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 החלטת הממונה על המשמעת

 דין פסק

התקיימה בחינה  24.3.20ראשון בחוג לניהול בפקולטה לניהול. ביום תואר תלמידות  הןהנקבלות  .1

ומות. עקב מגפת הקורונה, הבחינה יו הנקבלות רשהבמסגרת הקורס "יסודות המימון" שאליה 

על פי כתב ענות עליה. שעות ל 12זמן של נערכה במתכונת של בחינת בית ולנבחנים ניתן פרק 

צוע תוך בי ,ענו תשובות זהות ושגויותהתברר כי הנקבלות  הבחינותבמהלך בדיקת , הקובלנה

זו תשובות או העתיקו  פתרו את הבחינה במשותף שהן המעלה חשד, באופן יות שאינן שכיחותטעו

לתקנון  29.4לפי סעיף  של הפרת הוראות בבחינה עבירהת והנקבל עברו , כך נטען,במעשה זה .מזו

 –לתקנון המשמעת  29.3 ף, לפי סעיבבחינה נאהושל העבירה )תשס"ח(, וסטודנטים  –המשמעת 

 סטודנטים )תשס"ח(. 

בפתרון הבחינה  כי לא היה ביניהן שיתוף פעולה כלשהווטענו  מכל וכל כפרו באישומיםהנקבלות  .2

 . כל אחת פתרה את הבחינה באופן עצמאיכי ו

 את בדקש ,קורסהמתרגל הקבילה,  עד הראשון נשמע . בדיוןשני דיוני הוכחותקוימו  בתיק .3

 . מטעם ההגנה מומחית עדהוכן  הנקבלות , ואילו בדיון השני העידוהבחינות

 רמספל הנקבלות ומצא כי יש בהן ש בחינותהוא נתקל ב בדיקת המבחניםבמהלך  ,המתרגל לדברי .4

 בדרך על ידי הנקבלות נפתרוהשאלות חלק מן במלים אחרות,  שחזרו על עצמן.טעויות לא נפוצות 

שובות שלדבריו מעלות חשד לפתרון משותף או על הת בית הדיןפני ב פירט המתרגל .שגויה זהה אך

ת הנקבלו לחשב את התשואה הנומינלית ואילו נדרשו הנבחנים אחת השאלותב ,להעתקה. כך למשל

זרים לענות מה יהיו ההחהתבקשו הנבחנים אחרת  בשאלה ישבו את הריבית הנומינלית.ח

 הייתה שהתשובה הנכונה ( בעודאלף ש"ח 632.9ענו תשובה זהה ) והנקבלותהחודשיים על משכנתא 

אחרי הנקודה, בעוד שלישי הנקבלות דיווחו על סטיית תקן עם ארבע ספרות  במקרה .ש"ח אלף 632

 שמקובל לדווח על שתיים או מקסימום שלוש ספרות לאחר הנקודה. 

של  הבחינותאין זהות בין ייננו: האחת, בות לענהחשו שתי נקודות ובעדות תרגל צייןאת, המעם ז .5

השנייה, המתרגל  .וטיןלחל גוי אך שונההנקבלות באופן ששאלות שעליהן ענו הנקבלות ויש לא מעט 

סבירות  הן ,כאשר מתבוננים בהן בנפרד ,שעשו הנקבלותהשגיאות , כי כל אחת מן , בהגינותוהודה

לדבריו  , אשרצטברות השגיאות הדומותה התעורר בשל וחשד. נהמד על חוסר הבלויכולות ל

 .מאוד קטנהההסתברות שתקרנה במקרה היא 

לא נכחו  הן כלל ,עתיקו זו מזו. לדבריהןיתפו פעולה או הלא ש י הןכטענו בתגובה נקבלות ה .6

, אך למדו ביחד לבחינה ליהם בחוג הנוסף שאותו הן לומדות,עומס שהיה מוטל ע בשל ,עוריםבשי

   .הסביר את הטעויות המשותפותעובדה שיכולה ל

העידה אינו מלמד על שיתוף פעולה או העתקה,  ותלבקשל הנ מיון בתשובותכי הדזוק טענתן לחי .7

לה י בכלכחוג-הלומדת לקראת תואר דותלמידת שנה ג' מצטיינת  –מטעם הנקבלות עדה מומחית 



 בחינההטופס העדה קיבלה את  נשוא הקובלנה. ימון,בקורס יסודות המ 100 ציון להשקיב ,ניהולו

הבחינה בעצמה, עברה בקפדנות על הבחינות אל ולאחר שפתרה את  ,של הנקבלות בחינותהואת 

 את סבירות השגיאות.תשובות הנכונות ובחנה מול ה

 רבים תלמידיםש ,נבעו ברובן מחוסר הבנה של החומר ויות של הנקבלותהשגתשובות ה, לדבריה .8

ר א בהיות מקורו בניסוח להשגיא שחלק מן וטענה יפה. היא הוסכולן שגיאות סבירותו ,לוקים בו

שוב געת לחיהשגיאה הנו דוגמה לכך, לטענתה, היאשל השאלות שהוביל בתורו לתשובות השגויות )

נות (. במענה לשאלת בית הדין האם יש היתכהריבית הנומינילית במקום התשואה המינימלית

של שתי הנקבלות, השיבה העדה כי למעשה  שגיאות זהות במבחניםמספר לכך שנפלו סטטיסטית 

 שגיאותן כאמור כולן השגיאות )שה של אופיוב ,גדולהלות היא השונות בין הבחינות של הנקב

שהתשובות נכתבו במשותף או מסקנה אין הכרח להגיע לסבירות הנובעות מאי הבנת החומר( 

 . והועתק

את  לא הכירה היא עשתה רושם מצוין על בית הדין.הייתה אמינה מאוד וכי העדה זה המקום לציין  .9

על כך שום שהיא קיבלה בלא  ,עדותבמתן בחינות והבמעבר על זמן לא מבוטל  והשקיעה הנקבלות

ן מכירה את אכ היא כי וניכרבהירה וקולחת עדותה הייתה . ושלא על מנת לקבל פרס תגמול

     היטב. ושולטת בהם החומרים הנלמדים בקורס

להגיב  על מנת שיוכל ,למתרגלעדה אחר הדברים האלה, ביקש הקובל להעביר את עדותה של הל  .10

בה כתב המתרגל את הדברים בתגו. לסתור אותםבמקרה הצורך לנסות ו לדברים שנאמרו בהם

כל שאלה בנפרד אינני מומחה בזיהוי העתקות. הסטודנטיות לא נתפסו בשעת העתקה. הבאים: "

אם לא הייתי משוכנע ששני המבחנים  אפשר לפטור מחמת הספק, אך את צבר הדברים יחדיו קשה.

גיב שלא להתרגל משבחר המ ."הוגשו לאחר מאמץ משותף, לא היה התהליך קורה מלכתחילה

 . , שהייתה כאמור אמינה עליי, ללא תגובה, נותרה עדותהתפרטני י העדה בצורהלדבר

אני פתרו את הבחינה יחדיו או העתיקו תשובות זו מזו, ו בכך שהנקבלותספק  נותרלאור האמור,  .11

 . מזכה את הנקבלות הן מעבירת ההונאה והן מן העבירה של הפרת ההוראות

 , בהיעדר הצדדים.17.12.2020 ניתן היום,

  .ותהתלמיד םיפורסם ללא ש
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