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'לכב

,כרמי רבקה פרופסור

 גוריון-בן אוניברסיטת נשיאת

 לנדו עידן פרופסור חברנו כנגד האקדמי לתקנון מנוגדת אדמיניסטרטיבית ענישה פעולת: הנדון

,רבוםשל

, באוניברסיטה אנוש משאבי אגף החלטתעל בזעזוע שמענו בנגב גוריון-בן אוניברסיטת סגל כחברי
של אדמיניסטרטיבית סנקציה לנדו עידן' פרופעל להטיל, אתך אחת בעצה הבנתנו לפי שנתקבלה

בוסירו עקב הצבאי מעצרו בשל) התבצעלא שכביכול מחקר בגין(שבוע למשך משכרו 50% שלילת
 סנקציה. 1967בל"צה ידיעל שנכבשו בשטחים מילואים כחייל לשרת מצפון מטעמי

, הסגל חבר בזכויות הקפדה ללא, כלשהם משמעתיים הליכים ללא התבצעהזו אדמיניסטרטיבית
 פעולתשל המידי ביטולהאת דורשים אנו. וצדק משפטשל, ביותר קלושהגם ולו, עין מראית וללא

.אקדמי סגל חברשל המוקנות ולזכויותיו האוניברסיטה לתקנוני מוחלט בניגודתהעומד,זו ענישה

.גוריון-בן אוניברסיטתשל היסוד במסמכי מעוגנים והמצפון הדעה חופש, להזכירך

):האוניברסיטה כלליות סעיף(מפורשות קובעים) 2004(הכללי והתקנון החוקה

 אדם שום בפעולותיה תפלה ולא, מיןאו לאום,תד הבדל בלי אדם לכל פתוחה תהיה האוניברסיטה"
.פוליטיות השקפותאו, מין, לאום,דת, גזע מטעמי

."האקדמי החופש שמירתעל אמונה תהיה האוניברסיטה"

):האקדמי הסגל חברי וחובות זכויות סעיף(כדלקמן האקדמי התקנון קובע,כן כמו

 בכל מלא אקדמי לחופש האקדמי הסגל חברישל מסויגת הבלתי זכותם בזאת ומוצהרת מוכרת.0.1
 פתוח כמוסד לקיומה תנאי שהואזה חופש תעודד האוניברסיטה. האקדמית פעילותם
 שבלעדיה אקדמית באחריות מלווה האקדמי החופש. חדשים רעיונות ולטיפוח למחקר, להוראה

.וחופשיים מלאים אוניברסיטאיים חיים יתכנו לא
... 

 ובלבד, האוניברסיטהשל המינויים לתקנון בהתאם קביעות ויקבלגהבדר יועלה, יתמנה מורה. 0.4
.והמצפון הדעה חופשאת יגבילולא אלה שכללים

 אתני מוצא, עדה,דת, עולם השקפת מטעמי יופלהלא, ולקביעות בדרגה להעלאה, למינוי מועמד
.ומין

... 

.ברסיטההאוני מוסדות ידיעל שנקבע כפי בהיקף בהוראה חייב מורהכל. 0.6

 חמורה במעילה האוניברסיטהשל השיפוט מערכת ידיעל חייב כשנמצא אלא לפטרו אין קבוע מורה
 בעבירה המשפט ביתשל סופי דין בפסק הורשעאםאו, חובותיושל בזדון בהפרהאו בתפקיד
.קלון עמה שיש פלילית



 מורה לפיטורי יגרמו ולא האקדמי החופש בעקרון יפגעולא, כאמור, והשיפוט הבירור הליכי. 0.7
 .  ...דלעיל 0.6 בסעיף כאמור אלא קבוע

 והן ברוחםהן, אלה לסעיפים מנוגדת לנדו' פרופשל האדמיניסטרטיבית ענישתו, הצער למרבה
עלאו תקנוניהעל עבירהכל עבר ולא, באוניברסיטה משמעתי לדין הועמדלא לנדו' פרופ. בפרטיהם

 המנוגדת, משפט ללא ענישה היא ענישתו. כלשהי חמורה מעילה מעללא הוא בוודאי. הפלילי החוק
. האקדמי לתקנון ומנוגדת, דין לכל

 הקוד קובעכן-כמו. סוג מכל פורמליתלא ענישה פוסל גוריוןבן אוניברסיטתשל האתי הקוד גם
:האתי

 מהם יותהאזרח החירויות מכלל האוניברסיטה חוקרות/חוקרי נהנים האקדמית לחירותם בנוסף"
 חירויות מגבילה אינה האוניברסיטה.וההתארגנות הביטוי חירויות ובהן, במדינה אזרחכל נהנה
 חוקרים). למשל, האוניברסיטה בתחום הפגנות הסדרת(בהסדרתן ענייןלהיש לעתיםאםאף, אלה

יםבדרכ למימושם לפעול ורשאים, הפרעה ללא הדתיותאו הפוליטיות דעותיהםאת להביע רשאים
 הוראה לצרכי לרשותם מעמידה שהאוניברסיטה המשאביםאתכך לשם לנצל מבליאך, חוקיות
 ". ומחקר

 הנהלת. כאן המפורטות המידה אמות בכל עומדת לנדו' פרופשל פעולתוכי להדגיש יש
 ובין מחקר בין, המוצהרים לעקרונותיה בניגוד,זה במקרה המערבת היא האוניברסיטה

