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  -  דחוף -

 לכבוד
 

 פרופ' אייל זיסר
  וררקטהסגן 

 ויו"ר הוועדה לקיום פעילות ציבורית
 אביב-אוניברסיטת תל

 vrector@tauex.tau.ac.ilבמייל: 

 

 שלום רב, 

סטודנטים לקיום פעילות הסטודנטים בבקשת תא חד"ש קאנית ערעור על החלטת ד הנדון:

 ציבורית באוניברסיטת תל אביב

על  באוניברסיטה" פעילות ציבורית" 003-10האוניברסיטה להוראת  15מוגש בזה ערעור לפי סעיף 

את בקשת תא  (, לדחות15.5.2019מאתמול )פרופ' טובה מוסט,  ,הסטודנטים של דקאניתהחלטתה 

ובה עתיד להשתתף , 21.5.2019 המתוכננת ליוםחד"ש סטודנטים לקיום הרצאה בנושא יום הנכבה, 

באחד מחדרי מזכירת סניף תל אביב של מפלגת חד"ש,  –ועו"ד נועה לוי עופר כסיף, ד"ר ח"כ 

 נימוקי הערעור:  להלןהלימוד באוניברסיטה. 

 רקע

, הגיש מר תום קורי, סטודנט לספרות בפקולטה למדעי הרוח וחבר 13.5.2019יום שני, ב .1

בשם תא חד"ש סטודנטים באוניברסיטה בקשה  ,המזכירות תא חד"ש סטודנטים באוניברסיט

כך  –, ובה עתידים להשתתף 21.5.2019ם , המתוכננת ליויום הנכבהלקיום הרצאה בנושא 

)שהיא גם הבקשה הוגשה לדקאנית הסטודנטים סטודנטים.  50להערכת מארגני האירוע, עד 

, פרופ' טובה מוסט, באמצעות טופס "בקשה לקיום (חברת הוועדה לקיום פעילות ציבורית

 . האוניברסיטבפעילות ציבורית בקמפוס", וזאת בהתאם להוראות פעילות ציבורית 

 .מצ"בהבקשה 

, התקבלה החלטתה של דקאנית הסטודנטים בבקשה, אשר דחתה את 15.5.2019אתמול,  .2

 הבקשה ונומקה כך: 

לא  2011( התשע"א 40" לאור חוק יסודות התקציב )תיקון מס' 

 "לאשר את הבקשה במתכונתה הנוכחית.ניתן 

ן בשל הדחיפות המיוחדת, אנו מבקשים כי תפעיל את סמכותך לקבל החלטה בערעור באופ .3

להוראות  15.3עצמאי, וללא כינוס חברי הוועדה לצורך קיום דיון בערעור, וזאת בהתאם לסעיף 

 .אוניברסיטהבפעילות ציבורית 
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 בקמפוס ציבוריתלאסור פעילות ( אינו יכול להוות עילה 40חוק יסודות התקציב )תיקון מס' 

חוק יסודות התקציב, ב ל3הוסיף את סעיף  2011לחוק יסודות התקציב משנת  40תיקון מס'  .4

 :ב)ב( קובע כדלקמן3סעיף . 1985–התשמ"ה

ראה שר האוצר כי גוף הוציא הוצאה שהיא במהותה אחד "
הוצאה שאינה נתמכת(,  –מהמפורטים להלן )בסעיף זה 

רשאי הוא, בהסכמת השר הממונה על סעיף התקציב שלפיו 
ת הגוף, להפחית מתוקצב או נתמך אותו גוף, לאחר ששמע א

מהסכומים שיש להעבירם מתקציב המדינה לאותו גוף לפי 
 כל דין:

שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית    (1)
 ודמוקרטית;

 הסתה לגזענות, לאלימות ולטרור;   (2)

תמיכה במאבק מזוין או במעשה טרור, של מדינת    (3)
 אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל;

 ;ציון יום העצמאות או יום הקמת המדינה כיום אבל   (4)

מעשה של השחתה או ביזוי פיזי הפוגע בכבוד דגל    (5)
 )ההדגשה אינה במקור( "המדינה או סמל המדינה.

