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 החלטת הממונה על המשמעת

 דין פסק

. היא הואשמה בכך שבמסגרת הכשרה קלינית באוניברסיטה' ת שנה בתלמיד הינה תהנקבל .1

שאצלה ביצעה  המדריכההיא גנבה את פרטי כרטיס האשראי של  שביצעה במסגרת לימודיה

ש"ח. על פי כתב  2,000-, ורכשה באמצעותו מוצרים באינטרנט בסכום של כאת ההכשרה

הקובלנה, במעשים אלה עברה הנקבלת עבירות של התנהגות שיש בה משום פגיעה ברכושם של 

סטודנטים )תשס"ח( וכן התנהגות  –לתקנות המשמעת  29.8עובדי האוניברסיטה לפי סעיף 

 לתקנות המשמעת סטודנטים.  29.10הולמת מעמד של תלמיד לפי סעיף שאינה 

ואני מרשיע אותה על פי לה בכתב הקובלנה החמורים שיוחסו הנקבלת הודתה במעשים   .2

 .הודאתה

 לשיקול דעת בית המשפט. הצדדים השאירו את עניין העונש  .3

 .הלבין השיקולים לקולבין השיקולים לחומרה דורשת איזון ראוי עונשה של הנקבלת  גזירת .4

כדי עבירה פלילית של גניבה אשר  ועולה, מורה ביותרחהעבירה שעברה הנקבלת היא מצד אחד  .5

העונש המוטל עליה במקרים רבים הוא מאסר בפועל. העובדה שהמעשה נעשה במסגרת הכשרה 

ידי על ברגל גסה שהופרו יחסים לסטודנטית, מדריכה קלינית שבה מתקיימים יחסי אמון בין 

י שכתב הממונה על המשמעת, פרופ' רועי הנקבלת, מוסיפה אף היא לחומרת העבירה. כפ

"תלמידים מפתחים ציפיות לסביבה בטוחה ככל שמדובר בסביבה  17/2016קרייטנר, בתיק ד/

אינטימית וככל שאווירת הלימודים באותו חלל היא אינטנסיבית. הפגיעה ברכוש שהיא גם 

אכן חמור יותר מאשר פגיעה ברכוש במקומות עם אווירה אנונימית,  פגיעה בחלל לימודי כזה

בהם אנשים רגילים להיות יותר ערניים לצורך בשמירה על רכושם". שיקולים אלה מחייבים 

 הטלת עונש של הרחקה בפועל על הנקבלת.

מנגד, ישנם שיקולים המצדדים בהקלה בעונשה של הנקבלת. ראשית, הנקבלת לקחה אחריות  .6

. היא אף השיבה למדריכה את סכום הכסף שנטלה והביעה חרטה הודתה בהם מידעשיה, מעל 

מסמכים  הדיןממנה ללא רשות לצורך קניית המוצרים. שנית, הנקבלת הציגה בפני בית 

, אשר בעטיו במצב נפשי קשההנקבלת העבירה הייתה בעת שנעברה רפואיים המלמדים על כך ש

החלה לעבור טיפולים פסיכולוגיים על כך שהנקבלת  וכן מסמכים המלמדים היא נעברה,

ופסיכיאטריים שמטרתם לטפל בבעיה האמורה, וממסמכים אלה אף עולה שחל שיפור ניכר 

  במצבה.

 אני גוזר את עונשה של הנקבלת כדלקמן:אמור לעיל, לאור ה .7



עם  .הרחקה בפועל מן האוניברסיטה לשנתיים ימים, החל מתחילת שנה"ל תשע"ט .א

לחדש את לימודיה באוניברסיטה על הנקבלת יהיה להגיש למזכירות ל מנת זאת, ע

האקדמית מכתב מטעמו של מומחה בתחום הפסיכולוגיה או הפסיכיאטריה, אשר יעיד 

על כך שהנקבלת עברה טיפול בבעיה הנפשית שגרמה לה לבצע את העבירה נשוא 

 היאצע עבירה מסוג זה הקובלנה, וכי לדעת אותו מומחה הסיכוי כי הנקבלת תשוב ותב

 ר יעמוד בתנאיםשאנמוכה. רק עם הגשתו של מכתב כאמור למזכירות האקדמית, 

לשביעות רצונה, תוכל הנקבלת להירשם מחדש לאוניברסיטה. אם שהוצבו לעיל 

הדבר יובא  –תתעורר מחלוקת ביחס לשאלה האם המכתב עומד בתנאים הנדרשים 

 להכרעתו של בית הדין. 

, כאשר התנאי הוא שהנקבלת לא תעבור מן האוניברסיטהלצמיתות  תנאיעל הרחקה  .ב

תחליט לחזור אכן היא עבירה דומה במשך שלוש שנים מיום חזרתה לאוניברסיטה )אם 

 .לאחר תקופת ההרחקה בפועל(וללמוד באוניברסיטה 

 

 , בהיעדר הצדדים.21.2.2019 ניתן היום,

  .ההתלמיד םיפורסם ללא ש
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