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 ובקשה לקיום דיון דחוף עתירה מינהלית
 

 
 קמן:לכד 2-1 יםבית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיב

 

בסינמטק באום אל קיים את הופעתו של תאמר נפאר ל אום אל פחםמרכז הקהילתי להודיע ל .1

 ;או בכל מועד נדחה אחר 19:00בשעה  22.8.2019ביום פחם 

במוסדות תרבות הנמצאים בבעלות  יםשמועלאו המופעים להימנע מלהתערב בתוכן היצירות  .2

 .או שמצויים בשטח השיפוט שלה אום אל פחםת שמקבלים תמיכה מעיריי ,אום אל פחםעיריית 

 

לאור המועד הקרוב בו אמור להתקיים המופע מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע דיון דחוף 

 בעתירה.

 
 ואלה נימוקי העתירה:

 

 הרקע העובדתי

 

הם תושבי אום אל פחם. לכל אחד מהם טעם מוזיקלי משלו, אך כולם מאוחדים  9-1העותרים  .1

, תאמר 4בהתנגדותם להחלטתו של ראש עיריית אום אל פחם לאסור על קיום הופעתו של המשיב 

 ובשאיפתם שלתושבי אום אל פחם תעמוד הבחירה להיות נוכחים בהופעה.נפאר, 

והיא  1972היא עמותה שהוקמה בשנת ( "האגודה"או  "האגודה לזכויות האזרח")להלן:  10 העותרת .2

 ת האזרחולזכוי האגודמאז הקמתה עוסקת העוסקת בקידום זכויות האדם בישראל ובהגנה עליהן. 

 בג"ץאחת העותרות ב , למשל,האגודה לזכויות האזרח היתהגם בהגנה על חופש הביטוי האמנותי )

בארבע השנים האחרונות עוסקת האגודה  .((1987) לביקורת סרטים ומחזותלאור נ' המועצה  14/86

 –ביתר שאת בנושא לאור ניסיונות חוזרים ונשנים מצד שרת התרבות לפגוע בחופש הביטוי האמנותי 

 עניין שהוא רלבנטי גם לעתירה זו.

ות תרבלאגודה לזכויות האזרח זכות עמידה הן כעותרת ציבורית והן כמי שמייצגת את קהל שוחרי ה

למנוע מעורבות של נבחרי ציבור בתוכן האמנותי  וא ופעהחופש הביטוי, שמעוניינים לצפות בהושוחרי 

-האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש 651/03בג"ץ )השוו 

-מפקד מחוז תל אביב 3782/12 "םעעלפסה"ד של השופטת פרוקצ'יה;  9-7, פיסקאות (2003) עשרה

 .לפסה"ד של השופט פוגלמן( 7-5(, פיסקאות 2013) משטרת ישראל נ' איגוד האינטרנט הישראלייפו ב

, עוסקת, בין היתר, בהפקת אירועים והופעות. החברה התקשרה סינמאנא הוריזון בע"מ, 5המשיבה  .3

תאמר נפאר, לפיו הוא יופיע במספר הופעות. לאחר מכן הציעה החברה את , 4המשיב בהסכם עם 

המופע למרכז הקהילתי אום אל פחם, שהוא מרכז של העירייה והוא גם אחראי להפעלת הסינמטק 

פורסם ו 19:00, בשעה 22.8.2019נקבע ליום חמישי, המופע העירוני, בו היה אמור להתקיים המופע. 
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תוך ימים ספורים ירייה לקהל הרחב כשכרטיסים בהנחה הוצעו לבני נוער. לציבור במודעות מטעם הע

 כרטיסים. 500-כ –נמכרו כל הכרטיסים למופע 

בשעות אחה"צ התפרסם פוסט בדף הפייסבוק של עיריית אום אל פחם, שכלל את  20.8.2019ביום  .4

 להלן: ההודעה

 يقرر إلغاء حفل تامر نفار -وبعد التشاور مع أعضاء المجلس البلدي  –رئيس بلدية ام الفحم 

سمير صبحي، وبعد التشاور مع أعضاء المجلس البلدي وتأييد الغالبية العظمى منهم، وكذلك .قرر رئيس بلدية ام الفحم د

ر نفار على خشبة مسرح التشاور مع أصحاب الشأن وإدارة المركز الجماهيري، إلغاء الحفل الغنائي المقرر للفنان تام

22.8.2019وسينماتك ام الفحم يوم الخميس القريب  . 

