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 : התגובה פרטי ואלו

 פתח דבר .א

ב .1 האמור  לכל  מצטרף  ניתן  הכתב  המשיב  כאילו  תידון  שהיא  מסכים  עלבה  עתירה,    ,תנאי-צו 

 ומבקש כי יוצא בה צו מוחלט.

כי   .2 )להלן: "4המשיב  עמדתו של  ב  די המשיב סבור  עוד  "(היועמ"ש, היועץ המשפטי לממשלה   ,

ועדת השופטים להענקת פרס ישראל לשנת תשפ"א בתחום חקרה המתמטיקה,   2199/21בבג"ץ  

ואח' החינוך  שר  נ'  המחשב  מדעי  הקודמת"(  (12.8.2021)נבו,    חקר  "העתירה    לפיה   ,)להלן: 

השר )והשר  החלטת  ההיום(    ה אז  בתשתית  נתמכת  הדרושהעובדתיאינה    לאמות   בהתאם,  ת 

  " חיצוניים"   בשיקולים  התחשבות   לעניין  זה   נכבד  משפט  בית  שקבע  המחמירות   המידה

 . כדי להוציא צו מוחלט בתיק זההמצדיקים התערבות בהחלטת ועדת הפרס, 

ב  .3 די  כי  ולחלופין  בנוסף  סבור  שהקריאה  המשיב  הקודמת,  בעתירה  עוד  היועמ"ש,  של  קביעה 

בינואר   המשיב  חתם  שעליו  אריאל  2021במכתב  לאוניברסיטת  "מכתב    בנוגע  ,  "(2021)להלן: 

מרוחק מהנסיבות ה"קיצוניות"    ואהוא, וככזה ה- מהווה דרישה מהאיחוד האירופי לעמוד בכלליו

 . כדי להוציא צו מוחלט בתיק זה –וה"קשות" שבהן תיתכן התחשבות "חריגה" בשיקול חיצוני 

אליהם    יםכללשה  רק בתגובתו לעתירה דנן"  ה "גילבעניין זה נבקש להצטער מאוד שהיועמ"ש   .4

פנימיים של  רק    ם, אינ2021קריאה במכתב  המתייחסת     כללים   אלא  ,איחוד האירופיהכללים 

סעיף    ,לממשלת ישראל  האירופי  בהסכם בין האיחודשנקבע  סעיף מפורש  ב  שיש להם ביטוי

במכתב    ההדרישה המופיעש  –במילים אחרות    .)!!(2014עוד בשנת    עליו חתמה ממשלת ישראל 

   .קיבלה על עצמה ממשלת ישראלשהתחייבות  לקייםהיא  עליו חתם המשיב 

שבכבוד    ,אמירהבאז  ותחת זאת הסתפק    ,חבל מאוד שהיועמ"ש לא הבהיר זאת בעתירה הקודמת .5

בפרויקטים מחקריים  של אוניברסיטת אריאל    פהשיתוממנעות  יההלפיה ה להטעות,  ל ולהראוי ע 

  ישראל   ושמדינתהאירופי    שלמיטב ההבנה אכן חלים מבחינת האיחוד "  -   כלליםמ  נובעת אך ורק

הודעה המעדכנת  ל   54פסקה  )"  האירופי  האיחוד  מול   בעניין  התקשרה  קיומם  וחרף   להם  מודעת

מש/ 22.7.2021מיום    4המשיב    מטעם דנן  19,  בתיק  היועמ"ש  שלנולתגובת  ההדגשה  ייתכן   .(, 

ההודעה המעדכנת הנ"ל  היועמ"ש מגלה לצדדים ולבית המשפט הנכבד במסגרת  שאילו היה  

ש"חלים  לא רק מודעת לכללים  שממשלת ישראל    ( 2021אפריל    7או בתגובתו שקדמה לה מיום  )

הסכם זה לא יחול  "הקובע ש  מפורש  על סעיף בעצמה  חתמה    אלאמבחינת האיחוד האירופי",  

, גם שופטי  "1967ביוני    5תחת ממשל מדינת ישראל אחרי  על האזורים הגיאוגרפיים שנכנסו  

הרוב בפסק הדין בעתירה הקודמת היו מכריעים אחרת, ומבוכה רבה הייתה נמנעת ממדינת  

  .וממוסד פרס ישראל  ישראל

שהרי ממה נפשך: אם ממשלת ישראל לא רק "מודעת" להחרגה הגיאוגרפית שנוהג האיחוד, אלא   .6

נכונות זו  הממשלה  ורה )ומאז העתירה הקודמת שבה ואישררה  בעצמה להחרגה האמ  התחייבה

ברור שאין שום דרך    –כפי שמפורט בתגובת היועמ"ש(  לפני מספר שבועות  בהסכם עוקב שנחתם 

, בטח לא כזה החותר תחת הסכמות  מעשה לא לגיטימיכלראות בקריאה לקיים את ההחרגה  
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כחברה שלנו  בהיסוד  משמעותית  היא  זו  עובדה  לפיכך  המשפט.  ובית  בעתירה    הנכבד  יותר 

 הקודמת לא היה מודע לה.

