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 החלטת סגן הממונה על המשמעת
 

 פסק דין
 
 

 .הנקבל הינו תלמיד שנה ד' בפקולטה למשפטים ובפקולטה לחשבונאות .2

ד הנקבל באוניברסיטה אחרת בשנים תש"ע ותשע"א למעל פי הנטען בכתב הקובלנה,  .1

משפטים וחשבונאות. במהלך שנת הלימודים תשע"א הורשע הנקבל בתכנית משותפת ל

ונגזר עליו, בין היתר, עונש הרחקה בעבירת הונאה ליך משמעתי באותה אוניברסיטה בה

נרשם  יהםבהסתמך עלו ,בהמשך, זייף הנקבל אישורים בדבר לימודיו הקודמים לשנה.

 כאן, התקבל להמשך לימודים רציף באותם חוגיםללימודים באוניברסיטת תל אביב, 

 .דים  תשע"בולמד באוניברסיטה בפועל החל משנת הלימו

כתב הקובלנה מייחס לנקבל מסירת ידיעה כוזבת ביודעין לאוניברסיטה וביצוע מעשה  .3

תרמית לשם קבלת זכויות באוניברסיטה או בקשר ללימודים באוניברסיטה, עבירה לפי 

סטודנטים )תשס"ח(. בנוסף, מיוחסת לנקבל  התנהגות  –לתקנון המשמעת  1..1סעיף 

 20..1ניברסיטה או מעמד של תלמיד, עבירה לפי סעיף שאינה הולמת את כבוד האו

 לתקנון.

לחוק העונשין  162כמשמעותה בסעיף  עבירה פלילית לכאורה חשש כי נעברהה לאור .4

 1..3הודעה לב"כ היועץ המשפטי לממשלה כאמור בסעיף  הוריתי למסור, 2.11 –תשל"ז 

הודיעה יעל שרף,  23.21.1021במכתב תשובה מיום  לחוק העונשין. .16לתקנון ובסעיף 

 סגנית בכירה לפרקליט המדינה, כי אין מניעה להמשיך בהליך המשמעתי.

 . ואף הביע חרטה על מעשיו המפורטות בכתב הקובלנההנקבל הודה בעובדות  .5

לתקנון )מסירת ידיעה כוזבת,  1..1הנני מרשיע את הנקבל בעבירה האמורה לפי סעיף  .6

)התנהגות שאינה הולמת(  20..1בעבירה לפי סעיף  תרמית(. אינני נזקק להרשיע אותו

 שחומרתה פחותה.

ב"כ הקבילה והנקבל, באמצעות בא כוחו, הציגו בפני הסדר מוסכם לעניין העונש, הכולל  .1

 -ו 30.22הרחקה לצמיתות מהאוניברסיטה וביטול ההישגים בלימודים, כאמור בסעיפים 

 לתקנון. 30.21

שאילולא תרמית מחושבת ומתמשכת,  עיקרהשאין ספק שמדובר בפרשה חמורה,  .2

ההכשרה ביסודות באושיות ההשכלה האקדמית בכלל, ו נתגלתה היתה פוגעת

חומרת המעשים בהם הורשע  הפרופסיונאלית בתחומי המשפטים והחשבונאות בפרט.

. על כן, הנני מקבל את ההסדר המוסכם לעניין הנקבל מחייבת ענישה ברמה המירבית

 העונש.

ר על הנקבל הרחקה מהאוניברסיטה לצמיתות וביטול ההישגים הלימודיים. הנני גוז ..

 ממילא לא ינתנו לנקבל תעודות או אישורים המעידים על לימודיו.

 



 

 

 

 32.2ככלל, עונש ההרחקה לצמיתות גורר רישום העבירה בגיליון הציונים כאמור בסעיף  .20

 ת הזכות לתעודות או לתקנון. במקרה שלפנינו, לאור ביטול ההישגים בלימודים ושליל

ישורים, לא ינתן לנקבל גיליון ציונים כלל. למען הסר ספק, לו היה מופק גיליון ציונים, א

 היה חל.  32.2האמור בסעיף 

ממנו מחיר כבד. אני מקווה שישכיל לנווט  ההנני מיצר על הנקבל, ששרשרת מעידותיו גוב .22

      ך. לייעוץ במידת הצור ישקול לפנותדרכו, ואת המשך היטב 
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