשאלת המימו,

ועליו לגלות רגישות יתרה , העושה שימוש בכספי ציבור אינו ב, חורי, לבחור לו את השימוש שיעשה בכס;

 כי אי, לעשות שימוש בכספי המיסי9 שלה9 ,"המחרימי9"טועני9 , לפיכ(. לציבור התומכי9 בו פיננסית

 .לש9 מימו, פעילות שה9 מתנגדי9 לה

 את הפעילות הנעשית Iלקבוע ישירותקנויה מס אי, זכות שלמי  למהלפיכנגד טיעו, זה עומדת הגישה 

י9 וכ, התפיסה המשפטית השוללת התערבות של הרשות השלטונית המממנת בתכנ,  המיסי9בכספי

 . האמנותיי9

הרחבה על גישה זו נית, למצוא בתשובתו של היוע? המשפטי לממשלה לעתירה בעניי, השמעת היצירה 

 . פיכ( לא תידו, כא,ול, ?"עומדת כעת למבח, בגשאלה זו . 19גוש2 ובפרשת פסטיבל אבו18יוהנס פסיו,

 חופש הביטוי. 3. ד

, זאת2ע9. מבחינה מהותית עוסק בחופש הביטוי ביותר והמורכב, הטיעו, החשוב ביותר מבחינה משפטית

 :כדלקמ,) יחסית(מפאת אורכה של סקירה זו יוצג טיעו, זה בקצירת האומר 

.  על האמנותבחרמות מוסדיות קשה לתמו( ולכ, מעמד חוקתי , זה מכבר,חופש הביטוי בישראל קנה לו

 , ואולII9ה לפגיעה בסדר הציבוריהמבח, המשפטי המצדיק הגבלת חירות הביטוי הינו ודאות קרוב, כידוע

המבקשי9 למנוע השמעת יצירותיו של ואגנר אינ9 טועני9 כי השמעת היצירות עשויה להסב מהומה 

 : ראוי לשוב ולהזכיר כי. רגשיי9, בעיקר, ציבורית וטיעוניה9 הינ9

הדר( . חופש הביטוי הינו החופש להביע דעות חורגות אשר הרוב סולד מה9" 

אינה באמצעות הכח השלטוני אלא , במשטר דמוקרטי, ירה כזולהתמודד ע9 יצ

 .20"באמצעות חינו( והסברה

לגיטימי שיקול ה, רגשות הציבור . אינ, זכויות מוחלטות, זכויות היסוד וחופש הביטוי בכלל זה, זאת2ע9

ד נשיא עניי, זה דברי9 שאמר כבויפה להביא ב, ולעיתי9 מתחייב במסגרת האיזוני9 בי, הזכויות השונות

 :21אהר, ברק' פרופ, המשפט העליו,2בית

והנושא עצמו הוא רגיש , המושג רגשות הציבור הוא בעל משמעות רחבה"

כאשר היא עומדת בפני , הדמוקרטיה מוצאת עצמה במצוקה, אכ,[...] ביותר 

                                                 

I   9לחלוקה והמערכת המשפטית המפקחת על יישו9 ) קריטריוני9(שלא באמצעות המערכות השלטוניות הקובעות תבחיני
 .התבחיני9

II תפיסותינו אינ, מתירות הגבלתו של חופש הביטוי בשל כל פגיעה ]ש: "[סל סיטיד יוניבר"שמגר בפס) בדימוס( כבוד הנשיא
 ".עשוייה להצדיק הגבלתו של חופש הביטוי, גסה ועמוקה, רק פגיעה קיצונית. שאיננה חמורה מאד
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. השאלה א8 נית9 להצדיק פגיעה בזכויות אד8 כדי להג9 על רגשות אד8

טבעי הוא , מחד גיסא. לי9 לכיווני9 נוגדי9השיקולי9 הדמוקרטיי9 מובי

הרי החברה קיימת כדי לתת . להתחשב ברגשות האד9, למשטר דמוקרטי

שהוא ער3 בסיסי בכל , לעקרו9 הסובלנותבכ( יש ביטוי . ביטוי לרגשות אלה

הוא '. הוא חיוני לדמוקרטיה המבוססת על פלורליז8. תפיסה דמוקרטית

 אשר להגשמתה צריכה כל חברה ,מהווה מטרה חברתית בפני עצמה

 ]ההדגשות הוספו. [" ...'דמוקרטית לשאו>

 לנסות ולאמוד את היק; הפגיעה בציבור הנפגעי9 מהשמעת ואגנר למול הפגיעה ברוח דברי9 אלו יש

