
 
 

 
   

 
 

1 

 
 בית הדין למשמעת אקדמית

 אוניברסיטת חיפה
 

 

 
 
 
 
 

   3498838, חיפה הר הכרמל, 199שדרות אבא חושי אוניברסיטת חיפה, 
 :Fax+  972-4-8342101פקס:    :Tel+  972-4-8240405טל: 

University of Haifa, 199 Aba Khoushy Ave. Mount Carmel, Haifa, 3498838, Israel 

rector@univ.haifa.ac.il 

 

 
"ז טבת, תשפ"בט  

2021דצמבר,  20  
 

2/2021תיק מס'   
 

 בית הדין למשמעת אקדמית
 

 אוניברסיטת חיפה נגד ד"ר מסעוד חמדאן
 

 יו"ר המותב  פרופ' עלי זלצברגר   בפני:

 חברת המותב  פרופ' אירית הרשקוביץ   

 חברת המותב אסחאק-עו"ד סירין עאסי   

 

 פרופ' הדס ויסמן  התובעת:

 יוגבב"כ עו"ד מור ע"י    

 ד"ר מסעוד חמדאן  הנאשם:

  עו"ד יוסי חכם  ב"כ הנאשם:
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בעבירות  7.10.21"(, הורשע על ידינו על פי הכרעת דין מיום הנאשם)להלן: " דר׳ מסעוד חמדאן

"( ותקנון התקנוןלתקנון חובות העובד האקדמי )להלן: " 4.1.14של הטרדה מינית, ע״פ סעיף 

לתקנון,  14.1.12ת הטרדה מינית, פגיעה בכבוד או בגוף של מי מהאוניברסיטה ע״פ סעיף למניע

לתקנון ושימוש בפעילות הנוגעת לתפקיד  4.1.2ניצול לרעה את המעמד האקדמי ע״פ סעיף 

לתקנון. התביעה ביקשה  4.1.9באוניברסיטה בדרך שאינה הולמת עובד באקדמיה, ע״פ סעיף 

ות של חצי שנה ללא תשלום שכר, הפסקת שירות על תנאי של שנה, להשית עליו הפסקת שיר

אקדמיים, נזיפה בכתב, חיוב לפרסם מכתב -מניעה לצמיתות בלשאת בתפקידים מנהליים

 התנצלות וחיוב לעבור השתלמות בהטרדה מינית על חשבונו.

 

זאת, התקיימה ישיבה במסגרתה השמיעו ב"כ הצדדים את טענותיהם לעונש ו 9.11.21ביום 

 בתמצית, כדלהלן: 

 

  :טיעוני התביעה

 

 התביעה ביקשה להטיל על הנאשם את מלוא העונשים שנדרשו בכתב האשמה בנימוקם שלהלן:
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 בעבירה של הטרדה מיניתוהוכח ללא כל ספק שהנאשם אשם בעבירות שיוחסו לו בכלל  .1

 . בפרט

על מעשיו. ם אך חזר כשל בכך גם בעבר, הוזהר מספר פעמים על ידי גורמים שוני הנאשם .2

חזרת הנאשם על מעשיו האסורים חרף האזהרות והאיסורים שהובהרו לו מצדיקה החמרה 

 בענישה

לסטודנטיות חרף האיסור  פניההפר הנחיות שניתנו לו גם במהלך ההליך כמו למשל הנאשם  .3

 לעשות כן. 

-החברתי מעמד מוחלש ופגיע, גם במיקום וגם במקוםהנאשם ניצל באופן מתוחכם נשים ב .4

 החמרה בענישה. שגם מצדיק  תרבותי

הטרדה מינית בכלל והתנהגות כמו זו של הנאשם כאן בפרט, יוצרות מרחב ציבורי מאיים ולא  .5

התנהגויות אלו יש לעקור מן השורש ולצורך ההרתעה בטוח עבור נשים לרבות באוניברסיטה. 

 כמובן יש לפעול במלוא החומרה ולהטיל את מלוא הענישה. 

