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 פסק דין
 

 (ין וגזר דין)הכרעת ד
 

. על פי הנטען תלמיד שנה א' בפקולטה למדעים מדויקים, בחוג לפיזיקהכנגד בפני קבילה 

במסגרת הגיש הנקבל דו"ח מסכם בניסוי )"תנודות מרוסנות"(  5105ביולי בכתב הקובלנה, 

יך המעבדה הבחין שהדו"ח לא מדר. על פי הנטען בכתב הקובלנה, "5'איקה "מעבדה בפיזקורס 

בוצע על פי הנחיותיו ועל כן ביקש ממדריך אחר בקורס שיבדוק אם דו"ח זה מוכר לו. במהלך 

הבדיקה שנערכה על ידי המדריך השני התברר כי דו"ח זהה הוגש שבועיים קודם לכן על ידי 

הונאה של ות עביר הנקבלעבר במעשים אלה על פי הנטען בכתב הקובלנה, צמד תלמידים אחר. 

סטודנטים  –לתקנון המשמעת  2..5-ו 2..5ס' פי לעבירות )בעבודה הפרת הוראות בעבודה ו

 (. , בהתאמה)תשס"ח(

אותם הרשעתי  ועל כןלהם הנקבל בעובדות ובעבירות שיוחסו  הודהדיון ההקראה ב

ון לתקנ 2..5-ו 2..5בעבירות של הונאה בעבודה והפרת הוראות בעבודה )עבירות לפי ס' 

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

בדיון שנקבע לטיעונים לעונש הוצגה בפניי הסכמה אליה הגיעו הצדדים באשר לעונש. 

מקרה זה מיוחד, לפי שהנקבל מצוי בהסדר מיוחד של השלמת שנה ראשונה, לאחר שנכשל 

כבר החל את  בקורסים בשנה שעברה. לפיכך, הצדדים הגיעו להסכמה לפיה למרות שהתלמיד

הסיבות להקלה זו לימודיו בסמסטר א' תשע"ג, הוא יורחק באופן רטרואקטיבי והישגיו יימחקו. 

בתחילת דרכו אשר הודה בהזדמנות מתחת לרף הענישה המקובל הן כי מדובר בתלמיד 

על מעשיהו. כמו כן, ביצע את הניסוי, אולם עקב לחץ לימודים אחריות מלאה  הראשונה ולקח

קשה הוא עשה את המשגה החמור של העתקת דו"ח קיים. הרחקה של סמסטר א' בשנה הבאה 

. כיוון שקורסים רבים מסתמכים על קורסים שנלמדו בסמסטר א'תשבש לו עוד שנה שלמה, 

שגרת לימודיו, בדיוק במועד בו היה בנוסף, התלמיד ביצע מילואים ממושכים אשר שיבשו את 

 אמור להגיש את הדו"ח. 

של  עונשולפיכך, אני גוזר את  .החלטתי לקבל את עסקת הטיעוןלאור מכלול הנסיבות, 

  הנקבל כדלקמן:

 והעבודה נשוא הקובלנה." 5'א"מעבדה בפיסיקה פסילת הקורס  .א



סמסטר מ הישגיו. (תשע"גב' -ו' אסמסטר ) הרחקה בפועל לשני סמסטרים .ב

 , במידה ויש כאלה, יימחקו ולא ייחשבו לו במסגרת לימודיו.א' תשע"ג

הפקולטה תתחשב בתלמיד ותאפשר לו להמשיך את לימודיו עם שובו  .ג

, מבלי שיהיה צריך לאשר לו שוב את בסמסטר א' תשע"ד ללימודים

 השלמת שנתו הראשונה ללימודים.צורך לשניתנה לו בעבר האורכה 

 .חזרתו ללימודיםמתן מיום  שנתיים תקופה שללשנה  שלתנאי -עלהרחקה  .ד

   

 ניתן היום,___________, בהיעדר הצדדים.
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