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  החלטת סגן הממונה על המשמעת
  

  פסק דין
  
  

 הנקבל הוא תלמיד שנה ב' בפקולטה למשפטים. .1

נבחן הנקבל בבחינה מקוונת, ללא חומר עזר, עם השגחה דרך אפליקציית  21.7.2020ביום  .2

 "זום". 

ולא נענה לפניות  הוראות המתייחסות לזוית הצילוםעל פי כתב הקובלנה, חרג הנקבל מ .3

את מקומו למספר דקות ללא אישור, ובהמשך יצא  לאחר מכן עזבפורשות לתיקון. מ

מחוץ לתחום המצולם תוך התעלמות מבקשות להרחיב את התחום. מאוחר יותר נצפה 

 עושה שימוש בדף ניר מוסתר על רגליו וקורא משהו שמונח על ברכיו.

ת להוראות של רשויות ("אי ציו 29.1כתב הקובלנה מייחס לנקבל עבירות לפי סעיפים  .4

 - ("הפרת הוראות המתייחסות לבחינה") ו 29.4("הונאה בבחינה"),  29.3האוניברסיטה"), 

האוניברסיטה או מעמד של תלמיד") לתקנון  ("התנהגות שאינה הולמת את כבוד 29.10

 המשמעת.

 הנקבל הודה בעובדות המפורטות בכתב הקובלנה. .5

("הונאה בבחינה")  29.3ל בעבירות לפי סעיפים את הנקב הנני מרשיעבעקבות ההודאה,  .6

 ("הפרת הוראות המתייחסות לבחינה") לתקנון המשמעת.   29.4 -ו

לנכון להרשיע את הנקבל בעבירות הכלליות  אינני מוצאלאור ההרשעה האמורה לעיל,  .7

 לתקנון המשמעת. 29.10 - ו  29.1יותר לפי סעיפים 

 בקביעת העונש עמדו לנגד עיני השיקולים הבאים: .8

א לתקנון המשמעת בדבר הרחקה בפועל לשנה לפחות בעקבות 30הוראת סעיף  -

 הרשעה בעבירת הונאה

 מגיפת שיקולי הרתעה בקשר להפרת טוהר בחינות הנערכות מרחוק בתקופת -

    בענייןלפסק דינו של הממונה על המשמעת  7הקורונה. ראו לעניין זה גם את סעיף 
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 הודאת הנקבל  -

 נסיבות אישיות, משפחתיות וכלכליות הנובעות מהשפעות מגיפת הקורונה -

     נסיבות העבירה -

 את העונשים הבאים: הנני גוזר על הנקבל .9

 נשוא הדיון קורספסילת ה  .א



הרחקה מהלימודים למשך שנה וחצי (שנת הלימודים תשפ"א וסמסטר א' של   .ב

 שפ"ב).שנת הלימודים ת

או  29.3עבירה לפי סעיף הנקבל  הרחקה על תנאי למשך שנה, שתופעל אם יעבור  .ג

 לתקנון המשמעת במהלך שנתיים ממועד חזרתו ללימודים. 29.4

 פסק הדין יפורסם ללא שם התלמיד. . 10
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