 :وجاء قرار رئيس البلدية لألسباب التالية

تم االستماع واإلصغاء لعدد كبير من مضامين وفحوى أغنيات وعروض كثيرة من أغاني الفنان، ووجد أنها بعيدة كل : أوال

ي والثقافي المتعارف عليه في ام الفحم، الحتوائها عبارات ومصطلحات وأفكار ال البعد عن الجانب الديني واألخالقي والتربو

 .تتالءم وال تتناسب مع قاموسنا الثقافي والحضاري والمجتمعي، على أقل تقدير

وهذا  إن هذه الحفلة بمضمونها المقترح لم تعرض على لجنة أمناء المركز الجماهيري، والتي تلتئم مرة كل ثالثة أشهر،: ثانيا  

 .المقترح لم يكن أصال على طاولة البحث والطرح للبرنامج الوشيك

نثمن عاليا  وغاليا  عمل المركز الجماهيري وقسم الشبيبة الذي استقطب مئات بل آالف الطالب خالل عطلة الصيف، عبر : ثالثا  

ة الى عشرات العروض الثقافية والفنية التي العشرات من الدورات التربوية والرياضية والثقافية والفنية والترفيهية، باإلضاف

 .تمت على خشبة المسرح الجماهيري للكبار والصغار، للرجال والنساء، للطالب واألكاديميين، على حد سواء

كل  –نؤكد لكم أن رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، وكذلك المركز الجماهيري، بإدارته وطاقمه، حريصون : رابعا  

ويقدمون لهم كل ما من شأنه أن يجعلهم شامة بين األمم، وفي ذات  –مصلحة أبنائنا وبناتنا وطالبنا وطالباتنا على  –الحرص 

 .الوقت الحفاظ على الذوق الفحماوي والطابع العام للمجتمع الفحماوي

 باحترام
  بلدية ام الفحم

20.8.2019الثالثاء   

 

 ובתרגום לעברית:

 

חליט לבטל את ההופעה ה -לאחר התייעצות עם חברי מועצת העיר  -פחם -"ראש עיריית אום אל
 תאמר נפאר של 

 
, החליט, לאחר התייעצות עם חברי מועצת העיר ובתמיכת פחם, ד"ר סמיר סובחי-ראש עיריית אום אל

לבטל את ההופעה של האמן תאמר נפאר שהיתה  הרוב, כמו גם התייעצות עם הנהלת המרכז הקהילתי, 
 .22.8.2019פחם ביום חמישי הקרוב -אמורה להתקיים מעל במת הסינמטק של אום אל

 
 החלטת ראש העיר נובעת מהסיבות הבאות:

 
בנו לחלק גדול מתכני שיריו וראינו הופעות רבות של האמן ומצאנו שהוא רחוק מהמקובל ראשית, הקש

פחם, מכיוון ששיריו מכילים ביטויים, מונחים -מבחינה דתית, מוסרית, חינוכית ותרבותית באום אל
 ורעיונות שאינם תואמים את הלך הרוח התרבותי והחברתי שלנו.

 
ים, לא הוצגה בפני הוועד המנהל של המרכז הקהילתי, המתכנס תוכניה המוצע לפעה הזו, עושנית, הה

 הקרובה. פעילותל סדר היוםאחת לשלושה חודשים, וההצעה הנ"ל כלל לא הונחה על 
 

שלישית, אנו מעריכים מאוד את האירועים של המרכז הקהילתי  ואגף הנוער אשר משכו מאות ואף אלפי 
ים, תרבותיים, אמנותיים ביסים חינוכיים, ספורטיתלמידים במהלך חופשת הקיץ, דרך עשרות קור
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ופנאי, בנוסף לעשרות מופעי תרבות ואמנות שהתקיימו מעל במת התיאטרון הקהילתי למבוגרים 
 ולילדים, לגברים ולנשים, לסטודנטים ולאקדמאים כאחד.

