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 אוניברסיטת תל אביב  :הקובלת
 באמצעות ב"כ עו"ד ירון זהבי  

 
 -נ   ג   ד        -  

 
   :הנקבל

 , סנגורית מטעם אגודת הסטודנטיםגב' עדי שוחטבאמצעות 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

לתקנון  29.4הפרת הוראות המתייחסות לעבודת בית, על פי ס'  בעבירה של , האוניברסיטה
 המשמעת.

במסגרת בקורס השתתף , סטודנט למשפטים, המקרה הרלוונטיות להרשעה הן שהנקבל עובדות .2
פתרון בבדיקה התברר שודית'. התיות, מדעיות, והמסורת היתכנית 'כלים שלובים' בנושא 'ד

 הבחינה הועתק כולו מפתרון של בחינה קודמת שפורסמה באינטרנט, וזאת ללא ציון המקור. 

וא תמיד מעיין בפתרונות של הההקראה ודיון בעסקת הטיעון, הסביר הנקבל שבמסגרת דיון  .3
דבר שאני מאשר שהוא נוהל קבוע ותקין  –בחינות משנים קודמות כמקובל בפקולטה למשפטים 

הכולל פרסום פתרונות של בחינות לתלמידים/ות. לדבריו היה צריך לצאת זכאי אבל הוא מקבל 
שהיתה כאן התנהגות לא תקינה ושהוא ראוי לעונש. ב"כ הנקבל ציינה, שאפילו בבחינות כתה 

זו המשמעות של  -הערה זו  גםאני מאשר  .להכניס בחינות משנים קודמות /ותםירשאים התלמיד
בחינה בחומר פתוח ומותר להכניס כל דבר וגם אני מאפשר זאת בבחינות שלי. ב"כ הנקבל ציינה 

   אך הנקבל מבין שעשה מעשה אסור. ,רוןצפוי שיעשה שימוש בפתשכאשר ישנה בחינה זהה 

ד בהיותו , במיוחה בעבודה היא חמורה ויש לקוות שהנקבל לא יחזור עליהנאעבירה של הו .4
והוא ברשות  פורסםיחד עם זה אני מקבל שמתן אותה בחינה בדיוק, שפתרונה . סטודנט למשפטים

, ובמקרה זה אכן היו תלמידים/ות נוספים שעברו עבירה דומה בעייתיתהרבים, מהווה פרצה 
 .מכאן ההצדקה לעונש הקל יחסית עליו סוכם בין הצדדים .באותה בחינת בית

 
 החלטה:

גב' , עו"ד ירון זהבי, לבין ב"כ הנקבל, האוניברסיטה מטעםבין הקובל  הטיעוןהסדר את אני מקבל  .1
 יוטלו על הנקבל העונשים הבאים: 30סמכותי לפי סעיף וקף תמ לפיכך. עדי שוחט

 לנה.ובקה ס נושאורביטול הק .א

כשתוקף התנאי הוא למשך שנתיים אם יעבור הנקבל עבירה דומה, , אחד הרחקה ע"ת של סמסטר .ב
 לתקנון המשמעת. 33.1-ו 30.10מיום מתן גזר הדין, וזאת לפי סעיף 

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

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