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 פסק דין –החלטת סגן הממונה על המשמעת 

 
במדעי אחד הקורסים במסגרת במדעי הרוח. החברה וכן בשנה א' במדעי ' דשנה  ההנקבלת היא תלמיד .1

העבודה שהגישה הנקבלת עלה כי היא אינה מבדיקת ורס. ל הנקבלת להגיש עבודת סיום קהיה ע ,הרוח
שייכת ומנותקת מהקורס ומההנחיות שניתנו על ידי מרצת הקורס וכן כתובה ברמה שאינה תואמת את 

בבדיקת מאפייני הקובץ של העבודה התברר כי זו נוצרה על  בנוסף,של הנקבלת.  ורמת הכתיבה נתוני
והונאה  עבודההוראות ב פרתהבירות של עיוחסו לנקבלת בכך ידי אדם אחר ולא על ידי הנקבלת. 

 סטודנטים )תשס"ח((. –לתקנון המשמעת  29.4 -ו 29.3ה )סעיפים עבודב
 

ההונאה ונטלה הודתה בעבירת הנקבלת סדר מוסכם. דים כי הגיעו להדצדיון ההוכחות הודיעו הבפתח  .2
החל תורחק לשני סמסטרים, ת הסכימו הצדדים כי הנקבלשה, הענילעניין אחריות על מעשיה. 

את טובת הציבור. שעות שירות ל 40-סמסטר הנוסף תוכל להמיר בא, כאשר את ה"מסמסטר ב' תשפ
סיבות הגשת נברקע קיימות  ,ראשית גורמים.במספר הצדדים  תלו באופן יחסי לענישה קלההסכמה ה

והנקבלת אכן )העבודה  סמוך למועד הגשתבאמה של הנקבלת עברה אירוע רפואי  –העבודה המועתקת 
. שיהיות על מעודתה ונטלה אחרוהנקבלת ה, פעמית-במעידה חד מדובר ,ניתש. (השה דחייה בהגשקבי

, לסמסטר אחד רק אוניברסיטהמהאמנם תורחק בלת הנקתרצה את עבודות השירות, ש לככ ,שלישית
הדברים אומתו ) יםם שנתיעליה לקחת קורסילמת התואר שלהשכן  ;לימודיה יעוכבו בשנהאך בפועל 

 . (החוגעם מזכירות 
 

וראו גם פסק ) עבירת ההונאהבהינתן  ,אכן קלה באופן יחסי הענישה עליי. מקובל לעיל טרההסדר המפו .3
זאת, עם ניברסיטה. ה של הנקבלת תלמידה ותיקה באובפרט לאור היות כך,. (77-2020ניין דדיני בע

ואת שיקול  דיםדד הסכמות אליהן הגיעו הצוהנטייה הכללית לכב, לעיל 2פס' שפורטו ב תלאור הנסיבו
 תשל הנקבל ה, אני גוזר את עונשאשר על כן. המוסכםכון לקבל את ההסדר נאני מוצא ל ,דעת הקבילה

 כדלקמן:
 

 ס נשוא הקובלנה.הקורפסילת  .א
את ב. "תשפ 'אסמסטר א ו"תשפסמסטר ב' האוניברסיטה לשני סמסטרים, מן בפועל הרחקה  .ב

שעות לטובת  40של ריצוי להמיר בבלת וכל הנקת ב"של שנת תשפ 'אסמסטר ההרחקה מ
ל "עד לפתיחת שנה שעות אלוריצוי הנקבלת להשלים  לעככל שתבחר באפשרות זו, . ורבהצי

 . ב"תשפ
מיום חזרת הנקבלת  שנתייםשני סמסטרים למשך על תנאי מן האוניברסיטה של הרחקה  .ג

 . ללימודים

 . תשל הנקבל היפורסם ללא ציון שמ פסק הדין יעדר הצדדים., בה24.12.2020יתן היום, נ
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