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 לכבוד
 עו"ד דן יקיר

  היועץ המשפטי לאגודה לזכויות האזרח
 

 שלום רב,

 תכנית הטקסים של מוקדמת בבחינה תרבותם של פרסי בטקסי מיכהת תאהתנהנדון: 
 9919919092מכתבך מיום  סמך:

 

דוברות מערך הרת בשם ושצוטטה בתקשכי נפעל לביטול יוזמה בפנייתך שבסמך ביקשת  91

ידי משרד התרבות בטקסי -התרבות אשר לכאורה תחייב גופים הנתמכים על במשרד

, על מנת מראשרד את התכנית המפורטת של הטקס ני המשפרסים שונים להציג בפ

ובאמות מידה  ראויים בסטנדרטים מקצועיים שהמשרד יבחן את העמידה של האירוע

 לקבלת התמיכה המבוקשת1 תנאיממלכתיות כ

 לאחר בחינה ראשונית, בין היתר מול משרד התרבות, להלן התייחסותנו לפנייתך1 91

חלוקת התמיכה בטקסים בתחום התרבות שר לאלשם קביעת תנאי סף חדשים ב 81

 , בין היתר,, דבר המחייבתיקון מבחני התמיכה הרלוונטייםלמוסדות ציבור, נדרש 

 התקבלה במשרדנו פנייה כלשהי בשלב זה, טרם1 התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה

וככל שפנייה כאמור תופנה  ,לתיקון מבחני תמיכה כאמור בעניין זה ממשרד התרבות

 היא תבחן בהתאם לאמות המידה המחייבות בנושא1ו, אלינ

ידי משרד התרבות1 תמיכה זו -הנתמכים עלקיימים מספר פרסים בתחום התרבות  91

ובכפוף  ,רלוונטיהבהתאם לתחום התרבות  ,מתבצעת באמצעות מבחני תמיכה שונים

1 לצד זאת, קיימים פרסים בתחום התרבות אותם מעניק םבה ותלאמות המידה הקבוע

משרד עצמו1 יובהר, כי ה ידי-טקס הענקת הפרס מנוהל על ,ובהתאם עצמו משרדה

, המשרד אמון על תכני הטקס והוא עצמובמסגרת הענקת פרסים מטעם משרד התרבות 

טקסים אחרים אותם משרד התרבות לגבי  בתכלית המצב שונההגורם אשר קובע אותם1 

 ואליהם נתייחס1 ,עוסקת להבנתנו פנייתך , בהםאינו מנהל בעצמו אלא רק תומך בהם

כפי שציינת בפנייתך, טקס הענקת פרס בתחום התרבות אינו נכנס בגדר ההגדרה של  51

של ועדת שרים לענייני סמלים וטקסים מיום  982"טקסים ממלכתיים"1 החלטה סט/

, אישרה רשימה 819919003אשר קיבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום  9219919003
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 308-22-9092-023729מספר מסמך: 

ל טקסים ממלכתיים בישראל, אשר אף אחד מטקסי הענקת הפרס בתחום סגורה ש

אינו נכנס לגדרה1 משכך, טקסים אלה אינם נחשבים "טקסים בהם מדובר התרבות 

 ממלכתיים" ואינם מחויבים בכללים החלים על טקסים אלה1

יובהר כי, בכל הנוגע לטקסי הענקת פרסים בתחום התרבות, התנאת התמיכה בהם  21

ת הדוברים או תוכן דבריהם זהו, טקסיםהתוכן  אתמראש של שרת התרבות ה בבחינת

במצב המשפטי הקיים אין איננה אפשרית שכן יש בה פגיעה בחופש הביטוי, ולחלוטין 

 בעקבות פנייתך, האמור הובהר לשרת התרבות1  לכך עוגן משפטי1

ת אפקט מצנן על יוזמות המתנות תמיכה בתוכן, מייצרוכי  ,שרת התרבותעוד צוין בפני  71

חופש הביטוי בתחום האומנות והתרבות, תחום בו קיימת חשיבות מיוחדת לקיומו של 

  1פלורליסטי והצגה של דעות רבות ומגוונותמרחב חופשי המאפשר שיח 

 

 

 בברכה,

 

  זילבר דינה

 (ייעוץ) לממשלה המשפטי ליועץ המשנה

 

 

 :העתק

 הגב' מירי רגב, שרת התרבות והספורט

 ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה

 מר יוסי שרעבי, מנכ"ל משרד התרבות והספורט

 גב' גלית שאשו והבה, מנהלת מנהל תרבות במשרד התרבות והספורט

 גב' הדס פרבר, היועצת המשפטית למשרד התרבות והספורט

 ה )ייעוץ(מר חנן ארליך, מחלקת ייעוץ וחקיק

 גב' גאל עזריאל, מחלקת ייעוץ וחקיקה )חקיקה(

 גב' דפנה גוטליב, מחלקת ייעוץ וחקיקה )ייעוץ(


