
 

 

 
 The Association for Civil Rights in Israel  (ACRI) | جمعية حقوق المواطن في اسرائيل |האגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר( 

  Nahalat Binyamin St. Tel Aviv 75|تل ابيب  ٧٥شارع نحالت بينيامين |  6515417תל אביב  75נחלת בנימין 
 Fax: |www.acri.org.il, dan@acri.org.il 5608165-03: فاكسפקס  | :Phone 5608185-03: هاتفטלפון 

 2022 מרץב 3

 לכבוד לכבוד

 מר דני חורין ד"ר עירית פוגל גבע

 היועץ המשפטי )בפועל( המחלקה לתיאטרון ופרינג'מנהלת 

 משרד התרבות והספורט משרד התרבות והספורט

iritf@most.gov.il danic@most.gov.il 

 שלום רב,

 ערבי רפרטוארי תנאי פסול בקול הקורא של עיריית חיפה להקמת תיאטרוןהנדון: 

. להקמת תיאטרון רפרטוארי היוצר בשפה הערבית מכרזרסם מינהל התרבות יפ 2021בדצמבר 

 ,למותר לציין שמדובר באחד המכרזים החשובים ביותר בתחום התרבות הערבית בשנים האחרונות

 והוא בעל משמעות רבה לשינוי פני סצינת התיאטרון בערבית.

על פי תנאי המכרז זכאים להגיש הצעה רשות מוניציפלית או תאגיד שלא למטרת רווח. לפי המענה 

כשרק אחד מן הגופים  ,לשאלות ההבהרה ניתן להגיש הצעה משותפת של רשות מקומית ועמותה

 .24.1.2022יהיה מגיש ההצעה. המכרז נסגר ביום 

על פרסום קול  הודיעה עיריית חיפה ,בסמוך לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, 18.1.2022ביום 

זמינה אנשי אמנות ותיאטרון מקרב האוכלוסייה הערבית להגיש עמה הצעה משותפת קורא, בו ה

ההופעות לא תהיינה כאלו המהוות מטרד לציבור ו/או נקבע כך: " קול הקוראל 9בסעיף . במכרז

 ".פוגעות ברגשותיו

עיריית חיפה הגישה היום את הצעתה , "24.1.2022ורסמה באתר העירייה ביום הודעה שפעל פי 

למשרד התרבות והספורט להקמת תיאטרון רפרטוארי יוצר בשפה הערבית, בשותפות עם העמותה 

"סרד". העמותה זכתה בקול קורא אותו פירסמה עיריית חיפה  -הערבית החיפאית לחינוך ספרותי 

 ".למטרה זו

לקול הקורא, האוסר קיום הופעות שמהוות מטרד לציבור או  9יה זו הוא בסעיף עניינה של פני

סעיף זה מהווה התערבות פסולה בחופש הביטוי האמנותי של התיאטרון שיוקם שפוגעות ברגשותיו. 

 ובשל כך הוא בטל.

 לצד חופש הביטוי הפוליטיחופש הביטוי מעוגן בזכות לכבוד שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. 

האגודה לזכויות האזרח  7647/16)בג"ץ בזכות החוקתית  יחופש הביטוי האמנותי הוא נדבך מרכז

של המשנה  חוות דעתול 56-54( פיסקה 13.5.2020)פס"ד מיום  בישראל נ' שרת התרבות והספורט

 (.לנשיאה מלצר

מעצם טיבו  נועד ,או שהוא נתמך על ידי הרשות המקומיתתאגיד עירוני אף אם הוא  ,מוסד תרבות

לממש את חופש הביטוי. בנוסף לחופש הביטוי הפרטי של האמן היוצר או המבצע, יש למוסד תרבות 

mailto:iritf@most.gov.il
mailto:danic@most.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/arabic_repertory_theater
https://www.haifa.muni.il/article/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%AA%D7%99%D7%90/
https://www.haifa.muni.il/article/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%AA%D7%99%D7%90/
https://www.haifa.muni.il/wp-content/uploads/2022/01/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99.pdf
https://www.haifa.muni.il/wp-content/uploads/2022/01/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99.pdf
https://www.haifa.muni.il/article/%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%94-%d7%94%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a7%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%96/
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חופש ביטוי אמנותי מוסדי. כגורם הפועל בתחום התרבות והנמצא בבעלות ציבורית הוא נושא 

בתפקיד ציבורי במסגרת מימוש חופש הביטוי התרבותי של החברה. במסגרת תפקיד זה המוסד 

אחראי, בין היתר, למימוש הזכות לתרבות של היחידים )המוכרת בהכרזה האוניברסלית לזכויות 

האדם ובאמנה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות(. התערבות של נבחרי ציבור או של עובדי 

ציבור של הרשות המקומית בתוכן האמנותי שמועלה במוסד התרבות היא פגיעה בחופש הביטוי של 

 המוסד.

