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 לכבוד

 עו"ד תמר מונד

 היועצת המשפטית

 גוריון-אוניברסיטת בן

 שלום רב,

 פגמים חמוריםפגיעה בזכויות ו – "מההליך המשמעתי נגד והנדון: 

 31.10.2022מכתבך מיום 

 27.10.2022מכתבנו מיום 

 על סגנונה.כמו גם אנו מודים לך על תשובתך המהירה, אבל מצרים על תוכנה 

לגבי  כדוגמאות את שני ההליכים המשפטיים שנאלצנו לנהל נגד האוניברסיטהאך הזכרנו ראשית, 

במקרה הצער אין אלו המקרים היחידים.  ה, אך למרבהגבלות על הזכות להפגין ועל חופש הביטוי

שימשנו כסניגורים של סטודנטים, שהמשטרה הגישה נגדם כתב אישום בשל משמרת מחאה אחר 

 שנערכה מחוץ לשערי הקמפוס. כשקיבלנו את חומר הראיות נדהמנו לגלות שכל כולו הוא סרטונים

שצילמו אנשי הביטחון של האוניברסיטה במהלך מעקב שביצעו אחרי הסטודנטים, והם אף 

כיוון שהיה מדובר  ,ופו של דבר המשטרה נאלצה לבטל את כתב האישוםשהזעיקו את המשטרה. בס

 במשמרת מחאה שאיננה טעונה היתר.

 מחינו נגד הרשעה בדין 2010; בשנת חופש הביטוי של איש סגלמחינו נגד הפגיעה ב 2009בשנת 

מחינו נגד הגיבוי שניתן  2011בקמפוס; ובשנת  השתתפו במשמרת מחאהמשמעתי של סטודנטים ש

 בשער קמפוס. ואלה רק דוגמאות של המקרים בהם טיפלנו. מנעו חלוקת כרזותלאנשי ביטחון ש

במהלך מחילופי דברים בינה לבין התובע עו"ד אלמוג סלע בדיון. לעניין התפקיד אותו מילאה שנית, 

טענה בלהט עו"ד סלע  ,שהם שוחחו על הקובלנה לפני הדיון. כפי שציינו במכתבנו השתמעהדיון 

אף ייעצה למזכירת  היאבמקביל  ,לדבריךטענת ההגנה בדבר אכיפה בררנית.  הדיון נגד במהלך

בתפקידה כמשקיפה ניטרלית. באי כוחה עון שכל זאת נעשה לא ברור איך ניתן לטרשויות השיפוט. 

 במהלך התייעצות בחדר הישיבות שארתי נשאלו אם הם מסכימים לכך שעו"ד סלעלא  "משל ו

שכן אירוע זה  ,וממילא לא הסכימו לכך. אף הסכמתם לא היתה מועילה ,לאחר תום הדיון הדיינים

 .עומד בסתירה חזיתית לקבוע בתקנון המשמעת

והלשכה המשפטית של האוניברסיטה מייעצת כדבר  ,ממכתבך עולה שהמצב חמור מששיערנו

שבשגרה לבתי הדין המשמעתיים. מדובר בניגוד עניינים חמור הן מהבחינה המוסדית והן מהבחינה 

 ,עצמאי למנות לו יועץ משפטי מתחייב – בית הדין המשמעתי זקוק לייעוץ משפטיש ככלהעניינית. 

https://law.acri.org.il/he/2238
https://law.acri.org.il/he/2585
https://law.acri.org.il/he/13135
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ל לבו הוא סמוך על שולחנה של הלשכה המשפטית, שמייעצת לכ במצב ת בית הדיןא ולא להשאיר

די היה לא  ,אוניברסיטה. אף לו עו"ד סלע היתה מקפידה לשמש כמשקיפה ניטרלית בדיוןה זרועות

מעורבת  בכך שהיא לא היתה מעורבת בכתיבת הקובלנה. מן הסתם הלשכה המשפטית היתה

מכתבו של המשנה ליועץ המשפטי  –בניסוח הקובלנה והיא אף סיפקה את נספח ה' לקובלנה 

מכתב של המזכיר האת עצמך היית מעורבת בניסוח  ,על פי הראיות שבידינו –יתרה מזו  לממשלה.

בתגובה לעצומה של אנשי סגל נגד ההליך המשמעתי, בו היא מציינת שהיא  3.8.2022האקדמי מיום 

 .מ"שהחליטה על פתיחת ההליך המשמעתי נגד ו זו

 ,עתיממצד אחד היועצת המשפטית של האוניברסיטה מסייעת לסנגר על פתיחת ההליך המש ,דהיינו

ומצד שני עורכת דין שכפופה לה מהווה משקיפה "ניטרלית" ויועצת משפטית לבית הדין המשמעתי. 

  בית הדין המשמעתי.אין פגיעה גדולה מזו בהפרדת הרשויות ובעצמאות 

ם מיית, קראתי את מכתבך פעם, פעמיים ושלוש ולא מצאתי בו התייחסות כלשהי לפגלישש

הכרעת דין בה שמות הדיינים חסויים,  – ועליהם לא יכול להיות חולק בהליך וביותר שנפל יםהחמור

ת על ידי נעשה בחוסר סמכוכשהצירוף  דיון,שלא השתתפה בלהרכב למרות צירוף של דיינת תוך 

 –להביא לתוצאה אחת ויחידה המזכיר האקדמי. די בפגמים אלה הגלויים על פני הכרעת הדין כדי 

 הליך כולו.הל וטיב

הן בשל הגשת הקובלנה נגדה, הן בשל ניהול  – מ"היחידה שזכאית להתנצלות בפרשה הזו היא ו

למכתבך כאילו  5שתמע מפיסקה ההליך שפגע ביסודות הבסיסיים ביותר של הליך הוגן והן בשל המ

 היא היא בדבריה פגעה בחופש הביטוי וההפגנה.

חלילה לנו מלפגוע בעצמאות בית הדין המשמעתי, וזאת במיוחד לאור הפגיעות האנושות שעצמאות 

זו כבר ספגה כתוצאה מהפגמים החמורים בהליך. התכלית של פנייתנו לרקטור היא להניע אותו 

לבטל את הקובלנה לאור מכלול הפגמים שפורטו הן במכתבנו הקודם והן להורות למזכיר האקדמי 

 .מ"במכתבנו הנוכחי, ובכך לשים קץ לעינוי הדין שעוברת ו

 בכבוד רב,

 
 גדיר ניקולא, עו"ד דן יקיר, עו"ד

 מנהלת המחלקה לחברה הערבית היועץ המשפטי

 president@bgu.ac.il , הנשיאפרופ' דניאל חיימוביץ העתקים:

 rector@bgu.ac.il פרופ' חיים היימס, הרקטור

 avirubin@bgu.ac.ilפרופ' אברהם רובין, הממונה על בית הדין לסטודנטים 

  acadsec@bgu.ac.il גב׳ מירה גולומב, המזכיר האקדמי
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