  העובדה שממשלת ישראל חתמה על סעיף של היועמ"ש,  אגב, גם בתגובה המקדמית הנוכחית   .7

ל הכלים  א  אנחבמצויינת באופן    ,1967המחריג את המוסדות האקדמיים בשטחים שנכבשו בשנת  

 שלה כדי לגלות זאת.  38שבעמוד  87והקוראת את התגובה צריכה לצלוח עד פסקה 

 די בדברים האלה כדי להצדיק ואף לחייב הוצאת צו מוחלט בתיק זה.  .8

דינו  -עמדתו העקרונית של היועמ"ש וגם פסק  , שבכבוד הראוי  ,היא  משיבעמדת ה  ,לצד האמור .9

של בית המשפט הנכבד  של בית המשפט הנכבד בעתירה הקודמת, מהווים סטייה מהקו העקבי  

ת ועדת פרס ישראל  ט יים יכולה שרת החינוך להתערב בהחלטולים החיצוניים" שבעביחס ל"שיק 

 הזוכה.    הפרס בשל התבטאויותמתן  ולמנוע את  

המ .10 ופסק  שיבעמדת  היועמ"ש  עמדת  כי  הקודמת,  -היא  בעתירה  הנכבד  המשפט  בית  של  דינו 

הרחיבו את קשת המקרים המצומצמת ביותר שקבעה הפסיקה ל"שיקולים חיצוניים" כאמור,  

ל  ביטוי פוליטי קונקרטיוזאת על דרך של הוספת   ויכוח הפוליטי  ו המבטא עמדה של צד אחד 

זוהי אינה הרחבה  שראלית זה כמעט שישה עשורים. והאידאולוגי המרכזי שמפלג את החברה הי

או כזה שנכנס    של מה בכך אלא הרחבה משמעותית ו"איכותית" באשר לא מדובר בביטוי פלילי

מחלוקת( שהוא    כולה להיותעליו ניתן לטעון )וגם על כך י  ,יסוד: הכנסת-א לחוק7בגדרי סעיף  

 ראל. מבטא את האני מאמין הקולקטיבי המרכזי של החברה ביש

  ,קריאה לחרםה  פיכתה, בהיעדר הוראה מתאימה בתקנון פרס ישראל או בחוק,  שיבלראיית המ .11

הישראליות בשטחים שנכבשו במלחמת    בהקשר של הוויכוח על חוקיות ומוסריות ההתנחלויות

של    ה פוליטימעשבגדר  היא    ,ת שנבחר/העילה למניעת פרס ישראל ממועמד/ל  ,ששת הימים

נתפס בציבור   דברוכך ה  ,ישראלי-בוויכוח הפנים  צד פוליטילהניתנת הלכה למעשה    -   תמיכה

 , באופן שתכלולההרחבה של קשת ההתבטאויות שיהוו "שיקול חיצוני" כאמורלפיכך,    .הרחב

לחרם בהקשר האמור הן לפגיעה    -  גם קריאה  לאפקט מצנן ובחופש הביטוי  ממשית  גורמת 

הפוליטי  משמעותי השיח  ל הן  ו  ,בישראל  על  בלנזק  הציבור  המוסדות אמון  של  ניטראליות 

 המשפטיים.

,  תובבחירדאז  הרקע לבחירה בו כחתן הפרס ולהתערבות של שר החינוך    ,להלן נציג את המשיב .12

 ולאחר מכן נפרט בקצרה את עמדת המשיב בעתירה זו. 

 והפרס שיבמה .ב

נרשם ללימודי  עם שחרורו  .  1957בשנת    נולד בתל אביב  5המשיב   .13 תואר ראשון  משירות צבאי 

. מיד לאחר מכן המשיך לתואר שני ושלישי,  1980שנת  סיים בתואר אותו    ,במדעי המחשב בטכניון

בטכניון,  הם  גם   המחשב  שבשנת  במדעי  של    יצא   1983עד  הטכנולוגי  במכון  דוקטורט  לפוסט 

( בשנת  (Massachusetts Institute of Technologyמסצ'וסטס  לארץ,  כשחזר  הצטרף  ,  1986. 

  1994בשנת    .פרופסור חבר עם קביעותכ (  1988-)ב, תחילה כמרצה בכיר ובהמשך  לסגל הטכניון
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, מחזיק  1998מאז  )  תפקיד בו הוא מחזיק עד היום  – במכון ויצמן    פרופסור   התקבל למשרה של 

מרצה וחוקר אורח  . בין לבין משמש המשיב  כ(בקתדרה הפרופסוריאלית על שם מאיר וייסגל

והמכון    , ברקליקולומביה  ,הנחשבות ביותר בארצות הברית, וביניהן הרווארד  תבאוניברסיטאו

 . הטכנולוגי של מסצ'וסטס

מאמרים    םכמאתיי , המשיב כתב ופרסם  כאמור  במהלך קריירה המתפרסת על פני עשורים רבים  .14

יסודות  "  על   כרכיםהשני  ב  הקנוניתהעבודה    ביניהםוכמה ספרים  בתחום חקר מדעי המחשב,  

)הקריפטוגרפיה  "The Foundations of Cryptography, Cambridge University Press 

הלימוד  ו  ((2001) החישובית "ספר  הסיבוכיות  ) תורת   "Computational Complexity: A 

Conceptual Perspective, Cambridge University Press (2008))  רבים על  , וכן זכה בפרסים