 

מיים לפני הדיון התביעה גם העבירה לידינו את עמדת הסטודנטית לגבי העונש, בעקבות פגישה יו

בו הובאה לידיעתה הכרעת הדין והידיעה כי  22.10של הנציבה להטרדות מיניות עימה בתאריך 

קשה  הוא השעיה לחצי שנה ללא תשלום שכר. הסטודנטית אמרה בפגישה יהעונש שהתביעה ב

לה מאד ההרשעה. לדעתה העונש לא מספיק, ולכן מבקשת שלפחות ימצו את  השקודם כל חשוב

הדין עם הנאשם. היא הסבירה כי יהיה לה מאד קשה לראות אותו באוניברסיטה לאחר חצי שנה. 

כרונות רעים יעדיין קשה לה לחזור לחומרים מהקורס שלמדה איתו. היא מוצפת בחרדות ובז

ם את עבודת הסמינר, למרות שהיא יודעת שלא הוא מהתקופה שבה הוטרדה וקשה לה לסיי

יעריך את העבודה. עצם המחשבה שתצטרך להיתקל בו באוניברסיטה בעוד חצי שנה מאד 

גם בעלה תמך בעמדה זו ולשניהם מרתיעה אותה. והיא רוצה להגן גם על סטודנטיות נוספות.  

 חשוב ששמו יפורסם. ולכן גם מבקשת שימצו איתו את הדין.

 

טענה חדשה בדבר  הדין להכרעת הסטודנטיתתגובת דווחה על יעה גם העלתה במהלך התב

ת במהלך השיעורים בקורס בימים בהם לא הגיבה למסרוניו הליליים. נהתנכלות הנאשם למתלונ

טענה זו לא נטענה בפנינו במהלך שלב ההוכחות, לא ניתנה לנאשם זכות להגיב עליה ואנו 

 מתעלמים ממנה בהכרעתנו. 

 

  :טיעוני ההגנה

 

כל המעורבים בהליך גם  . בהטלת דופי שלטיעוני ההגנה התמקדו בהטלת דופי בהליך ובניהולורוב 

לערכאת וגם בהליך הנוכחי והתנהלותו של בית הדין. טיעונים אלו יפים  לפני הגשת התביעה

 כאן.   םועל כן לא נפרט הערעור ולא טיעונים לעונש

 

דויות אופי בכתב של קולגות וקולגים של הנאשם וכן של סטודנטית הגישה ההגנה שש ע ,עם זאת

  אחת לשעבר. עדויות אלו הן בעלות משמעות חשובה.
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פרופסור ראובן שניר מהחוג לשפה וספרות ערבית, שכיהן גם כדיקן הפקולטה למדעי הרוח, כתב 

ומורה מסור. נעים  איש סגל רציני, חוקר טובשנה, וכי הוא ״ 30כי הוא מכיר את דר׳ סעדאן כ 

וככל שידעתי לאורך השנים הוא מעולם לא חרג בנוכחותי הליכות, תם וישר, חביב ואוהב אדם. 

הנאשם שילם מחיר אישי ובהמשך ״ מהתנהגות מנומסת ואצילה ביחסים בין אדם לחברו". 

ד ״. פרופסור שניר כותב עוומקצועי כבדים ונגרם לו נזק כתוצאה מהמקרה נשוא כתב האישום

״מוצדק ונכון שאוניברסיטת חיפה תגבש מדיניות מחמירה ותנקוט ביד קשה כלפי מטרידים. עם 

ודא שה״הוכחה״ למדיניות זאת לא תודגם בחומרה יתרה, למען יראו ויראו, דווקא וזאת, חשוב ל

 מבעד למקרה הספציפי של דר׳ חמדאן .אם יש מקום להתחשב במצבו הייחודי המורכב )התרבותי

נדמה לי שזה . חמדאן, ולקחת בחשבון גם את מסירותו ותיפקודו כאיש סגל ׳של דר והאישי(

 המקרה״.

