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 דין  פסק –החלטת סגן הממונה על המשמעת 

 
היה על הנקבלים להגיש    . במסגרת אחת מבחינות הבית בקורס ם תלמידים בחוג לחשבונאותים ההנקבל  .1

. הנבחנים  הנבחנים להוריד בבוקר הבחינה  התבקשונים הגולמי  נתוה. את קובץ  אקסלקובץ  עבודה על  
ולהגיש את הקובץ לאחר סיום העבודה עליו.    לקבוע את שם הקובץ כמספר תעודת הזהות שלהם   הונחו

מקור  מפנה ל  2של הנקבל  ינה  בחבקובץ האחת השאלות  מבדיקת הבחינות שהגישו הנקבלים עלה כי  
פרת הוראות  הה לנקבלים עבירות של  ב הקובלנ בכך, מייחס כת  1. 1שנמצא בקובץ של הנקבלת  נתונים  

  סטודנטים )תשס"ח((. –לתקנון המשמעת  29.3- ו 29.4 פיםסעי )  הבחינוהונאה ב הבחינ ב
 

אין ביניהם  ,  ענתםבעבירות המיוחסות להם. לטכפרו הנקבלים    ך בפניי מקוון שנערבדיון ההקראה ה .2
מחבר להוריד עבורו את    2נטען, הוא בקשת הנקבל    המקור למסכת האירועים, כך .  מוקדמת  היכרות

ובץ הנתונים הגולמי  את ק(. אותו חבר ביקש  2לנקבל  )בשל בחינה אחרת שהייתה    מיהגול  קובץ הנתונים
ובץ של  , לק, איפואה""נגרר   1של הנקבלת  ההפניה לקובץ ובו מספר הזהות    .עשתה כן, ש1מהנקבלת  

 מהותית. , ם שונותבחינותיהשו  הדגיש נקבלים  ה. 2הנקבל  
 

בבטרם ה .3 הוכחות  דיון  כי  תקיים  הודיעו הצדדים  עובלאחר    –תיק,  לפי  להסדר.  הגיעו    –דתי  בירור 
יושת עונש    1נקבלת  על הת ההונאה תימחק.  ואילו עביר  הוראות עבירת הפרת הב  ההסדר, הנקבלים יודו 

 סף לעונש הרחקה על תנאי.  יוטל עונש של פסילת הקורס, בנו 2על הנקבל הרחקה על תנאי; ו 
 

לקבל את ההסדר  וכנעתי כי יש  ש  .הנקבליםו  אותם הגישקבצי האקסל  רבות ב, לעיינתי בחומרי התיק .4
הבי לעיל,  צדדן  המפורטת  הענינים  השתלשלות  לאור  השוניים  )והשוו    בחינותהבין  המהותי    ובפרט 

 לקמן: כדיהיה עונשם של הנקבלים  אשר על כן, . (66/2020-ין ד לעני 
 

   :1הנקבלת  

 למשך שנתיים.   י סמסטריםהרחקה על תנאי מן האוניברסיטה של שנ .א
   

 :2הנקבל  

 נשוא הקובלנה. המבחןפסילת   .א
 למשך שנתיים.   י סמסטריםהרחקה על תנאי מן האוניברסיטה של שנ .ב

   
 

 יעדר הצדדים.  , בה 15.1.2022היום,   פסק הדין ניתן

 

 

 

 

 
 . נתכזכור שם הקובץ הוא מספר הזהות של הנבחו  –מופיע בהפניה  1מספר הזהות של הנקבלת  1
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