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 לכבוד

 ד"ר אביחי מנדלבליט

 ועץ המשפטי לממשלההי

 משרד המשפטים

 

 שלום רב,

 

עיון של האגודה  ערבהשתתפות עובד משרד המשפטים בעל מטעם שר המשפטים איסור הנדון: 
 לזכויות האזרח

 

, היה אמור להתקיים ערב עיון מטעם האגודה לזכויות האזרח לציון 12.3.2020ביום חמישי הקרוב, 

היום הבינלאומי למאבק בגזענות, שהיה אמור לכלול פאנל של מומחים לדיון במלאת עשרים שנים  

לחקיקת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, 

להשתתף שני פרופסורים למשפטים ושני עובדי מדינה: עו"ד היו . בערב העיון אמורים 2000-שס"אהת

אווקה )קובי( זנה, ראש היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים, ועו"ד מרים 

 כבהא, הנציבה הארצית לשוויון הזדמנויות בעבודה.

נאלץ לבטל את השתתפותו בערב העיון. זאת עו"ד זנה  הלפילהפתעתנו הודעה, קיבלנו  3.3.2020ביום 

ה של היועצת המשפטית עקב הוראתה של מ"מ מנכ"לית משרד המשפטים בעקבות דיון שנערך בלשכת

. המניעה להשתתפותו של עו"ד זנה, כך נמסר לנו, נעוצה בכך שערב העיון יתקיים של משרד המשפטים

 .מטעם האגודה לזכויות האזרח ת האדםהענקת אות זכויוהטקס השנתי של ביחד עם 

ס חלוקת האות, קבו ביום פנינו ליועצת המשפטית, הבענו תמיהה על ההוראה ועל הפסול שנמצא בט

הסברנו שאין קשר בין שני חלקי האירוע, ואם זו הבעיה עו"ד זנה יוכל להגיע לערב העיון שיתקיים 

התפרסמה בתקשורת בדבר קריאה לשר המשפטים למנוע שידיעה ברקע הדברים מאוחר יותר. כן ציינו 

, ופירטנו בהרחבה "ארגון שמאל קיצוני המגן על מחבלים"את השתתפותו של עו"ד זנה בדיון מטעם 

שרים ביקשו למנוע השתתפות של עובדי מדינה בכירים כשיתרה את כל פניותינו הקודמות אליך 

ים עמדת על החשיבות שבשיתוף פעולה בין משרדי באירועים של ארגוני זכויות אדם. בכל אותם מקר

שלא למנוע מעובדי מדינה להשתתף בימי עיון או הממשלה לארגוני החברה האזרחית והורית לשרים 

 . השתלמויות שעורכים הארגוניםב

כי אין כל מניעה להשתתפותו של  ,לאור זאת ביקשנו מהיועצת המשפטית להנחות את מ"מ המנכ"לית

 .והוא מצ"ב בשנית העתק המכתב נשלח אף אליךהעיון.  רבעעו"ד זנה ב
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החלטנו לדחות את האירוע לאור החשש מפני קיום התכנסויות ציבוריות. במקביל הגיע  5.3.2020ביום 

להשתתף באירוע.   השר לידיעתנו מכתבו של שר המשפטים מאותו היום לעו"ד זנה, בו אוסר עליו

ודה לזכויות האזרח נושאת אופי פוליטי מובהק, ובמסגרת השר, כי האגמציין ברישא של המכתב 

שעובד מדינה לכך שאין מקום  ,פעילויותיה היא מממנת הגנה למחבלים. בסיפא של המכתב השר מציין

ישתתף באירוע הנושא אופי פוליטי. השר הגדיל לעשות וציין, כי בכוונתו לבקש ממ"מ מנכ"לית משרד 

 המכתב מצ"ב. תפות עובדי המשרד באירועים פוליטיים.המשפטים לגבש הנחיה בעניין השת

, קיבלנו את תשובתה של עו"ד יעל קוטיק, סגנית היועצת המשפטית, לפיה כיוון 8.3.2020היום, 

שבעמוד הפייסבוק של האגודה לזכויות האזרח התפרסמה הודעה על דחיית האירוע, אין צורך להידרש 

 המכתב מצ"ב. בשלב זה לפנייה.

אנו נאלצים, לצערנו, לפנות אליך שוב הפעם בנושא זה. קיימות שתי סיבות לצורך  האמור לעילאור ל

 שלא להשאיר את הסוגיה ללא מענה מהותי לגופו של עניין:

ראשית, בכוונתנו לקיים את האירוע בהקדם האפשרי בין בנוכחות קהל ובין בשידור חי בעמוד 

 הפייסבוק של האגודה;

למכתבו המופרך והמשתלח של שר המשפטים.  םהול מענהינתן יש ראוי –מזה  שנית ולא פחות חשוב

בכך שהיא פועלת לקידום  –האגודה לזכויות האזרח היא גוף פוליטי במובן הרחב ביותר של המונח 

בניסיון להשפיע על מדיניות משרדי הממשלה או לקדם  ,זכויות האדם בין היתר בזירה הפוליטית

היא מזוהה עם גוף מפלגתי כלשהו. בוודאי שלערב העיון, שהוא דיון בקרב חקיקה בכנסת, אך אין 

 אין כל אופי פוליטי. ,אקדמאים ועובדי מדינה שמומחים לנושא המאבק באפליהשהם משפטנים 

במאמר מוסגר נעיר, כי פנייה ישירה של שר לעובד משרדו עם הוראה מה עליו לעשות או להימנע 

 תקין בסיסיים ועלולה להטיל אפקט מצנן על עובדי המדינה. מלעשות נוגדת סדרי מינהל

לפיכך נודה לך אם תנחה את שר המשפטים, מ"מ מנכ"לית משרד המשפטים והיועצת המשפטית של 

משרד המשפטים, כי אין כל מניעה להשתתפותם של עובדות ועובדי משרד המשפטים באירועים של 

  כויות האזרח בפרט.ארגוני החברה האזרחית בכלל ושל האגודה לז

  בכבוד רב,

 ן יקיר, עו"דד

 היועץ המשפטי

 

 

 עו"ד סיגל יעקבי, מ"מ מנכ"ל משרד המשפטים העתקים: 

 ו"ד לאה רקובר, היועצת המשפטית, משרד המשפטיםע


