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  החלטת סגן הממונה על המשמעת
  

פסק דין
  

  

ת  הנקבלההעתיקעל פי כתב הקובלנה .  החברהלמדעי בפקולטה ית סטודנטה הינתהנקבל .1

 עובדה זו בגוף העבודה ומבלי שצירפה בתשובתה קטע ממאמר באינטרנט מבלי שציינה

 לתקנון 29.4-  ו29.3 פיםיש משום עבירה על סעיבמעשה האמור . רשימה ביבליוגרפית בהתאם

 ). ח"תשס( סטודנטים –המשמעת 

 על עבירות מרשיע אותהלפיכך אני .  חרטהה והביעהבעובדות המיוחסות לה תהוד תהנקבל .2

הונאה בבחינה  ()ח"תשס( סטודנטים – המשמעת  לתקנון29.4-  ו29.3 כאמור לעיל לפי סעיפים

 ).בהתאמה, הפרה של הוראות המתייחסות לבחינהו

למרות החובה לקבוע . החלטתי לקבלאותה , לגבי העונש להסכמה  הגיעותל והנקבלהקוב .3

. וראה זו כלשונהלבצע הבמקרה שלפנינו לא ניתן , הרחקה בפועל במקרה של עבירת הונאה

תקנון . למעט קורס אחד אותו היא משלימה בימים אלה, לימודיה ת סיימהלפי שהנקבל, זאת

 את רחיקבמהלך הסמסטר ועל כן לא ניתן להדים המשמעת אינו מאפשר הפסקת לימו

בצע עבודות שירות לתועלת ת תחלף הרחקה הוסכם בין הצדדים שהנקבל.  על אתרתהנקבל

א לתקנון 36ראו סעיף (שיכולות לשמש כתחליף להרחקה בפועל בנסיבות מיוחדות , הציבור

לפי שאין עוד יכולת מעשית להרחיק , כאמור, נסיבות אלה מתקיימות בעניינו). המשמעת

קטע המדובר ב, עיינתי בקטע המועתק ולמרות חומרת המעשים, בנוסף. תבפועל את הנקבל

 .מתוך מבחן ארוךצר ק

בהתאם .  חרטהה והביעה אחריות על מעשיהלקח,  עם גילוייםתה במעשיה הודתהנקבל .4

  :  כדלקמןת של הנקבלהאת עונשאפוא אני גוזר , להסכמת הצדדים

 .פסילת העבודה והקורס נשואי הקובלנה  .א

 .א"עתש' א סמסטרמניעת אישורים מיום מתן פסק הדין ועד לתום   .ב

בתיאום עם דקנאט ,  עבודות שירות לתועלת הציבור שעות60ביצוע של   .ג

 תתאפשר לנקבלעבודות אלה השלמתן של . הסטודנטים ורשויות השיפוט

לא ימסרו , בכל מקרה. א"ל תשע"לקבל אישורים כבר בתחילת שנה

 . א"ל תשע" עד לתחילת שנהתהאישורים לנקבל

 עד סיום ,)א"תשע' עד לסמסטר א, כלומר (אי לשני סמסטריםהרחקה על תנ  .ד

  .29.4- ו29.3 על כל עבירה נוספת לפי סעיפים, ת של הנקבללימודיה
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