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איתמר קציר: בית המשפט העליון קיבל
החלטה היסטורית, כשהכריע שכתביו של

כותרת:

גלית אלשטיין: יש עתיד עבורי - בודאי, אך תחת איזו אבן הוא

מונח -שאל פרנץ קפקא ולא ידע שיעברו כמעט 50 שנה עד

שתמצא האבן הנכונה. בית המשפט העליון קיבל אתמול החלטה

הסטורית כאשר הכריע - כתביו של הסופר יהודי צ'כי ישמרו

בספריה הלאומית בירושלים ולא ימכרו, כפי שביקשו היורשות.

הכתבה של דור מימון ואיתמר קציר:

איתמר קציר : המאבק המשפטי על כתבנו של פרנץ קפקא התחיל

בבית משפט השלום והסתיים אתמול בבית המשפט העליון אחרי

שמונה שנים. אין צורך להכביר במילים על תרומתו של קפקא

לתרבות העולם, כך כתבו שופטי העליון שנאלצו להכריע באשר

לעזבנו של מקס ברוד, חברו הטוב של קפקא. ברוד למעשה היה

מי שירש את כתביו וספריו . כאשר נפטר ביקש ממזכירתו אסתר

הופה להעביר את הכתבים לארכיון הלאומי.
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הופה לא עשתה כבקשתו והורישה את הכתבים לבנותיה, שהעמידו

אותם למכירה בחו"ל. מדובר בתיק בעל חשיבות אדירה כך מספר

עורך הדין יוסי אשכנזי המייצג את מנהלי העזבון.

עורך דין יוסי אשכנזי: התיק הזה הוא יוצא דופן מפני שהוא

עוסק בעיזבון שיש בו נכסים עם חשיבות תרבותית והסטורית

עצומה שבמשך עשרות שנים נשמרו בכספות בלי שאף אחד יכל

לראות אותם.

איתמר קציר :בית המשפט העליון עמד מול השאלה, האם יאפשר

לבנותיה של אסתר למכור את הכתבים או יקבע כי יש למסור

אותם לספריה הלאומית. לבסוף הסוגיה הוכרעה והשופטים כתבו -

יש לקיים את רצון המת, במקרה הזה רצונו של ברוד לשמר את

הכתבים לעיני הציבור. הד"ר אביעד סטולמן- אוצר בספריה

הלאומית בירך על ההחלטה:

ד"ר סטולמן: מבחינה תרבותית אני חושב שאני לא אפריז אם אני

עטען שמדובר בחג של ממש לשוחרי התרבות, הספרות והגות.

כתבי ברוד שהיו ספונים בכספות בארץ ובעולם יגיעו בזמן הקרוב

לספריה הלאומית בירושלים ושם הם יהיו נגישים לכל העולם

בפעם הראשונה.

איתמר קציר : מנגד, עורכת הדין יעל ארידור בר אילן שייצגה

את אחת מבנותיה של אסתר הופה, טוענת כי הבנות נכנסו

לאירוע הזה בעל כורחן.
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עו"ד יעל ארידור בר אילן: המערערות מצאו את עצמן במרכז

פרשיה הסטורית בעל כורכן שבו המדינה נוטלת את תוכן הכספות

של הופה ז"ל, כוללות יומנים אישים ומכתבים. מעבירה אותם

לספריה הלאומית . בנותיה של הופה ונכדותיה ביקשו להיטיב עם

ברוד וסברו כי הן עושות את המיטב ועל כך הן שילמו מחיר

כבד.

איתמר קציר : השופטים הדגישו בפסיקתם כי על הספריה מוטלת

כעת אחריות לספרים וכתבים הסטורים מהותיים ועליה לדאוג

להפיץ אותם ולשמר אותם בדיוק כמו בצוואתו של מקס ברוד.
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