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 לכבוד

 מר דני חורין

 משרד המשפטים

 שלום רב,

 תמיכות של משרד ירושלים ומורשת בבצלאלההפסקת הנדון: 

ראשי  מכתב לכללפני כשבוע שלחו  ה לאמנות ולעיצובאקדמיסטודנטים ערבים שלומדים בבצלאל 

אנו שובתים נגד מדינת יעו כי ייעדרו מן הלימודים. בין היתר כתבו הסטודנטים: "הודהמחלקות ו

" בתגובה הטרור בה אנו חיים, ועל הבועה האקדמית בה אנו לומדים באמצע כל הסבל שעמנו עובר.

ת, את הזדהותם העמוקה עם "מאבקכם על הבית", וזא וביעה בו ,מרצים מכתב 50-שלחו אליהם כ

"לנוכח האלימות המשטרתית ואלימות המתנחלים, פרי מדיניות ממשלתית". עוד ציינו המרצים 

במכתב התמיכה כי הם "מבינים היטב את הקושי ללמוד במוסדות של העם הכובש והמדכא בכלל, וכל 

 בתגובה לתקשורת נמסר מטעם בצלאל כך: ."שכן בימים אלה

לאמנות ועיצוב ירושלים, אלא ביוזמה אישית של מרצות "אין מדובר בעמדתה של בצלאל אקדמיה 

סטודנטים המחזיקים ומחזיקות בדעות  2,500-ומרצים במוסד. בבצלאל יש מאות מרצים, עובדים וכ

מגוונות. באקדמיה הדוגלת בחופש הביטוי וחופש היצירה, יש מקום להשמעת מחאה ודעה אישית מכל 

קדמיה להכיל עמדות פרטיות שונות תוך הידברות, אמפתיה כיוון. אנו בטוחים בחוסנה של קהילת הא

וכבוד הדדי ומייחלים להרגעת הרוחות ולשגרה של אחווה, סולידריות וקיום מאפשר בירושלים 

 ובאזור".

אתר " סטודנטים ערבים עקב "הסבל שעמנו עובר" סערה בבצלאל: מרצים תמכו בשביתתנעמה ריבה "

 .12.5.2021, הארץ

ההנהלה שלחה מכתב  –מכתב הסטודנטים הערבים ומכתב המרצים עורר דיון ער בקרב קהילת בצלאל 

והודיעו כי יחרימו קורסים  לכל הסטודנטים לגבי המצב; סטודנטים ארגנו עצומה נגד מכתב המרצים

 .שמועברים על ידי מרצים אלה

, אתר הארץ" סטודנטים בבצלאל: לא נגיע לשיעורים של המרצים שהביעו תמיכה בערביםנעמה ריבה "

13.5.2021. 

 אבי כהן סקלי, על דעת שר ירושלים ומורשת,פנה מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת,  13.5.2021ביום 

לנשיא בצלאל, מחה על עמדת המרצים במכתב ההזדהות, האשים את בצלאל במתן לגיטימציה לעמדה 

תיפסק לאלתר, כי לא יישקלו בקשות תמיכה חדשות וכי תמיכה מצד המשרד לבצלאל הזו והודיע כי 

)העתק  השכבר אושרה של הרשות לפיתוח ירושלים תמיכה המשפטית להפסיק את ותיבחן האפשרות

 המכתב מצ"ב(.
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, אלא הוא מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת לא טרח לתת לאקדמיה זכות טיעוןקודם לקבלת ההחלטה 

החליט שמשמעות התגובה היא ההיפך . הוא לתקשורתכפי שנמסרה על תגובתה של בצלאל הסתמך אך 

וגן של בצלאל, אלא מן האמור בה. עניינו המרכזי של מכתב זה איננו בפגיעה בזכות להליך ההגמור 

 פגיעה זו מדגימה עוד פסול  שדבק בהחלטה שנתקבלה.ש

החלטתו של המנכ"ל לשלול תמיכות משרדו בשל מה שנחזה בעיניו כעמדה מוסדית של בצלאל "שלא 

לאחר שהמוסד הדגיש שמדובר בעמדתם של  מבחינה עובדתית כתלגבות את ארצו בעת לחימה" מופר

אף בעליל.  תבלתי חוקיהיא מבחינה ערכית וגם  הפסול החלטהאלא שה קומץ מהמרצים שעובדים בו.

