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 החלטת הממונה על המשמעת

 דין פסק

חודש יולי ך מהלב תלמיד שנה א' להנדסת חשמל ואלקטרוניקה בפקולטה להנדסה. היההנקבל  .1

קורס "מכניקה קלאסית להנדסת חשמל" אליה היה רשום הבמסגרת התקיימה בחינה  2020

הוראות של בחינת בית מפוקחת בזום. הבחינה התקיימה במתכונת  ,לאור משבר הקורונה הנקבל.

נדרשו  ונהההגשה הראש במסגרת להגיש את הבחינה פעמיים: הנבחנים דרשו מן הבחינה

. בחינהה סיוםמרגע  דקות 10תוך ב במייל למרצהולשלוח אותם דפי הפתרון  התלמידים לצלם את

שעה  בתוךלאתר המודל  הבחינהפתרון  נדרשו הסטודנטים להעלות אתההגשה השנייה במסגרת 

או  לשנות את התשובות , כמובן,נאסר עליהם לשנייה ההגשה הראשונהבין  .מסיום הבחינה

 הגשה הראשונההנקבל ביצע את העל פי האמור בכתב הקובלנה,  .להמשיך לפתור את הבחינה

 ,לאחר מכן הוא התנתק מן הזום במייל.למרצה טלפון הנייד ושליחתו בבחינה באמצעות צילום של ה

וף, לבס מפורשות שניתנו.וזאת בניגוד להנחיות  ,יה לא תועדושניההגשה הראשונה ל מעשיו ביןכך ש

שנשלח במייל זה  – מבדיקת שני הקבצים שהגיש הנקבלהעלה הנקבל את פתרון הבחינה למודל. 

 ,לאחר שביצע את ההגשה הראשונה נההבחילפתור את המשיך  הואכי עלה  –וזה שהועלה למודל 

 .באימיילשלח נשבקובץ כעמוד וחצי של פתרון שלא הופיע באופן שהקובץ שהועלה למודל כלל 

 29.3לפי סעיף  בבחינהשל הונאה  עבירהכך על פי כתב הקובלנה,  ,עבר הנקבל המתוארבמעשה 

לפי המתייחסות לבחינה, הפרת הוראות עבירה של כן ו סטודנטים )תשס"ח( –תקנון המשמעת ל

  סטודנטים )תשס"ח(. –לתקנון המשמעת  29.4סעיף 

 של הוראות הבחינה. מהבנה לקויה נבעוכוונה להונות בבחינה ומעשיו ייתה לו כי לא הטען הנקבל  .2

 באמצעות הזום קודם לכןלא נבחן מעולם א . הוללימודים הסמסטר הראשוןלו  ההיה זלדבריו 

הוראות  שללחוסר ההבנה לבלבול ובנוסף, שפת אמו אינה עברית דבר שהוסיף . רבהיה נתון בלחץ ו

      הבחינה. 

 :הכלשונ הוראות הבחינהב הפסקה הרלוונטית להלן תובאבשל חשיבות הדברים  .3

 "עליכם להגיש את הבחינה פעמיים: 

a. ם שלכדפי הפתרונות זמן סיום המבחן ע"י צילום מהיר של דקות מ 10 פעם אחת תוך

כל עוד ניתן לראות באופן  ות המחשב או הטלפון הנייד. איכות הצילום לא חשובהבאמצע

, כל עוד זה קריא את כל העמודים במלואם. הפורמט או מספר הקבצים גם כן לא חשוב

 "XXXXXעליכם לשלוח לכתובת המייל:  צילומים אלויר. את סב

 [בתוך שעה למודל הבחינה הפתורההעלות את הסטודנטים ל נדרשו]בהמשך ההוראות 

 שאינםם , עם סיום הבחינה עבור התלמידילדבריו. דקות 20של  לתוספת זמן הנקבל היה זכאי .4

 הבתוך עשר דקות יש לצלם את הבחינה ולבצע את ההגשזכאים לתוספת זמן, כרז המרצה בזום כי 

 שהיוכפי  דפי הפתרוןצלם את ל ממנו כדורשת ההוראההוא הבין את  .האימיילהראשונה באמצעות 



להמשיך לפתור את  אך לא ככזו האוסרת עליו ,באימיילאותם למרצה ולשלוח  ת זמן זובנקוד

ונה ראשואכן, לאחר שביצע את ההגשה ההדקות הנוספות שעמדו לרשותו.  20 במהלךהבחינה 

 .הגיש את הבחינה במודלהמשיך הנקבל לפתור את הבחינה עד לסיום תוספת הזמן ולאחר מכן 

מתקבלת על בלתי  אינהל הנקב שתואר על ידיהסוג מן  הוראות הבחינההבנה לקויה של אני סבור ש .5

מצוי וה שאינו דובר עברית על בוריה באוניברסיטה , בוודאי עבור סטודנט בשנתו הראשונההדעת

 .בלחץ של בחינה

עם כוונה  אינם מתיישבים, ושל הוראות הבחינה הבנה לקויהעם  היטב יםשל הנקבל מתיישב מעשיו .6

רך לצו בעת שביצע את ההגשה הראשונה עמדו לרשות הנקבל עשרים דקות נוספותודוקו:  .להונות

 ואז להמשיך ולפתור את לפני הזמןבצע את ההגשה הראשונה ל מדוע ראה הנקבלפתרון הבחינה. 

ולבצע את שתי  עד לסיום תוספת הזמן שיך ולפתור את הבחינהלהמ זכאיכאשר הוא היה  ,הבחינה

   ?לאחר מכןההגשות 

בניגוד לאמור בכתב  המלמד כי ,הבחינה זוםראיה צילום מסך של כ אהבי הנקבל, לא זו אף זו .7

אלא נשאר בזום עד לסיום הבחינה התנתק מן הזום לאחר ההגשה הראשונה לא  הואהקובלנה 

 )כולל תוספת הזמן(. 

 במסגרתו מחק הקובל את הסדר טיעון,ו הצדדים להגיע ליטל, החבתיק לאור הקשיים הראייתיים .8

המתייחסות  של הפרת הוראות, ואילו הנקבל הודה בעבירה ובלנהעבירת ההונאה מכתב הק

 . בחינהל

  .העונש ביחס הצדדים הגיעו להסדר .9

 כדלקמן: של הנקבל וגוזר את עונשו הסדר הטיעוןבל את אני מק .10

. הנקבל ב' תשפ"אהרחקה בפועל של סמסטר מן האוניברסיטה, שתחל בתחילת סמסטר  .א

עלת הציבור, שייעשו שעות עבודות שירות לתו 40-ב אי להמיר את ההרחקה בפועלהיה רשי

  .תחילת סמסטר א' תשפ"בעד 

 נשוא הקובלנה. הקורספסילת  .ב

 . שלוש שניםהרחקה על תנאי של שני סמסטרים למשך  .ג

 , בהיעדר הצדדים.18.3.2021 ניתן היום,

  .התלמיד םללא שיפורסם 

 

                              

 צבי-יששכר רוזןפרופ' 

 הממונה על המשמעת


