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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:

 יוגב"כ עו"ד מור ע"י ב   

 ד"ר מסעוד חמדאן  הנאשם:

  עו"ד יוסי חכם  ב"כ הנאשם:

 
]קודם לפרוט הכרעת הדין, יש לציין כי מסמך זה הנו מסמך מקוצר, של הכרעת הדין המלאה, במטרה להגן על 

. [תהמתלוננשל  פרטיותה ושלומה  
 
 

 הכרעת דין
 
 

 השתלשלות ההליך

 

כתב אישום  14.6.21פרופסור הדס ויסמן, הגישה בתאריך אוניברסיטת חיפה באמצעות התובעת, 

דר' נגד דר׳ מסעוד חמדאן מהחוג לשפה וספרות ערבית ומהחוג לתאטרון )להלן: "

לתקנון חובות העובד האקדמי  4.1.14"( בעבירות של הטרדה מינית, ע״פ סעיף חמדאן/הנאשם

או בגוף של מי מהאוניברסיטה ע״פ  "( ותקנון למניעת הטרדה מינית, פגיעה בכבודהתקנון)להלן: "

לתקנון ושימוש בפעילות  4.1.2לתקנון, ניצול לרעה את המעמד האקדמי ע״פ סעיף  14.1.12סעיף 

לתקנון. יחד  4.1.9הנוגעת לתפקיד באוניברסיטה בדרך שאינה הולמת עובד באקדמיה, ע״פ סעיף 

 לתקנון.  8ף עם כתב האישום הוגשה בקשה להשעיה זמנית של הנאשם, ע״פ סעי

 

בפני ראש בית הדין המשמעתי ובו אושר ייצוג הנילון על ידי  21.6.21דיון מקדמי נערך בתאריך  

 15עורך דין. ראש בית הדין החליט כי חומרת כתב האישום מהווה נסיבות חריגות לפי סעיף 

על עו״ד יוסי  לתקנון המקנות לנאשם זכות ייצוג על ידי עורך דין. בעקבות החלטה זו יוצג הנאשם

חכם, והתובעת הסתייעה בעו״ד מור יוגב. בישיבה המקדמית גם הושמעו טענות הצדדים לעניין 

לקבל חלקית את  22.6.21ההשעיה הזמנית.  לאחר שקילת הטיעונים החליט ראש בית הדין ב 

 בקשת ההשעיה וכן החליט כי התיק ישמע בפני הרכב של שלושה דיינים בראשותו. להרכב צורפו

פרופסור אירית הרשקוביץ, מבית הספר לעבודה סוציאלית וחברה וותיקה בבית הדין המשמעתי 

 נציגת ציבור שמונתה לבית הדין על ידי נשיא האוניברסיטה.  -אסחאק  -ועורכת דין סירין עאסי
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ביולי ובישיבה האחרונה הושמעו סיכומים בעל פה  28ו  26, 14דיוני הוכחות נערכו בתאריכים 

ם שני הצדדים.  לאחר סיום הדיונים הודיעו הצדדים כי הם במשא ומתן להסדר טיעון מטע

וביקשו לדחות את מתן פסק הדין.  בית הדין נעתר שלוש פעמים לבקשות הדחיה ובתאריך 

הודיעו הצדדים כי נחתם ביניהם הסדר טיעון שאושר על ידי רקטור האוניברסיטה. הסדר  13.9.21

ב יום כיפור ועקב סגירת האוניברסיטה ליום כיפור וחג הסוכות נדחה מתן זה הובא לעיוננו בער

 פסק הדין עד היום.  

 

פה אחד החלטנו לדחות את הסדר הטיעון ולהרשיע את הנאשם בכל העבירות המיוחסות לו, כפי 

 שיפורט להל״ן.

 

 רקע רלוונטי הקודם לכתב האישום הנוכחי

 

אפ ובישומונים אחרים בין הנאשם למתלוננת -בוואטסנשוא כתב האישום היא סדרת התכתבויות 

( 2021ומרץ  2020שהתרחשו במהלך סמסטר א׳ של שנת הלימודים תשפ״א )בין חודשים נובמבר 

ונדון בהן במפורט בהמשך. אך קודמים לנשוא כתב האישום אירועים נוספים הרלוונטיים 

 להכרעתנו.

 

ויזל, -רדות מיניות דאז, פרופ׳ רחל לבהתקבלה אצל הנציבה למניעת הט 2019בחודש מאי 

שמסרה עדות בפנינו ונחקרה נגדית על ידי בא כוח הנאשם, תלונה של שש סטודנטיות כנגד 

הנאשם לגבי הטרדות מיניות באמצעות מסרונים, מיילים ונגיעות. הנציבה נפגשה עם חלק 

דוח  19.6.2019 מהמתלוננות וכן פעמיים באופן אישי עם הנאשם, ובתום חקירתה פרסמה ב

מסכם בו הסבירה החלטתה שלא לפתוח בהליכים משמעתיים נגד הנאשם, אך המליצה על 

״הסברה שבצידה אזהרה לדר' חמדאן באשר לגבולות הבעה מילולית של רגשות חיבה כלפי 

סטודנטים וסטודנטיות תוך התמקדות רק לנושאים הרלוונטים ללימודים. כמו כן אזהרה 

ויזל -ל מגע פיזי עם סטודנטים וסטודנטיות״. בעדותה בפנינו, מסרה פרופ׳ לבודרישה להימנע מכ

כי הסטודנטיות המתלוננות מחקו את הודעות הוואטסאפ, שדר׳ חמדאן הכחיש את המיוחס לו 

וטען כי מדובר ברדיפה על רקע פוליטיקה אקדמית בחוג לתאטרון, שבהודעות הוואטסאפ 

וטציות מיניות ולאור עדויות סותרות בפרטים שונים, שהעביר לה דר׳ חמדאן לא מצאה קונ

 החליטה להסתפק במכתב המלצות. 

 

כתב בין השאר  2.7.2019הרקטור דאז, פרופ׳ גוסטבו מש, אימץ את הדוח ובמכתב הנושא תאריך 

״מבדיקת העדויות עולה כי מדובר בגרסאות עובדתיות סותרות ולא נמצאו ראיות לכך שאכן 

שליחת מסרונים ומיילים ת מצדו של דר׳ חמדאן.  יחד עם זאת,  אין ספק כי הייתה הטרדה מיני

, אשר יכולה הבעת רגשות כלפי סטודנטיות, גם אם זהו זמן העבודה של מרצה, במהלך הלילה

להתפרש ככוונה רומנטית, מגע פיזי היכול להתפרש כמחווה רומנטית, אין להם מקום במערכת 

. הרקטור מסיים מכתבו בהודעה כי ע.ז.( –)ההדגשות לא במקור  היחסים בין מרצה לסטודנטיות״
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יזמין את דר׳ חמדאן לשיחת הסברה שבצידה אזהרה וכי, הוא מאמץ שאר ההמלצות של הנציבה, 

 ביניהן שיחת הסברה ודיון בחוג. 

 

 טען כי מעולם לא הוזמן לשיחה עם הרקטור, כי ןאנו חייבים לציין כי בעדותו בפנינו, דר׳ חמדא

אינו זוכר מפגש הסברה חוגי בענייני הטרדות מיניות )שהיה אחד מסעיפי ההמלצה של הנציבה( 

ולא עבר הדרכה בנושא הטרדות מיניות, אף שמכתב הרקטור הובא לידיעתו.  ביקשנו בישיבת 

ההוכחות האחרונה את תגובת התביעה לנתונים עובדתיים אלו וקיבלנו תשובה לקונית 

הרקטור. נדגיש, כי השאלה אם התקיימו הפגישות וההדרכות הללו אינה שהתקיימה פגישה עם 

רלוונטית להכרעתנו בתיק זה, אך אנו קוראים לרשויות האוניברסיטה לבצע הפקת לקחים 

 מסודרת באם אכן הם לא התקיימו. 

 

החלטת רשויות האוניברסיטה להסתפק בהסברה ואזהרה הביאה לתסיסה בקרב הסטודנטים 

סיואר, שהביאה את התלונות -ן וכן בעמותות מחוץ לאוניברסיטה, ביניהן עמותת אלבחוג לתאטרו

הראשונות לידיעת רשויות האוניברסיטה. בינתיים התחלפה הנציבה למניעת הטרדות מיניות 

על פתיחת התיק מחדש. גם  2019ולתפקיד מונתה פרופ׳ זוהר אביתר, שהחליטה בחודש דצמבר 

נו כדלקמן. הנציבה נפגשה עם שתיים מהמתלוננות.  אחת סיפרה על פרופסור אביתר העידה בפני

או מגע לא הולם, בנוסף למסרונים שנראו לה   נגיעה בכתפה באופן שנתפש על ידה כקדם חיבוק

בעלי אופי רומנטי. הסטודנטית השנייה הראתה לנציבה מסרונים עם לבבות והצהרות חיבה 

נים שנשלחו לסטודנטיות נוספות. פרופ׳ אביתר ערכה חזקות.  מעמותת אל סיוואר התקבלו מסרו

. בעדותה בפנינו אמרה ״הקדשתי זמן רב בלהסביר לד"ר 2020שיחה עם דר' חמדאן בחודש ינואר 

חמדאן מדוע שליחת מסרונים זה דבר לא ראוי. ישבנו יותר משעתיים. חשבתי שהוא הבין, לכן 

לקבל אזהרה. וזה בנוסף של הנציבה השארתי את האזהרה שהוא קיבל מהרקטור והמסקנות 

לאזהרה שהוא קיבל ממני. הבהרתי לו שאסור לשלוח מסרונים חברותיים לסטודנטיות״. בדוח 

היא מאמצת למעשה את מסקנות הנציבה הקודמת.  בסיום הדוח  9.3.2020שכתבה הנציבה ב  

כלפי דר' חמדאן היא מציינת ״..משיחתי עם המתלוננת והעדה לא עלו תלונות נוספות כלשהן 

בהתייחס לתקופה שלאחר סיום הליך הבירור שערכה הנציבה הקודמת. כמו כן לא הגיעו לידיעתי 

תלונות נוספות כלשהן אודות הנילון. ...לאחר בדיקה מחודשת, מסתבר שההמלצות של הנציבה 

ה הקודמת היו מותאמות. כולן, למעט האחרונה )קיום שיחת הסברה ודיון בחוג בנושא הטרד

ע.ז(, בוצעו. לכן אני  –מינית ואחריותו של הסגל במקרה של שמועה או ידיעה להעברה לנציבה 

 ממליצה לסגור את התיק הנוכחי״.

 

חשוב להדגיש שכתב האישום הנוכחי אינו כולל את התלונות המוקדמות נגד דר׳ חמדאן. פרטי 

שויות האוניברסיטה לגביהן התלונות לא התבררו בפנינו ואין ביכולתנו להכריע האם החלטות ר

היו נכונות.  עם זאת, על פי השתלשלות האירועים המתוארת, ברור כי דר׳ חמדאן קיבל מספר 

גם בהיבט של שעות ההתכתבויות וגם  –פעמים הסבר לגבי גבולות השיח בין מרצה לסטודנטים 

ש החוג לתאטרון. דר' לגבי תוכנן, וכן קיבל אזהרה פורמלית, זאת בנוסף על וויתורו להתמנות לרא
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חמדאן גם לא הכחיש זאת ובא כוחו אף ציין את הודאה מפורשת זו גם במסגרת סיכומי ההגנה 

 מטעמו. 

 

 האירועים בבסיסו של כתב האישום הנוכחי

 

"( הסטודנטיתפנתה סטודנטית לתואר שני בחוג לשפה וספרות ערבית )להלן: " 1.3.2021בתאריך 

קודסי, ושיתפה אותה בחלק מהתכתבויות -בית, דר׳ ערין סלאמהלראשת החוג לשפה וספרות ער

קודסי העידה בפנינו כי הסטודנטית הייתה -שהיו לה עם דר' חמדאן בוואטסאפ. דר׳ סלאמה

נסערת, מסרה לראשת החוג כי היא פוחדת להתלונן, כי היא פוחדת להיחשף ופוחדת על הציון 

וג עם הסטודנטית בזום, וע״פ עדות ראשת החוג , נפגשה ראשת הח2.03.21-שלה. ביום למחרת, ב

״היא פחדה ממש שאני אקליט אותה. הרגעתי אותה שאפשר לראות בזום אם מקליטים אותה. 

