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      לכבוד   לכבוד                                     

 פרופ' חגית מסר ירון     הרב שי פירון

  סגנית יו''ר המועצה להשכלה גבוהה  שר החינוך ויו''ר המועצה להשכלה גבוהה

 6263505-20בפקס:     6520035-20ס: בפק

 

 שלום רב,

 

  טודנטים ערבים במוסדות להשכלה גבוהההליכים משמעתיים נגד ס תנקיט: הנדון

 יותעקב הבעת עמדות פוליט

 

במוסדות להשכלה הערבים של הסטודנטים על חופש הביטוי  הריני לפנות אליכם בעניין הטלת מגבלות

 גבוהה ונקיטת צעדים משמעתיים כנגדם, הכל כמפורט להלן:

 

"צוק איתן", ועל רקע האירועים שקדמו לו, אנו עדים  המכונההצבאי ע צבמאז תחילת המ .1

לתופעה שהולכת ומשתרשת במוסדות להשכלה גבוהה לפיה מוטלות מגבלות על חופש הביטוי 

של הסטודנטים המביעים את דעתם לגבי המבצע ולגבי אופי הלחימה המתנהלת בו, כאשר רוב 

 ההתבטאויות האלו פורסמו ברשתות החברתיות.

 

אנו למדים כי סטודנטים ומדיווחים תקשורתיים שונים, צדם של שהגיעו אלינו מת רבופניות מ .0

המוסדות האקדמאיים נטלו חלק בהגבלת חופש הביטוי של הסטודנטים ואף נקטו בצעדים 

 משמעתיים נגד חלק לא מבוטל מהם, מבלי שתהיה להם כל סמכות לכך.

 
, בדרך כלל, בעקבות פרסום מתבצעתם ראוי לציין, כי נקיטת הליכים משמעתיים נגד סטודנטי .4

לרדוף שמותיהם של הסטודנטים בקבוצות משתמשים ברשתות החברתיות ששמו להן למטרה 

ך ללא עוררין התומהקונסנזוס שדעותיהם אינן עולות בקנה אחד עם הערבים את הסטודנטים 

 בפעולות הצבא בעזה.

 

גריון -באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת בןזאת ועוד, לפני מספר ימים קיבלו הסטודנטים  .3

הודעה מטעם ראשי האוניברסיטה שמזהירות אותם מפני העמדה לדין משמעתי באם יתברר כי 

 ברשתות החברתיות.הם התבטאו בצורה פוגענית וקיצונית 

 
 

 לציבור הסטודנטים.  ת== מצ''ב צילום של הודעות האוניברסיטאו
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התבטאויות של סטודנטים והבעת דעות והשקפות פוליטיות שאינן מתיישבות עם דעת הרוב,  .6

וגם אם ניתן להגדיר אותן כמקוממות וחורגות מהשיח הציבורי, הרי שהן חוסות תחת הזכות 

החוקתית לחופש ביטוי ואין למוסדות האקדמאיים סמכות לשפוט את תוכנן בהתאם לאמות 

מסוימת ואין זה מתפקידם לקבוע אילו התבטאויות חוסות תחת מידה של השקפה פוליטית 

חופש הביטוי ואילו התבטאויות ניתן לכלול תחת עבירות ההסתה וההמרדה המנויות בדין 

 הפלילי.  

 

הדברים מקבלים משנה תוקף לאור העובדה שההתבטאויות הנ"ל אינן קשורות לפעילות  .5

 חוק זכויות הסטודנט פוס האוניברסיטאי.הציבורית בתוך הקמהפעילות הסטודנטיאלית או 

את חופש באופן מידתי שמסדיר, בין היתר, את סמכותם של המוסדות האקדמאיים להגביל 

אך ורק לדברים ולפעולות המתבצעים בתוך כותלי הקמפוס מתייחס של הסטודנטים הביטוי 

להגביל את והנוגעות למהלך התקין של הלימודים. מקל וחומר שלא מוענקת להם המסכות 

  מחוץ למרחב הפיזי של המוסד.בגין ביטויים  של הסטודנטיםחופש הביטוי 

 

לאור האמור לעיל, נבקשכם לפעול באופן מיידי ולהנחות את ראשי המוסדות האקדמיים  .7

נגד הסטודנטים הערבים אך ורק  והממונים על המשמעת להימנע מנקיטת צעדים משמעתיים

ולחדול מפרסום הוראות המגבילות את חופש הביטוי שצויין לעיל, בגלל התבטאויותיהם מסוג 

 של הסטודנטים ושל סגל המוסד. 

 
 

 

 

 

 

 בכבוד רב,                

 דין –סאוסן זהר, עורכת         
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