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 לכבוד

 גב' דינה זילבר
(מינהלי-ציבוריהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה )  

 משרד המשפטים
 ירושלים

 

 שלום רב,

 

 הנדון: פניות שרת התרבות לרשויות מקומיות לקצץ בתקציב או למנוע אירועים במוסדות תרבות

 

מירי רגב, הפוגעת  והספורט, לצערנו עלינו לפנות אליך שוב לגבי התנהגות פסולה של שרת התרבות

 .ובזכות לתרבות ש הביטוי האמנותיפבחו

טחוני ישייוחד לדיון על הקשר בין הכיבוש לבין הייצוא הב ,אירועם בסינמטק ירושליהערב יתקיים 

נגד הישראלי, במסגרתו יוקרן סרטו של יותם פלדמן "המעבדה" וכן ישתתף עו"ד איתי מק, הנאבק 

 ייצוא נשק ישראלי למשטרים אפלים.

יות עם שוברים שתיקה, גלריה ברבור בירושלים ותיאטרון רהערב גם יתקיים בחיפה אירוע סוליד

אל מידאן החיפאי. האירוע מאורגן על ידי האמן שחר סיון, ויתקיים בסטודיו "הנמלה", שהוא 

פה: התערב בדחיפות באירוע פרטי השרה רגב לראש העיר חיהסטודיו הפרטי שלו )נעה שפיגל "

 (.27.4.17" אתר הארץ, שמארח את "שוברים שתיקה" בעירך

פנתה שרת התרבות והספורט, מירי רגב, לראש עיריית ירושלים במחאה נגד קיומו  24.4.17ביום 

מנוע מימון של "פעילות כינתה "כנס אנטי ישראלי", וביקשה ממנו ל ו, אותבסינמטק של האירוע

, שהעתקו נשלח 25.4.17התרבות מיום  תמכתבנו לשר)ראי  כנגד המדינה, ערכיה וסמליה" החותרת

 .)אף אליך

לראש עיריית  26.4.17ביום בטרם יבשה הדיו על מכתבה לראש עיריית ירושלים פנתה שרת התרבות 

, בטענה שארגון שוברים שתיקה פועל לפגוע בדימוי של בעירו חיפה במחאה נגד קיומו של האירוע

מידאן העלה על נס רוצח של חייל. ככל הנראה ביקשה השרה מראש  ן אלומדינת ישראל, ותיאטר

ום באתרי סה לפרזוכהוע את קיום האירוע בנכס עירוני המתוקצב על ידי העירייה ונה למייהעיר

אינטרנט המופעלים על ידי העירייה )בפיסקה הלפני אחרונה במכתב השרה נפל שיבוש; הנוסח 

לכך השרה  נתבקשה תגובתמופיע בידיעה באתר הארץ שאוזכרה לעיל(. כששל המכתב המלא 

שמדובר באירוע שמתקיים בסטודיו פרטי, שלא זוכה לתמיכה ציבורית, ושהאירוע לא מתקיים 

"בתלונה  הוא:מטעמה של השרה רגב  נמסרכל ש ,וף עם מוסד תרבות שזוכה לתמיכה ציבוריתבשית

שהגיעה לשרה נטען שמדובר במימון עירוני ובאירוע שזוכה לפרסום עירוני. במידה והעירייה 

 .)שם( בתשובתה למכתב השרה תטען אחרת, דאז עמדת השרה תיבחן מחדש"

http://www.acri.org.il/
mailto:mail@acri.org.il
http://www.jer-cin.org.il/website/modules/films/Film.aspx?showid=18988
http://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.4051203
http://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.4051203
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2017/04/freedom-of-expression-250417.pdf
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שגוי שלא נבדק הוא הפגם השולי בפעילותה. פניותיה  הסתמכותה של שרת התרבות על מידע

החוזרות ונשנות לראשי רשויות מקומיות בדרישה או בקריאה לשלול תמיכה ציבורית במוסדות 

 משני היבטים: ותתרבות או למנוע קיומם של אירועים במוסדות תרבות חמור

כששרה פונה בפנייה רשמית לראש רשות מקומית בתוקף  –ראשי הרשויות המקומיות  היבט שלב

תפקידה ועל נייר המכתבים של משרדה, הוא עלול לסבור בטעות שהיא פועלת במסגרת סמכויותיה 

כפי שכבר הובהר לשרת התרבות הבהר היטב ושהיא אף קוראת לו להפעיל את סמכויותיו לפי הדין. 

של אירועי תרבות ואסור לה להתנות תמיכה  לפני קרוב לשנתיים, אסור לה להתערב בתכנים

מכתב המשנות ליועץ המשפטי לממשלה אלינו מיום  )בבחינת התכנים של היצירה האמנותית 

ית אחרת שתומכת במוסדות תרבות (. מה שאסור לשרת התרבות אסור אף לכל רשות ציבור9.8.15

 ובאמנים.

 תגובות אפשריות מצד ראשי רשויות מקומיות לפנייה מסוג זה: מספרייתכנו 

התגובה היחידה שעולה בקנה אחד עם הוראות הדין ועם ההגנה על חופש הביטוי האמנותי היא 

לים, שהודיע עשה ראש עיריית ירוש . כך אכןלדחות בשתי ידיים את פנייתה של שרת התרבות

הסינמטק מתוקצב  ע"י משרד התרבות ועיריית ירושלים על פי בתגובה לפנייתה של השרה: "

קריטריונים מקצועיים ברורים. העירייה אינה מתערבת בתכנים אמנותיים ואינה צנזור גם במקרים 

 ."שהתכנים אינם לרוחנו

חשש לגורל תקציבי , שייענה לפניית השרה בשל של ראש עירייה ןת הות נוספואפשרי ותתגוב

שותף לעמדותיה ה ,או של ראש עירייה ,התמיכה שמשרד התרבות מקצה לרשויות מקומיות

 טול הפעילות.יבתקציב או לבקיצוץ בהן עילה ראויה ל יראהאידאולוגיות של השרה ווההפוליטיות 

ת המקומיות כששרת התרבות תימצא לפיכך עלולה להיגרם פגיעה רעה מפניות אלה לראשי הרשויו

 מחטיאה את הרבים.אלא אף חוטאת לא רק 

ולמוסדות תרבות, מקומיות ש לפניות החוזרות ונשנות לראשי רשויות בהיבט הציבורי ימעבר לכך 

שהחלו עם תחילת כהונתה של שרת התרבות והזרם איננו פוסק, אפקט מצנן מצטבר כלפי קהילת 

נים עלולים להפנים את המסר שעליהם למעול בשליחותם, וכי מסוכן התרבות והאמנות כולה. אמ

 לעסוק בנושאים שנויים במחלוקת מחשש לגורל התמיכה הציבורית, שבלעדיה לא תיכון תרבות.

לפיכך נבקשך להנחות את שרת התרבות בדבר הפסול שבאיומי סרק על קיצוץ בתקציבים של 

 מקומיות בקריאה שיפעלו שלא כדין.מוסדות תרבות ובפניות לראשי רשויות 

 
 בכבוד רב,

 
 
 ן יקיר, עו"דד

 היועץ המשפטי

 מירי רגב, שרת התרבות והספורט ח"כהעתקים: 
  אלמוגי, יועמ"ש משרד התרבות והספורט-גב' הדס פרבר   

http://www.acri.org.il/
mailto:mail@acri.org.il
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/08/culture090915.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/08/culture090915.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/08/culture090915.pdf