היא התחילה להראות לי התכתבויות. היא קירבה את הטלפון שלה למסך ויכולתי לראות דברים 

י לוודא שאכן מדובר כאן ביקשתי ממנה שתשלח לי עוד התכתבויות כד 3.03.21-על המסך. ב

זהבי -במשהו לא תקין״. ראשת החוג שיתפה את הנציבה נגד הטרדות מיניות, פרופ׳ ענת דרך

ושיתפה עימה חלק מהחומרים שהועברו  7.3.21)שהחליפה את פרופ׳ אביתר(, נפגשה עימה ביום 

הסטודנטית, על ידי הסטודנטית. בעקבות הפניה פתחה הנציבה בחקירה שכללה גם מפגש זום עם 

 , מבלי שהסטודנטית חשפה את פניה, בנוכחות ראשת החוג. 4.6.21ביום 

 

ומאוד חוששת השל נסיבות משפחתיות הסטודנטית ביקשה להישאר בעילום שם בין היתר, 

מפרסום העניין. זאת גם הסיבה כי הסטודנטית לא העידה בפנינו והמידע העובדתי בפרשה נמסר 

וכן מהנאשם, במסגרת חקירתו הראשית, המסמכים שהוגשו על ידו  לנו מהנציבה, מראשת החוג

באמצעות בא כוחו וכן החקירה הנגדית של עדי התביעה. כיוון שנשוא התלונה הוא התכתבויות 

בוואטסאפ וביישומונים אחרים, חסרונה של עדות המתלוננת בפנינו אינו משמעותי לביסוס 

 ממצאנו ומסקנתנו, ונחזור לכך בהמשך.

 

נקדים ונציין בהקשר זה, כי בהתאם לעדותה של הנציבה, פרופ' ענת דרך זהבי, "הרבה  כן

סטודנטיות רוצות להישאר בעילום שם. הרבה מהן בכלל לא מעיזות להתלונן. עכשיו אני מטפלת 

בתלונה מאוד חמורה שגם שם המתלוננת ביקשה להישאר אנונימית.". דברים דומים מסרה 

 , פרופ׳ אביתר. עדויות הנציבות היו מהימנות בעינינו.בעדותה הנציבה הקודמת

 

חקירתה של הנציבה התמקדה בהתכתבויות בין הסטודנטית לנאשם במהלך סמסטר א תשפ״ב 

בשעות הלילה המאוחרות. ההתכתבויות שכולן בערבית תורגמו עבור הנציבה על ידי שתי דוברות 

את שיר אהבה בקולו של המרצה, מסרים ערבית. ע״פ דוח הסיכום של הנציבה, הן כוללות הקר

ארוטיים הנוגעים לחיצוניותה של הסטודנטית ומילות אהבה מרומזות. הדוח קובע כי ״למרות 

ע.ז( כי היא מבקשת להפסיק את ההתכתבות  –שמספר פעמים הסטודנטית כתבה לו )לדר׳ חמדאן 

בין מרצה לסטודנטית, היות והיא סטודנטית והוא מרצה והתכתבויות אלה אינן מכבדות קשר 

המסרים מצד דר׳ חמדאן לסטודנטית לא פסקו. לבסוף, היא חסמה אותו בוואטסאפ בחודש 
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(.״. 6.3.2021פברואר, אך הוא עדיין מנסה לשלוח לה מסרים בצ׳אט של הפייסבוק )האחרון היה ב 

ק בספר עוד נכתב בדוח כי המרצה הציע לסטודנטית לפגוש אותו על מנת לקחת ספר ולא להסתפ

 אלקטרוני וגם שלח לה מסרונים מפחידים נגד התחסנות.

 

נפגשה הנציבה עם דר׳ חמדאן. ע״פ הדוח ״לשאלתי אם מאז האזהרה  24.3.2021בתאריך 

האחרונה על ידי הנציבה הקודמת פרופסור אביתר וכן מאז אזהרת הרקטור, הוא ממשיך לשלוח 

ט, הגיב בהפתעה. הוא ענה חד משמעית שלא סטודנ-לסטודנטיות מסרונים החורגים מיחסי מרצה

קרה שום מקרה של אי שמירת על דיסטנס או שליחת מסרים בוואטסאפ שחורגים מיחסי מרצה 

סטודנט בשעות לא מקובלות ושמהוות עילה כלשהי לתלונה״. לאחר הצהרה זו מסרה הנציבה 

קיבלה הנציבה מייל מדר׳  ,31.3.21לנאשם, כי בידיה מסרונים המעידים אחרת. לאחר שבוע, ביום 

 .. חמדאן בו הוא כותב, כי הוא מבין מי המתלוננת אך הוא מופתע מתלונתה

 

דוח סיכום תלונה, שהמליץ על פתיחת  11.4.2021לאור הממצאים שהעלתה הנציבה היא הגישה ב 

הליכים משמעתיים. הדוח אומץ על ידי הרקטור, פרופ׳ גור אלרואי, שבמכתב לדר' חמדאן 

מוסר כי החליט לאמץ את ההמלצה לפתיחת הליכים משמעתיים. המכתב  19.4.2021יך מתאר

על פתיחת הליכים  27.5.2021הועבר ליושבת ראש התביעה, פרופ׳ שולמית אלמוג, וזו החליטה ב 

 .  2021יוני  14משמעתיים. כתב האישום עם בקשה להשעיה זמנית הוגשו כאמור ביום 

 

 –ידי בית הדין המשמעתי על פי תקנון חובות העובד/ת באקדמיה  זהו התיק הראשון שנדון על

, וזה כנראה גם התיק האחרון באישום 2020תקנון המשמעת החדש שנכנס לתוקפו בחודש דצמבר 

של הטרדה מינית בפני בית דין זה, שכן הסמכות לדון בתיקים אלו עתידה לעבור לבית דין מיוחד 

התקנון החדש, נעיר בסוף פסק הדין כמה הערות שנראות לנו בראשות שופט. אך כתיק ראשון ע״פ 

 חשובות בטיפול האוניברסיטה בהליכי משמעת.

 

 ההתכתבויות נשוא כתב אישום זה

 פירוט ההתכתבויות וסדרן מופיע בפסק הדין המלא, אך אין מקום להציגן בתקציר זה. 

 

 

 האישומים

 

לתקנון  4.1.14הטרדה מינית, ע״פ סעיף  -התביעה ביקשה להרשיע את הנאשם בארבעה סעיפים 

המשמעת ותקנון למניעת הטרדה מינית, פגיעה בכבוד או בגוף של מי מהאוניברסיטה ע״פ סעיף 

לתקנון ושימוש בפעילות  4.1.2לתקנון, ניצול לרעה את המעמד האקדמי ע״פ סעיף  14.1.12

 לתקנון.  4.1.9״פ סעיף הנוגעת לתפקיד באוניברסיטה בדרך שאינה הולמת עובד באקדמיה, ע

 

ניצול לרעה את המעמד האקדמי ושימוש בפעילות הנוגעת לתפקיד באוניברסיטה בדרך שאינה 

 הולמת 
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אין מחלוקת כי הנאשם התכתב עם הסטודנטית בשעות לילה מאוחרות, התכתבות שאינה נוגעת 

בכך הפר הנאשם סטודנטית.  -אך ורק לנושאים הרלוונטיים ללימודים או שתואמת יחסי מרצה

הנחיות ברורות שניתנו לו מספר פעמים, לאור התנהגויות דומות. הנחיות אלו היו במקומם. 

