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 פסק דין
 

 (ין וגזר דין)הכרעת ד
 

. על פי לניהולבפקולטה לתואר שלישי בשנתו השלישית ללימודים, תלמיד כנגד בפני קבילה 

באוניברסיטה והציג  0הגיע הנקבל לשער  3102באוגוסט  32ביום הנטען בכתב הקובלנה, 

-היות בתוקף עד ללשומר אישור כניסה כחול לאוניברסיטה, שהיה על שמו ושנחזה ל

אז -. מאחר והאור בשער נותר אדום, בירר השומר את העניין עם מחלקת הבטחון ואו20.2.3102

(. עיון בכרטיס 20.2.3102התגלה שתוקפו של האישור פג כחמישה חודשים קודם לכן )ביום 

" ותאפשר לו כניסה לחמישה 2" כך שתיראה כמו "2הכניסה גילה שהנקבל שינה את הספרה "

מסירת של עבירות  הנקבלעבר במעשים אלה על פי הנטען בכתב הקובלנה, ודשים נוספים. ח

ידיעה כוזבת או ביצוע מעשה תרמית לשם קבלת זכויות באוניברסיטה ושל התנהגות שאינה 

לתקנון  32.01-ו 32.3ס' פי לעבירות )הולמת את כבוד האוניברסיטה או מעמד של תלמיד 

 (. , בהתאמהח(סטודנטים )תשס" –המשמעת 

ועל  לובעובדות ובעבירות שיוחסו  , במסגרת עסקת טיעון,הנקבל הודהדיון ההקראה ב

של מסירת ידיעה כוזבת או ביצוע מעשה תרמית לשם קבלת זכויות בעבירות  אותוהרשעתי  כן

באוניברסיטה ושל התנהגות שאינה הולמת את כבוד האוניברסיטה או מעמד של תלמיד 

  , בהתאמה(.סטודנטים )תשס"ח( –לתקנון המשמעת  32.01-ו 32.3 )עבירות לפי ס'

שהיא מאזנת באופן  , לפיהחלטתי לקבל את עסקת הטיעוןלאחר ששמעתי את הצדדים, 

הנקבל ראוי בין חומרת העבירה מחד גיסא, לבין הנסיבות המיוחדות של ביצועה, מאידך גיסא. 

הוא היה חולה בשפעת והיה חייב להכנס . בלחץ רב במיוחדשבאותו יום היה נתון הסביר 

בפניי הוצגו בנוסף, בכל ארבעת התארים שעשה עד כה לא הסתבך בהליך משמעתי. לקמפוס. 

ראש התכנית בהתנהגות ארגונית בפקולטה המלצות המעידות על אופיו הטוב של הנקבל, מאת 

הנקבל שב והתנצל לניהול, ומאת דקאן בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה. 

מהנסיבות עולה, כי היה יכול להיכנס לאוניברסיטה גם על מעשיו והביע חרטה עמוקה וכנה. 

לולא היה מזייף את תעודת הכניסה. ברור, אם כן, שעשה את המעשה לאור הלחץ הרב בו היה 

שרוי וכי הדבר שיבש את שיקול דעתו. למרות זאת, מעשה של זיוף תעודה הוא חמור, ויש 

 וכאשר מדובר בתלמיד דוקטורט, חמורים הדברים פי כמה.הלום אותו בענישה משמעותית. ל

  של הנקבל כדלקמן: עונשולפיכך, אני גוזר את 



בעבודות תומר ש, (סמסטר א' תשע"ד) לסמסטר אחדהרחקה בפועל  .א

בתיאום עם דקנאט עשו שיישעות ) 21לתועלת הציבור בהיקף של 

תחילת לעד של עבודות השירות את ביצוען  על הנקבל לסיים. (הסטודנטים

 שנת הלימודים תשע"ה. 

 .סמסטר עד לסיום התוארשל תנאי -עלהרחקה  .ב

   

 ניתן היום,___________, בהיעדר הצדדים.

 

 .התלמידיפורסם ללא שם 

 

 

           

 ישי בלנק 'פרופ       

 הממונה על המשמעת       


