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 פסק דין
 

 (ין וגזר דין)הכרעת ד
 

 

. על פי כתב לתואר השני בבית הספר למוסיקה שבפקולטה לאומנויותתלמיד כנגד בפני קבילה 

סמינריון היה על הנקבל להגיש עבודה סמינריונית. במהלך בדיקת העבודה הקובלנה, במסגרת 

מדובר בתרגום לעברית של גילתה המרצה שהטקסט מוכר לה, ולאחר בדיקה אכן מצאה ש

–עבודה שנכתבה במקור ברוסית על ידי מוסיקולוגית בעלת שם עולמי. מלבד המבוא והסיום 

כל העבודה היתה מועתקת, מבלי שהדבר צוין בעבודה, בהערת שוליים או ברשימה 

הונאה של עבירות  הנקבלעבר במעשים אלה על פי הנטען בכתב הקובלנה, הביבליוגרפית. 

סטודנטים  –לתקנון המשמעת  2..1-ו 3..1ס' פי לעבירות )בעבודה הפרת הוראות ובעבודה 

 (. , בהתאמה)תשס"ח(

לאחר מספר דיונים מקדימים, הגיעו הצדדים להסכמה, במסגרתה הודה הנקבל 

בעבירות של הונאה בעבודה  , הרשעתי אותובמעשים ובעבירות שיוחסו לו. לאור הודאה זו

, סטודנטים )תשס"ח( –לתקנון המשמעת  2..1-ו 3..1עבירות לפי ס' והפרת הוראות בעבודה )

 בהתאמה(.  

העונש המוסכם שהוצג לי הוא סביר בהתחשב בנסיבות המקרה. מדובר בעבודה 

סמינריונית שלמה שהועתקה, ובכך אין ספק שהנקבל פגע באופן חמור באושיות היושרה 

על עבודות סמינריוניות, המהוות פעמים  האקדמית. כידוע, מקפידות רשויות המשמעת במיוחד

רבות את גולת הכותרת של הלימודים האקדמיים. עם זאת, הסכמתי לחרוג מעט אל מתחת לרף 

השנה הנדרשת על פי תקנון המשמעת במקרה של הרשעה בעבירת ההונאה, ולהסתפק בשני 

לאור הנסיבות הבאות: ראשית, הנקבל הודה בפה מלא סמסטרים בלבד )במקום שנה מלאה( 

בעבירה, התחרט, וקיבל על עצמו אחריות מלאה. שנית, מסלול הלימודים של הנקבל הוא 

מוסיקה מעשית, ועל כן למרות שמדובר בתלמיד לתואר שני, הרי שאין לו כמעט ניסיון 

ז ללימודים, כמו בתוכניות בעבודות מסוג זה, ובמקרה זה העבודה התיאורטית אינה מהווה מרכ

עיוניות רגילות. אין בכך להפחית מחומרת ההעתקה וההונאה, אולם יש בכך להפחית 

מההחמרה בה אנו נוקטים לעיתים כשמדובר בעבודות סמינריוניות. שלישית, מדובר בתלמיד 

טוב מאוד, ואשר מרציו הופתעו מאוד לגלות את מעשה ההונאה, כיוון שהדבר היה כה חריג 



להתנהגותו ולהערכתם אותו. רביעית, לקחתי בחשבון את עינוי הדין שעבר על הנקבל מאז 

 האירוע.

  של הנקבל כדלקמן:עונשו לפיכך, אני גוזר את 

 פסילת הקורס והעבודה נשוא הקובלנה. .א

 . (ב' תשע"ד-סמסטר א' ו) הרחקה בפועל לשני סמסטרים .ב

שע"ד. זאת, לאור מניעת אישורים ממועד הדיון ועד סוף סמסטר ב' ת .ג

לא יהא העובדה שהנקבל מצוי בשלבים האחרונים ללימודיו ויש חשש ש

 די בהרחקה בפועל.

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