ולזהות את החלופות העומדות בפני כל , הנובעת מהסגת חופש הביטוי של המבקשי9 לשמוע את יצירותיו

 . Iלואחת  מהקבוצות הא

 בשמו של , קשה להצדיק יש לזכור כי)להבדיל מהשאלה הערכית(ככל שהעניי, נוגע בסוגייה המשפטית 

כפי שטועני9 , א9 הציבור סולד מהשמעת ואגנר, אכ,.  פגיעה באמנות ובחופש הביטוי,ממוסדחר9 

9 שכנוע9 של לש,  כגו, הפגנות,IIאז ישמיע ציבור זה קולו באמצעי9 דמוקרטי29כי, המבקשי9 להחרימו

בדר( זו נית, ליישב את המחלוקת מבלי שהדבר .  שלא לעשות כ,,בקשי9 לשמוע את היצירההאנשי9 המ

 . שלילה מוחלטת של זכויות הצד האחר, בש9 ההגנה על אינטרס של צד אחד, יחייב

 חלו> זמ9 והשכחת השואה. 4. ד

האנשי9 שחוו מספר9 של וככל ש, גדלבגדרו של טיעו, זה מצויה ההנחה כי ככל שמרחק הזמ, מ, השואה 

כ, קט, שיעור ההתנגדות בפועל או ההתנגדות בכח להשמעת , על בשר9 את זוועות השואה הול( ופוחת

ידי המבקשי9 להשמיע את 2 בציבור זה עלההתחשבות קט, משקל , לכל הפחות, או;יצירותיו של ואגנר

 . וואגנר

, מתו( התחשבות בציבור דנ,בפומבי נמנעי9 מלעשות כ,  המעוניני9 בהשמעת ואגנרמרבית יש להודות כי 

יש שסברו כבר לפני עשור כי . והשאלה המתעוררת היא א( ורק ביחס למועד בו צריכה לפוג סובלנות זו

יש הסבורי9 כי ג9 עתה טר9 בשלה השעה להשמעתו שבעוד , IIIהגיעה העת להשמיע את יצירות המלחי,

יש הגורסי9 כי משהושמעו יצירותיה9 של , זאת ועוד.  השואהצוליניויש להמתי, עד מות9 של אחרוני 

אז מ, הראוי להסיר ג9 את החר9 על 2כי, לא עורר כל הפרעה לסדר הציבוריהדבר ו, 22מלחיני9 אחרי9

יש הטועני9 כי , בכל הנוגע לעמדה הגורסת המתנה למות9 של אחרוני ניצולי השואה. יצירותיו של ואגנר

ויחד עמ9 זכרו, , נעלמי9 ה9 א; מליבנו, נעלמו האנשי9 ממקומותינומשלפיו  שלילי מסרטיעו, זה מהווה 

 . 23השואה

                                                 

I    מצ9 ויכולההשמעה הינו מצו2מאי" הנפגע"כי הציבור יש הטועני9 ) ח" ש400 2 לכ300בי, (בהתחשב במחיר הגבוה לכרטיס 
 .7.5.2001, מעריב, "לותר על וגנר מרצו, "איל9 אבישר' ר 2לממ, לעצמו חלופות השמעה מחו? לישראל

II  ותו( יישו9 חופש הביטוי של ציבור זה. 
IIIההחלטה ההיסטורית שקיבלה הפילהרמונית בשעתה לא לנג, ואגנר נושאת ער( אנושי : "25.12.91, האר=, איל לוי9למשל '   ר

, "הקהל הישראלי התבגר: לעשות סו; לחר9 " ארויו�שבתי ב9 וכ, ; "ועדיי, מוקד9 להתנער ממנה, פני עצמהמוסרי ב
בראשית שנות השישי9 שאלה אותי מייסדת ומנהלת האפרה הישראלית א9 נכו, להשמיע את ואגנר  : "23.12.91, האר=

