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 לכבוד

 גב' מירה גולומב

 המזכיר האקדמי

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 שלום רב,

 ההליך המשמעתי נגד וטן מאדיהנדון: 

 6.3.2023מכתבך מיום 

אנחנו מברכים על ההחלטה שלא לחדש את ההליך המשמעתי נגד וטן מאדי ומסכימים כי הגשת 

 סביר. בלתיהקובלנה מחדש היתה גורמת לה עינוי דין 

כל המוסיף בעניין זה גורע, ולצערנו הדברים שהוספת במכתבך שלא לצורך אך מגבירים את הפגיעה 

 הקשה בזכויותיה של וטן מאדי ובשמה הטוב.

שחר לטענות כאילו וטן הפרה את ההסכמות שנקבעו לקיום העצרת, הפרה את האמון שניתן אין 

נהפוך הוא. אם כל חטאת רובצת לפתחה של דרישת מחלקת הביטחון  –בה או פגעה בחופש הביטוי 

לקיים את הפגנת הנגד של תא הסטודנטים של "אם תרצו" בסמוך מאד לעצרת יום הנכבה. כפי 

טודנטים בהליך המשמעתי חברי תא "אם תרצו" הפרו שוב ושוב את ההסכמות שהעידה דיקנית הס

שנקבעו כשהם מנסים להחריש ולהשתיק את משתתפי עצרת יום הנכבה. כל זאת כשאנשי הביטחון 

 עומדים מנגד ולא נוקטים בפעולה כלשהי.

מוד ציטטה בערבית משפט ממאמר על הנכבה של מח ,שהיתה הדוברת בעצרת יום הנכבה ,וטן

בחוות דעת . כפי שהוסבר 1948השוהדא )הנופלים או החללים( במלחמת על דרוויש שמדבר 

המומחה של ד"ר יונתן מנדל וכפי שהודגם בהליך המשמעתי ובהודעת הערעור למילה שוהדא 

יום הזיכרון לחללי שמו של משמעויות רבות ומגוונות והיא משמשת, בין היתר, כתרגום הרשמי ל

ין שחר לטענה שנטענה בתלונה מטעם תא הסטודנטים של "אם תרצו" ומוחזרה צה"ל. לפיכך א

בקובלנה המשמעתית כאילו וטן התייחסה למחבלים מתאבדים או שהיתה אמורה לקחת בחשבון 

 את המשמעות הרווחת כביכול של המילה בקרב שומעים שאינם דוברי ערבית.

ה החמורה בחופש הביטוי. ממכתבך עולה עצם הגשת הקובלנה המשמעתית נגד וטן היא היא הפגיע

הצער, כי האוניברסיטה לא למדה דבר מהמקרה לא בהלכות חופש הביטוי ולא בצורך לכבד  הלמרב

ה של וטן הן בכותרת מהמצערים שנפלו בשהשונים ומיעוט לאומי על שפתו ותרבותו. אף השיבושים 

 ה.פט הראשון מעידים על חוסר כבוד בסיסי כלפימכתבך והן במש

למען הסר ספק לא וטן ולא באי כוחה בהליך המשמעתי בערכאה הראשונה היו שותפים ללחצים 

צר לנו שרשויות האוניברסיטה כלשהם על התובעת או על השופטים ואין להם מושג במה מדובר. 

 ״לחצים״ שפגעו בתקינותו. פסוליקורת לגיטימית על ההליך המשמעתי הראות בבבוחרות ל
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"מורכבת" היא מכבסת מילים שמנסה  בשל כך לות בהליך המשמעתי היתההקביעה שההתנה

לכסות על פגמים חמורים שנפלו בהליך המשמעתי ושפגעו בזכות הבסיסית של וטן להליך הוגן. בשל 

 כך קיבל בית הדין המשמעתי לערעורים את הערעור שהגשנו וביטל את ההליך.

בהליך המשמעתי לערוך חשבון נפש ולהפיק את ייטיבו כל רשויות האוניברסיטה שהיו מעורבות 

 הלקחים הדרושים כדי שהליך מעין זה לא יישנה.

זכויותיה של וטן מאדי נפגעו קשות והכרעת הדין שבוטלה פגעה בשמה הטוב. וטן שומרת על כל 

 זכויותיה בעניין זה.

 בכבוד רב,

 דן יקיר, עו"ד

 היועץ המשפטי

 

 

 פרופ' חיים היימס, הרקטור העתקים:

 פרופ' ארנה אלמוג, דיקנית הסטודנטים

 עו"ד תמר מונד, היועצת המשפטית

 לב עו"ד כרמית בר


