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 9/11/2011          :לכבוד

 נשיאה, רבקה כרמי ' פרופ

 

 ,לרבקה שלום 

 .עידן לנדו' בימים אלה התברר לנו שהנהלת האוניברסיטה  הטילה סנקציה כספית על פרופ

עידן החזיר את חובות  .עידן ריצה מאסר בן שבוע בכלא הצבאי בשל סירובו לשרת בשטחים

ניכוי : אוניברסיטת בן גוריון הטילה עליו סנקציה .יד לאחר ששב לעבודתוההוראה שלו מ

וזאת מאחר ולטענתה בעת שהיה נתון , ₪ 2,000 -כ, מחצית משכרו בגין אותה תקופה

איש מאתנו אינו נתון  .זו היא כמובן טענה מלאכותית .במאסר לא יכול היה לעסוק במחקר

הדרך  .מן בהם מבוצעת פעילותו המחקריתלמעקב או לפיקוח בכל הנוגע למקום או לז

היא ידועה ומעוגנת בתקנון  .להערכת ההישגים המחקריים אינה מצויה בשעון הנוכחות

 .ארגון חברי הסגל האקדמי הבכיר מסתייג ממהלך זה, לפיכך . האקדמי

אין בתקנון האקדמי או בכל הוראה תקנונית אחרת איסור על הבעת השקפה פוליטית זו או 

וזאת , יתכן תרחיש בו חבר סגל יפגע בדימויו בשמו  או בכבודו של המוסד , אכן .אחרת

אבל מתן ביטוי לדעות פוליטיות אינה יכולה , בהתנהגות או בהתבטאות בלתי הולמות

 .להיחשב להתנהגות בלתי הולמת 

ן עידן לנדו הפר את חובותיו כחבר סגל כפי שהינן קבועות בתקנו' אם יש מי שסבור כי פרופ

פתוחה בפניו , שלא מילא בנאמנות את תפקידו כחוקר וכמורה, משמעת הסגל האקדמי

. לתכלית זו קיים ההליך המשמעתי, למטרה זו ממש קיים התקנון. הדרך הקבועה בתקנון זה

 .אין בעניין זה דרכי קיצור או דרכים חילופיות. עונשים ניתן להטיל בתום הליך משמעתי

יתייצב מאחוריו , עידן לנדו' לא ישלים עם  משפט השדה שנערך לפרופהארגון , אשר על כן

 . שהוטל עליו" קנס"וידרוש את החזר ה

 .ועידן לנד ' אין לראות במכתב זה הבעת תמיכה בדעותיו או במעשיו של פרופ
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