 

קלינברגר מהחוג לשפה וספרות ערבית כתב על דר׳ חמדאן כי הוא ״בעל -פרופסור אהרון גבע

״ וכן כי הוא אדם טוב לב, נו, חומל, אנושי, דובר אמת, נטול רוע ואוהב בריותמידות תרומיות של 

עבודה נעימה אווירת הנמנה על חברי סגל היוצרים אדם הליכות,  מותנעיבאופיו דרך ארץ ו ״הכיר

 ״.ורוגעת והתר תמיד אחר דרך השלום והאחווה

 

אדם צנוע, שקט, על דר׳ חמדאן כי הוא ״ פרופסור עלי חוסין מהחוג לשפה וספרות ערבית כתב

עבור  רודף שלווה ושלוםהאחרים, לא מתערב בניני את עצמו, מכבד ביישן, מכבד את הזולת ו

הבחנתי שהוא נותן יחס משונה או עודף לאדם, לגבר  ולא עצמו ועבור הסובבים אותו. לא הרגשתי

-2015יו"ר ועדת המ"א בחוג לשפה וספרות ערבית בשנים כחוסיין   סיונו של פרופ׳ימנ. ״או לאשה

י גם שד"ר חמדאן שומר מרחק : " משיחות רבות שלי עם תלמידות החוג, ידעתהוא מוסיף 2019

ניכר מהן, והוא אפילו מתנהג בקשיחות... במהלך שנות עבודתי באוניברסיטה פגשתי מאות 

תלמידות ותלמידים שלמדו בחוג. מעולם לא שמעתי מאף תלמידה או תלמיד שום תלונה על 

י קיבלתי אנולסיכום ״. ״התנהגותו של מסעוד. נהפוך הוא: רק מחמאות ורק שבחים שמעתי מפיה

את הידיעה על עניין ההטרדה שמסעוד מואשם בה בתדהמה רבה: הכרתי את האיש בצורה כל כך 

עמוקה ולתקופה כל כך ארוכה. מעולם לא הרגשתי שהאופי שלו מתאים לאופי של אדם שפוגע 

 לתו".   ומינית, וגם לא מינית, בז

 

אדם שנון, נעים דר חמדאן ״ כתבה עלהחוג לספרות עברית והשוואתית , ראש פרופ' רות עמר

שמחתי לפגוש אותו״ וכי ״השקיע רבות בכפר דיילת הליכות, מנומס, טוב לב, עדין ושקט שתמיד 

שמר על אווירה ידידותית אל כרמל כדי לפתוח תאטרון במקום והזמין אותי להשתתף ..  ותמיד 

 . ״ומכובדת במפגשים

 

רבות וקולנוע ציינה בפתח מכתבה כי היא בעצמה פרופ' איבון קוזלובסקי גולן, ראשת התוכנית לת

הייתה בין הראשונות בארץ שהתלוננו על התעמרות והטרדה מינית בעבודה. שלוש שנים מחייה 

הוקדשו לנושא,  והיא שילמה מחיר חברתי רגשי וכלכלי כבד... דא עקא היא מכירה את 
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כתוב את המכתב כי היא הסיטואציה ולא מאחלת לאף אישה ואיש להיות בה ועדיין בחרה ל

היא כותבת כי  איש סודה בתוכנית לתרבות וקולנוע .מכירה את האדם העומד בפניה. הוא היה 

ומתנהג בנימוס ובריחוק   ..מכבדת ומדובר ב״אדם ועמית ראוי , חכם ומלא כרימון, נעים הליכו

   . ״מתבקשים

 

גיעה לאוניברסיטת חיפה במיוחד ה, משוררת, מתרגמת וחוקרת ספרות ערבית. שד"ר רים ג'נאיים

כתבה את עדות האופי האחרונה  ,כדי לקבל את הנחייתו של דר חמדאן בעבודת הדוקטורט שלה

שהוגשה לנו. היא כתבה כי ״בנוסף לכשרון המחקרי שלו והמקצועיות שלו בהנחיה, היה תענוג 

זמן ומקשיב  שתמיד, מקדי . הוא חוקר בעל אופי נעים, רגוע, עומד בלו"ז, זמין..גדול לעבוד עימו

 תמיד נהג בכבוד ובהערכה, הן בשיח והן בהתנהגות".   ..ועוזר במסירות מוחלטת. 