 ".נאי9 לכ(ויש לחכות עד שיבשילו הת, השבתי לה כי עוד לא הגיע הזמ,. בישראל
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 טיעו9 ההדדיות. 5. ד

בהתחשב " המוחרמי9"פי טיעו, ההדדיות אי, מקו9 להג, על חופש הביטוי והיצירה של המלחיני9 2על

של (!) היצירה והקיו9 , טויבכ( שהתיאוריות בה, תומכי9 אות9 מלחיני9 עמדו בבסיס שלילת חופש הבי

את " טהר"ביקש ואגנר ל" היהדות במוסיקה"הרי שביצירתו , ככל שמדובר בואגנר, בפרט. יהודי9

זכאי ) ולמעשה יצירותיו( כי אי, הוא ,"המחרימי9"סבורי9 ,  לפיכ(.המוסיקה מהשפעותיה9 של היהודי9

אינה " האנטישמיות"ת גישה זו כי גורס, בצורתה הכללית. להנות מזכות אותה ביקש לשלול מאחרי9

 .זכאית להנות מחופש הביטוי

ציבור ניצולי השואה אשר בחר לקשור את גורלו ע9 מדינת כנגד טיעו, זה נית, לחשוב על עמדה לפיה 

 ג9 וזאת, פני אימו? דוקטרינת ההחרמה2ראוי שיבכר דווקא גישה פלורליסטית על, ישראל הדמוקרטית

אי9 אד8 שליט ברוח "ולהזכיר כי למותר לשוב . ל חופש זה צורבת את הלבבאות9 מקרי9 שמשמעותו ש

 ]). א[ח,קהלת ח" (לכלוא את הרוח

 אבחנות עיקריות בעניי9 השמעת מלחיני8 אנטישמי8 ונאצי8 בישראל. ה

, ככלל. בחינת היחס הציבורי כלפי השמעת יצירותיו של המלחי, ריכארד ואגנר מגלה דפוס מסויי9

 הנהוגה ביחס לגיוס Don’t Ask - Don’t Tell 2יות הדומה במהותה למדיניות המתקיימת מדינ

, ככל שהשמעת היצירות נעשית ללא הכרזות פומביות, במילי9 אחרות. ב"הומוסקסואלי9 בצבא ארה

. אז לא מתעוררת סערה ציבורית2כי, כאשר המוסיקה מושמעת כרקע לכתבה ביומ, החדשות, למשל, קרי

 ובי, Iבי, במסגרת תכניות רדיו, קרי9 שבה9 ההשמעה קבועה ומפורסמת מראשבאות9 מ, להבדיל

 . אז נזעק הציבור כנגד ההשמעה2כי, במסגרת רפרטואר של תזמורת

 :  תקבע עוצמת ההתנגדות הציבוריתלפיה9נית, להוסי; ולהגדיר חמישה משתני9 אשר , למעשה

 ;  המבצע הגור9מיהו) 1(

 ; חלו; הזמ, מאז השואה) 2(

 ; מועד ההשמעה) 3(

 ; פורו9 ההשמעה) 4(

 .הארוע) פרסו9(פומביות ) 5(

ידי 2גו; הנתמ( על/ היות המבצע גו; פרטי ) א: ( משתני9קיימי9 בעניי, זה יש 2 המבצע הגור8) 1(

 . זר/ היות המבצע ישראלי ) ב(; הציבור

2מ( עלנית, לזהות קו מנחה ברור לפיו ככל שהמבצע הינו גו; הנת' ביחס למרכיב א

 מתוק; העובדה שקל קו זה נובע ה,. ידו גדלה2 ההתנגדות לביצוע על, כספי ציבורידי

                                                 

Iהחליט הבוקר כי רשות , ל"בעצה אחת ע9 המנכ, הועד המנהל: "1.9.2000החלטת הועד המנהל של רשות השידור מיו9 '  ר
 ".השידור לא תשנה את מדיניותה מימי9 ימימה כנגד שידור קונצרטי9 של וגנר שלצליליה9 הובלו מליוני יהודי9 להשמדה
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ציבורי וה, הואיל ואנשי9 חשי9 יותר לתקו; משפטית גו; הפועל במישור המשפט ה

