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החלטת סגן הממונה על המשמעת
גזר דין
 .1הנקבלת היא תלמידה בפקולטה לניהול .לפי כתב הקובלנה ,במסגרת בחינה בקורס "יסודות
מערכות מידע לחשבונאים" הבחינה המשגיחה כי הנקבלת מציצה ממושכות לתוך קלמר שהיה
מונח בחיקה .בשלב מסוים התקרבה המשגיחה לנקבלת ,ביקשה את הקלמר והוציאה מתוכו 4
פתקים קטנים כתובים משני הצדדים בכתב יד צפוף וקטן .לאחר כחצי שעה פנתה הנקבלת
למשגיחה ואמרה כי "הניירות היו סתם ,אני תלמידה טובה כל השנים .זה כלום" ותוך כדי דיבור
חטפה הנקבלת מו המשגיחה דו"ח אותו הכינה אשר אליו הוצמדו הפתקים ,תלשה את הפתקים
ואגרפה אותם בידה .לאחר דין ודברים ולאחר שהנקבלת יצאה מהכיתה וחזרה אליה ,נאותה
הנקבלת להחזיר את הפתקים .עם סיום הבחינה החלה הנקבלת לבכות תוך שהיא אומרת
למשגיחה "את הורסת לי את החיים ,אצטרך לחכות חמש שנים ,את חייבת לחשוב כאילו אני
הנכדה שלך ,אל תעשי לי את זה ".המשגיחה ההמומה חששה מתגובתה של הנקבלת והחזירה לה
את הפתקים .במעשים אלו עברה הנקבלת עבירה של הונאה )סעיף  29.3לתקנון המשמעת( והפרת
הוראות בעבודה )סעיף .(29.4
 .2לאחר שמיעת הראיות בתיק החלטתי להרשיע את הנקבלת בעבירות שפורטו בכתב הקובלנה.
 .3בישיבת הטיעונים לעונש מסרו לי הצדדים כי הם הגיעו להסכמה באשר לעונש הראוי ולפי
הסכמה זו יוטלו על הנקבלת העונשים הבאים:
א .הרחקה בפועל לתקופה של שני סמסטרים )סמסטר ב' של שנת הלימודים הנוכחית
וסמסטר א' של שנת הלימודים הבאה(.
ב .פסילת הקורס והבחינה נשוא כתב הקובלנה.
ג .הרחקה על תנאי לתקופה של סמסטר כאשר תקופת התנאי תהיה שנה מיום חזרת
הנקבלת ללימודים.
 .4הקובל ציין כי העונש נמצא במתחם העונשים המקובלים בעבירות מסוג זה .הסנגור ביקש
לציין כי ההסכמה של הנקבלת לגבי העונש אין בה כדי לפגוע בזכותה של הנקבלת לערער על עצם
הרשעתה.

 .5לאחר ששקלתי את ההסדר ,אני סבור כי הוא ראוי ,ואני מחליט לגזור על הנקבלת את העונשים
האמורים בסעיף  3לגזר דין זה .כן אני מציין ,לבקשת הסנגור ,כי אין בהסכמת הנקבלת לעונש
כדי לפגוע בזכותה לערער על פסק הדין.
ניתן היום ,___________,בהיעדר הצדדים.
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