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 לכבוד

 גב' דינה זילבר

 מינהלי(-המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

 משרד המשפטים

 

 שלום רב,

 

 בפסטיבל דוקאביב גליל "לאה צמל, עורכת דין"ביטול ההקרנה של הסרט הנדון: 

 

. במוצ"ש, 5.11.2019הקולנוע הדוקומנטרי "דוקאביב גליל מעלות תרשיחא" נפתח ביום פסטיבל 

 , יום סיום הפסטיבל,  מתוכננת הקרנה של הסרט "לאה צמל, עורכת דין".9.11.2019

/https://www.docaviv.co.il/galilee2019/films/advocate 

 -שרת התרבות פנתה ליועץ המשפטי לממשלה ולראש עיריית מעלותעל פי מספר פרסומים בתקשורת 

 :תרשיחא בדרישה לבטל את ההקרנה של הסרט

אתר ", רגב בפנייה לראש העיר מעלות תרשיחא: "ְמנע הקרנת 'לאה צמל, עורכת דין'"נירית אנדרמן "
 ;6.11.2019, הארץ

ראש העיר מעלות ביטל הקרנת הסרט על לאה  –פרסום ראשון: בעקבות הפרסום והמחאה בועז גולן "
 .6.11.2019, 0404חדשות ", צמל

 

תרשיחא, ארקדי פומרנץ, -השרה רגב פנתה לראש עיריית מעלות 0404 חדשות על פי הפרסום באתר

 וכתבה לו כך:

״בהמשך לשיחתנו, במהלכה הבנתי שגם אתה מתנגד להקרנתו של הסרט "לאה צמל עורכת דין" )להלן: 

שומת ליבך )להלן: הפסטיבל(, אני מבקשת להסב את ת 2019הסרט( במסגרת פסטיבל דוקאביב גליל 

לכך שבערים אחרות, בהן מתקיימים פסטיבלים, המזוהים עם העיר ומקבלים סיוע מהעירייה, כדוגמת 

העיר עכו, לראש העיר חייבת להיות השפעה על בחירת התכנים, שעלולים להוות פגיעה עמוקה 

 ברגשותיהם של הציבור.

המשמשת פרקליטתן של שטני  הקרנתו של הסרט, המעמיד במרכזו את דמותה של עוה"ד לאה צמל,…

הטרור הפלסטיני ותומכיהם, הינה מעשה שלא ייעשה בבמה הנתמכת על ידי מדינת ישראל. לאה צמל 

אינה סמל לאות ולמופת ואין לצפות בסרט, שיש בו כדי להאדיר את "פועלה". הקרנת סרט, שבמרכזו 
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י רצחני, פצע שלעד ידמם בקרב ניצבת  'פרקליטת השטנים' בעיר מעלות, שספגה פיגוע טרור פלסטינ

 התושבות והתושבים של העיר, אינה אלא יריקה בפרצופם של משפחות השכול.

כפי שאתה יודע, שמעתי כמוך על מחאתם של משפחות השכול ואזרחים רבים ולכן עליך להיות קשוב 

 לרגשי הציבור ולעצור את מחול השדים, שהקרנת הסרט עלולה לחולל.

המשפטי הקיים, אבקשך למנוע את הקרנתו של הסרט במתקנים העירונים לפיכך, בשל המצב 

 הממומנים מקופת הציבור״.

על פי הידיעה, בעקבות פנייתה של שרת התרבות ראש העירייה הודיע למשרד התרבות על ביטול 

 ההקרנה, אם כי הוא לא היה מוכן לאשר זאת לתקשורת.

 27.4.2017מכתבנו אליך מיום בבות לראש העירייה. יש לראות בחומרה יתרה את פנייתה של שרת התר

ביקשנו את התערבותך בשל סידרה של פניות של שרת התרבות לראשי ערים לדאוג לביטול אירועי 

הבהרת  11.5.2017תשובתך מיום ו למנוע תקציבים מאירועים אלה. בתרבות בתחומם בשל תוכנם א

באופן שאינו משתמע לשתי פנים שאסור לראשי רשויות מקומיות להתערב בתכנים האמנותיים 

בות לפנות אליהם ולשדל אותם לפעול בניגוד לדין. רק לאחרונה קיבל בית המשפט ושאסור לשרת התר

לעניינים מינהליים בחיפה עתירה שהגשנו וקבע, כי אסור לראש עירייה להתערב בתוכן האמנותי של 

 19-08-47393 )חי'( עת"םמופעי תרבות אף אם הם מתקיימים במוסדות תרבות שבבעלות העירייה )

 .((22.8.2019)פס"ד מיום  מחאג'נה נ' ראש עיריית אום אל פחם

שנים בהגנה על  45-עו"ד לאה צמל עוסקת מזה למעלה מבשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם: 

כל נאשם זכאי לייצוג. אך כל זה כלל אינו כידוע ושל פלסטינים בשטחים הכבושים,  זכויות האדם

 היותו יצירה קולנועית משובחת ובשל ערכו האמנותי.הקרנת הסרט. הוא נקבע להקרנה בשל רלבנטי ל

 לא בכדי הוא זכה בפרס בפסטיבל דוקאביב שהתקיים באביב האחרון בסינמטק תל אביב.

הקרנה של הסרט, נבקש את התערבותך לאור האמור לעיל ולאור הזמן הקצר שנותר עד למועד ה

ה את ראש העירייה טעתהדחופה הן כדי להבהיר לשרת התרבות בשנית, כי היא פעלה בניגוד לדין וה

לפגוע בחופש הביטוי, והן כדי להבהיר לראש העירייה כי אין הוא מוסמך להתערב לסבור כי הוא מוסמך 

 בתוכן האמנותי של פסטיבל דוקאביב.

 

 בכבוד רב,
 

 דן יקיר, עו"ד       
 היועץ המשפטי       
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