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 אל: רוביק דנילוביץ', ראש העיר, באר שבע

 גוריון והדרום-מאוניברסיטת בןמאת: מרצים וחוקרים 

 2017דצמבר,  10

 'מולתקא-מפגש'מועדון  איום הסגירה עלהנדון: 

 שלום רב,למר דנילוביץ 

 עקב טענות בדבר עיסוקמולתקא' -שמענו בדאגה על כוונת העירייה לפנות את מועדון 'מפגש
בין הסכמים ( של לפרשנות מסוימת)בניגוד  העומדים כביכולבנושאים 'פוליטיים ומפלגתיים' 

 המועדון לעירייה.
לפעילות תרבותית וקהילתית בעיר. זהו  חשיבותו הגדולה של המועדוןלהדגיש את ברצוננו 

אחד ממקומות המפגש היחידים לפעילים חברתיים וחברי קהילות יהודים וערבים. מטבע 
ברים הנושאים העולים במפגשים בין יהודים וערבים  נוגעים בסוגיות פוליטיות ברמה הד

העקרונית, היסטורית או חוקית, אך מהכרותינו רבת השנים עם המועדון, אין ולא הייתה בו 
 תעמולה או פעילות מפלגתית.

שמענו אותך בשמחה ובגאווה מברך את פתיחת 'הבית הגאה' בבאר שבע, לפני מספר ימים 
ופתיחות,  ציינת שהעיר שלנו ידועה בסובלנות. בטקס המהדהדות בכול העירהיפות במילים 

 והוספת: 
... באר שבע היא עולמםפי השקפת -יש את הזכות לחלום, לחיות, ליצור על םלכול"

ה צריכה למצוא את עצמה בעיר שלנו.... עיר של קהילות, של תרבויות... כל קהיל
  "אנחנו כעיר חייבים לתת ביטוי שווה לכולם

 
 אלה כלפי כל הקהילות, כולל אנשי 'המולתקא'.חשובות סמוכים ובטוחים שתיישם מילים  אנו

 
ם נשנות של גורמים פוליטיים מסוימילא נתעלם גם מהמתקפות החוזרות ובהקשר הנוכחי 

כניעה מבישה מול לחצים אלה יהווה ון .  פינוי המועדבהם פעילים יהודים וערבים םנגד ארגוני
 המבקשים להפריד בכוח בין יהודים וערבים בשם ערכים אנטי דמוקרטיים. לאותם ארגונים 

מולתקא' לאתר -נקודה נוספת קשורה באוניברסיטה. בשנים האחרונות הפך מועדון 'מפגש
שובה. מיקומו בסמיכות לקמפוס, ואופי הפעילות בו מושכים וח ענפהפעילות סטודנטיאלית 

היטב את הפעילות האקדמית. גאוותך וגאוותנו על שיתוף הפעולה של  מיםסטודנטים ומשלי
מולתקא' יסייע -אוניברסיטה ועיר, עליו כולנו עמלים. הבטחת המשך קיומו של מועדון 'מפגש

 רבות למגמה מבורכת זו. 
יהודים וערבים מאות אלפי מטרופוליני בו חיים -יים באזור עירוניאיום הסגירה חמור כפל

יותר שיתוף פעולה, יותר  –זה לצד זה כבר דורות רבים. המגמה באזור כזה אמורה להיות הפוכה 
מכה תהווה  בהנחיתך מועדון המשותף. מבחינה זו סגירת הויותר דיאלוג והבנהפעילות משותפת 

  .וגם אמירה מנהיגותית בעייתית באזור שלנו א, העדין ממילקשה למרקם היחסים
אם כך, בשם טובת העיר, הקהילות, העתיד המשותף והיחסים בין קמפוס ועירייה, אנו 

של  וחוסנו תמיכה חזקה בהמשך פעילותוו, מולתקא'-'מפגש סגירתלהתנגדות נחרצת מביעים 
 .מוסד באר שבעי מכובד זה, הפועל שנים ארוכות בתחום חשוב ביותר להווה ולעתיד של העיר

 
 בברכה,

 
 והנגב גוריון בנגב-קבוצת מרצים וחוקרים, אונ' בן

 
, העתקים: חיים טורקל, יועץ משפטי, אבישג אבטובי, מנכ"לית העירייה, דימיטרי מהנדס העיר

 יר.טל אלעל וחפצי זוהר, סגני ראש הע

  



2 
 

 של מרצים וחוקרים מאזור באר שבעחותמי מכתב התמיכה 

 מולתקא'-מפגש'המשך הקיום של מועדון ב

 

 גוריון(-באדר סלימאן )פרופ' אוניברסיטת בן-אבו .1
 גוריון(-סעד אסמעיל )פרופ' אוניברסיטת בן-אבו .2
 גוריון(-רביעה סראב )דר' אוניברסיטת בן-אבו .3
 גוריון(-רביעה עארף )פרופ' אוניברסיטת בן-אבו .4
 גוריון(-אהרוני שרי )פרופ' אוניברסיטת בן .5
 גוריון(-אורבך ג'ודי )פרופ' אוניברסיטת בן .6
 גוריון(-סנאע ג'יהאד )פרופ' אוניברסיטת בן-אל .7
 גוריון(-עטאונה מוחמד )פרופ' אוניברסיטת בן-אל .8
 גוריון(-אלפסי נורית )פרופ' אוניברסיטת בן .9

