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 לכבוד

 עו"ד ימית קליין

 היועצת המשפטית

 עיריית חיפה

 

 שלום רב,

 

 בתוכן פסולהוהתערבות זורה צנ –של בית הגפן  ערב עיוןהנדון: 

 

 על תרבות פלסטינית עצמאית בהשתתפות יוצרים , קיים בית הגפן ערב עיון20.11.2022, אתמול

שתתפותם ה דריית חיפה נגיגיעו לעתלונות ספורות שהתרבות. בעקבות , אקדמאים ואנשי ויוצרות

 בזו הלשון:הודעה לתקשורת  של שניים מהדוברים הוציאה ראש העירייה

ריית חיפה והעומדת בראשה מקדמים שיח של שלום וסובלנות אך מגנים בתוקף מתן עי"

 במה לתומכי טרור מכל סוג שהוא.

נודע לנו על קיומו של הכנס מכלי התקשורת, ולבנו עם המשפחות השכולות שכואבות על 

 קיומו של כנס מסוג זה.

את חוקיות הכנס והאם לפיכך, הנחתה ראש העיר את הייעוץ המשפטי לבדוק באופן בהול  

ניתן למנוע מדוברים שהביעו תמיכה בטרור להשתתף בו, מכיוון שמדובר באולם אירועים 

 השייך לתאגיד עירוני )בית הגפן(.

 הייעוץ המשפטי בודק את הדברים, יחד עם משרד התרבות.

 "חיפה תמשיך להיות מודל לחיים משותפים, לסובלנות וקבלת האחר.

 

דין וקבעה שתומכי טרור אמורים להשתתף בערב העיון וכי  ייהרחרצה ראש העיכך בהינף קולמוס 

זאת תוך התעלמות מפניה של  .תתף בכנסשהלהם מ עומנדרכים לקה המשפטית לבחון על המחל

ה יירהעישקראו לראש  ,יבורצאנשי רוח ואישי  300ל מעצומה שפורום מוסדות תרבות ואמנות ו

   הבטיח את קיומו.ול , להגן על חופש הביטוינסכאיתן נגד ההסתה וההשתלחות במשתתפי ה לעמוד

פירסמה  "טי של עיריית חיפה לאירוע המתוכנן בבית הגפןהתייחסות הייעוץ המשפת הכותרת "תח

עו"ד גלית אקרמן, על ידי שנשלחה אליך  ,חוות דעת פנימיתבצעד חריג ויוצא דופן אתמול העירייה 

דתית שפורטה בתלונות היתה בוית העתתשחוות הדעת מעידה עד כמה ה צת המשפטית.היוע סגנית

 למרות. מי ממשתתפיולאו  לכנס המדובר סדיקה את ההתלהמות שנשמעה ביחולא הצדלה 

 המסקנה החד משמעית שעולה מחוות הדעת מסיימת אותה עו"ד אקרמן כך:
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ית הגפן יעביר לידינו הקלטה / תמלול של הכנס על מנת שנאמוד )כך , מנכ"ל ב. לסיכום9"

 בזמן אמת. במקור, ד' י'( על תוכנו

ככל שהטענות ו/או חלקן יתבררו כנכונות יהיה עלינו כרשות עירונית לברר האם אין חריגה 

נו הקובעים )כך במקור, ד' י'( כי פניו לדו קיום ושל בית הגפן מהמטרות המוצהרות בתקנ

 אזרחות טובה.ו

 וני."רככל שיש חריגה בוטה יהיה עלינו כמובן לשקול את תמיכתנו בו כתאגיד עי

 מציע דרך פעולה םהסיכו –. חמור מזה נובע מכל מה שנאמר לפניו תעת הדחוו וםכילא ברור איך ס

 .עירוניתרבות  ממוסדים ת תקציבדיעבד תוך איום בשלילצנזור בכ פעלבה העירייה ת ,פסולה

של  או העיוני יהתרבות ,בתוכן האמנותייה כל סמכות להתערב יירהעירייה או לעכידוע אין לראש 

 – ידי העירייהדות תרבות שנתמכים על סות תרבות עירוניים או במודשמתקיימים במוס ,אירועים

)פס"ד  האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ראש עיריית חיפה 2211/19עע"ם ) ורה מראשזנכצלא 

)פס"ד  מחאג'נה נ' ראש עיריית אום אל פחם 47393-08-19 )מחוזי חי'( עת"ם(; 11.11.2020מיום 

)פס"ד מיום  גן-ריב נ' ראש עיריית רמת 56535-12-21 )מחוזי ת"א( עת"ם(; 22.8.2019מיום 

 תוך איום בשלילת התמיכה. ולא כצנזורה בדיעבד ((30.12.2021

ונות דומים של שרת התרבות והספורט, יסינגד ניות נפנינו בשורה ארוכה של פ 2018-2015בין השנים 

 ת ליועץ המשפטי לממשלהמשנושל ה הרו במפורש בשורה של חוות דעתבוה מירי רגב, והדברים

מיום כתב המשנות ליועמ"ש ניתן למנות את מרכזיות ת המעחוות הדבין  בתגובה לפניות אלה.