הדואר האלקטרוני צריך להיות כלי התקשורת הדיגיטלי המרכזי בין מרצה לסטודנט. אופי 

ההתקשרות צריך להיות קשור להוראה ומחקר ועניינים אקדמיים אחרים.  אומנם, לא כל 

בנושאים אחרים אסורה ומתגבשת לכלל עבירה משמעתית. לא כל החלפת מסרונים  התכתבות

בוואטסאפ  היא אסורה, יתכן שאפילו משלוח אימוג׳י בהקשר הראוי הוא לגיטימי. אבל 

ההתכתבות בין דר' חמדאן לסטודנטית עברה את כל הגבולות האפשריים ביחסים תקינים בין 

 מרות. מרצה לסטודנט, שהם כידוע גם יחסי 

 

 

 

 

סטודנט, הנאשם לא יכול לטעון -לא רק שכל ההתכתבויות הנ״ל לא ראויות במסגרת יחסי מרצה

 לא ידעתי.  הוא הועמד על מתכונת ההתנהגות המצופה מספר פעמים. 

 

 

התנהלות הנאשם גם בהתכתבות עצמה וגם בהכחשתה מהווה עבירה של שימוש בפעילות הנוגעת 

ה הולמת עובד באקדמיה ועבירה של ניצול לרעה את המעמד לתפקיד האקדמי בדרך שאינ

 האקדמי במילוי תפקידי הוראה, הדרכה, מחקר ומנהל. 

 

 ליבו של התיק הוא בשאלה אם התנהגותו של הנאשם עולה כדי הטרדה מינית, אליה נפנה כעת. 

 

 הטרדה מינית

 

גות חומרה שונות תחת כולל מגוון התנהגויות בדר 1998-החוק למניעת הטרדה מינית התשנ״ח

מסחיטה באיומים, דרך מעשים מגונים וכלה בהתייחסויות חוזרות  -הגדרה של ״הטרדה מינית״ 

המופנות לאדם המתמקדות במיניותו. במקרה שלפנינו מדובר על שני סעיפים רלוונטים שנמצאים 

( לחוק( 3א( )) 3הצעות חוזרות בעלות אופי מיני )סעיף  –ברף הנמוך של מגוון סוגי ההטרדה 

((. החוק קובע, כי הצעות חוזרות 4)א( ) 3והתייחסות המופנית לאדם המתמקדת במיניותו )סעיף 

והתיחסויות חוזרות יהוו הטרדה אם המוטרד הראה כי אינו מעוניין בהם, אך כאשר קיימים 

בין ((.  6)א( ) 3יחסי מרות, הטרדה מתקיימת גם אם המוטרד לא הראה אי רצונו בהם )סעיף 

מרצה לסטודנט מתקיימים יחסי מרות )סעיף קטן )ה( לחוק וכן התקנון למניעת הטרדה מינית של 

אוניברסיטת חיפה שקובע ביתר פירוט כי בין מרצה קורס ותלמיד בו או בין מרצה למונחה 

 מתקיימים יחסי מרות(.
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זוהר בן  'נ למדינת ישרא 6713-96עש"מ  -באחד מפסקי הדין המנחים בעניין הטרדה מינית 

)שגם הוא עסק באישום של מרצה בגין הטרדה אקדמית של סטודנטית,  650( , 1פ"ד נב) , אשר

 "( קובע בית המשפט:פסק דין בן אשרלהלן: "

 
הטרדה מינית היא תופעה מוכרת, וקל לזהות אותה כשנתקלים בה, אך קשה להגדיר 

ה ביטויים רבים מספור. היא אותה ....הטרדה מינית היא תופעה חברתית מורכבת. יש ל
עשויה להתבטא, בקצה אחד של התופעה, בדיבורים בלבד. לעתים הדיבורים נושאים 
אופי של חיזור מצד אדם אחד אחרי אדם אחר, כשהם משולבים במחמאות, ואפשר 
שהמחזר אף אינו מודע לכך שיש בדיבורים אלה כדי להטריד את המחוזר. לעתים 

ל בקשות או הצעות על רקע מיני, והם עשויים להתדרדר עד כדי הדיבורים נושאים אופי ש
לחץ ואיומים על רקע זה, כגון איומים בפיטורין מן העבודה. ההטרדה המינית עשויה 
להתבטא, בקצה השני של התופעה, גם בפגיעה גופנית. לעתים הפגיעה נושאת אופי של 

עים, אך אפשר שהיא תגיע כדי מגעים מקריים כביכול, או אופי של ליטוף שאמור להיות נ
עבירה פלילית, למשל: מעשה מגונה או אף אונס. ובין הקצוות של התופעה מצויות צורות 

  .רבות של התנהגות ברמות שונות של פגיעה
 
 

אכן, עדותה של הסטודנטית לא נשמעה בפנינו , וניתן לטעון כי בכך נמנעה חקירה נגדית 

שובים לבניית תמונה עובדתית מלאה, אך אם מחיר ומדוקדקת שהייתה מוסיפה נדבכים ח

התעקשות על עדות הסטודנטית הוא פחד עצום ורתיעה מהגשת תלונות על הטרדה מינית, כפי 

שאכן כך קורה בפועל כפי ששמענו בעדותה של הנציבה, במאזן אינטרסים כולל הדרך הקיימת 

מרים נשוא התלונה הם בכתובים היא הטובה ביותר, בעיקר כמו בסיטואציה שלפנינו כשכל החו

ומתועדים. משתיקתה ותשובתה הקצרה של הסטודנטית כל מרצה סביר היה צריך לחוש בחוסר 

במהלך הההתכתבויות נעשתה סדרה של חצית  הנוחות של הסטודנטית מהתכנים שהועברו לה.. 

