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 הכרעת הדין 

  

למכללה )טופס  "תואר ראשון לשנה"ל תשע"ט –הסטודנטית הואשמה שבעת מילוי "טופס רישום 

מקוון( לא מילאה את הסעיף "השכלה אקדמית קודמת" שבטופס, אף שלמדה בתכנית לתואר 

כמו כן, במסגרת הליכי  "ל תשע"ח.במהלך שנה באוניברסיטה העברית בירושלים (  -בוגר ב )

שבו  6בעת מילוי "שאלון אישי למועמד" נדרשה לציין בסעיף (   -ב)קבלתה לתכנית לתואר "בוגר" 

סעיף זה, ענתה  על "האם למדת לימודים אקדמיים קודמים ואם כן, באיזה תחום והיכן" לא 

 , משמע לא למדהסעיף זה אינו רלוונטי להכנדרש, וסימנה עליו קו אלכסוני ממנו ניתן להבין כי 

 .לימודים אקדמיים קודמים כלל 

התנהגות זו נופלת לגדר עבירה של "מסירת ידיעה כוזבת, ביודעין, למכללה או לרשויותיה, או 

הסתרת מידע מהם, ביודעין, או ביצוע מעשה תרמית לשם קבלת זכויות במכללה או בקשר 

 (.סטודנטים -משמעת ןלתקנו 2..2ללימודים בה" )סעיף 

במהלך הדיון המשמעתי כפרה הסטודנטית באשמה וטענה כי לא מילאה את הסעיפים בדבר 

לימודים קודמים משום שסברה שלמידע כאמור אין חשיבות להליך קבלתה למכללה וכי לא ידעה 

כי ללימודים קודמים שלה באוניברסיטה יש רלוונטיות כלשהי לשיקולי קבלתה ללימודים 

 (.-) נית לתואר "בוגר" בבתכ

בהן נדרשה לדווח ביחס לימודיה הקודמים בשתי הזדמנויות עובדת הסטודנטית הסתירה את 

. אף שהעובדה כי  לימודים אקדמיים קודמים  עשויים להוות שיקול בקבלת ללימודים כאמור

כי הסטודנטית  סבורהלא פורסמה במסמכי המכללה, אני   ( -)ב "בוגר"המועמד/ת לתכנית לתואר 

של  ב ,במכוון שכן העריכה כי לא יסייע לה בקבלתה, בלשון  המעטהבקשה להעלים מידע  כאמור 

מוצאת אותה במסגרת לימודיה הקודמים.  בהתאם לכך אני  םרסיושצברה במספר ק שלונות יכה

 חייבת בדין.

 



 גזר הדין

ופה מן הסטודנט לנהוג עפ"י מהווה הפרת אמון  בסיסית שכן מצביצוע מעשה תרמית מעין זה 

בתקינות הליך הקבלה למכללה בו מחויבת  פוטנציאל לפגיעה אמות מידה של יושר וכן יש בו 

מועמד  המכללה,  שכן שייתכן כי קבלתה למכללה על סמך נתונים חלקיים נעשתה על חשבונו של 

 תמלאה.אחר  שנדחה משום שמכסת המתקבלים לתכנית ה

  

דנטית כבר התקבלה  ללימודים במכללה ואף החלה בהם, איני ממצה עם זאת, מאחר שהסטו

 את העונשים הבאים: יהגוזרת עלו עמה את מלוא חומרת הדין,

 נזיפה ..

 -לתקנון משמעת  2..2עפ"י סעיף עבירה ביצוע בכל מקרה של  -עונש על תנאי לשנתיים  .2

 של השעיה מהלימודים לשנה.  -והרשעה בגינה  

 

 

 .עילום שם במכללהפסק הדין יפורסם ב

                                                                                                                           (- ) 

____________________ 

 רוזנבלום-ד"ר איריס גבר  

 ממונה על המשמעתה     

 ......1.תאריך:


