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  ")חוק נאמנות בתרבות ("2018-ט"התשע,  התרבות והאמנותק חועתהצ

חוק "המכונה , 2018-ט"התשע,  התרבות והאמנות חוקעתהצ אלה מקדמת הממשלה את בימים

 בהגבלת תכנים עוסקת היאשכן ,  מעוררת מחלוקת ציבורית קשהההצעה ".נאמנות בתרבות

יקבע ) ת התרבות/שר( קובעת שגורם פוליטי  החוקעתהצ.  לתמיכה מהמדינהשיזכו) עמדות ודעות(

התערבות פוליטית כזאת בתחום . אילו תכנים מקובלים ואילו לא לצורך מתן תמיכה מהמדינה

 את המרחב תצמצם, ובים של חופש הביטוי החשהנדבכיםשהוא אחד , ההתרבות והאמנות

 היא . הביטוי האמנותי והפוליטי בפרטובחופש בחופש הביטוי בכלל פגעתהדמוקרטי בישראל ו

  .לתרבות ולשוויון, לכבוד תושבי ואזרחי המדינה כלתפגע גם בזכויותיהם של 

ה / שיקול דעתו פילע, ותת התרבות תהיה סמכ/ לשרכי קובעת  החוקעתהצ : הצעת החוקתוכן

או לשלול את תקציב התמיכה ,  המשרד ידיללהפחית תקציב לגוף תרבות שנתמך ע, הבלעדית

 )1:  מאלהאחתל  שימשה תמךנ ההמוסד שהוציא שהוצאהה יחליט /השרוזאת אם , באופן מוחלט

 או אלימותל, הסתה לגזענות) 2;  קיומה של מדינה ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטיתשלילת

ציון יום העצמאות ) 4; תמיכה במאבק מזוין של אויב או ארגון טרור במדינת ישראל) 3; טרורל

  .מעשה של השחתה או ביזוי פיזי הפוגע בכבוד דגל המדינה או סמל המדינה) 5; כיום אבל

 בחוק  היוםברשיש לה מענה נרחב כ,  אינה למנוע פעילות בלתי חוקית החוקצעת של ההתמטר

,  ופגיעה באופי היהודי של המדינההבעת עמדות מסוימות,  פוליטיתקורתאלא למנוע בי, יליהפל

  .היום הפוליטי דבובהתאם לתפיסת הר

 את התיקון לחוק זה רחיב להבקששמ,  לחוק יסודות התקציבתיקון למעשה החוק היא הצעת

העניק לשר האוצר , הפוגע בעצמו בחופש הביטוי, תיקון זה". חוק הנכבה" המכונה 2011משנת 

אם קבע שפעילותו עולה כדי ,  המדינה בכל התחומים ידיל ענתמךהסמכות לשלול תקצוב מגוף 

 האוצר לשלול תקציבים בתחום לשר איפשר "חוק הנכבה" אף שעל. ל"אחת מהפעולות הנ

נראה שהדבר . ת התרבות לעשות זאת/ שראת במקומומבקשת כעת הממשלה להסמיך , התרבות

 שלא הוטלו כךמ,  שרת התרבותהםוב, נובע מחוסר שביעות הרצון של הדרגים הפוליטיים

 המקצועית לוועדה: לרבות בתחום התרבות, נחקקמאז " חוק הנכבה "פי ל עסנקציות

 עדהוהו.  באוצר לצורך יישום החוק הוגשו כמאה בקשות לשלילת תקציבשהוקמה הבינמשרדית

  .  והחליטה שלא לאשרןןדנה בה

  ?  בעייתית החוקעת הצמדוע

 לבטא מגוון אפשרותללא . בדמוקרטיה ביותר החשובים היסודות הביטוי הוא אחד מחופש .1

, ורילשים נושאים שונים על סדר היום הציב,  על השלטוןביקורת למתוח, של עמדות ודעות

 היא ממשלה דמוקרטי הבשלטון שהרי.  אין לנו דמוקרטיה–לשאול שאלות ולדרוש הסברים 

. ותפקידה לממש את רצון הציבור ולהגן על זכויותיהם של כלל הפרטים,  של הציבורשליחה

יה להבעת דעות שונות  את חופש הביטוי ואת הלגיטימצלצמצםהצעת החוק מבקשת 
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ולסמן אותם ,  הפוליטי בזמן נתוןבו להשתיק קולות שאינם נושאים חן בעייני הר,ומגוונות