 
הנהלתו  רביעית, אנו מבטיחים לכם כי ראש העיר וחברי מועצת העיר, כמו גם המרכז הקהילתי, על

ויספקו להם כל מה שהם צריכים כדי  -וצוותו, נאמנים לטובת בנינו ובנותינו, סטודנטים וסטודנטיות 
פחם ועל האופי הכללי של החברה -שיפרחו ויתפתחו, ובאותו זמן תוך שמירה על הטעם המקובל באום אל

 פחם.-באום אל
 

 בכבוד רב
 פחם-עיריית אום אל

 "20.8.2019יום שלישי 
 

 .1מצ"ב כנספח ע/בפייסבוק הפוסט  צילום
 

לפני שקיבל החלטה ערך ראש העירייה התייעצות טלפונית עם חברי מועצת העירייה. לא ברור איזה  .5

מידע מסר ראש העירייה לחברי המועצה לגבי אופיו של המופע ולגבי הסתייגויותיו ממנו, אך  לפחות 

בחו"ל וככל הנראה לא נטל חלק בהחלטה.  שניים מהם התנגדו להחלטתו. מנהל המרכז הקהילתי שהה

 ועד הנאמנים של המרכז הקהילתי אף הוא לא שותף בהחלטה.

זמן קצר לאחר פרסום הפוסט פנתה האגודה לזכויות האזרח לראש העירייה ומחתה על החלטתו.  .6

החלטה התקבלה בחוסר סמכות תוך פגיעה קשה בחופש הביטוי במכתב נאמר, בין היתר, כי ה

לנבחר ציבור אסור להתערב בתוכן האמנותי של יצירות אמנות או מופעים המועלים  האמנותי.

 במוסדות ציבוריים, במוסדות תרבות הנתמכים בכספי ציבור או במוסדות תרבות פרטיים.

 .2העתק המכתב מצ"ב כנספח ע/

כמי  העותרת אף פנתה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, וביקשה את התערבותה הדחופה .7

 שאחראית על משרד הפנים, על תחום התרבות ועל הנחיית רשויות מקומיות בסוגיות עקרוניות.

 .3מצ"ב כנספח ע/ 20.8.2019העתק הודעת הדוא"ל מיום 

 עד להגשת העתירה לא התקבל מענה ממי מהנמענים. .8

ישוב בעל תושבים. במבט מבחוץ עשויה העיר להיראות כי 55,000-באום אל פחם מתגוררים למעלה מ .9

מגוונת ומורכבת מדתיים  ההומוגנית שכולה מוסלמית. מבט קרוב יותר יגלה, כי האוכלוסיי האוכלוסיי

אדוקים ועד חילונים גמורים. רב המשותף בין תושבי העיר, אבל הם חולקים אמונות, דעות וערכים 

 שונים ומגוונים.

 הטיעון המשפטי

 

מוסדות ב המועלהסמכות להתערב בתוכן האמנותי  כלאין לראש רשות מקומית או למועצת הרשות  .10

 מוסדות תרבות הנתמכים על ידי העירייה.בתרבות עירוניים או 

היא ה מופע יועלה עלי בימות או איזו יצירה תוסר מהתצוגה תערבות של נבחר ציבור בשאלה איזה .11

 חוקתית. יסוד פגיעה קשה בחופש הביטוי, שהוא זכות
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הביטוי מעוגן בזכות לכבוד שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. זה היה כיום אין עוד חולק שחופש  .12

 22-21סקאות י(, פ2015) אבנרי נ' הכנסת 5239/11ץ "בג :הבסיס לביטול סעיף חוק בפרשת חוק החרם

לפסה"ד של השופט עמית  5לפסה"ד של השופט דנציגר, פיסקה  3לפסה"ד של השופט מלצר, פיסקה 

 שם.ד מהשופטים בדברי כל אחוהאסמכתאות 

היועץ המשפטי לממשלה הבהיר בשנים האחרונות שוב ושוב לנבחרי הציבור, כי אין להם סמכות  .13

להטיל צנזורה על תכנים של אירועי תרבות או להתנות את התמיכה באמנות בפיקוח על תכניה. כך, 

, כי אין היא למשל, הבהירה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, לשרת התרבות, מירי רגב

 מוסמכת לפנות לראשי עיריות בדרישה לבטל מופעים או להימנע מלתמוך במופעים בשל תוכנם.

