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 דין  פסק –החלטת סגן הממונה על המשמעת 

 
פר .1 עגומה לפנינו  הונאה  –וחמורה    –  שה  הקובלנה  בבחינות.    של  בכתב  המתוארות  העובדות  פי  על 

כדי שיפתור עבורה  נעזרה באדם אחר  , תלמידה בפקולטה להנדסה במועדים הרלוואנטיים,  הנקבלת
ועבודות שנלקחו  מבחנים  שונים,  קורסים  לשישה  מתייחסת  ההונאה  מ.  עד  ותש"פ  '  בסמסטר  החל 
 תקופה בה, בשל מגיפת הקורונה, התקיימו מבחנים עם השגחה מקוונת )ב"זום"(.    –א  סמסטר א' תשפ"

 
נחשפה   .2 בקיץ  הפרשה  האקדמית  למזכירות  שנשלח  אנונימי  מעשי    2021באימייל  לאחר  )כלומר, 

  – , וצירף את המבחנים שפתר  רכישת מבחנים ועבודות בידי הנקבלתעל  כותב האימייל דיווח    .ההונאה(
כי אכן כתב היד    .ה זהות  המכילים את פרטי   ,עבור הנקבלת   –הוא בעצמו   בבדיקה שנערכה התברר 

זאת נפתחו  בעקבות  )ושצירף אותו כותב אימייל אנונימי( אינו של הנקבלת.  מבחנים שהגישה הנקבלת  ב
הקובלנה   וכתב  משמעתיים,  הליכים  הנקבלת  בפניי  כנגד  הפרת  מייחס  המונח  של  עבירות  לנקבלת 

סטודנטים    –לתקנון המשמעת    29.3- ו  29.4הוראות בבחינה ובעבודה והונאה בבחינה ובעבודה )סעיפים  
 )תשס"ח((. 

 
הצדדים  בהמשך, הגיעו    1קוון( הודתה הנקבלת בעבירות המיוחסות לה. מבבדיון ההקראה שנערך בפניי ) .3

לפיו  ל  להסדר  תורחק  והנקבלת  הקובלנה;  נשואי  הקורסים  הרחקה    18- ייפסלו  לעונש  )בנוסף  שנה 
   .2040בינואר רק תוכל לשוב ללימודים באוניברסיטה, אם כן,  יאה  מותנה(.

 
  צורה מתוחכמת ב  ;אופן סדרתיהנקבלת פעלה בר מילים על חומרת מעשי הנקבלת.  אין צורך להכבי .4

)והשוו    עבודות ומבחנים ממנו  תוך שהיא רוכשת  בשיתוף פעולה עם אחרו  ; ובסיוע אמצעים טכנולוגיים
הנקבלת ניצלה לרעה את    –לא זו אף זו    (.5/2015-נסיבות המחמירות המפורטות בעניין ע לרשימת ה 

   .הקורונה בה עברה האוניברסיטה למבחנים בהשגחה מקוונתתקופת 
 

נמצא בבסיס יוקרת האוניברסיטה ממנה נהנים, בסופו של  הוא  .טוהר הבחינות הוא ערך חשוב במעלה .5
  ה עופג  באופן בוטה   ערך זה  במעשיה הפרה הנקבלת .  טים הלומדים באוניברסיטת תל אביביום, הסטודנ

עליו הסכימו הצדדים יוצא דופן בחומרתו.  העונש  אכן,  .  ובמוסדות האוניברסיטהבציבור הסטודנטים  
הוא עשוי להביא, הלכה למעשה, להרחקתה של הנקבלת מהאוניברסיטה לצמיתות. עם זאת, עונש זה  

הסטודנטים  עיני  עונש הרחקה זה צריך לעמוד מול  משקף את חומרתם יוצאת הדופן של מעשי הנקבלת.  
 השוקלים פגיעה דומה בטוהר הבחינות.  

 עונשה של הנקבלת כדלקמן: את איפוא גוזר אני 

 הקובלנה.  ינשוא  יםהקורס ששת  פסילת  .א
 (.  2040הרחקה בפועל לשמונה עשרה שנים מאוניברסיטת תל אביב )עד ינואר   .ב
שלוש שנים למשך שלוש שנים מיום חזרתה ללימודים  הרחקה על תנאי מן האוניברסיטה של   .ג

   באם תחזור. –
   

 
 יעדר הצדדים.  , בה 15.1.2022היום,   פסק הדין ניתן

 

 

 

 
שאינו סטודנט באוניברסיטה )ועל כן אינו עומד בפני    – מסרה את זהותו של אותו אדם  אציין שבמהלך הליכי המשמעת הנקבלת   1

 הליכים משמעתיים(.

 ________________ 

 ד"ר שי נ. לביא 
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