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 לכבוד

 lear@justice.gov.ilבמייל:      גב' לאה רקובר

 היועצת המשפטית

 משרד המשפטים

 

 שלום רב,

 

 עיון של האגודה לזכויות האזרח ערבהשתתפות עובד משרד המשפטים בהנדון: 

 

, נקיים ערב עיון לציון היום הבינלאומי למאבק בגזענות. ערב העיון יכלול דיון 12.3.2020ביום חמישי, 

למקומות וחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור  שנים לחקיקת    20במלאת  

עובדי מדינה: . בערב העיון אמורים להשתתף שני פרופסורים למשפטים ושני  2000-תשס"אהציבוריים,  

עו"ד , ואווקה )קובי( זנה, ראש היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטיםעו"ד 

 .שוויון הזדמנויות בעבודהל ה הארציתנציבהמרים כבהא, 

מוקדם יותר נקיים את הטקס השנתי, בו נעניק את אות זכויות האדם ע"ש אמיל גרינצוויג. שני 

כי הם מיועדים לקהל  ההזמנה משותפת לשניהם,הערב ובאותו המקום, והאירועים יתקיימו באותו 

 יעד דומה, אבל אין ביניהם קשר, ובין שני חלקי הערב מפרידה תוכנית אמנותית.

הוא נו הודעה, כי  זנה אושרה זה מכבר קיבלנו היום להפתעת  )קובי(  לאחר שהשתתפותו של עו"ד אווקה

נאלץ לבטל את השתתפותו בערב העיון. זאת עקב הוראתה של מ"מ מנכ"לית משרד המשפטים בעקבות 

דיון שנערך בלשכתך. המניעה להשתתפותו של עו"ד זנה, כך נמסר לנו, נעוצה בכך שערב העיון יתקיים 

 ביחד עם הענקת אות זכויות האדם.

לא ידוע לנו איך ומדוע העניין הגיע לבחינה משפטית ולהכרעתה של מ"מ המנכ"לית. ברקע הדברים 

, שמחתה על השתתפותם של עובדי מדינה באירוע התפרסמה בתקשורת ידיעהנציין, כי בשבוע שעבר 

, ושר המשפטים נקרא למנוע את השתתפותו של עובד "גן על מחבליםארגון שמאל קיצוני המ"של 

 ."ארגון אנטי ישראלי"משרדו בערב עיון של 
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לא ברור מה פסול נמצא בו. זהו אות שהאגודה מעניקה מאז  –לגבי טקס חלוקת אות זכויות האדם 

ין זכויות האדם. ב  , ומקבלי האות בעבר כוללים שורה ארוכה של אישים וארגונים שפעלו לקידום1981

 שופטים בדימוס, יועץ משפטי לשעבר, אנשי תקשורת, פעילים וארגוני זכויות אדם.  מקבלי האות נמנים

לדורותיהם. כמובן שנתכבד בנוכחותו של עו"ד  רשימת כל מקבלי האותבאתר שלנו ניתן למצוא את 

 .של הטקס להגיע לאחר סיומו מוזמןהוא  -ולו של מראית עין  -זנה בטקס, אבל אם עלה חשש כלשהו 

 במחאה נגד מעורבותם של שרים ושל ראש הממשלה טי לממשלהפנינו ליועץ המשפ 2017באוגוסט 

בסיום מכתבנו  של עובדי מדינה בכירים בכנסים של ארגוני זכויות האדם. םבפסילת השתתפות

 :הדגשנו

קיימת חשיבות רבה להשתתפותם של עובדי מדינה בכירים באירועים ציבוריים. "
ובד הציבור למגוון דעות וחושף הדבר מגביר את השקיפות, מעודד דיאלוג, חושף את ע

את הציבור מכלי ראשון למדיניות הרשות ולשיקולים שמנחים אותה, ובכך הוא גם 
תורם לאמון הציבור ברשויות השלטון. מובן שאין חובה על עובד הציבור להשתתף 
בכנס כזה או אחר, אך כיוון שזהו נוהג מקובל ומבורך, העניין הפך למעין משאב 

שיהיה מחולק בהתאם להשקפותיו הפוליטיות של השר הממונה.  ציבורי, שאסור
הביטולים החוזרים ונשנים של השתתפותם של עובדי ציבור בכירים בכנסים של 
ארגוני החברה האזרחית יוצרים אפקט מצנן כלפי נושאי תפקידים ציבוריים, 

בוכה שיחששו להיענות להזמנות מעין אלה. זאת כי מצד אחד הם לא ירצו לעמוד במ
של הצורך להודיע על ביטול השתתפותם ברגע האחרון, ומצד שני הם ושכמותם 

 "יחששו להיענות מראש להזמנות מעין אלה פן יבולע להם.

הדגיש היועמ"ש את החשיבות שהוא רואה בפעילותם של ארגוני החברה  2017מספטמבר  ובמכתב

ל השתתפות האזרחית ובקיומו של שיח ענייני ותורם בין הארגונים לבין רשויות המדינה, לרבות בדרך ש

עובדי מדינה בכירים בכנסים ובאירועים. לפיכך הוא ביקש ממזכיר הממשלה שיפיץ את מכתבו בין חברי 

 הממשלה.

נית בעקבות החלטתו של שר החינוך לבטל בש נאלצנו לפנות אליו 2017בנובמבר לא חלפו חודשיים וחצי ו

את השתתפותם של אנשי משרדו בכנס משותף של האגודה לזכויות האזרח, משרד החינוך והמרכז 

לשר בנט  ובמכתבלטכנולוגיה חינוכית על זכויות עובדים, שאורגן לציון יום זכויות האדם הבינלאומי. 

זכויות, -ציין היועמ"ש, כי "האגודה לזכויות האזרח היא ארגון חברה אזרחית ותיק ורב 2017מדצמבר 

הפועל מזה עשרות שנים לקידום ההגנה על זכויות האדם באשר הוא אדם. הארגון פועל במגוון רחב של 

ופן משמעותי להגנה על זכויות האדם במדינת ישראל. והא ראיה, תחומים, ופעילותו תרמה ותורמת בא

עובדים, נושא שאין חולק על חשיבות קידומו... נוכח כל האמור, מוקשית שהכנס בו עסקינן עסק בזכויות 

בעיניי קבלת ההחלטה המיידית על מניעת השתתפות משרדך בכנס האמור, שתוכנן מראש להיערך בשיתוף 

 האזרח." עם האגודה לזכויות

פנינו ליועץ המשפטי לממשלה פעם נוספת בעקבות ביטול השתתפותו של יועמ"ש איו"ש  2019בינואר 

בהשתלמות על המשפט ההומניטרי הבינלאומי, שנערכה על ידי הצלב האדום הבינלאומי והאגודה לזכויות 

טלה בעקבות האזרח. זאת, ככל הנראה לפי הוראתו של ראש הממשלה ושר הביטחון. הוראה זו בו

 התערבותו של היועמ"ש.
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שאין מניעה להשתתפותו של עו"ד אווקה )קובי( זנה  לאור כל האמור לעיל נבקשך להודיע למ"מ המנכ"ל

 בערב העיון.

 לאור הזמן הקצר שנותר עד למועד האירוע נודה על תשובתך בהקדם האפשרי.

 

 

          

 בכבוד רב,         

          

 דן יקיר, עו"ד         

 היועץ המשפטי         

 

 

 : ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלהיםהעתק

 mancal@justice.gov.ilעו"ד סיגל יעקבי, מ"מ מנכ"ל משרד המשפטים  
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