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 החלטת הממונה על המשמעת

 דין פסק

מגפת בעקבות  .בתכנית הבינלאומית להנדסת חשמל תלמיד היה בעת ביצוע העבירה הנקבל .1

 6.8.2021ביום  מרחוק. את לימודיו באוניברסיטהוהמשיך התלמיד את ישראל עזב הקורונה, 

הבחינה התנהלה  בשל המגפה .נקבלקורס שאליו היה רשום הבמועד ב'  בחינתהתקיימה 

הבחינה הבחינו המשגיחים  לקראת סיום. מפוקחת באמצעות הזום ביתמתכונת של בחינת ב

הנקבל נה ולמוסרה, ים לסרוק את הבחיהתבקשו הנבחנכאשר התנהגות חשודה מצד הנקבל. ב

על פי כתב . B2בפתרון שאלה  עזרתונשמע מבקש את משוחח בטלפון עם אדם אחר ו נצפה

לתקנון  29.4לפי סעיף הפרת הוראות  עבירה של הנקבל עברעשים המתוארים במ הקובלנה,

תקנון המשמעת ל 29.3לפי סעיף  בבחינההונאה עבירה של ו, סטודנטים )תשס"ח( –המשמעת 

 .סטודנטים )תשס"ח( –

נצפה  וטען כי הוא ינהפנה לעזרתו של אדם אחר בפתרון הבחהוא  כי הנקבל כחישהבתחילה  .2

הסיע את הנקבל שאליו  ,2Bבית חולים שנקרא  וכי נושא השיחה היה עם אמו בטלפון שוחחמ

בסביבת כי . הבדיקה העלתה שקריתהטענה נבדקה על ידי הגורמים המוסמכים ונמצאה אמו. 

אלה, שינה . לאחר הדברים המהם זה, או בשם דובש אין בית חוליםמגוריו של הנקבל מקום 

 בעבירות המיוחסות לו.  ודהת גרסתו והא הנקבל

 הן בעבירה של הפרת הוראות והן בעבירה של הונאה. על פי הודאתו את הנקבלאני מרשיע    .3

ֹכה וז, עונשהעניין הצדדים טענו בפניי ל .4 ֹכהזה בְּ . הקובל טען כי אופייה של העבירה ה בְּ

 .עליו שלוש שנות הרחקה בפועל כי יוטלווביקש  של הנקבל בעונשו מחייבות החמרה ונסיבותיה

שבו הוא היה שרוי בעת  מעורערהנפשי המצב בשל ה יש להקל בעונשובתגובה כי  טען הנקבל

 שהוא כשל מכיווןוהן משבר הקורונה של ב. מצבו הנפשי התערער, לטענתו, הן ביצוע העבירה

הנקבל  עוד טען. מסיבות אקדמיות לימודיו הפסקתל ביאינוסף כישלון נאמר לו שו ,בלימודיו

 ,ראח במוסד אקדמילהמשיך את לימודיו הוא לא יוכל  עד שיסיים לרצות את עונשו יכ

מצבה בריו הוא אינו יכול להיעזר במשפחתו שכן . לדלפרנסתולעבוד ממנו  ימנעוכתוצאה מכך 

 שנתייםלהטיל עליו להקל בעונשו וראוי מסיבות אלה, טען הנקבל,  מן המשופרים. אינו הכלכלי

   .בלבדבפועל הרחקה  של

נסיבות ביצועה יה של העבירה וכי אופילאחר ששקלתי את טענות הצדדים הגעתי למסקנה  .5

 . שיוטל על הנקבל מחייבים החמרה בעונש

 תיבלאין במדובר במעידה . של עבירות ההונאהבמדרג החמור  מצויים מעשיו של הנקבל .6

תלמיד אחד  עמוד לרשותויודאג שאת מעשה ההונאה מבעוד מועד  תכנןהנקבל מתוכננת. 

עבורו  הייתה שבחינה זומכיוון  ,שרוי בלחץובדה שהנקבל היה ה. העשיסייע לו במעשה הרמיי



. לא לו סייעיופסקו לימודיו, אינה יכולה ל טרם להוכיח את יכולותיו אחרונה"ההזדמנות ה"

  מעשה הונאה.ביצוע ל קביל תירוץיהווה  שכישלון אקדמייעלה על הדעת 

ול ההקלות שניתנו לתלמידי האוניברסיטה כתוצאה תוך ניצ ,נסיבות ביצוע העבירה ,מעבר לכך .7

משבר  ,46/2020 הכפי שכתבתי בהחלטמחייבות אף הן החמרה בעונש.  ,ממשבר הקורונה

חייב את האוניברסיטה לעבור הסטודנטים,  בריאותהעמיד בסכנה את הקורונה והרצון שלא ל

 לעשות כןההחלטה . תוהבחינ טוהר על מספק פיקוח שאינם מאפשרים ,למבחני בית מקוונים

אמון לכבד את הבמקום יטה לבין תלמידיה. בין האוניברס םמקורה ביחסי האמון השוררי

 הונאה מעשילו.  ראוי אינוא על מנת לנסות ולהשיג ציון שהולרעה אותו  ניצל הנקבל, שניתן בו

בין בין הנקבל ל שהתקיימואלה לא רק  וןאמהיחסי את סודקים  ,זו שביצע הנקבלכדוגמת 

בין האוניברסיטה לבין כלל תלמידיה.  , וראוי שישררו,ששורריםאלה  אוניברסיטה אלא גםה

   .  עליולבוא לידי ביטוי בעונש שיושת  חייבבמעשיו הנקבל  שגרם נזק זה

ים וד הוא לא יסידה שכל עהעוב, והנקבל באשר למצב הכלכלי שלו ושל משפחתו מנגד, טענת .8

, לרצות את עונשו תיפגע פרנסתו, הביאו אותו למסקנה שאין למצות עמו את כל חומרת הדין

 . במדינתו של הנקבל הכלכלימצב הבייחוד לאור 

 של הנקבל וגוזר את עונשאני  לקולא,וא לים לחומרקוולאחר שאיזנתי בין השי ,האמורכל לאור  .9

 כדלקמן:

 .נשוא הקובלנההקורס פסילת  .א

' של סמסטר בת תחילשתחל ב ,מן האוניברסיטהסמסטרים  חמישהשל הרחקה בפועל  .ב

 . דשנה"ל תשפ"מסטר ב' של סותסתיים בסוף  שנה"ל תשפ"ב

מיום חזרתו  ,שלוש שניםסמסטרים למשך  שנימן האוניברסיטה של  על תנאיהרחקה  .ג

 .ימודים )אם יחזור ללימודים באוניברסיטה(של הנקבל לל

 בהיעדר הצדדים., 13.2.2021 ניתן היום,

 התלמיד םיפורסם ללא ש
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