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לכבוד
גב' דינה זילבר
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-מינהלי)
משרד המשפטים
שלום רב,

הנדון :החלטת שר המדע שלא למנות נציגה לקרן מדעית בשל דעותיה

שמענו בדאגה רבה על החלטתו של שר המדע והטכנולוגיה ,אופיר אקוניס ,שלא למנות את פרופ' יעל
אמיתי ,ראשת בית הספר למדעי המוח באוניברסיטת בן-גוריון ,למועצת הנגידים של הקרן הישראלית-
גרמנית למחקר מדעי ( .)GIFזאת ,בשל כך שלפני  13שנים חתמה על עצומת תמיכה במי שמסרבים
לשרת בשטחים (אסף רונאל "אקוניס מנע מינוי מדענית בגלל שחתמה ב 2005-על עצומה נגד שירות
בשטחים" הארץ .)8.7.2018
השר אקוניס העלה אתמול לדף הפייסבוק הרשמי שלו את הידיעה בעניין ,כפי שהתפרסמה ב"ישראל
היום" (אריאל כהנא ,נועם (דבול) דביר ""בגלל סרבנות" :אקוניס סירב למנות חוקרת לתפקיד בכיר"
ישראל היום  ,)8.7.2018והוסיף לה את הכותרת הבאה" :תומכים בצה״ל  -נאבקים בסרבנות!".
שיקוליו של השר אקוניס פסולים בתכלית .בענייננו מדובר במינוי לתפקיד מדעי .בבוא נבחר ציבור
לבחור מועמדת לתפקיד מסוים אסור לו להתחשב בהשקפת עולמה ובעמדותיה הפוליטיות ,אלא
באותם מקרים ייחודיים שהתפקיד קשור מעצם טיבו וטבעו לתחום המפלגתי .החומרה המיוחדת לא
רק נודעת לשיקולים שהנחו את השר בפסילת המועמדות ,אלא לעצם העובדה שבמשרד המדע נערכה
בדיקה לגבי עמדותיה האידיאולוגיות של פרופ' אמיתי ,בבחינת האם המועמדת היא "משלנו" או שמא
היא גילתה אי אז בעבר "חוסר נאמנות למשטר".
פרופ' אמיתי הדגישה בתגובותיה שמעולם לא הטיפה לסרבנות .למיטב ידיעתנו מדובר בעצומה של
מרצים מכל האוניברסיטאות ,שהצהירו שיסייעו לסטודנטים שנכלאו בשל סירובם לשרת בשטחים.
יפים לענייננו דבריו של השופט ש"ז חשין עוד בשנת  ,1951כשבג"ץ פסל את התנגדותו של שר הביטחון
דוד בן-גוריון להעסקתו של ד"ר ישראל שייב כמורה בשל דעותיו" :אם דעותיו של אזרח פסולות ,חייו
אינם הפקר ודמו אינו מותר; ואין נועלים בפניו שערי פרנסה ,ואין יורדים לחייו בדרך
אדמיניסטרטיבית בלבד( ".בג"ץ  144/50שייב נ' שר הביטחון ,פ"ד ה .))1951( 407 ,399
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האנלוגיה לענייננו אינה שלמה :מצד אחד ,דעותיה של פרופ' אמיתי אינן פסולות; מצד שני ,אין המדובר
בקיפוח פרנסה ,שכן זהו תפקיד שנעשה בהתנדבות .יחד עם זאת יש כאן פגיעה בחופש בעיסוק במובנו
הרחב ובעיקר פגיעה חמורה בכבודה ובמוניטין המקצועי של פרופ' אמיתי.
מעבר לפגיעה החמורה עליה הצבענו לעיל ,וכפי שהדגיש ועד ראשי האוניברסיטאות בפנייתו לראש
הממשלה בעניין ,מדובר בפגיעה קשה באינטרס הציבורי ובמעמדה של האקדמיה הישראלית כולה.
לפיכך נבקש את התערבותך הדחופה בעניין כדי הבהיר לשר אקוניס את הפסול שבהחלטתו ולהורות
לו למנות את פרופ' אמיתי לתפקיד.

בכבוד רב,
דן יקיר ,עו"ד
היועץ המשפטי

העתק :פרופ' יעל אמיתי ,ראשת בית הספר הבין פקולטי למדעי המוח ,אוניברסיטת בן-גוריון
yaela@bgu.ac.il
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