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 פסק דין
 

 (ין וגזר דין)הכרעת ד
 

. על פי הנטען בכתב הקובלנה, במסגרת הנדסה' בפקולטה לאתלמיד שנה כנגד בפני קבילה 

הניסוי עליו אמור היה . דו"ח מעבדה מסכםהיה על הנקבל להגיש א" 9"מעבדה בפיסיקה קורס 

אמורה היתה לקבל את  להגיש את הדוח נעשה בזוגות ועל בסיס התוצאה המשותפת )שאף

אישור מדריך הניסוי( ניתן היה להגיש דו"ח בנפרד או במשותף. הנקבל הגיש דו"ח נפרד 

משותפתו לניסוי, ומבדיקת הדו"ח התברר שתוצאות הניסוי לא תאמו את אלה של השותפה, 

לא זו בלבד, אלא שהנקבל כלל בדו"ח נושא שנלמד מאושרות בחתימת מדריך הניסוי.  ואינן

 הנקבלעבר במעשים אלה על פי הנטען בכתב הקובלנה, נה שלפני כן ולא באותה שנה. בש

לתקנון  21.2-ו 21.2ס' פי לעבירות )בעבודה הפרת הוראות הונאה בעבודה ושל עבירות 

 (. , בהתאמהסטודנטים )תשס"ח( –המשמעת 

 והרשעתי אות הודה הנקבל בעובדות ובעבירות שיוחסו לו ועל כןדיון ההקראה ב

לתקנון  21.2-ו 21.2בעבירות של הונאה בעבודה והפרת הוראות בעבודה )עבירות לפי ס' 

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

לאחר שלדיון הטיעונים , 2192בנובמבר  21שהתקיים בתאריך  הטיעונים לעונשלדיון 

יכר. לפיכך, התחלנו ( לא הגיע הנקבל, איחר הנקבל באופן נ2192באוקטובר  22הראשון )ביום 

לנהל את הדיון בהיעדרו. במהלך הדיון הוצגה לי עסקת טיעון אליה הגיעו הצדדים והתבקשתי 

הצדדים הגיעו להסכמה לפיה חלף הרחקה בפועל מאחד הסמסטרים, יוכל הנקבל לאשרה. 

שעות. הסיבות להקלה זו מתחת לרף הענישה  23לבצע עבודות לתועלת הציבור בהיקף של 

המקובל הן כי מדובר בתלמיד שנה א' אשר מגיע מרקע תרבותי שונה וכי הוא לא הבין את 

ק. בנוסף, הנקבל אכן ביצע את הניסוי כהלכה חומרת המעשה של הגשת דו"ח מעבדה מועת

ועקב נתק תקשורתי בינו לבין חברתו לניסוי היה הנקבל במצוקה ועל כן עשה את המשגה 

ואף  והעתיק דו"ח משנה שעברה. הנקבל אף הביע חרטה והודה בהזדמנות הראשונה במעשיו

 .חזר על קבלת אחריות זו בפניי

 3סיבות אלה, אולם המלצתי לצדדים להוסיף החלטתי לקבל את עסקת הטיעון לאור 

שעות של עבודה לתועלת הציבור, כדי שהרף יתקרב לרף המקובל.  משהגיע הנקבל לדיון הוא 

 הסכים להמלצה זו.



  של הנקבל כדלקמן:עונשו לפיכך, אני גוזר את 

 והעבודה נשוא הקובלנה.א" 9"מעבדה בפיסיקה פסילת הקורס  .א

התלמיד כבר . (ב' תשע"ג-סמסטר א' ו) הרחקה בפועל לשני סמסטרים .ב

כחלף . תשע"ג השעה עצמו מלימודים והוא לא למד במהלך כל סמסטר א'

שעות לתועלת הציבור,  21להרחקה מסמסטר ב' תשע"ג יבצע הנקבל 

על הנקבל קבלת התואר כתנאי לבתיאום עם דקנאט הסטודנטים. עשו שיי

 עבודות השירות.מלוא לסיים את 

 .מתן פסק הדיןמיום  שנתיים תקופה שללשל שנה  תנאי-עלהרחקה  .ג
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