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 7156הנדון: מכתבך סימוכין 

 כדלקמן:  2הופתענו לקבל את מכתבך בו את טוענת בסעיף  .1

 גוריון נדרש לאישור ע"י אגודת הסטודנטים. כל עוד לא-באוניברסיטת בן "תא 

הוא אינו תא אוניברסיטאי. היות ולא פניתם לאגודה לקבל אישור,  -אושר

 הבשורה על הקמת תא באוניברסיטה מהווה הטעיה."  -ממילא

שהיא חברת מועצה  האשמה זו חסרת בסיס, היות ומקימת התא הסטודנטית אפרת לופו  .2

פנתה ליו"ר האגודה, ודיווחה לו על הקמת התא. כמו כן היא בדקה בכל התקנונים 

מצאה שום הנחיה בדבר הקמת תא. יתר על כן היו"ר לא עדכן בדבר  אהמפורסמים ול

 איזו שהוא נוהל ביחס להקמת תא.   

 בהצהרת האחריות החברתית של האוניברסיטה נכתב כי: יתר על כן  .3

הזו בה מנשבות רוחות המאיימות לפגוע בערכים חשובים אלו מבקשת  בעת"

האוניברסיטה להצהיר כי תמשיך לפעול לקידום מיצוי הכשרון והמצוינות של 

כלל חלקי החברה בישראל, להבטחת תחושת שייכות לכל הבאים בשעריה ללא 

תפת ליצירת מרחב לישראליות משוהבדל דת, מין, גזע, שיוך עדתי או פוליטי, 

המאפשרת קיום משותף תוך שמירה על הזהות וליצירת מפגש המגביר את 

קירוב הלבבות בין חלקיה השונים של החברה הישראלית. כל זאת, תוך שמירת 

 ".החופש האקדמי, חופש הביטוי והכבוד ההדדי

מכתבך אשר אינו מבוסס על בדיקת העובדות ואינו מציג שום בסיס לטענותיך בתקנון   .4

חשוב ומשמעותי בציבוריות נראה כניסיון להלך אימים ולהשתקת קול האגודה, 

  לית, בתחומי האוניברסיטה.הישרא

השימוש בסמל הכולל בתוכו אלמנט המזכיר את הלוגו של האוניברסיטה נעשה על ידי  .5

בידיעה שתאים אחרים עושים שימוש דומה בלוגו של וחברי התא בתום לב, 

 . ההאוניברסיט

מן הזהירות ועד להבהרה מטעמך לסיבת האפליה שבין תא בוחרים במשפחה שפועל  .6

ברשות, לתאים אחרים המשתמשים באלמנט מתוך הלוגו של האוניברסיטה, הסרנו 

 בשלב זה את הפרסום מאתרנו. 



 

 

  

אנו תקווה שחברת המועצה ומקימת התא גב' אפרת לופו, תזכה ליחס הוגן ולהנחיה  .7

 ה, ולא ליחס מעליב ופוגעני כפי שבא לידי ביטוי במכתבך. בדבר פעילותה החשוב

 
אנו מזמינים את הנהלת האוניברסיטה למפגש הכרות עם חברינו ועם עולם הערכים שאנו  .8

מייצגים. זו הדרך המתאימה והראויה לניהול שיח במקום המתגאה בחופש אקדמאי 

 ובשמירה על חופש הביטוי והכבוד ההדדי. 
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