 ככל שהגו; המנג, ,כ,2כמו. רתיעה עודפת כלפי השמעת היצירות במימו, עקי; שלה9

ישנה התנגדות , תזמורת הסימפונית הישראליתלמשל ה, תופס עצמו כממלכתי יותר

מלעמוד בעי, הסערה ולהשמיע מלחיני9 , ידי הגו; עצמו2ג9 על, רבה יותר

 ". מוחרמי9"

. )כיווני2דו ( יחס דואלימתקיי9, היות המבצע גו; זר או ישראלי', ביחס למרכיב ב

שות דומה ת לרגיו יש דרישה כי גו; ישראלי יגלה רגישות מקו9 שאי, לצפ גיסאמחד

ר יבוא לישראל וינג, בה ז לכ( שגו; גדולה יותריש התנגדות ,  גיסאמאיד(. מגו; זר

  .מנגינה הנתפסת כפוגענית

 .המזוהי9 ע9 השואהקל יותר לקבל השמעת מלחיני9 ,  ככל שחול; הזמ,2 חלו> הזמ9 מאז השואה) 2(

יש להניח כי .  כי היא ראויה לעיו,אול9 נראה,  לא הועלתה שאלה זו לדיו,, עד כה2 מועד ההשמעה) 3(

 .בערב יו9 השואה, למשל, השמעת יצירות של ואגנר תעורר זע9 רב יותר א9 תושמע

 ישנה התנגדות רבה יותר להשמעת יצירות מ, הסוג הנדו, בארועי9 ממלכתיי9 או 2 פורו8 ההשמעה) 4(

קהל "במוסכ9 כי ככל שהמדובר , זאת ועוד. בחסות ממלכתית ובפני פורו9 רחב

 . אי, להשמיע יצירות פוגעניות) קרי כשלקהל אי, ברירה אלא בארוע ("שבוי

 .  ההתנגדות להשמעת היצירות במסגרתו גדלה2 ככל שהארוע פומבי יותר 2 פומביות הארוע) 5(

 ייחודו של פסטיבל ישראל. ו

צמו מתנהל על ידי הארוע ע, זאת2ע9". לאומי"שמו של פסטיבל ישראל מעיד על עצמו כי מדובר באירוע 

) לכאורה(היא גו; הפועל ) א( לא תקדי9(פי ההתנהלות המשפטית בעבר 2 עלאשר, עמותת פסטיבל ישראל

למרות המימו, הנדיב , זאת. ה מוגבלתלהתערב בהחלטותישהיכולת ולכ, נראה , Iבמישור המשפט הפרטי

 ". ישראל"לו זוכה עמותה זו מגופי9 ציבוריי9 ולמרות השימוש במותג 

השמעתה של היצירה בעניי,  1995 2בתקיפת השמעתה של יצירה במסגרת פסטיבל ישראל הועלתה 

בכ( מייחסת ליהודי9 את צליבת ישו ואשר נטע, כי היא , מאת יוהא, סבסטיא, בא(" יוהאנס פסיו,"

פי 2ועל, 25 שחק, במגרש המשפט הפרטיהעמותת הפסטיבל טענה אז לעניי, היות. 24מגלמת אנטישמיות

הואיל והעותר מש( את עתירתו . המשפט העליו, נטו לאמ? תפיסה זו2 שופטי בית,סומי9 עיתונאי9פר

  . די,2פסק, באותו מקרה, לא נית,, בחזרה

על ידי העמותה ולהיותה נתמכת בנדיבות " ישראל" קשה שלא לייחס חשיבות לאימו? המותג ,זאת2ע9

בנוס; , ברי כי על הפסטיבל לקחת על עצמו, עניי, המשפטית בבחר הגישהיככל שת. ידי כספי הציבור2על

                                                 

