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 הכרעת דין וגזר דין

בשעות אחר  7/5/15ביום  הינו סטודנט לכלכלה וחשבונאות ונמצא כעת בשנת השלמה.הנקבל  .1

וביקש להיכנס לשטח  77-450-75 עם רכב מסוג ניסאן מ.ר. 4הצהריים הגיע הנקבל לשער 

אשר הודבק על שמשת המכונית  0180הסתכל על תו החנייה שמספרו  שומר השער הקמפוס.

, רכבו בצדוהבחין כי גוון התו שונה מגוון תו ירוק שנתי רגיל. הנקבל התבקש להחנות את 

השאיר תעודת סטודנט ונכנס רגלית לשטח הקמפוס. בינתיים, בבדיקה במערכת עלה כי 

. הנקבל חזר לאחר 0180עם מספר סידורי  הרכב אינו מופיע וממילא אינו משויך לתו חנייה

מספר דקות, ונשאל בנוגע לתו ואמר כי אביו הביא לו אותו עקב היותו ב"חבר הנאמנים" של 

אמיתי ואותנטי. לאחר מספר דקות מסר כי התו ניתן לאביו מהביטחון  התוהאוניברסיטה ו

ביקש מאביו להשיג לו בתשאול שנערך במחלקת הביטחון סיפר הנקבל כי  ומאביו נמסר אליו.

 מישהו מ"חבר הנאמנים" שהנקבל לא ידע לנקוב בשמו. -תו וזה השיג לו תו מחבר 

הנקבל עשה שימוש בתו חניה מזויף ובמעשים המתוארים לעיל אלו עבר הקובלת טענה  .2

 29.2עבירה לפי סעיף  –מית לשם קבלת זכויות באוניברסיטה הנקבל עבירות של ביצוע תר

 –הפרה של תקנון לשימוש במתקני האוניברסיטה  )תשס"ח(, –סטודנטים  לתקנון המשמעת

והתנהגות שאינה הולמת ( חסטודנטים )תשס" –לתקנון המשמעת  29.5עבירה לפי סעיף 

 לתקנון המשמעת סטודנטים )תשס"ח(. 29.10עבירה לפי סעיף  מעמד של תלמיד

 והציגצדדים ב"כ ההנקבל הביע חרטה כנה על מעשיו קובלת והנקבל הגיעו להסדר טיעון. ה .3

דוגמאות רבות לפסיקה במקרים דומים ומהם עולה כי הסדר הטיעון תואם אף סף הענישה 

 במעט.  ממנוהמקובל ואף מחמיר 

 אני מקבל את הסדר הטיעון וגוזר על הנקבל: .4

  מניעת אישורים לרבות קבלת התואר בוגר אוניברסיטה למשך שנה מיום פסק

הדין. כמו כן הנקבל יפקיד במזכירות האקדמית את תעודת הזכאות לתואר 

אותה קיבל ויצהיר כי לא יעשה כל שימוש בהעתק )אם יש כזה( במשך התקופה 

 האמורה.

  על אף האמור לעיל, החוג לחשבונאות יעביר את שמו של הנקבל לצורך בחינות

 . 2015מועצת רואי החשבון האמורות להתקיים ביולי 

 חקה בפועל למשך שנה"ל תשע"ו. הר 

  2,000קנס בסך  .₪ 

  .שלילת תו חנייה לצמיתות 

  הרחקה על תנאי של שנתיים למשך שנתיים מיום חזרת הנקבל ללימודים

 באוניברסיטה. 

 



 

 

במהלך הובהר לנקבל כי במידה וירצה להציג אישורי תואר על מנת לעבור מקום התמחות  .5

בקשה לביה"ד לאפשר לו לעשות שימוש חד פעמי ההתמחות, הוא יוכל להגיש  תקופת

בחיוב היא תישקל באישורים. במידה ותוגש בקשה כזאת, ביה"ד לא יהיה מחויב לקבלה אך 

 על מנת למנוע את כבילתו למקום ההתמחות הנוכחי שלו. 

    

 .יפורסם ללא שם הנקבל ____________ בהיעדר הצדדים. ביוםניתן  .6

 
 

_______________ 

          ית פונדיקד"ר עמ

 תסגן ממונה על המשמע

 


