משרד דיקן הסטודנטים Dean of Students Office

4.5..4
שלום רב,
מכתב זה מתייחס לאירועים שהתרחשו בקמפוס הר הצופים בימים האחרונים .אירועים
של פעילות פוליטית לא חוקית מצד קבוצת סטודנטים ,שהאוניברסיטה נדרשת להתמודד
אתם.
כידוע ,באוניברסיטה העברית מתקיימת פעילות ציבורית רחבה של תאי סטודנטים,
המוסדרת בתקנון פעילות ציבורית באוניברסיטה .התקנון קובע נוהל של הגשת בקשות
מראש לפעילות ציבורית .באוניברסיטה רשומים כ 53-תאי סטודנטים המייצגים קשת
רחבה של דעות ועמדות פוליטיות וחברתיות.

פרופ' אודי שביט
דיקן הסטודנטים
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האוניברסיטה העברית נוקטת מדיניות ליברלית ביותר ולמעשה מתירה כל פעילות שאינה
נוגדת את חוקי המדינה .על מנת לאפשר פעילות ציבורית בהיקף כה רחב ובמינימום של
מגבלות על התכנים ,יש הכרח שכל התאים יכבדו את הוראות התקנון ויבקשו אישור
מראש על הפעילות המתוכננת.
לפני מספר ימים התקיימה בקמפוס הר הצופים הפגנה של סטודנטים מבלי שהתבקש
אישור כנדרש .יש להדגיש כי לא הייתה כל סיבה לאי הגשת בקשה .כיוון שההפגנה הייתה
לא חוקית הגיעו למקום אנשי אגף הביטחון וביקשו מהמפגינים להזדהות ,אך הם סרבו
(סירוב להזדהות מהווה עבירה על חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים והינו בניגוד
לתקנון הפעילות של האוניברסיטה) .לאחר מכן אנשי הביטחון ביקשו מהמפגינים לפזר
את ההפגנה ,אך גם להוראה זו הם לא צייתו .נעשה ניסיון לפנות את המפגינים על ידי
קציני הביטחון אך הם סרבו לפנות את המקום.
בנסיבות אלה ,נאלצה האוניברסיטה להזמין כוח משטרה על מנת לפזר את ההפגנה.
הזמנת משטרה לקמפוס הוא אירוע נדיר ,והחלטה על כך מתקבלת בדרגים הגבוהים
ביותר של הנהלת האוניברסיטה.
ביום שלאחר מכן שוב הפגינה אותה קבוצת סטודנטים ,ושוב ללא הגשת בקשה לקיום
הפגנה .גם ביום זה חברי הקבוצה סרבו להיענות לדרישות אנשי הביטחון להזדהות ו/או
לפזר את ההפגנה.
האוניברסיטה דוגלת בחופש פעילות וחופש ביטוי רחב ביותר בקמפוסים השונים שלה ,אך
אלה יכולים להתקיים אך ורק תוך שיתוף פעולה בין האוניברסיטה לתאי הסטודנטים,
תוך הקפדה על התנהלות בהתאם לתקנון פעילות ציבורית ,ותוך כבוד הדדי של כל
הצדדים .פעילות מסוג זה שמבצעת קבוצת הסטודנטים ללא אישור פוגעת במרקם החיים
העדין של קהילת האוניברסיטה ,ועלולה להביא להפסקת הפעילות הציבורית
באוניברסיטה בכללה.
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