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 שלום רב,

 

 העמדתו של ד"ר מרדכי קידר לדין משמעתיהנדון: 

 

, להשעותו שמענו בדאגה רבה על החלטת האוניברסיטה לזמן את ד"ר מרדכי קידר לוועדת משמעת

 ולמנוע את השתתפותו בכנס בדרום אפריקה כנציג האוניברסיטה.מייצוג האוניברסיטה בכנסים בחו"ל 

לערבית באוניברסיטה. אתמול הוא השתתף בהפגנה ד"ר מרדכי קידר הוא מזרחן וחבר סגל במחלקה 

שאורגנה על ידי מי שתומכים בראש הממשלה ומתנגדים להעמדתו לדין. ד"ר  ,בכיכר גורן בפתח תקוה

"מי שרצח את רבין היה אדם שראשי התיבות של שמו קידר נאם במהלך ההפגנה ובין היתר אמר כך: 

הן י.ר. מי שעמד מאחורי העניין הזה, כנראה פוליטיקאי מוביל שרצה לחסל את יצחק רבין מכיוון 

הוא קרא "להסיר את הכותרת השקרית 'סודי ביותר' מעל  ".... מי אוסלושהוא רצה לצאת מהסכ

שנים שהימין מוכפש,  24המסמכים שלא משתלבים עם התיאוריה שהימין רצח את רבין. הגיע הזמן, 

 אילן, מוכפשת, שכולנו מוכפשים בגלל מה שאולי לא יגאל עמיר עשה".-שהאוניברסיטה שלי, בר

שיעור היו נאמרים במסגרת  ירציה הזו תמוהה ופסולה. אם הדבריםאכן הפצת תיאוריית הקונספ

התאמתו של המרצה מידת באוניברסיטה או במסגרת אקדמית כלשהי ייתכן שהיה מקום לבחון את 

לתפקידו, אבל ודאי שלא היה מקום להטיל עליו סנקציה משמעתית. קל וחומר שהדברים נאמרו מחוץ 

 אקדמי.קידו התפלכותלי האוניברסיטה ובלי קשר ל

כי "הדברים נאמרו והדגישה  ,ככל שהיה צורך בכך ,האוניברסיטה בתגובתה הבהירה את המובן מאליו

על דעתו בלבד ואינם מייצגים את האוניברסיטה ואנשיה. אנו סבורים שאין מקום להתבטאויות מסוג 

 זה בחברה הישראלית".

  

mailto:President.Office@biu.ac.il
mailto:rector.office@biu.ac.il


 

2 

 

בכנסים אקדמיים כלל אנשי סגל המשתתפים כלא ידועים לנו הפרטים על הכנס בדרום אפריקה, אבל 

מייצגים את עצמם ולא את המוסד אליו הם משתייכים, ולפיכך גם אין מקום להשעות את השתתפותו 

 של ד"ר קידר מכנסים בינלאומיים בתחומי התמחותו.

 צעדים אלה מהווים פגיעה פסולה בחופש הביטוי ובחופש האקדמי.

המשמעתי אליו זומן ד"ר קידר והשעיית השתתפותו בכנסים בחו"ל לפיכך נבקשכם לדאוג לכך שהדיון 

  יבוטלו לאלתר.

 כבוד רב,ב

 

 דן יקיר, עו"ד

 היועץ המשפטי
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