 

 נות הבאות:עבנוסף, פירטה הוסיפה ההגנה את הט

 

שנים, אב לשלושה ילדים , שתי בנות ובן. נמצא באוניברסיטת חיפה  34הנאשם נשוי מזה  .1

והרשעתו בהטרדה מינית,  ועים נשוא כתב האישום,שנים. זולת האיר 40-כסטודנט וכמרצה כ

 תיקו המשמעתי של הנאשם נקי וצח.  שבית הדין הכריע כי היא ברף הנמוך,

לו המתלוננת הייתה יודעת מה העונש האמיתי שהתביעה מבקשת להטיל על הנאשם, שהוא  .2

מורת תה מביעה ימרצה שמעולם לא פגשה, מלבד בזום והתכתב איתה בהודעות, ייתכן והי

תה חלק ירוח מהעונש החמור המבוקש, אך הנאשם לא יוכל להוכיח זאת מאחר והיא לא הי

 מההליך. 

עדויות האופי עבור הנאשם מוכיחות שנעשה לו רצח אופי בחסות האוניברסיטה. גם לאחר  .3

שכולם נחשפו לפרסומים וכולם יודעים שהוא הורשע בהטרדה מינית, אך אף אחד מהם לא 

משקל לעדויות האופי לעיל  לתתיש  .הם מעידים אחרת על הנאשם הדין קיבל את הכרעת

ובתשומת לב לעדות פרופ' קוזלובסקי גולן לאור העובדה שהיא ציינה בפתח דבריה כי היא 

 בין הראשונות בארץ שהתלוננו על התעמרות והטרדה מינית בעבודה.  הבעצמה היית

אשם מושעה כבר חודשים, נאסרה עליו כתוצאה מההליך הנהנאשם כבר נענש ומשלם מחיר.  .4

לא רק ברחבי פרסום שמו  , ונאסרה עליו התקשורת עם סטודנטים.אוהבהעבודה שהוא 

. הנאשם נאלץ להתמודד , גורם לו נזק כבדהקמפוס אלא בכל המדינה כולה וברשת האינטרנט

צאה יום עם הפגיעה הקשה בשמו מבלי שהוא יכול להגן עליו. אם לא די בכך, כתו-יום

מההליך עוכבו הליכי הקידום האקדמי, עליו עומל הנאשם שנים רבות לקראת קבלת 

 הפרופסורה ואין לדעת מה יעלה בגורלו של הליך זה. 

 

הנאשם מתנצל על שערך התכתבות שלא בעניינים לימודיים, אך כאמור לגישתו אין מדובר  .5

 בהטרדה מינית.

 

 ה הזמנית ובנזקי ההליך להוות עונש יותר מההולם. נסיבות אלו, די בהשעיה כי לאור מההגנה סיכ
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  :והכרעה  דיון

 

 

ירדנה שרתוק  7635/05על תכליתו של ההליך המשמעתי עמדה כב' השופטת א. פרוקצ'יה בעש"מ 

 )פורם בנבו( שם קבעה, בין היתר כדלהלן:  נגד נציבות שירות המדינה

 

אמצעי המשמעת ככלל, נועדו להגן על תפקודו של השירות הציבורי ועל " 

אמון הציבור בו. תכליתם לשמש מסר, אשר יבטא את הנורמות הראויות 

להתנהגותם של עובדי ציבור, וכן מסר של הרתעה הן לעובד הציבור 

שכשל, והן לכלל עובדי הציבור, הנדרשים לעמוד בסטנדרט גבוה של 

 אתיקה ומשמעת.

