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 לכבוד

 ד"ר גיל לימון

 מינהלי(-המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורי

 משרד המשפטים

 שלום רב,

 תמיכות של משרד ירושלים ומורשת בבצלאלההפסקת הנדון: 

 30.9.2021 מכתבך מיום

 18.5.2021מכתבנו מיום 

)והתלונה איננה מופנית אליך שזה מקרוב  צי חודשים למענה לפנייתנוחהמתנו במשך קרוב לארבעה ו

והנה מכתבך כולל תיאור עמום של ההתרחשויות שבאו לאחר משלוח מכתבנו ואף לא אמירה  ,באת(

 .אחת נורמטיבית ברורה

, , לפיו)שלא צורף למכתב( משרד ירושלים ומורשת מכתבה של היועצת המשפטית שלל הופנינובמענה 

וכי לאחר משלוח המכתב  ,אין בדעת המשרד לנקוט צעדים כלשהם נגד בצלצאל"לעת זו " לדבריך,

 אף. שטיבן לא הובהר –, בה גובשו הבנות מסוימות לגבי האירועים נערכה פגישה משותפת עם בצלאל

האם מדובר היה בשיחת בירור ונזיפה או בפגישה בה המנכ"ל היכה  – נותר מעורפלפגישה הטיבה של 

את התמיכה מהמוסד. מן העובדה שהמנכ"ל לא נח בחוסר סמכות על חטא והתנצל על שאיים לשלול 

כי הוא לא הבין את  ,ולא שקט אלא דרש מהמועצה להשכלה גבוהה לערוך בירור בעניין עולה ברורות

 בצלאל.הפסול החמור שבמשלוח המכתב ל

למכתבך אתה מזכיר בכותרות את הסוגיות הנורמטיביות העולות מן המכתב של המנכ"ל, אך  2בסעיף 

במכתבך לא מובעת שום עמדה. נראה אמנם כי המנכ"ל קיבל והפנים שאין למשרד ירושלים ומורשת 

ועצה סמכות כלשהי לפקח על בצלאל ולמשטר אותו. עם זאת המנכ"ל התעקש לשגר תלונה מופרכת למ

 שהובילה לבירור שכצפוי לא העלה דבר. ,להשכלה גבוהה

 לעת הזוממכתבה של היועצת המשפטית של המשרד, לפיו  –לגבי הסוגיה של מימון ממשלתי ושלילתו 

לא מתוכננים צעדים כלשהם נגד בצלאל, משתמע כאילו לעת אחרת יהיה המשרד מוסמך לשלול 

תקציבים בשל התבטאויות של סטודנטים ומרצים בבצלאל. לא רק שמדובר בחוסר סמכות מובהק 

 אלא שאפילו רק איום בצעד שכזה יוצר אפקט מצנן על הקהילה האקדמית בבצלאל.

ש לקוות שמקרה דומה לא יישנה. יחד עם זאת חשוב להבהיר בצורה אמנם השר והמנכ"ל התחלפו וי

שאין לשר או למנכ"ל סמכות כלשהי לכל בעלי התפקידים הרלבנטיים שאינה משתמעת לשתי פנים 

 לשלול תקציבים בנסיבות שכאלה.
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  .בעלי התפקידים במשרד ירושלים ומורשת את גדרי סמכותםל בהירנבקשך להנשוב ולפיכך 

 וד רב,בכב

 ן יקיר, עו"דד
 היועץ המשפטי

 president@bezalel.ac.ilפרופ' עדי שטרן, נשיא בצלאל  העתקים:

 dor@bezalel.ac.ilמר דור לין, מנכ"ל בצלאל, 
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