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 גזר דין
 

 :עובדות ורקע לגזר הדין
ע"פ הודאתו, ובהמשך להסדר טיעון בין ב"כ לבין הקובל מטעם  28.10.2015הנקבל הורשע ביום  .1

 וכן בעבירה של סטודנטים )תשס"ח(.  --לתקנון המשמעת  29.3, על פי ס' בהונאה, האוניברסיטה
 לתקנון המשמעת. 29.4הפרת הוראות המתייחסות לעבודת בית, על פי ס' 

, סטודנט למשפטים, לקח חלק בקורס המקרה הרלוונטיות להרשעה הן בקצרה, שהנקבל עובדות .2
ת הנקבל פתקים חבויים המכילים את החומר במהלך הבחינה בקורס נמצאו ברשו. במשפט מנהלי

שהתירו לעשות שימוש רק בסילבוס הקורס והחקיקה כפי הנלמד, בניגוד להוראות הבחינה 
 שהועלו לאתר האינטרנט ללא שינויים או תוספות.

כי מדובר באדם ערכי, אשר הנקבל באת כוח  הההקראה ודיון בעסקת הטיעון, הסבירבמסגרת דיון  .3
מדובר במעידה חד פעמית בעקבות במהלך חייו תרם בצורה יוצאת דופן לקהילה ולחברה וכי 

מצב נפשי קשה אליו נקלע הנקבל. באת כוח הנקבל הציגה חוות דעת של פסיכולוגית קלינית 
קומות בהם בכירה, בטיפולה היה הנקבל, וכן מגוון מכתבי המלצה הן ממרצים אצלם למד והן ממ

  התנדב כעורך דין בצורות שונות של תרומה לקהילה.

 ה בעבודה היא חמורה ויש לקוות שהנקבל לא יחזור עליה. נאעבירה של הו .4
 

 החלטה:
, עו"ד ירון זהבי, לבין ב"כ הנקבל, עו"ד האוניברסיטה מטעםבין הקובל  הטיעוןהסדר את  תאני מקבל .1

 יוטלו על הנקבל העונשים הבאים: 30סעיף  סמכותי לפיוקף תמ לפיכך. ליזי שובל בר

 לנה.ובקה ס נושאורביטול הק .א

החל מסמסטר ב' בשנה"ל תשע"ו ועד לתום שנה"ל  בפועלסמסטרים  שלושההרחקה של  .ב
 תשע"ז.

תוך חריג כי הנקבל יוכל לקבל אישור להתמחות בספטמבר  – 2017מניעת אישורים עד למרץ  .ג
 באמצעות הפקולטה למשפטים(. 2016בסוף חודש אוגוסט  )האישור ימסר 2016

 ועד לסיום לימודיו באוניברסיטה.  מיום מתן גזר הדיןכשתוקף התנאי , שנתייםהרחקה ע"ת של  .ד
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