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 לכבוד לכבוד

  פרופ' חיים היימס פרופ' דניאל חיימוביץ

 גוריון-קטור אוניברסיטת בןר גוריון-נשיא אוניברסיטת בן

 rector@bgu.ac.ilמייל: ב   president@bgu.ac.il  במייל:

 שלום רב,

 פגמים חמוריםפגיעה בזכויות ו – מ"ההליך המשמעתי נגד והנדון: 

הוא  בדרישה לביטול ההליך המשמעתי שמתנהל נגדה. "מבשמה של הסטודנטית ו כםאנו פונים אלי

הפגמים הרבים שנפלו בהליך זיהמו אותו  ,. בנוסף לכךמהווה פגיעה חמורה בחופש הביטוי שלה

 וגרמו לפגיעה קשה בזכויות הבסיסיות ביותר שלה להליך הוגן.

תלונה זאת בעקבות לבית הדין המשמעתי לסטודנטים.  מ"הוגשה קובלנה נגד ו 21.7.2022ביום 

ת בכך שלא צייתה ידנטומואשמת הסט קובלנהב ."אם תרצו" מטעם תא הסטודנטים של תנועת

עצרת לציון יום הנכבה,  לקראת ,דיקנית הסטודנטיםפרופ' ארנה אלמוג, לתנאים שנקבעו על ידי 

נאמרו בערבית  '. דבריה של ו23.5.2022שהתקיימה מטעם תא הסטודנטים של חד"ש בקמפוס ביום 

 המשפט הבא: הקובלנה נסבה סביבו ,ערבים בפני קהל שהורכב רובו ככולו מסטודנטים

נשכח את מפתחות בתינו, ולא את הדם שנשפך לאורך הדרך,  לא נשכח את ההתחלה; לא"

את תחושת אחדות הארץ והעם וההיסטוריה, ולא  לא נשכח את החללים שבמותם חיזקו

 .את החיים שנולדו במנוסה בצד הדרך"

ערך אותה ד"ר יונתן  הוגשה לבית הדין המשמעתי.התרגום לעיל לקוח מתוך חוות דעת מומחה ש

מנדל מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטה וחוקר מוביל בחקר השפה הערבית בארץ 

 במאה האחרונה.

איגרת " 2001שנת אותו הוא גם נשא כנאום ב ,ממאמרו של מחמוד דרוויש הוא ציטוטמשפט זה 

  .1948מתייחס לקורבנות של מלחמת  או". המאמר נושא מסר של שלום והאל העולם

בכך היא קובלנה נטען שב .שמופיעה בטקסט המקורי במילה שהידים 'בנאומה בערבית השתמשה ו

הפירוש המקובל של מילה זו בקרב הציבור בישראל הוא לא צייתה לתנאים שנקבעו לקיום העצרת: 

 .ות והזדהות איתםתמיכה במעשי אלימ 'מחבל מתאבד, ומכאן שבדבריה אלה הביעה ו

סגן כפי שנדרש על פי תקנון המשמעת בקובלנה צוין הרכב הדיינים שידונו בה: פרופ' אברהם רובין, 

הממונה על בית הדין לסטודנטים, פרופ' יונתן סיון, סגן הממונה על בית הדין לסטודנטים, ואלעד 

 מלול, ראש מדור אקדמיה באגודת הסטודנטים.

אך הוא נדחה  ,1.8.2022יה תמר חיימוביץ. הדיון היה אמור להתקיים ביום עוד צוין שהתובעת תה

נשלחה  3.8.2022יום בבהתראה בת יום אחד בלבד כיוון שהתובעת סירבה להשתתף בהליך. 
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לאחר דחייה נוספת לבקשת הנתבעת  ויקו חדד. –הקובלנה מחדש, והפעם הופיע בה תובע חדש 

 .15.9.2022הדיון נקבע ליום 

על פי תקנון המשמעת הדיון אמור להתקיים בדלתיים פתוחות, אלא אם ניתנה החלטה מנומקת 

. החלטה כזו מעולם לא התקבלה. לתקנון( 6.3)סעיף  ותסגורשל אב בית הדין לקיימו בדלתיים 

למרות זאת הלכה למעשה הדיון התקיים בדלתיים סגורות: הוא נקבע לחדר הישיבות שרוט, שמכיל 

ית לצרף אליה רק משקיפה אחת. פנייתה של באת כוחה רשאנאמר שהיא  'ו-ול ,מותמקו 16רק 

, להעביר את הדיון לחדר לפרופ' עמוס בוסקילה, הממונה על בית הדין לסטודנטים באותה העת

סטודנטים שמעוניינים בכך לנכוח בדיון, נדחתה. הנימוק התמוה לגדול יותר, שיאפשר לחברי סגל ו

ל מאד לשער שהדיון, אם יתקיים מול קהל רחב, יכול לגלוש ממטרה זאת לכיוון ק": על ידו שניתן

של הפיכת הדיון לבמה ציבורית להתנגחות ולהעברת מסרים פוליטיים ואחרים המיועדים לקהל 

 לקיום הדיון בדלתיים פתוחות. 'של ו הבסיסית " בכך נמנעה הלכה למעשה זכותהולא לשופטים.