ום להרשיע את ועל כל אחת מחציות הגבול הללו לבדן לא היה מקגבולות "קטנות" על ידי המרצה 

הנאשם בהטרדה מינית, אך הצטברותן, דפוס הפעולה שהן מגלות לא יכולים להוביל למסקנות 

 אותן ביקשה ההגנה שנסיק. כפי שכתב בית המשפט העליון בפסק דין בן אשר:  

לא כל מעשה לעצמו, ולא כל התבטאות בנפרד, אלא כולם כמכלול. את מכלול המעשים 
על רקע הנסיבות של המקרה. במסגרת הנסיבות נודעת  וההתבטאויות יש להעריך

חשיבות מיוחדת לשאלת המעמד של המטריד כלפי המוטרד: אם המטריד ממונה על 
המוטרד או נמצא בעמדה של סמכות או השפעה המאפשרת לו להיטיב או להרע עם 
המוטרד, למשל, במקום העבודה; היחסים הקודמים בין המטריד לבין המוטרד: האם 

ו ביניהם יחסי קירבה; מהות ההטרדה: האם הייתה גופנית או מילולית, והאם נשאה הי

פעמי או מעשים חוזרים -אופי עוין או חברי; תדירות ההטרדה: האם היה זה מעשה חד
ונשנים לאורך זמן. נתונים אלה נשקלים זה לאור זה והמשקל היחסי שלהם תלוי זה 

 בזה".

 –במקרה שלפנינו מדובר בהצעות חוזרות בעלות אופי רומנטי ורמיזות מיניות, בין בעל מרות 

מרצה, לסטודנטית, ולמרות שאין רלוונטיות לשאלה האם המוטרדת דחתה אותם, אנו רואים 

חיזוק למסקנתנו ברתיעתה של הסטודנטית לרבות הודעות מפורשות שלה להפסקת שיח אהבה 

 ילה המאוחרות.או הודעות בשעות הל
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במהלך הדיון, וכפי שמפורטבפסק הדין המלא, עלו שאלות של משמעות ביטויים מסוימים בשפה 

על ההסברים הללו ניתן הערבית, וניתנו הסברים על ידי הנאשם שלא הניחו את דעת בית הדין. 

 אשר:-להשיב בציטוט נוסף מפסק דין בן

וונה אלא ההתנהגות; די בכך שבעיני האדם הסביר תהיה הכוונה אשר תהיה, העיקר הוא לא הכ
ההתנהגות הגיעה כדי הטרדה מינית. ... העובדה שהמטריד לא התכוון להטריד, שהוא סבר כי 

ידי הצד -אין בהתנהגותו משום הטרדה, ואפילו שהאמין כי התנהגותו מתקבלת בהסכמה על
מוטרד, אין בה כדי להכריע. האחר, אין בה כדי להכריע. גם העובדה שהצד האחר ראה עצמו 

 המבחן המכריע הוא המבחן האוביקטיבי .

כאמור, לצורך התקיימותה של הטרדה מינית אין צורך להוכיח כוונה להטריד מינית. אולם 

במקרה שלפנינו קשה לטעון להעדר כוונה או לפחות מודעות. האימייל ששלח הנאשם לנציבה, 

מעיד על כך. באימייל זה דר׳ חמדאן מודה שהוא מודע זהבי, והוגש מטעם ההגנה  –פרופ' דרך 

לכללי הריחוק הנדרשים בין מרצה לסטודנטים ושהוא לא שמר על הריחוק, ההירארכיה והשיח 

המקובל בין מרצה לסטודנטים, אך מאשים בכך את הסטודנטית, מודע שהתנהגותו גרמה לנזק 

 אך מבקש לסגור הפרשיה בחדרי חדרים. 

הוסיף שהנאשם לא יכול לטעון שלא ידע שההתנהגות שלו מהווה הטרדה מינית על כך יש שוב ל

לאור האזהרות שקיבל בגין התנהגויות דומות קודמות והוא מודה בכך גם במכתבו לנציבה. 

במבחן אוביקטיבי בהסתכלותנו על מכלול ההתקשרויות לאורך הסמסטר, אנו מוצאים כי 

 הנאשם ביצע הטרדה מינית.

ן כי הוא קורבן לרדיפה על רקע פוליטיקה אקדמית. כך טען בפני הנציבה הקודמת הנאשם גם טע

שדנה בתלונות הקודמות לתלונה הנוכחית, ואז היה מדובר על רדיפה בחוג לתאטרון. כך ניטען 

בפני הנציבה ובפנינו בהקשר לתלונה הנוכחית, על רקע סכסוך בין מרצים בחוג לשפה וספרות 

אנו דוחים. השתכנענו שהסטודנטית פנתה מיוזמתה כשהיא במצוקה  גם טענות אלוערבית. 

ונסערת. אין שום שביב ראיה שהיא לא עשתה כן ביוזמתה. היא פנתה לראשת החוג גם משום 

תפקידה וגם משום שהייתה תלמידה בקורס שלה ובטחה בה. ראשת החוג טיפלה בתלונה כראוי. 

 אקדמית אבל אין להם קשר לאישומים שבפנינו. יתכן ודר׳ חמדאן מעורב במחלוקות פוליטיקה

הראיות שהוצגו בפנינו על ידי שני הצדדים מבססים את האישום בהטרדה מינית בדרגת ההוכחה 

וקל חומר כי די בהן לבסס הרשעה בדין  –מעל כל ספק סביר  –המקובלת במשפט הפלילי 

 המשמעתי. על כן אנו מרשיעים את הנאשם בהטרדה מינית. 
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משהרשענו את הנאשם בהטרדה מינית ולאור התנהלותו יש גם מקום להרשיעו בפגיעה בכבוד או 

לתקנון. למעשה כל הטרדה מינית הינה פגיעה  14.1.12בגוף של מי מהאוניברסיטה ע״פ סעיף 

חוק זה מטרתו לאסור הטרדה  לחוק למניעת הטרדה מינית ״ 1בכבוד המוטרד כפי שקובע סעיף 

וסטודנטית באוניברסיטה היא חלק מקהילתה )מי  כדי להגן על כבודו של אדם״, מינית

 מהאוניברסיטה(

 הערות נוספות

לקראת סיום ברצוננו לציין שני עניינים נוספים שלא השפיעו על מסקנתנו בעניין האישומים, אך 

 ראוי שיילקחו לתשומת לב.

ומלל על ידי מזכירת בית הדין הנאמנה, בדיון ההוכחות הראשון של בית הדין סוכם כי הדיון ית

גב׳ ילנה ינובסקי, שהודיעה כי אין בידיה ציוד הקלטה מתאים. למרות שהתקנון קובע כי ״ככל 

שיתאפשר, רישום הפרוטוקול ילווה בהקלטה״, הצדדים הסכימו על מתכונת התמלול. לפני 

והתברר שמקורה הוא  טוקולוהישיבה השנייה של בית הדין הגישה ההגנה בקשה לתיקון הפר

לתקנון הקובע, כי דיוני בית הדין הם  17בהקלטה של כל הדיון שביצע דר׳ חמדאן. לאור סעיף 

בדלתיים סגורות וישמרו בסודיות ולאור הסכמה מפורשת על תמלול הדיונים ולא הקלטתם, 

 מעשהו של דר' חמדאן היה בלתי תקין ואולי גם עבירה על הדין המשמעתי. 

