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  סקת הפעילות הציבורית באוניברסיטת חיפההפמכתב' בעניי& : הנדו&

        

, 2012בנובמבר  20הריני להשיב לפניית' מיו# , אוניברסיטת חיפה, בש# מרשתנו

  :המופנית אל נשיא האוניברסיטה

  

האמור . ראשית אציי& כי אי& לארגו& המיוצג על יד' כל מעמד בסוגיה שבנדו& .1

 .מחמת הנימוס בלבד ,לפיכ', המש' מכתב זה נכתבב

גת העובדות וה& בתיאור המצב אשר כשל ה& בהצ, צר לנו על תוכ& מכתב' .2

 . המשפטי ואי& לנו אלא לדחות את האמור בו

 י#העיקרי ייעודיה. האוניברסיטה איננה גו* ציבורי ושטחה איננו שטח ציבורי .3

והיא מהווה מרכז להחלפת דעות  הוראה ומחקר ינ#השל האוניברסיטה 

 ניתציבורית באוניברסיטה היא משהפעילות ה .בתחומי הוראה ומחקר אלה

 .לכ'

: האמת .הצגת הדברי# במכתב' איננה משקפת נכונה את המציאות .4

הכל , אוניברסיטת חיפה מאפשרת ומאשרת פעילות ציבורית ענפה בתחומה

 .בהתא# לדי& ולנהלי האוניברסיטה



  

  
  

   /2 
  

אינ& זכויות , כמו ג# הזכות להתארג& ולהפגי&, חופש הביטוי בכלל, כפי שבוודאי ידוע ל' .5

 .זכויות חשובות אחרות אל מולויש לאזנ& , לותמוחלטות ובלתי מוגב

סיפא שלו  6בסעי* , למכתב' קובע מפורשות 3ג# חוק זכויות הסטודנט אליו הפנית בסעי*  .6

כי החופש להתארג& ולהפגי& כפו* לכללי# הקבועי# , )לא נזכר במכתב', משו# מה, אשר(

 .בתקנו& האוניברסיטה

ות הציבורית לתקופה קצובה התקבלה כדי& ועל החלטת נשיא האוניברסיטה על הפסקת הפעיל .7

ההחלטה נתקבלה . פי הסמכות שניתנה לנשיא בתקנו& הפעילות הציבורית של האוניברסיטה

הבטחת ל הנוגעי#ובה# השיקולי# כבדי המשקל , שנשקלו כל השיקולי# הרלבנטיי# לאחר

 .קר בהשלו# הבאי# בחצריה של האוניברסיטה וקיו# מהל' תקי& של לימודי# ומח

 �לא למותר לציי& כי תקנו& הפעילות הציבורית של אוניברסיטת חיפה עמד לביקורת שיפוטית  .8

ונקבע לגביו כי מדובר  �לרבות בדבר הסמכות המוקנית לנשיא להורות על הפסקת פעילות 

 .זכויותה בי&בתקנו& שיש בו איזו& ראוי 

דיו& שהתקיי# בשבוע שעבר בי& ב �ובהתייחס לעניי& הבחירות לאגודת הסטודנטי# , לבסו* .9

הציעה , ר ועדת הבחירות"דיק& הסטודנטי# ונציגי כל התאי# המשתתפי# בבחירות ויו

. האוניברסיטה לדחות את מועד הבחירות עד לאחר תו# תקופת הפסקת הפעילות הציבורית

נציגי התאי# המשתתפי# העדיפו פתרו& אחר ובעקבות זאת סוכ# כי הבחירות תתקיימנה 

 �כחריג להחלטת נשיא האוניברסיטה בדבר השעיית הפעילות הציבורית  �במועד& המקורי וכי 

 .בתנאי# ובאופ& שסוכ# בי& הצדדי#, תתאפשר פעילות ציבורית בקמפוס לקראת הבחירות

  

  ,ח"בכבוד רב ובב
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