 גוריון(-אנסון יונתן )פרופ' אוניברסיטת בן .10
 גוריון(-נר גיא )פרופ' אוניברסיטת בןביי .11
 גוריון(-בלבן מירה )פרופ' אוניברסיטת בן .12
 גוריון(-בנבג'י אמיר )פרופ' אוניברסיטת בן .13
 גוריון(-בנבג'י חגית )פרופ' אוניברסיטת בן .14
 גוריון(-פורת גיא )פרופ' אוניברסיטת בן-בן .15
 גוריון(-צבי יעל )פרופ' אוניברסיטת בן-בן .16
 גוריון(-)דר' אוניברסיטת בן  גבעוני מיכל .17
 גוריון(-וניברסיטת בןגורדון ניב )פרופ' א .18
 גוריון(-)דר' אוניברסיטת בן גורני עדנה .19
 גוריון(-גרינברג  לב )פרופ' אוניברסיטת בן .20
 גוריון(-כלב הנריאט )פרופ' אוניברסיטת בן-דהן .21
 גוריון(-דוידי אפרים )דר' אוניברסיטת בן .22
 (מכללת ספירדר' דה מלאך דניאל )דר'  .23
 גוריון(-הוז רון )פרופ' אוניברסיטת בן .24
 גוריון(-הלמן שרית )פרופ' אוניברסיטת בן .25
 גוריון(-)דר' אוניברסיטת בן שליו איילת-הראל .26
 גוריון(-זיו עמליה )דר' אוניברסיטת בן .27
 גוריון(-טלמון דניאלה )דר' אוניברסיטת בן .28
 גוריון(-יורן חנן )פרופ' אוניברסיטת בן .29
 גוריון(-ינאי ניצה )פרופ' אוניברסיטת בן .30
 גוריון(-יפתחאל אורן )פרופ' אוניברסיטת בן .31
 גוריון(-)דר' אוניברסיטת בן ירושלמי מירב .32
 גוריון(-יברסיטת בןכץ גדעון )פרופ' אונ .33
 גוריון(-לוין יקיר )פרופ' אוניברסיטת בן .34
 גוריון(-מאיר אבינועם )פרופ' אוניברסיטת בן .35
 גוריון(-הלר פנינה )פרופ' אוניברסיטת בן-מוצאפי .36
 גוריון(-מירון אהוד )פרופ' אוניברסיטת בן .37
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 גוריון(-מירסקי יוליה )פרופ' אוניברסיטת בן .38
 וריון(ג-משגב חן )דר' אוניברסיטת בן .39
 גוריון(-משולם אסף )דר' אוניברסיטת בן .40
 גוריון(-נבו יצחק יאני )פרופ' אוניברסיטת בן .41
 גוריון(-נוימן דויד )פרופ' אוניברסיטת בן .42
  גוריון(-)דר' אוניברסיטת בן ניר אייל .43
 גוריון(-נסאסרה מנסור )דר' אוניברסיטת בן .44
 גוריון(-ד )פרופ' אוניברסיטת בןסלונים נבו ור .45
 גוריון(-עשור אבי )פרופ' אוניברסיטת בן .46
 גוריון(-פביאן רועי )אדריכל, אוניברסיטת בן .47
 גוריון(-פולמן רון )פרופ' אוניברסיטת בן .48
 גוריון(-פולק יעקוב )פרופ' אוניברסיטת בן .49
 (גוריון-פרופ' אוניברסיטת בן)איריס  פורוש .50
 גוריון(-פילק דני )פרופ' אוניברסיטת בן .51
 גוריון(-)פרופ' אוניברסיטת בן פינסון הללי .52
 גוריון(-פלדמן ג'קי )פרופ' אוניברסיטת בן .53
 גוריון(-פניגר יריב )פרופ' אוניברסיטת בן .54
 גוריון(-)דר' אוניברסיטת בן פרברוף אווה .55
 גוריון(-פרידמן ליאת )פרופ' אוניברסיטת בן .56
 גוריון(-)דר' אוניברסיטת בן פרן יפעת .57
 גוריון(-)פרופ' אוניברסיטת בן ין ג'וליהלצ'ייט .58
 (מכללת ספיר צפדיה ארז )פרופ' .59
 גוריון(-קאופמן רוני )פרופ' אוניברסיטת בן .60
 גוריון(-קראוזמן אילנה )פרופ' אוניברסיטת בן .61
 גוריון(-קרלינסקי נחום )פרופ' אוניברסיטת בן .62
 גוריון(-)דר' אוניברסיטת בן רודד בתיה .63
 ון(גורי-רוטנברג קתרין )פרופ' אוניברסיטת בן .64
 (מכללת ספיררון סיגל )דר'  .65
 גוריון(-רופא יודן )פרופ' אוניברסיטת בן .66
 גוריון(-רז קרקוצקין אמנון )פרופ' אוניברסיטת בן .67
 גוריון(-)דר' אוניברסיטת בן רזי תמר .68
 (מכללת ספיררזי, תמר )פרופ'  .69
 גוריון(-רם אורי )פרופ' אוניברסיטת בן .70
 (מכללת ספיררענן יעלה )דר'  .71
 גוריון(-טת בןשוהם ורדי אילנה )פרופ' אוניברסי .72
 גוריון(-שיר נעמי )פרופ' אוניברסיטת בן .73
 גוריון(-שכטר רלי )פרופ' אוניברסיטת בן .74
 (מכללת ספירשנקר יעל )דר'  .75
 גוריון(-)דר' אוניברסיטת בן תירוש נועם .76
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