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 החלטת הממונה על המשמעת

 מקוונת מועד ב'התקיימה בחינת  2021באוניברסיטה. בחודש מרץ הנקבלת הינה תלמידה שנה ג'  .1

הנבחנים להיעזר בקורס אליה הייתה רשומה הנקבלת. הבחינה התקיימה עם השגחה בזום ונאסר על 

להציב  ,בטרם החלה הבחינה, התבקשה הנקבלת להראות את סביבת המבחן שלה בחומר עזר כלשהו.

חשדה של  התעוררלסלק כל חומר עזר משולחנה. במהלך הבחינה ואת הטלפון כמצלמת הזום 

נצפתה מספר פעמים מביטה מטה לשולחנה לפרקי זמן  שהנקבלתהמשגיחה וזאת לאור העובדה 

להציג את שולחן העבודה. הנקבלת לקחה במהלך הבחינה ארוכים. בעקבות כך, התבקשה הנקבלת 

ולחן העבודה שעליו היא כתבה את את הטלפון הנייד ששימש כמצלמת הזום וסרקה איתו את ש

על פי כתב  טלפון נייד נוסף. רכיהעל ב חזיקהההנקבלת  התגלה כיתוך כדי הסריקה  הבחינה.

. לתקנון 29.3בעבודה לפי סעיף  של הונאה עבירהבמעשה המתואר לעיל עברה הנקבלת הקובלנה, 

. לתקנון 29.4לפי סעיף  הפרת הוראות בעבודהכן עבירה של ו סטודנטים )תשס"ח(  –המשמעת 

 .סטודנטים )תשס"ח( –המשמעת 

החזיקה טלפון נייד נוסף בזמן הבחינה, למרות שידעה היטב  היא אכןבבית הדין כי הנקבלת הודתה  .2

אותה הן בעבירה של הפרת הוראות והן בעבירת  , ועל כן אני מרשיעבאיסור חמור שהדבר אסור

 ההונאה.  

לטענתה  , אשרמצב נפשי קשההנקבלת הציגה בפני בית הדין חוות דעת פסיכיאטרית המלמדת על  .3

   הוא שהביא אותה לביצוע העבירה. 

לאור חוות הדעת הפסיכיאטרית הסכים הקובל כי ראוי להקל בעונשה של הנקבלת וביקש כי ייגזרו  .4

אפשר הסמסטר השלישי עליה שלושה סמסטרים של הרחקה בפועל מן האוניברסיטה, כאשר את 

להמיר בעבודת לתועלת הציבור. הסניגור טען כי לאור מצבה הנפשי של הנקבלת, שהיה גורם  יהיה

 מרכזי בביצוע העבירה, ראוי להסתפק בהרחקה בפועל של שנה מן האוניברסיטה.   

את מצבה הנפשי הקשה של הנקבלת הן ולקחתי בחשבון  ,לאחר ששקלתי את הדברים בכובד ראש  .5

 כדלקמן: תשל הנקבל הגוזר את עונשאת נסיבותיה האישיות, אני  והן

 נשוא הקובלנה. הקורספסילת  .א

 הרחקה בפועל של שנה מן האוניברסיטה שתחל בסמסטר א' של שנה"ל תשפ"ב.  .ב

 .ללימודים( חזרתה של הנקבלתשנתיים למשך ארבע שנים )מיום של  על תנאיהרחקה  .ג

 הצדדים., בהיעדר 29.8.2021 ניתן היום,
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