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  החלטת הממונה על המשמעת
  

פסק דין
  

התקיימה במסגרת על פי כתב הקובלנה . הנקבלת הינה תלמידה בבית הספר לחינוך הנקבל .1

זמן קצר לאחר תחילת . בחינה בכתב אליה הייתה רשומה הנקבלת" וראן ופרשנותק"הקורס 

בשלב מאוחר יותר נמצא בשירותים חומר לימוד . ביקשה הנקבלת לצאת לשירותים, הבחינה

יש משום עבירה על בעובדות המפורטות . השייך לנקבלת ואשר אסור היה לשימוש במבחן

וכן עבירה לפי סעיף , הונאה בבחינה – )ח"תשס( סטודנטים – לתקנון המשמעת 29.3סעיף 

 . ביחס לבחינה הפרה של הוראות –) ח"תשס( סטודנטים – לתקנון המשמעת 29.4

 והצדדים הגיעו ביניהם להסדר  בכתב הקובלנהלהבעובדות המיוחסות  הודתה תהנקבל .2

 –עת  המשמ לתקנון29.3עבירה כאמור לעיל לפי סעיף  בהמרשיע אותלפיכך אני . טיעון

 סטודנטים – לתקנון המשמעת 29.4וכן בעבירה כאמור לעיל לפי סעיף , )ח"תשס(סטודנטים 

 .)ח"תשס(

אף על פי כן .  חורג לקולא מעונש המינימום הקבוע בתקנון לגבי עבירות הונאההסדר הטיעון  .3

ואשר , המקובלות על הקבילה, החלטתי לקבל אותו על רקע הצהרות הנקבלת ובא כוחה

הנקבלת העידה . יוצאות דופןמקוממות ו, חריגותנקבלת מעדה בשל נסיבות אישיות לפיהן ה

 כי נפרדה מבעלה זמן קצר לפני הבחינה משום שבעלה התנגד ללימודיה של הנקבלת

התנגדות זו לוותה באלימות פיזית ומילולית כלפי הנקבלת . באוניברסיטה באופן עקרוני

בתנאים אלו לא הצליחה הנקבלת להתכונן לבחינה וכשלה . שהייתה בהריון באותה עת

 בשים לב לתנאים הקשים שבהם הייתה מצויה הנקבלת בעת .בשימוש בחומר עזר אסור

 להשלמת השכלתה ביצוע העבירה וכדי שלא לשים מכשול גבוה מדי בדרכה של הנקבלת

 .האקדמית אני מקבל את הסדר הטיעון

  :  כדלקמןתשל הנקבלה את עונשאפוא אני גוזר  .4

 .פסילת הקורס נשוא הקובלנה .1

כאשר עונש ההרחקה בפועל , )א"תשע(' הרחקה עד לתום סמסטר א .2

' א יומר בעבודות שירות שיבוצעו עד לתום סמסטר ב"תשע' בסמסטר א

רות יהווה תנאי להתחלת הלימודים ית השואישור על סיום עבוד. ע"תש

 .א"תשע' בסמסטר א

 . שעות80עבודות השירות יקבעו בתיאום עם הדקאנט ובהיקף של  .3

משך ל במקרה של עבירה דומה  תנאי מן הלימודים למשך שנההרחקה על .4

 .יים מיום החזרה ללימודיםשנת



  .א" תשע'אמניעת אישורים עד לתום סמסטר  .5
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