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 לכבוד
 מדע והטכנולוגיה הדס פרבר, היועצת המשפטית למשרד הגב' 

 שלום רב,

 הבינלאומי המדע בכנס מבצלאל סטודנטים של עבודות הצגתהנדון: 
 17.5.18פניית האגודה לזכויות האזרח בישראל מיום  סמך:

טענות  ה נטענוהפניי התקבלה במשרדנו פניית האגודה לזכויות האזרח שבסמך. במסגרת 17.5.18ביום  .1

בכל הנוגע לתכני כנס המדע הבינלאומי אשר עתיד  המדע והטכנולוגיהבאשר להתנהלותו של משרד 

באופן גורף לכאורה לפי הנטען, שר המדע וטכנולוגיה, מר אופיר אקוניס, אסר . 28.5.18להיפתח ביום 

בשל  ,בצלאל במסגרת הכנסטודנטים מהאקדמיה לאמנות ועיצוב על הצגת עבודות אמנות של ס

מיצג מחאה  מוסד הלימודים שלהם ותעל קיר והציג הנמנים על בצלאלמספר סטודנטים ש העובדה

 מחלוקתשנוי ב נויפי הפרסומים השל מיצג, ואותעל פי הנטען,  בול עזה.בנושא הפגנות הפלסטינים בג

 .המדובר והוצג במקום אחר כנס המדעמוצג בלהיות  היה ןלא תוכנמלכתחילה , דעת השרל

ו אודות התערבות הטענות שהובאו בפנינוכח האמור, נבקש את התייחסותכם באשר לאמיתות ה .2

בצלאל  האקדמיהעל שיתוף פעולה עם  –פי הנטען כמובן על  –גורף  באופן אסרש שרה שללכאורה 

 את התייחסותכם לשאלות הבאות:נבקש  בכלל זה, .במסגרת כנס המדע

חוץ בין המשרד לגופים  המופק בשיתוף פעולההאם מדובר בכנס  –באשר לכנס המדע הבינלאומי  .א

מדובר בכנס לו האם או  ?לבדו מדובר בכנס ממשלתי המאורגן על ידי המשרד ? האםממשלתיים

 המשרד נותן חסות?

מיה בצלאל במסגרת כנס המדע הבינלאומי, שיתוף דסוכם על שיתוף פעולה כלשהו עם האקהאם  .ב

  פעולה ממנו החליט השר לחזור בו בהמשך?

אנא  ,בהקשר זהעל ידי השר כלשהי הנחיה  ניתנהאכן ובטענות שעלו מהפנייה ככל שאכן יש ממש  .ג

; והאם הבסיס ?; מה מקור הסמכות להנחיה כאמורמסגרת? ובאיזיה ולמי ניתנה ההנח –הבהירו 

  לה אכן היה מיצג שהוצג במסדרונות האקדמיה בצלאל?

שר יכול להתבטא בנושא זה באופן ציבורי ולהביע את עמדותיו כחלק בלתי השמובן לבסוף נציין, כי  .3

ב באבחנה בין הבעת עמדה נפרד משיח ציבורי לגיטימי ומותר. עם זאת, נדרשת זהירות ותשומת ל

ככל שכזו אכן  – "בתפקיד" אופרטיבית אישית או ציבורית כנבחר ציבור שהינה לגיטימית, לבין הנחייה

פת על שיתוף פעולה עם מוסד אך בשל העובדה שתלמידיו הציגו יצירות גור הקובעת מניעה – יתנהנ

 . להיות מוצגות בכנס שמלכתחילה לא הן תוכננו ףא ,במחלוקת ותשנוי נןהיהשר שלדעת 
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 803-99-2018-033390מספר מסמך: 

 .התייחסותכם בדחיפותקבלת נודה על  ,28.5.18יום מועד הכנס בנוכח  .4

 בברכה,                                  

 דינה זילבר                                

 משנה ליועץ המשפטי לממשלה

 מנהלי( –)משפט ציבורי    

 העתק:

 מנהלי( –)משפט ציבורי  מר חנן ארליך, מחלקת ייעוץ וחקיקה

 מנהלי( –גב' דפנה גוטליב, מחלקת ייעוץ וחקיקה )משפט ציבורי 


