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 שלום רב,

 "בבצלאל ומורשת ירושלים משרד של התמיכות הפסקת בנושא: "פנייתך הנדון: 
 18.5.2021מיום ; פנייתך 13.5.2021מיום דאז מכתבו של המנכ"ל למשרד ירושלים ומורשת  סמך:

 
 פנייתך שבנדון והריני להשיבך כדלקמן:קיבלתי את 

 13.5.2021מיום  "(המשרד)להלן: "דאז ומורשת  של מנכ"ל המשרד לענייני ירושליםעל מכתבו הלנת בפנייתך  .1

אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים  –בבצלאל  הוא מגנה את התנהלות המרצים וב ,"(המכתבשבסמך )להלן "

עוד מטעם המשרד. לבצלאל וב לרבות שלילת תקצ לנקוט במספר צעדיםומודיע על כוונתו , "(בצלאל)להלן "

  .לא ניתנה לבצלאל זכות טיעון המכתב,נטען בפנייה, כי טרם שליחת 

זאת, בשים לב להיבטי הסמכות של משרדי הממשלה  .ובהמשך לפנייתך, פנינו למשרד לצורך קבלת התייחסות .2

וזאת, ללא קשר לתוכן  ,פגיעה אפשרית בחופש הביטוילות הנוגעות לשאלהמוסדות להשכלה גבוהה ומול אל 

 ההתבטאויות בהן מדובר.

לנקוט  המשרד בדעתאין לעת זו , הובהר כי 21.6.2021יום מענה שנשלח מטעם היועצת המשפטית למשרד בב .3

כי לאחר שליחת המכתב התקיימה פגישה משותפת עם הנהלת בצלאל,  ,. עוד נכתבם מול בצלאלכלשהצעדים 

ליו"ר המועצה להשכלה גבוהה ולמ"מ  בה גובשו הבנות מסוימות ביחס לאירועים, וכן שמנכ"ל המשרד פנה

 .מנכ"ל הות"ת בבקשה כי המועצה תערוך בירור בנושא

נהלת פניות הציבור וחופש המידע במועצה להשכלה גבוהה, שנשלח ממכתבה של מלהשלמת התמונה יצוין כי  .4

, עולה כי לאור ההסבר שניתן ע"י נשיא בצלאל, לפיו אין מדובר בעמדתו של המוסד, 17.6.2021למר שי גליק ביום 

 29.5.2018עמדת המועצה להשכלה גבוהה היא כי הפרסום הנדון אינו עומד בסתירה להחלטת המועצה מיום 

תנהלות ראויה במוסדות להשכלה גבוהה בתחומי החפיפה בין פעילות אקדמית ופעילות פוליטית", וכי בדבר "ה

 אין בו משום תעמולה פוליטית או הצגת דעה פוליטית כאילו היא עמדתו של המוסד.
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