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 הכרעת דין וגזר דין

שנה א' בחוג לתולדות האמנות בפקולטה לאומנויות. במסגרת לימודיה  תתלמיד הניהנקבלת ה .1

להגיש דו"ח קריאה על מאמר  ( התבקשה הנקבלת0821.1802.04ב"תרגיל קריאה בעת החדשה" )

הגישה הנקבלת דו"ח קריאה המועתק מדו"ח של תלמיד אחר. בתחילת יוני  18/5/17נבחר. ביום 

 הגישה הנקבלת דו"ח קריאה נוסף שחלקו נלקח מסיכומי המאמר המופיעים באינטרנט. 2017

עבודה עבירה של הונאה בבחינה, עבודת בית, זה עברה הנקבלת  ההקובלת טענה כי במעש .2

עבירה לפי  –סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו 

סטודנטים )תשס"ח(. כמו כן, עברה הנקבלת לטענת הקובלת על  –לתקנון המשמעת  29.3סעיף 

עבירה של הפרה של הוראות המתייחסות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או 

אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך  עבודה

 סטודנטים )תשס"ח(. –לתקנון המשמעת  29.4עבירה לפי סעיף  –בחינה בכתב או בעל פה 

 באשמה.וה בעובדות תהוד תהנקבל .3

א' ב' תשע"ח ובפועל לשני סמסטרים ) תורחק תהנקבלהצדדים הגיעו להסדר טיעון לפיו  .4

לטובת הציבור )בשיבוץ ופיקוח של שירות שעות  30-יומר לב' תשע"ח כאשר סמסטר   תשע"ט(

שנת הלימודים תחול על סמסטר א' תשע"ט. עד לתחילת בפועל ההרחקה , ודקנאט הסטודנטים(

לחזרתה יהיה על הנקבלת לבצע ולסיים את מכסת השעות שניתנה לה וסיומם יהווה תנאי הבאה 

תוטל הרחקה על  תעל הנקבליפסל הקורס נשוא הקובלנה ו. כמו כן, טר ב' תשע"טללימודים בסמס

 . מיום מתן גזר הדיןלמשך שנתיים ה שנתנאי של 

שוכנעתי שהסדר הטיעון תואם את חומרת העבירה ואת התנאים שהתוותה ערכאת הערעור.  .5

והמרת אחד מהם בשל"צ מדובר בעבודה שאיננה עבודה מסכמת ולכן הרחקה לשני סמסטרים 

ראויה במקרה זה. דחיית ההרחקה בפועל לסמסטר ההרחקה השני )א' תשע"ט( גם היא ראויה שכן 

נקבלת לא הייתה יכולה לכך שההייתה מביאה בסמסטר ב' השנה בפועל התעקשות על הרחקה 

  ללמוד קורס מסוים שמשלים קורס אחר אותו היא לומדת בסמסטר הזה. 

 :  תר על הנקבלאני גוז לאור כך .6

 ההרחקה בסמסטר ב' כאשר   א' תשע"ט(ב' תשע"ח ובפועל לשני סמסטרים ) הרחקה

 לטובת הציבור )בשיבוץ ופיקוח דקנאט הסטודנטים(.של שירות שעות  30-בומר תשע"ח ת

לבצע ולסיים את מכסת השעות  יהיה על הנקבלתהשנה האקדמית הבאה עד לתחילת 

 .לחזרתה ללימודים בסמסטר ב' תשע"טשניתנה לה וסיומם יהווה תנאי 

  ( 0821.1802.04"תרגיל קריאה בעת החדשה" ) -פסילת הקורס נשוא הקובלנה 

  מיום מתן גזר הדיןלמשך שנתיים ה שנ שלהרחקה על תנאי. 

 .תהנקבליפורסם ללא שם  בהיעדר הצדדים. 7.12.2017ביום ניתן  .7
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