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 )א(6-2021-ד

 דין פסק –החלטת סגן הממונה על המשמעת 

 
באחד , )המתוקן( . על פי כתב הקובלנהפקולטה למדעי החייםב' גשנה  הן תלמידות תוהנקבלשלוש  .1

הנבחנים חתמו על  , בה)עם השגחה בזום(מקוונת  הנקבלות התקיימה בחינה ומהקורסים בהם השתתפ
לנה, הנקבלות הצהרה בדבר שמירה על הוראות טוהר הבחינה ביחס לבחינות ממרחק. על פי כתב הקוב

מהמסך  נעלמותתוך שהן  ,ינה כאשר הן מפרות חזור והפר את ההוראות בבחינהחבנצפו במהלך ה 2-ו 1
נעלמת מהמסך לפרקים. במעשים  היא אף צפתהנ 3לפרקי זמן ומשוחחות עם צדדים שלישיים. נקבלת 

לתקנון המשמעת  29.4 ףסעי)המתוארים ייחס כתב הקובלנה לנקבלות עבירה של הפרת הוראות במבחן 
 סטודנטים )תשס"ח((. –
 

 1-2הגיעו להסדר עם הקבילה. לפי ההסדר, הנקבלות  1-2בפתח דיון ההקראה, נמסר כי הנקבלות  .2
עונש של פסילת הקורס נשוא הקובלנה וכן הרחקה על עליהן מודות בהפרת הוראות בבחינה, ויוטל 

 תנאי.
 

הרלוואנטיים, לרבות התלונה, התייחסות הנקבלות, וסרטון הבחינה. מצאתי לנכון  םבחומריעיינתי  .3
לטובת ההגנה כאמור בפסקי דין קודמים, "מן הראוי לסגת מהסדר טיעון, הן לקבל את הסדר הטיעון. 

 1-2אשר על כן, אני גוזר את עונשן של נקבלות . (2016/2והן לטובת הקבילה, רק בנסיבות חריגות" )ע/
 דלקמן:כ

 
 פסילת הקורס נשוא הקובלנה. .א
  . שנתייםשני סמסטרים למשך הרחקה על תנאי מן האוניברסיטה של  .ב

 יעדר הצדדים. , בה6.6.2021היום, ן פסק הדין נית

 

 

 

 

 

 (ב)6-2021-ד

 דין פסק –החלטת סגן הממונה על המשמעת 

 
פקולטה למדעי ב' גשנה  הן תלמידותבכתב הקובלנה  תוהנקבלשלוש , (א)6-2021-בעניין דכאמור  .1

לתקנון  29.4 ףסעיוראת הבניגוד ל ,הפרו הוראות בזמן מבחןשלוש הנקבלות ען, נטהעל פי  .החיים
  (.בבחינה וראותעבירת הפרת ה) סטודנטים )תשס"ח( –המשמעת 

 
 גיעו הצדדים להסדר גםכעת, ה .(6.6.2021מיום  (א)6-2021-ד) הגיעו להסדר עם הקבילה 1-2ות נקבל .2

העונשים  ליהמודה בהפרת הוראות בבחינה ויושתו ע 3הנקבלת  ,י ההסדרפעל . 3בענינה של הנקבלת 
 :הבאים

 
 .נזיפה .א
  . םאי של שני סמסטרים למשך שלוש שניתנעל הרחקה  .ב

 
 כאמור בו.  3ה של הנקבלת אליו הגיעו הצדדים וגוזר את עונש סדרמקבל את ההאני  .3

 

________________ 

 ד"ר שי נ. לביא

 ס' הממונה על המשמעת
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 יעדר הצדדים. , בה24.6.2021היום, ן סק הדין ניתפ

 

 

 

 

 

________________ 

 ד"ר שי נ. לביא

 ס' הממונה על המשמעת


