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 84-2020-ד

 פסק דין –החלטת סגן הממונה על המשמעת 

 
למינהל עסקים. במסגרת אחד הקורסים, הנקבלת לתואר מוסמך ' בהנקבלת היא תלמידת שנה  .1

התבקשה להגיש מטלה מסכמת שמתארת אירוע אותו התלמידים מכירים מהיכרות אישית, ועליו 
ליישם את העקרונות שנלמדו בקורס. מבדיקת העבודה שהגישה הנקבלת עלה כי היא העתיקה את 
כולה ממאמר באינטרנט, תוך השמטת הכותב המקורי מהטקסט והשמטת המקור מהביבליוגרפיה. 

לתקנון  29.4 -ו 29.3עבירות של הפרת הוראות בעבודה והונאה בעבודה )סעיפים בכך יוחסו לנקבלת 
 סטודנטים )תשס"ח((.  –המשמעת 

 
והביעה המיוחסות לה  התקיים בפניי דיון הקראה )מקוון( בו הודתה הנקבלת בעבירות 3.12.2020ביום  .2

ו הודיעו הצדדים כי הגיעו התקיים בפניי דיון טיעונים לעונש, ב 16.12.2020חרטה על מעשיה. ביום 
הנקבלת תורחק לשני סמסטרים, החל מסמסטר ב' תשפ"א, כאשר את להסדר מוסכם. על פי ההסדר, 
 את ההסכמה לענישה קלה באופן יחסישעות שירות לטובת הציבור.  40-הסמסטר הנוסף תוכל להמיר ב

מתמודדת עם מצב רפואי לא פשוט  , הנקבלתראשיתבמספר סיבות, שבעיקרן הן אלו. הסבירו הצדדים 
מתמשכות, והיא אף חמורות ושל אמה )ועל כך אכן הוצגו נתונים(. מצבה של האם כולל בעיות רפואיות 

, ובהמשך שניתאושפזה בבית חולים למספר ימים, ימים ספורים לפני מועד הגשת המטלה המועתקת. 
רפואי של האם. מדובר בתלמידה חיובית, פעמית, על רקע הנסיבות ומצבה ה-לכך, עסקינן במעידה חד

, שלישיתועם רקע של הצטיינות ותרומה לקהילה במישורים שונים )ואף על כך הוצגו נתונים תומכים(. 
, אך בפועל לסמסטר אחדרק מהאוניברסיטה אמנם תורחק הנקבלת ככל שתרצה את עבודות השירות, 

 . בלבד סמסטר ב'בים להשלמת התואר ניתנים , שכן קורסים רלוואנטישלמה עוכב בשנהתהתואר קבלת 
 

מקובל  ההסדר המפורט לעיל והנטייה הכללית לכבד הסכמות אליהן הגיעו הצדדים, לאור האמור לעיל, .3
-77עליי. הענישה אכן קלה באופן יחסי לנסיבות עבירת ההונאה בענייננו )וראו גם פסק דיני בעניין ד

שהועתקה, ככלל, בשלמותה מאתר אינטרנט; ובתלמידה לתואר  ת סיום קורס(. מדובר בעבוד2020
לעיל, אני מוצא לנכון לקבל את ההסדר אליו הגיעו  2מתקדם. עם זאת, לאור הנסיבות שפורטו בפס' 

אלו אינן מצדיקות העתקה, ומובן כי לתלמיד בסיטואציות לא פשוטות אלו מגוון הצדדים. נסיבות 
התרשמתי שאכן מדובר למרצה הקורס ובקשת דחייה(. עם זאת, אפשרויות חלופיות )כגון פנייה 

ובכך יש כדי להקל וחרטה כנה, תוך נטילת אחריות פשוטה, -פעמית לאור הסיטואציה הלא-במעידה חד
 בענישה. 

 
 כדלקמן: תשל הנקבל ה, אני גוזר את עונשאשר על כן .4

 
 פסילת הקורס נשוא הקובלנה. .א
הרחקה בפועל מן האוניברסיטה לשני סמסטרים, סמסטר ב' תשפ"א וסמסטר א' תשפ"ב. את  .ב

שעות לטובת  40ההרחקה מסמסטר א' של שנת תשפ"ב תוכל הנקבלת להמיר בריצוי של 
הציבור. ככל שתבחר באפשרות זו, על הנקבלת להשלים ריצוי שעות אלו במהלך סמסטר ב' 

 תשפ"א. 
מיום חזרת הנקבלת  שני סמסטרים למשך שנתייםרסיטה של הרחקה על תנאי מן האוניב .ג

 . ללימודים

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