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פסק דין
(הכרעת דין וגזר דין)
הנקבל לומד בפקולטה למדעים מדויקים בחוג למתמטיקה ולפיזיקה .בפתח הדיון הודיע הקובל
על תיקון הקובלנה .לפי כתב הקובלנה המתוקן ,ביום  8באוגוסט  1122התקיימה בחינה בקורס
"אלקטרומגנטיות אנליטית" אליה היה רשום הנקבל .הוראות האוניברסיטה הכלליות בדבר
סדרי בחינות מחייבות את הנבחן למלא את פרטיו הדרושים על גבי מחברת הבחינה מייד עם
קבלת המחברת בתחילת המבחן ,כדי שלא יועברו מחברות בין נבחנים במהלך הבחינה .על פי
הנטען בכתב הקובלנה ,הנקבל לא מילא את פרטיו עם קבלת המחברת ,דבר אשר התגלה כאשר
ביקש לצאת לשירותים בסמוך לשעה  .21:13הנקבל סירב למלא פרטים אלה כאשר המשגיח
ביקש ממנו לעשות כן ,ויצא לשירותים חרף הוראת המשגיח .הוא אף התמיד בסירובו כאשר שב
למקומו .גם בפעם השניה שביקש הנקבל לצאת לשירותים ,לקראת סיום הבחינה ,סירב למלא
את פרטיו ויצא בשנית לשירותים חרף הוראות המשגיח .זאת ,תוך שהוא מתווכח בקולניות עם
המשגיח ומפריע לכיתה .על פי הנטען בכתב הקובלנה ,בכך עבר הנקבל עבירה של אי ציות
להוראות של רשויות האוניברסיטה ושל התנהגות שאינה הולמת את כבוד האוניברסיטה (לפי
ס'  )2(12וס'  12.21לתקנון המשמעת – סטודנטים (תשס"ח) ,בהתאמה) .תיקון כתב הקובלנה
התייחס למחיקת האישום של הפרת הוראות (לפי ס'  12.2לתקנון המשמעת).
הנקבל והקובל הגיעו להסדר טיעון במסגרתו הודה הנקבל בעבירה המיוחסת לו.
לפיכך ,אני מרשיע את הנקבל בעבירה של אי ציות להוראות ושל התנהגות שאינה הולמת (לפי
סעיפים  12.2ו 12.21-לתקנון המשמעת).
לאחר ששמעתי את הצדדים ,החלטתי לקבל את העונש עליו הסכימו הצדדים .למרות
חומרתן הנחזית של העבירות ,יש מקום להסתפק בענישה קלה באופן יחסי .זאת ,לאור העובדה
שכפי הנראה קיימת עמימות מסויימת בהוראות המבקשות מנבחנים למלא את הפרטים
האישיים שלהם באופן מיידי עם קבלת הטופס ,ומפני שמדובר במעידה ראשונה של הנקבל.
שמעתי גם את הנקבל והשתכנעתי בכך שהתנהגותו הייתה תוצאה של מצוקה ושל תחושה
שנטפלו אליו באופן אישי .בנוסף ,הוא הודה בהזדמנות הראשונה שהייתה לו ,והתחרט באופן
כן ואמיתי על התנהגותו .הנקבל הסביר שהיה בלחץ זמן ובאמת ובתמים לא הבין את הסיבה

להוראות המשגיח וסבר כי יש בכך משום התעמרות בו .עתה הוא מבין את טעותו ומתחרט
עליה.
לפיכך ,אני גוזר את עונשו של הנקבל כדלקמן:
א .נזיפה.
ב .הרחקה על תנאי לתקופה של שנה למשך שנתיים.
ניתן היום ,___________,בהיעדר הצדדים.

יפורסם ללא שם התלמיד.
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