I כגו, תפיסתה של העמותה , יש לשקול ג9 חלופות, זאת2ע9. רה המוצגת בפסקה הבאה ההסתמכות נעשית כא, על יסוד העתי
 . ג9 נורמות מהמשפט הציבורי, בנוס; לנורמות מהמשפט הפרטי, קרי גו; מהמשפט הפרטי אשר חלות עליו, מהותי2כגו; דו
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. ג9 שיקולי9 ציבוריי9 דוגמת רגשות הציבור, Iלשיקולי9 אשר הוא זכאי בה9 במסגרת המשפט הפרטי

 .    וטיעוניה9השוני9גורמי9 ה איז, בי,  הסופיתמ, הראוי שיראה כי בהחלטתו, כ,2כמו

 המיתח8 הפעולה של הרשות המחוקקת בסוגיה הנדונ. ז

ינו ה, הוא ג8 המתח8 המשפטי הלגיטימי, מתח8 הדיו9 שנטלה הוועדה על עצמה בעברכפי שהוצג לעיל 

 אי, עניינה ,אכ,.  להשמיע את יצירות המלחי9שמבקשי8ומנו> השפעה על הגורמי8 ציבור  ללשמש כפה

" ותחרמ" בהגבלת חופש הביטוי והאמנות תו( הטלת ,של ועדה של רשות מחוקקת במשטר דמוקרטי

 .  במשטרי9 חשוכי9נהוגהבנוסח 

ובכלל זה מלחי9 שהיה נגוע בדעות , במשטר דמוקרטי שאלת השמעת יצירותיו של מלחי9 כלשהו

אמת הדבר .  אינה שאלה משפטית טהורה כי א8 עניי9 ערכי להכריע בו, דוגמת ואגנר,אנטישמיות

ואול8 במשטר ,  הציבורבייצגה את הציבור עשוייה לבטא היטב את ערכיי, שהרשות המחוקקת

אי9 להפו3 את השלטו9 לוועדת רפרטואר . ותו לא" בעלת משקל"דמוקרטי מוגבל ביטוי זה לכדי בקשה 

 . עליונה

 . כי הדבר אמור רק ביחס לנסיבות העניי, הנדו,, מוב,

יש לציי, כי ההלכה המשפטית הקיימת שוללת התערבות , ככל ששאלת המימו, היא הרלבנטית, לבסו;

בו , 26גוש2חיי9 כה, בעניי, פסטיבל למוסיקה אבו) בדימוס(עמד על כ( השופט . ות המממנת ביצירההרש

גרס כה, כי אופייה של יצירה אינו יכול לשמש נימוק המונע ממשרד ממשלתי להעניק סיוע לגו; המבקש 

 :  תמיכה לצור( ביצועה

ראויי9 וזאת האחריות המוטלת עליה9 להעניק תמיכה למוסדות הזכאי9 וה"

זאת להבטיח שלא הבירורי9 2א( יחד ע9. ובמידה שה9 זכאי9 וראויי9 לה, לה

צורתה ותנאיה ולא הפיקוח , מועדה, לא ההענקה עצמה, המוקדמי9 להענקה

לא יפגע במלוא הנימה בחופש האקדמי , על השימוש בכספי9 שהוענקו

 ".בחופש הדעה והמצפו, או בחופש הדיבור והביטוי, והאמנותי

 השוואהל. ח

בעניי, זה מופנית תשומת הלב .  משווה מ, הדי, הבינלאומיסקירה הובאהמפאת קוצר הזמ, והמקו9 לא 

 למנוע תמיכה ציבורית וא; ,יורק2ראש עיריית ניו, וליאני'להכרעה המשפטית בעניי, החלטתו של רודול; ג

ג יצירה בה מוצגת דמותה של הציוזאת בשל כ( שהאחרו, , יורק2להוציא צו סגירה למוזיאו, האמנות בניו

 . המשפט האמריקאי ביטל החלטה זו2בית. מריה הקדושה כשהיא עשויה מגללי פיל

 

                                                 

Iרי( עיו,והדבר מושאר בצ,  ככל שזהו אכ, שיוכו של גו; זה. 
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מגדירה , "ור גרמניקומפוזיט" מעניי, לשי9 לב כי בעוד שהאנציקלופדיה העברית מסתפקת בהגדרתו של ואגנר כ1

