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 פסק דין
 

 (ין וגזר דין)הכרעת ד
 

. על פי הנטען בכתב הקובלנה, הנדסהבפקולטה ללתואר מוסמך תלמיד כנגד בפני קבילה 

עבודת בית על גבי טבלת/טופס היה על הנקבל להגיש " טיפול בפסולת מוצקה"קורס הבמסגרת 

להגיש כל שאלה על גבי  התרגיל כלל שתי שאלות ועל פי ההנחיות היה על התלמידים. אקסל

מבדיקת עבודת הבית עלה שבגיליון הראשון ביצע . שני גליונות אקסל נפרדים, באותו קובץ

הנקבל שינויים קלים בלבד לעבודה שהוגשה על ידי תלמידה אחרת באותו הקורס, תוך שינוי 

מידה שמה לשמו שלו. את גיליון האקסל השני לא שינה כלל וכך הגיש אותו עם שמה של התל

של עבירות  הנקבלעבר במעשים אלה על פי הנטען בכתב הקובלנה, שאת עבודתה העתיק. 

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

 (. , בהתאמהסטודנטים )תשס"ח(

 הרשעתי אותו הודה הנקבל בעובדות ובעבירות שיוחסו לו ועל כןדיון ההקראה ב

לתקנון  2..2-ו 5..2בירות של הונאה בעבודה והפרת הוראות בעבודה )עבירות לפי ס' בע

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

במהלך הטיעונים לעונש קיבל הנקבל על עצמו אחריות מלאה למעשיו והסביר כי הוא 

סה לתרץ את עשה טעות כאשר שגה לחשוב שאין הקפדה רצינית על התרגילים הללו. הוא לא ני

מעשיו והודה כי אין להם הצדקה, אלא שהיה מדובר בשבועיים הראשונים לשנת לימודיו 

האחרונה באוניברסיטה )בתואר השני( ואולי בכך יש כדי להסביר את מחשבתו השגויה כי אין 

כי מחמת הבושה במעשיו הפסיק להגיע הקפדה "על נהלים" במסגרת עבודות בית. הוא הבהיר 

 לשיעורים ולמעשה "השעה" עצמו מן הלימודים. 

התבקשתי לאשר את עסקת הטיעון אליה הגיעו הצדדים, לפיה חלף הרחקה לאחד 

שעות. הסיבות להקלה זו  51יוכל הנקבל לבצע עבודות לתועלת הציבור בהיקף של הסמסטרים, 

תלמיד לקח אחרית מלאה על מעשיו, התחרט ואף המתחת לרף הענישה המקובל הן כי אל 

השעה עצמו מן הלימודים. בנוסף, ואף כי יש להחמיר עם עבירות העתקה קלה כבחמורה, 

מדובר בעבודת בית אחת מני רבות ואין המדובר בעבודה מסכמת או בחינת בית. כמו כן, הנקבל 

מעותית שיש בה מידת הוא בעל משפחה ועל כן עבודות לתועלת הציבור מהוות הכבדה מש

 החלטתי לקבל את עסקת הטיעון.ענישה ניכרת ומרתיעה. לאור סיבות אלה, 



  של הנקבל כדלקמן:עונשו לפיכך, אני גוזר את 

 והעבודה נשוא הקובלנה." טיפול בפסולת מוצקה"פסילת הקורס  .א

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

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

שעות לתועלת הציבור,  51להרחקה מסמסטר ב' תשע"ג יבצע הנקבל 

ביצוע מלוא השעות יהווה תנאי בתיאום עם דקנאט הסטודנטים. עשו שיי

 .לקבלת התואר

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