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 לכב'

 עו"ד דינה זילבר

 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 

 )משפט ציבורי מינהלי(

 

 הצעת עבודות של סטודנטים מבצלאל בכנס המדע הבינלאומיהנדון: 

 22.5.2018מכתבכם מיום 

 

 :לשיחתנו ולמכתב שבסימוכין להלן עמדתנו בנדוןבהמשך 

 –למדינה, מקיים משרד המדע והטכנולוגיה )להלן  70-במסגרת אירועי שנת ה .1

 וסגני מדע שרי בראשות משלחות שלחו מדינות 20 מעל המשרד( כנס שרי מדע. 

 הכנס(.  –)להלן  28.5.2018, אשר יחל ביום בעולם מסוגו ראשון לכנס שרים

 פורצות לאומיות-בין להצלחות שמובילים במדע חדשניים ברעיונות יעסוק הכנס .2

 העתיד אתגרי מול הממשלתית המדע ובמדיניות במדע, הישראלית בהצלחה, דרך

 . ובעולם בארץ

 ארגון. כמו כן, המקצועיים תכנים גיבוש לשםהמשרד התקשר במכרז עם ספק  .3

 תידי מינהל-שפורסם עלידי קבלן אשר זכה במכרז -נעשו על האירוע והפקת

 .70-חגיגות ה

 ישראליים ופיתוחים תגליותבמסגרת הכנס תוכננה הצגתה של תערוכה " .4

ידי המשרד, הוצגה -התערוכה(. התערוכה נאצרה על –" )להלן העולם על שהשפיעו

ואף פורסמה כספר מטעם המשרד.  התערוכה הינה תערוכת  1בעבר בנתב"ג

צילומים המציגה דיוקנאות של  ממציאים ישראלים  או ממחישה את 

 המצאותיהם.
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במסגרת  לפני כחודש, במסגרת דיונים עם הספק על ארגון האירוע, הציע הספק  .5

מנות לצרף לתערוכה גם תערוכת אהדיון כי בנוסף לאירועים שתוכננו זה מכבר, 

ומשום כך,  בשיתוף פעולה עם בצלאל. השר דחה את ההצעה מסיבות מקצועיות

למעשה, ובניגוד למשתמע מהפניה, לא היה כל ביטול של מיצגי בצלאל, משום 

 .שלא נקבע כזה מלכתחילה

מבלי לקשור בין פנייתה של האגודה לזכויות האזרח, השר מודע היטב לגבולות  .6

"מיצג אמנותי" לכאורה, המנציח מחבלים שניסו חופש הביטוי, ואיננו רואה ב

 . לפגוע בכוחותינו ובאזרחנו, מיצג אמנותי בעל ערך כלשהו

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 אלמוגי, עו"ד -הדס פרבר
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