
 

 

 
 
 

  8102.3100 משמעתי מיוםמדיון  ()אנונימיפסק דין 

 

 הכרעת הדין

 

כתב קובלנה הוגש נגד הסטודנט"  ,("המתלוננת")להלן )  (-)  של 113.38112יום מעל בסיס תלונה 

 מנהלי בבית הספר הסגל שתיים מעובדות הומאיימת כלפי  בוטה דיבר בצורה הסטודנט  וולפי

, יועצת ( -) 'בשיחה טלפונית לגבהסטודנט  הפנ 113.38112בתאריך  3םנפרדי בשני אירועים( -) ל

 ( 3-) באיחור לבחינת מועד ב' בקורס  ם, בנושא רישו)להלן "היועצת"(( -) אקדמית במנהל ביה"ס ל

וכל להירשם למועד כאמור, יכי חלף מועד הרישום לבחינה ולפיכך לא  והבהירה ל היועצתלאחר ש

נקט הסטודנט  ,8112בדצמבר שהתרחש  באירוע קודם 3מאיימת ובצעקותבר אליה בצורה ידהוא 

 ובתגובה לתשובתה לפניית וזאת, )להלן: "הרכזת"( ע' ראש מנהל ( -) 'גבלשון מאיימת כלפי 

 3בנושא ביטול רישום קורס בתום הרישום המאוחר

 

יבר "באופן דבשני האירועים שצוינו  באשמה וטען כי כפר  הסטודנטבמהלך הדיון המשמעתי 

בעת התרחשות  מסגנון דיבורו הן היועצת והן הרכזת העידו כי חשו מאוימות ביותר הרגיל שלו"3

אני  לאחר מכן3 הסטודנט עלול לפגוע בהןכי  בפני המתלוננת  ןחששאת ואף הביעו  האירועים 

 לו יםהמיוחס יםמעשלפיכך אני קובעת שהסטודנט אשם בוכאמינה ביותר,  ןמוצאת את עדות

" על פי "התנהגות שאינה הולמת את כבוד המכללה או מעמד תלמיד בה333 -בכתב הקובלנה 

התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, גופם או רכושם של מורי, עובדי "לתקנון:  81311סעיף 

אם נעשתה בתחומי המכללה, או שנעשתה מחוץ לתחומה אולם עקב או  ,או תלמידי המכללה

 לתקנון3 8132על פי סעיף  "עובדים או תלמידים ,בקשר למעמדם כמורים

 



 

 

 גזר הדין

 

3 המכללה לא תשלים עם תופעה בה סטודנט נוקט העבירה שבוצעה הינה עבירה חמורה ביותר

על המכללה להבטיח בראש ובראשונה סביבת עבודה בטוחה בלשון מאיימת כלפי מי מעובדיה3 

אני   נקוט בלשון איומים3וני לא כל שכן פנימי, לומוגנת לעובדיה, ולא תאפשר לגורם כלשהו, חיצ

וחששותיהן  של  היועצת  דוחה את ניסיונותיו  של  הסטודנט  במהלך  הדיון להציג את תגובותיהן

או לחילופין כהתנהלות שבשגרה של סטודנט , עובדתי והרכזת כגחמה רגשית, נטולת בסיס

 יםבנוומ ים של העובדות מוצדק חששותיהןתחושותיהן הקשות וולא כן הוא3 שבקשתו לא נענתה3 

פנים,  י תלשלאור התנהגותו החריגה והתוקפנית  של הסטודנט ולשון האיומים, שאינה משתמעת 

קבלה בעניינו בהתאם למוסדר תסטודנט רשאי לערער על החלטה שהאין חולק על כך כי בה נקט3  

אין לי אלא   י מהגורמים במכללה3מבתקנוני המכללה אך אינו רשאי לנקוט בלשון מאיימת כלפי 

על התנצלות הביע כל הפנים את חומרת התנהגותו ולא לא במהלך הדיון הסטודנט להצר על כך כי 

 3 מעשיו

 

 הרחקה מהלימודים לסמסטר ב' תשע"ח1שאני גוזרת על הנאשם הוא  העונש ,לפיכך

 

 3פסק הדין יפורסם בעילום שם במכללה

 

                  (- )      

____________________ 

 רוזנבלום-ד"ר איריס גבר  

 ממונה על המשמעתה   

 823.312תאריך:


