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,לחברי סגל הפקולטה למדעי הרוח והחברה שלו�

 תמצית מנהלי�
האוניברסיטה החליטה לנכות משכרי.י בגי� סרבנותבחודש מאי השנה נכנסתי למש� שבוע לכלא הצבא

זה) 50%(את חלק המחקר  על. משבוע בפגישה שהיתה לי ע� נשיאת האוניברסיטה השבוע מחיתי
.איני רואה יותר באוניברסיטה את ביתי האקדמי, הודעתי לנשיאה שלאור זאת.א� ללא הועיל, ההחלטה

.ועכשיו בהרחבה

הייתי אז מילגאי קרייטמ� בחוג. נכנסתי לכלא לשבועיי�2001בשנת. 2000אני סרב� מילואי� משנת
אז כבר על תק�. לשבועיי�, נכנסתי שוב לכלא2003בשנת. לספרויות זרות ובלשנות במסגרת מלגת(הייתי

. נכנסתי לכלא לשבוע: והפע� האחרונה היתה במאי השנה). אלו�

לי, להבדיל מהפעמי� הקודמות הודעה מאג' משאבי אנוש שההנהלה החליטה: הפתעההפע� חיכתה
נתתי שיעורי(לאחר שהקמתי קצת רעש והבהרתי שלא נגר� כל נזק להוראה. לנכות משכרי שבוע של�

לי)) שקט וכמעט ללא הפרעות, השבוע בכלא היה פורה במיוחד(או למחקר שלי) השלמה  נאמר
 ביוני התקבלה סופית החלטת27)וב, אותיבדיעבד הסתבר שמישהו שכח לעדכ�. שההחלטה הוקפאה

על. לנכות לי מחצית ממשכורת שבועית בגי� היעדרות ממחקר)ל"רקטור ומנכ, נשיאה= הנהלה(הנהלה
.ומיד ביקשתי להיפגש ע� הנשיאה לקבל הבהרות,כ� נודע לי רק באוקטובר

א, שעליו ג� חזרה הנשיאה, הנימוק הרשמי .ת המוסד על תקופת כליאההיא שביטוח לאומי לא משפה
הא� המחקר שלי; אני טענתי שלא ברור כלל מדוע יש מקו� לשיפוי כאשר אי� שו� ראיה לנזק, מנגד

רק?באמת ניזוק בגלל השבוע ששהיתי בכלא הנחת היסוד המשפטית כא� היא שמחקר אפשר לבצע
בר. בנוכחות פיזית במשרד באוניברסיטה כ�)בייחוד בפקולטה שלנו(דעת)כל רבי�; יודע שאי� זה

ואת, רבי� אחרי� מגיעי� למוסד רק כדי ללמד. וטובי� אינ� מגיעי� למשרד יותר משלוש פעמי� בשבוע
. המחקר מבצעי� בבית

על כ� יש יותר משמ- של צביעות בטענה שעיד�. לא בכדי מרצי� באוניברסיטה לא מחתימי� שעו� נוכחות
מ�, בעוד שפלוני, ולכ� יש לנכות משכרו,!)א' כי ביצעתי(לא לנדו לא ביצע מחקר בשבוע שהיה בכ שנעדר

 ממלא נאמנה את חובות)המשרד לרגל חתונה או סידורי� בעירייה או סת� כי הוא לא מלמד באותו יו� 
.המחקר שלו ואי� לנכות משכרו

לא, בקיצור הדברהנשיאה נאלצה להודות, מבי� השורות. הטענה המשפטית היא איצטלה ותו �אני. שכ
"מצטט מ� הפגישה איתה :� ". האוניברסיטה לא צריכה לסבסד את האידאולוגיה של

כ�, א� לא על נזק למחקר נקנסתי, ובכ� ?על מה

כי, זאת לא ספקולציה. שהאוניברסיטה מסתייגת ממנו נחרצות, עשיתי מעשה פסול: התשובה ברורה
להדברי� נאמרו מפורשות על ידי הנשיאה בתגובת וכ� ". ואללה" שהופיעה באתרידיעה על מעצריה

אז הנשיאה  ): במאי השנה11)ב(אמרה

דל" אול� אנו נבדוק בהסכ�,ר לנדו אינ� קשורי� לתפקידו האקדמי"מיטב הבנתי מעשיו של
ק הא� הוא עונה להגדרה של התנהגות לא הקיבוצי את המשמעויות של מעשיו והמאסר ונבדו
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על. אקדמית ברור לנו שהמעשה של לנדו ירחיב את הביקורת כנגדנו ואת התיוג שקיי�
אנו מעריכי� ומוקירי�. אול� מדובר על היוצא מ� הכלל שאינו מעיד על הכלל, האוניברסיטה

י� הינו חיוביל ואת משרתי המילואי� והתייחסות שלנו כמוסד לסטודנטי� המשרת"את צה
)w?/il.co.walla.news://http/=18224449/(."מאוד

