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במהלך הבחינה , על פי כתב הקובלנה. ם מדוייקיםלמדעי בפקולטה ית סטודנטה הינתהנקבל .1

, משלא שבה הנקבלת לכיתה.  יצאה הנקבלת לחדר השירותים, "1פיזיקה קלאסית "בקורס 

משיצאה . התא הקרוב היה נעול. היצאה המשגיחה לבדוק את חדר השירותים הסמוך לכית

את ארון השירותים ומצאה במדף העליון , יחד עם הנקבלת, בדקה המשגיחה, הנקבלת מהתא

עולה כי מדובר בכתב יד , מבדיקת החומר שנתפס וכתב היד של הנקבלת. ספר ובתוכו מחברת

טודנטים  ס– לתקנון המשמעת 29.4- ו29.3 יש משום עבירה על סעיפיםבמעשה האמור . זהה

 ). ח"תשס(

 על מרשיע אותהלפיכך אני . מלאה  חרטהה והביעהבעובדות המיוחסות לה תהוד תהנקבל .2

הונאה  ()ח"תשס( סטודנטים – המשמעת  לתקנון29.4- ו29.3 עבירות כאמור לעיל לפי סעיפים

 ).בהתאמה, הפרה של הוראות המתייחסות לבחינהבבחינה ו

רתה תורחק הנקבלת לסמסטר אחד בפועל ואילו את במסג, למרות שהצדדים הגיעו להסכמה .3

ביקשתי לבחון את האפשרות להסתפק , ההרחקה של הסמסטר השני תבצע בעבודות שירות

תיק זה מגולל , למרות חומרת המעשיםמאחר ו, זאת. בהרחקה לסמסטר אחד בלבד ותו לא

 של הנקבלת חולה במחלת נפש קשה מזה מספר שנים אמה. בתוכו סיפור חיים קשה במיוחד

האב אינו בתמונה ואיש . והנקבלת היא המפרנסת והמטפלת היחידה של שני אחיה הקטנים

חיים משלה מעבר לנטל האדיר המוטל על כתפיה מרחב לנקבלת אין כל . אינו עוזר לה

הנקבלת כי רה בלשון מרגשת סיפ. והלימודים הם המפלט היחיד שלה מהמציאות האכזרית

המשיך האוניברסיטה היא מקום היחיד בו היא עושה משהו למען עצמה ואשר נותן לה כוח ל

 ממנו היא ניזונה כדי להמשיך הפסקת לימודים תהיה עבורה כהפסקת החמצן. תפקדול

 . ולמלא את מחויבותה כאחות וכבת

  

  

  



 

 עמוקה  חרטהה והביעיהה אחריות על מעשלקח,  עם גילוייםתה במעשיה הודתהנקבל, כאמור .4

  :  כדלקמןת של הנקבלהאת עונשאפוא אני גוזר . וכנה

 . הקובלנההקורס נשואפסילת   .א

 . א"ל תשע"של שנה' לסמסטר אבפועל הרחקה   .ב

על , לתקופה של שנתיים מיום חזרתה ללימודים, של שנהאי הרחקה על תנ  .ג

  .29.4- ו29.3 כל עבירה נוספת לפי סעיפים

    

  

  .בהיעדר הצדדים_____, ,______ניתן היום

  

  .ההתלמידיפורסם ללא שם 
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