 

עם זאת, התכלית המערכתית הכללית של דין המשמעת אינה עומדת 

לעצמה, ולעולם יש לשקול בצידה גם את ההיבט האישי והאנושי הקשור 

בנאשם ובנסיבות חייו. בהקשר האינדיבידואלי נשקלים, בין היתר, 

עוצמת הסטייה בהתנהגותו של העובד מול מידת תרומתו לשירות 

עש"מ בות שהביאו לביצוע העבירה )הציבור, מצבו האישי, והנסי

עש"מ ; 124, דינים עליון סד, מדינת ישראל נ' טוביה גרינבוים 10566/02

עש"מ  ;187, דינים עליון סה, חבצלת סדיקוב נ' מדינת ישראל 5271/03

 (".  960, דינים עליון סד, פנינה אלקיס נ' נציבות שירות המדינה 2917/03

 

הנאשם הורשע בעבירות של הטרדה מינית, פגיעה בכבוד או בגוף של מי מהאוניברסיטה, ניצול 

יד באוניברסיטה בדרך שאינה הולמת לרעה את המעמד האקדמי ושימוש בפעילות הנוגעת לתפק

כפי שציינו בהכרעת הדין, מדובר בהטרדה מינית ברף הנמוך, שבוצעו בנסיבות  עובד באקדמיה.

הטרדה כלליות של מגפת הקורונה, סגרים ומגבלות אחרות חמורות על החירות האישית. אך כל 

זכות לשוויון . הטרדה ה מינית פוגעת באדם, בכבוד האדם, ולא פעם גם בזכויות אחרות, כגון

של הטרדה  יותרידי בעל סמכות, במובן הרחב, כלפי מי שנתון לסמכותו, היא סוג חמור -מינית על

)פורסם  מדינת ישראל נ' בן אשר 6713/96הטיב לתאר זאת כב' השופט י. זמיר בעש"מ  מינית.

 , כך:678בנבו(, בעמ' 

 

התנהגות גבוה, במיוחד כלפי התפקיד של מורה מחייב, מעצם מהותו, סטנדרד " 

כלל בעמדה של מרות כלפי התלמידים: ניתנת -התלמידים. מורה מוצב בדרך

בידו סמכות לקבוע אם, ובאיזו מידה, יצליח התלמיד בלימודים. מעבר לכך: 

המורה מוצב בעמדה של חינוך כלפי התלמידים; היא מקנה לו מעמד וסמכות 

יו אחריות מיוחדת כלפי התלמידים. בעיני התלמידים, אך היא גם מטילה על

הציבור, המפקיד את התלמידים בידי המורה, סומך עליו שיעשה כל שביכולתו 

mailto:president@univ.haifa.ac.il
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כדי לקדם אותם. זהו תפקיד שיש בו נאמנות. אכן, כל עובד ציבור הוא נאמן 

ומורה, כלפי התלמידים, על אחת  774[, בעמ' 2]הציבור. ראו פרשת סויסא הנ"ל 

מורה להקפיד מאוד שלא ינצל את מעמדו כדי להפיק כמה וכמה. לכן על ה

. לדעתי, ..מתלמיד, ויהא זה אף תלמיד בוגר, טובת הנאה, מינית או אחרת. 

בהתחשב במהות התפקיד של מורה, נודעת חומרה מיוחדת לעבירה של הטרדה 

 ". ידי מורה-מינית על

 

ך תקופה ארוכה מעדויות האופי על הנאשם עולה התנהגות מקצועית וללא דופי במש

אנו מקבלים כלפי קולגות וכן על התנהגות מקצועית והוגנת כלפי מונחית דוקטורט. 

