
י"דאיירתשע"ד 140102.14

לכבוד:
פרופ' מנחם בן-ששון – נשיא האוניברסיטה העברית
שלום רב,

הנדון :דרישה לביטול הפגנה קיצונית ובלתי חוקית בלב האוניברסיטה העברית ובחסותה

היום , ,140102.14בשעה  14:..תתקיים באוניברסיטה העברית ,ברחבת ה"פורום"  שבקמפוס הר
הצופים,הפגנהלציוןיום"הנכבה"תוךקריאהלסרבנותמגיוסלצה"ל10 

מארגני ההפגנה אף פרסמו הודעה רשמית לאירוע ובה נכתב כי תכלית ההפגנה נועדה "להפעלת
לחציםעלהנהלתהאוניברסיטה,למיצויהדיןעםהאחראיםעלתקיפותהסטודנטיםהערביםופיזור
ההפגנותתוךכדישימושבאלימותוכוחומעצרים"(ראהנספח0)1 

שלושבעיותחמורותעולותמאופיההפגנה ומהןניתןלהסיקכיאין ולו סיבה קלושה אחת שיכולה
לנמק מדוע ההפגנה קיבלה אישור מהאוניברסיטה! 

 01ציון "הנכבה" :סעיף 21לחוקהתקציבובעיקרסעיף3בלחוקהתקציב,אשרמעניקלשרהאוצר
את האפשרות לפעול להפחתת התקצוב ,כאשר הגוף הוציא הוצאה שהיא במהותה אחד
המפורטיםלהלן:


שלילתקיומהשלמדינתישראלכמדינהיהודיתודמוקרטית;



הסתהלגזענות,לאלימותולטרור; 



תמיכהבמאבקמזויןאובמעשהטרור,שלמדינתאויבאושלארגוןטרור,נגדמדינת
ישראל; 



ציוןיוםהעצמאותאויוםהקמתהמדינהכיוםאבל; 



מעשהשלהשחתהאוביזויפיזיהפוגעבכבודדגלהמדינהאוסמלהמדינה0



כלומר :הפגנה לציון יום "הנכבה" בלב האוניברסיטה אינה עומדת בדרישות החוק .הוצאות
האבטחה הכבדות שנדרשת הפגנה שכזו יוצאו מכיס האוניברסיטה ומכאן שזו פורסת את חסותה על
ההפגנה ומממנת אותה.
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http://arabs48.com/?mod=articles&ID=108203&fb_action_ids=10154122251170416&fb_action_typ es=og
.recommends

אם תרצו -ציונות להיות או לחדול (ע"ר) מס' 266174885
טל –  675-5268552פקס – 65-2555665
ת.ד  25561ירושלים 14254

 02קריאה לסרבנות :סעיף  1.1לחוק העונשין עוסק בנושא הסתה להשתמטות וקובע כדלקמן:"מי
שהסית או שידל אדם החייב בשירות בכוח מזויין שלא ישרת בו או שלא יתייצב לפעולה צבאית,
דינו–מאסרחמששנים"0
כלומר :מתוך העובדה שתוכן ההפגנה גם קורא לסרבנות משירות בצבא ,הרי שיש בכך עבירה על
החוק .ומכאן שהאוניברסיטה העברית מאפשרת שתתקיים הפגנה בלתי חוקית באמתחתה .
 03מארגניההפגנהמודיםשההפגנהנועדה "להפעלתלחציםעלהנהלתהאוניברסיטה,למיצויהדין
עם000האחראיםעלתקיפותהסטודנטיםהערביםופיזורההפגנות"000כלומרההפגנהנועדהלתקוע
תריזביןהאוניברסיטהלביןאלוהאמוניםלשמורעלהסדרבה-המאבטחים0 
לסיכום

ההפגנה ביום רביעי אינה חוקית 0האוניברסיטה ,בפורסה עליה חסות ,אינה עומדת לעניות דעתנו
בדרישותשלחוקהתקציב0 
יש להבהיר כי ההפגנה עצמה אינה תוצאה של פעילות סטודנטיאלית 0אלא אנו רואים בה פרי של
הסתהאותהיצרומרצים0בהפגנההקודמתנגדהגיוסלצה"להשתתפולאפחותמ11-מרצים 0
 
שמות המרצים :ניסים אוטמזגין ,סדרה אזרחי ,דוד אנוך ,לואיז בית לחם ,יגאל ברונר ,עמוס
גולדברג,רוןדודאי,רותהכהן,דרורורמן,יוריפינס,2מנואלהקונסוני,דודשולמן,דימיטרישומסקי,
גדעוןשלח 3.המרצהיוריפינסאשרבהפגנתהסרבנותהקודמתקיללוגידףאתחה"כיריבלויןעוד
הגדילועודדסטודנטיםלהשתתףבהפגנותבלתיחוקיות0(ראההפניות)1,2

אותםמרצים ,גםאםהיובטוחיםשהםמפגיניםלמעןחופשהביטוי,הריבעמדםשםרקחזקואת
הרוח הגבית של אלו הקוראים לאי השתלבות בחברה הישראלית ואת המסיתים נגד המיעוטים
המתגייסיםלצה"ל 0

אדוני פרופ' מנחם בן-ששון – נשיא האוניברסיטה העברית ,מדובר באירוע הממיט חרפה על
האקדמיה כולה ואנו מלאי תקווה כי תחזור בך ותבטל את האירוע המביש הנ"ל.


מתן פלג
מנכ"ל תנועת "אם תרצו"
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" – 12:1[ .https://www.youtube.com/watch?v=3Q8-Sv_wBWEכבוד לסטודנטים שהם הפגינו (נגד גיוס) וחובה
שלהם להפגין"]
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[ https://www.youtube.com/watch?v=xmoP_v-ZLpYקללות של מרצה בהפגנה נגד הגיוס כלפי חה"כ יריב לוין]
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העתקים:
ח"כיאירלפיד–שרהאוצר 
ח"כשיפירון–שרהחינוךויו"רהמל"ג 
ח"כעמרםמצנע–יו"רועדתהחינוך 
פרופ'חגיתמסר-ירון–סיו"רהמל"ג 
פרופ'אשרכהן-רקטורהאוניברסיטההעברית 
פרופ'אודישביט–דיקןהסטודנטים 
חבריועדתהחינוך 
תקשורת 
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https://www.facebook.com/events/240940836105310/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular
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