ו ממליצים כי האוניברסיטה תצטייד בציוד מתאים, ובתיקים עתידיים בפני בית דין עם זאת אנ

 זה תתבצע הקלטה.

בעקבות הדיון הראשון בתיק זה בפני אב בית הדין הוצא צו השעיה זמנית לדר׳ חמדאן, שאוסר 

ר׳ עליו, בין השאר, ליצור קשר עם סטודנטים, כולל המונחים על ידו. הובאה בפנינו עדות, כי ד

ראשת  ךחמדאן הפר צו זה ויצר קשר עם אחת הסטודנטיות המונחות על ידו במייל. העידה על כ

בבוקר קיבלתי מייל מאחת המודרכות שהיא קיבלה כמה מיילים  15.7.21-ביום חמישי, ההחוג ״

מד"ר חמדאן. הוא ביקש לברר מה החלטתה לגבי ההנחיה ושלא תהיה בעיה כלשהי לגבי זה. היא 

, יום אחרי הישיבות. המייל 12.7-. אחד המיילים היה מה15.7-אלי את שני המיילים בהעבירה 

, הוא נשלח אליה ולעוד מישהי מהמונחות שלו, 15.7-הזה נשלח לה לבד. במייל השני שנשלח ב

-ובשני המיילים הוא ביקש לדעת מה ההחלטה שלהן ומה היה תוכן הישיבות שקיימנו איתן. ב

שבו המרצה כותב לה  23.7-קורבן, היא העבירה אלי עוד מייל שנשלח אליה ב, ביום של חג ה23.7

בלי שהיא יזמה או שאלה, אפילו בלי שהיא ענתה לו על המייל הקודם, הוא כותב לה: "הבנתי 

עכשיו, נא חזרי אל מי שסירב לקבל אותך". כאילו למי שלא קיבל אותך להנחיה קודם״. אנו 

 עדות זו שמצביעה לכאורה על ביצוע עבירה נוספת. מפנים את תשומת לב התביעה ל
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ספטמבר הודיעונו הצדדים כי חתמו על הסדר טיעון שאושר על ידי רקטור  13כאמור, בתאריך 

האוניברסיטה.  על פי הסדר הטיעון דר׳ חמדאן יורשע בעבירה של התנהגות בלתי הולמת ויזוכה 

 30.9.2022בפני הסטודנטית. הוא יפרוש מהאוניברסיטה ב מהעבירות האחרות. הוא יתנצל בכתב 

ועד פרישתו )דהיינו בשנת הלימודים הקרובה( יעסוק רק במחקר והמשך הנחיה של סטודנטים 

שכבר התחיל להנחותם.  עוד קובע ההסדר שהחלטה על הקפאת הליכי הקידום של דר׳ חמדאן 

יקו יועלה לוועדת המינויים בהתאם )שהרקטור קיבל עם הגשת כתב האישום נגדו( תבוטל ות

ליומנה של הוועדה. ההסדר גם כולל סילוק כל תביעה של האוניברסיטה בגין הפרה לכאורה של צו 

 ההשעיה הזמנית, וקובע שעל ההסדר תחול סודיות וכי פסק הדין יפורסם ללא שם הנאשם.

ע"פ (, אך כפי שנקבע בככלל בתי משפט נוטים לקבל הסדרי טיעון לגבי ההרשעה )בנבדל מהעונש

  :      543( 1בחמוצקי נ' מדינת ישראל, פ"ד כו ) 532/71

לעולם לא יעשה השופט את עצמו צד להסכם כאמור... השופט עומד ממעל לכל  "
ומתן בין הקטיגוריה לבין הסניגוריה, ואין לו ענין לא בהודיית הנאשם ולא -משא

 בתוצאותיה האפשריות של הודייה כזו".

 זו בדבר אי מחויבותו של הסדר טיעון על בית המשפט שבה ונקבעה בפסקי דין רבים. הלכה 

 

נדירים הם המקרים בהם הסדר הטיעון נחתם לאחר שמיעת כל העדויות ונאומי הסיכום.  בפסק 

אילנה אסיס נגד השופטת ויקטוריה  3971/90ערעור פלילי מס'  -דין מנחה בסוגיה זו 

היה מדובר בהסדר טיעון שנחתם תוך כדי שמיעת העדויות  – 661( 1)אוסטרובסקי ואח׳, פ״ד מה

 ונדחה על ידי בית המשפט בהיותו לוקה בחוסר הגיון גמור.  בית המשפט העליון קבע:

-דין רבים נוספים, הוא, כי בתחום המסור לשיקול-״העולה מדברים אלה, כמו גם מפסקי 
דדים כדי להכתיב לו, לבית המשפט, את דעתו של בית המשפט אין בעיסקת הטיעון שבין הצ

האופן בו יעשה שימוש בשיקול דעתו. הדברים אמורים הן כאשר עיסקת הטיעון כוללת 
[ 3] 486/36בר"ע התחייבות של התביעה שלא לבקש, למשל, עונש מאסר )כפי שהיו הדברים 

יפי החיקוק הנ"ל( והן במקרה דנן בו התחייבה התביעה בעיסקת הטיעון לבקש להחליף את סע
 בהם הואשמה המערערת.״

 בדין המשמעתי. –אם ההלכה  במשפט הפלילי היא כך, קל וחומר 

איננו יכולים לקבל את הסדר הטיעון שהוצג לפנינו, מכמה סיבות. ליבו של האישום היה הטרדה 

 מינית )בדרגה נמוכה, אך עדיין הטרדה מינית(, ומסקנתנו החד משמעית היא שזו הוכחה מעל לכל

ספק סביר. הסרת אישום זה אינה עולה בקנה מידה אחד עם הראיות שהוצגו לפנינו ועם מטרת 

החוק למניעת הטרדה מינית והתקנון של אוניברסיטת חיפה בנושא. האוניברסיטה צריכה להיות 

מחויבת למאבק בלתי מתפשר בהטרדות מיניות.  הסדר הטיעון, גם אם אין זו כוונתו, מותיר 

שמטאטאים את המאבק בהטרדה מינית לטובת רווחת האוניברסיטה )פרישתו  -רושם הפוך 

 המוקדמת של דר׳ חמדאן(. 

