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  החלטת סגן הממונה על המשמעת

  
פסק דין

בבוקרו של , לפי הנטען בכתב הקובלנה. ראשון בפקולטה להנדסהלתואר סטודנט א הו הנקבל .1

.  של האוניברסיטה והתכוון להיכנס לשטח הקמפוס17הגיע הנקבל לשער  2009 בנובמבר 5-ה

בהתאם לנוהלי הביטחון של , מועל הנקבל היה לעבור בידוק בטחוני של הכבודה אשר נשא ע

, בתגובה. שומר השער ביקש מהנקבל להניח את תיקו על שולחן לצורך הבידוק. האוניברסיטה

התנגד הנקבל לביצוע הבידוק תוך שהוא מרים את ידו לעבר השמור כשהיא קפוצה בצורת 

 ולאחר דין ,סירב הנקבל שוב, בתגובה לבקשתו של השומר כי יניח לו לבצע את עבודתו. אגרוף

בדוק לי כבר את התיק לפני : "ודברים הניח את תיקו על שולחן הבידוק וסינן לעבר השומר

- עבר הנקבל על עבירות של איבמעשה האמור ." תסתום את הפה שלך... שאני מפוצץ אותך

פגיעה בכבוד עובדי , הפרת תקנון או הוראות לשימוש במתקני האוניברסיטה, ציות

, 29.8, 29.5, 29.1 עבירה על סעיפים(גות שאינה הולמת מעמד של תלמיד האוניברסיטה והתנה

 ). ח"תשס( סטודנטים – לתקנון המשמעת 29.10- ו29.9

עבירות כאמור לעיל לפי  באותומרשיע לפיכך אני . לובעובדות המיוחסות הודה הנקבל  .2

  .)ח"תשס( סטודנטים – לתקנון המשמעת 29.10- ו29.9, 29.8, 29.5, 29.1  סעיפים

יש להביע סלידה ושאט נפש מהתנהגותו של הנקבל שיש בה . ביותרנסיבות המקרה חמורות  .3

, תוקפנות ואלימות כלפי עובד זוטר של האוניברסיטה שמבקש למלא את תפקידו, אדנות

אני רואה באירוע אלימות מילולית הגובלת , כשלעצמי. לטובת בטחון קהילת האוניברסיטה

הנקבל הודה ,  עם זאת.ת פיזית אירועים המצדיקים את מיצוי מלוא חומרת הדיןבאלימו

. התנצל בפני השומר באופן אישישלח מכתב התנצלות ואף , במעשיו בהזדמנות הראשונה

מתקשה להסביר מדוע נהג כפי שנהג והוא מלא , התרשמתי כי הנקבל מבין את חומרת מעשיו

 .חרטה כנה על התנהגותו המחפירה

  : כדלקמן עונשואת אפוא אני גוזר , אם להסכמת הצדדיםבהת .4

 . 400₪קנס בגובה   .א

 .נזיפה  .ב

על כל עבירה , שני סמסטריםלתקופה של אחד סמסטר של אי הרחקה על תנ  .ג

 .בהם הורשע סעיפיםהנוספת לפי 

 
  .בהיעדר הצדדים,___________, ניתן היום

  .התלמידיפורסם ללא שם 

                      

  ישי בלנק 'דר              
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