
 

 
 המזכירות האקדמית 

 הממונה על המשמעת
 37/2015ד/          בבית הדין המשמעתי                                                                                          

                                                                                     אוניברסיטת תל אביבב
 הממונה על המשמעת סגן בפני כב'  

 גבתוןדן  פרופ'                                                                                                                           
  

 אוניברסיטת תל אביב  :הקובלת
 באמצעות ב"כ עו"ד ירון זהבי  

 
 -נ   ג   ד        -  

 
   :הנקבל

 אתי דויטשעו"ד באמצעות ב"כ   
 

 פסק דין
 

 :פסק הדיןעובדות ורקע ל
בבחינה במקצוע 'משפט  ,6.7.15. ביום למשפטים בפקולטהת היא סטודנטית שנה ג' הנקבל .1

, עשתה הנקבלת שימוש בתואר הראשון במשפטים החטיבה השניהרת לימודי גמינהלי' במס
לעשות שימוש המתירה  מפורשתוזאת בניגוד להנחיה  /הדגשות,בקובץ חקיקה שהיו בו רישומים

כלשהם. התוספת נתגלתה ע"י המרצה  תספוכלומר ללא רישום או תבלבד בקובץ חקיקה 'נקי' 
 י.וע"ה שלו ועל כך הוגש נגדה כתב הקובלנה הנוכח

יים דעו"ד ירון זהבי, וב"כ הנקבלת עו"ד אתי דויטש, הגיעו הצד האוניברסיטה,במו"מ בין ב"כ  .2
 להסדר, לפיו יופחת סעיף העבירה ויהיה עונש מוסכם.

לדבריה הסימונים, או חלקם, לא היו  אסורים. הנקבלת מודה בהבאת הקובץ הנ"ל כשבו סימונים .3
אם כי אות, ורה תקובץ. היא מודעת לכך שזו הפר/ לה את השהשאילשלה כי אם נעשו ע"י מי 

מתחרטת על כך ומבינה שזה מעשה לדבריה לא היתה לה כל כוונה להונות, ולא עשתה כן. היא 
 .המקצועי הדביה"ד לא תפגע בעתי שהחלטתלא ראוי. הנקבלת מבקשת 

 במוסדסטודנטים  בתכנית חילופיממש בקרוב השתתף ליועדת מב"כ הנקבלת מוסיפה שהנקבלת  .4
לימודיה חשובים לה ומעולם לא יוקרתי בצרפת, וחוששת שמא ההרשעה הנוכחית תפגע בזה. 

 בצעה עבירה לפני כן.

הוראות בבחינות ובעבודות, במיוחד אצל מי  לפיד עקלנקבלת שצריך להזהר מאד ולה ברתיהס .5
מלצתי שמכשיר עצמו להיות עו"ד, מקצוע שבו הרשעה בדין משמעתי עלולה לעלות ביוקר. ה

 לנקבלת להזהר יותר בעתיד.
 :החלטה

מורשעת ע"פ  לפיכך הנקבלתכ הנקבלת. "וב ההאוניברסיטבל את ההסדר שהוסכם בין ב"כ קאני מ .6
לתקנון המשמעת, ובהסכמת ב"כ הצדדים  29.4לפי סע' ל הפרת הוראות שהודאתה בעבירה 
 לתקנון המשמעת, גוזר עליה את העונשים הבאים: 30סעיף  ילפומתוקף סמכותי 

 לתקנון המשמעת. 30.12לפי סעיף  רס נשוא הקובלנהופסילת הק .א

במידה ותעבור הרחקה ע"ת של סמסטר כשתוקף התנאי הוא למשך שנה מיום מתן גזר הדין,  .ב
 לתקנון המשמעת. 33.1-ו 30.10דומה, וזאת לפי סעיף הנקבלת עבירה 

 .וומסכימה לאת ההסדר ת הנקבלת מקבל .7

 ההחלטה והעונש יפורסמו ללא פרטים מזהים כלשהם.  .8
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