
באוניברסיטה הטכנולוגית כדורי, הממוקמת בטולכרם, 
בגדה המערבית, כ- 20 ק״מ מנתניה, בצמוד לגדר ההפרדה, 
לומדים היום כ-7000 סטודנטים וסטודנטיות. האוניברסיטה 
נוסדה כבית ספר חקלאי בשנת 1930 מכספי תרומה של סיר 

אליאס ח׳דורי, איש עסקים יהודי ממוצא עירקי. הבניין 
ההיסטורי (בתמונה) עדיין עומד על תילו עם שלט לזכרו 

בעברית. 

משנת 2002 החל הצבא לערוך אימונים בשטח שהופקע 
מהקמפוס והפך למטווח. באוקטובר 2015 נערכו שם הפגנות. 

בעקבותיהן, הפכו פלישות הצבא לקמפוס למחזה תדיר: 

במשך 85 יום הותקף הקמפוס 130 פעמים•

מהירי החי נפצעו 138 סטודנטים ואנשי סגל•

 850 איש ואישה נחנקו מרימוני גז בשטח הקמפוס•

 להצטרפות לידידי כדורי כתבו
ל:

friendsofkadoorie@gmail.com

 להצטרפות לאקדמיה לשוויון
כתבו ל:

info@academia4equality.com

דף מידע: אקדמיה לשוויון וקמפיין כדורי 
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החממות המשרתות את המוסד האקדמי החקלאי נהרסו•

השימוש ב״בואש״ הוציא את הספרייה הראשית מכלל •
שימוש למשך שבועות ארוכים 

האוניברסיטה נאלצה לסגור לחלוטין את שעריה למשך •
יומיים ולהשעות את הלימודים 12 פעמים

 שלטונות האוניברסיטה פנו לגורמי הבטחון בדרישה שהמטווח
 יפורק ושטחו יוחזר לרשותה. כמו כן ביקשו להקים חומה

 בשטח הקמפוס כדי להפריד בין שטח האוניברסיטה למתקני
 הצבא, תגן על אוכלוסיית הקמפוס ותמנע כניסת מפגינים

מיידי אבנים לתוך האוניברסיטה. הבקשות סורבו.

 חברים וחברות בארגון אקדמיה לשוויון יצרו קשר עם הנהגת
 האוניברסיטה ובראשה ד״ר ד׳ראר עליאן. אקדמיה לשוויון,

 ארגון חברים וחברות המאגד כמאתיים חמישים אקדמאים,
 הוקם בקיץ 2015 על מנת לעודד סולידריות בין אקדמאים,

 ולהאבק באי-שוויון מובנה, בהפרות של חופש אקדמי
 בישראל/פלסטין ובאפליה על כל צורותיה באקדמיה ובחברה

     הישראלית בכלל.

 

 בערב פסח 2016, ביוזמה משותפת של אקדמיה לשוויון וצוות
 כדורי, נפתח קמפיין בינלאומי וציבורי בדרישה להפסיק את
 האימונים והפלישות ולפנות את המטווח. מאות אקדמאים

 מישראל ומרחבי העולם הצטרפו לקמפיין והביעו את מחאתם.
 זמן קצר לאחר מכן, הודיעו רשויות הצבא כי בכוונתם לפנות
 את המטווח ולאפשר את בניית החומה. הקמפיין סייע להוריד

 באופן משמעותי את רמת האלימות, אך עד היום, ולמרות
הבטחות הצבא, דבר לא השתנה והאימונים בשטח התחדשו.
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מסר מאחד מתומכי 
הקמפיין:

 “I appreciate the specificity of
 this action. We in the States
 feel so far away from the
 struggle of Palestinian
 scholars and the tendency to
 abstract the day-to-day
 realities of trying to obtain a
 university education under
military occupation”



 רשימת המוסדות של תומכי קמפיין כדורי:

The American University in Cairo, Egypt
Concordia University, Canada
University of Toronto, Canada

Univeristé de Montréal, Canada
McGill University, Canada

Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada
 Binghamton University, SUNY, US

 City College New York, US
 University of Massachusetts Boston, US

 The University of Michigan, US
Lehigh University, US

 West Chester University, Pennsylvania, US
 UC Berkeley, US

 Rutgers University, US
 The University of Akron, Ohio, US

University of Illinois Urbana-Champaign, US
 University of California, Irvine, US

Center for Holocaust and Genocide Studies, Clark University,  US
Trinity University, Texas, US

Columbia University, US
 Fordham University, US

Hunter College CUNY, US
Cal Poly Pomona, UC Riverside, US

Brown University, US
Institute for Advanced Studies, Princeton, US

Queen Mary University of London, UK
University of Cambridge, UK

Manchester Metropolitan University, UK
London School of Economics, UK

University of East Anglia, UK
Pembroke College, University of Oxford, UK

 The University of Liverpool, UK
Universidad Autónoma de Madrid, Spain

Universidad Complutense de Madrid, Spain
Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

 University of Granada, Spain
 ,CNRS, IREMAM/Aix Marseille Université, France

 University Paris 8-St Denis, France
Centre national de la recherche scientifique, Paris, France

Università degli Studi di Milano, Italy
Vita-Salute San Raffaele University, Milan, Italy

Amsterdam University College, The Netherlands
 The University of Amsterdam, The Netherlands

Humboldt-Universität zu Berlin, Germany
University of Fiji, Fiji

The University of Waikato, New Zealand
National University of Tucumán, Argentina
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להצטרפות לרשימת ידידי האוניברסיטה, קבלת עדכונים, ידיעות וקריאות לפעולה
friendsofkadoorie@gmail.com
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חברי  ובעזה.  המערבית  בגדה  אקדמי  חופש  על  להגנה  מחוייבת  לשוויון  אקדמיה 
שתחת  ובשטחים  בישראל  והאי-שוויון  הדיכוי  צורות  לכל  מתנגדים  הארגון  וחברות 
לשוויון  אקדמיה  ובכלל.  גבוהה  להשכלה  במוסדות  והעקיפה,  הישירה  שליטתה 
ובישראל  בכלל  בעולם  וכלכלית  צבאית  ושליטה  נישול  כיבוש,  של  צורה  כל  שוללת 
בפרט. אקדמיה לשוויון שוקדת על פיתוח אפיקים לסולידריות עם קולגות פלסטין תוך 
כיבוד הקריאה נגד נורמליזציה ולמען מאבק ועתיד משותף עם סטודנטים ואנשי סגל 
פלסטינים ועם ציבורים נוספים שחירותם והחופש האקדמי שלהם נרמסים. אקדמיה 
לשוויון לא אימצה את מצע תנועת הבידיאס הפלסטינית והעולמית ולחבריה אין דעה 
ישראלים  לאקדמאים  שיש  הדעות  קשת  כל  את  להכיל  שואף  הארגון  בעניין.  אחידה 
בנושא. יחד עם זאת, חברי וחברות הארגון מחויבים להגנה על חופש הביטוי של כל 

אקדמאי ואקדמאית בישראל בכל נושא בעל חשיבות ציבורית לחברה הישראלית. 

עקבו אחרינו בפייסבוק: 

אקדמיה לשוויון 
  Academia for Equality

أكـاديـميون مـن أجـل أملـساواة 


