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צילום: מוטי מילרוד הפגנת תמיכה בתנועת החרם BDS בכיכר הבימה בת"א, ב-2018

חינוך וחברה

אגודה אקדמית מאירופה ביטלה כנס בישראל עקב חשש מתנועת
החרם

לדברי יו"ר הוועד המנהל של הרשת האירופית להערכה של שירותי בריאות הנפש, החלטתו
התקבלה לנוכח תלונות ששלחו לו כמה מחברי ההנהלה

ג'ודי מלץ

התראותפורסם ב-06:01

אגודה אירופית של חוקרים בתחום בריאות הנפש ביטלה את תוכניתה לקיים את

ועידתה הבאה בישראל, עקב חשש מתגובה של תנועת החרם. הביטול עורר
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כעס רב בקרב כמה מחברי האיגוד, ושניים מהם התפטרו במחאה עליו. 

הרשת האירופית להערכה של שירותי בריאות הנפש (ENMESH), שבה 400

חברים, החליטה בוועידה האחרונה שלה כי ועידתה הבאה, המתוכננת להתקיים

בקיץ 2021, תיערך בירושלים. הודעה רשמית על כך נמסרה בחודש שעבר. 

כעבור שבועיים שלח מייק סלייד, פרופסור באוניברסיטת נוטינגהם המכהן כיו"ר

הוועד המנהל, מכתב לחברי הנהלת הרשת ובו הודיע על החלטתו שלא לקיים

את הוועידה בירושלים. לדברי מקורות שקראו את המכתב, סלייד הסביר כי

החלטתו התקבלה לנוכח התלונות ששלחו לו כמה מחברי ההנהלה בגין בחירת

המקום, והוא ביקש להקדים תרופה למכה. סלייד ציין במכתבו שאילו המשיך

הארגון בתוכניותיו לקיים את הוועידה הבאה בישראל, היו מתעסקים בו בשנתיים

הבאות בעניין המחלוקת ונתונים ללחצים של קמפיין החרם.

ל"הארץ" נודע כי ברנד פושנר, מרצה לפסיכיאטריה באוניברסיטת אולם

שבגרמניה — המשמש מזכיר של הוועד המנהל — התפטר לפני ימים אחדים

במחאה על ההחלטה. גם דיוויד רו, מרצה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה

שהינו הנציג הישראלי בוועד המנהל, התפטר מאותה סיבה. במקביל, האגודה

,ENMESHהישראלית לשיקום פסיכיאטרי (יספר"א), שרבים מחבריה פעילים ב־

צילום: Oded Balilty/אי־פי הפגנת תמיכה בתנועת החרם BDS מחוץ לאירוויזיון בת"א, במאי

הפרלמנט הגרמני אישר את ההצעה לגינוי תנועת ה-BDS ולהגדרתה כאנטישמית

תנועת החרם ראויה לשבח
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ק

שיגרה מכתב מחאה לאגודה.

- פרסומת -

במכתבה כינתה סילביה טסלר־לוזוביק, יו"ר הארגון שמיקומו בירושלים, את

הביטול "מבהיל" וטענה שהוא נובע משיקולים "לא רלוונטיים שאינם לכבודו של

ארגון מקצועי". טסלר־לוזוביק הוסיפה במכתב: "מבחינת כמה מכם זוהי עמדה

אידאולוגית, מבחינת אחרים זוהי התחמקות מאי־נעימות שעוררו בעלי

האידיאולוגיה. יהיו הסיבות האישיות שלך אשר יהיו, בשם התייפייפות פוליטית

התפשרת על הערכים המקצועיים שלך".

אילנית חסון־אוחיון, מרצה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר־אילן, היתה חברה

בוועדה המארגנת שאמורה לתכנן את הכינוס הבא. היא אמרה ל"הארץ"

שההצעה לקיים את ועידת 2021 בירושלים עלתה כבר לפני שנתיים, בוועידה

הלפני אחרונה שנערכה בהולנד. ארבעה ישראלים, והיא ביניהם, מונו לחברים

בוועדה המארגנת של ועידת 2021. "החברים הישראלים הם לא אלה שעמדו

מאחורי היוזמה לקיים את הוועידה הבאה בירושלים", אמרה. "ביום האחרון של

הוועידה בליסבון כולנו נפרדנו לשלום במשפט: להתראות בעוד שנתיים

בישראל".

מתחם ההיי טק החדש של השרון
o-tech כפר סבא
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סלייד מסר בתגובה: "ENMESH היא רשת מחקר לא רשמית חסרת תשתית

פורמלית, שאינה מקבלת מימון. בתחילה החלטנו לקיים את ועידת 2021

בישראל. כמה חברי הנהלה מרחבי אירופה הביעו דאגה בנוגע למקום שנבחר,

ואילו אחרים תמכו בבחירה. בתפקידי כיושב ראש, התייעצתי עם רבים מעמיתיי

בהנהלת ENMESH ומחוצה לה, כולל עמיתים מישראל, בנוגע לדרך הטובה

להתקדם לנוכח ההשקפות השונות שהביעו חברי ההנהלה. בעקבות התייעצות

זו, הגעתי למסקנה ששינוי התוכנית ישרת בצורה מיטבית את האינטרסים של

ENMESH. אני מודה שאמנם יש מי שיראה בהחלטתי החלטה אידאולוגית, אך

בעצם זו היתה החלטה מעשית שהתקבלה למען מיטב האינטרסים של

ENMESH. לא היתה מעורבת בהחלטה כל 'הצקה', ואין כל הכרזה רשמית על

תמיכה או אי־תמיכה בחרם על ישראל".

מתאם התוכנית הבין אוניברסיטאית למאבק נגד החרם האקדמי, פרופסור צבי

ציגלר, אמר שזו הפעם הראשונה שארגון אקדמי מבטל החלטה לקיים ועידה

בישראל. הוא קרא לוועד המנהל של ENMESH "לחזור בו מהביטול".

ב–2013 הצביעו שני ארגונים אקדמיים קטנים יחסית שמיקומם בארה"ב —

האגודה ללימודים אסיאתיים־אמריקאיים והאגודה ללימודי אמריקה — להחרים

את האוניברסיטאות הישראליות ואת המוסדות האקדמיים בישראל. החלטה

דומה שקיבלה האגודה האנתרופולגית האמריקאית הגדולה בהרבה בוטלה

בשנת 2016.

במארס האחרון הצביע הסנאט של אוניברסיטת קייפטאון בעד הטלת חרם כללי

על כל המוסדות האקדמיים הישראליים ועל אנשי אקדמיה ישראלים. זו הפעם

הראשונה שמתקבלת החלטה כה גורפת, והרשויות הבכירות יותר של

האוניברסיטה בוחנות אותה כרגע, אך היא טרם בוטלה.

(BDS)תגיות: ישראל על חרם

צילום: AMMAR AWAD/רויטרס הפגנת תמיכה בתנועת החרם BDS מחוץ לאירוויזיון בת"א, במאי
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