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  החלטת הממונה על המשמעת

  
פסק דין

  

 על פי כתב הקובלנה .בפקולטה למדעי החברה בחוג למדע המדינה ית סטודנטהינה תהנקבל .1

מבוא "העתיקה מן האינטרנט חלקים ניכרים מעבודת ביניים במסגרת הקורס הנקבלת 

 . מהציון הסופי בקורס20%שמשקלה " למחשבה פוליטית

העבודה נשוא . הגישה למעשה עבודה אחת שנפסלה מטעם דומהת על פי כתב הקובלנה הנקבל .2

אך גם בעבודה ,  חלף העבודה הראשונה שנפסלה הנקבלתקובלנה זו היא העבודה שהגישה

 .החלופית הופיעה העתקה מן האינטרנט

 – לתקנון המשמעת 29.3יש משום עבירה על סעיף  ,בעובדות המפורטות על פי כתב הקובלנה .3

 - וכן הפרה של הוראות המתייחסות לעבודת בית, הונאה בעבודת בית – )ח"תשס(סטודנטים 

 ).ח"תשס( סטודנטים – לתקנון המשמעת 29.4

 על עבירה מרשיע אותהלפיכך אני .  בכתב הקובלנהלהבעובדות המיוחסות  הודתה תהנקבל .4

ת רפוכן בעבירה של ה, בעבודת ביתהונאה  – המשמעת לתקנון 29.3כאמור לעיל לפי סעיף 

 ).ח"תשס( סטודנטים – לתקנון המשמעת 29.4 - הוראות ביחס לעבודת בית

 .כפי שנהוג בערכאה זו אני מכבד את הסכמתם. הגיעו להסכמה לעניין העונש תהקובל והנקבל .5

קיימת דרישה קטגורית הונאה  הוראת תקנון המשמעת ולפיה בעבירות של יש כמובן לזכור את .6

ממונה על המשמעת רשאי לחרוג ה. הלימודים למשך שנהלענישה מינימלית של הרחקה מן 

 . שוכנעתי כי במקרה שלפנינו חלו נסיבות מעין אלו. לקולא רק בנסיבות מיוחדותממנה

 הנוצריימדובר בערביה . ד יוסף סמארה הסביר בפני את הרקע המאתגר של הנקבלת"עו  .7

הנקבלת נתמכת על ידי . ממזרח ירושלים אשר סביבת המגורים שלה עוינת את לימודיה

המתריע כי הפסקת  ההכנסיי במלגה שמאפשרת את לימודיה ובפני הוצג מכתב של ההכנסיי

כמו כן הביעה הנקבלת צער על המעשה ומן . לימודים של הנקבלת עלולה להוביל לביטול המלגה

 מן הציון 20%בהיקף של שלושה עמודים ובמשקל של , בעבודת בינייםהראוי גם לציין כי דובר 

שבמקרים שנתקלתי גם היקף ההעתקה מן האינטרנט שהוצג לפני לא היה מן הגרועים . הסופי

 .בהם בעבר
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 :בהתאם לאמור לעיל אני גוזר על הנקבלת את העונש המוסכם הבא .8

  :  כדלקמןת של הנקבלהאת עונשאפוא אני גוזר  .9

  ותוכל לשוב  )ע"תש' סמסטר ב (הנקבלת תורחק מן הלימודים לסמסטר אחד)  1             
  .א"עתש'  א טרמסס וללמוד בתחילת                  

  
  .פסילת הקורס והעבודה נשואי הקובלנה)   2  

  
    אשר יומר לעבודות לתועלת תורחק מן הלימודים לסמסטר נוסף הנקבלת )  3

   כל  . בהשגחת דקאן הסטודנטיםבהנחיית ו,  שעות50הציבור בהיקף של      

  א כתנאי לחידוש לימודי "תשע' תחילת סמסטר אליושלמו עד  העבודות      

  .הנקבלת     

 
  הנקבלת תורחק על תנאי למשך שני סמסטרים מן הלימודים וזאת בכל מקרה )   4

.א"תשע' טר אשל ביצוע עבירת הונאה בשנתיים שמניינם יחל עם פתיחת סמס      

   

  .בהיעדר הצדדים,___________, ניתן היום

  .יפורסם ללא שם התלמיד

  
  

                      

  שרון חנס 'פרופ              

הממונה על המשמעת              
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