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הינה תלמידה לתואר שני בלימודי ביטחון בפקולטה למדעי החברה. במסגרת הקורס  תהנקבל .1

"גישות חדשות לחקר שלום וביטחון" היה על הנקבלת להגיש עבודה בכתב. במהלך בדיקת 

ים נרחבים מהעבודה מועתקים ממספר אתרים באינטרנט מבלי לציין העבודה עלה כי חלק

 את המקור ו/או להפנות אליו.

עבירות של הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה  תהנקבל ההקובלת טענה כי במעשים אלו עבר .2

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

לטענת הקובלת  תכמו כן, עברה הנקבל סטודנטים )תשס"ח(. –תקנון המשמעת ל 29.3סעיף 

על עבירה של הפרה של הוראות המתייחסות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת 

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

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

 )תשס"ח(.

 .ובאשמהה בעובדות תהוד תהנקבל .3

הרחקה בפועל לשני סמסטרים, פסילת הקורס טענה שהעונש הראוי במקרה זה הוא הקובלת  .4

עונש זהו עונש מקל יותר מ חקה על תנאי של שנה למשך שנתיים.נשוא הקובלנה והר

שכן העונש המבוקש של גם ברישום בגיליון הציונים,  הרחקה, הכרוך המינימום של שנת

 לא כרוכה ברישום כזה. לשני סמסטרים הרחקה 

אף יותר ולהמיר את אחד הסמסטרים בעבודות שירות, הנקבלת טענה כי יש להקל בעונשה  .5

כוונה ולא הייתה לה מדובר במעידה חד פעמית, בעבודה שהוגשה טרם זמנה, כן מדובר ש

מלאה להונות. הנקבלת גם הושפעה מאוד מההליך המשמעתי שמנוהל נגדה, ובכך למעשה 

חלק חשוב בענישה כבר בא לידי ביטוי. הנקבלת חוששת שהרחקה ממושכת תרחיק אותה 

 ממסלול חייה התקין ומשאיפתה ללכת בעקבות אביה. 

ועל לעבודות נסיבות המקרה הזה אינן מצדיקות לדעתי המרה של חלק מעונש ההרחקה בפ .6

שירות. הנקבלת לא הייתה מעוניינת לשאת דברים בעת הדיון כך שהיה קשה לי להתרשם 

 םליה. יחד עבאופן בלתי אמצעי מטענות בא כוחה באשר ללקיחת האחריות והשפעת ההליך ע

מבטא הקלה לא מבוטלת כבר העונש שביקשה הקובלת זאת, גם אם טענות אלו כולן נכונות, 

שום בגיליון הציונים עלול להקשות על הנקבלת לחזור למסלול חייה התקין אף בעונש, שכן רי

כפי שטענה הקובלת, שיקול הדעת הנתון בתקנון לבית הדין יותר מאשר ההרחקה עצמה. 

לאור כך, לא מצאתי לנכון עבודות שירות צריך להיות מופעל במשורה. הרחקה בפועל ללהמיר 

 ע בתקנון, שנקבע, כזכור, כסף מינימלי.להתרחק עוד יותר מסף הענישה הקבו

 



  

 את העונש הבא: תאני גוזר על הנקבללאור כך,  .7

  ב' תשע"ו-בפועל לשני סמסטרים א' והרחקה. 

 .פסילת הקורס נשוא הקובלנה 

 .הרחקה ע"ת של שנה למשך שנתיים 

 

 .יפורסם ללא שם הנקבל ניתן ביום ____________ בהיעדר הצדדים. .8

 

_______________ 

          "ר עמית פונדיקד

 תסגן ממונה על המשמע


