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מבוא במסגרת הקורס ". חוג לספרות בפקולטה למדעי הרוח' בת שנה אתלמיד היא תהנקבל

עבודה כחלק מרכיב ה"הדרכה אישית". על פי כתב הקובלנה, להגיש  יה" היה עלסיפורתל

האחיד. מכיוון  הנקבלת הגישה עבודה ראשונה בה נכשלה עקב אי עמידה בכללי הציטוט

שמדובר בעבודה הראשונה, הוסבר לנקבלת באופן פרטני מהם הנהלים לכתיבת עבודה וניתנה 

לה, לפנים משורת הדין, להגיש עבודה חליפית. מבדיקת העבודה החליפית שהוגשה עלה כי 

הנקבלת העתיקה חלקים ניכרים ממנה מעבודה לדוגמא המצויה באתר הסטודנטים של החוג 

הונאה בעבודה והפרת הוראות עבירות של  , כך נטען בקובלנה,תהנקבל הבכך עבר לספרות.

 סטודנטים )תשס"ח( בהתאמה(. –לתקנון המשמעת  4..2-ו 3..2)לפי סעיפים 

. משכך, ת בעבירות המיוחסות להה הנקבלתהוד 2011ביוני  22בדיון שנערך בפניי ביום 

 4..2-ו 3..2דה והפרת הוראות )לפי סעיפים של הונאה בעבובעבירות אותה לפיכך, אני מרשיע 

 סטודנטים )תשס"ח( בהתאמה(. –לתקנון המשמעת 

הרחקה בפועל במסגרת הטיעונים לעונש ביקש הקובל להשית על הנקבלת עונש של 

לאור חומרת העבירה והעובדה שניתנה לה הזדמנות שנייה להגיש את העבודה שני סמסטרים ל

גור של הנקבלת הציג בפנינו תמונה של תלמידה ייה. הסנשנוהיא בחרה להעתיק גם בפעם ה

שהגיעה בגפה לאוניברסיטה מסביבה תרבותית שונה, ללא חברים או תמיכה, עם עברית דלה 

מאוד. לדבריו, הנקבלת לא הבינה את ההוראות במלואן ועל כן כשלה גם בפעם השנייה, למרות 

הוצגו בפני מסמכים רפואיים המעידים על שניתנה לה הזדמנות להגיש עבודה נוספת. בנוסף, 

(, אשר 1-כך שבאותה תקופה עברה הנקבלת טיפול נוירולוגי עקב טיפול רשלני בשיניים )נ

הקשה עליה מאוד ופגע ביכולותיה. הנקבלת אף נאלצת להסתיר את דבר העמדתה לדין מבעלה 

 עקב הבושה והחשש כי הדבר יחבל ביחסיהם.

. אף שרף להקל מעט מרף הענישה אותו ביקש הקובלהחלטתי לאור מכלול הנסיבות, 

מספר נתונים בענייננו הענישה התקנוני על עבירת הונאה הוא שנת הרחקה בפועל, קיימים 

ראשית, המדובר בעבודה הראשונה בשנת הלימודים המצדיקים חריגה קלה אל מתחת לרף זה. 

 . ר הגעתה מסביבה תרבותית שונההראשונה ויש בכך כדי להיטיב עם הנקבלת, במיוחד לאו



 

ואף שלא הגיעה להסכם טיעון, בהזדמנות הראשונה  הוהתנצלכנה חרטה  ההביע תהנקבלשנית, 

שלישית, קשיי השפה, בהם גם נוכחתי במהלך . יהאת מלוא האחריות על מעש הוקיבלהודתה 

י שאלה נמסרו הדיון, הקשו בוודאי על הנקבלת להבין במלואן את ההוראות, למרות שברור ל

לה במפורש על ידי המתרגלים בקורס. רביעית, מקובל עליי שהמצב הרפואי אליו נקלעה 

הנקבלת גרמה לה למצוקה קשה אשר היתרגמה ללחץ נוסף ולהביאו להתנהגות הפסולה. אין 

בכך, חלילה, כדי להצדיק את מעשה ההעתקה, אלא להביא לכך שאני מוכן להקל במעט מהרף 

  ת לחזור ללימודים כבר בשנה הקרובה.ולאפשר לנקבל

  כדלקמן: תשל הנקבל לפיכך, אני גוזר את עונשה

 הקובלנה.והקורס נשואי  העבודהפסילת  .א

חלף ההרחקה  .מהאוניברסיטהב' תשע"ב( -לשני סמסטרים )א' והרחקה  .ב

שעות במהלך  50בהיקף של  בסמסטר ב' תבצע הנקבלת עבודות שירות

כי תמסור אישור על מודיה בסמסטר ב' הוא סמסטר א'. תנאי להתחלת לי

 עד סוף סמסטר א'.שלה, השלמת עבודות השירות 

 . עבור עבירה דומהבמידה ות תייםלשנה לתקופה של שנהרחקה על תנאי  .ג

   

 ניתן היום,___________, בהיעדר הצדדים.
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