
1 

 

 1-2019ע/

 לערעורים המשמעתי בבית הדין 
 אביב-באוניברסיטת תל

 

 אביב-המזכירות האקדמית, אוניברסיטת תל :ת )הקובלת(המערער
 עו"ד ירון זהבי, בא כוחה באמצעות

 
 נגד

 
 **************)הקובלת(:  המשיבה

 סנגור סטודנטים  דוד,-מר אדם בן, בא כוחו באמצעות
 

 פסק דין

 22.2.2019. ביום שנה ב' בחוג ללימודי עבודה בפקולטה למדעי החברההוא תלמיד המערער 

 בעבירה של הפרת הוראות , פרופ' אמיר ח'ורי,ידי הממונה על המשמעת-עלהמערער הורשע 

בזמן שעבר את העבירה, , בגין אחזקת טלפון נייד בזמן בחינה. לתקנון המשמעת( 29.4)לפי סעיף 

שעבר, עונש שנגזר עליו ביום  תנאי בשל עבירה קודמתעונש הרחקה על כנגד המערער עמד 

העבירה הקודמת שבה הורשע המערער ושבגינה נגזר עליו עונש ההרחקה על תנאי . 28.6.2018

עונש לתקנון המשמעת.  29.3הינה עבירה של הונאה בגין העתקת עבודה, עבירה לפי סעיף 

שני סמסטרים, עונש שאותו מרצה ההרחקה על תנאי נגזר על המערער בנוסף להרחקה בפועל ל

 עתה המערער. 

לא שוחח בטלפון הוכח שהמערער כי קבע הממונה על המשמעת, פרופ' חורי, בפסק דינו 

. עם זאת, הוא הורשע בהפרת הוראות בזמן בחינה. לאור זאת, החליט בית הנייד במהלך בחינה

הדין קמא שלא להפעיל את העונש על תנאי, וחלף זאת להאריך את תקופת התנאי לשנתיים 

הערעור מופנה כנגד קלות העונש שהשית ביה"ד קמא, אשר לא הפעיל את ההרחקה על נוספות. 

 תנאי.

נוכחות הצדדים ובו הסכימו הצדדים שפסק הדין של קיימנו דיון ב 10.4.2019ביום 

זאת, לאור החומרה שיש בהחזקת טלפון נייד בזמן הממונה על המשמעת יבוטל על נימוקיו. 

 חלף גזר הדין של ביה"ד קמא אנו גוזרים על המערער עונש כדלקמן:בחינה. 

 פסילת הקורס נשוא הקובלנה. .1

יופעל, כך שהוא יורחק בפועל לשני תנאי שעמד כנגד המערער -עונש ההרחקה על .2

)עונש שיוטל על המערער במקביל לעונש ההרחקה בפועל סמסטר ב' תשע"ט  סמסטרים:

ההרחקה בפועל לסמסטר א' תש"פ זכאי וסמסטר א' תש"פ. את של העבירה הקודמת(, 



2 

 

בתיאום עם שיבוצעו  ,שעות( 30שלושים )להמיר בעבודות שירות בהיקף המערער 

המערער יוכל לבצע את עבודות השירות במקום מגוריו ש. במידה טיםדקנאט הסטודנ

סמסטר א' תש"פ. אם לא ניתן לעשות התחלת לפני עוד )חיפה(, הרי שעליו להשלים אותן 

לבצע את עבודות השירות במהלך סמסטר א' תש"פ )במקביל המערער , יוכל בחיפה זאת

את מלוא המכסה של עבודות המערער חייב להשלים לחזרתו ללימודים(. מכל מקום, 

 .כתנאי להתחלת לימודיו בסמסטר ב' תש"פהשירות, 

 

 .בהיעדר הצדדים, 29.4.2019ניתן היום, 

 

  יפורסם ללא שם התלמיד.

 

 

 חבר בית הדין   יו"ר בית הדין   חברת בית הדין
 טום שיפטר   פרופ' ישי בלנק  אורית רוזיןפרופ' 

 

 

 