מינהלי(, דינה זילבר -מכתביה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבוריאת ו 9.8.2015

 היתר, ןבא, בי . המכתב האחרון רלבנטי במיוחד לעניינו והוא11.5.2017מיום ו 27.11.2016ם ומי

הגפן למסור פרטים על ההצגה "השיבה  ת מביתובהתר דרשל מש השירלפנייתנו נגד דבתשובה 

 כך: ץ המשפטי לממשלהעליובין היתר קבעה המשנה  לחיפה".

בעייתי כי פעילותם של מוסדות מדובר בהצטברות מדאיגה של מקרים המעבירים מסר "

המדינה, כי הם נתונים לפיקוח התרבות והיוצרים נבחנת כל העת תחת עינה הפקוחה של 

 ...ופש הביטוישל חוניטור מתמידים מטעם השלטון, בחינה היורדת לשורשו 

במוסדות תרבות לפי תוכנה של הפעילות בהקשרי תרבות, בחינת התנאת התמיכה 

בחופש הביטוי. לחופש הביטוי משקל ייחודי התרבותית המתקיימת בה, עולה כדי פגיעה 

האומנותי, או חופש היצירה, שייך ללב ליבה של הזכות בתחום התרבות שהרי חופש הביטוי 

בחברה הישראלית. משקל ייחודי זה לשימור רוחב חופש לחופש הביטוי, שהינה זכות יסוד 

תרבות אף נובע מן המשמעות הגדולה של התמיכה הציבורית היצירה והביטוי בהקשרי 

ו, מקל וחומר כשמדובר נשענים ותלויים במידה רבה בתמיכה זבמוסדות התרבות, אשר 

 העוסקים בתרבות לא פופולרית.במוסדות קטנים 

קשה הגבלת אפשרות קיומם של אירועי ופעילויות תרבות על בסיס תוכנם, מובילה לפגיעה 

הם לב הם  –במיוחד בחופש הביטוי, שהלא תוכנם של האירועים והרכב המשתתפים בהם 

 ..ליבם ועצם מהותם.

  

https://law.acri.org.il/he/35006
https://law.acri.org.il/he/35006
https://law.acri.org.il/he/39080
https://law.acri.org.il/he/39080
https://law.acri.org.il/he/38802
https://law.acri.org.il/he/38802
https://law.acri.org.il/he/38802
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המתייחסות פניות מסוג זה המופנות לרשויות מקומיות, מוסדות ציבור או גורמים אחרים, 

הרלוונטיים עלולה צרות את הרושם כי התמיכה במוסדות לתוכן פעילויות התרבות, יו

הרוח השלטוני, הינן להיפגע או הינה "על תנאי" בתוכן קונקרטי ותלויות בהתאמתו למצב 

חופש הביטוי בתחום בלתי לגיטימיות ויש להימנע מהן. זאת, בשל האפקט המצנן על 

חופשי המאפשר שיח חב האומנות והתרבות בו קיימת חשיבות מיוחדת לשימורו של מר

מקור סמכות לדרישות פלורליסטי והצגה של דעות רבות ומגוונות ומבלי שיש בידי השרה 

 "מאין אלו.

 

הביטוי  שפפעול תוך שמירה על חום עליה לולאור ת חיפהיירלהנחות את עידברים נכוחים אלה על 

 .תובשל מוסדות התרוהיצירה 

 

     

 ד רב,בכבו      

        

 דן יקיר, עו"ד      

 היועץ המשפטי      

 

 

 ת חיפהד"ר עינת קליש רותם, ראש עיריי :יםקהעת

 מינהלי(-ט ציבורישפמלה )שמממשנה ליועצת המשפטית לד"ר גיל לימון, ה    

 ת חיפהירייעעו"ד גלית אקרמן, סגנית היועצת המשפטית,     

 מר אסף רון, מנהל בית הגפן    