, זאת2ע�German dramatic composer and theorist� .(9(האנציקלופדיה בריטניקה את ואגנר כקומפוזיטור ותיאורטיק, 
 . העברית תומ( א; הוא בהיותו של ואגנר תיאורטיק,' צפירוט קורותיו של ואגנר באנ

). האנציקלופדיה העברית: מקור(א הזדהה ואגנר כמחבר בפרסו9 קוד9 של הספר ל. 1869 2התפרס9 תחת שמו של ואגנר ב  2
 )).14כנסת  (16.6.1998 מישיבת ועדת החינו( והתרבות שהתקיימה ביו9 188ג9 פרוטוקול ' ר

יהדות "במבוא ל, )פורס29לא (צ"עמותת התזמורת הסימפונית ראשל' פודלובסקי נ) א"מחוזי ת( 1442/00 'י הפ"עפ  3
 תו( שימוש במילי9 האמורות כפי שהיא באה לידי ביטוי בספר,  של ואגנרמשנתוה את ד קולק"מסכ9 או" במוסיקה
 .בציטוט

' דב לוי, נ 3091צ " בג2ו )פורס29לא (צ"עמותת התזמורת הסימפונית ראשל' פודלובסקי נ) א"מחוזי ת( 1442/00 'י הפ"עפ  4
הוצאת (" הגרמני9"בספרו , סטנפורד' אונרדו, קרייג מגו' מיוחסות אמירות אלו לפרופ, )תלוי ועומד('  ואחעיריית ירושלי9

 .)פנגווי,
 מתו( שיחות ע9 הרמ, פורס29לא (צ"עמותת התזמורת הסימפונית ראשל' פודלובסקי נ) א"מחוזי ת( 1442/00 'י הפ"עפ  5

) תיק תלוי ועומד(' ח ואעיריית ירושלי9' דב לוי, ומרכז שמעו, ויזנטל נ' פרופ 3091/01צ "במסגרת בג' כמו כ, ר. ראושינג
2כאשר ראה בואגנר עצמו כנביא של התנועה הסוציאליסטית(היטלר הערי? את המוסיקה של ואגנר " :מצייני9 העותרי9 כי 

 מאת DAS VALKYRIESוא; ברגעיו האחרוני9 בברלי, נער( הוא להתאבדותו כאשר מהדהדי9 צלילי האופרה , )לאומית
חש היטלר חיבה מיוחדת [...] ר גוטפריד ואגנר "ד, .]ל.ד, נינו של ואגנר[הירו של נינו כפי שעולה מתצ. ואגנר בתו( הבונקר

 ".למשפחת ואגנר

להיטלר מציי, ב, המשפחה גוטפריד ואגנר בתצהירו האמור והמצור; ) להבדיל מהמלחי, עצמו(על הקשר בי, משפחת ואגנר 
, ידי סבתי2בעיקר על, לחברה הגבוהה" פתיחת דלתות"ב, 1923 2היטלר נעזר במשפחתי מ: "כי ) בתרגו9 חופשי(לעתירה דנ, 

תכתובת עניפה כמו ג9 סרטי9 , 1945לאחר : "וכ,". מיי, קאמפ;"אשר סיפקה להיטלר את הנייר לכתיבת , וויניפרד ואגנר
עילית את התפקיד של משפחת ואגנר כ" לכבס"או הוחבאו כדי .) ל.בכוונה ד(המתעדי9 את היטלר ומשפחת ואגנר נהרסו 

 ".הנאצית בריי( השלישי
 16.6.1998 מישיבת ועדת החינו( והתרבות שהתקיימה ביו9 188פרוטוקול :  של הכנסת והתרבותלמשל דיו, ועדת החינו('  ר6

 ). 14כנסת (
מונית היו חברי התזמורת הפילהר, מי שהכריז חר9 על ואגנר וג9 כ, באותה תקופה. לא הכריז חר9 על ואגנר[...] שו9 מוסד " 7

 מישיבת ועדת החינו( והתרבות שהתקיימה ביו9 188פרוטוקול . יעקב מישורי בדיו, בועדת החינו( והתרבות..." עצמ9
 )).14כנסת  (16.6.1998

