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 פסק דין
 

 (ין וגזר דין)הכרעת ד
 

 

היא סטודנטית לתואר ראשון בחוג לפסיכולוגיה. במסגרת הקורס "פסיכופתולוגיה:  תהנקבל

שחלקים גישות דינאמיות" היה עליה להגיש עבודה סופית בכתב. בבדיקת העבודה התברר 

וממקור נוסף באינטרנט.   2001מעבודה שהוגשה באוניברסיטת בר אילן בשנת ממנה הועתקו 

על עבירות של הונאה בעבודה והפרת הוראות )לפי  תהנקבל הקובלנה, עברכתב הבכך, נטען ב

 סטודנטים )תשס"ח( בהתאמה(. –לתקנון המשמעת  4..2-ו 3..2סעיפים 

ת במעשים ובעבירות הנקבלבמסגרתו הודתה והקובל הגיעו להסדר טיעון,  תהנקבל

של הונאה בעבודה והפרת הוראות )לפי סעיפים בעבירות  מרשיע אותהשיוחסו לה. לפיכך, אני 

 סטודנטים )תשס"ח( בהתאמה(. –לתקנון המשמעת  4..2-ו 3..2

למרות החריגה מרף לגבי העונש,  תהקובל והנקבללקבל את הסכמתם של  החלטתי

לאור  זאת, בראש ובראשונה,שנת הרחקה מלאה. (, שהוא א30ס' הענישה הנדרש לפי התקנון )

העובדה שהנקבלת סיימה את לימודיה ויש לה אף קורס עודף בו היא יכולה לעשות שימוש כדי 

הוסכם על רכיב עונש של . לפיכך, , למרות שהקורס נשוא הקובלנה נפסללסיים את התואר

מניעת אישורים, שיחליף למעשה את עונש ההרחקה בפועל. בנוסף, ישנן מספר נסיבות 

הנקבלת הודתה בהזדמנות הראשונה שהייתה לה, ראשית, . מהרף הקבוע החריגההמצדיקות את 

קיבלה אחריות על מעשיה, והתחרטה עליהם. השתכנעתי שחרטתה כנה וכי המדובר היה 

במעידה חד פעמית. שנית, הנקבלת סיימה למעשה את לימודיה בתום שנה"ל תש"ע ועל כן 

ת אישורים עד לסוף סמסטר א' תשע"ב משמעותם, למעשה, עיכוב של שנה וחצי בקבלת מניע

שלישית, למרות שאכן מדובר בהעתקה, הרי שברשימה הביבליוגרפית מצוי קישור התואר. 

למקור ממנו לקחה התלמידה את הקטעים המועתקים. בדבר זה יש כדי להצביע על כוונה 

המדובר לבסוף, אין המדובר בהעתקה מהסוג החמור.  פחותה להונות, ולכן על אף הודאתה,

עמודים(, שמתוכה הועתקו כשני עמודים, ועל כן היקף ההעתקה  8קטן יחסית )בעבודה בהיקף 

בנסיבות העניין, הרי שמחמיר גם עם העתקה בהיקף מצומצם, זה אינו עצום. אף שבית דין 

 לקולא.  , גם אם קטן,הדבר שיקול מסוים מהווה

  כדלקמן: תשל הנקבל אני גוזר את עונשהלפיכך, 



 הקובלנה.והקורס נשואי  העבודהפסילת  .א

 .מניעת אישורים עד לתום סמסטר א' תשע"ב .ב

על כל ללימודים,  מיום חזרתהתיים לשנה לתקופה של שנהרחקה על תנאי  .ג

 .לתקנון המשמעת 4..2-ו 3..2עבירה נוספת על סעיפים 
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