תיאור זה, אם כי מפליא בעיננו שאף אחד/ת מהמעידים/ות לא התייחס/ה למה שהוצג 

פוליטי יצרי גם בחוג לשפה וספרות ערבית וגם בחוג -לנו על ידי ההגנה כמאבק אקדמי 

אשם היה רקע למתקפה והתלונות נגדו.  נוסיף כי בניגוד לטענת לתאטרון, שאליבא הנ

 ״.  הכרעת הדין כתב כי הוא ״לא מקבל אתלעיל( אף אחד מעדי/ות האופי לא  3ההגנה )מספר 

 

כאמור, עדויות האופי עסקו ביחסי הנאשם עם קולגות ומונחית דוקטורט, ולמעט פרופ׳ חוסין אף 

בהקשר  ,מאידךם עם סטודנטים לתואר ראשון ושני.  אחד מהעדים לא התייחס ליחסי הנאש

להתקשרות עם סטודנטיות, כשל הנאשם בהפרות חוזרת ונשנות של הנחיות ואזהרות 

עם סטודנטים/סטודנטיות  שניתנו לו, לרבות הנחיה מפורשת שאוסרת על התכתבות

ת בשעות מאוחרות בתכנים החורגים מתכנים אקדמיים וההנחיה לעבור הדרכה למניע

 הטרדות מיניות. גם התנהלותו במהלך ההליך אינה עומדת לזכותו.

מלבד התנצלות על עריכת התכתבות שלא בעניינים מילוליים, לא התרשמנו שהנאשם 

 .או מביע חרטה עליהםהפנים את חומרת מעשיו מתנצל בכנות ו/או לוקח אחריות ו/

 

ובדה שכבר נענש בפרסום הפרשה פרופ שניר מבקש שנתחשב בנסיבותיו האישיות של הנאשם ובע

ודא שה״הוכחה״ למדיניות זאת לא ויד קשה כלפי מטרידים, חשוב לתינקט  ולמרות שראוי כי

דווקא במקרה זה.  אנחנו מקבלים את דבריו של פרופסור  ויראו תודגם בחומרה יתרה, למען יראו

ה את הפסקת עבודתו שניר, ובניגוד למה שהוצע בעסקת הטיעון איננו חושבים שההרשעה מצדיק

 של הנאשם באוניברסיטה. 

 

 ,מחד והנסיבות לקולא שציינו, לאחר ששקלנו את עדויות האופי שהוגשו מטעם הנאשם

נחלקו דעותינו בנוגע לעונש.  עמדת הרוב, בהתחשב כי  ,מאידך ,יתר השיקוליםאת ו

נשים הנאשם את העוהחליטה לגזור על הנאשם היה מושעה זמנית מתחילת הליך זה, 

 כדלהלן: 

 

מיום גזר הדין, ללא תשלום ארבעה חודשים הפסקת שירות )השעיה( לתקופה של  .א

 לתקנון המשמעת. 5.9משכורת, זכויות והטבות נלוות, לפי סעיף 
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הפסקת שירות לתקופה של שנה ללא תשלום משכורת, זכויות והטבות  -השעיה על תנאי  .ב

ר ויורשע באחת העבירות מבין העבירות באם הנאשם יעבו לתקנון, 5.9, לפי סעיף נלוות

 . תקופת התנאי תסתיים לאחר שלוש שנים.7.10.21בהן הורשע ביום 

שנים מיום גזר  3פסילה מלמלא תפקידים אקדמיים מנהליים או מנהליים אחרים למשך  .ג

 לתקנון המשמעת.  5.2הדין, לפי סעיף 

 לתקנון המשמעת. 5.1נזיפה בכתב, לפי סעיף  .ד

לתקנון המשמעת אנחנו מחייבים את הנאשם לפרסם התנצלות  6.1בהתאם לסעיף  .ה

פומבית, אשר תשלח לסגל ההוראה ולסטודנטים בחוגים לתיאטרון ולשפה וספרות 

 יום מיום גזר הדין. 21ערבית וזאת תוך 

הנאשם לעבור על חשבונו את לתקנון המשמעת, אנחנו מחייבים  6.2בהתאם לסעיף  .ו

, ולהציג לאוניברסיטה אישור בדבר סיום השתלמות זו השתלמות במניעת הטרדה מינית

ימים מתום תקופת ההשעיה, וזאת כתנאי בלעדיו אין, לסיום ההשעיה  14מ  יאוחרעד לא 

 בפועל ולחזרתו לשירות.