הם  ,15.9.2022מיכל גבעוני ופרופ' דני פילק, הגיעו לדיון המשמעתי ביום ובאי כוחה, ד"ר  'ו-כש

 , יו"ר אגודת הסטודנטים.ברק דביר בת הסטודנטים הוחלף ובדין ישגודהופתעו לגלות שנציג א

ולמרות שלא היה לה כל תפקיד  עו"ד אלמוג סלע מהלשכה המשפטית של האוניברסיטה, דיון נכחהב

לגבי אכיפה בררנית.  'ם במהלכו. כך, למשל, היא הגיבה לטענת ב"כ של ובהליך היא התערבה לא פע

בתום הדיון הוצאו המשתתפים מחדר הדיון, והדיינים נותרו להתייעצות. נותרה איתם בחדר עו"ד 

לתקנון המשמעת, שקובע שההתייעצות תיערך ללא שאר המשתתפים  6.7.9סלע. זאת בניגוד לסעיף 

השופט שכתב את דעת . )תפקיד אותו ממלא המזכיר האקדמי( ת השיפוטבדיון פרט למזכיר רשויו

חלק פעיל בהתייעצות  שעו"ד סלע נטלה מכאן ברורהרוב מציין שההרכב קיבל ייעוץ משפטי. 

 חלק בכתיבת הכרעת הדין. הדיינים וייתכן שאף נטלה

ולב"כ מסמך  'ו-נמסר ל 20.10.2022הימים נקפו ורק ביום בכך לא הסתיימו התהפוכות בתיק זה. 

דין. המסמך איננו נושא תאריך, הוא לא כולל את הבן שלושה וחצי עמודים, שנחזה להיות הכרעת 

 .האנונימית שמות הדיינים ואף לא את חתימותיהם. הוא פותח בדעת הרוב

שה בה מסרה את תנאי העצרת דעת הרוב הסתמכה על עדותה של דיקנית הסטודנטים, לפיה בפגי

( נאמר שאין לקרוא קריאות שמביעות תמיכה באלימות או במי שביצע 'ו םלנציגי תא חד"ש )ובה

אלימות, ויש לאמץ את העמדה ש"אם יש ספק אין ספק". לפיכך אף אם יש ספק לגבי הפרשנות של 

המשפטי שנמסר לדיינים  הייעוץ ל פילהימנע מלומר אותה, ובכל מקרה ע 'המילה שהידים היה על ו

ספק פועל לטובת הנאשם רק לגבי אימוץ פרשנות חוק שמקלה עם הנאשם, ובמקרה זה לא מדובר 

 בפרשנות הדין.

"שופט  :תחת הכותרת – ובעמוד האחרון עוד הפתעהלאחר מכן מופיעה דעת המיעוט האנונימית, 

חברת סגל שרוכב על סוסים( )ככל הנראה הכוונה לשופט שפרש ולא לשופט מחליף לשופט פרש" 

אלמונית הצטרפה בדברים קצרים לדעת הרוב. היא פותחת את דבריה בכך שהתבקשה על ידי 

. לולא כתבה 'המזכיר האקדמי לחוות את דעתה כשופט שלישי בבית הדין המשמעתי בעניינה של ו

שהשתתף בדיון  םאחד מהדייניאת המילים "אני סבורה" אפילו לא ניתן היה לדעת מה המגדר שלה. 

 בנסיבות עלומות ועקבותיו לא נודעו.מן ההרכב פרש 

 הליך כולו נוהל שלא כדין.ההקובלנה הורתה ולידתה בחטא ואף 
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, והיא יוצרת אפקט מצנן על קהילת 'עצם הגשת הקובלנה מהווה פגיעה חמורה בחופש הביטוי של ו

מבטיחים את חופש  2007-תשס"זהלחוק זכויות הסטודנט,  6-ו 5האוניברסיטה כולה. סעיפים 

 הביטוי ואת הזכות להפגין של סטודנטים.

