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 29-2021-ד

 דיןפסק  –החלטת סגן הממונה על המשמעת 

 
על הנקבלת להגיש אחד הקורסים היה מסגרת ב יות.וג' בפקולטה לאומנ היא תלמידת שנהת הנקבל .1

טרנט ועתקה משני מקורות באינעלה כי זו הלנה, מבדיקת העבודה בכתב הקולפי  עבודת סיום קורס.
של הפרת הוראות  ותעבירייחס כתב הקובלנה לנקבלת ך כב ו/או הפניה למקור בגוף העבודה.ללא ציון 

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

הצדדים  הטיעונים לעונש הציגובדיון דיון ההקראה הודתה הנקבלת בשני האישומים שיוחסו לה. בפתח  .2
ה בנוסף לפסילת הקורס ולהרחקשני סמסטרים הרחקה בפועל, עתרה לעונש של הקבילה את עמדתם. 

בעבודת  בתלמידה ותיקה,מדובר , ובפרט, העובדה שהדגישה את הנסיבות המחמירותהקבילה . על תנאי
ור פסיקה קודמת, יש מקום אור כך, ולאל .(העבודה כל)עתקה שהיקפה משמעותי , ובהקורס סיום

ת הנסיבות הדגישה א נקבלתה .הרחקה בפועל , ולפחות לשני סמסטריםבעלת משמעותלהרחקה 
א , שעל כולם מקובל שהיטה שהביעה הנקבלתוהחר המהירה, נטילת האחריות הודאהה – המקילות

ר תואר שהשלימה בעבה בתלמידמדובר  .המיוחדות הפירטה את נסיבותי נקבלתה בנוסףכנה ואמיתית. 
ר ושיים בעת האחרונה, בפרט לאפונמכלכלת את עצמה ונקלעה לקשיים כלכליים היא . ראשון אחר

ה הנקבלת לעונש הרחקה בפועל נטע בהינתן פסיקה קודמת,, וכךלאור . (ת"הוצאה לחל)משבר הקורונה 
 . ודות שירות לטובת הציבורהרחקה נוסף יומר בעב, כאשר סמסטר אחדסטר של סמ

 
הודתה בעבירת  ית,שבשנתה השלי ,הנקבלת ן שנויות במחלוקת.העובדות אינוה ברורהמחלוקת גדר  .3

מסכימים דדים צה. הפניהוללא באינטרנט,  תורת הסיום ממקועבוד מלואה את עתיקההיא  –הונאה ה
 , כטענת הנקבלת,חלוקים בשאלה האם יש מקוםהצדדים שני סמסטרים הרחקה. כי העונש הראוי הוא 

הרחקה ר ותיולה) ת הציבורלתועל בעבודותסמסטרים אחד מהההרחקה בפועל בלהמיר את  אפשרל
  ?(בפועל של סמסטר אחד

 
יש  "במקרה הרגיל" ,ככלל. 5/2015-בעניין ע , בין השאר,וותההענישה במקרי הונאה הותמדיניות  .4

קרה, מ לכוב. "ניתן להמיר לעבודות שירותשלושה סמסטרים כאשר אחד מהם ל הרחקה"לקבוע 
סמסטר אחד בעבודות שלאחר המרת  . . .אין זה ראוי  אנסיבות משמעותיות ביותר לקול. . ר . דבהע"

 משמעותיותנסיבות . "ר הרחקה אחד בלבד בפועלההונאה עם סמסט ת, יוותר המורשע בעבירתשירו
, נגזר עה על לפחות שני פסקי דין בהםהצבינקבלת ה ."הודאה באשמה בליווי חרטה כנה"רק אלו אינן 

ת ורלהמיר אחד מהם בעבודות שי הכאשר ניתן הי שני סמסטרים,עונש הרחקה ל ירת ההונאה,בגין עב
; כלליתה תוהמדינין אלו אינם עולים בקנה אחד עם ידראשון, פסקי ממבט . (45/2020-ד; 32/2019-ד)

במסגרת עסקת פסקי דין אלו ניתנו  ,לםוא. ר יותרומקום לגזור באותם מקרים עונש חאפשר שהיה מ
בין היתר,  ,ר טיעוןשיקול הדעת של הקבילה בהסכמתה להסדלכבד את היא מדיניות בית דין זה ו טיעון,
לטובת מן הראוי לסגת מהסדר טיעון, הן ". נסיבות המקרה הפרטניותלה עם הקביהיכרותה של מתוך 

 . (2/2016-ע) ", רק בנסיבות חריגותובת הקבילהההגנה והן לט
 

עותיות מבעבודות משאחד ה של סמסטר הרחקה המרם לאפשר ויש מקכך התלבטתי האם לאור  .5
מת, בעלמא נטענו, ברמה מסוי קשייה האישיים עלטיעוני הנקבלת טעם לפגם בכך שיש לתועלת הציבור. 

נסיבותיה , אני מוכן להכיר בזאתעם הקלה בעונשה. על דברים זה מקשה מצב  .מכיםולא גובו במס
מהירה, והודאתה הה של הנקבלת כנה ואמיתית, תאני סבור כי חרטם ג :ועודזאת כשיקול לקולא. 

י כי מדובר במעידה חד עליקובל מכן . לקולא קלשבעל ממהווה שיקול  ביחד עם נטילת האחריות,
 חדיפעמית. מאוד עבור מעידה חד  מהווה מחיר משמעותיל של שני סמסטרים עוכי הרחקה בפו ,פעמית

 נקבלתיותה של הרחבת ומהנמההעתקה ה ממדיניות הענישה הכללית,יתן להתעלם לא נ, עם זאת
 ג'. תלמידת שנה 

 
 :של הנקבלת כדלקמןעל כן אני גוזר את עונשה אשר  .6

 
 ב. "ב וסמסטר ב' תשפ"תשפ א' סמסטר –סיטה לשני סמסטרים רהאוניבבפועל מהרחקה  .א
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 . נשוא הקובלנה הקורספסילת  .ב
 .נתייםהרחקה על תנאי של שני סמסטרים למשך ש .ג

 

 , בהיעדר הצדדים.09.08.2021ניתן היום, 

 

 

 

 

 

________________ 

 ד"ר שי נ. לביא

 ס' הממונה על המשמעת