דות תרבות סהביטוי האמנותי של מו שבתי המשפט עמדו בשנים האחרונות על הסכנה לחופ

האחת נגד ההוראה של ראש עיריית  שהגשנו: עתירות לוששמצד ראשי ערים בפסה"ד בעירוניים 

האגודה לזכויות האזרח  2211/19 םעע"חיפה למוזיאון חיפה לאמנות להסיר את היצירה מק'ישו )

לפסה"ד של השופט  17-15( פיסקאות 11.11.2020)פס"ד מיום  עיריית חיפהבישראל נ' ראש 

נגד החלטת ראש עיריית אום אל פחם לאסור על קיום הופעה של הראפר תאמר  השנייה ;(סולברג

מחאג'נה נ' ראש עיריית  47393-08-19( ')חי םעת"נפאר באולם המרכז הקהילתי ששייך לעירייה )

נגד ההוראה של ראש עיריית והשלישית  ;(22-21( פיסקאות 22.8.2019)פס"ד מיום  אום אל פחם

-56535-12( "א)ת םעת"גן למוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית להסיר את היצירה ירושלים )-רמת

 (.22-21( פיסקאות 30.12.2021)פס"ד מיום  גן-ריב נ' ראש עיריית רמת 21

מינהלי(, דינה זילבר, במכתבה -ציבורי עמדה דומה הביעה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט

, מירי רגב, לראשי ערים דאז , שעסק, בין היתר, בפניות שרת התרבות11.5.2017אלינו מיום 

בהם  ,בקריאה למנוע קיומם של אירועים שונים בשל תוכנם ולפגוע במימון שניתן למוסדות

 מתקיימים אירועים אלה )המכתב מצ"ב(.

להציג הצגות שיש בהן "מטרד לציבור או  –אם יקום  –על התיאטרון  עיריית חיפה שקבעה איסורה

פגיעה ברגשותיו" הוא איסור עמום ולא ברור, שמוטל בחוסר סמכות מובהק. הוא פותח פתח כגודלו 

לא נדע כלל מהו מטרד  של אולם למעורבות פוליטית פסולה בתכנים שיועלו במסגרת התיאטרון.

 35בי פגיעה ברגשות כבר הדגיש השופט ברק )כתוארו אז( לפני לציבור בהקשר של תיאטרון. לג

 :בפסק הדין בעתירה שהגשנו שנים

המיועד מטבע הדברים  -רק במקרים יוצאי דופן ניתן לבסס ממצא, כי הצגתו של מחזה בתיאטרון "

תגרור אחריה ודאות קרובה של  -לקהל מצומצם ולעתים נבחר, הבא מיוזמתו שלו לחזות במחזה 

פגיעה בסדר הציבורי. לרוב אין לבסס יותר מאשר חשש גרידא. כאמור, בחברה דמוקרטית אין די 

 "בחשש שכזה כדי לפגוע בחופש הביטוי.

 (23בפיסקה  (1987) נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות לאור 14/86בג"ץ )

ינית וחמורה כלפי קשה, רצ פגיעה ברגשות, שעלולה להצדיק פגיעה בחופש הביטוי, היא רק פגיעה

 על הפגיעה ברגשות להיותש ,בשורה ארוכה של פסקי דין פסק בג"ץ קהל שבוי שנפגע בעל כורחו.

והמזעזעת את אמות הסיפים. בכל מקרה  פגיעה העולה על "רמת הסיבולת" בחברה דמוקרטית

לא קנתה המועצה לביקורת מחזות פסה מן העולם לפני עשרות שנים, והעירייה לא נכנסה לנעליה ו

סמכות להכתיב לתיאטרון עירוני או לתיאטרון שנתמך על ידי העירייה אלו מופעים להימנע 

 מלהעלות בין כתליו.

החשש מפני פיקוח פוליטי של עיריית חיפה על הרפרטואר שיועלה בתיאטרון איננו חשש בעלמא. 

את עתירתו של  מלבד פרשת מק'ישו שכבר הוזכרה לעיל בית המשפט לעניינים מינהליים קיבל
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וקבע שעיכוב העברת כספי התמיכה בעקבות מחאה נגד הצגה  ,תיאטרון אלמידאן נגד העירייה

)פס"ד  תיאטרון אלמידאן נ' עיריית חיפה 35936-10-15( ')חי םעת"שהועלתה בו נעשה שלא כדין )

 ((.4.11.2015מיום 

ריית חיפה, אלא אם היא לפיכך נבקשכם להנחות את ועדת המכרז שלא לשקול את הצעתה של עי

תודיע באופן שאינו משתמע לשתי פנים שהתנאי שנכלל בקול הקורא שפירסמה בטל ומבוטל וחסר 

כל תוקף. עוד מתבקשת ועדת המכרז לדרוש התחייבות ברורה מכל רשות מקומית שהגישה הצעה 

רשות  לתיאטרון הרפרטוארי שיוקם במקרה שאותהמלא שתבטיח חופש ביטוי אמנותי  ,למכרז

 תזכה במכרז.

מכתב זה התעכב זמן מה מטעמים שהזמן גרמם )בין היתר נגיף הקורונה(, ואין אנו יודעים מתי 

אמורה ועדת המכרז להתכנס ולהכריע לגבי הזוכה במכרז. לפיכך נבקשכם להשיבנו תשובה 

כדי  ראשונית דחופה האם ועדת המכרז תימנע מלהכריז על הזוכה עד שפנייתנו תישקל ותיענה,

 שנוכל במידת הצורך לכלכל את צעדינו בהתאם.

 בכבוד רב,

 
 דן יקיר, עו"ד

 היועץ המשפטי

 מינהלי(-ד"ר גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה )משפט ציבורי העתקים:

 Kalisch@haifa.muni.ilריית חיפה יקליש רותם, ראש עד"ר עינת 

 Nakhshon@haifa.muni.ilמר נחשון צוק, סגן ראש עיריית חיפה 

 YamitK@haifa.muni.ilעו"ד ימית קליין, היועצת המשפטית, עיריית חיפה 
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