בקרב  תה של מילהומשפט שנאמר בערבית על פי הפרשנות הנטענת של משמע בשלהגשת קובלנה 

 לוקה בהטיה תרבותית וגזעית.  אף והיא ,הציבור היהודי היא אבסורדית

 'ראשית, ו –"אם יש ספק אין ספק"  ולגבי ההסתמכות על התנאי בה הותנתה כביכול העצרת לפי

ביקשה מדיקנית הסטודנטים להעלות על הכתב את התנאים לעצרת, ואכן פרופ' אלמוג נענתה 

ותנאי זה לא בא זכרו  ,במייל מסמך ובו ארבעה תנאים 22.5.2022לבקשתה ושלחה אליה ביום 

כלל בתנאים שהועלו על הכתב, אף אם היה נ ,התנאי הזה –)המייל צורף לקובלנה(. שנית וזה העיקר 

הוא תנאי עמום ומרחיק לכת, שיוצר אפקט מצנן משמעותי על חופש הביטוי. הוא סותר את לשונו  

התנאים לקיום העצרת כללו איסור על הסתה ואת רוחו של תקנון פעילות ציבורית ופוליטית. 

תקנון ממילא אוסר פעילות הלגזענות או לאלימות או תמיכה בהן. אלה הן ממילא עבירות פליליות, ו

. מעבר לכך אין לדיקנית הסטודנטים כל סמכות להטיל (4.1.1)סעיף  שיש בה עבירה על חוקי המדינה

הגבלות או איסורים נוספים, שנוגעים לתוכן הדעות והעמדות המובעות במסגרת הפעילות 

סמכות להרחיב את  דהיינו מיותר לאסור על עבירות פליליות שאסורות ממילא, ואין הציבורית.

 .לגביהם ספק למאן דהואהאיסורים כדי לכלול בהם ביטויים שיש 

תוך שהיא  משך( הכשיל את דייני הרוב.ההייעוץ המשפטי שקיבלו הדיינים )ולחוקיותו נתייחס ב

הייעוץ המשפטי דעת הרוב הראשונה התייחסה לכלל, לפיו יש לאמץ פרשנות  סתמכת במפורש עלמ

דין משמעתי קרוב לדין הפלילי וכל ספק אין כל קשר לענייננו.  כלל זהשם, אך לדין שמקלה עם הנא

בית המשפט המחוזי בנצרת כך בדיוק קבע צריך לפעול לטובת הנאשם. בהוכחת יסודות העבירה 

 :בעקבות פרסום טקסט דומה רין טאטורזיכה את המשוררת דאבעת ש

בהינתן הקושי והעמימות אשר לפרשנות מילותיו של השיר )גם על רקע הנגינה "

והסרטון שצורפו לו(, דומה, כי קשה לראות בניסוח זה משום קריאה ישירה 

יכולות לדור  'שהיד'לביצוע מעשה אלימות. נוסף על כך, תחת קורת הגג של המלה 

הן זו של אדם מפגע שביצע מעשה טרור ו/או פיגוע רצחני והן זו  מספר משמעויות,

או אדם שמצא את מותו בעודו נאבק למען מטרה לגיטימית  'חלל'שמשמעותה 

 ו/או חוקית כלשהי.

על רקע האמור לעיל, יקשה עד מאד להעניק למשפט שנאמר במקור בשפה הערבית 

משמעות שיכולה  'בעקבות שיירת השהידיםלך ' –ותורגם לעברית בזו הלשון 

לבסס את העבירה המיוחסת למערערת מעל לכל ספק סביר, במיוחד שעה שמדובר 

בשירה שיכולה ללבוש צורה של דימויים ומטפורה ו/או משמעות אחרת )שגם היא 

 ".'לך אחרי השיירה של החללים' –נכונה( ושונה, כגון 

לחוות  67 ה( פיסק16.5.2019)פס"ד מיום  ר נ' מדינת ישראלטאטו 24933-09-18)מחוזי נצ'( ע"פ )

במשפט  ההחלטה של בן גוריון לא עוברת מבחן; כן ראו אדם שנער "אאב דבורסדעתו של השופט 

 (.23.10.2022, אתר הארץ" 'חוקתי בשנה א

זיהמו אותו והליך הוגן  'ו-שמנעו מ ,ההליך כולו מתחילתו ועד סופו לקה בפגמים חמורים במיוחד

 .קהל לנכוח בדיון למרות שלא ניתנה החלטה על דלתיים סגורותמע מנתחילתו נבבאופן חסר תקנה. 

