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 הכרעת דין וגזר דין

התקיימה  9/7/17הנקבל הנו תלמיד שנה ב' בחוג לתולדות האמנות בפקולטה לאומנויות. ביום  .1

( אליה היה רשום הנקבל. הבחינה הייתה 0821.1341.01בחינה בקורס "מבוא לאמנות האסלאם" )

זר. במהלך המבחן ראה המשגיח כרטיסים המכילים חומר רב מודפס ומוקטן, מתחת ללא חומר ע

לכיסאו של הנקבל. המשגיח מסר את החומר שמצא לרכזת הבחינות וזו פנתה לנקבל, במהלך 

המבחן, לברר את הימצאותו של החומר מתחת לכסא ובתגובה טען הנקבל כי החומר שלו אבל לא 

רכזת הבחינות חומר נוסף שהוסתר מתחת לשאלון הבחינה וגם השתמש בו. במהלך השיחה ראתה 

 הוא נלקח. 

עבירה של הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית,  הנקבל זה עבר ההקובלת טענה כי במעש .2

 29.3עבירה לפי סעיף  –עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו 

הנקבל לטענת הקובלת על עבירה של הפרה  שס"ח(. כמו כן, עברסטודנטים )ת –לתקנון המשמעת 

של הוראות המתייחסות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת 

המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או 

 סטודנטים )תשס"ח(. –עת לתקנון המשמ 29.4עבירה לפי סעיף  –בעל פה 

 באשמה.וה בעובדות הנקבל הוד .3

לא הצליחו להגיע להסכמה בעניין העונש והתקיים דיון טיעונים לעונש. הצדדים הסכימו הצדדים  .4

אך חלקו בשאלה האם  )א' + ב' תשע"ט(כי העונש הראוי במקרה זה הינו הרחקה לשני סמסטרים 

 ודות שירות. יש לאפשר לנקבל להמיר את הסמסטר השני בעב

הקובלת טענה כי ענישה של הרחקה לשני סמסטרים בפועל מגלמת כבר הקלה משמעותית מהעונש  .5

הראוי במקרה כמו זה של הונאה במבחן הכוללת תכנון מראש, הכנה של חומר רב ותעוזה. הנקבל 

ת העלה טענות רבות, כגון עינוי הדין שנגרם לו לטענתו בשל חילופי הסניגורים מטעם אגוד

שיגרם לו מהרחקה משני סמסטרים. יחד המקצועי והנזק  ,התמשכות הדיוניםבשל ו הסטודנטים

, שנמשך שנים רבות ושדורש טיפול מאוד עם זאת, עיקר טענתו התבססה על מצב נפשי קשה

שנבדקו על ידי הקובלת. הנקבל סיפר על רפואיות  בחוות דעת. טענות אלו גובו תרופתי אינטנסיבי

להרחקה מהלימודים על מצבו הנפשי הכללי והעיד כי הוא לדעתו ההרסני שתהיה הפוטנציאל 

 זקוק להמשך הלימודים באוניברסיטה על מנת להמשיך ולתפקד באופן תקין. 

לאחר התלבטות קשה, החלטתי לקבל את עמדת הנקבל ולאפשר לו להמיר את סמסטר ההרחקה  .6

ם הקובלת והעונש ההולם את חומרת המעשה השני בעבודות שירות. כעיקרון, אני חושב שהצדק ע

במקרים כמו זה שלפנינו הוא הרחקה של )לפחות( שני סמסטרים בפועל. יחד עם זאת, עונש כלשהו 

שיש לו השפעה מסוימת עבור נקבל אחד עלול להיות בעל השפעה חזקה הרבה יותר עבור נקבל 

דופן בכך שהרחקה לשני שמדובר במקרה יוצא  יאחר. לאחר ששמעתי את הנקבל, השתכנעת

סמסטרים עלולה להביא במקרה הזה לנזק נפשי כבד. ברור שהרחקה לשני סמסטרים היא בעלת 

שהרחקת הנקבל קיבלתי את הרושם נקבל, אבל במקרה הזה מצבו הנפשי של כל השפעה רבה על 

 . ותלשני סמסטרים בפועל עלולה אף להביא להתמוטטו

 

 



 

 

 

 :  אני גוזר על הנקבל לאור כך .7

 שעות לטובת  80יומר ל  ב'כאשר סמסטר   בפועל לשני סמסטרים )א' + ב' תשע"ט( הרחקה

ל על סמסטר א' תשע"ט. עד ההרחקה תחו הציבור )בשיבוץ ופיקוח דקנאט הסטודנטים(.

 ויהיה על הנקבל לבצע ולסיים את מכסת השעות שניתנה ל ב' תשע"ט סמסטרלתחילת 

 .ודים בסמסטר ב' תשע"טללימ ולחזרתוסיומם יהווה תנאי 

  (0821.1341.01"מבוא לאמנות האסלאם" ) -פסילת הקורס נשוא הקובלנה 

  שלוש שנים מיום חזרתו ללימודים.למשך ה שנ שלהרחקה על תנאי 

 .יפורסם ללא שם הנקבל בהיעדר הצדדים. 01.1822.ביום ניתן  .8

 

 

 
          ד"ר עמית פונדיק
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