 .כבלתי לגיטימיים ופוגעניים

 שיח וםלקי,  מאז ומעולם ובכל מקום, והאמנות הם כלים משמעותיים ומרכזייםהתרבות .2

 אלו – במיוחד ואולי –לרבות , תרוכלכליות ואח, פוליטיות, ציבורי על שלל סוגיות חברתיות

 כפוליטית בלבד תומסוימ עמדות המבטאת סימונה של אמנות ותרבות ,לפיכך. שבמחלוקת

 התערבות קשה בחופש הביטוי ולמעשה רדיפה פוליטית וסתימת פיות היא, ובלתי לגיטימית

 על ההליכים הדמוקרטיים כותל השגם כמובןיש לכך .  הפוליטי מתנגד לובושל מי שהר

 לבחון לאזרחים מאפשר ואינ צמצום מגוון הדעות המושמעות בשיח הציבורי כןש, בישראל

 . אמיתי ומושכלבאופן הזמן כל השלטון את מחדש

 הפלילי במשפט כלולות כבר לעבירות שמתייחסים  החוקעת מהסעיפים הכלולים בהצחלק .3

 מי. פגיעה בדגל, תמיכה במאבק מזוין, טרורל או אלימותל,  הסתה לגזענות:בישראל

 אכיפת רשויות פלילית הם עבירה עבר אדם אם פעילות כלשהי משמעה שלקבועשמוסמכים 

 והגנה על פליליים הליכים ניהול וסדרי דין של כללים פי לע הפועלים , החוק ובתי המשפט

 . זכויות נאשמים

 שלילת קיומה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית וציון יום – האחרים הסעיפים .4

 שכל ו, סעיפים אידיאולוגיים שנתונים לפרשנותהם –) ציון הנכבה(העצמאות כיום אבל 

כך , הם גם רחבים ועמומים.  עמדותיו ודעותיו הפוליטיותפי על תוכן אליהםאדם יכול לצקת 

