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 אל: מר בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל

 

 לחוק הכניסה לישראל 28תיקון הנדון: 

 אדוני ראש הממשלה,

 

שנעשה לאחרונה בחוק הכניסה  28ן מספר בקשר לתיקוהמועצה המדעית של מכון ויצמן מביעה דאגה 

הביע תמיכה בחרם על קרא לחרם או שן אשרת כניסה מכל סוג שהוא למי קובע כי לא תינתלישראל, אשר 

 ישראל או על ההתנחלויות. 

 

חוקים המפלים אנשים על סמך אנו חוששים מהתוצאות הצפויות מ דאגתנו נובעת מכך שכמדענים ישראלים

כלפי  חרם עלול להתפרש ככוונה ישראלית להפעלת נגד אנשים בשל דעות שהביעו המופנהחוק דעותיהם. 

 . נזק לדמותה של ישראל ולבידודה ובפועל לגרוםאותם אנשים 

 

סיונות חוזרים ונשנים להחרים את ייתרה מזאת, החוק עלול לפעול כבומרנג ולפגוע ישירות בפעילותנו נגד נ

החופש האקדמי ועלול לפגוע בקשרים פוגע בעקרונות  האקדמיה הישראלית. במתכונתו הנוכחית החוק

החיוניים להמשך עמידתנו בחזית העולמית של המחקר. פעילותנו המדעית מבוססת במידה רבה המדעיים 

כוללים מענקי מחקר בינלאומיים )לרבות אלה המגיעים  על קשרינו עם הקהילה הבינלאומית. קשרים אלו

ם, קיום רופי(, השתלמות של סטודנטים וחוקרים ישראליים במוסדות המחקר הטובים בעולימהאיחוד הא

כנסים ואירוח מדענים בעלי שם עולמי במוסדנו. לא אחת הביאו המגעים שלנו עם אנשי מדע בעלי שם 

להכרה והבנה טובה יותר של מורכבות העמדה הישראלית על ידי מדענים שנקודת המוצא שלהם הייתה 

 אנטי ישראלית. כל אלה עלולים להיפגע מקיומו של תיקון לחוק זה. 

 

ויסייע בעדם למנוע לשמש את אלו הקוראים להחרים את ישראל אף י התיקון לחוק עלול אנו חוששים כ

קיום של כנסים מדעיים חשובים בישראל בטענה שלא כל המשתתפים הפוטנציאליים יוכלו להיכנס לישראל 

  ולהשתתף בהם. 

 

ותעשיה המתנהלים גם בקשרי מחקר  אחשוב לציין שהתיקון לחוק עלול לפגוע לא רק בציבור המדענים אל

 על ידי רופאים, תעשיינים, משקיעים, בתי חולים וחברות הזנק.

כך שלא יכוון נגד  או להבהרות באשר ליישומו לשינויו, ביטול התיקון לחוקל לופעשתבשל כך, אנו מבקשים 

ליטי, במתכונתו הנוכחית החוק תומך בשימוש בחרם, ככלי לגיטימי בוויכוח פולצערנו, חופש הבעת דעות.  

ובכך פוגע ומסכן את התמיכה והקשרים המדעיים בין הקהילה משרת את הקוראים לחרם נגד ישראל 

 הבינלאומית לקהילה המדעית והטכנולוגית בישראל.  

 

 ,בכבוד רב

 

 פרופ' זבולון אלעזר, יו"ר

 שרת המשפטים ,איילת שקד גב' העתק:
 שר הפנים ,מר אריה דרעי 

 