,"תיוג"יש, מצד שני). נכו�, מה שנכו�(מעשיי אינ� קשורי� לתפקידי האקדמי, מצד אחד: כדאי לשי� לב
צה, יש דימוי הסנקציה).?מעביד שעל הפרק)נטי ליחסי העובדאי� זה בכלל רבל(ל"אנחנו מוקירי� את

כבר אז הנהלת האוניברסיטה מנסה, לא בפע� הראשונה. בתגובה הזאת, של ניכוי המשכורת נרמזה
. להתמודד ע� ביקורת על החופש האקדמי באמצעות אמירות שרק חותרות תחתיו עוד יותר

ה, למע� הסר ספק המעשה הזה לא קשור. חופש האקדמיאינני סבור שמעשה הסירוב שלי חוסה תחת
שהחליטה שעונש המאסר, מי שהתבלבל כא� קשות זאת האוניברסיטה. במאומה לפעילות האקדמית שלי

"כרמי אמרה לי בפגישה' פרופ. צרי� ג� להעניש אותי במשכורת; שגזר עלי הצבא איננו מספיק יש מחיר:
�ר. וכבר שילמתי אותו, השבתי, אכ�". להחלטות של כ�? אתה האוניברסיטה להעניש אותי שניתמה על

נזק"שאי� בינה לבי�, איצטלה, כאמור, ואול� זאת. השיבה לי בטיעו� המשפטי של היעדרות ממחקר
דבר" למחקר . דבר וחצי

א' אחד לא חשב לנכות משכרי: יתירה מזאת מרצה אחר בפקולטה. בפעמיי� הקודמות שנכנסתי לכלא
לאחר. עמד בפני החלטה דומה לנכות משכרו, לפני מספר שני�,)ר דני פילק"ד(תשנכנס לכלא בגי� סרבנו

. ההחלטה בוטלה בידי הרקטור הקוד�, דיוני�

אולי מדובר. זאת הפע� הראשונה בתולדות המוסד שמנכי� שכר כעונש על מאסר צבאי, ככל הידוע לי
. חלו- לפני המחנההטה שלנו היאהאוניברסי, כדברי החזו�. ארצי)ג� בתקדי� כלל

לי. מעביד)בפגישתי ע� הנשיאה אמרתי לה שאני רואה בהחלטה הזאת חציית קו אדו� ביחסי עובד אי�
 השני� שלי12שבכל, ועוד אמרתי.דר� אחרת לראותה אלא כסנקציה כלכלית על רקע פוליטי

, אומנ�. מית בקמפוסהקפדתי להפריד בי� הפעילות הפוליטית שלי לבי� הפעילות האקד, באוניברסיטה
א�,)ספק א� היא אפשרית בכלל(עשיתי כ� מטעמי נוחיות ולא משו� שאני דוגל בהפרדה עקרונית כזאת

באה. תמי� שכמותי. ואולי תעמוד לזכותי יו� אחד, לתומי תמיד סברתי שההפרדה הזאת מגינה עלי
אנחנו בעצמנו נכניס למערכת היחסי�. בי�אנחנו מערב, אתה הפרדת: על פניהאוניברסיטה וסטרה

, יש מחיר לעמדות פוליטיות: ויידע כל מרצה אחר, תדע אתה בעתיד. האקדמית בינינו שיקולי� פוליטיי�
. והוא נקוב במדור שכר

ושאי�, לסיכו� הפגישה אמרתי לנשיאה שידוע לי מראש שעמדת האוניברסיטה קבילה מבחינה משפטית
כל ניסיו� לצמצ� את העניי� לסכסו� משפטי ישחק, להיפ�. ודד איתה בזירה הזאתלי שו� כוונה להתמ

שמסווה ענישה אידאולוגית מאחורי שפה, הלשו� הביורוקרטי)לידי הפרקטיקה הנפסדת של כפל
ב�, ע� זאת. לכאורה)נייטרלית הזה)אינני מרגיש עוד ולא אוכל להרגיש כ� כל עוד מתנופפת; בית במוסד

לכ�.ה הכלכלית מעל כל מעשה או אמירה פוליטית שלי שלא ינעמו לאוזני ההנהלהחרב הסנקצי אי
)כזה שימשו� ידיו מפעילותי החו-, אעשה כמיטב יכולתי למצוא את מקומי במהרה במוסד אקדמי אחר

. ועליה� בלבד, אקדמית ויידע לתגמל אותי על ביצועיי כחוקר ומרצה

כ� שניתנה לי ההזדמנות לשל� מחיר כפול על עמדותיעל"אהג"שעלי להיות סיכמה ואמרה הנשיאה
יד. הפוליטיות .השארתי לה את הגאווה ונפרדנו בלחיצת

 עיד� לנדו' פרופ
 החוג לספרויות זרות ובלשנות
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