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בדואר ובפקס08-6472991 :

שלום רב,

הנדון :גיבוי של הנהלת אוניברסיטת בן גוריון לרמיסת חירות הביטוי
אנו פונים אליך בדרישה שתשימי קץ להתנהלותה החמורה של מחלקת הביטחון
באוניברסיטת בן גוריון ,ולהתנכלויות החוזרות ונשנות של עובדיה לחופש הביטוי של
תלמידי האוניברסיטה.
בכתבה ששודרה אמש בחדשות ערוץ  2ראינו כיצד אנשי מחלקת הביטחון ,לרבות
הבכירים שבהם ,מתנכלים לסטודנטים שמחלקים בשער האוניברסיטה עלונים ,התומכים
בהקמת מדינה פלסטינית ,באותו מקום ובאותן נסיבות שבהם מאפשרים לחלק באין
מפריע כרזות נגד פינוי התנחלויות או עלונים הקוראים לסטודנטים להשתתף ב"צעדת
הדגלים" בירושלים (תהלוכה שעברה לפני כשבוע בשכונות פלסטיניות בירושלים בקריאות
"איטבח אל ערב" ו"מוחמד מת").
מובן שאין אנו מלינים על כך שסוכני האוניברסיטה מתירים לפעילים ממחנה הימין לחלק
כרזות בשער האוניברסיטה" .חופש ביטוי מלא ,המאפשר פלורליזם מחשבתי וחילופי
דעות ,הינו חיוני לשגשוג מדעי ואקדמי" (ת"א (ת"א)  1332/08תמוז איתי נ' אוניברסיטת תל-
אביב) .אך מאותו טעם אנו מוחים נגד הגישה המפלה שבה נוקטת האוניברסיטה נגד חופש
הביטוי של סטודנטים משמאל ,דבר שהומחש בחדשות ליל אמש באופן שאינו משתמע
לשתי פנים ,ושחומרתו אינה מועמת גם בשים לב לאותם מקרים ,שבהם אתם מגבילים
ללא הצדקה את חופש הביטוי של פעילים מימין.
אין זו הפעם הראשונה ששירותי הביטחון באוניברסיטת בן גוריון פועלים באופן בוטה
ושערורייתי נגד חופש הביטוי הפוליטי ,ובמיוחד נגד ביטויים שאינם "בקונצנזוס לאומי
וציבורי מקיף" (ראי :ה"פ (ב"ש)  2085/07דויטשר והאגודה לזכויות האזרח נ' אוניברסיטת בן
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גוריון) .אלא שבכתבה מליל אמש היינו עדים לשפל חדש :בתגובתכם לדברים ששודרו
גיביתם ללא סייג את פעולות מחלקת הביטחון ,כמי ש"אמונה על שלומם וביטחונם של
עובדי ותלמידי המוסד ופועלת בהתאם להנחיות הנהלת האוניברסיטה" .הודעתכם
מסתיימת בהכרזה חגיגית ,שלפיה "עובדי הביטחון ימשיכו להבטיח שקמפוס
האוניברסיטה יביא לידי ביטוי את ערכי השוויון והדמוקרטיה ,במקביל להיותו קמפוס
שוקק חיים".
אנו נדהמים לנוכח הידיעה ,שההטיה הפוליטית הברורה ,שהפגינו אנשי מחלקת הביטחון
ביחס לחופש הביטוי של סטודנטים ,מבטיחה לדעתכם "את ערכי השוויון והדמוקרטיה";
שלא ראיתם לנכון להסתייג אפילו מניבולי הפה של אנשי הביטחון ,הבאים לפזר הפגנה של
סטודנטים ערבים " -שבור להם ת'ראש .ת'זיין אותו …שמאלני מניאק" – כאילו גם
דברים אלה ,ו המוטיבציות שהם חושפים ,הם "על פי הנחיות האוניברסיטה"; שגסות
רוח ושקרים (ראי ,למשל ,המאבטח שמכחיש את דבר ההפליה המתועדת בין ביטוי
לביטוי ,ועוד מעז ברוב חוצפתו לקרוא "שקרן" לסטודנט שמלין עליה) "ימשיכו
להבטיח… קמפוס שוקק חיים" כדברי ההודעה ששודרה בשמכם.
אנו דורשים שתחזרו בכם מהגיבוי להתנכלויות החוזרות ונשנות לערכי הדמוקרטיה
ולחירויות היסוד ,ושתנקטו בצעדים ממשיים ,לרבות בירור והסקת מסקנות אישיות
במקרה הצורך ,על מנת שה"קמפוס שוקק החיים" שבראשותכם יוכל לטפח ערכים אלה כ
כל מוסד אקדמי.

בכבוד רב ובברכה,

אבנר פינצ'וק ,עו"ד
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