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 פסק דין –החלטת סגן הממונה על המשמעת 

בלת עבודה קלימודיה הגישה הנבמסגרת  לתואר ראשון במדעי המדינה.למידה שנה ג' ת ההינ תהנקבל .1
דיקת מב. "מה בטרורמהמלחמה הקרה ועד המלח :ל"עה ביחבאסטרטגיית ההרת"בסמינר סמינריונית 

שהוגשה )רצה הקורס מים נרחבים ממנה מעבודת הדוקטורט של קהעבודה עלה כי הנקבלת העתיקה חל
הנקבלת עבירות של לפי כתב הקובלנה, עברה  כך,וני ברשת. שנמצאת זמינה בפורמט אלקטרו (2007-ב

 .(סטודנטים )תשס"ח( –המשמעת  ןלתקנו 29.4 -ו 29.3סעיפים )בעבודה והונאה בעבודה  תהפרת הוראו
  .אלו תועבירב הכפרהנקבלת 

 
מדובר הקובלת, לטענת דים את טיעוניהם. דהעלו הצ 29.10.2020ביום שהתקיים בפניי ון דיהפתח ב .2

מעבודת  משמעותייםחלקים ינר של הנקבלת הופיעו מבעבודת הסכי אין מחלוקת  –בפלגיאט 
תר י אוזכרת.בודת הדוקטורט עצמה אינה מע, כאשר (בשינויי נוסח קלים)קטורט של מרצה הקורס הדו

 , חלקם ייחודיים,מקורותכלומר, )למקורות שניוניים הסמינר של הנקבלת הפנתה  תעבוד ,על כן
הדגישה את  בלתוקה נוסף,בת הדוקטורט עצמה. , מבלי להפנות לעבוד(וקטורטבעבודת הדשהופיעו 

כך שקשה לטעון שאינה מכירה , בשנה ג'בסוף לימודיה, הנקבלת נמצאת  :לחומרה בענייננוהשיקולים 
, כך כןעל  בעבודה רגילה.ולא  ה סמינריוניתמדובר בעבוד בדומה, הגשת עבודות.הוראות בנוגע לאת ה

בכך כירה ה קובלתה אידך,מראות. רף הגבוה של הפרת הומקרה זה מתאפיין בנת הקובלת, לטע
או שמא  ;כוונה להונות היתה להי, כלומר, האם של הנקבלת וד הנפשיאלת היסשה שבמקרנו לא ברור

 שו בהיסח הדעת.הדברים נע
 

 הסכימה לעובדותשהנקבלת בעוד ורכי דינה את טיעוני הנגד. באמצעות ע , הציגהגדמנ הנקבלת, .3
כוונה ה לה לא היית תהטלשי –הציטוט ביישום כללי בעייתיות ל טובפר – המתוארות בכתב הקובלנה

וניתן להניח שמרצה ת הדוקטורט של מרצה הקורס, מעבוד נעשתה ההעתקהכך נטען,  לראייה, .להונות
ס הקורמרצה  הדגישה כינקבלת ה ,ףבנוסאת החלקים הלקוחים מעבודתו שלו.  בנקל יזהההקורס 

נטען כי  ככלל, .(וסכמת על הצדדיםמעובדה זו )טרם כתיבת עבודתה להיעזר בעבודתו שלו  אותההפנה 
עבירת בוהסתפקו  עבירת ההונאה קובלנה בשלהגשת  עלרשויות האוניברסיטה ויתרו  מיםובמקרים ד

 .(שלא להעמיד לדין כללבחרו  או) הפרת ההוראות
 

 ואכן,דר מוסכם. הסל לנסות ולהגיעבכדי את הפסקת הדיון הצדדים ביקשו  יעונים אלוהצגת טלאחר  .4
מחוק את עבירת ההונאה הקובלת הסכימה להצדדים הגיעו להסכם לפיו לאחר דין ודברים ביניהם, 

 הסכמה זו,על פי ביחס לעונש.  תוך הסכמה ,תבעבירת הפרת ההוראו תההודהנקבלת ו כתב הקובלנהמ
ר כתנאי יבוצעו עבודות לתועלת הציבועונש הרחקה על תנאי; ו ןיינתבלת; יפסל הסמינר של הנקי

ם את ברכתו ג הקובלת, על פי, שההסדר בין הצדדים קיבלמן הדרוש  למעלהאציין  להשלמת התואר.
 .של מרצה הקורס

 
מקרה זה מעורר קשיים ור טיעוני הצדדים, ולאפני הדברים, על הצדדים.  תלקבל את הסכמ החלטתי .5

 הדרושה ברמה –להונות הכוונה  – הנקבלת של להוכחת היסוד הנפשי בכל הנוגעשוטים פ-לאעובדתיים 
בהעתיקה המשמעת הפרה את הוראות תקנון שהנקבלת אין חולק על כך  מנגד,. פק סבירסלומעבר 

או מתוך אי  נעשה בטעותאם גם . טורט של המרצהמעבודת הדוק נרחבים קיםחללעבודת הסמינר 
-49-ראו גם ההחלטה בעניין ד) יברסיטאיתאונהמסגרת בשפוגע לגיאט של פחמור מעשה זהו הבנה, 

ה תליבש הבעבודובסטודנט שנמצא לקראת סיום לימודיו,  כשמדוברכך, בפרט . (16.8.2020מיום  2020
 .ה סמינריונית, כגון עבודאקדמי מחקר

 
 :כדלקמןגוזר את עונשה של הנקבלת אני  על כן,אשר  .6

 
 ."מה בטרורמהמלחמה הקרה ועד המלח :ל"עה ביחבאסטרטגיית ההרת"סמינר פסילת ה .א
  שנתיים.למשך  סמסטרים שניהרחקה על תנאי מן האוניברסיטה של  .ב
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, והשלמתן יבוצעו במהלך סמסטר א'עבודות השעות.  30בהיקף של לתועלת הציבור עבודות  .ג
 לקבלת התואר. היא תנאי 

 

 . תשל הנקבל היפורסם ללא ציון שמ פסק הדין , בהיעדר הצדדים.3.11.2020ניתן היום, 

 

 

________________ 

 ד"ר שי נ. לביא

 ס' הממונה על המשמעת


