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החלטת הממונה על המשמעת
גזר דין

 .1הנקבלת הינה סטודנטית במסגרת לימודי השלמה לקראת תואר שני בדיפלומטיה .הנקבלת
הורשעה בעבירה של הפרת הוראות בהתייחס לנסיבות הבאות אשר פורטו בכתב הקובלנה.
הנקבלת השתתפה בקורס "אסטרטגיה בעידן המודרני" כאשר המטלה המסכמת בקורס
הינה עבודה בהיקף של  10עמודים .בבדיקת העבודה התברר כי למעלה ממחציתה הועתקה
ממאמר תוך הפרה של כללי הציטוט .עם זאת קיימת בעבודה הפנייה למאמר ממנו נלקח
החלק המועתק.
 .2בהכרעת הדין זוכתה הנקבלת מחמת הספק מעבירת ההונאה והיא הורשעה כאמור בעבירה
של הפרת הוראות בגין כתיבת עבודה שרובה ככולה לא הייתה עבודה עצמאית שלה .
 .3בשלב הכרעת הדין ציינתי כי עמדתי הכללית היא שהענישה בעבירת הפרת הוראות צריכה
להיות כבידה באופן יחסי כאשר נסיבות עבירת הפרת ההוראות מקשות בבירור השאלה אם
מדובר בעבירת הונאה או בעבירת הפרת הוראות ללא כוונת מרמה.
 .4הקבילה בקשה להטיל על הנקבלת עונש של הרחקה בפועל לסמסטר ובהיעדר נסיבות
מקלות או מיוחדות אני סבור כי זהו רף ענישה ראוי.
 .5אין ספק כי הנקבלת התרשלה למצער ,בכתיבת העבודה .לא יעלה על הדעת כי עבודה
באוניברסיטה תכיל עמודים שלמים אשר נלקחים בשלמותם ממקור אחר .כתיבת עבודה
בדרך שכזו פסולה גם אם החלקים המועתקים מצוינים בבירור בסימני מרכאות כציטוט
ובוודאי שהמעשה פסול כאשר אין ציון כאמור.
 .6עם זאת אין המקרה שלפנינו המקרה המתאים למצות את הדין עם הנקבלת .במהלך הדיון
ניכרה החרטה הברורה של הנקבלת וניתן היה להסיק לפחות מחמת הספק כי עשתה את
שעשתה מתוך תמימות רשלנית ולא מעבר לכך .כמו כן מדובר בלימודי השלמה לקראת
תואר שני כאשר התואר הראשון של הנקבלת לא כלל כתיבת עבודות מעין אלו וייתכן כי
ניסיונה המועט של הנקבלת בכתיבת עבודות באוניברסיטה עמד לה לרועץ.
.7

לאור האמור לעיל אני גוזר את עונשה של הנקבלת כדלקמן:
א .הקורס נשוא הקובלנה "אסטרטגיה בעידן המודרני" ייפסל.
ב .עונש הרחקה על תנאי לתקופה של שנה במקרה שהנקבלת תעבור עבירה דומה נוספת
במהלך לימודיה באוניברסיטה בשלוש השנים הבאות.
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ניתן היום ,___________,בהיעדר הצדדים.
יפורסם ללא שם התלמידה.
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