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 החלטת סגן הממונה על המשמעת
 

 פסק דין
 
 

 בשנת הלימודים תשע"א היה הנקבל סטודנט שנה א' בפקולטה למשפטים.  .1

עקב כתב יד בלתי קריא, התבקש הנקבל לשעתק את מחברת הבחינה שלו בקורס "דיני  .2

במסגרתו  חוזים". השעתוק נעשה על פי "נוהל שעתוק בחינות בגין כתב יד לא ברור",

התחייב הנקבל לשעתק את הבחינה במדויק. אולם, מבדיקת השעתוק התברר שהנקבל 

   הוסיף משפטים שלא נכתבו במחברת הבחינה המקורית.

 2..3 -ו 3..3הנקבל הודה בפני בהונאה בבחינה והפרת הוראות, עבירות לפי סעיפים  .3

ני מרשיע אותו סטודנטים )תשס"ח( )להלן: "התקנון"(, והנ –לתקנון המשמעת 

 בעבירות אלו.

בנסיבות העניין, מעשי הנקבל מאופיינים בחומרה מיוחדת. ראשית, הם נעשו שלא תחת  .4

 לחץ של בחינה. שנית, יש בהם הפרה של אמון מיוחד.

אמנם, היקף התוספות שהוסיף הנקבל למחברת הבחינה מצומצם, אולם בשיטת הניקוד  .5

( די בתוספות מעטות כדי "spot the issue"ליסט", -משפטים )"צ'ק לימודיהנהוגה ב

 להשפיע באופן ניכר על הציון.

אקונומי של הנקבל, ככל שניתן ללמוד עליו מהחומר שהובא בפני, אינו קל, -מצבו הסוציו .6

 .בנוף הדיונים המשמעתיים אך גם אינו חריג

טה א' לתקנון, תלמיד שהורשע בעבירת הונאה יורחק בפועל מהאוניברסי30לפי סעיף  .7

 לא מצאתי טעמים מיוחדים לחרוג מהוראה זו.לשנת לימודים אחת לפחות. 

לשנת הלימודים  מחייבת עקב מצבו האקדמי של הנקבל, הוכתבה לו תכנית לימודים .8

   תשע"ב שבמרכזה מספר קורסים שנתיים.

לתקנון קובע כי במקרה של הרחקה בפועל מן הלימודים, העונש יחול מתום  59.3סעיף  .9

 הסמסטר שבו ניתן גזר הדין, אלא אם כן הורה הממונה אחרת.

בבואי לגזור את הדין, שקלתי מחד את החומרה המיוחדת של העבירה, ומאידך את  .10

שע"ב נמצאת אך הנסיבות המיוחדות שהוצגו בפני. לאור העובדה ששנת הלימודים ת

בראשיתה,  סברתי בתחילה כי הרחקה בפועל למשך שנת הלימודים תשע"ב עשויה להיות 

אלא ששני הנ"ל.  59.3אף כי אין זו דרך המלך המצוינת בסעיף ראויה בנסיבות העניין, 
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 כדלקמן: עונש הנקבל  על הנני גוזר  .11

ימודים לשלושה סמסטרים, הכוללים את סמסטר ב' תשע"ב ואת הרחקה מהל .א

 שנת הלימודים תשע"ג בשלמותה. ההרחקה בשנת הלימודים תשע"ג תהיה 

 05ת שירות בהיקף של בפועל. ההרחקה בסמסטר ב' תשע"ב תומר לעבודו

 א לתקנון. 33שעות, כאמור בסעיף 

ג הנקבל במועד ב' של פסילת הציון בקורס דיני חוזים, לרבות הציון אותו השי .ב

 סיפא לתקנון(. 33הקורס הנ"ל )ס' 

הרחקה על תנאי מהלימודים למשך שנה, שתופעל אם יעבור הנקבל עבירת  .ג

 הונאה במשך שלוש שנים מיום מתן פסק הדין.

מהלימודים בסמסטר ב' תשע"ב רשמתי לפני את הסכמת הנקבל להמרת עונש ההרחקה  .12

 .כאמור עבודות שירותל

יום מיום  15את הסכמת הצדדים כי במקרה זה מירוץ הימים לערעור יהיה רשמתי לפני  .13

 משלוח פסק הדין לצדדים. 

 פסק הדין יפורסם ללא שם התלמיד. .14
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