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 החלטת הממונה על המשמעת

לצורך אבטחת  הנקבל הנו תלמיד לתואר מוסמך במנהל עסקים ובעל תואר בוגר במדעי המחשב. .1

לצורך זיהוי וזאת , Citadel 2 מידע ותשתיות עובדת האוניברסיטה עם צוות אנליסטים של חברת

להריץ קובץ  מנסה כי הנקבלצוות האנליסטים  זיהה 14.7.21ביום  .ומניעתם אירועי אבטחת מידע

על ידי אסור לשימוש חסום וה, מנהל המערכת ל ידיהמיועד להרצת פקודות ע כקובץשהתחזה 

 ים שאינם מורשיםלמשתמש אשר לא מאפשרות ,לעקוף את מערכות ההגנהסטודנטים. על מנת 

נליסטים זיהה את הפעילות צוות הא להריץ פקודות על השרת, השתמש הנקבל בדפדפן אקספלורר.

הנקבל כי הוא זה שביצע את  אישר 15.7.21החשודה וחסם את המשתמש. בשיחה עמו מיום 

במעשה זה עבר הנקבל על פי כתב הקובלנה,  הפעילויות הללו והוסיף "אל תדאג אני מהתחום".

לתקנון  29.5 עבירה לפי סעיף לשימוש במתקני האוניברסיטה,הנוגעות הוראות  הפרתעבירות של 

, עבירה במתכוון או ברשלנות ברכוש האוניברסיטה ניסיון לפגיעה; סטודנטים )תשס"ח( –המשמעת 

והתנהגות שאינה הולמת מעמד של  ;(חסטודנטים )תשס" –לתקנון המשמעת  29.7סעיף  לפי

  .לתקנון המשמעת סטודנטים )תשס"ח( 29.10עבירה לפי סעיף , תלמיד

טען כי לא עשה זאת בכוונת זדון וכי לא הייתה לו  ךפקודות על השרת, אהנקבל הודה כי הוא הריץ  .2

 כוונה לפגוע ברכוש האוניברסיטה. כל 

לאחר דין ודברים בין הקובל לבין הנקבל, השתכנע הקובל כי לנקבל אכן לא הייתה כל כוונה לפגוע  .3

יודה בעבירות של הפרת  לפיו הנקבל ,הצדדים הגיעו להסדר , ובעקבות זאתברכוש האוניברסיטה

עבירת  ואילו הקובל יסיר מכתב הקובלנה את ,הוראות והתנהגות שאינה הולמת מעמד של תלמיד

 .עונשל גם ביחס הצדדים הגיעו להסדר. במתכוון או ברשלנות ברכוש האוניברסיטה ניסיון לפגיעהה

 של הנקבל כדלקמן: וגוזר את עונשו הסדר הטיעוןבל את אני מק .4

את ההרחקה בפועל הנקבל  . סמסטר ב' תשפ"במן האוניברסיטה שתחל בהרחקה בפועל  .א

בתיאום עם דקנאט  ,העבודות יבוצעו .שעות לטובת הציבור 25 -ב כאי להמירזיהיה 

 . בסמסטר ב'ביצועם יהווה תנאי ללימודים ו' בסמסטר  תחילתעד  ,הסטודנטים

 למשך שנתיים.  שני סמסטריםהרחקה על תנאי של  .ב

 , בהיעדר הצדדים.5.10.2021 ניתן היום,

  .התלמיד םיפורסם ללא ש
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