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 לכבוד:

 נפתלי בנט

 שר החינוך

 באמצעות דואר אלקטרוני

 

 יהודים במעונות בטכניוןנדון: הפרדה בין סטודנטים ערבים וה

 

סטודנטים ערבים ליהודים במעונות  ןהפרדה בימדיניות  2האחרונה נחשפה בתחקיר בחדשות ערוץ בשבת 

כברירת  לפיה מעדיפיםנהל המעונות, ישל מ נוהגתהתחקיר עולה כי מדובר במדיניות  מממצאיטכניון. ה

בץ יהודים וערבים במגורים נפרדים ואף ממליצים לסטודנטים להצהיר בטפסי ההרשמה על מחדל לש

 רצונם בהפרדה כזו. בהמשך לזה, אנו פונים אלייך בתפקידך כיושב ראש המועצה להשכלה גבוהה: 

 

 נטימיותיבחירות אמעצם טבעו החלטות אישיות ו מערב, המרחב פרטיאמנם מרחב המגורים הוא  .1

מנת לאפשר לסטודנטים -ספק כי על האוניברסיטה לעשות את מירב המאמצים עלאין , וביותר

במדיניות  עם זאת, הבעייתיות .וסביבת לימודים אופטימלית איכות חיים, נוחות, ולסטודנטיות

 הטכניון כפי שנחשפה בתחקיר נובעת משתי סיבות:

מלהתערב  הרשויותנמנעות מגורים רגילים. אם במרחבו האישי של האדם  אינםמעונות  .א

במעונות אקדמיים הרי ש, בשם הזכות לחירות שוויון ואיסור אפליהעקרונות יל חולה

  .בחשבון עקרונות אלו להביאו המהווים משאב ציבורי יש לנהוג במשנה זהירות

ערבים מהתחקיר עולה כי האוניברסיטה מפרידה בין סטודנטים המוטיבציה.  שאלת .ב

 מהווהכמדיניות שה של סטודנט כזה או אחר אלא לבקשגובה נקודתית לא כת ויהודים

 ברירת מחדל.

נקל לשער איזה . המדיניות שנחשפה בתחקיר בלתי מתקבלת על הדעת מבחינה מוסרית וציבורית .2

הייתה מתעוררת אם במוסדות השכלה גבוהה במדינות אירופה למשל היו מאפשרים סערה 

עם יהודים או מפרידים בין סטודנטים יהודים לאחרים כברירת  לסטודנטים לבחור שלא להתגורר

מחדל. גם מהתחקיר עלה כי הפרדה על רקע זהותי אחר במעונות אינה מתקבלת )התחקירן דורש 

הפרדה על בסיס נטייה מינית ונענה בסירוב(, אך משום מה ההפרדה בין יהודים וערבים נתפסת 

 כלגיטימית. 

 שקופיםש קריטריונים ובילגלפעול ו והחובה לייצר פתרונות אחריותהעל האוניברסיטאות מוטלת  .3

עליהן בתוך כך י המגורים במעונות. רעל בסיסם, ועל בסיסם בלבד, תתבצע החלוקה לחדש

 - געים להתנהלות בדירת המגוריםהיבטים הנולהידרש למשימה המורכבת והעדינה של בחירת ה

במידה  של הסטודנט חייו חאורעל המשפיעים באופן ישיר  - דוגמת עישון, כשרות וכיוצא בזה

תכן ויהיו כאלו שימצאו י, יכפי שהוזכר בתחקיר. שמצדיקה ומחייבת התחשבות בשיבוץ למגורים

אסור  אך בוודאי שלאוניברסיטה ,לחיות בהפרדה מנת-דרך להשתמש בקריטריונים שיגובשו על

 לאומי.-בסיס אתנילהפרדה גורפת על  לתת יד, באופן רשמי ומוצהר

 שהינו מפגש ראשון –פגש של סטודנטים ערבים ויהודים בקמפוס רואה במיוזמות קרן אברהם  .4

מקום בו חייב להתקיים דיאלוג מובנה ומונחה בין הסטודנטים על  –לרבים מהם  "בגובה העיניים"

ביחסים בין הקבוצות, ולא  שינוי חברתי לטובהמנת שהמפגש יהיה חיובי ובעל פוטנציאל ליצירת 



 

 

 

 

 

 

מיזם "קמפוס כמרחב משותף" בכמה בשנים האחרונות את ושלילי. קרן אברהם מפעילה מקרי 

-ביחסי יהודיםסמינרים משותפים העוסקים  ובהן מוסדות אקדמיים הכולל שורה של פעולות

 ת ועוד.; קבוצות דיאלוג של סטודנטים;  פעולות תרבות משותפות כולל במעונוערבים

תכנית הכשרה לכשירות תרבותית עבור סגל מנהלי במוסדות להשכלה  במסגרת זו אנו משיקים .5

ית. תכנית ההכשרה אלה באוניברסיטה העבר נפתח בימיםבמסגרתה הקורס הראשון , שגבוהה

עוסקת בין היתר במשמעויות של המפגש בין סטודנטים יהודים וערבים בקמפוס על היבטים 

 ה של הסגל המנהלי, וסוגיית המעונות הינה רלוונטית מאוד לעניין זה.שונים של העבוד

המועצה להשכלה גבוהה להנחות את כלל המוסדות להשכלה יושב הראש של כקוראים לך אנו  .6

גבוהה בהם יש מעונות לפעול לגיבוש קריטריונים כאמור לעיל או לחלופין להוביל מהלך ארצי 

 זה. לקביעת קריטריונים מחייבים בעניין

מציעים להעמיד לרשות המועצה להשכלה גבוהה את הידע המצטבר והניסיון שלנו בנוסף, אנו  .7

בתחום זה על מנת לסייע הן בגיבוש קריטריונים בעניין הקצאת מגורים במעונות והן בהכשרה 

 לסגל העוסק בסוגיה זו במוסדות השונים.

 לתשובתך נודה, .8
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