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 פסק דין
 

 (ין וגזר דין)הכרעת ד
 

. על פי הנטען בכתב הקובלנה, הנדסה' בפקולטה לבשנה ב יםתלמידשני כנגד בפני קבילה 

אליו היו רשומים עוד בשנת לימודיהם הראשונה היה " איקה "מעבדה בפיזבמסגרת קורס 

ממטלות הקורס. על פי עליהם להגיש דו"ח מסכם בניסוי באופטיקה אותו ביצעו יחד, כחלק 

הנטען בכתב הקובלנה, במהלך בדיקת הדו"ח הבחין מדריך המעבדה כי הנתונים והגרפים 

המופיעים בדו"ח אינם תואמים את אלו המופיעים במדידות. כמו כן, גילה המדריך כי בדו"ח 

אליו.  מופיע חלק בכלל לא בוצע בפועל בניסוי, תוך ציון שם של שותף לניסוי, שכלל אינו שייך

מבירור שנערך התגלה כי הנקבלים עשו שימוש בדו"ח ישן ממנו העתיקו את התוצאות והגרפים 

 יםהנקבל ועברבמעשים אלה על פי הנטען בכתב הקובלנה, )לרבות החלק שכלל לא בוצע(. 

לתקנון  2..6-ו 2..6ס' פי לעבירות )בעבודה הפרת הוראות הונאה בעבודה ושל עבירות 

 (. , בהתאמהטים )תשס"ח(סטודנ –המשמעת 

אותם הרשעתי  ועל כןלהם בעובדות ובעבירות שיוחסו  יםהנקבל הודודיון ההקראה ב

לתקנון  2..6-ו 2..6בעבירות של הונאה בעבודה והפרת הוראות בעבודה )עבירות לפי ס' 

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

אליה הגיעו הצדדים באשר לעונש.  בדיון שנקבע לטיעונים לעונש הוצגה בפניי הסכמה

לבצע  יםהנקבל והצדדים הגיעו להסכמה לפיה חלף הרחקה בפועל מאחד הסמסטרים, יוכל

. הסיבות להקלה זו מתחת לרף הענישה , כל אחדשעות 61עבודות לתועלת הציבור בהיקף של 

אחריות  בתחילת דרכם אשר הודו בהזדמנות הראשונה ולקחו יםהמקובל הן כי מדובר בתלמיד

הם ערכו את הניסוי במלואו אולם נקלעו למצוקה במהלך ההגשה ועל כן ; מלאה על מעשיהם

הרחקה בפועל מסמסטר א' תגרום בפועל עשו את הטעות הקשה של העתקת דו"ח קיים; 

להרחקה ארוכה יותר כיוון שקורסים רבים מסתמכים על קורסים שנלמדו בסמסטר א'; מדובר 

לשני התלמידים נסיבות אישיות קשות, אשר בדו"ח אחד בלבד ולא בעבודה מסכמת או בחינה; 

עצמו במהלך הוכחו בפניי. אחד מהם התייתם מאמו לפני תקופה קצרה והוא מכלכל את 

 הלימודים ומתמודד עם אבל. השני מתמודד עם האוטיזם של אחיו ואף הוא נדרש לכלכל עצמו.

הבהרתי כי מדובר סיבות אלה, אולם מכלול החלטתי לקבל את עסקת הטיעון לאור 

בירידה חריגה אל מתחת לרף המקובל, וכי חריגה זו נעשית אך ורק לאור מכלול הנסיבות 



הנסיבות האישיות הקשות של שני הנקבלים. הבהרתי כי אין לקבל רף זה לאור  הייחודי, ובייחוד

 כענישה סטנדרטית וכי נעשתה כאן ענישה במידת הרחמים.

  כדלקמן: יםשל הנקבל עונשםלפיכך, אני גוזר את 

 והעבודה נשוא הקובלנה." א"מעבדה בפיסיקה פסילת הקורס  .א

. (וסמסטר א' תשע"ד ' תשע"גסמסטר ב) הרחקה בפועל לשני סמסטרים .ב

 61)כל אחד מהם(  יםהנקבל ויבצע א' תשע"דכחלף להרחקה מסמסטר 

כתנאי בתיאום עם דקנאט הסטודנטים. עשו שיישעות לתועלת הציבור, 

מלוא לסיים את  ים, על הנקבללחידוש לימודיהם בסמסטר א' תשע"ד

 שירות עד לתחילת סמסטר א' תשע"ד.עבודות ה

 .מתן פסק הדיןמיום  שנתיים תקופה שללשל שנה תנאי -עלהרחקה  .ג
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