( יוצאת דופן ליסודות של  Knuthמחקריו וביניהם פרס קנות'  ( היוקרתי המוענק עבור תרומה 

 . 2017לו בשנת  ניתן, שתורת מדעי המחשב

לעתירה הקודמת,   .15 של המשיב  בתגובתו  שנכתב  גאווה  המשיב  כפי  וחש  ישראל  פרס  מכבד את 

על תרומתו לחקר  בחרה בו לזוכה בפרס    המקצועית לפרס ישראל  ות/ ת השופטיםגדולה על שוועד

בתחום חקר    לשנת תשפ"א, וכי הוא נכלל באותה הרשימה ביחד עם זוכי עבר בפרסמדעי המחשב  

  ;(2000: פרופ' אמיר פנואלי ז"ל )זוכה פרס ישראל לשנת  עמיתיו למכון וייצמן  ובהם  מדעי המחשב

 (. 2015ופרופ' שמעון אולמן ) ;(2008שמיר )פרופ' עדי  ;(2004פרופ' דוד הראל )

משיב  ה,  כמקובל וכנהוג  לקבל את ההודעה המשמחת על זכייה בפרסתחת  ,  לצערו הרבאלא ש .16

ו לקיתונות של השמצות  ה "בהם שהוא  ,  לשעבר  שר החינוךמהאשמות  "זכה"  בתנועת  - תומך 

BDS  "דרכם לכלי    ,החותרת תחת קיומה של מדינת ישראל לצערו, במקום    .התקשורתשעשו 

לקבל ברכות על זכייתו בפרס הוא מצא עצמו מתגונן מפני האשמות שאין להן שום קשר לעבודתו  

ועדה, אלא נוגעת להתבטאויות פוליטיות שלו שנעשו  והאקדמית והמחקרית שבזכותה בחרה בו ה

מה שהוא  , ומקדיש מזמנו ומרצו לתקן בה את  שאיכפת לו מהחברה בה הוא חיכאזרח מעורב  

 . רואה כדרוש תיקון

התבססו על פרסומים של ארגון ימין הרודף  לשעבר  השר  למיטב ידיעת המשיב, העמדות שייחס לו   .17

על שנתפסים  התבטאויותיהם  - אקדמאים  אחר  מעקב  באמצעות  ומנסה  כ"שמאלנים"  ידו 

  סי במהלך של מקרתיזם קלא  , הפוליטיות לגרום לפגיעה ביוקרתם, בשמם הטוב ואף במשלח ידם

 לתגובת היועמ"ש(.   2)לעניין זה ראו נספח מש/

המשיב   במסגרת הניסיון להדוף את ההכפשות של השר,  ,  בפסק הדין בעתירה הקודמתכמתואר   .18

כי    הבהיר בתגובתו לעתירה הקודמת  גם , אולם  BDS-בתנועת ה  כי הוא איננו תומך  אף הבהיר

והפוליטיות כי לעמדותיו המדיניות  סבור  זו,אינו  יחסו לתנועה  יש רלבנטיות    , לרבות בשאלת 

הרבות   הכתבות  לאור  נעשתה  ההבהרה  לאו.  אם  ישראל  לפרס  זכאי  הוא  אם  לשאלה  כלשהי 

לו   ייחס  שהשר  ומשום  עימושפורסמו  לברר  עמדותיו  מבלי  שאינן  גם  עמדות  אלה  וייחוסים   ,

 .  פורסמו ברבים

המשיב החל לפסוע בנתיב של השפלה ציבורית שאינה רק    ,כך במקום לחגוג את קבלת הפרסו .19

 ביוקרתו של הפרס. ,להבנתו ,מיותרת וגורמת לו לסבל על לא עוול בכפו, אלא אף פוגעת
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פסק הדין בעתירה הקודמת אמנם פסל את החלטת השר לשעבר, אולם בדעת רוב החזיר את   .20

הנוכחייהסוגי  החינוך  לשרת  הרוב    .תה  מדעת  העולה  מקשרים  הוא  המסר  להימנע  שקריאה 

אקדמיים או כלכליים עם מוסד או אדם בשל התנגדות למדיניות ההתנחלות הישראלית בשטחים  

בהחלטת   להתערבות  עילה  להוות  מסויימות,  בנסיבות  עשויה,  הימים  ששת  במלחמת  שנכבשו 

  המסר שעלה מדעת הרוב הוא שאף ייתכן שהתבטאות בודדה בנושא, כגוןכמו כן,  ועדת הפרס.  

 . לזוכה מסויים  , תצדיק ביטול הענקת פרס ישראל2021מכתב 

שלא להעניק למשיב את פרס ישראל    ות, של שר החינוך לשעבר ושל שרת החינוך הנוכחית,ההחלט  .21

המקצועיים    והתקבל הגופים  של  והבינלאומית,  הישראלית  האקדמיה  של  נמרצים  בגינויים 

