
 

 

 

 הסדר טיעון בין

 האוניברסיטה העברית בירושלים

 לבין

 XXXXXXXX מר

 XXXXXבפקולטה ל תלמיד                  

 

המשמעת. נון לתק (12)14עבירה לפי סעיף  כנגד הנילון תלונה המייחסת לוהגיש ח התביעה וכ-בא

בזמן ארוחת הצהריים במעבדה, לאחר שהתגלעה מחלוקת בינו לבין  31.8.17יום בלפי התלונה, 

XXXXXX ( חבר נוסף במעבדהתלמיד) ,נקט הנילון באלימות פיזית כלפיו שכללה תפיסת יד ,

 שפיכת כוס קולה ותפיסת כיסא באופן מאיים. 

 

לפי  הנילוןהרשיע את למבקשים הצדדים לפיכך,  ומביע עליה חרטה. דה בביצוע העבירהמו הנילון 

 עליו את העונשים הבאים: לתקנון המשמעת, ולהטיל (12)14לפי סעיף ת משמעת , בעבירוהודאת

 נזיפה. .1

חודשים(, שיופעל אם יורשע הנילון )בפסק דין  6תנאי של עיכוב זכאות לחצי שנה )על עונש  .2

 .( לתקנון המשמעת12)14או בהסדר טיעון( בעבירת משמעת נוספת לפי סעיף 

 הבאים:הרכיבים  כל התנצלות שיכלול אתמכתב כתיבת  .3

 קבלת אחריות מלאה על מקרה האלימות. 

 בפני כל חברי המעבדה בכלל ובפני התלמיד  התנצלותXXXXXX  בפרט על נקיטת

 .האלימות הפיזית כלפיו

 חשיבות של מתן חופש ביטוי גם אם מדובר בנושאים שהם שנויים הכרה ב

 .במחלוקת

 

 כי מדובר בהסדר מאוזן וראוי, ולפיכך מתבקש בית הדין לכבדו. הצדדים סבורים

 

 ______9.7.18:___על כך באנו על החתום, היום 

              

 

 

____________                                   ____________                                  ____________ 

XXXXXXXXX                 'הגבXXXXX                    עו"דXXXXX 

 כוח התביעה-בא                      המייצגת של הנילון              הנילון        



12.07.2018 
 37/  חתיק משמעת תשע"

 בפני סגן הממונה על המשמעת
 ד"ר אפרים פודוקסיק

 
 
 

 האוניברסיטה העברית
 נגד

XXXXXX  .ת.ז(XXXXX) 
 
 
 

 אישור של הסדר טיעון
 
 

 דין.-ונותן לו תוקף של פסק 9.7.2018-אני מאשר את הסדר הטיעון אשר נחתם בין הצדדים ב (1

הנילון שבו הוא מדגיש את חשיבות חופש הביטוי  אני מברך על המכתב המצורף של (2
 באוניברסיטה בכל צורה ובכל נושא.

יש לראות בהסדר זה המשך של מדיניות כללית של רשויות המשמעות של האוניברסיטה  (3
הדין בתיק תשע"ז -המדגישות את עקרון חופש הביטוי המוחלט בכתליה, כפי שנגזר מפסק

115/116. 

הדין תוך דגש על עקרון שמירה על -אני מבקש מהמזכירות האקדמית לתת פרסום להכרעת (4
 חופש הביטוי שפי שמשתקף ממנה.

 
 
 
 
 

  אפרים פודוקסיקד"ר 
 
 
 
 
 
 

 ממונה על המשמעת סגן ה