במתן תמיכה לשר ולמנכ"ל אסור לקחת בחשבון במסגרת שיקוליהם לו היה מדובר בעמדה מוסדית 

ככל שאפשר לשייך למוסד עמדות  –את העמדות או הדעות של המוסדות בהם הם מתבקשים לתמוך 

, "לא ניתן להכליל 2015המשנות ליועץ המשפטי לממשלה במכתבן אלינו מאוגוסט ודעות. כפי שהדגישו 

שיקולי תוכן בבחינת התמיכה במוסדות תרבות". על עמדה זו חזרה שוב ושוב המשנה ליועץ המשפטי 

 לענייננו. לממשלה, דינה זילבר, בשנים האחרונות ודברים אלה יפים אף

קול. שאלה שיקולים זרים שאסור למנכ"ל ל –החלטת המנכ"ל לשלול תמיכה בשל עמדות ודעות פסולה 

 מיים כראות עיניו. יהאקדמי שלו לנהל את ענייניו הפנ שההחלטה פוגעת בחופש הדעה של המוסד ובחופ

 בצלאל בחרה שלא להגיב על המכתב ורק חזרה על תגובתה בתקשורת:

הודעתו של מנכ"ל המשרד נועדה כנראה לצרכים תקשורתיים בלבד. כפי שכבר הובהר, מכתב המרצים "

ביטא עמדה פרטית ואישית של מרצות ומרצים בתוך מוסד המונה אלפי אנשים. בבצלאל מושמעות 

 עמדות רבות ומגוונות ואנו מכבדים את הזכות של כולן וכולם להתבטא. המדינה סוערת וכולנו כואבים

כחלק מן  —את המצב אליו הידרדרנו. על כן, לא נגיב כעת אלא נמשיך לשמור ולפתח את בצלאל 

כאקדמיה בינלאומית מובילה, פתוחה ודואגת למגוון  —האינטרס המובהק של העיר ירושלים 

 הסטודנטים, הסגל האקדמי והמינהלי".

, אתר הארץ" מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת להנהלת בצלאל: אמנע מכם קבלת תקציביםנעמה ריבה "

18.5.2021. 

אף אם בצלאל החליטה שלא להגיב על המכתב אסור לעבור עליו לסדר היום. אין המדובר בעניינה 

תמכים על ידי משרדי הפרטי של בצלאל. למכתב עלול להיות אפקט מצנן על מוסדות נוספים, הנ

 הממשלה, אם לא יובהר שקיצוץ בתמיכה בנסיבות שכאלה הוא פסול.

שת מציין פעמיים בתחילת מכתבו, רשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם: מנכ"ל משרד ירושלים ומוב

מתוך הבעת תמיכה עם בערים שונות אוכלוסיה מקומית המבצעת פוגרומים והפרות סדר "כי מדובר ב

בכך הוא מנסה מדובר ב"אוכלוסיה מקומית אשר מתנהגת בעויינות כנגד המדינה". מדינה", וכי אויבי ה

להטיל רפש בציבור הערבי כולו. אמירות גזעניות אלה חמורות מאד וחומרה מיוחדת נודעת להם בשל 

  בכירותו של הדובר.
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כי החלטתו ניתנה בחוסר  ,לפיכך נבקשך להודיע בהקדם האפשרי למנכ"ל משרד ירושלים ומורשת

 סמכות והיא בטלה.

 בכבוד רב,

 ן יקיר, עו"דד
 היועץ המשפטי

 mankaljr@pmo.gov.ilמר אבי כהן סקלי, מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת  העתקים:

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

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