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 החלטת סגן הממונה על המשמעת

 וגזר דין דין פסק

לתואר מוסמך בפקולטה למדעי הרוח בחוג להיסטוריה של המזרח  הנקבל הינו סטודנט

הוא הואשם בכך שבקורס "סוגיות בתולדות השיעה" הגיש עבודה סמינריונית  .התיכון ואפריקה

 2..1לפיכך הורשע על פי הודאתו בעבירה לפי סעיף שרכש באתר אינטרנט. הנקבל הודה במעשה, ו

 )הונאה בעבודה סמינריונית(. סטודנטים )תשס"ח( –המשמעת לתקנון 

טיעונים לעונש. הנקבל קיבל אחריות למעשה והביע חרטה כנה,  העלו הצדדיםבפניי 

והוצגו מטעמו אישורים רפואיים וכלכליים המצביעים על קשיים מספר. הנקבל סבל ממצב 

, וגם טיפל בבני משפחה חולים. בנוסף, הובאו ראיות על כך שהנקבל בריאותי לא תקין בפני עצמו

תורם לחברה בהתנדבות בקהילה. בא כוח הנקבל טען כי העונש הראוי יהיה הרחקה של שני 

סמסטרים כאשר השני יומר לעבודות לטובת הקהילה. הקובל טען כי הנסיבות אינן מקלות 

העבירה חמורה ומובהקת, ולכן יש להטיל עונש של שנת הרחקה בפועל. שני  במיוחד, ולצד זה

 הצדדים הגישו פסיקה קודמת התומכת, לטענתם, בעמדתם.

א לתקנון המשמעת הקובע כי במקרה של הונאה, דין 20נקודת המוצא להכרעה היא סעיף 

אף האמור לעיל, הנקבל "יהיה הרחקה בפועל מן האוניברסיטה לשנת לימודים אחת לפחות. על 

מבחינה יהיה רשאי הממונה לחרוג מכך במקרים מיוחדים ומטעמים מיוחדים שיירשמו". 

ם של הטעמים המיוחדים. עם כל יפורמאלית, שאלת העונש קמה ונופלת על סוגיית קיומם ואופי

, לא ראיתי בנסיבותיו טעמים מיוחדים החריף את הקשיים העומדים בפניוהצער כלפי התלמיד ש

לאדם בוגר  םוגע לעונש. הנקבל מתמודד עם חיים לא פשוטים, אולם מדובר בקשיים אופיינייבנ

 . לצורך קביעת עונשו ואין בהם כדי להפוך את המקרה שלו למיוחד

אם לסטות מרף הענישה  אמרתי כי מבחינה פורמאלית רק ייחוד הטעמים אמור לקבוע

קביעת . קת תפקיד גם היאחהעבירה מש , אך לא אסתיר כי חומרתהמינימאלי הקבוע בתקנון

כאשר מדובר בהונאה בעניין עם משקל  התקנון של עונש מינימום לכל הונאה היא קביעה קשה

)ועבודה מדובר בעבירה חמורה במיוחד. רכישת עבודה בכסף  לעומת זאת, במקרה הזה .פחות

באופן יסודי  והאמון העומד בבסיסו היא השחתה של מערך הלימודיםסמינריונית במיוחד( 

 ביותר, ואי אפשר להתעלם ממנה כאשר באים לפסוק את העונש.

 לפיכך, אני גוזר את עונשו של הנקבל כדלקמן:

 ."סוגיות בתולדות השיעההקורס נשוא הקובלנה, "העבודה ופסילת  .א

)מסמסטר ב' תשע"ב, יוכל לחזור  הרחקה בפועל לשנת לימודים מלאה .ב

 .סמסטר ב' תשע"ג(ללימודים ב

 .ך שנתייםמשל אחת, לשנההרחקה על תנאי  .ג



 

 

 ניתן היום,___________, בהיעדר הצדדים.

 יפורסם ללא שם התלמיד.

 

           

 פרופ' רועי קרייטנר               

 סגן הממונה על המשמעת         

 


