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סמינר היה במסגרת . בחוג ללימודי מזרח אסיההנו תלמיד לתואר שני )מסלול תזה(  תהנקבל

. הנקבל החליט לערער על הציון וכנהוג 00עליו להגיש רפרט, עליו קיבל מהמרצה את הציון 

. המרצה תסגל אחר אשתת אצל במקרים אלה, ועדת הוראה העבירה את הרפרט לבדיקה חוזר

עבודה בעברית שהגיש האחרת גילתה, להפתעתה, כי הרפרט שהוגש הוא תרגום לאנגלית של 

קובלנה, עבר כתב הבכך, נטען בהנקבל במסגרת סמינר אחר, אותו לימדה סמסטר קודם לכן. 

ן לתקנו 4..2-ו 3..2הנקבל על עבירות של הונאה בעבודה והפרת הוראות )לפי סעיפים 

 סטודנטים )תשס"ח( בהתאמה(. –המשמעת 

הנקבל והקובל הגיעו להסדר טיעון, לפיו יודה הנקבל במעשים ובעבירות שיוחסו לו. 

 4..2-ו 3..2של הונאה בעבודה והפרת הוראות )לפי סעיפים בעבירות  לפיכך, אני מרשיע אותו

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

, למרות החריגה מרף לקבל להסכמה לגבי העונש, אותה החלטתיהקובל והנקבל הגיעו 

בנסיבות העניין מוצדקת שנת הרחקה מלאה. (, שהוא א30ס' הענישה הנדרש לפי התקנון )

ראשית, אין המדובר בהעתקה ממקור חיצוני או ברכישת עבודה, . החריגה לאור מספר סיבות

שכן רב הוא המרחק, לדעתי, בין  אלא בשימוש בעבודה עצמית. לעובדה זו חשיבות רבה,

תלמיד העושה שימוש חוזר )ואסור( בעבודה שלו, ובין תלמיד המבקש לנכס לעצמו עבודה 

בפניי הוצגו נסיבות אישיות קשות. בשנה שקדמה לאירוע ההעתקה שכלל לא כתב. שנית, 

המטפלת אובחן הנקבל כסובל מדיכאון חריף. על פי חוות הדעת של הפסיכולוגית הקלינית 

מדובר במצב נפשי שהלך והחמיר והשפיע על כל תחומי עוד קודם לאירוע ההעתקה בנקבל 

חוות הדעת מתריעה כי ענישה חמורה מדי עלולה . אלה הפרטיים ביותרחייו של הנקבל, לרבות 

אחריות מלאה על  חשלחבל בהליך השיקום הנפשי אותו עובר הנקבל ומבהירה כי הנקבל 

לקח אחריות מלאה . שלישית, הנקבל על האירוע גם בפניההעמוק ת צערו וכי הביע א מעשיו

בהזדמנות הראשונה על מעשיו והביע חרטה מלאה וכנה גם בפניי. השתכנעתי כי הוא מבין את 

ומצטער עליהם. רביעית, הנקבל אף השעה עצמו חש בושה עמוקה בגינם  ,חומרת מעשיו

 מלאה על מעשיו.לקיחת אחריות ילה מלימודים ברגע שההעתקה התגלתה ואף בכך ג



  של הנקבל כדלקמן: לפיכך, אני גוזר את עונשו

 הקובלנה.והקורס נשואי  העבודהפסילת  .א

הנקבל יוכל לחזור  ב' תשע"א(.-הרחקה בפועל לשני סמסטרים )א' ו .ב

 ללימודים בסמסטר א' תשע"ב.

ל על כללימודים,  מיום חזרתותיים לשנה לתקופה של שנהרחקה על תנאי  .ג

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

   

 ניתן היום,___________, בהיעדר הצדדים.
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