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 36-2021-ד

 ןדי הכרעת –החלטת סגן הממונה על המשמעת 

 
יא תלמידה בפקולטה להנדסה. כתב הקובלנה מתייחס למסכת האירועים באחת הבחינות ת ההנקבל .1

על  דקות לאחר התחלת הבחינה, כך 20-. כ, בחינה שהתקיימה בספרים סגוריםאליהן ניגשה הנקבלת
שעוררה בה  שדפי כתב הקובלנה, קראה המשגיחה למזכיר הבחינות והסבה את תשומת ליבו לח

", הנקבלת. מזכיר הבחינות ניגש לנקבלת שישבה על הכיסא ברגליים משולבות, ב"ישיבה מזרחית
בתיק. מזכיר הבחינות  קטהז' הנקבלת ענתה שתניח את. את הז'קט כשבין ברכיה מונח ז'קט, וביקש

התעקש שוב שתמסור לו את הז'קט, והנקבלת קיפלה את הז'קט ומסרה אותו בצורת כדור מקופל. עם 
קבלת הז'קט התברר כי בתוכו מונח מכשיר טלפון פתוח כאשר על המסך הופיעו מושגים הרלוואנטיים 

ות של הפרת הוראות בבחינה לבחינה. על בסיס מסכת אירועים זו כתב הקובלנה מייחס לנקבלת עביר
  התקנון(. –סטודנטים )תשס"ח(; להלן  –לתקנון המשמעת  29.4 -ו 29.3והונאה בבחינה )סעיפים 

  
בתמצית, הנקבלת טוענת כי  בעבירת הפרת ההוראות אך כפרה בעבירת ההונאה.הודתה הנקבלת  .2

למסכת הנקבלת את גרסתה בדיון ההוכחות שהתקיים בפניי פרסה  הטלפון הונח בכיס הז'קט בטעות.
ה, ובעקבות שאלה של החברה על תפגשה בחברהנקבלת  טרם הכניסה למבחן. האירועים המתוארת

( והראתה PDFתחה את קובץ סיכום החומר בטלפון הסלולרי שלה )קובץ החומר הנלמד, הנקבלת פ
ייץ, נטול כיסים, הנקבלת נוהגת להיבחן כשהיא לבושה ט 1השתיים נכנסו לבחינה.לאחר מכן  .התלחבר

ולאחר השיחה עם החברה, הנקבלת הכניסה  –קט 'מטעמי נוחות. באותו יום החזיקה הנקבלת גם בז
 . מכאן, לגרסת הנקבלת:והניחה את הז'קט לידה ז'קטכיס האת הטלפון הסלולרי ל

המשגיחה אמרה אנחנו מתחילים אני מסתכלת והכל סבבה פותרת את המבחן . . . 
ושמתי עליי וראיתי את הטלפון  ורבע שעה אחרי נהיה לי קר לקחתי את הג'קט

בכיס וישר היתה לי פאניקה, הסתכלתי על המשגיחה ואני בלחץ. זה היה רבע 
את ואני שעה אחרי המבחן ואז יש לי בלאק אאוט ואני רואה אותה קמה ויוצ

ובסופו של  ]את הז'קט[הורדתי  . . . מבינה שהיא הלכה לקרוא למשגיח הראשי
א ל היום היה יום של לחץ אני ל. כ. .  דבר הוא בא וביקש את הסווטשרט בבהלה

 . . .בתי נכון וזה בוודאות ואני מתחרטת על זה הג
 

ובתוך רצף האירועים  הז'קט; , בשגגה, בכיסהנקבלת, אם כן, טוענת כי הניחה את הטלפון הסלולרי .3
אלא המשיכה והסתירה  –למשגיחה  מסרה את הטלפוןולא באופן מוטעה בחרה להגיב, אינטואיטיבית, 

לבסוף, לא התקיים יסוד נפשי, כלומר, כוונה להונות, הגם שהופרו הוראות המבחן. על כן, . את הנייד
מאוד לחוץ עבורה,  זה יוםהיה שלאור כך יש לראות את תגובתה לרצף האירועים הנקבלת מדגישה כי 

 . באותו יוםברצף הבחינה הנ"ל הייתה הראשונה מתוך שתיים ו
 

כוונה להונות. רצף לנקבלת היא מתקשה לקבל את הגרסה לפיה לא הייתה כי  טוענתהקבילה, מנגד,  .4
א על ול –למסקנה כי התנהלות הנקבלת מעידה על כוונה להונות  יםהאירועים וניסיון החיים מביא