 חתני פרסים מכל רחבי העולם.  של ם ו הרלבנטיים לתחום מומחיותו של המשיב בארץ ובעול

 : 1נספח המצורפות ומסומנות  ,ראו, בין היתר, את אסופת הודעות הגינוי הבאות

 2021באפריל   10, האקדמיה הישראלית למדעיםהודעת )המועצה ונשיאי עבר של(  .א

 2021בנובמבר  18האקדמיה הישראלית למדעים הודעת )נשיא הווה ונשיאי עבר של(  .ב

 2021במרץ  19 ,וד הישראלי למתמטיקההאיגהודעת  .ג

אל שר   סנטית של האוניברסיאות להגנה על העצמאות האקדמית-דה הביןעהומכתבי   .ד

 . 2021במאי   18החינוך והיועמ"ש,  

הביןהמכתב   .ה האוניברסיטא-ועדה  של  האקדמיתסנטית  העצמאות  על  להגנה  אל   ות 

 .2021באוגוסט   12שרת החינוך, 

של   .ו המחשב מכתב  במדעי  ביותר  החשובים/יוקרתיים  הבינלאומיים  הפרסים  חתני 

החינוךהתאורטיים   שר  אל  למתמטיקה(  נושקים  לנשיא   ,)ובתחומים  עותקים  עם 

 2021 באפריל 22המדינה, ראש הממשלה, וראש הממשלה החליפי,  

   2021 נובמברב 23אל שרת החינוך,  שפ"את  ישראל זוכי פרס תחמשמכתב גלוי של  .ז

האוניברסיטאותמכתב   .ח ראשי  בר  ועד  מינוס  החינוך,  -)הציבוריות,  שרת  אל    19אילן( 

 . 2021 נובמברב

 2021 אפרילב 7, מכון ויצמן למדעהודעה לעיתונות של   .ט

 2021  נובמברב  18, מכון ויצמן למדעהודעה לעיתונות של   .י

 אפריל ב  11"הארץ" ביום  עיתון  , פורסמה בבמכון וייצמןחברי הסגל האקדמי  ת  עצומ .יא

2021 

 .2021 אפריל ב 14יום , פורסמה במכון ויצמן)תחליף סנט( של  מועצה המדעיתה  החלטת .יב

התובנה  בכל ההצהרות והמכתבים של הגורמים שלעיל    עוברת  השני כחוטהחשוב לענייננו הוא ש .22

אכן,   .עירוב של פוליטיקה בשיקולי הענקת הפרסהיא    עתירה זומניעת הפרס בנסיבות של  ש

בהיעדר כלל מתאים  שהיא עילת ההתערבות של השרים,    ,בהיעדר איסור בדין על ההתבטאות

)גם אם מהווה מיעוט,    ובהינתן שההתבטאות מבטאת את עמדתו של מחנה פוליטי שלםבתקנון,  

  היא בלתי נמנעת.  ,כמעשה פוליטי, המסקנה שהפרס נמנע מהמשיב  אם כי בוודאי מיעוט "גדול"(

 לתובנה זו יש השלכות חברתיות כבדות משקל. 



 

6 
 

 להתערבות מיניסטריאלית במתן הפרס  יעדר עילהה .ג

לפיהן התבטאויותיו  כפי שנאמר בפתח דברינו, המשיב מצטרף לטענות שפורטו בכתב העתירה   .23

 הפוליטיות אינן יכולות לשמש עילה לשלילת הפרס ממנו. 

וכמה   .24 כמה  אחת  ועל  השנים,  לאורך  הפוליטיות  התבטאויותיו  לכל  ביחס  עקרונית  נכון  הדבר 

בית המשפט ע"י  דינו בעתירה הקודמת, שעל  -בפסק  הנכבד  לנוכח עמדת היועמ"ש שהתקבלה 

 . 2021השרה לשקול אך ורק את מכתב 

למכתב .25 היא  2021  באשר  האיחוד  למוסדות  בו  שהקריאה  בהינתן  שנקבעה  ל,  מגבלה  על  עמוד 

ישראל,   ממשלת  חתמה  עליו  שממשלת  בהסכם  הטבות  למנוע  קריאה  משום  בו  שאין  כלומר 

לשלול  בוודאי שאין מכתב זה יכול לשמש עילה  ה שלא יינתנו,  חתימתישראל עצמה לא התחייבה ב

 לא דורש הסבר. דברזה משום חוסר הגינות כה בסיסית, שה יש במעשה  את הפרס. המשיבמ

העובדה שהיועמ"ש לא הבהיר בתגובותיו לעתירה הקודמת שממשלת בעניין זה נשוב ונאמר כי   .26

לא יחול מעבר לקו הירוק,    2020על התחייבות שהסכם הורייזן    2014ישראל חתמה עוד בשנת  

ן שאף מצדיקה ביטולו של פסק הדין וייתכ היא משום השמטה של עובדה משמעותית ביותר  

 הקודם.

עמדת .27 את  נקבל  אם  וגם  שללפיכך,  העקרונית  הנכבד    ו  המשפט  בית  של  והקביעה  היועמ"ש 

קריאה לחרם על האקדמיה הישראלית )כעמדת כב'    בנסיבות מסויימות  ןבעתירה הקודמת, לפיה 

כב' השופטים סולברג ווילנר(    , השופט עמית( או על מוסד או אדם ישראלי )כתפיסת עמדת הרוב

בעניינו של המשיב אין  הרי ש  –ת הפרס  ד יכולים לשמש שיקול חיצוני להתערבות בהחלטת וע

 בנמצא בסיס עובדתי להתערבות כאמור. 