, ועצם ההחלטה 40עוד בטרם נתייחס לסוגיית החוקתיות של תיקון מס' וזאת כבר נציין,  .5

לעשות שימוש בחוק לא חוקתי לצורך איסור על קיום  התמוהה והבעייתית של הדקאנית

להוות  היכול האינ ציון יום הקמת המדינה כיום אבלהעילה של פעילות פוליטית בקמפוס, כי 

לדחיית הבקשה של תא חד"ש סטודנטים לקיום הרצאה בנושא הנכבה בקמפוס: הרצאה  טעם

אינה יכולה  וסטודנטים מהאוניברסיטה,כנסת, פעילים פוליטיים , בהשתתפות חבר על הנכבה

. מעבר לכך: אירוע כאירוע שמטרתו לציין את יום העצמאות כיום אבל ,טבעהלהיחשב, מעצם 

 מארגן, מקיים ומתקצב תא סטודנטים עצמאי ולא האוניברסיטה או אחד מגופיה הרשמייםש

 . החוק סנקציה כלשהי לפיאירוע שחושף את האוניברסיטה ל הוא אינו

חופש הביטוי הפוליטי והאקדמי של  לשהינה מימוש בסיסי ביותר אה על הנכבה הרצ .6

שחלקם משתייכים לקבוצת מיעוט מולדת לאומי, וחלקם האחר  –סטודנטים באוניברסיטה 

  ,הגיעשיבחר לקהל הלקבוצת מיעוט פוליטי במדינה, ואשר מבקשת להשמיע את קולה בפני 

להקשיב ולקיים דיון על נושא חשוב שנמצא על סדר היום הציבורי והפוליטי בישראל בימים 

הרצאה שחושפת את הסטודנטים באוניברסיטה לנרטיב לגיטימי וקיים אשר מהווה אלה; זוהי 

 פלסטיני-בנות ובני המיעוט הערבי –סיפור חיים עבור חלק לא מבוטל מאזרחי המדינה 

 בישראל. 

ב לציין כי מאז נכנס החוק לתוקף, לפני יותר משמונה שנים, ועד היום, נערכו בהקשר זה חשו .7

עשרות אירועים דומים לאירוע נשוא הערעור במוסדות אקדמיים וציבוריים ברחבי המדינה, 

כאלה  הןאביב, הן כאלה שאורגנו או נתמכו ע"י אותם מוסדות ו-כולל באוניברסיטת תל

ביום רביעי האחרון התקיימו אירועים ציבוריים רבי שאורגנו ע"י גופים עצמאיים. רק 

משתתפים לציון יום הנכבה באוניברסיטה העברית בירושלים, באוניברסיטת חיפה ואף ברחבי 

אביב. לכן, החלטתה של הדקאנית לאסור דווקא על קיום -הקמפוס של אוניברסיטת תל
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תמוהה ו במסגרתה, הרצאה בהשתתפות חבר כנסת, שתכלול דיון ער סביב התכנים שיעל

 . במיוחד

זאת ועוד. אפילו אם נניח לרגע שאותה הרצאה שקיומה נאסר ע"י הדקאנית הייתה נופלת  .8

או הגבלות ישירות על קיום פעילות חשוב להדגיש כי החוק אינו קובע איסורים בעילות החוק, 

 .במוסדות ציבוריים או אקדמיים, שעלולה להתפרש כנופלת בעילות המנויות בחוק כלשהי

מגדיר מנגנון לבחינת האפשרות להפחתת תקצוב למוסדות שמשתמשים באותו  החוק אך

ב לחוק. לאור האמור, ולאור העובדה כי 3תקצוב לצורך קיום פעילות מהסוג המנוי בסעיף 

 בסיסאביב, הרי שאין -מתוקצב ע"י אוניברסיטת תל נשוא הערעור אינו מאורגן אוהאירוע 

 .על פי החוק לפסילת קיום האירוע

 הינו תיקון לא חוקתי המנוגד לעקרונות היסוד הדמוקרטיים וזכויות יסוד 40תיקון מס' 

טענה  ,40תיקון מס'  נגד 2011בשנת  עתרה עותרים נוספיםהאגודה לזכויות האזרח ביחד עם  .9

כי החוק עלול לפגוע בפעילויות לגיטימיות ובמיוחד  כבר אז והתריעהכי מדובר בחוק לא חוקתי 

עת מוסדות להשכלה גבוהה הנתמכים תר, בין היתר, ע"י הפעילויות אינטלקטואליות ופוליטיות

ו/או מתוקצבים ע"י המדינה מלערוך ימי עיון או אירועים אחרים, הנוגעים לסוגיות פוליטיות 

העלולות להיכלל בעילת "שלילת קיומה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית" או "ציון יום 

 העצמאות או יום הקמת המדינה כיום אבל". 

