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הינה סטודנטית בפקולטה למדעי הרוח בחוג לאנגלית. במסגרת הקורס "תרגיל  תהנקבל .1

כתיבה תרבות אמריקה" היה על הנקבלת להגיש מספר עבודות בכתב. במהלך סמסטר ב' 

משפטים שנלקחו ממקורות אינטרנטיים ללא ייחוס. הנקבלת  הגישה הנקבלת עבודה שכללה

זומנה למנחת הקורס וזו הסבירה לה שוב את הכללים והנהלים לגבי פלגיאט ונרשמה לה 

אזהרה בלבד. מספר שבועות לאחר מכן הגישה הנקבלת עבודה נוספת בה שוב העתיקה 

 חלקים מהעבודה מהאינטרנט ללא שימוש בכללי ציטוט נאות.

לת טענה כי במעשים אלו עברה הנקבלת עבירות של הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה הקוב .2

עבירה לפי  –סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו 

לטענת הקובלת  כמו כן, עברה הנקבלת סטודנטים )תשס"ח(. –לתקנון המשמעת  29.3סעיף 

אות המתייחסות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת על עבירה של הפרה של הור

גמר או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות 

סטודנטים  –לתקנון המשמעת  29.4עבירה לפי סעיף  –במהלך בחינה בכתב או בעל פה 

 )תשס"ח(.

 .ובאשמההנקבלת הודתה בעובדות  .3

העונש שהוסכם על המקל בעונשה של הנקבלת.  טיעוןנקבלת הגיעו להסדר הקובלת וה .4

+ א' תשע"ו(, אבל הנקבלת תוכל תשע"ה הצדדים כולל הרחקה בפועל לשני סמסטרים )ב' 

 25עלת הציבור בהיקף של להמיר את ההרחקה מסמסטר א' תשע"ו תמורת ביצוע עבודות לתו

שעות ובתאום עם דקנאט הסטודנטים. יודגש כי ביצוע וסיום העבודות יהוו תנאי לחזרתה 

פסילת הקורס נשוא הקובלנות והרחקה על העונש כולל גם את  ללימודים בסמסטר א' תשע"ו.

 תנאי של שנה למשך שנתיים מיום חזרת הנקבלת ללימודים.

לנקבלת יש נסיבות מקילות, שכן היא עברה  .דר הטיעון ראוית הקובלת שהסקיבלתי את עמד .5

לאחר לידת ילדה הראשון, על כל הקשיים הכרוכים בכך. את העבירות הנ"ל זמן קצר יחסית 

יחד עם זאת, דחיתי את עמדת הקובל לפיה הנקבלת לקחה אחריות על מעשיה והביעה חרטה. 

סיבות מקלות. באשר לקשיי השפה, יש להתחשב במגזרה של הנקבלת ובקשיי השפה שלה כנ

לאור האזהרה הקודמת שניתנה לנקבלת, השתכנעתי שהאיסור היה ברור לה. באשר למגזר, 

 ויה, שכן אינו רלוונטיכלל למידת הענישה הרא ונטיאינני מקבל ששיוכו המגזרי של אדם רלו

 למידת אשמתו.  

 ונש הבא:את העקשת הצדדים, אני גוזר על הנקבלת לאור כך, בהתאם לב .6

  'א' תשע"ו(. הנקבלת תוכל להמיר את תשע"ההרחקה בפועל לשני סמסטרים )ב +

 25ההרחקה מסמסטר א' תשע"ו תמורת ביצוע עבודות לתועלת הציבור בהיקף של 



שעות ובתאום עם דקנאט הסטודנטים. יודגש כי ביצוע וסיום העבודות יהוו תנאי 

 לחזרתה ללימודים בסמסטר א' תשע"ו.

 קורס נשוא הקובלנות.פסילת ה 

 .הרחקה ע"ת של שנה למשך שנתיים מיום חזרת הנקבלת ללימודים 
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