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 הכרעת דין וגזר דין

הינו סטודנט שנה ד' בחוג לכימיה בתוכנית המחקרית למצטיינים. במסגרת קורס הנקבל  .1

"כימיה קוונטית" היה על הנקבל להגיש עבודת גמר בכתב. מבדיקת העבודה עלה כי הנקבל 

 שנים מוקדם יותר. 4בעבודה משתי עבודות שהוגשו  העתיק חלקים נרחבים

הקובלת טענה כי במעשים אלו עבר הנקבל עבירה של הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה  .2

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

בר הנקבל לטענת הקובלת על סטודנטים )תשס"ח(. כמו כן, ע –לתקנון המשמעת  29.3סעיף 

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  29.4עבירה לפי סעיף  –במהלך בחינה בכתב או בעל פה 

 שס"ח(.)ת

 בעובדות ובאשמה. ל הודהנקבה .3

בשלב הטיעונים לעונש, העיד מרצה הקורס על העתיד המבטיח של הנקבל במחקר האקדמי.  .4

ההתרשמות האישית שלו מהנקבל הייתה יוצאת מן הכלל, ובפרט הוא התרשם מהכישרון 

יחס הרב שלו, מהיסודיות שלו ומאופן הליכותיו. למרות החשיבות הרבה שמרצה הקורס מי

אך מבלי לחסל  ,להיענש בחומרהאמנם לאמינות, הוא חשב שמדובר כאן במעידה, שצריכה 

. מרצה הקורס גם טען שהגזענות המחקרי להתפתח בתחוםאת סיכויו של הנקבל להמשיך 

פושה באוניברסיטה, ושהרשעה כזאת עלולה להקשות על הנקבל עוד מעבר למה שענישה 

 ים. כזאת הייתה מקשה על נקבלים אחר

הנקבל עצמו העיד בפני בית הדין וסיפר על חוסר השקט הנפשי בו הוא נתון מאז שהחל  .5

ההליך המשמעתי, על כך שהוא מבין ומפנים את חומרת המעשה ומודע לכך שמעתה והלאה 

 יצטרך להקפיד הקפדה יתירה בכל עניין של מהימנות. 

שירות  בעבודות אחד הסמסטריםיקש להקל בעונשו בדמות המרת ההרחקה להנקבל ב .6

והחלת עונש ההרחקה על סמסטר ב' במקום סמסטר א' תשע"ו, וזאת על מנת לאפשר לו 

 ללמוד קורס מסוים שקריטי להתקדמות שלו ושניתן אך ורק בסמסטר א'.  

קשה להבהיר שמדובר במקרה חריג שבחריגים, וזאת יאך ב הקובלת לא התנגדה לבקשות אלו .7

ל ב"כ הקובלת ושל מרצה הקורס מהנקבל, מאישיותו, מהצלחתו לאור ההתרשמות ש

  האקדמית עד כה ומהפוטנציאל הרב שמייחסים לו מוריו. 

  מאותן סיבות, אני מקבל את שתי בקשותיו של הנקבל וגוזר עליו: .8

  הנקבל יוכל להמיר את  לשני סמסטרים )סמסטר א' וב' תשע"ו(.הרחקה בפועל

שלפי בקשת  שעות, 40בעבודות שירות בהיקף של ההרחקה של סמסטר א' תשע"ו 

תבוצענה כולן עד לתחילתו של סמסטר ב'. יחד עם זאת, יוכל הנקבל  הקובלת

עבודות השירות. ביצוע להירשם וללמוד קורסים בסמסטר א' תשע"ו וזאת לפני סיום 

 ביצוע עבודות השירות במלואן הן תנאי לחזרתו ללימודים של הנקבל בסמסטר א' 



 

 

במידה ולא יסיים הסטודנט את עבודות השירות שלו במועד, הוא ז. "שעת

יורחק מסמסטר א' תשע"ז במקום סמסטר א' תשע"ו ממנו אמור היה להיות 

 מורחק. 

  נשוא הקובלנהפסילת הקורס. 

 .הרחקה על תנאי של שני סמסטרים למשך שנתיים 

 

 .יפורסם ללא שם הנקבל ____________ בהיעדר הצדדים. ביוםניתן  .1

 

 

_______________ 

          ד"ר עמית פונדיק

 תסגן ממונה על המשמע

 


