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 הנדון: מניעת הקרנת הסרט "רעד בעזה"   

 

, אלפי יוצרים ועובדים בישראלציבור של  יםטלוויזיה מייצגבקולנוע וב ים המקצועייםאיגודה .1

האיגודים אמונים על קידום במדיום הקולנועי והטלוויזיוני.  מעבודתםאשר מתפרנסים 

קידום זכויות ותנאי העסקה ראויים לעובדים במלאכת היצירה  היצירה המקורית בישראל ועל

 הקולנועית והטלוויזיונית בישראל. 

ההקפדה על עיקרון חופש הביטוי, לצד היותה קריטית בכל משטר דמוקרטי, עומדת בבסיסה  .2

של כל יצירת אמנות והיא לחם חוקם של היוצרים והיוצרות בישראל ובכלל. יש להדגיש כי 

יש להקפיד באופן מוחלט וכי למעט התבטאויות  זכות חוקית שעליהעיקרון חופש הביטוי הוא 

ש על חוקי המדינה, אין בידיהם של אף אדם או מוסד הזכות לקבוע העוברות באופן מפור

 .מימין ומשמאל אילו תכנים אינם לגיטימיים לביטוי במדינת חוק דמוקרטית

הקרנתו את למנוע  בעיריית באר שבע נתקבלה ההחלטהתקשורת כי דיווחים בנודע לנו מה .3

הקרנת הסרט , בטיעון כי  (12/7/2015)אשר תוכננה לתאריך של הסרט "רעד בעזה" בעיר 

 .היא פעילות פוליטית שאסורה לפי חוזה הקצאת נכסים ציבוריים

על פי  ארשות מקומית כפופה לעקרון חוקיות המנהל אשר אינו מאפשר לה לפעול אל ,כידוע .4

 3638/99בג"צ  בלומנטלבג"ץ כבר קבע בעבר בפסק דין תקדימי  .הסמכה בחוק או מכוחו

מנהליות של העירייה  חייבות להתקבל על סמך תשתית עובדתית בדוקה, כי החלטותיה ה

 קל וחומר ההחלטה על הקצאת קרקע לצורכי ציבור.

עוד נקבע באותו פסק דין כי חובתה של הרשות המקומית לפרסם את כוונתה להקצות )או  .5

 שלא להקצות( ואת הקריטריונים להחלטתה, וכי במקרה שבו התקיים הליך שאיננו תקין

 מנהלית עליה לעשות לביטול ההליך הפגום שהביא לכך.

אינה רשאית כי מועצה מקומית ממילא  3307/04 עע"מ מנהלית הנקבע בעתיר ,כמו כן .6

  .למנוע פעילות בעלת אופי פוליטי במתקניה



 
 

בנוהל הקצאות קרקע ומבנים ללא תמורה ניכר כי במקרה שבנדון נעשה שימוש בלתי ראוי  .7

כאשר נטען כי הקרנת הסרט הינה פעילות  בפרט, ובחוק ובדין בכלל, או בתמורה סמלית

 פוליטית או מפלגתית המנוגדת להוראות הנוהל. 

, נראה כי ההחלטה נעשתה על ידי ראש העירייה בעצמו, בהמלצת היועמ"ש של על כן יתר .8

ה העירייה ומבלי שהתקיים דיון של ועדת הקצאות, כל זאת בניגוד לכללים ולסדרי הפעול

 שנקבעו לוועדת ההקצאות.

והפעילות הממשלתית בתקופה האחרונה להגבלת חופש הביטוי, על רקע האווירה הציבורית  .9

מרשות לעצמן להרחיב את סמכותן  , בדומה לרשויות ממשלה,נראה כי רשויות מקומיות

  מעבר למה שראוי ומעבר למה שחוקי.

ו על כך שחופש הביטוי לא ייפגע שלא יעמד והעובדים בקולנוע ובטלוויזיה איגודי היוצרים .10

כוח בהליך לא חוקי כתוצאה מגחמה לא תתאפשר הפעלת כבכל תחום משפטי,  .כדין

החלטות  .שאינה רלוונטית כהוא זה לצורך בהקפדה עליושל החוק "פרשנות"  פוליטית או

נכון  , והדבריתקבלו באופן שרירותי ולא בכללי המנהל התקיןהנוגעות לכל חוק, אי אפשר ש

 .באותה המידה בכל סוגיה משפטית, לרבות סוגיות הטעונות באמוציות רבות

שמתיר לנו  דרךל בכל ופעלא נהסס לו ,אנו דורשים שתבוטל ההחלטה הבלתי חוקית שבנדון .11

 החוק על מנת להיאבק בהחלטה זו.
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