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 דין פסק –החלטת סגן הממונה על המשמעת 

 
 הבחינוהונאה בבחינה בעבירות של הפרת הוראות  םלה המייחס הוגש כתב קובלנהכנגד שני הנקבלים  .1

קבלים, תלמידי נה, הפי כתב הקובלנל ע (.סטודנטים )תשס"ח( –לתקנון המשמעת  29.3-ו 29.4 פיםסעי)
קובץ אקסל הבחינה הורידו יצוע בולצורך  ,ת באחד הקורסיםינבחנו בבחינת בה, ה א' במדעי החברנש
ת ץ כמספר תעודהקובהתבקשו לקבוע את שם  בחניםהנבוקר הבחינה. ניתן על ידי צוות ההוראה בש

 1הנקבל . הם האישייםפרטילציין את  ונדרש תוך הקובץ היה עמוד נוסף שבוכאשר ב ,הזהות שלהם
מבדיקת  סף,בנו. 2הנקבל בתוך הקובץ נמצאו פרטי  ךאר הזהות שלו, פתואם את מסשקובץ הגיש 

 1נקבל בקשת השלח ל 2כי הנקבל  עלה שנערך מבירור נקבלים.גבוהה בין שני התה זהות הקבצים על
מספר תעודת הזהות נו ושינה את העתיק ממ 1ינה, והנקבל חחינה הפתור שלו במהלך הבאת קובץ הב

 לזו שלו. 
 

הן. כפר ב 2חסות לו, ואלו הנקבל בעבירות המיו 1ניי הודה הנקבל שנערך בפ (המקוון)ההקראה בדיון  .2
וך ת – שישלח לו את הבחינה 2ביקש מהנקבל  1הנקבל  כמה דקות לפני סיום הבחינה הנקבלים,לגרסת 

לגרסת הנקבלים, אם כן,  הבחינה. תיים והגיש כבר אס, 1כי הוא, הנקבל  2וא מציין בפני הנקבל שה
 . (את הבחינההגיש כבר  1קבל שכן סבר שהנ)להונאה דע לא היה מו 2בל קהנ

 
על , הסדר זהשל עיקריו פי על כי הגיעו להסדר. דדים יונים נוספים בתיק הודיעו הצד מוהתקייטרם  .3

ע יורש 2הנקבל . הטיגזר עונש הרחקה בפועל מן האוניברסיידה בעבירת ההונאה, , שכזכור הו1הנקבל 
 נוסף לפסילת הקורס. הרחקה על תנאי, בו עונש יעלוייגזר  – הפרת הוראותבירת עב

 
את וגוזר  ,ותבבנסי ההסדר אליו הגיעו הצדדיםמאשר את אני . ם הרלוואנטיים בתיקבחומריינתי עי .4

 :ים כמפורטשל הנקבל םעונש
 

 :(קובץ הבחינהיקש וקיבל את ב – הורשע על פי הודאתו בהונאה) 1הנקבל 
 

 פסילת הקורס נשוא הקובלנה. .א
ב, "סמסטר ב' של שנת תשפוסטר א' סמ :שלושה סמסטריםהרחקה בפועל מן האוניברסיטה ל .ב

 40-להמיר ב 1סמסטר א' תשפ"ג יוכל הנקבל ההרחקה מת אג. "א' של שנת תשפ רטוכן סמס
ל "השנלתועלת הציבור בתיאום דקנאט הסטודנטים. ביצוע העבודות עד לתום שירות שעות 

 .תשפ"ב יהוה תנאי לחזרה ללימודים בסמסטר א' תשפ"ג
 . מודיםמיום החזרה ללי למשך שנתיים י סמסטריםהרחקה על תנאי מן האוניברסיטה של שנ .ג

  
 :(קובץ הבחינהאת שלח  –בהפרת הוראות הורשע ) 2נקבל ה

 
 פסילת הקורס נשוא הקובלנה. .א
 למשך שנתיים.  ני סמסטריםהרחקה על תנאי מן האוניברסיטה של ש .ב

  

 יעדר הצדדים. , בה28.10.2021היום,  פסק הדין ניתן
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 ד"ר שי נ. לביא

על המשמעת ס' הממונה  


