האוניברסיטה העברית בירושלים
באמצעות התובעת לענייני משמעת ,פרופ' דפנה לוינסון-זמיר

נ'
ד"ר גדעון ארן
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
האוניברסיטה העברית

הודעה על הסדר טיעון
הצדדים מתכבדים להודיע בזה כי הגיעו להסדר טיעון .הצדדים מבקשים את אישור בית-הדין
להסדר.
ד"ר גדעון ארן )להלן – הנתבע( מודה בביצוע עבירה של התנהגות שאינה הולמת עובד אקדמי,
לפי סעיף .2ז .לתקנון המשמעת של עובדים אקדמיים באוניברסיטה העברית ,בגין המעשים
להלן:
 .1הנתבע קיים יחסים אינטימיים בהסכמה עם גב' אורטל בן-דיין )להלן – המתלוננת(
בעת שהייתה תלמידתו בקורס "סוגיות נבחרות בסוציולוגיה של החברה הישראלית"
בשנת הלימודים תשס"ו .היחסים האינטימיים התקיימו במשך חודש וחצי לערך,
בעיקר במחצית הראשונה של סמסטר ב'.
 .2הנתבע שוחח עם אנשים אחרים במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה )לרבות מרצים
שהמתלוננת למדה בקורסים שלהם( על יחסיו עם המתלוננת ,הן במהלך התקופה שבה
התקיים הקשר האינטימי ,הן במהלך השנתיים שלאחר סיומו .הנתבע עשה כן
בהתעלם מבקשותיה של המתלוננת וגרם לפגיעה בה.
 .3לאחר סיום הקשר האינטימי עם המתלוננת ,המשיך הנתבע לנהוג במתלוננת
ולהתבטא כלפיה בדרכים לא ראויות שגרמו לפגיעה בה .לאחר שנודע לנתבע
שהמתלוננת עומדת לפרסם רשימה על הקשר שהיה ביניהם ,הוא ניסה להניאה
מלעשות כן תוך שהתבטא באוזניה ובאוזני אחרים באופן שפגע בשמה הטוב וגרם לה
לחוש מאוימת.
הנתבע מכיר בכך שנהג בעניינים הקשורים בפרשה זו באופן בלתי ראוי ,ומצר על הפגיעה
שנגרמה כתוצאה מכך.

הוסכם בין הצדדים ,שעל הנתבע יוטלו העונשים הבאים:
 .1נזיפה בכתב.
 .2קנס כספי בגובה של משכורת חודשית אחת.
 .3הפסקת שירות לתקופה של שנה אחת ,ללא תשלום משכורת והטבות נלוות .העונש של
הפסקת שירות יהיה על תנאי .עונש זה יופעל אם במשך ארבע השנים הבאות יורשע
הנתבע בעבירה לפי סעיפים .2ז.2 ,י או .2יא לתקנון המשמעת.
 .4פסילה מלכהן כחבר ועדות של האוניברסיטה ,הפקולטה והמחלקה לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה ,וזאת במשך שנתיים.

הצדדים מבקשים מבית-הדין לתת להסדר זה תוקף של פסק-דין ולהטיל על הנתבע את
העונשים האמורים לעיל.

_________________
פרופ' דפנה לוינסון-זמיר
התובעת

___________________
ד"ר גדעון ארן
הנתבע