גרועה. הקבילה הדגישה כי מדובר בתלמידת שנה ד', לפני  הפרת הוראות מתוך לחץ וקבלת החלטות
הכניסה טלפון יה כי מה שמחליש את טענות – , שנבחנה בעשרות מבחנים באוניברסיטהסיום לימודיה

 והסתירה אותו מהמשגיחים. בטעות, נלחצה, החביאה אותו בז'קט

 דיון והכרעה

הוכחת עבירת ההונאה דורשת להראות כי התקיימה כוונה מצד הנקבלת, כאשר ניתן להסיק כוונה זו  .5
כי עבירת ההונאה דורשת הוכחה מעבר לספק סביר )ס' לתקנון(. נזכיר  57.5מהראיות הנסיבתיות )ס' 

 בדומה לרף הנדרש בדין הפלילי ה"רגיל". לתקנון(,  57.4
 

סבור כי, בהינתן רצף האירועים האמור, גרסת את עמדת הקבילה ובמחלוקת בין הצדדים אני מקבל  .6
הנקבלת אינה מקימה ספק סביר בהתקיימות יסוד הכוונה. על כן אני מרשיע את הנקבלת בעבירת 

                                                           
 .. אין מחלוקת מצד הקבילה על עדות זוהחברהתומכת של זה נשמעה עדות  לעניין 1
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נציין שוב את רצף האירועים, עליו אין מחלוקת: טרם המבחן הנקבלת פתחה את הסלולר  ההונאה.
; הנקבלת PDF אך השאירה את הסלולרי פתוח על אותו קובץ –סיכום החומר  עםקובץ הוהעלתה את 

נכנסה למבחן, ובניגוד להוראות הותירה את הסלולרי בכיס הז'קט; כרבע שעה לתוך הבחינה, הנקבלת 
החלה להתנהג באופן מחשיד; היא הניחה את הז'קט, ובו הטלפון, בין ברכיה; כאשר התבקשה למסור 

ב, קיפלה את הז'קט באופן שהסתיר את הטלפון; לבסוף, התברר סירבה; וכשנתבקשה שו –את הז'קט 
כי הטלפון נותר פתוח על אותו קובץ סיכומים. רצף אירועים זה מעיד על כוונה להונות, תוך שימוש 

 בטלפון הסלולרי. 
 

שכחה בטעות את נכנסה למבחן ומובן כי ייתכן תסריט חלופי, אותו פירטה הנקבלת בעדותה: הנקבלת  .7
היא חשה שהטלפון נותר בטעות בכיס הז'קט ונכנסה בכיס הז'קט; הטלפון נותר פתוח; הטלפון 

בתוך הז'קט, מונח בין ברכיה;  ולהסתירשלא למסור את הטלפון למשגיחה אלא לפאניקה; היא בחרה 
 עם זאת,ומתוך אותו מצב של סטרס המשיכה להסתיר את הטלפון גם כשהתבקשה למסור את הז'קט. 

היותה כאמור, אני סבור כי הסיכוי לרצף אירועים חלופי זה נמוך מאוד, ואינו עולה לכדי ספק סביר. 
לקיומו של רצף  טענה, מחלישה את ה, בעלת ניסיון רב במבחנים ובנהליהםשל הנקבלת תלמידת שנה ד'

שו ממצב של טעויות שנע סדרתשמבוסס בעיקרו על שכחת הנוהלים, פיזור דעת, ו – האירועים החלופי
 2.ה, סטרס ורצון להסתיר את הכנסת הטלפון בטעותפאניק

 
בהחלטתי להרשיע  את הנקודות הבאותבפרט לעצם קיומו של רצף האירועים האמור, אדגיש  בנוסף .8

, נזכיר כי המשגיח מצא את הטלפון הסלולרי בתוך הז'קט המגולגל כשהוא פתוח, ראשית. את הנקבלת
. לטענת הנקבלת, הטלפון נותר פתוח מאותה שיחה עם חברתה טרם הכניסה ועליו קובץ הסיכומים

למבחן. אך הטענה לפיה הטלפון הסלולרי נותר פתוח במשך כל הזמן הרלוואנטי ניראית קלושה. גם 
לגרסת הנקבלת, מדובר לכל הפחות על כחצי שעה )ואף יותר( בה הטלפון היה מונח בכיס הז'קט, ללא 