, קבע בית המשפט העליון 45( 2פ"ד מז ) ,מרקוביץ נ' מדינת ישראל 4722, 4886, 4900/92בע"פ 

 לעניין השיקולים לעריכת הסדר טיעון את הדברים הבאים:
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התקשר בעיסקת טיעון מסוימת מביאה היא בחשבון את כלל חזקה על התביעה, שבגיבוש הסכמתה ל
הגורמים והשיקולים שבנסיבות העניין הנתון יש לייחס להם משקל. לעיתים די בחיסכון בזמן ובמשאבים 
הטמונים בעיסקה כנגד הקשיים הכרוכים בניהול המשפט, כדי להצדיק את ההתקשרות בעיסקה, ולעיתים 

הדין על פני כל שיקול אחר ופוסלים מדיעקרא ויתור כלשהו כלפי הנאשם.  גוברים חשיבות העניין ומיצוי
קשת המקרים, שבין שני הקטבים הללו, מערבת גורמים שונים העשויים להטות את עמדת התביעה, אם 
לצד ההתקשרות בעיסקה ואם כנגדה, וכן להשפיע על תנאיה ההכרחיים. בכלל השיקולים, בהם תתחשב 

תה, ניתן למנות גם את קיומם )או היעדרם( של קשיים צפויים בהבאת הראיות התביעה בגיבוש החלט
ובהוכחת האשמה, או דרגת חומרתה, וכן שורה של נסיבות אפשריות אחרות: נסיבות הקשורות בעבירה 

הזמן שחלף מאז מועד ביצועה וכדומה(, נסיבות הקשורות בקרבן העבירה  ,)חומרתה, מידת נפוצותה
ו, כלום המעוות שנגרם לו תוקן אם לאו( ונסיבות הקשורות בנאשם עצמו )כגון: מעמדו חומרת הפגיעה ב(

 בשעת ביצוע העבירה, גילו, עברו, מצב בריאותו, נסיבותיו האישיות והמשפחתיות ועוד(״

במקרה שלפנינו רוב השיקולים שפירט בית המשפט נוטים כנגד הסדר הטיעון במועד בו נחתם: 

אבים בקיום משפט, כיוון שהמשפט כבר התקיים, וכפי שכתבנו, לאור מה אין חיסכון בזמן ומש

שהוצג בפנינו אין גם קשיים צפויים בהבאת הראיות ובהוכחת האשמה. נסיבות העבירה 

בפרספקטיבה של התנהגויותיו הקודמות של הנאשם והאזהרות שקיבל, ונפיצותה של העבירה 

הם לא עומדים לזכות ההסדר, ובהסדר לא מוזכר  גם -)כפי ששמענו מהנציבות שהעידו בפנינו( 

 דבר על הנסיבות הקשורות לקורבן  והאם המעוות שנגרם לה תוקן.  

( נקבע שהסדר 2009בהנחיות פרקליט המדינה לעריכת הסדר טיעון )שעודכנו לאחרונה בפברואר 

הגופני  - טיעון יערך רק אחרי שהתובע  יוודא ״שהסדר הטיעון מביא בחשבון את מידת הנזק

שנגרם לקורבן העבירה. לצורך כך חובה לברר, ככל שניתן, מה מצבו של קורבן העבירה  -והנפשי 

עובר להליך הפלילי, והאם נזקו הוטב או הוחמר, לפני קבלת ההחלטה על עריכת הסדר טיעון״ 

הנחיות אלו צרכות להנחות גם את התנהלות התביעה האוניברסיטאית   להנחיות(. 8)סעיף 

מערכת הדין המשמעתי. למעט התחייבות למכתב התנצלות כפוי שיופנה לסטודנטית לא הוצג ו

בפנינו כל מידע על כך שההסדר לוקח בחשבון את הסטודנטית שהייתה קורבנתו של הנאשם, 

 וסטודנטיות נוספות שהתלוננו נגדו ועקב התנהגות הנאשם כלפיהן קיבל אזהרות. 

נה כי ״בפרקליטויות השונות נעשה כל מאמץ על מנת לשמוע את כן קובעות הנחיות פרקליט המדי

עמדת הקורבן ובני משפחתו בתהליך ההחלטה על עריכת הסדר טיעון, וזאת בהתאם להוראת 

ובמסגרת המגבלות הקיימות בה. בייחוד הדבר חשוב בעבירות  ,לחוק זכויות נפגעי עבירה 17סעיף 

ל תאונות דרכים קטלניות, רצח, הריגה וגרם מוות של אלימות במשפחה ועבירות מין, בתיקים ש

( וכן ״עמדת הקורבן, לרבות מקום בו הועברה העמדה בכתב, תובא בפני 20)סעיף  .ברשלנות״

. גם  (21״ )סעיף .הגורם המאשר את ההסדר, כחלק ממכלול השיקולים העומדים בבסיס ההסדר

בדין המשמעתי. לאור העדר התייחסות  כאן, אנו סבורים  שהנחיות אלו צריכות לחול על התביעה

לעמדת הסטודנטית בהסדר הטיעון שהונח בפנינו ובדברי ההסבר שליוו אותו,  שאלנו את התביעה 

האם הסטודנטית המתלוננת שותפה במהלך גיבוש הסדר הטיעון, האם נשאלה לגביו באופן כללי ״

כי  5.10.2001ו בתאריך״ ונענינ ופרטני, האם הביעה דעתה על ההסדר ואם כן, מה דעתה

״הסטודנטית לא שותפה בתהליך״.  זוהי בעיננו סיבה נוספת, ולמעשה מספקת, לדחות את 

ההסכם. למעלה מן הצורך נציין כי אומנם הסטודנטית, על מנת לא להיחשף, בחרה לא להיות 

היה  חלק מהמשפט ולא להעיד )ואף לא נחשפה בפני הנציבה(, אך עדיין ניתן היה לשתפה וחובה
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לשתפה בהליך גיבוש הסדר טיעון, למשל, באמצעות ראשת החוג אליה פנתה תחילה, וללא חשיפת 

 זהותה.

