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 63/02/6ד/
 

 דין פסק
 

 )הכרעת דין וגזר דין(
 

 02/6בספטמבר  1/ ביום. בית הספר למוסיקה שבפקולטה לאומנויותבתלמידה בפני קבילה נגד 

תה רשומה הנקבלת. במהלך ישאליו הי" ב' ספרות הפסנתרבמסגרת הקורס "התקיימה בחינה 

ר לשימוש במהלך הבחינה. הבחינה נתפס במחברתה של הנקבלת דף חבוי, ובו חומר שהיה אסו

, עברה הנקבלת על עבירות של הונאה בעבודה והפרת הוראות, בכתב הקובלנה בכך, נטען

 . , בהתאמהלתקנון המשמעת )סטודנטים( 01.2-ו 01.6סעיפים לפי עבירות 

בעבירות של הנקבלת הודתה בעובדות ובעבירות שיוחסו לה ועל כן הרשעתי אותה 

  לתקנון המשמעת, בהתאמה. 01.2-ו 01.6אות, לפי סעיפים הונאה בעבודה והפרת הור

לאור ההודאה, ולאור נסיבות מיוחדות הקשורות ללוחות המבחנים בבית הספר 

 למוסיקה, שאותן אפרט מייד, הגיעו הצדדים להסכמה על העונש, שאותה החלטתי לקבל.

ר לנקבלת להיבחן הסכמה זו מורכבת משתי אפשרויות, התלויות ביכולת של בית הספר לאפש

 שנית במבחן שבו הונתה. אפרט ראשית את שתי האפשרויות. 

 

 אפשרות א' )המועדפת(:

 ב' של שנת הלימודים תשע"ה.-הרחקה בפועל מסמסטר א' ו .א

ההרחקה של סמסטר ב' תומר בעבודות שירות לתועלת הציבור בהיקף של  .ב

לת תנאי לחזרתה של הנקב ט הסטודנטים., בתיאום עם דקאנשעות 22

ללימודים בסמסטר ב' תשע"ה הוא שהיא תשלים את מכסת השעות עד 

 להתחלת הסמסטר.

 .נשוא הקובלנה פסילת הקורס .ג

 תנאי לשנה, למשך שתי שנות לימודים.-הרחקה על .ד

 

אופציה זו הינה המועדפת לפי שהיא מגלמת את הענישה הראויה, בכך שהיא פוסלת 

ניתן יהיה לדעת האם בית הספר  02/2גוסט את הקורס נשוא הקובלנה. אלא, שרק בחודש או

יוכל להציע בשנת הלימודים תשע"ה קורס במקומו של "ספרות הפסנתר" )שאת הרכיב שלו 
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שאותו למדה הנקבלת באותה שנה בית הספר אינו מציע מדי שנה, אלא רק אחת לכמה שנים( 

 ה ראויה מבחינה אקדמית. או שיוכל להציע, במקומו, קורסים שמהווים חלופ

 

 אפשרות ב' )במידה ואפשרות א' לא תצא לפועל(:

 ב' של שנת הלימודים תשע"ה.-הרחקה בפועל מסמסטר א' ו .א

חלף פסילת הקורס נשוא הקובלנה תוכל הנקבלת לגשת לבחינה מיוחדת שתיערך  .ב

 עבורה בלבד בתחילת שנת הלימודים תשע"ו.

 לימודים. תנאי לשנה, למשך שתי שנות-הרחקה על .ג

 

הברירה בין שתי החלופות, ששתיהן אושרו באופן עקרוני על ידי בית הספר למוסיקה, 

תיעשה בהמשך על פי שיקול דעתו של בית הספר, ואין צורך במעורבותו של הממונה על 

המשמעת כדי לברור ביניהן. למרות ששתי החלופות הן על הצד המקל, לפי שהן חורגות מהרף 

שנת הרחקה בפועלה, החלטתי לקבלן. זאת, מפני שכל אופציה אחרת  שנקבע בתקנון של

משמעה תהיה, בשל מועדי הבחינות והעובדה שהקורסים אינם מוצעים מדי שנה, הרחקה של 

שנה וחצי לפחות. הנקבלת אמורה היתה לסיים כבר בסוף שנת הלימודים תשע"ד וממילא 

המשמעת. מעבר לכך, הנקבלת הודתה  התואר שלה יעוכב בשנה לפחות, כנדרש על פי תקנון

במעשה בהזדמנות הראשונה, הביעה חרטה וצער כנים על מעשיה, והסבירה באופן משכנע 

שמדובר היה בטעות רגעית שנבעה, בין היתר, ממחלתו של סבה. לפיכך, אני גוזר את עונשה 

ברר תמונת כמפורט בשתי האפשרויות, שאת הבחירה ביניהן יעשה בית הספר למוסיקה, לכשתת

 תכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ה.

 

 ניתן היום,___________, בהיעדר הצדדים.

 

 .היפורסם ללא שם התלמיד

  

           

 ' ישי בלנקפרופ       

 הממונה על המשמעת       


