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פסק דין
(הכרעת דין וגזר דין)

הנקבל הינו סטודנט בפקולטה למדעי החברה במסלול חד חוגי במדע המדינה .בשנת הלימודים
תש"ע השתתף בסמינר ביחסים בינלאומיים והיה עליו להגיש עבודה סמינריונית .על פי כתב
הקובלנה ,מבדיקת העבודה עלה אצל המרצה חשד שחלקה הראשון מועתק ,לאור הבדלי רמת
ניסוח בין חלקי העבודה השונים .לאחר בירור עלה שכמחצית מהעבודה זהה לחלוטין למקור
אינטרנטי ,שהגישה אליו מותנית בהרשמה .על פי הנטען בקובלנה ,בכך עבר הנקבל עבירות של
הונאה בעבודה והפרת הוראות (לפי סעיפים  2..3ו 2..4-לתקנון המשמעת – סטודנטים
(תשס"ח) בהתאמה).
נקבעו שלושה מועדי הקראה ,שהודעו לנקבל כדין ,ולכולם לא הגיע הנקבל .במהלך
שיחת טלפון לקראת המועד השלישי ,הודיע הנקבל לגב' רונית כהן מהמזכירות האקדמית,
שהוא הפסיק את לימודיו וכי אין בכוונתו להגיע לדיוני המשמעת בעניינו .גב' כהן הבהירה לו
שאי התייצבותו לא פוטרת אותו מעונש ,וכי אם לא יופיע גם בפעם השלישית ,יתקיים דיון
בהיעדרו וכי עלול להינתן פסק-דין גם שלא בפניו .הנקבל מסר שהוא מודע לכך.
משלא הגיע הנקבל לדיון השלישי ,החלטתי לקיים את הדיון בהיעדרו ,מכוח הוראות
סעיף  54לתקנון המשמעת .בפניי הוצגה עבודתו הסמינריונית של הנקבל וכן המקור האינטרנטי
ממנו נטען כי הועתקה .אין ספק שחלקים נכבדים מן העבודה אכן הועתקו מילה במילה
מהמקור האינטרנטי .אף שקיימת הפנייה אחת למאמר ,החלקים המועתקים – כאמור ,מדובר
בכתשעה עמודים לכל הפחות – אינם מסומנים כציטוט .בהיעדרו של הנקבל לא ניתן לדעת את
הלך הרוח המדויק של הנקבל בזמן ההעתקה .אין לדעת מדוע הפנה בהערת שוליים אחת למקור
המועתק ,ומדוע העתיק כלשונם כתשעה עמודים (מתוך עבודה של  22עמודים) .משכך ,לא ניתן
אלא לקבוע שהנקבל התכוון לתוצאות הטבעיות של מעשיו ,קרי שקורא העבודה יחשוב,
בטעות ,שהנקבל כתב בעצמו את העבודה כולה ,בעוד שהוא העתיק כמעט את מחציתה.
לפיכך ,אני מרשיע את הנקבל בעבירות של הונאה בעבודה והפרת הוראות (לפי סעיפים
 2..3ו 2..4-לתקנון המשמעת – סטודנטים (תשס"ח) בהתאמה) .היקף ההעתקה והעובדה
שמדובר בעבודה סמינריונית מטים את הכף לחומרה .גם העובדה שהנקבל לא הגיע לדיון,

למרבה הצער ,לא יכולה לשמש לטובתו .בכך גילה הנקבל חוסר איכפתיות לגורלו במוסד ואף
נמנע מלקחת אחריות על מעשיו ולהתחרט .בנוסף ,אין בידיעתי האם התקיימו נסיבות מקלות
בהן ניתן היה להתחשב ,לאור אי הגעתו.
לפיכך ,אני גוזר את עונשו של הנקבל כדלקמן:
א .פסילת העבודה והקורס נשואי הקובלנה.
ב .הרחקה בפועל מהאוניברסיטה לשנתיים (תשע"ב ותשע"ג).
ג .הרחקה על תנאי לשנה לתקופה של שנתיים מיום חזרתו ללימודים ,במידה
ויחליט לחזור לאוניברסיטה.
ניתן היום ,___________,בהיעדר הצדדים.

יפורסם ללא שם התלמיד.
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