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 פסק דין –החלטת סגן הממונה על המשמעת 

 
במסגרת אסיה בפקולטה למדעי הרוח.  ' בחוג לאנגלית ולימודי מזרחתלמידת שנה בהיא קבלת הנ .1

. מקווןל הנקבלת להגיש בחינת בית באופן היה ע "מבוא לתרבות אנגליה א'"ת מועד ב' בקורס נת ביבחי
אתרים הנקבלת עלה כי היא העתיקה חלקים ממנו מ שהגישהמבדיקת המבחן  כתב הקובלנה,פי על 

 לבחינה היו מפורטות וחייבו את הנבחנים, על אף שההוראות הפנייה אליובאינטרנט ללא ציון המקור ו
כך, לפי באות. מאלו שפורטו בהור אחריםבמקורות בכללי ציטוט במידה והם נעזרים  שימושלעשות 

 29.4 -ו 29.3)סעיפים ה בחינוהונאה ב בחינהכתב הקובלנה, עברה הנקבלת עבירות של הפרת הוראות ב
  (.(התקנון :להלן) סטודנטים )תשס"ח( –לתקנון המשמעת 

 
חס צדדים כי הגיעו להסכמה ביטיעונים לעונש הודיעו ההדיון לבפתח אלו. הודתה בעבירות נקבלת ה .2

תוכל לגבי אחד מהם  אשרכ)ני סמסטרים לשותינתן הרחקה ואנטי, ייפסל הקורס הרלו לפיה –נש לעו
 . (המירו בעבודות שירותל הנקבלת

 
בתקנון  ההונאה היא עבירה חמורהרת עביהמוצע. את ההסדר לקבל  –ת בלי התלבטולא  –החלטתי  .3

עבירות שיוחסו ודתה בה כןא והנקבלת ,לה במילהמיחלקה , בענייננו היא ברורה העתקהה. המשמעת
. (לתקנוןא 30 עיףס) תלשנת לימודים אחת לפחוקה הרחכנקודת מוצא, , מחייבת ההונאהעבירת  .לה

, מצאתי לנכון זאתעם קופה של שנה מהאוניברסיטה. לת י ההסדר המוצע הנקבלת תורחקפל ,ואכן
סטר ה בסמאת עונש ההרחקנקבלת להמיר השל  ותאפשרה את הסכמת הצדדים בדברגם  לקבלבענייננו 

 א36 לסעיףו ;13.9.2020מיום  58-2020-בעניין דגזר הדין ל גםמשל לו והשו)השני בעבודות שירות 
 בנוסף, .עבירות המיוחסות לההודתה בפתח הדיון בו תורינטלה אחהנקבלת היתר, בין  .(לתקנון

בכתב הקובלנה המעשים ו, בחינה היו שני חלקיםב – של בחינת הבית מיעוטהל תונאה מתייחסהה
 השני של הבחינה. מהכתוב בחלקה רק לחלקמתייחסים 

 
 כדלקמן: תשל הנקבל ה, אני גוזר את עונשעל כןאשר  .4

 
 נשוא הקובלנה.פסילת הקורס  .א
את ; א"וסמסטר ב' תשפ א"סמסטר א' תשפנה, כלומר, שהרחקה בפועל מן האוניברסיטה ל .ב

 שעות 40עלת הציבור בהיקף של ובודות לתעהמיר לתוכל הנקבלת ל סמסטר ב'מה קההרח
הוא תנאי לחזרת  א"א' תשפ חנים של סמסטרתקופת המבעד תום  אלושל עבודות מן סיו)

 . (מודיםהנקבלת ללי
מיום חזרת הנקבלת , שנתייםסמסטרים למשך  שניהרחקה על תנאי מן האוניברסיטה של  .ג

 . ללימודים
 

 . תשל הנקבל היפורסם ללא ציון שמ פסק הדין , בהיעדר הצדדים.3.11.2020ניתן היום, 
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 ס' הממונה על המשמעת


