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  החלטת סגן הממוה על המשמעת
  

  גזר דין
  
  

בוסח  9-ו 8 ,4 שפלה בסעיפים טעות סופר , מתקת8.1.2020גרסה זו של גזר הדין, מתאריך 
  המקורי. 

  

בהכרעת הדין, הורשע הקבל בהתהגות שאיה הולמת מעמד של תלמיד, עבירה לפי  .1

האירוע שוא ההרשעה הוא עימות בין הקבל למתלון, לתקון המשמעת.  29.10סעיף 

 שבשיאו החית הקבל מכה על פי המתלון. 

, לרבות ראייתיות ומשפטיות שפורטו בה בהרחבה סוגיותהכרעת הדין היתה כרוכה ב .2

 .טעת הקבל להגה עצמית

, כחודש לפי האירוע הדון כאן, הורשע 2019בפסק דין משמעתי שיתן בחודש פברואר  .3

(הפרעה לפעילות  29.6הקבל בהסכמה (במסגרת הסדר טיעון) בעבירות לפי סעיפים 

(התהגות פרועה, הקמת שאון ומהומה  29.9שתאשרה על ידי רשויות האויברסיטה), 

יה הולמת את כבוד האויברסיטה או מעמד של (התהגות שא 29.10 -ברחבי הקמפוס) ו

תלמיד) לתקון המשמעת. גזרו עליו זיפה והרחקה על תאי מהלימודים למשך שי 

סמסטרים, שתופעל אם יעבור עבירה על פי אחד מהסעיפים ה"ל במשך שתיים מיום 

 מתן פסק הדין. 

גישתו, יש להפעיל עמדת הקובל היא שיש לראות בחומרה התהגות אלימה בקמפוס. ל .4

אי למשך שש ההרחקה על תקבל י סמסטריםאת עוגזר על הבהליך הקודם,  ש

כך שיוכל לחזור ללימודים בתחילת שת הלימודים ( בפועל לשה וספתלהרחיק אותו 

 .תאי- הרחקה על ), ולהוסיף על כךתשפ"ב

שהרחקה של שתיים  לעיין העישה, טוען הקבל. הקבל חולק על עצם הרשעתו .5

 .הסטדרט הראייתי על פיו הורשעמהאויברסיטה איה הולמת את 

הגובלת  של הקבל מפסק הדין הקודם ומהכרעת הדין הוכחית עולה התהגות כוחית .6

"פוצץ" הקבל יום עיון שהתקיים באלימות פיזית של ממש. בעיין הקודם, 

מלהגיע למיקרופון. בעיין הוכחי, חה מבאויברסיטה, בין היתר בכך שחסם בגופו את ה

 .עם המתלון בכך שהכה אותו בפיו הסלים הקבל עימות

ממו , בטוח ופתוחח את מהותו של הקמפוס כמקום מצאתי לכון לאזן בין הצורך להבטי .7

בהליך על פיו הורשע הקבל  )המתון( סעיף העבירהלבין טווח, - מתחייבת הרחקה ארוכת

 .הוכחי

שגזר על הקבל בפסק  שי סמסטריםהי מפעיל את עוש ההרחקה על תאי למשך  .8

 .בסמסטר א' ובסמסטר ב' של שת הלימודים תש"פ תחולהדין הקודם. הרחקה זו 

  הי גוזר על הקבל הרחקה בפועל מהלימודים בסמסטר א' תשפ"א. .9

ל אם יעבור במהלך תחוהי גוזר על הקבל הרחקה על תאי מהלימודים למשך שה, ש .10

לתקון  29.10 ,29.9, 29.8, 29.6אחד מהסעיפים עבירה על פי  שלוש שים מהיום

 המשמעת.



  

  , בהעדר הצדדים.2.1.2020היום,  ההחלטה יתה
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 סגן הממוה על המשמעת               