שנאמר בפתח דברינו, לראיית המשיב  העמדה של היועמ"ש והקביעה של בית המשפט  אלא שכפי   .28

הן לעיל,  בית    –בכבוד הראוי    ,הנכבד כמתואר  עליו הקפיד  בעייתיות, סוטות מהקו המצמצם 

המשפט הנכבד בעשרות שנות פסיקתו בנושא, מרחיבות את הפגיעה בחופש הביטוי ללא הסמכה  

ופוגעות באופן משמעותי באמון הציבור בניטראליות הפוליטית    ,מפורשת בחוק או מכוח החוק

 של מערכת המשפט. לכך נעבור בקצרה עתה. 

 ניסטריאלית בהחלטת ועדת הפרסילהתערבות מריאה לחרם כשיקול ק .ד

עילה להתערבות בהחלטת ועדת הפרס,    ליצירת  2021מכתב  אין די בכאמור, לתפיסת היועמ"ש   .29

אחרת. שסבורה  השרה  ובין  בינו  מחלוקת  נתגלעה  זה  שכפי    ובעניין  להיאמר  האמת  על  אולם 

היא עניין של  ביניהם  תגובת היועמ"ש בשמה, המחלוקת  סוף  שטוענת השרה בדברים שהובאו ב

לחרם על אדם או  , קרי גם היועמ"ש סבור כי עקרונית ניתן למנוע את הפרס ממי שקורא  כמות

 מוסד, גם בנסיבות פוליטיות כבענייננו. 

אינו מתקרב, גם אליבא דיועמ"ש, לרף ה"קיצוני" וה"חריג" הנדרש, ולפיכך    2021כאמור מכתב   .30

נבקש להסתייג    , וגם למען הזהירות  ,מסיבות עקרוניותיש לקבל את העתירה מטעם זה. אולם  

, ומיצירת  מ"ש ובפסק הדין בעתירה הקודמתנחרצות מהעמדה שבאה לידי ביטוי בתגובת היוע
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קריאה לחרם על ישראל    -קטגוריה חדשה לשיקול חיצוני המצדיק מניעת הענקת פרס ישראל  

  2011  –הקבוע בחוק למניעת פגיעה בישראל באמצעות חרם, תשע"א  של המונח,  במובנו הרחב  

החרם"(. "חוק  חוק    )להלן:  כי  לציין  חובה  מוצאים  אנו  זה  אנטי  החרםבעניין  במינוח  - נוקט 

של   החרמה  איננה  להתנחלות  התנגדות  בשל  מוסד  או  אדם  החרמת  שכן  בעליל  טקסטואלי 

ואף יש הסבורים כי הדבר הוא בגדר סיוע וחיזוק של מדינת ישראל. השימוש בתיבה  ,  "ישראל"

טבעי של מלאכת ההגדרות המשפטיות המזכירה את  -דוגמא לכוח העל  "חרם על ישראל" היא

מים בין שהיא דג ובין  -ג" פירושו כל חיית : "דוקבעה  1937רת "דג" שנכללה בפקודת הדיג,  הגד

 . "שאינה דג

מקום,   .31 רביםמכל  עשורים  ולאורך  פעמים  אינספור  והדגישה  חזרה  בנושא  שהפסיקה    ,נזכיר 

ושהתבטאויות של המועמד שאינן נוגעות לתחומו המקצועי  שהפרס ניתן על מצוינות מקצועית  

   .אינן עילה לשלול אותן וא מקבל את הפרס,שבשלו ה

על תקינות פעילותן של  "  לפקח  אך ורקבעבר שלטה בכיפה התפיסה שתפקיד שר החינוך הוא   .32

ועדות השופטים לפרס ישראל, ואין סמכות זו מתירה לשר להתערב בהכרעותיהן ובהערכותיהן  

ח"כ שאול יהלום נ' שרת   2769/04בג"ץ  דברי כב' השופט מצא ב " ).של הוועדות לגופן מטוב עד רע

. תפיסה זו קבעה  ()להלן: "עניין תומרקין"(  837בעמ'   2004 823(  4נח) ,החינוך, התרבות והספורט

לש התבטאויות    שר/האין  בשל  הזוכה  בבחירת  להתערב  ואף  של  "חיצוניות"הסמכות  ו/ה, 

 )שם,  "ני של פעולת הוועדהממו -פיקוח שבידי שר החינוך לקיים מוגבל לבחינת הפן הארגונישה"

 .שם(

בשלו   .33 שניתן  חיצוני"  כ"שיקול  לשמש  יוכלו  זאת  קיצוניות שבכל  כה  שיש התבטאויות  הרעיון 

  פורום משפטי למען ארץ ישראל נ' שרת   2454/08בג"ץ  עלה כאמרת אגב ב  ,למנוע את מתן הפרס

בפסקה  17.4.2008))  החינוך שטרנהל"(  "עניין  )להלן:  שם10,  ארבל    ,,  השופטת  כב'  התייחסה 

כדוגמאות    "שפלה או ביזוי כה קשים בכבודו של אדם או של ציבור עמדות גזעניות... ה"להבעת  

כב' השופט )כתוארו אז( מלצר הוסיף באותה פרשה כי אותם מקרים נדירים  לחריגים כאמור.  