 חוק הפרת שאיננה, הצבא במסגרת אישית סירוב פעולת, מצפונופיעל פעל לנדו' פרופ.פוליטיקה
על" מחקר"ב השימוש. האוניברסיטהשל וההוראה המחקר משאביאת בפעולותיו עירב ולא, פלילית
 בהפרדה האוניברסיטהשל עקרונותיהאת הופך לנדו' פרופשל והמצפון הביטוי בחירויות לפגוע מנת
 אלה עקרונותיהעל שתעמוד האוניברסיטה להנהלתלה מוטב. ולקלס ללעג טיקהופולי מחקר בין

.מוחלט אמון בחוסר הסגל מחבריזה בתחום דרישותיה יתקבלו אחרת, אותם מלהפר ותימנע

' פרופ כנגד שננקטה הסנקציהשל המוחלט ביטולהאת ותובעים שבים אנו, לעיל האמורכל לאור
כל. משמעתי לדין להעמידו עליה, משמעתית עבירה עבר לנדו' שפרופ האוניברסיטה סבורהאם. לנדו

 ומנוגדת,בו הגלומים החופש ולעקרונות האקדמי לתקנון מנוגדת, לגיטימית בלתי היא אחרת ענישה
.גוריון-בן אוניברסיטתשל האתי לקוד

:החתום על

 נבו) יאני(יצחק

רם אורי

 ערד-נאמן גולי

 שיר נעמי

 גורדון ניב

 צביןב יעל

 לנדאו אהרון

 הוז רון

 גייגר עידו

 גולדפוס חיים

 אנסון יונתן



 יעקובי חיים

 קרלינסקי נחום

 היימס חיים

 אגמון איריס

 יפתחאל אורן

 ברקוביץ ניצה

 נבו-סלונים ורד

 הלמן שרית

י'בנבג אמיר

 יפמן'צ דויד

 אנסון עפרה

רם חגי

 קיסר חן

י'בנבג חגית

 רותנברג קתרין

 רוזליס-לוין מירי

 הוס בועז

 קאופמן רוני

 מלמד תימור

 פוזננסקי רנה

 קרקוצקין-רז אמנון

 שכטר רלי

בק דליה

 ינאי ניצה

 לוין יקיר

 ביינר גיא

 עתאמנה אמנה

שנייה רשימה

 זרות ספרויות, הוכמן ברברה' פרופ

 סוציאלית עבודה, מירסקי יוליה' פרופ



 כללית היסטוריה, פוזננסקי אורי' פרופ

 ילוסופיהפ, מנסבך אבהם' פרופ

 ואנתרופולוגיה לסוציולוגיה המחלקה, לוי אנדריר"ד

 גיאוגרפיה, מאיר אבינועם' פרופ

 אמנויות, אפל-מן'קוג' פרופ

 אומנויות, אונגר דניאלר"ד

 פסיכולוגיה,טל איילר"ד

 עברית ספרות, כספי זהבהר"ד

 תיכון מזרח, שושן בועז' פרופ

 אפידמיולוגיה, ורדי שוהם אילנה' פרופ

 חינוך, שגיא שפרה'ופפר

 כללית היסטוריה, יניאו'ג רותר"ד

 כללית היסטוריה,חן יצחק' פרופ

 עברית ספרות, וייס חייםר"ד

 עברית ספרות, פרוש איריס' פרופ

 עברית ספרות, רוזן טובה' פרופ

 כללית היסטוריה, אוסטינובה יוליה' פרופ

 סוציאלית עבודה, נבו-קרומר מיכל' פרופ

 זרות ספרויות, יוסףבר איתןר"ד

 תיכון מזרח, רובין אבי' פרופ

 תיכון מזרח, הלר-טלמון דניאלה' פרופ

 עברית לשון, רויטפארב הנקין' פרופ

 קוגניטיביים ללימודים התוכנית, רפופורט טובהר"ד

 כלכלה, ארנון אריה' פרופ



 ואנתרופולוגיה לסוציולוגיה המחלקה,גרינברגלב' פרופ

 כללית היסטוריה, עמוס-בן קראוזמן אילנה' פרופ

 וממשל פוליטיקה, כלב-דהאן הנרייטר"ד

 ארכיאולוגיה, רוזן סטיב' פרופ

 ותיירות מלונאות, אוריאלי נתי' פרופ

 תיכון מזרח, מיטל יורם' פרופ

 פילוסופיה, יעקובסון הילהר"ד

 ואנתרופולוגיה לסוציולוגיה המחלקה,אביעדרז' פרופ

 עברית ספרות, קלדרון נסים' פרופ

 עברית לשון, טלשיר דודי' פרופ

 וממשל פוליטיקה, פילק דני' פרופ

 מתמטיקה, יקותיאלי אמנון' פרופ

 מתמטיקה,מן'קוג מנחם' פרופ

 מתמטיקה, הירשברג אילןר"ד

 מתמטיקה, גלסנר יאירר"ד

 מתמטיקה, שגב יואב' פרופ

 מתמטיקה, וייס ברק' פרופ

 המחשב מדעי, בלבן מירה' פרופ

 המחשב מדעי, ביימל עמוס' פרופ

 המחשב מדעי, סנאע-אל יהאד'גר"ד

 המחשב מדעי, קודיש מיכאל' פרופ

 המחשב ומדעי מתמטיקה, אברהם אורי' פרופ

 המחשב מדעי, גודס אהוד' פרופ


