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 החלטת הממונה על המשמעת

 דין הכרעת

שנה ג' בחוג לאנגלית ולימודים  תהנקבלת תלמידבעת ביצוע העבירה נשוא הקובלנה הייתה  .1

במסגרת הקורס "חיות בסרט" הגישה הנקבלת עבודת סיום על פי כתב הקובלנה,  אמריקאים.

שנה קודם לכן. באותו הקורס מעבודה שהוגשה  חלקים נרחבים ממנה הועתקוקורס אשר 

 – המשמעתלתקנון  29.4פרת הוראות לפי סעיף עבירות של הבמעשה זה עברה הנקבלת 

סטודנטים  – לתקנון המשמעת 29.3וכן עבירה של הונאה לפי סעיף  סטודנטים )תשס"ח(

 . )תשס"ח(

דאתה הנקבלת הודתה בפניי במעשה המיוחס לה בכתב הקובלנה ואני מרשיע אותה על פי הו .2

 הפרת הוראות.ושל הונאה ות בעביר

משמעתיות. קדמו להרשעה זו שתי  שבה הנקבלת מורשעת בעבירה זו אינה הפעם הראשונה .3

הגשת עבודת אמצע סמסטר אשר בשל , האחתשל הפרת הוראות:  הבעביר הרשעות קודמות

תיק האחיד )חלקים ממנו הועתקו מן האינטרנט ללא ציון מקור וללא שימוש בכללי הציטוט 

. העונשים שהושתו על הנקבלת בעקבות הרשעתה בעבירה זו היו פסילת (63-2018משמעתי ד/

, בשל הגשת עבודה שבה השנייה; הקורס והרחקה על תנאי של שני סמסטרים למשך שנתיים

שנלקחו מוויקיפדיה ללא הפניה למקור )אם כי חשוב לציין שהיקף  נעשה שימוש בחומרים

(. העונשים שהושתו על 50-2019ו היה מצומצם ביותר( )תיק משמעתי ד/החומרים שהועתק

היו פסילת המטלה והארכה של עונש ההרחקה על  השנייההנקבלת בעקבות הרשעתה בעבירה 

תנאי שהוטל על הנקבלת בהליך הקודם למשך שנתיים נוספות. במצב דברים זה אין מנוס 

 .63-2018במסגרת תיק משמעתי ד/ מהפעלת עונש ההרחקה על תנאי שהוטל על הנקבלת

  :העונשים הבאיםאת  החלטתי להשית על הנקבלת  ,לאור האמור לעיל .4

 ;"חיות בסרט"פסילת הקורס  (א

שיחל בתחילת סמסטר ב' של  הרחקה בפועל מן האוניברסיטה של שני סמסטרים (ב

 ;שנה"ל תש"ף ויסתיים בסוף סמסטר א' של שנה"ל תשפ"א

 ;63-2018שהושת על הנקבלת בתיק ד/על תנאי  ההרחקהעונש הפעלה של  (ג

 הרחקה על תנאי של שני סמסטרים למשך שנתיים. (ד

בשל וכן שהנקבלת לא ניסתה להתכחש לעבירה שביצעה אלא הודתה מיד והביעה חרטה  מכיוון .5

 החמורה יותר של הונאה,בעבירה  ה שבה הנקבלת מורשעתהראשונהעובדה שזוהי הפעם 

עליה בגין  שהוטלהשל שני סמסטרים הרחקה בפועל ה החלטתי להקל בעונשה ולקבוע כי

עליה  שהוטלהלהרחקה בפועל של שני סמסטרים  תבוצע בחופףדנן  העבירה נשוא הקובלנה



לימודים בתחילת סמסטר ספסל הולחבוש את בשל הפעלת התנאי, כך שהנקבלת תוכל לחזור 

 ב' של שנה"ל תשפ"א. 

וכי היא תסיים את חוק לא תחזור ותבצע עבירות משמעתיות נוספות ה כי הנקבלת כולי תקוו .6

 .וללא תקלות רבה לימודיה בהצלחה
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