 

 הערות סיום

 

ביקשנו מהתביעה פסקי דין קודמים של בית הדין המשמעתי ובפרט פסקי דין שעסקו בהטרדה 

טה אחרת, יש מינית והופתענו לקבל את תגובת התביעה ״ על פי התקנון הנוכחי, ובהיעדר החל

לפרסם את פסקי הדין ללא פרטים מזהים וכן לפרסם דו"ח שנתי אנונימי על פסקי הדין. עם 

, ונראה שאין עדיין פסקי דין משמעתיים שניתנו על פיו. 12/20-התקנון הנוכחי חל מ כידוע,, זאת

הוא, אשר לפי התקנון הקודם, שכמו הנוכחי כולל הוראה של דיונים בדלתיים סגורות, כל גורם ש

במסגרת תפקידו באוניברסיטה נודעו לו פרטים על הליך שהתנהל בבית הדין המשמעתי, חייב 

לשמור אותם בסודיות מוחלטת. בתקנון הישן אין חובת פרסום, כמו שקיימת בתקנון החדש. על 

כן יש בעיתיות בהעברת מידע הנוגע להליכים קודמים שהתקיימו בהתאם לתקנון הישן, למותב 

 ״ .חיהנוכ

 

מטרתו של דין משמעתי אינו להעניש במחשכים, אלא להוות מקור לידע על הנורמות המצופות 

מאנשי ונשות הסגל באוניברסיטת חיפה, על החריגות מהן ומה נעשה בקשר לכך. דין משמעתי 

מיועד גם לבסס דיון פתוח בענייני אתיקה ומשמעת אקדמית. הרשעה בדין משמעתי אינה אות 

ומצופה שהאוניברסיטה תדע גם לשקם את חברי קהילתה שהורשעו בדין. הוראותיו  קלון נצחי

של התקנון הקודם והפרקטיקה על פיו כי כל ההליכים סודיים, כי פסקי הדין לא מפורסמים 

ומוטלת חובה לשמור אותם בסודיות מוחלטת, אינם עולים בקנה מידה עם הרציונל של מערכת 

ות התקפות במערכות דין משמעתי אחרות כמו דין משמעתי של דין משמעתית  אלו לא הנורמ

 עובדי מדינה או של לשכת עורכי הדין.  

 

. אנו שמחים 2020אכן, זהו פסק הדין הראשון ע״פ התקנון החדש שנכנס לתוקפו בחודש דצמבר  

לתקנון קובע ש״העתק מפסק הדין החלוט יפורסם לקהילת האוניברסיטה״.   18.10.4שסעיף 

ף גם קובע כי ברירת המחדל היא פרסום פסק הדין ללא שמות בעלי הדין, אלא אם הורה הסעי

בית הדין אחרת.  גם בעניין זה מערכות דין משמעתי אחרות , כמו זו של לשכת עורכי הדין עשו 

כבר לפני שנים לא מעטות שינוי של ברירת המחדל בפרסום שמות הנילונים. דמו של האקדמאי 

מזה של עורך דין או עובד בשירות המדינה, ובוודאי כשהמורשע ממשיך להשתייך  אינו סמוק יותר

לקהיליית האוניברסיטה, יש זכות לסטודנטים, לקולגות ולשאר חברי הקהילה לדעת מי הוא 

ובמה הורשע.  כפי שכתבנו, חלק ממטרות הדין המשמעתי הן שיקום וגם מסיבה זו ראוי ככלל 

יים בציון זהות הנאשם. דין משמעתי הוא בדרגת חומרה נמוכה לפרסם את פסקי הדין המשמעת

מדין פלילי ואם אנו מצפים שעבריינים ישתקמו ויחזרו לחיי חברה תקינים קל וחומר שמי 

שמורשע בדין משמעתי צריך להיות משולב בחזרה בקהילייה האקדמית ולתקן דרכיו. הפרשה 

איננו רואים סיבות מוצדקות למניעת פרסום מושא דיוננו ממילא כבר  פורסמה בכלי התקשורת ו

 פסק דין זה בציון שם הנאשם.
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בתיאור השתלשלות העניינים בפתח פסק דין זה ציינו שהרקטור אישר את פתיחת הליכי 

המשמעת. חשוב לנו להדגיש שעל פי הדין הקיים, כעולה מתקנון המשמעת החדש, לא נדרש 

ניתן אפילו לומר שבקשת אישור מהרקטור לפתיחת אישור הרקטור לפתיחת הליכים משמעתיים. 

הליכים פוגעת במעמד העצמאי של התביעה. מתקיני התקנון ביקשו בצדק לבסס עצמאות 

לתקנון(, ואנו סבורים שעצמאות כזו הכרחית  11התביעה כפי שעולה מאופן מינוי התובעים )סעיף 

היות בסמכות התובעת והיא זו למערכת דין משמעתי תקינה. לטעמנו, גם הסדר טיעון צריך ל

 שצריכה להיות חתומה עליו ולא רקטור האוניברסיטה.

 

במהלך ההליכים בפנינו טענה ההגנה כי הנציבה לא נהגה כראוי והפרה את כללי הצדק הטבעי 

ואת זכות הטיעון כשזימנה את דר׳ חמדאן לבירור בלי למסור לו לפני הפגישה או בתחילתה מה 

דוחים טענה זו. הנציבה היא גם רשות חוקרת והיה זה לגיטימי לחלוטין לזמן החשדות נגדו. אנו 

את דר׳ חמדאן ולשאול אותו לגבי התכתבויות בניגוד להנחיות טרם גילוי החשדות. יחד עם זאת, 

היה על הנציבה, או לחילופין התובעת לאחר העברת התיק אליה, לקבל מהחשוד את כל החומרים 

לעיונה כדי להזים החשדות נגדו )נטען על ידי ההגנה כי הנציבה סירבה שהוא מעוניין להעביר 

למפגש נוסף עם הנאשם, טענה שלא עלה בידה להוכיח בפנינו, שכן הראיה מטעמה, המייל של 

הנאשם לנציבה, משמיט את הקרקע מהטענה שזכות הטיעון של הנאשם נפגעה(.  משהוגש כתב 

ומרים בתיק לידי ההגנה, וחומרים שהתביעה ביקשה האישום, היה על התביעה להעביר את הח

שלא להעביר מטעמים שונים כגון חסיון, התכתבויות פנימיות וכו, היה עליה להעביר לעיון בית 

הדין והחלטתו האם להעבירם להגנה. במהלך הדיונים ביקשה ההגנה כמה פעמים מהתביעה 

 העברת מסמכים ונדרשה התערבותנו כדי שהמסמכים יועברו.

 

לסיום, אנו קוראים לרשויות האוניברסיטה לבצע הפקת לקחים מסודרת בעניין ההמלצות של 

הנציבות נגד הטרדה מינית בעקבות גלגוליה המוקדמים של הפרשה, שלפחות חלקן לא התקיימו. 

 אוניברסיטת חיפה צריכה להיות מחויבת לחלוטין  במאבק בהטרדות מיניות.

 

הסדר הטיעון, מרשיעים את הנאשם בכל האישומים נגדו ומצווים  התוצאה היא כי אנו דוחים את
 על פרסום פסק הדין.  טיעון לעונש יערך בנפרד.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

  אירית הרשקוביץ פרופ'         עלי זלצברגרפרופ'               אסחאק -סירין עאסיעו"ד 
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