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 באמצעות ב"כ עו"ד ירון זהבי  
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   :הנקבל

 עמנואל טראץ'עו"ד באמצעות ב"כ   
 

 גזר דין
 

 :עובדות ורקע לגזר הדין
ע"פ הודאתו, ובהמשך להסדר טיעון בין ב"כ לבין הקובל מטעם  6.5.2015הנקבל הורשע ביום  .1

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

, סטודנט למשפטים, לקח חלק בקורס המקרה הרלוונטיות להרשעה הן בקצרה, שהנקבל עובדות .2
רס נדרש להגיש תרגילים וכן עבודה מסכמת. בבדיקה וקבמשפט מוסלמי. כחלק מחובותיו ב

 ללא ציון המקור.  אינטרנטתקו מאתרי ועשה ניכריםיש חלקים  תהעבודוהתברר שבשלוש 

ההקראה ודיון בעסקת הטיעון, הסביר הנקבל שמאחר והיה בלחץ זמן, ושאף במסגרת דיון  .3
. הוא לעבודותיו, מבלי לציין את מקורן מהאינטרנטיק אכן חלקים תהע ,להעלות את ממוצע ציוניו

שהנקבל הוא בנו של  ירציין שהוא מצטער ומתחרט ומבין את חומרת מעשיו. ב"כ הנקבל הסב
ושאכן יכולות להיות השלכות להמשך דרכו  פוטנציאליעו"ד בעל משרד גדול הרואה בו ממשיך 

בה  מעמותהרס, וובק מהמרצהבהרשעה זו. הוא הציג מכתבי המלצה מעו"ד המכיר את הנקבל, 
ציין שמסמכים אלה אין בהם כדי להשפיע על  האוניברסיטהמטעם  הקובללימודיו.  תבע התנדב

 תוצאות ההליך או על הענישה מאחר והוצגו לאחר סיכום הסדר הטיעון בין הצדדים.

 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 ת אני מקבל א .1

 יוטלו על הנקבל העונשים הבאים: 30סמכותי לפי סעיף וקף תמ לפיכךעמונאל טראץ'. 

 לנה.ובקה ס נושאורביטול הק .א

 החל מסמסטר א' בשנה"ל תשע"ו. בפועלהרחקה של שני סמסטרים  .ב

כשתוקף התנאי הוא למשך שנתיים מיום מתן גזר הדין, וזאת לפי הרחקה ע"ת של שני סמסטרים,  .ג
 לתקנון המשמעת. 33.1-ו 30.10סעיף 

 ההרשעה והעונש יפורסמו ללא פרטי הנקבל או פרט מזהה כלשהו.   .2
 

 . 2015במאי  6, התשע"י"ז באייר  רביעיניתן היום, יום 
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