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החלטת הממונה על המשמעת
פסק דין

 .1הנקבלת היא סטודנטית בפקולטה לאמנויות .על-פי כתב הקובלנה התקיימה בחינה בקורס
"בימוי ,קלאסיקה והתיאטרון הישראלי" אליו הייתה רשומה הנקבלת.
 .2הנקבלת איחרה לבחינה ולאחר שהמזכירות סירבה לאפשר לה להבחן החליטה הנקבלת לזייף
פתק בשם המזכירות ובעזרת האישור המזויף קיבלה מן הבוחנים אישור להיבחן.
 .3עם סיום הבחינה מסרו הבוחנים את הבחינה ביחד עם האישור המזויף והמעשה התגלה.
 .4במעשים אלו ,אשר בהם הודתה הנקבלת במסגרת של הסדר טיעון ,עברה הנקבלת מעשה של
תרמית והונאה.
 .5אני מרשיע את הנקבלת על-פי הודאתה בעבירה על-פי סעיף  29.2לתקנון המשמעת (ביצוע
מעשה תרמית לשם קבלת זכויות באוניברסיטה או בקשר ללימודים) ובעבירה על-פי סעיף
 29.10לתקנון המשמעת (התנהגות שאינה הולמת את כבוד האוניברסיטה או מעמד של
תלמיד).
 .6המעשה של הנקבלת חמור ואולם הצדדים בגיבוש הסדר הטיעון הציגו בפניי נסיבות אישיות
יוצאות דופן המצדיקות התייחסות מיוחדת לנקבלת.
 .7הנסיבות המיוחדות של הנקבלת כוללות רקע קשה במיוחד וכן מהלך עניינים חריג שהוביל
למעשה העבירה.
 .8לנקבלת שלושה אחים ואחיות חריגים הסובלים מתסמונות קשות אשר פורטו בפניי.
 .9הנקבלת עצמה מטופלת בשל הפרעות אישיות שונות על-ידי פסיכולוגית ופסיכיאטר אשר
חוות דעתם הועברה לידיי.
 .10בערב הבחינה נטלה הנקבלת מקבץ של תרופות פסיכיאטריות חריג ובניגוד להוראות השימוש
אשר פגמו בשיקול דעתה.
 .11בכל אלו אין ולו להצדיק במעט את המעשה החמור של הנקבלת .אולם ניכר בנקבלת כי הבינה
את חומרת המעשים ,הביעה עליהם חרטה וקיבלה על עצמה אחריות מלאה.
 .12בין שאר הדברים הנקובים בחוות הדעת של הפסיכולוגית ,המקובלים על הקבילה ,קובעת
הפסיכולוגית כי הנקבלת לוקה בשיקול דעת שברירי אשר עד היום פגע רק בנקבלת עצמה
והמופע האנטי סוציאלי המתואר בכתב הקובלנה מהווה חריג חד פעמי ויוצא דופן במצבה
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הרגיל .הפסיכולוגית מסבירה כי במסגרת הטיפול הנקבלת מתמודדת גם עם המעשה
ותוצאותיו והמטפלת מאמינה כי חל שיפור והמעשה לא יחזור על עצמו.
 .13לאור האמור לעיל והנסיבות יוצאות הדופן החלטתי לאשר את הסדר הטיעון המקל באופן
יחסי שנקבע בין הצדדים וזאת לאחר שהקפדתי שיכלול תקופה של שנה של מניעת אישור
לימודים וזאת בזיקה לעונש המינימום הנקוב בתקנון.
 .14ההקלה המשמעותית והראויה הטמונה בהסדר הינה מתן אפשרות לנקבלת לסיים את
לימודיה במהלך סמסטר א' תשע"ב ולהיכנס לתקופה של מניעת אישורים ואיסור על לימודים
נוספים רק לאחר מכן.
 .15לנקבלת נותרו קורסים בודדים להשלמת התואר ולאור הרקע המיוחד שלה וחוות הדעת
שקיבלתי אני סבור כי ההסדר שנבחר הולם ומאוזן .הנקבלת תוכל אפוא להשלים את
הקורסים הנותרים לתואר במהלך סמסטר א' תשע"ב.
 .16אני גוזר אפוא על הנקבלת את העונשים הבאים:
 .1פסילת הקורס נשוא הקובלנה.
 .2עונש של מניעת אישורים עד לתום סמסטר א' תשע"ג לרבות איסור על
לימודים נוספים באוניברסיטה עד לתחילת סמסטר ב' תשע"ג .למען הסר
ספק ,הנקבלת תהייה רשאית להירשם ללימודים נוספים באוניברסיטת תל-
אביב גם במהלך תקופת מניעת האישורים ובלבד שלא תחל את לימודיה
הנוספים לפני תחילת סמסטר ב' תשע"ג.
 .3עונש של הרחקה על תנאי לתקופה של שלושה סמסטרים במקרה שהנקבלת
תעבור עבירת הונאה נוספת במהלך ארבע השנים הבאות.

ניתן היום ,___________,בהיעדר הצדדים.
יפורסם ללא שם התלמיד.
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