https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-18-09-24933-11.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-18-09-24933-11.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-18-09-24933-11.htm
https://www.haaretz.co.il/opinions/2022-10-23/ty-article-opinion/.premium/00000184-0511-d614-a7be-351376f10000
https://www.haaretz.co.il/opinions/2022-10-23/ty-article-opinion/.premium/00000184-0511-d614-a7be-351376f10000
https://www.haaretz.co.il/opinions/2022-10-23/ty-article-opinion/.premium/00000184-0511-d614-a7be-351376f10000
https://www.haaretz.co.il/opinions/2022-10-23/ty-article-opinion/.premium/00000184-0511-d614-a7be-351376f10000
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נוספת בדיון. הפגמים החמורים ביותר בהליך  במהלכו נציגת הלשכה המשפטית שימשה כתובעת

ממי שייצגה  הדיינים קיבלו ייעוץ משפטישעו"ד סלע לקחה חלק פעיל בהתייעצות הדיינים,  הם בכך

בה לא צוינו שמות הדיינים ובה  "הכרעת דין" ניתנהסופו בובהיעדר הצדדים, ו את התביעה

 .השתתפה דיינת שלא נטלה חלק בדיון

פרט והדין בכלל איננו מכיר מצב בו שמות הדיינים נותרים חסויים. למזכיר תקנון המשמעת ב

האקדמי אין כל סמכות לקבוע מי יישב בדין. סמכות זו נתונה על פי התקנון אך ורק לממונה על 

דיינת שלא ישבה בדין ולא שמעה את הטיעונים אינה יכולה להיות  –בית הדין. והחמור מכל 

 ,ת הדין ולהשתתף במתן הכרעת הדין. ודאי שכך בלא הסכמת הנתבעתלהרכב בי בדיעבדמצורפת 

 שמעולם לא התבקשה וממילא לא ניתנה.

 ואין דרך לתקן כיום את הפגמים החמורים שנפלו בו. ,בטל מעיקרו 'לפיכך ההליך שנוהל נגד ו

–אין כל מקום לנהל את ההליך מחדש. אפילו היה בה ממש  ,מכיוון שהקובלנה מופרכת על פניה

 אין כל הצדקה לגרום לנתבעת עינוי דין בשל הצורך לנהל את ההליך מבראשית.

טוי ובזכות יבחופש הב ותגוריון יש "עבר עשיר" בפגיעות חמור-לאוניברסיטת בן ,הצער הלמרב

 .ושל מרצים להפגין של סטודנטים

וביטל את הסעיף  ,את התביעה שהגשנו המשפט המחוזי בבאר שבעבית קיבל  2008בשנת  ,כך

בתקנון הפעילות הציבורית של האוניברסיטה שאסר על קיום הפגנות בנושאים פוליטיים או 

 גוריון בנגב-דויטשר נ' אוניברסיטת בן 2085/07בנושאים שנויים במחלוקת )ה"פ )מחוזי ב"ש( 

 ((.16.4.2008)פס"ד מיום 

את הערעור שהגשנו נגד צנזורה שהטילה האוניברסיטה על  בית המשפט העליוןקיבל  2013בשנת 

 בדיון נמתחה ביקורת חריפה עלכרוזים, שמחו נגד הצעות חוק גזעניות בהם תמכו נתניהו וליברמן. 

 מותר להולפיכך  ,הטענה המופרכת של האוניברסיטה ששטח האוניברסיטה הוא קניינה הפרטי

)פס"ד מיום  אוניברסיטת בן גוריון בנגב 'צורף נ 9505/11ע"א לעשות בשטחה ככל העולה על רוחה )

25.4.2013.)) 

. בפברואר ללא שובמקרים אלו אירעו לפני עשור ויותר. כסבורים היינו שתקופה חשוכה זו חלפה 

פוליטית חדש, שלפי לשונו מבטיח בצורה ואימצה האוניברסיטה תקנון פעילות ציבורית  2019

המקרה הנוכחי מטיל צל כבד על מחויבותה של ראויה את חופש הביטוי וההפגנה של סטודנטים. 

 האוניברסיטה לכבד זכויות יסוד אלו.

ואף לבטל את הקובלנה  "מההליך שנוהל נגד ולאור כל האמור לעיל נבקשכם להורות על ביטול 

 תקווה שלא ניאלץ לנהל הליך משפטי נוסף נגד האוניברסיטה. ושהוגשה נגדה. אנ

 בכבוד רב,

 גדיר ניקולא, עו"ד דן יקיר, עו"ד

 מנהלת המחלקה לחברה הערבית היועץ המשפטי

 avirubin@bgu.ac.ilדין לסטודנטים פרופ' אברהם רובין, הממונה על בית ה :העתקים
 acadsec@bgu.ac.il גב׳ מירה גולומב, המזכיר האקדמי

 tmund@bgu.ac.ilעו"ד תמר מונד, היועצת המשפטית 
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