פרטי ההחלטה נמסרו לכותב באדיבותה ". מיעוט מכובד" מתבססת על תפיסת ציבור המתנגדי9 כ 25.12.1992 ההחלטה מיו9 8
 .6.5.2001בשיחה שהתקיימה ביו9 , לקת המנויי9 של התזמורת הפילהרמונית הישראליתרחל לוי ממח' של הגב

אבל היא מחייבת , היא לא הוראה, היא לא מחייבת, בחינה פורמלית יש החלטה של ועדת החינו(מ" :בדיו, זה צויי, כי 9
, לא יכולה להיות החלטה שאוסרתהייתי מסכ9 את דברי הפתיחה שלי בזה שאני אומר ש[...] מבחינה מוסרית פרלמנטרית 

עמדתי היא שא9 ישנ9  "וכ, .))כתארו אז(ר הוועדה "יו, כ עמנואל זיסמ,"דברי ח". (לא יכולה להיות החלטה שכופה איסור
 ]ההדגשות הוספו).[פורז. כ א"דברי ח..." (אי, צור( לפגוע, ג9 א9 זה לא מדוייק היסטורית, אנשי9 רגישי9 לנושא

בתשובה לתביעה שהוגשה כנגד עמותת התזמורת . נוצר תיאו9 בי, השמעת ואגנר להשמעת שטראוסבפועל , זאת2 ע109
ערכה , חודשי9) 7(וזאת לפני פחות משבעה , הסימפונית ראשו, לציו, בעניי, השמעת יצירותיו של ריכארד שטראוס

, מרי שטנה ונאצה כנגד היהודי9ריכארד ואגנר אכ, היה אנטישמי ואכ, כתב מא: "התזמורת אבחנה בי, שטראוס לואגנר
ואגנר מעול9 לא היה חבר במפלגה הנאצית והל( . אכ, אימצו את תכניו האידאולוגי9 לחיק9 ולתורת9) ז"ישמו(והנאצי9 

רואי9 המשיבי9 הבחנה בי, ריכארד שטראוס לבי, ריכארד , כאמור לעיל"וכ, ". לעולמו זמ, רב טר9 הקמתה של מפלגה זו
, ביקשה התזמורת להיבנות על דרישת9 של התובעי9 להמנע מהשמעת שני המלחיני9) ונית, לתמוה על כ((, זאת2ע9". ואגנר

. אז יש לגזור גזירה שווה א; ביחס להשמעת ואגנר2כי, וטענה כי משהשמעת יצירותיו של שטראוס בעבר לא עוררה כל נזק
 .לא ברור מה טע9 יש באבחנה שערכה התזמורת לכתחילה, בנסיבות אלו

) 2(ד כה"פ, שר החינו( והתרבות' גוש נ2פסטיבל למוסיקה אבו 175/71צ "דברי כבוד השופט בדימוס חיי9 כה, בעניי, בג'  ר11
821 ,826. 

ניצול שואה  "29.10.00 האר=, הנפקות הרגשית נית, לקרוא את הדברי9 שיובאו להל, מתו( מאמרו של נוע9 ב, זאב2 על12
ככל שהדברי9 מרגשי9 ה9 מעוררי9 ג9 את שאלת הליכתו של אותו אד9 ". , ואגנרהוציא רעש, והתזמורת המשיכה לנג

במקו9 לבחור בטקטיקה דמוקרטית , במה שעשוי להתפס כבריונות, לקונצרט שאי, לו עניי, בו כדי להפריע לקהל השומעי9
שאולי מסמ, את סיומו של , ההיסטורי לכאורה, מה ישאר מהקונצרט הזה: "ואלו הדברי9. יותר כגו, הפגנה מחו? לאול9

שמפלס את דרכו מחו? לאול9 , מלווה בחיצי מבטי9 בורקי9 מכעס, דמותו השחוחה של האיש המבוגר? חר9 ואגנר בישראל
, הקהל קרא לו להסתלק מהאול9. וצלילי ואגנר המתקתקי9 בכל הקשת, על רקע תרועות ואגנר הגרמניות בקרנות יער

