
  /ד36/2010
 
 

 
 החלטת הממונה על המשמעת

 
 פסק דין

 

 

פי כתב הקובלנה נמצא בתא השירותים הסמוך -על .סטודנטית בחוג לתיאטרון היא תהנקבל .1

 לחדר הבחינה חומר אסור לשימוש השייך לנקבלת.

ידי הנקבלת לשימוש בבחינה וההגנה טוענת -הקבילה טוענת כי החומר הוטמן שם במכוון על  .2

 .מדובר בשכחהמצדה כי 

 .פרסתי בפני הצדדים מקצת מלבטיי בנוגע לעניין ןבתיק התקיימו הוכחות אשר בסיומ .3

  ביקשתי שיבחנו האפשרות שיגיעו להסדר טיעון.

לאחר שקיימו בניהם פגישות והשקיעו בעניין מחשבה הם הגיעו להסדר טיעון אשר לפיו  .4

ההוראות אשר בה הודתה  נמחקה מכתב הקובלנה עבירת ההונאה ונותרה עבירת הפרת

 .הנקבלת

כך שהבחינה נשוא הקובלנה תפסל אך  הצדדים ביקשו ממני גם לגזור את דינה של הנקבלת .5

על כך הוסיפו גם רכיב של עונש על תנאי  .לנקבלת תשמר הזכות להבחן בבחינה במועד עוקב

א'  בהיקף של סמסטר אחד הרחקה בפועל במקרה של עבירה דומה שתתרחש במהלך סמסטר

 תשע"ב.

מקרה זה מוסיף לגרום לי להתלבטויות גם לאחר שהגיעו הצדדים להסדר טיעון. הנקבלת  .6

מודה כי הכניסה חומר אסור לתא השירותים ולא סילקה אותו משם ועל כך היא מקבלת על 

 עצמה אחריות במסגרת העבירה של הפרת הוראות.

הכנסה מודעת של חומר אסור  עצם ,לדידי ואולי במידה מסוימת בניגוד לפסיקה הקיימת .7

לאזור כלשהו )לרבות תא השירותים( הנגיש במידה זו או אחרת לנקבל במהלך הבחינה, אכן 

מהווה עבירה של הפרת הוראות כאשר הנקבלת ברשלנותה אינה דואגת להסיר מאותו מקום 

 את החומר האסור אותו הכניסה אליו במודע.

לעבירת הפרת הוראות זו עלולה להעביר מסר בלתי ראוי לסטודנטים לה מדי יהתייחסות מק .8

גם כאשר הם  ,מלט מהרשעה וענישה מחמירהיאחרים ואשר לפיו יהיה בידם אולי לה

מטמינים חומר בשירותים או במקום אחר בכוונת מרמה. הנטל על ועדת המשמעת להבחין 

שגגה אינו נטל קל וכל ספק בעניין בין חומר שהוטמן בשירותים בכוונה, לבין זה שנשכח שם ב

 הרי חייב להזקף לזכותו של הנקבל.

 



 

בשים לב לדברים אלו לא אוכל לקבל את רכיבי הסדר הטיעון במלואם והחלטתי לשנות  .9

 אותם על מנת שההסדר יהיה מאוזן יותר.

 :אני גוזר את עונשה של הנקבלת כדלקמן .10

 .קהילה" (הקורס נשוא הקובלנה ייפסל  ) "תיאטרון, חברה ו .1

 ₪. 350הנקבלת תישא בקנס של  .2

ענישה על תנאי אשר לפיה הנקבלת תורחק בפועל לסמסטר אחד מהלימודים  .3

כלומר עד לתחילת סמסטר א'  ,במקרה שתעבור עבירה דומה במשך שנה

 תשע"ג.
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