  לפסק דינו(   4)שם, בפסקה    " .חוק יסוד: הכנסתל א7מסעיף   ייתכן וניתן ללמוד בדרך אנלוגית"

התחשבות בהתבטאויות  הן ש,  בפסק הדין בעתירה הקודמתחזר על הדברים  כב' השופט עמית  

העתירה  " )שמורה לנסיבות קיצוניות וחריגות במיוחד"  )כסוג של שיקולים חיצוניים(  חיצוניות

א לחוק יסוד: הכנסת עשוי לשמש כרשימת מצאי למעשים  7, והן שסעיף  (23פסקה  הקודמת, ב 

 .(17פסקה שם, ב )והתבטאויות כאמור 

הן    – כפולה  גישה מצמצמת  ב  גם לאחר ההרחבה הבאה לידי ביטוי בציטוט הנ"ל, עדיין מדובר  .34

הקטגוריות  )מישור  לשקילה ביחס למשרעת התכנים שיכולים להיחשב "שיקול חיצוני" לגיטימי 

ההתב  התכניות החיצוניותטשל  הנדרשת(אויות  והחריגות  הקיצוניות  עוצמת  מבחינת  והן   ,  

הסתה לגזענות ותמיכה במאבק של    -  א7נכללות בסעיף  הקטגוריות התכניות ש .  (המידה)מישור  

הן של ביטויים שהמחוקק הישראלי אסר    - מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל  

בדין הפלילי. אמנם שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית איננה  גם  עליהם  

שונה של האופי הרצוי  מעשה פלילי )ולכן ספק אם מוצדק למנוע פרס ישראל למי שאוחז בתפיסה  

 של המדינה( אך היא לפחות נתפסת כמייצגת את הבסיס הערכי של החברה בישראל. 

http://www.nevo.co.il/law/72242/7a
http://www.nevo.co.il/law/72242
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לכך שבית המשפט הנכבד דחה    ההביא  מת זו של התחשבות בהתבטאויות חיצוניות,צמצתפיסה מ .35

פגעו  היו אכן קשות ביותר ועתירות שביקשו למנוע את הפרס מזוכים שהתבטאויותיהם  שורה של  

 בציבורים שלמים.  

 :כאמור בפסק הדיןאף ש תומרקיןיגאל כך נדחתה העתירה נגד מתן הפרס לפסל  .36

בדברים שיוחסו לו, במאמרים ובראיונות בתקשורת ביטא תומרקין טינה  "

שונים   ציבור  חלקי  כלפי  כלפי  ובוז  גם  אך  ודתיים,  חרדים  כלפי  )בעיקר 

לשנאת   הסיבה  את  תלה  היתר,  בין  כך,  מסוימות(.  לעדות  המשתייכים 

יהודים בקרב הגויים בדמותו של היהודי החרד, תיאר כמה ממצוות היהדות  

   "כ"פולחנים ברבריים" וחלקים מאוכלוסיית ישראל כ"אספסוף

 )828עניין תומרקין, בעמ'  )

- כך נדחתה לאחרונה העתירה נגד מתן הפרס לרב יעקב אריאל שדבריו בגנות המשפחה החדו .37

האגודה למען הלהט"ב בישראל    1977/20  ץ)בג"  הומו/לסבופוביתהסתה    מהוויםינית ללא ספק  מ

.  (, להלן: "פרשת הרב אריאל", אתר הרשות השופטת26.4.2020, פס"ד מיום  נ' שר החינוך ואח'

 : אריאל הרב  בין היתר אמר

משפחה נורמטיבית מורכבת מאב, אם וילדים. משפחה לא נורמטיבית היא  "

  ;"לא משפחה מסודרת ותקינה, ויש לה בעיות פסיכולוגיות 

נכות" " "נכים צריכים טיפול,  - ו  כשאין לאדם קשר טבעי למין האחר זאת 

 צריכים עזרה"; 

ואחרות לעזור להם, אבל   ודרכים כאלו  יש טיפול פסיכולוגי  "יש תרופות, 

צריך להכיר בעובדה שמי שלא יכול להקים משפחה נורמטיבית יש לו בעיה";  

   .""צריך לפתור את הבעיה וצריך לרחם עליהםש

 . אין להשכיר לזוג לסביות דירהקבע כי הרב אריאל ועוד פורסם )ולא הוכחש( ש 

   :לפסק דינה של כב' השופטת ברון( 7)פסקה  אריאלהרב בית המשפט בפרשת  אכן, כפי שקבע .38

סקירת הפסיקה מלמדת כי לאורך השנים ניתן פרס ישראל גם למי שהחזיק  "

שאט   ומעוררות  קיצוניות  אף  ולעיתים  במחלוקת,  שנויות  אישיות  בדעות 

 ". נפש, ובית משפט זה נמנע מלהתערב

קריאה  היועמ"ש והכרעת בית המשפט הנכבד בעתירה הקודמת, לפיה "על הרקע הזה, עמדת   .39

שויה להיכנס לגדר המקרים  ...עישראל  לחרם על מדינת ישראל או לחרם על האקדמיה במדינת 

"חיצוני בשיקול  והחריגים של התחשבות  כב' השופט  -לחוות  20)פסקה    "הקיצוניים  של  דעתו 

