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  ,שלו+ רב

  !!!דחו�

  תי לציו� יו$ הַנְ"ָ ה באוניברסיטת חיפהרוע אומניביטול א: הנדו�

  

בדרישה לעיי� , מר מוחמד חלאילה, ש באוניברסיטה" לפנות אליכ+ בש+ מזכיר תא חדוהרינ

רוע האומנתי לציו� יו+ הנ,בה וזאת ללא כל דיחוי ומהנימוקי+ ימחדש ולחזור ולאשר קיו+ הא

  :המפורטי+ להל�

  

רוע אומנתי י בקשה לקיו+ א,ש"נטי+ של חדלאחרונה הגיש מר חלאילה בש+ תא הסטוד .1

. ב,יכובו של השחק� סלי+ דאו" ��غ ���� – סלי+' סאג"פוליטי במסגרתו תוצג הצגת 

מר  ובהנחייתו של �15.5.12 יו+ הנ,בה החל בתארי/ רוע זה אמור היה להיער/ לציויא

 . סער סקאלי

  

הוא היה אמור להתקיי+  וי הנהלת האוניברסיטה"ל ע"רוע הנילפני יומיי+ אושר הא .2

 להטילאול+ לאחר מת� האישור החלה ההנהלה .  באול+ ספדיה16:00היו+ בשעה 

, "ַנְ,1ָה"איסור חלוקת ,רוזי+ הכוללי+ את המלה , כגו�, רועימגבלות שונות על קיו+ הא

יסור על כניסתו למתח+ האוניברסיטה א, רוע מר סער סקאלייביטול השתתפות מנחה הא

 .להוציאו משטח האוניברסיטה במידה וייכנסוא4 איו+ 

  
בוטל האישור שהוענק , אלא שהיו+ וכשעה וחצי בלבד לפני תחילת ההצגה, לא זו בלבד .3

י� דיקא�  לבמר חלאילהבי� היו+ במהל/ ישיבה שהתקיימה . לקיו+ הפעילות

וכ� מהנהלת , מר גדעו� סער, עקב לחצי+ מצד שר החינו/ציי� הדיק� כי , הסטודנטי+

רוע להיו+ ודחייתו כדבריו יביטול הא לעהוחלט , האוניברסיטה ואגודת הסטודנטי+

 . לשבוע ימי+

  
בעל שהינו רוע האומנתי לציו� יו+ הנכבה הינו חלק מחופש הביטוי הפוליטי יקיו+ הא .4

חשיבות מכרעת , רוע סמו/ לציו� יו+ הנכבהילמועד קיו+ הא. מעמד חוקתי על חוקי
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מרוקנת , רוע וא4 דחייתו למועד אחריבמימוש חופש הביטוי הפוליטי ועל כ� ביטול הא

מתוכ� את המהות מאחורי קיו+ הפעילות ובכ/ פוגעת בחופש הביטוי ה� של המארגני+ 

 .  רועיוה� של הסטודנטי+ המשתתפי+ בא

  
אחורי ההגנה על חופש הביטוי הינה דווקא במצב של כי אחת ממושכלות היסוד מ, יודגש .5

החובה שלא לפגוע .  כא�ורית ופוליטית כפי שהוא המקרהמחלוקת במיוחד בסוגיה ציב

 מעמדה כגו4 דו מהותי בזכות החוקתית לחופש הביטוי חלה ג+ על האוניברסיטה בשל

 .יעליו חל המשפט הציבור

  
 2007 –ז "התשס, חוק זכויות הסטודנט רוע מנוגד ג+ להוראותיביטול הא, יתרה מזו .6

 ומדגיש אוסר על מוסדות להשכלה גבוהה מלהגביל את חופש הביטוי של הסטודנטי+ה

    .את זכות+ של הסטודנטי+ לחופש הביטוי ולחופש ההפגנה

  
 

  
רוע האומנתי וזאת ללא כל דיחוי וכפי יהאעל כ� הנכ+ מתבקשי+ לחזור ולאשר את קיו+ 

  .י מר סקאלי"רוע עירית לרבות חלוקת כרוזי+ והנחיית האשנתבקש בבקשה המקו

  

  

  

  ,          בכבוד רב        

  

   די��עורכת , סאוס� זהר          ד"עו,         ד� יקיר

                    

 