 

עמדת המיעוט גרסה כי יש לגזור על הנאשם חצי שנה של השעיה כפי שביקשה התביעה, ואת שאר 

 .העונשים שנגזרו על ידי הרוב

 

אנו מקווים שאחרי ההשעיה יחזור דר חמדאן להשתלב בפעילות מחקרית והוראתית מלאה 

 וישמש כמרצה למופת באוניברסיטת חיפה.  

 

בהכרעת הדין קבענו כי פסק הדין יפורסם בציון שמו של הנאשם והכרעתנו תקפה גם לגזר הדין. ב 

דנטית כי פרסום הכרעת הדין הועברו אלינו על ידי התביעה חששותיה של הסטו  4.11.2021

, והועברו אלינו באופן ספציפי אותם ת חייםהמלאה תחשוף את זהותה ותעמיד אותה בסכנ

. חלקים אלה הם קטעים מתוך הפרק המתאר את חלקים שהסטודנטית מבקשת שלא יפורסמו

לבחון את השימוש בהם, ואזכורם, בפרק אך התבקשנו גם ההתכתבויות שבבסיס כתב האשמה, 

בדיוק בגלל הקושי להביא נפגעות להתלונן. התביעה טענה כי ״בא שדן באישומים עצמם. ה

ן זה. יהדברים שצוינו בהכרעת הדין עצמה לגבי התעקשות על עדות הסטודנטית, יפים גם לעני

עצום ורתיעה מהגשת שהרי אם מחיר ההתעקשות על פרסום הכרעת הדין במלואה הוא פחד 

כמו שעולה מעדות הנציבה ודו"ח הנציבה  –כפי שאכן קורה בפועל  תלונות על הטרדה מינית,

אזי במאזן האינטרסים הכולל הדרך של פרסום חלקי ותמציתי של עיקרי הכרעת  –הקודמת 

 .״לפסה"ד, בפסקה התחתונה[ 16הדין, בלבד, היא הטובה ביותר ]עמ' 

 

טענה , רסום המצונזרהביעה התנגדות לפ 16.11.2021ההגנה בתגובה שנמסרה לנו בכתב ב 

שפרסום כזה מציג באופן מעוות את הקשר בין הסטודנטית לנאשם ועל כן ביקשה שפסק הדין 

יפורסם במלואו, באם יאושר על ידי ערכאת הערעור, ומן הסתם התבקשנו לעכב את הפרסום עד 

 ההכרעה בערעור.
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עם זאת אנו מבינים .  הכרעת הדין נוסחה בזהירות כך שלא תגלה פרטים מזהים על הסטודנטית

את חששות הסטודנטית והשיקולים המערכתיים שהציגה התביעה, מחד, ואת טענת ההגנה כי 

פירוט חלקים מההתכתבות לא תציג את התמונה המלאה.  אנו מחליטים, על כן, שהפרק 

המשחזר בפרטים את כל ההתכתבות בין הנאשם לסטודנטית שהוצגה בפנינו לא יפורסם. שאר 

יום, לצד  45של הכרעת וגזר הדין יפורסמו. אנו מעכבים את פרסום פסק הדין וביצועו ב  החלקים

הארכת ההשעיה הזמנית לאותה תקופת זמן.  מכיוון שעל פי התקנון האקדמי על ערעור להיות 

יום ממתן פסק הדין, באם יוגש ערעור, יוכל בית הדין לערעורים  לצוות על עיכוב  30מוגש תוך 

 ום ו/או בענישה על פי שקול דעתו לאחר שקרא את טיעוני הצדדים בנושא. נוסף בפרס

 

מכיוון שבית הדין לא הצליח לתאם מועד קרוב להקראת גזר הדין בישיבה של בית הדין, גזר הדין 

 לתקנון.  18.10.3יועבר לצדדים בהתאם לסעיף 

 

 

 

 

                                 
                                                                                                                                                                     

  אירית הרשקוביץ פרופ'          עלי זלצברגרפרופ'                אסחאק -סירין עאסיד עו"

 הדין-אב בית   
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