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 הכרעת דין וגזר דין

 09:00בשעה  24/6/18הנקבל הנו תלמיד לתואר בוגר בתוכנית ללימודי נשים ומגדר וספרות. ביום  .1

( אליה היה רשום הנקבל. 0608.1144.01התקיימה בחינה בקורס "מגדר והיסטוריה מודרנית במערב" )

נתפס ברשות הנקבל חומר  09:30וראות לבחינה אסרו על שימוש בחומר עזר כלשהו. בסמוך לשעה הה

 לימודי הקשור לחומר הנלמד כשהוא מסוכם ומתומצת. 

עבירה של הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית,  הנקבל זה עבר ההקובלת טענה כי במעש .2

לתקנון  29.3עבירה לפי סעיף  –בקשר עם לימודיו  עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד

הנקבל לטענת הקובלת על עבירה של הפרה של הוראות  סטודנטים )תשס"ח(. כמו כן, עבר –המשמעת 

המתייחסות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד 

עבירה לפי סעיף  –נהגות במהלך בחינה בכתב או בעל פה בקשר עם לימודיו, לרבות הוראות בדבר הת

 סטודנטים )תשס"ח(. –לתקנון המשמעת  29.4

 באשמה.וה בעובדות הנקבל הוד .3

הנקבל לא היה מיוצג בדיון, אך נציג האגודה היה נוכח בדיון כמשקיף, והובהרה לנקבל זכותו להיות  .4

דה במעשיו וביקש להיענש עליהם בהקדם, ולכן מיוצג. הנקבל ביקש להמשיך בדיון ללא ייצוג. הנקבל הו

הודאה באשמה ולקיחת אחריות היא עניין אמנם  התקיים דיון טיעונים לעונש מיד בסיום ההקראה.

שבשגרה אצל נקבלים שלא מנהלים הוכחות, אך הפעם קשה היה שלא להתרשם מהכנות ומעומק 

גם הקובלת התרשמה מכך שכן העונש המבוקש היה בטווח הנמוך של . ניכר היה ששל הנקבל החרטה

רק הרחקה בפועל לשני סמסטרים, פסילת הקורס והרחקה על תנאי. הנקבל  הענישה במקרי הונאה:

 . או לנסיבות מיוחדות כלשהן ביקש לקבל את עונש המגיע לו ולא טען לעונש מקל יותר

ת נותנת ביטוי ראוי לחרטתו הכנה של הנקבל. בהתאם לאחר התלבטות, השתכנעתי כי הענישה המבוקש .5

נקודת המוצא במקרים של הונאה בבחינה מסכמת היא הרחקה  (5-2015להנחיות ערכאת הערעור )

כאשר יש . לפי נסיבות העניין לשלושה סמסטרים, כאשר ניתן להמיר את אחד מהם בעבודות שירות

ני סמסטרים, כאשר רק במקרים חריגים ביותר , ניתן להפחית את ההרחקה בפועל לשנסיבות מקלות

תינתן לנקבל האפשרות להמיר את אחד מהם בעבודות שירות. לא נטענו נסיבות חריגות במקרה זה, 

וסבורני כי ההפחתה משלושה סמסטרים לשניים, שמגלמת בחובה גם הימנעות מרישום בגיליון הציונים, 

 מהווה ההקלה הראויה בנסיבות העניין.   

 אני גוזר על הנקבל:   כך לאור .6

 ב' תשע"ט( תשע"ט סמסטרים )א' לשניבפועל  הרחקה + 

  (0608.1144.01מגדר והיסטוריה מודרנית במערב ) -פסילת הקורס נשוא הקובלנה. 

  ללימודים מיום חזרתו שנתייםלמשך  שנתייםשל הרחקה על תנאי 

 .יפורסם ללא שם הנקבל בהיעדר הצדדים. 20188.23.ביום ניתן  .7

 

 

 
          ד"ר עמית פונדיק

 סגן ממונה על המשמעת


