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  'לכב

  זאב צחור' פרופ

        נשיא המכללה

  

  ,.נ.א

  

  דוח הוועדה לבדיקה ושימוע לבירור התלונה נגד המרצה ניזאר חסןדוח הוועדה לבדיקה ושימוע לבירור התלונה נגד המרצה ניזאר חסןדוח הוועדה לבדיקה ושימוע לבירור התלונה נגד המרצה ניזאר חסןדוח הוועדה לבדיקה ושימוע לבירור התלונה נגד המרצה ניזאר חסן: הנדון

  

  

 לבדוק את התלונה נגד המרצה ניזאר חסן בקשר 2007 לנובמבר 25התבקשנו על ידך ב , אנחנו החתומים מטה

  .1כתב המינוי מצורף כנספח . 2007 לנובמבר 8כהן ב או התבטאותו כלפי הסטודנט אייל /להתנהגותו ו

ורואים לנכון להקדים ולציין שנחלקנו בדעתנו , ח המסכם של בדיקתנו"הננו מתכבדים להגיש לך בזאת את הדו

  .בהתייחס להחלטות שיפורטו להלן

  

        מבואמבואמבואמבוא

        

 וקיימה דיונים רבים  )13/1/08- ו25/12/07  ,6/12/07בתאריכים (הוועדה התכנסה שלוש פעמים התכנסות פורמלית 

ובו תלונה , .לאחר תחילת עבודת הוועדה קבלנו מכתב תלונה נוסף על ניזאר מהסטודנטית א. נוספים בין חבריה

מאחר שכתב המינוי של הוועדה מתייחס רק להתבטאותו של ניזאר כלפי . שהתייחסה לאירוע שהתרחש לפני כשנה

  .ר תלונה זו ולכן איננו מתייחסים אליה במסקנותינולא מצאנו שהוא מאפשר לנו לבר, אייל כהן

  

        בירור העובדותבירור העובדותבירור העובדותבירור העובדות  ....אאאא

  

שהגיע לשיעור , דרישתו של המרצה מהסטודנט/העימות בין המרצה ניזאר חסן לסטודנט אייל כהן נסב על בקשתו

  . שלא להופיע בשיעוריו הבאים במדים, היישר ממקום שירותו במילואים כשהוא לבוש מדי מילואים

שנתפש על ידי הסטודנט כמלעיג עליו , חוזר ונשנה, "כן המפקד", "כן המפקד"ור השתמש ניזאר בביטוי במהלך השיע

בהמשך השיעור ניזאר לא הניח לאייל כהן להגיב על דבריו והודיע כי יתיר לו להגיב . ועל נוכחותו במדים בכיתה

  . עוריו סטודנטים ולא חייליםזאת משום שהוא רוצה לראות בשי, כשיבוא לשיעור ללא מדים, בשיעור הבא

  

  פרשנות העובדותפרשנות העובדותפרשנות העובדותפרשנות העובדות  .ב

 
  : ד אתי לבני"עו, פרשנותם של ניזאר ושל פרקליטתו

 והוא לא התכוון -לא ערבים , לא יהודים,  לא חיילים-כמי שרוצה לראות בכיתה רק בני אדם , ניזאר פעל בתום לב

הוא הגיב על הופעתו של . של אלימותהוא רואה בהם גילוי . מראה מדים דיו להפחיד ולהרתיע אותו. להשפיל

  ).ניזאר טען שנדמה היה לו שהסטודנט נושא נשק(סטודנט במדים מתוך פחד 

  

  : פרשנות ועדת השימוע

אף שניזאר ניסה להציג את התנהגותו כנובעת ממניעים . הוועדה אינה מקבלת את פרשנותם של ניזאר ופרקליטתו

   כי היא היתה פועל יוצא מהסתייגותו העמוקה מן הסמלים המובהקים הוועדה סבורה, וערכים הומניסטיים טהורים
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כפי , לא אחת ולא שתים, להסתייגות זו נתן ניזאר ביטוי מופגן בשיעורים שהעביר בכיתה. של ההוויה הישראלית

החירות שנטל ניזאר לעצמו נובעת במידה רבה גם מן האופי . ח ונשיא המכללה"שהתרשמנו מעדויותיהם של הרמ

ניזאר לא שמר על הקו העדין ועם . האימפולסיבי שלו כמו גם מהאופן האגרסיבי שבו הוא מרביץ תורה בתלמידיו

לבין תרגומה , שהיא זכות השמורה גם למרצה, זאת הברור המבדיל בין הבעת דעה פוליטית או אידיאולוגית כלשהי

  .  של פחד שהוא משליט בכיתהללשון של דרישות ותכתיבים לתלמידים הנתונים להשפעתו ואף למשטר

  

  הסערה הציבורית והלחצים על המכללה ועל ועדת השימועהסערה הציבורית והלחצים על המכללה ועל ועדת השימועהסערה הציבורית והלחצים על המכללה ועל ועדת השימועהסערה הציבורית והלחצים על המכללה ועל ועדת השימוע  .ג

 
מגנה את חרושת השמועות בתקשורת ואת ההתלהמות , מכיוונים שונים, הוועדה דוחה את כל הלחצים החיצוניים

מדה במרכז שע, הוועדה מבינה את ההתרגשות והרגישות הרבה סביב סוגיית המילואים, יחד עם זאת. הכללית

 .ורואה זאת מחובתה להביע את עמדתה העקרונית בסוגיה זו, הפרשה
  

זו עובדת יסוד שאינה ניתנת להכחשה או . שרות המילואים בישראל אינו ניתן להפרדה ממרקם החיים האזרחייםשרות המילואים בישראל אינו ניתן להפרדה ממרקם החיים האזרחייםשרות המילואים בישראל אינו ניתן להפרדה ממרקם החיים האזרחייםשרות המילואים בישראל אינו ניתן להפרדה ממרקם החיים האזרחיים

צים שורשיה עמוקים יותר אף מן האילו. והיא מייחדת בלי ספק את המציאות ואת ההוויה הישראלית, להדחקה

היא משליכה , ויותר משהיא משפיעה על החיים האזרחיים בישראל, הביטחוניים שבהם נתונה ישראל משחר לידתה

, ואפילו כשמדובר בחלק הסדיר של הצבא. זהו צבא אזרחים במלוא מובן המילהזהו צבא אזרחים במלוא מובן המילהזהו צבא אזרחים במלוא מובן המילהזהו צבא אזרחים במלוא מובן המילה. על אופיו וטיבו של הצבא הישראלי

מצב דברים . לטוב ולרע, מושפע עמוקות על ידההוא אינו מהווה בועה נפרדת מן המערכת האזרחית בישראל והוא 

אם לא החשוב , של ישראל, הפיסית והמוראלית, זה ניתן רק להשתבח בו והוא ללא ספק אחד ממקורות עוצמתה

  .שבהם

  

        כללי התנהגות מרצים בכיתהכללי התנהגות מרצים בכיתהכללי התנהגות מרצים בכיתהכללי התנהגות מרצים בכיתה  ....דדדד

  

, ודמיםהנהלת המכללה קבעה במקרים דומים ק, גם אם אין תקנון כתוב מטעם המכללה להתנהגות מרצים בכיתה

בין אם מדובר ברעלה ובין אם מדובר במדים , שאין זה מסמכות המרצה להוציא תלמיד מן השיעור בשל לבוש

הועדה אכן סבורה שלמרצה אין זכות להטיל מגבלות על לבושו של סטודנט או לסמלים ). צבא ומשטרה, מילואים(

  . ציבוריכל עוד אלה עומדים במסגרת הסבירות של הופעה במקום , שהוא עונד

הוועדה מסתייגת לחלוטין מן ההשקפה המדברת על יחסי צבא ואזרחים בישראל במונחים המתאימים אולי למציאות 

זאת כדי ; האזרחיתשבה ניתן וצריך לדאוג להפרדה מוחלטת בין המערכת הצבאית לבין המערכת , ולהוויה אחרת

ניזאר ניסה להתעטף . למנוע מיליטריזציה של החיים האזרחיים או אף השתלטות של הצבא על המערכת האזרחית

היא שהשפיעה על התנהגותו נוכח -וגם ספק בעינינו אם היא, אך היא נראית לנו מופרכת מיסודה, בהשקפה זו

    .הופעתו של סטודנט במדי מילואים

ושבה המרצים הטובים משלבים , בשל אופייה המיוחד, ת את הטענה שבמחלקה לקולנועהוועדה אינה מקבל

איננו . מהסוג שהפגין ניזאר, יש להשלים עם דפוסי התנהגות בלתי ראויים, באישיותם את האקדמיה ואת האמנות

התנהגות כאלה כללי . מצדיקה יחס סלחני כלפי חציית קווים אדומים של כללי ההתנהגות" חירות האמן"סבורים ש

כשם שהם חיוניים לקיומה של חברה , הם חיוניים לקיומה של מערכת הוראה אקדמית הוגנת בין מורים לתלמידים

     .אדם באשר הם-וליחסי כבוד ושוויון בין בני

  

שיתייחס לסמכות המרצה בכיתה , הוועדה סבורה שהמכללה צריכה לחבר ולפרסם תקנון או מדריך אתי כללי

  . הסטודנטים בכיתה ובקמפוסולהתנהגות 
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        מסקנות מסקנות מסקנות מסקנות 

  

