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 (א)1-2021-ד

 

 פסק דין –החלטת סגן הממונה על המשמעת 

 
מנהל עסקים בפקולטה תלמידים לתואר מוסמך ב , שניהםבליםנקשני הוגש כנגד הקובלנה שלפנינו כתב  .1

זו בחינה אליו היו רשומים הנקבלים. באחד הקורסים התקיימה בחינה  2020 דצמברבלניהול. 
כתב הקובלנה, פי ל ."זום"ם השגחה בו מרחוק ענתלמידים נבחו, ה, דהיינקורונהמה במתכונת ייהתק

את פו זה תשיהיו בקשר טלפוני בזמן הבחינה ויינה, כך שהם חשרו ביניהם קשר להונות בבהנקבלים ק
ון של המיקרופ) (mute)על השתק  "זום"ופון בוכל זאת תוך הסוואת הדיבור והשארת המיקרזו בפתרון 

 (הנקבלת :להלן) 1הנקבלת הבחינה, במהלך . (כברירת מחדל על מצב של השתקהנבחנים בזום נמצא 
על השאלות  (נקבלה :להלן) 2עם הנקבל משוחחת  "זום"רופון שלה בקנשמעה לפתע באמצעות המי

 ים את פעולת הדיבור.ששניהם מסוותוך רכי הפתרון את השני בד בבחינה כאשר הם משתפים אחת
שלה ינה הנקבלת כי המיקרופון , הבחנבחניםות שיחה בין הנקבלים, שנשמעה אצל כל הדק 4-כלאחר 

 בחינהוהונאה ב הבחינהוראות ב פרתהעבירות של  בליםלנקהקובלנה ייחס ב תכ פתוח וסגרה אותו.
   סטודנטים )תשס"ח((. –לתקנון המשמעת  29.4 -ו 29.3)סעיפים 

 
כתב הקובלנה עובדות בלת ב, הודתה הנק13.1.2021ביום  (אופן מקווןב)ההקראה שהתקיים בפניי בדיון  .2

 דיתלמת הודתה כי היא שוחחה עם קבלנה ,רטבפהנקבל כפר. ואילו  ה;מיוחסות להאלו  – ובעבירות
 .((ב)1-2021-ד) ניינו של הנקבל תלוי ועומדשעאציין ותו אדם. סירבה לאמת את זהותו של אאך  אחר

 
ה רעת קבילהה דיון טיעונים לעונש בעניינה של הנקבלת. (באופן מקוון)התקיים בפניי  10.2.2021ביום  .3

, "טואציית זוםיס"בהעתקה בדובר מעשה. יש חומרה יתרה במ ,טענתהל. לעונש של שלוש שנות הרחקה
קשירת בו שמראבתכנון  נועניינברה האוניברסיטה. ונת הבחינות המקוונת אליה עוניצול לרעה של מתכ

בפתרון שיתפו אחת את השני  ףוהסטודנט הנוסהנקבלת  ת.להבדיל ממעשה של היסח הדע ,קשר מוקדם
ון של הנקבלת. פהמיקרו (ונסגר)בשוגג לרבות לאחר שנפתח , (תוך הסוואת הדיבור) לאורך כל הבחינה

מצדיקה המיקרופון, והאכיפה הנמוכה מחדלה של הנקבלת בפתיחת גלתה במקרה, עקב התההונאה 
סטודנטית מדובר בלא ל הנקבלת, ש הילמאפיינבאשר  .דומות תלהרתיע הפרומנת  על תיועונש משמע

נם הודתה אך סירבה לשתף מאהנקבלת  סוף,בל תלמידה בתוכנית יוקרתית לתואר שני.בשנה א' אלא 
 . "לפשע השותפ"את זהותו של פעולה ולאמת 

 
את מיוזמתה והפסיקה  עשיהמ ללה אחריות ענט, הודתההיא קולא. להדגישה את הנסיבות הנקבלת  .4

בבית  אחרונהההפסיקה . שותפהעל מעשי חריות אהיא מעונינת לקחת אין . תקרית זו תבעקבו לימודיה
 3-כ והעמידה אותו עלות זום, בסיטואצי העתקותסטנדרט הענישה בהחמירה את ממילא  דין זה

הנקבלת . "המבחני קורונ"אחרות בעומת העתקות רנו ליתרה במקחומרה ין א סמסטרים של הרחקה.
ונזקקה ייחודית יא סבלה מסיטואציה בריאותית הסוף שבוע באותו לנסיבותיה האישיות. גם ייחסה הת

כוחו  אבתגובתו של הנקבל. לעונש נשמעה גם בדיון  .(ייםועל כך הוצגו מסמכים רלוואנט) יאורפ מעקבל
ה מצדיק זהותו של השותף להעתק תוביחס לאימ בלתקנה היעדר שיתוף הפעולה שלטען כי של הנקבל 

 מרה בעונשה.הח
 

הרחקה, העמיד את עונשה של הנקבלת על שנתיים והחלטתי ל ,הוצגו בדיוןשהטיעונים את קלתי ש .5
 בבחינה עבירות ההונאהריבוי  בעבודות לתועלת הציבור.שרותה להמיר סמסטר אחד יהיה באפכאשר 

 3-4-כרף של  התגבשדין זה בפסיקת בית ואכן  –הענישה  ףאת העלאת רדיק מצ "זום ואציותסיט"ב
)א( בו סקרתי פסקי דין מהעת 75-2020-פסק דיני בעניין דם ראו ג)בסיטואציות דומות סמסטרים 

 שכהשנמ ,תהנרחבה וההעתק רת הקשר המתוכננתיקש ובפרט, –חמורים אכן המקרה פרטי . האחרונה(
נמצאה חומרה  "בחינות זום"ם בירונאה אחהקרי מגם באולם . המיקרופון תיחתפגם לאחר  ,לאורך זמן

לאורך זמן,  רחבים מהמבחןנ םחלקיתוף שם דובר בשי ,(א)75-2020-דהשוו למשל לאותו עניין ו)דומה 
שיקול . שני והדבר מצדיק החמרה בעונשהתלמידה בתוכנית לתואר בלת הנק ,אכן. (בענישה דומהו

 ת. וידנסיבותיה הרפואיות הייחולקולא, מנגד, הוא 
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 כדלקמן: תשל הנקבל האת עונש , אם כן,ני גוזרא .6
  

 .נשוא הקובלנהפסילת הקורס  .א
' של שנה"ל תשפ"א ותסתיים בסמסטר בחל , שתשנתייםלהרחקה בפועל מן האוניברסיטה  .ב

-להמיר ב תוכל הנקבלת גמסמסטר א' תשפ"את ההרחקה . ג' של שנת תשפ"אבסוף סמסטר 
שעות עבודה לטובת הציבור. ככל שתבחר הנקבלת באפשרות זו, יהיה עליה להשלים את  20

 . גבסמסטר א' תשפ" חזור ללימודים. אם תעשה כן תוכל לבתשפ"ל "שנההעבודות עד תום 
 , מיום החזרה ללימודים. שנתייםסמסטרים למשך  שניהרחקה על תנאי מן האוניברסיטה של  .ג

 

 . תשל הנקבל היפורסם ללא ציון שמ פסק הדין הצדדים., בהיעדר 19.2.2021-הניתן היום, 

 

 

________________ 

 ד"ר שי נ. לביא

 ס' הממונה על המשמעת


