
 

 

 י"ד כסלו תשע"ט חמישי יום       

 2018נובמבר  22        

 לכבוד,

 כבוד יו"ר הכנסת וחברי הכנסת

 

 2018 –(, התשע"ט 2הצעת חוק התרבות והאמנות )תיקון מס' הנדון: 

 לקראת קריאה שניה ושלישית –

שבנדון, המכונה הצעת לעלות לקריאה שניה ושלישית, הצעת החוק  הבא, אמורהבשבוע 

תוך שאנחנו ברצוננו להתריע על פגיעתה הקשה של ההצעה,  "נאמנות בתרבות".חוק 

המצורפת בזה. אנו מבקשים להצביע ו שהוכנה בשלב תזכיר החוק מפנים לחוות דעתנו

, ולכן היא שינויים משמעותיים צעת החוקשבתהליך החקיקה לא הוכנסו בה על כך

  נותרה פסולה.

בהצעת החוק, ואפשרה  וועדת החינוך והתרבות של הכנסת קיימה מספר דיונים

נוסחה , . אולםליוצרים ואנשי רוח כמו גם לנציגי גופים אזרחיים להביע את עמדותיהם

שני  .של ההצעה, כפי שאושר על ידי הוועדה, לא שונה מהותית מההצעה המקורית

 המוחלטת הפוליטית השליטה עוקץ השינויים הקלים שנקבעו בו מקהים אך במעט את

 . בתהליך שלילת המימון התרבות שר של

על כנן  הלטה באופן בלעדי, ומותירהחאת סמכות ה שרת התרבות בידי המותיר ההצעה

את כל ה"עילות", הן אלה המקבילות לעבירות פליליות )כגון הסתה לגזענות ולטרור, 

ון ג, כוהביטוי על פיהן מותר עבירותבגדר וביזוי סמלי המדינה( והן אלה שאינן 

אנו מזכירים המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית" והעיסוק ב"בנכבה". קיום שלילת "

הציג היועץ מענה לקשיים המשפטיים המשמעותיים ש אין הקלים שנעשושינויים בכי 

שיהיה מדובר  שהציג כנדרשים על מנתתנאים ממלאים אחר ה ן הםואי ,לכנסת יהמשפט

 מבחן החוקתיות.   את ,לעמדתו ,בחוק הצולח

 ההסמכויות לפי חוק יסודות התקציב, המכונשונה מן  ק המונחת בפניכםהצעת החו

 בגדר העברה שלהן אל ן היאואישהוא כשלעצמו הסדר שגוי לעמדתנו, , "חוק הנכבה"

, תחום התרבות לתחום המיוחד הסדר מעוגן הצעת החוק באמצעות :משרד התרבות

הופך את שר  זה הסדר ;רגיש וחיוני לחופש הביטוי ולדמוקרטיה הישראלית ,חשוב

בדבר שלילת  המחליט היחיד הוא עתיד להיות הגורםכאשר פקטו, -דההתרבות לצנזור 

 נועץ הוא עימם הגורמים שרים; שני להחלטה נדרשים "הנכבה חוק" שלפי , מקוםמימון



 

 

-משרדו, ממונים על ידו ואף הוועדה הביןרובם עובדי , מייעצים גורמים אלא אינם

  .היא בראשות גורם הממונה על ידושנקבעה משרדית 

 או" מהותית" היא" מפרה" שפעילות לקבוע עמומה סמכות נתונה לשר על כן,-יתר

של מוסד  תקציבו כל שלילת את לקבוע רשאי יהיה הואובמקרה כזה  ;"משמעותית"

חרב הסגירה בפועל של מוסד תרבות, על כלל הפעילות שבו, היא איום . התרבות המדובר

שאמורים לעסוק ביצירה וצמיחה.  מימתמיד שעלול לרחף מעל הפעילות ולהצמית את 

שהוזכרו לעיל הינה עמימות המונחים האפקט המצנן של הוראה כזו זועק לשמיים. 

היועץ של היועץ המשפטי לממשלה ו  של דעתהחוות ב ככזוהוצגה ביותר, וגם בעייתית 

הטענה כי חופש דבר לא נעשה כדי לתקן את הנוסח.   . למרות זאת,המשפטי לכנסת

הביטוי נותר לכל אלה שכספי הציבור ישללו מהם היא טענה חסרת שחר, כאשר ידועה 

גם כמו  מדינת ישראל, בומי התרבות השונים לתקציב ציבורילכל  ההזקקות של תח

 במדינות העולם האחרות.

זו.  ת חוקמתמיכה בהצעמנע יאנו קוראים לכם, כבוד יו"ר הכנסת וחברי הכנסת, לה

המחייב מגוון בשיח התרבות והחברתי של מדינת ישראל, פגע משמעותית תמיכה בה ת

המבטאת חברה  ותשתיק ביקורת. במקום תרבות חופשית ופורצת דרך, ,קולות

מוכה ונכה, שנמנעת מאתגור מנוונת והססנית,  רבותת המחויבת לחירות האדם, נקבל

מחשש שיבולע לה. תפקידם של כספי הציבור לשמש תשתית  ,החשיבהשל של השיח ו

שימוש בהם  לשיח תרבותי תוסס לטובתה של חברה חזקה שקיים בה שיח עמוק ונוקב.

 כדי להשליט תפיסה פוליטית פרטיקולרית הוא פסול בתכלית.

 רכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ותכליתו פסולה.החוק המוצע סותר את ע

היות נאמנים לתפקידכם ואחראים לכבודו של ספר החוקים שלנו; אנו קוראים לכם ל

 ועל בסיס הנאמנות והאחריות הזו, למנוע את הפיכת ההצעה לחוק.

  בברכה ובכבוד רב, 

      

 עדנה הראל פישר עו"ד     ד"ר עמיר פוקס, עו"ד   רמניצרפרופ' מרדכי ק