המרצה ניזאר חסן חרג מן הסמכות השמורה למרצה בכיתה ומן העיקרון הבסיסי הקובע כי רק התנהגות המפריעה 

אמנם בהעדר . מהסוג שהתרחש בינו לבין הסטודנט, בעליל למהלך השיעור מצדיקה עימות בין מרצה לתלמיד

 מטעמה  לא ניתן להאשימו בהפרה של כללי התנהגות שפורסמו, ללה בסוגיה זוהנחיות ומדיניות מפורשת של המכ

וכנראה גם , כי הוא בהחלט נהג שלא כשורה בהשתלחותו בסטודנט אייל כהן" מכללא"אך ניתן לקבוע ; של המכללה

 למדנו ,יחד עם זאת. כפי שלמדנו מכתב המינוי של ניזאר ומעדותם של בעלי התפקידים במכללה, במקרים אחרים

שניזאר הוא מורה מעולה המקדיש לתלמידיו מעל ומעבר ועושה ימים כלילות , מעדותו של ראש המחלקה לקולנוע

והוא מושך ומוביל אותם אחריו , ביניהם כאלה שהם דחויים מאוד, למען הצלחת התלמידים הבוחרים ללמוד אצלו

ם לעמוד בשיטות ההוראה הלא מקובלות בהן תלמידים אחרים אינם מסוגלי, לעומתם. להצלחות מרשימות ביותר

  . ובעלבון שהם חשים בעקבות זאת, הוא נוקט

   

כבן , תחושותיו ותסכוליו, ניזאר ניצל לרעה את מעמדו וסמכותו כמורה להפגנת דעותיו, בהתנהגותו כלפי הסטודנט

בעוד , "ל אנושיתכל"ו" הומאנית"כשהוא מתעטף באצטלה של השקפת עולם , המיעוט הלאומי הערבי בישראל

סימטרית לחלוטין לעמדות לאומניות בוטות , שלאמתו של דבר הוא הפגין עמדה כוחנית בעלת אופי לאומני מובהק

אך זו ניתנת , לניזאר שמורה אמנם הזכות לחופש הביטוי. יש להודות גם בחברה היהודית הישראלית, שרווחות

אין ספק שזכות זו , מכל מקום; ניתן לקיים במסגרת שיעורתנאים כאלה ספק אם . למימוש רק בתנאים של הדדיות

  . נמנעה מהסטודנט משסירב ניזאר להתיר לו את זכות הדיבור כל עוד הוא לבוש במדים

  

, אפילו הוא חופשי להביע את דעתו גם בסוגיות פוליטיות ואידיאולוגיות, הכלל הנקוט בידנו הוא שמורה ומרצה

בפרט כשאינן קשורות באופן כלשהו , שאי לכפות את שמיעת הדעות האלה בכיתהאין הוא ר, תהיינה מה שתהיינה

בוודאי ; הוראות ואפילו בקשות כלפי תלמידים, ברור לגמרי שמרצה אינו רשאי לגזור מהן פקודות. לנושא השיעור

מר שאינו קל וחו, שאינו רשאי לסתום את פיותיהם של תלמידים המבקשים להגיב על אמירותיו הפוליטיות בכיתה

  . רשאי להעליב או להקניט תלמידים בהקשר זה

  

לבין חציית הקווים , איזון בין הצטיינותו ומסירותו של ניזאר להוראה ולתלמידיו, לדעתנו, החלטותינו להלן משקפות

  .ח מפרט"האדומים שאותם הדו

        

        



  

  6899412-08:   פקס•  6802770-08:   טל•  79165קלון חוף אש. נ.  ד•  המכללה האקדמית ספיר
  http://www.sapir.ac.il 

  החלטות החלטות החלטות החלטות   .ה

 
 ):יגאל עילם' פרופ, אורי רגב' פרופ( החלטות הרוב החלטות הרוב החלטות הרוב החלטות הרוב 

  

שהתנהגותו של ניזאר והשתלחותו כלפי הסטודנט אייל כהן היתה פסולה לחלוטין , דה מוצאתהווע        .1

 . והיא ראויה לגינוי חריף ביותר

, כי במקרה של הישנות התנהגות מסוג זה, משמעית לניזאר-יש לצרף לגינוי זה אזהרה חמורה וחד        .2

  . תפסיק המכללה את העסקתו לאלתר, מצדו של ניזאר

  .גם אם לא התכוון לכך, ניזאר חייב בהתנצלות בפני הסטודנט על הפגיעה בו והשפלתו        .3

  

  

  

  

  ,בכבוד רב

  

  

            ר הועדה"יו, אורי רגב' פרופ

         חבר הועדה, יגאל עילם' פרופ

  .        חברת הועדה, מורגיהודית ' גב
 