ההתבטאויות שניתן להתחשב בהם כשיקול חיצוני  מהווה הרחבה משמעותית של קשת  ,  עמית(

גם חרם לפיה "  בעתירה הקודמת,  . עמדת שופטי הרובלהתערבות מיניסטריאלית במתן הפרס

אדם לאפשר   כלפי  בכוחו  שיש  חריג,  מקרה  כדי  לעלות  עשוי  מסוים,  מוסד  כלפי  או    מסוים, 
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'חיצוניים בשיקולים  )פסקה  'התחשבות  סו-לחוות  5"  השופט  של  הרחבה  דעתו  מהווה  לברג(, 

 . המידהשל שיקולים חיצוניים והם במישור  התכניותהקטגוריות במיוחד הן במישור גדולה 

מיניים, קריאה  -הסתה נגד זוגות חד  ר:מעתה אמושאר על כנו,  יאם פסק הדין בעתירה הקודמת י .40

 – כל אלה  – "צריכים טיפול" שלא להשכיר להם דירות, תיוגם כ"נכים" ה

אך אינן נוגעות במישרין לעשייה    –בוטות ועולבות בציבור שלם  ת,  צורמו"

המקצועית שבגינה הוחלט להעניק לו את הפרס, ומשכך ובהיותן מוגנות על  

 " .אינן רלוונטיות להמלצת ועדת הפרס בעניינוידי חופש הביטוי 

 ( ,לפסק דינה של כב' השופטת ברון 10)פרשת הרב אריאל, פסקה 

עם גוף שלראיית הקורא קיומו מהווה הפרה    או אקדמי  מקשר כלכלי  ואילו קריאה להימנעות

שויה להיכנס לגדר המקרים  ע"  – היא    –  של הדין הבינלאומי, פוגע בזכויות אדם ואינו מוסרי

 ."הקיצוניים והחריגים של התחשבות בשיקול "חיצוני

פגיעה  הביטוי הפוליטי מבלי שהמשיב יטען שלהרחבה זו אין עיגון בדין. היא מהווה פגיעה בחופש   .41

ולכן היא לא צולחת את המבחן החוקתי    , מכוח הסמכה מפורשת בוהותרה  נקבעה בחוק או    זו

 נזכיר בעניין זה מושכלות ראשונים:  יסוד: כבוד האדם וחירותו.-לחוק 8סעיף הראשוני שקובע 

ראוי" שנמצא  ממי  הפרס  מניעת  את  לראות  שלא  הישגיו    קשה  בשל  לו 

, ולו באופן  כפגיעה בחופש הביטוי  ,ם, אך על בסיס עמדות שהביעהמקצועיי

  שאין לה מקום במשטר  אפקט של 'סתימת פיות' לה    עקיף. תוצאה שכזו יש

של מסר  לא  אם  המתקבל  המסר  מהו  שהלוא  עצם    דמוקרטי,  השתקה? 

פופולרית דעה שאינה  כי הבעת  תוצאות    הידיעה  זמן  כעבור  עשויה לשאת 

לו   שיש  אינה    היבטבמישור  פרס,  הענקת  של  דרך  על  אם  גם  מקצועי, 

 " ביטוי במשטר דמוקרטי עם תרבות של חופש  מתיישבת

 (, ההדגשה שלנולפסק דינה של כב' השופטת ארבל  10, פסקה  שטרנהל)עניין  

אינה יכולה לעמוד שכן החוק כלל רשימה סגורה של סנקציות    בעניין זההחרם    חוקההישענות על   .42

אינה כוללת שלילת פרסים. זאת ועוד: הרכיב בהגדרת "חרם    זוו  ,לחרם  ם איהמוטלות על הקור

על ישראל" הנוגע ל"שטחים שבשליטתה" עבר את הבחינה החוקתית של בית המשפט הנכבד  

שיניו   בג"ץ  5239/11)בג"ץ  בעור  בג"ץ  5392/11,  בג"ץ  5549/11,  נ'    2072/11,  ואח'  אבנרי  אורי 

הרוב מאמצים איזון עדין ביותר שמכוחו נפסלה    טי, וזאת תוך ששופ( 15.4.2015)נבו,    הכנסת ואח'

ונלקחה בחשבון משרעת הסנקציות שנקבעה בחוק: עוולה    ,האפשרות לתבוע ללא הוכחת נזק

  ( לחוק החרם( 5)-(1)א()4כלכליות שונות )סעיף  , ומניעת הטבות  )א( לחוק החרם(2)סעיף    נזיקית

איננו יודעים כיצד היה בית    . שיותקנו  היוועצות ופעולה לפי תקנות   שלהליך    דורשתשהפעלתן  

תוך שהדבר מפר    קוראים לחרם  ות עלנוספסנקציות   מטילהמשפט הנכבד פוסק אילו היה החוק  

 . את האיזון האמור
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כפועל יוצא מהיעדר עיגון בדין להוספת הקטגוריה של קריאה לחרם  זאת ועוד וחשוב לא פחות:  .43

חיצוני "שיקול  לשמש  שיכולים  הנושאים  ישראל  ",  לרשימת  פרס  לשלילת  כבסיס  בהם  הכרה 

)של    חרם ביחס ל"שטחים שבשליטתה"ל בהקשר הספציפי של התבטאויות העולות כדי קריאה  

   פוליטית ולא משפטית.הכרעה כ נתפסתמדינת ישראל( 

אוניברסיטאיים, אגודות  -ןורת ההצהרות והמכתבים של גופים אוניברסיטאיים, בי ש על כך    יעידו .44

ושכולם מתייחסים להחלטה    ,(1צורפו לתגובה זו )נספח  צוינו לעיל ומקצועיות וזוכי פרסים ש

 נושא עתירה זו )וההחלטה נושא העתירה הקודמת( כנובעת מהתגייסות לטובת מחנה פוליטי. 