 וכל זאת בעוד המוסיקה הסנטימנטלית בעלת 2ש ביטחו, חט; את הרעש, מידיו אי, מאזי, מבוגר אחד התנפל עליו
סו; היצירה הקהל מריע ומוחא : כ(2וכמה דקות אחר"[ ...]  המחרידה מתנגנת והעיתונאי9 מצלמי9 ומקליטי9ההיסטוריה
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חופש , לילי ואגנר ניצחוצ. אווירת ניצחו, שררה באול9. כפיי9 לקהל, מצידו, והמנצח מנדי רוד, מוחא, כפיי9 בקצביות
חנה מוני? בעניי, דיו, שהתקיי9 ' ג9 דבריה של הגב' ור". ניצחו, כה עצוב כה עלוב? ולש9 מה?  אבל את מי�הביטוי ניצח 

 ".לא כל כ( דיברו על דעות אלא יותר על רגשות: "בפילהרמונית בעניי, השמעת ואגנר
 ).תלוי ועומד('  ואח9עיריית ירושלי' דב לוי, נ 3091/01צ "למשל בג'  ר13
צ "ובבג) פורס29לא (צ"עמותת התזמורת הסימפונית ראשל' פודלובסקי נ) א"מחוזי ת (1442/00'  הפ2למשל הטיעוני9 ב'  ר14

 . להל,15ש "ה, 3091/01
 ).תלוי ועומד('  ואחעיריית ירושלי9' דב לוי, נ 3091/01צ " בג15
מעריב , "מותר לנג, את ואגנר: בית המשפט פסק "דורית גבאיכ לשעבר דב שילנסקי בכתבתה של "למשל דברי ח'  ר16

25.10.2000 . 
 .19 ש9 בסעי; 2) תיק תלוי ועומד ('עיריית ירושלי9 ואח' דב לוי, נ 3091/01צ " בג17
 . להל,24הערה ' ר 18
 .26להל, הערה  19
 .433, 421) 1(ד מא,פ, המועצה לביקורת סרטי9 ומחזות' לאור נ 14/86צ " בג20
 .1) 4(ד נא"פ' ,  ואחשר התחבורה' חורב נ 5106/96צ " בג21
 את בתזמורת הפילהרמונית שחברי מישורי יושב בה ניגנו, במדינת ישראל, אגב: " בדיו, הועדהמרדכי וירשובסקיכ " ח22

והקהל הישראלי ; שזה אחד המסמכי9 האנטישמיי9 ביותר שמאשי9 את היהודי9, של יוה, סבסטיא, בא(' יוהאנס פסיו,'
 ).13 2הכנסת ה (12.1.94 מישיבת ועדת החינו( והתרבות מיו9 146' פרוטוקול מס, "ישב ומחא כפיי9

 ).תיק תלוי ועומד ('עיריית ירושלי9 ואח' דב לוי, נ 3091/01צ " בג23
 .)לא פורס9('  ואחעמותת חגיגות ישראל ירושלי9' לואי גראב נ 2370/95צ " בג24
הינו האירוע התרבותי ' פסיטבל ישראל': "  למע, שלמות התמונה מובאי9 להל, דברי העמותה בתשובה לאותה עתירה25

ותרבות , מחול תיאטרו,, ראשיתו ביוזמה של משרד הביטחו, החינו( והתרבות לקיי9 מופעי מוסיקה. המרכזי בישראל
את " להפריט"בתחילת שנות השמוני9 החליט משרד החינו( . ברמה בינלאומית במתכונת הפסטיבלי9 הגדולי9 בעול9

על [...]  המשיבה שנתאגדה כעמותה 1981בעקבות כ( הוקמה בשנת . הפסטיבל את ולהעביר את מרכז הכובד שלו לירושלי9
המשיבה היא גו; הפועל בתחו9 המשפט הפרטי ואינו זקוק לקבל סמכות . [...] שלהומשרדי ממ... מלאכת הניהול מופקדי9

 ).12' ש9 בסע" (מכח די, או מכח הסכמת העותר על מנת להעלות כל מופע שתראה לנכו,
 .)826, 821) 2(ד כה"פ, שר החינו( והתרבות' גוש נ2פסטיבל למוסיקה אבו 175/71צ " בג26