רק על המוסדות, שתקציביהם עלולים כי החוק לא ישפיע  ,תירהעוד התרענו במסגרת הע .10

עלולה להינקט הסנקציה להיפגע, אלא על ציבור גדול שבשל פעולותיו במסגרת אותם מוסדות 

 , והנה הגיע היום בו חשש זה מתממש. נגד המוסד

מוסד אקדמי הדוגל בערכים של פלורליזם,  –אביב -מאוניברסיטת תלדווקא היינו מצפים  .11

הפוגע באופן חסר תקדים באופני לא להיכנע לחוק לא חוקתי מעין זה, חופש ביטוי  וכבוד הדדי, 

תוך שימוש בכוחו של הרוב על מנת לנסות להשכיח ולדכא את הנרטיבים הזיכרון ההיסטורי 

בניגוד גמור לעקרונות יסוד  .יותואידיאולוגשל מיעוט לאומי לגבי אירועים, עובדות, רגשות 

דמוקרטיים ולזכויות היסוד החוק מבקש להחניק מחלוקות אידיאולוגיות מהותיות, הנוגעות 

להגן על קהילת  מוטלת חובה אביב–אוניברסיטת תל עלבישראל. לשאלות יסוד של החברה 

אף לו היה  – הבסיסית לחופש ביטוי פוליטי ואקדמי הועל זכות האוניברסיטה על כל מרכיביה

 . הדבר מעמיד אותה בסכנה של הפחתת  תקציב, יהא גובהו )או קוטנו( כאשר יהיה

אין צורך להכביר מילים על החשיבות של חופש הביטוי הפוליטי והאקדמי בחברה דמוקרטית;  .12

זהו אינטרס ציבורי ממדרגה ראשונה שיתקיימו דיונים ערים, חיוניים, חופשיים ומעמיקים 

המחלוקות הציבוריות במדינת  יטיות הקשות והמורכבות, העומדות במרכזבשאלות הפול

כמו כן זהו אינטרס ציבורי ממדרגה ראשונה, שהערכים החוקתיים של המדינה  ל.ישרא

סיונות בלתי ייתבססו על תוצריו של דיון חופשי ופתוח מסוג זה, ולא על סתימת פיות או על נ

 .דמוקרטיים להשתיק את המיעוט

https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/05/hit-4.5.11.pdf
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/05/hit-4.5.11.pdf
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למרות שהחוק מנוסח בצורה ניטרלית והוא חל באותה המידה על פעילויות של חשוב לציין כי  .13

ים יהודיים וערביים כאחד, ברור נמיהודים ועל מוסדות נתמכים או ממוהן של ערבים והן של 

 - ונציגיהם בעיקר על האזרחים הערבים משפיעיםכי הן הכוונה שמאחוריהן והן האפקט שלו 

זכאים דווקא להגנה חוקתית מוגברת על זכותם לשוויון אזרחי מלא. בכך פוגע  שכמיעוט לאומי

החוק בזכות לשוויון בשל שייכותם הלאומית ובשל השקפה אידיאולוגית או עמדה פוליטית 

 ועל כן הוא פוגע בזכותם לכבוד קיבוצי של האזרחים הערבים.

 נבקשך לאשר ללא דיחוי את האירוע. בשל כל האמור .14

 ובתך בהקדם האפשרי כדי שתא חד"ש יוכל לכלכל את צעדיו בהתאם.נודה לתש .15

 בכבוד רב,
 

 
 

 רגד ג'ראיסי, עו"ד
 מנהלת היחידה לזכויות המיעוט הערבי

 העתקים:
 gadyf@tauex.tau.ac.il: במייל, מנכ"ל אוניברסיטת תל אביבמר גד פרנק, 

 Deans@post.tau.ac.il במייל:, דקאנית הסטודנטיםפרופ' טובה מוסט, 
 kerenrap@tauex.tau.ac.il: במייל, אוניברסיטת תל אביב יועמ"שעו"ד קרן רפלנסקי אלעד, 

  yaelr@tauex.tau.ac.il: במייל, האגף לקשרי חוץ תמנהלהגב' יעל רגב, 
 yor@student.co.il :במיילשל אוניברסיטת תל אביב,  נשיא מועצת הסטודנטיםמר רום טנא, 

 ת"א  – תא חד"ש סטודנטים
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