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 דין  פסק –החלטת סגן הממונה על המשמעת 

 

הוגשה קובלנה המייחסת לה עבירות של    , תלמידה לתואר מוסמך בפקולטה למדעי הרוח,נקבלתכנגד ה .1
  סטודנטים )תשס"ח(   –לתקנון המשמעת    29.3- ו  29.4)סעיפים    בעבודה  והונאהבעבודה  הפרת הוראות  

הקובלנה, מבדיקת אחת העבודות הסמינריוניות שהגישה הנקבלת עלה כי    לפי כתב  .((התקנון  –)להלן  
 אתר המציע למכירה עבודות אקדמיות. , UBankהעבודה קנויה מאתר 

 
)אך    בעבירת הפרת ההוראותו בעיקרי העובדותהודתה  הנקבלת הביעה חרטה וה  בעניינבדיון ההקראה   .2

, שמצא  אלא קיבלה מחבר UBankהיא לא רכשה את העבודה באתר  . לדבריה, כפרה בעבירת ההונאה(
, ורצתה לכתוב את  מה ללימודי התואר השני מתוך עניין והעשרהנרשיא  . ה)לדבריו( העבודה באינטרנט

זמן  . היא התחילה בכתיבת העבודה,העבודה עצמאית היה לה  לצערה לא  היא ביקשה    .הלסיימ  אך 
לא  ת ביקשה להדגיש שנקבל. ה א כשרותבדרכים ל  בחרה להשלים את העבודה הארכת זמן ולא קיבלה, ו

 .  )מספר עמודים( אלא רק חלקה, תמועתקכל העבודה 
 

ורשע  תת  הנקבלבטרם התקיים דיון הוכחות בתיק הודיעו הצדדים כי הגיעו להסדר. על פי ההסדר,   .3
מסמ הרחקה  עונש  עליה  ויושת  לה,  המיוחסות  העבירות  אבשתי  הקורס  )בנ  חדסטר  לפסילת  וסף 

 .  (ולהרחקה על תנאי
 

התלונה .4 בחומרי  לכתיבת  .  עיינתי  אחר  באדם  משמעת  הסתייעות  עבירת  היא  רכישתה(  )או  עבודה 
)השוו לפסק הדין    יננו, כבענינר מחקרימדובר בתלמידה לתואר מוסמך, בסמי כאשר  , בפרט  ךכ  חמורה. 

ע בעניין  זאת,  (.  5/2015-המנחה  הצדדיככ עם  דעת  שיקול  את  לקבל  יש  בהסדרלל  למעט    טיעון,  ים 
נסיבות חריגות כאלו שמצדיקות את פסילת הסדר  בענייננו  . לא מצאתי  (2016/2בנסיבות חריגות" )ע/ "

 .  יותה של העבודה עצמאית באופן חלקיה, למשל, שיש גם נסיבות רבות לקולאניכר הטיעון. 
 

 כדלקמן:  האת עונש   הפרת ההוראות וגוזרההונאה ועבירת  עבירת  ב  תמרשיע את הנקבל אשר על כן אני .5
 

  נשוא הקובלנה.קורס  הפסילת   .א
 . סמסטר ב' תשפ"גמהרחקה בפועל  .ב
 מיום פסק הדין.  נתייםשהרחקה על תנאי של שני סמסטרים, למשך  .ג

 

 . 27.10.2022היום,   ןנית הדין פסק
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