ומהדימוי שידבק בפרס   .45 ם ההרחבה שנעשתה  אאין שום אפשרות להתחמק מהמסקנה הזו, 

של בפסק הדין הקודם תישאר על כנה: שהפרס הופך לפרס המוענק על השיגים מקצועיים  

 . חברי וחברות מחנה פוליטי אחד בישראל

לאור האמור המשיב סבור שיש לשוב אל תלם הפסיקה החרוש היטב בנושא פרס ישראל ולבטל   .46

 ן הקודם. את ההרחבה המשמעותית והמסוכנת שנוצרה כתוצאה מפסק הדי

 וף דברס .ה

המשיב סבור מהטעמים שפורטו לעיל כי יש לבטל את החלטת השרה ולקבוע שפרס ישראל במדעי   .47

 בטקס הקרוב או מוקדם יותר לפי בחירתו. המחשב ומתמטיקה לשנת תשפ"א יוענק לו

בהוצאות המשפט שנגרמו לו ובשכר טירחת עורכי    1-4מבקש בנוסף לחייב את המשיבים    שיבהמ .48

  , זו הפעם השנייה   ,מפנה את תשומת לב בית המשפט הנכבד לכך שהוא נגרר  שיבבעניין זה המ  דינו.

הפרסמשפטילהליך   את  לעצמו  ביקש  שהוא  ללא  וזאת  שהוא    ,  חטאו  וכל  מועמדות  הגיש  או 

 הצטיין במדעי המחשב ובמתמטיקה.  

בהליך הקודם החליטו שופטי הרוב )בניגוד לדעתו של כב' השופט עמית( שהוא לא זכאי להוצאות   .49

ה לשרת החינוך לשיקול  ילטובתו וזאת משום שאופרטיבית ההכרעה הייתה להחזיר את הסוגי

, אך בכל מקרה  לא מובן לנוזכאי לפרס. נודה שהסבר זה  מחודש, ולא נקבע שהוא באופן סופי  

הפעם דומה שיהיה זו בלתי הוגן במיוחד למנוע ממנו הוצאות וזאת לאחר שנאלץ להצטייד בייצוג  

 זמן בהליך. -משפטי ולהשקיע ממון ומשאבי

לחייב את המשיבים  תנאי למוחלט ו- לאור כל האמור מתבקש בית המשפט הנכבד להפוך את הצו על

 בהוצאות המשפט ובשכר טירחת עו"ד, והכל בתוספת מע"מ וריבית כחוק. 1-4

  3.1.2022היום: 

 

________________                                __________________ 

 ד , עו"אלי שבילי                                           מיכאל ספרד, עו"ד  

 5ב"כ המשיב מס' 



 1נספח  

 

האקדמיה הישראלית  הודעת )המועצה ונשיאי עבר של(   .א

 2021באפריל  10, למדעים

 1עמ' 

של(   .ב עבר  ונשיאי  הווה  )נשיא  האקדמיה  הודעת 

 2021בנובמבר   18הישראלית למדעים 

 2עמ' 

 3עמ'  2021במרץ   19 ,וד הישראלי למתמטיקההאיגהודעת  .ג

סנטית של האוניברסיאות להגנה  -דה הביןעהומכתבי   .ד

והיועמ"ש,    על העצמאות האקדמית    18אל שר החינוך 

 . 2021במאי  

 4עמ' 

ות להגנה  סנטית של האוניברסיטא-ועדה הביןהמכתב   .ה

באוגוסט    12אל שרת החינוך,    על העצמאות האקדמית 

2021 . 

 6עמ' 

של   .ו הבינלאומיים  מכתב  הפרסים  חתני 

המחשב   במדעי  ביותר  החשובים/יוקרתיים 

שר  התאורטיים   אל  למתמטיקה(  נושקים  )ובתחומים 

הממשלה,    ,החינוך ראש  המדינה,  לנשיא  עותקים  עם 

 2021 באפריל 22וראש הממשלה החליפי, 

 7עמ' 

אל שרת    שפ"א ת  ישראל   זוכי פרס   תחמש מכתב גלוי של   .ז

   2021 נובמבר ב 23החינוך, 

 8עמ' 

האוניברסיטאותמכתב   .ח ראשי  מינוס    ועד  )הציבוריות, 

 . 2021 נובמברב  19אילן( אל שרת החינוך, -בר

 9עמ' 

 10עמ'  2021  אפרילב 7, מכון ויצמן למדעהודעה לעיתונות של  .ט

 11עמ'  2021  נובמברב   18,  מכון ויצמן למדעהודעה לעיתונות של   .י

האקדמי  ת  עצומ . יא הסגל  וייצמןחברי  פורסמה  במכון   ,

 2021 אפרילב 11"הארץ" ביום עיתון  ב

 12עמ' 

, מכון ויצמן)תחליף סנט( של    מועצה המדעיתה  החלטת . יב

 . 2021 אפרילב  14יום  פורסמה ב 

 13עמ' 
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