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  החלטת סגן הממונה על המשמעת
פסק דין

  

 לנובמבר 5ביום , לפי כתב הקובלנה  .בחוג לאנגלית וללימודים אמריקאים  תלמיד ינוהנקבל ה. 1

הוא . יסה להיכנס לשטח האוניברסיטה מבלי להבדקנו הגיע הנקבל לשער האוניברסיטה 2007

בתגובה עצר . ב והחל לרוץ פנימה לשטח הקמפוסלעצור אולם סר  בשערהתבקש על ידי השומר

 זה החל הנקבל בשלב.  את הנקבל וביקש ממנו שוב לפתוח את התיק לצורך בדיקתוהשומר

וביקש את תעודת הזהות  הבהיר לנקבל שהוא חייב בבדיקה ביטחונית והגיע שומר שני. להשתולל

. טחוןי הזעיקו עזרה ממחלקת הבהשומרים. מלטיה זו וניסה להיהנקבל סרב גם לדרישה שני. שלו

הנקבל . למקום וביקש את תעודת הסטודנט של הנקבלהגיע , מר חזון, אחד מאנשי המחלקה

בתגובה לקח מר חזון את . הראה אותה מרחוק למר חזון וניסה לברוח שוב, הוציא את התעודה

שהתעודה ל הנקבין משהב. אוניברסיטההנקבל להימלט מחוץ לברגע זה החל . התעודה מהנקבל

הזמנתי משטרה ונראה למי  ": תוך שהוא פונה לשומרים ואומר חזרמר חזון שלו נמצאת בידי 

 עבירות של ,לפי כתב הקובלנה, במעשים אלו עבר הנקבל." יקשיבו למאבטח מושתן כמוך או לי

הפרה של תקנון או , )לתקנון המשמעת 29.1סעיף (אי ציות להוראות רשויות האוניברסיטה 

התנהגות שיש בה משום , ) לתקנון המשמעת29.5סעיף (ות לשימוש במתקני האוניברסיטה הורא

 29.9סעיף (התנהגות פרועה , ) לתקנון המשמעת29.8סעיף (פגיעה בכבודם של עובדי האוניברסיטה 

 לתקנון 29.10סעיף (והתנהגות שאינה הולמת את כבוד האוניברסיטה , )לתקנון המשמעת

  ). המשמעת

  

החלטתי להרשיע את הנקבל בעבירה של פגיעה בכבוד עובדי האוניברסיטה לפי בהכרעת דיני . 2

 -שבה נבלעת עבירת ההתנהגות שאינה הולמת מעמד של תלמיד ( לתקנון המשמעת 29.8סעיף 

 29.1סעיף (ות עובדי אוניברסיטה  של אי ציות להוראבעבירה, ) לתקנון המשמעת29.10סעיף  

כמו כן החלטתי ).  לתקנון המשמעת29.9סעיף (וכן בעבירה של התנהגות פרועה  )לתקנון המשמעת

סעיף (ון או הוראות לשימוש במתקני האוניברסיטה נלזכות את הנקבל מהעבירה של הפרה של תק

29.5 .(  

  

 על ולפיה יוטל, יםיבישיבת הטיעונים לעונש הציגו בפני הצדדים הסכמה לגבי העונשים הראו. 3

  : הנקבל

 וזאת באם יעבור הנקבל  למשך שנה עונש של הרחקה על תנאי לתקופה של סמסטר.א

  .  לגזר דין זה2אחת או יותר מן העבירות המפורטות בסעיף 

  . עונש של נזיפה. ב



  

 ולפיכך אני גוזר על הנקבל את העונשים םיישקלתי את העונשים המוצעים והם נראים לי ראו. 4

   . לגזר דיני זה3האמורים בסעיף 

  

  .בהיעדר הצדדים,___________, ניתן היום

  יפורסם ללא שם הנקבל

                      

  אסף לחובסקי'         פרופ              

  סגן הממונה על המשמעת              
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