 .4מצ"ב כנספח ע/ 11.5.2017העתק מכתבה של המשנה ליועמ"ש לח"מ מיום 

כמו כן הבהירה המשנה ליועמ"ש לשרת התרבות, כי אין לה סמכות לדרוש מפסטיבל ישראל שלא  

 עבור מופעים שכוללים עירום מלא. וכך כתבה: שת תמיכהקלהגיש ב

"ומה אעשה בחרב הזאת?" של היוצרת הספרדייה  –בענייננו, המדובר כנראה בשני מופעים . 4"

שניהם  –אנג'ליקה לידל ומופע המחול "פינדורמה" של הכוראוגרפית הברזילאית ליה רודריגס 

הפסטיבל להיכלל במסגרת תכניתו.  ידי ההנהלה האומנותית של-מופעים אומנותיים שנבחרו על

ויובהר, כי תכנית הפסטיבל כוללת התראה מפורשת על כך שמופעי התרבות נשוא העניין כוללים 

אשר  אין המדובר בקהל שבוי. ולכן החשיפה לתכנים אלה היא ממילא וולונטריתקטעי עירום, 

נכפה עליו לצפות בקטעי העירום, אלא יצפו בכך רק אנשים שירכשו כרטיסים וישלמו עבור 

 הצפייה בהופעה. אדם שאינו מעוניין להיחשף ליצירה מסוג זה אינו חייב ללכת ולצפות בה. 

מובן כי שרת התרבות, יכולה להתבטא בנושא זה באופן ציבורי ולהביע את עמדותיה כחלק . 5

משיח ציבורי לגיטימי ומותר. עם זאת, נדרשת זהירות ותשומת לב באבחנה בין הבעת  בלתי נפרד

עמדה אישית או ציבורית כנבחרת ציבור שהינה ודאי לגיטימית, לבין יצירת מצג לפיו פניות 

השרה המבקשות למנוע אירועי תרבות בשל תוכנם, נאמרות "בתפקיד". כך, הנחייתה 

וצאת מופעים הכוללים עירום מהמסגרת הממומנת של האופרטיבית של השרה בנוגע לה

למנהלי הפסטיבל להימנע מלהגיש בקשות  30.5.2017הפסטיבל והדרישה שכבר הופנתה ביום 

תמיכה עבור יצירות אלה למשרד, נאמרה לכאורה מכוח תפקידה וסמכותה של השרה. זאת, 

ביכול על התקצוב לו זכאי באופן שנושא בחובו מצג שווא ומסר מטעה אודות אפשרות השפעה כ

הפסטיבל בגין התערבות מיניסטריאלית בתכנים. והכל בשעה שאין לה לשרת התרבות הסמכות 

 "למנוע מימון בתחום התרבות מחמת תוכן היצירות.

 .5מצ"ב כנספח ע/ 11.6.2017העתק מכתבה של המשנה ליועמ"ש לח"מ מיום 

של מופעי תרבות ואמנות, אלא שאסור לראש  לא רק שאין סמכות לנבחרי הציבור להתערב בתכנים .14

מועצת העירייה לכפות את ערכיהם הדתיים, המוסריים, התרבותיים והחברתיים על כלל להעירייה ו

 תושבי העיר.
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 ותטענות דומות נשמעו בפי העותרים נגד קיום מצעד הגאווה בירושלים. בג"ץ דחה שוב ושוב את הטענ .15

תושבי העיר ייפגעו פגיעה אנושה ברגשותיהם אם המצעד שו יבל אבשאין דינה של ירושלים כדין ת

 יתקיים.

 ;(27.12.2006)פס"ד מיום  משי זהב נ' מפקד מחוז ירושלים 8988/06בג"ץ 

 (.20.6.2007)פס"ד מיום  מרזל נ' מפקד משטרת מחוז ירושלים 5277/07בג"ץ 

 

אם כך נפסק לגבי מצעד ברחובותיה של עיר, בהם עוברי אורח עלולים להיחשף למצעד ולמסריו גם  .16

בניגוד לרצונם, קל וחומר בענייננו, בו מדובר במופע באולם סגור, שכל המעוניין לצפות בו צריך לרכוש 

ה לביקורת נ' המועצ לאור 14/86בבג"ץ כפי שכבר הדגיש השופט ברק )כתארו אז( כרטיס כניסה. 

 (:1987) סרטים ומחזות

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

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

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

 (23)פיסקה  בחשש שכזה כדי לפגוע בחופש הביטוי."

 

 לפיכך מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כמבוקש בראש עתירה זו.
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