הם אינם יכולים לשמש כקריטריון לשלילת , לפיכך. שניתן לכלול בהם תכנים רחבים מאד

 ובשכן המשמעות היא שכל מי שלא מסכים עם עמדתו של הר,  המדינהידי לחופש הביטוי ע

  הללו יחדסעיפים של כל ההכריכה,  לכךמעבר. לא יוכל להתבטא, הפוליטי בכל עת נתונה

 ולעשות ,יליות של עבירות פלבחומרהמבקשת לצבוע גם את הפעילויות המותרות והחוקיות 

 .לגיטימציה-להן דה

 את רק ת מונעיאמשום שה,  הביטויבחופש פוגעת אינה התקצוב שלילת טוענת שהממשלה .5

 או שלילה,  הקיימת בישראלבמציאות אולם . לא את עצם הפעילותאבל הכספית תמיכהה

 הנאבקים , מוות לגופי התרבותן דיגזר המקרים בו ברהות המדינה משמעתמיכתהפחתה של 

 כבלתי תמיכה מהמדינה תסמן את המוסד שלילתברור ש, יתר על כן. כלכלית על קיומם

ואף ,  בולתמוך) כגון הרשות המקומית( על גורמים ציבוריים אחרים יקשה הדבר .לגיטימי

 שהרי( עימה יחסיהם את שיחששו מלהתעמת עם המדינה ולערער , גורמים פרטיים ירתיע

 .)ם שכולם תלויים זה בזה כדי לשרוד כלכלית וציבוריתמדובר ברשת של גורמי

 ,"אפקט מצנן" כיום כבריוצר , לגיטימציה-ובמיוחד מפני דה,  מפני פגיעה בתקצובחששה .6

 אמנות ותרבות  חוששים גופי ואמנים.  הזאת החוקעת רקע הצועל" חוק הנכבה "בעקבות

המשמעות היא כבר כעת פגיעה ". להסתבך"כדי לא , כבר עכשיו ומצנזרים עצמם מראש

מציאות של התערבות בתוכן האמנות . בישראל בחופש הביטוי ובחופש האמנות והתרבות

לטובת " אמנות מגויסת" שבהם האמנות היא ,והתרבות מזכירה משטרים חשוכים

 .האינטרסים של השלטון

 או השלטון תועמדלהמנוגדות , שכן רק דעות מסוימות, שוויון לזכות פוגעת  ב החוקעתהצ .7

, בכך נפגע השוויון בין כלל תושבי ואזרחי המדינה. לא יזכו לתמיכתו,  פעילותומבקרות את

,  הערביםןובראש, קבוצות מיעוט יפגעו באופן מיוחד, יתר על כן. שלהם שלל עמדות ודעות

 ן וזכויותיהן ועמדותיה, גם ככה בחברהמופלות האל קבוצות .ב ואחרים"להט, פליטים
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 בשוויון פוגעת כמובן גם בזכות הפגיעה. הבסיסיות מצויות במחלוקת חברתית ופוליטית

כל זאת בניגוד לחובה של השלטון להתייחס .  אדם ושל כל קבוצה מופליתכללכבוד של  

 מדובר עוד כל. לרבות בכל הנוגע לחלוקת משאבים, זרחי המדינהבאופן שוויוני לכל א

או קבוצה , אחרת אינו יכול להעדיף עמדה פוליטית אחת על פני השלטון, בפעילות חוקית

 . אחרתחברתית אחת על פני 

 בקיומם ובפעילותם של תפגע היא שכן,  קולקטיביתלענישה בתקציבים אף תגרום הפגיעה .8

 . תרבותני של אמנים ויוצרים והן של צרכהן – קהל רחב רתיםמש הגופים שלמוסדות ו

למעט במקרה , י שיקול דעתו הבלעדי"ת התרבות לשלול תקציבים עפ/ח מאפשרת לשר"הצ .9

 .שאז יהיה הדבר נתון להחלטת וועדה בינמשרדית, של שלילה של התקציב השנתי כולו

החוק ימשיך להתקיים תחת ממשלות .  תחת ממשלה או שר ספציפי אחדם לא מתקייחוק .10

 בהתאם להשקפת עולמו ותווכל אחד ואחד מהם יוכל בעתיד לפרש א, ושרים שונים

אבל חקיקה , אף אחד לא רוצה להיות בצד שעמדותיו הן הנפסלות. נדות הפוליטיות שלו'לאגו

ם עיקר הדגש של שרת התרבות הוא על כיו. יגיע" תורנו"כזאת יוצרת את התשתית לכך שגם 

 למשל היא ביקשה לפסול מימון מפסטיבלים בחיפה ובירושלים כך(ביקורת נגד הצבא 

על " מגידו" נגד הסדרה ויצאה, שהקרינו סרטים על יחסי יהודים ערבים או על הנכבה

 לאש,  עירום במופעיםועל, )שעסק בחיילים" פוקסטרוט"האסירים הביטחוניים ונגד הסרט 

, זכויות נשים, ב"זכויות להט,  בעתיד תכנים של פלורליזם דתיאבל.  יהודיבעיניהנחשב 

 כל אחד מאלה ועוד אין סוף נושאים –ערבים ומיעוטים אחרים , זכויות פליטים, הפלות

 חן בעיני מישהו בשלטון העתידי ולהיחשב כתוכן פוגעני שיש לפסול וא לא למצעשוי  –אחרים 

 .אותו


