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  החלטת סגן הממונה על המשמעת

פסק דין
  

, לפי כתב הקובלנה .לתולדות האומנותבחוג וה בפקולטה למדעי הרוח תלמידת היא הנקבל. 1

 .יצאה הנקבלת לשירותים בליווי משגיחה" אומנות ימי הביניים" קורסבחינה בבמסגרת 

 בו מחברת ודפים השייכים כשיצאה הנקבלת מתא השירותים נכנסה המשגיחה לתא ומצאה

במעשים אלו . השימוש בו לא הותר על ידי המורהש, המבחןלנקבלת ואשר מכילים את החומר 

 29.4 – ו 29.3סעיפים   עבירה של הפרת הוראות ועבירה של הונאה בעבודה לפית הנקבלהעבר

  . לתקנון המשמעת

  

 הרשעתי אותה על פי בישיבת ההקראה הודתה הנקבלת באמור בכתב הקובלנה ולפיכך. 2

  . הודאתה

  

אמה של הנקבלת .  של הנקבלתטרגיות התבררו הנסיבות האישיות הבמסגרת הטיעונים לעונש. 3

. הנקבלת ואחיותיה עסקו במשך מספר חודשים בניסיון לאתרה. נסעה לטיול במזרח ונעלמה שם

חלצה בתנאים לאחר תקופה ממושכת התגלתה גופתה של האם בערוץ נחל מרוחק והיה צורך ל

תקופת . גילוי הגופה היה כחודש לפני תאריך המבחן נשוא כתב הקובלנה. קשים ולהביאה לקבורה

ללחץ כלכלי ונפשי קשה על , מטבע הדברים, גילויה גרמהבין חוסר הודאות בין העלמות האם ל

ני בית שספק אם יחזרו פעם נוספת בדיונים בפ,  הנסיבות הייחודיות מאד של התיקלאור. הנקבלת

הצדדים ביקשו . עלתה בדיון האפשרות של גזירת עונש של הרחקה חלקית מן הלימודים, דין זה

  .  שהות על מנת לבדוק את האפשרות להגיע לעונש מוסכם

  

  : דדים להסכמה כי ראוי שהעונשים שיוטלו על הנקבלת יהיובסופו של דבר הגיעו בצ. 4

  .  נשוא כתב הקובלנה יפסלומבחןהקורס וה. א

אשר תקופת התנאי כ, סמסטר יוטל עונש של הרחקה על תנאי לתקופה של תעל הנקבל. ב

 תעבור הנקבלתוזאת אם , ח"של שנת הלימודים תשס' תחילת סמסטר א שנה מתהיה

  . שוב עבירה של הונאה או של הפרת הוראות

כאשר ) ח"תשס' סמסטר א(הנקבלת תורחק מן האוניברסיטה לתקופה של סמסטר . ג

  . בתקופה זו יתאפשר לנקבלת ללמוד באופן חלקי

  

הצדדים לא .  שעות סמסטריאליות24מכסת לימודים מלאה בחוג בו לומדת הנקבלת היא . 5

עמדת ( שעות סמסטריאליות 8הצליחו להסכים בינהם אם ראוי כי מכסת הלימודים תהיה 

 אני סבור כי עמדתו של הקובל יםשמעתי את הצדדלאחר ש). עמדת הסנגור( שעות 10או ) הקובל



והוטל על , בהתחשב בכך כי עונש של הרחקה חלקית הוא נדיר ביותר, היא העמדה הראויה

  . הנקבלת רק בשל נסיבותיה האישיות המיוחדות מאד

  

  

  

 לפסק דיני 4לאור האמור לעיל החלטתי כי יש להטיל על הנקבלת את העונשים הנזכרים בסעיף . 6

במהלך . ח"של שנת הלימודים תשס' יטה לסמסטר אכאשר הנקבלת תורחק מן האוניברס, זה

  .   שעות סמסטריאליות8סמסטר זה תוכל הנקבלת ללמוד קורסים בהיקף של עד 

  

אציין עוד כי לאחר גזירת דינה של הנקבלת ביקש הסנגור כי העבירות האמורות לא יצוינו . 7

 31.2ורישום העבירות לפי סעיף , בל הסביר כי ממילא זהו הנוהגהקו. של הנקבלתגיליון הציונים ב

  .   לתקנון נעשה רק במקרים חריגים

  

  .בהיעדר הצדדים,___________, ניתן היום

  תיפורסם ללא שם הנקבל

                      

  אסף לחובסקי'         פרופ              

  סגן הממונה על המשמעת              


	החלטת סגן הממונה על המשמעת