להניח כי, ללא מגעה של הנקבלת קשה . ם ניידים נכבים, ברגיל, באופן אוטומטיטלפוני 3.מכוון מגע
כי יש לה "אייפון בלי  הבמשך חצי שעה. הנקבלת טענהטלפון הסלולרי נותר עם קובץ הסיכומים פתוח 

מטבע הדברים  נעילה שכל הזמן נפתח . . . ]ו[יכול להיות שזה החליק . . .". אך תשובה זו אינה משכנעת.
וכאמור, הנקבלת טוענת כי הנייד הונח בכיס הג'קט ונותר  – עם הנייד מסויםגם גרסה זו דורשת מגע 

, לא שנית (.בעת גילויו. קשה לראות כיצד טלפון שהונח בכיס הג'קט נפתח ממגע מקרי )ונותר פתוח שם
י, כעולה הנקבלת מגרסתה של הז'קט ובו הטלפון הנייד הונח על ברכיה של הנקבלת. ברור מדוע 

 היא הניחה את הז'קט בין ברכיהמשלבשה את הז'קט והבחינה כי הכניסה בטעות טלפון לבחינה, 
גם אם נקבל את גרסת הנקבלת על הכנסת הטלפון בשגגה והסתרתו מתוך . כשהיא בישיבה מזרחית

ת הז'קט על הכסא או הותרתו כגון הנח –לחץ ניתן היה לצפות למגוון תגובות אחרות, סבירות לא פחות 
על כתפיה. גם כאן, הנחת הז'קט בין הברכיים, בישיבה מזרחית, הולמת יותר את טענת הקבילה כי 

"תגובה רגשית בלי  ,לעניין זה הנקבלתתשובת  4הנקבלת התכוונה להיעזר מהסיכום שבטלפון הנייד.
 אינה משכנעת.  ,הסבר מחושב"

 
 הנקבלת בעבירות הפרת ההוראות וההונאה. רשיע את אני מאשר על כן,  .9

  , בהיעדר הצדדים.22.10.2021היום,  ניתנה

 

 

 

                                                           
 נציין כי, גם לגרסת הנקבלת, באותו מבחן ניתנה הנחייה ספציפית מצד המשגיחה להכניס טלפונים לתיק ולשים על השתק. 2
היתה רבע שעה ראו את גרסת הנקבלת: "]לאחר השיחה עם החברה הטלפון הוכנס לז'קט,[ נכנסתי לכיתה ושמתי את הז'קט לידי.  3

המשגיחה אמרה אנחנו מתחילים אני מסתכלת והכל סבבה פותרת את המבחן . . . יישבנו. לפני מבחן התארגנות של שירותים ומים והת
 . . . ". לי קר לקחתי את הג'קט ושמתי עלייורבע שעה אחרי נהיה 

לגרסת הנקבלת, הטלפון היה מונח בכיס הז'קט. אך היא מיקומו של הטלפון ביחס לז'קט.  שלישית, בעלת משקל נמוך יותר,נקודה  4
מעדות מזכיר הבחינות עולה כי הז'קט היה מקופל לכדור, ובתוכו הונח הטלפון הנייד. על פני הדברים, נקודה זו מחזקת את המסקנה 

 למשל, כי הטלפון נפל מהכיס. –מובן כי גם כאן תיתכן גרסה חלופית  כי התקיימה כוונה להעתיק.

________________ 

 ד"ר שי נ. לביא

 ס' הממונה על המשמעת
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 דין גזר –החלטת סגן הממונה על המשמעת 

 
 .בבחינהאות בבחינה והונאה רת הורהפ בעבירות שלהנקבלת את  הרשעתי 22.10.2021 מיוםבהחלטתי 

נשה של בל את הסכמתם וגוזר את עוקמאני . י הגיעו להסכמה בדבר גזר הדיןכהצדדים הודיעו  כעת,
 :הנקבלת כדלקמן

 
 נשוא התובענה.הקורס פסילת  .א
 ג."ועד סמסטר ב' תשפב "תשפ ב'מסמסטר  –ה מהלימודים למשך שנעל בפוהרחקה  .ב
 .1.3.2023עד ליום  (אות לתואר ותוארזכ)אישורים מניעת  .ג
 על תנאי של שנה למשך שנתיים.ה רחקה .ד

  

  , בהיעדר הצדדים.27.10.2021היום,  ןנית

 

 
  

 

________________ 

 ד"ר שי נ. לביא

 ס' הממונה על המשמעת


