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 דין  פסק –החלטת סגן הממונה על המשמעת 

 

בבית הספר למקצועות  '  אשנה    ת תלמידשהייתה בעת הרלוואנטית    –  תשהוגשה כנגד הנקבל  הקובלנה .1
מ   –  הבריאות  חלק  "משבר  היא  בקורס  שאירע  מצער  למקרה  שמתייחסות  אחרות  רבות  קובלנות 

וקיימות   תחומי"  –האקלים  רב  ד  מבט  בעניין  הדין  הכרעת  התקיימה,    (.12-2022- )ראו  זה  בקורס 
שאליה ניגשו מאות סטודנטים שלקחו את הקורס. הבחינה    בתחילת פברואר, בחינת בית אמריקאית

לרבות גישה חופשית לאינטרנט )כלומר, ויקיפדיה, גוגל וכו'(. עם זאת,    –עם חומר פתוח לגמרי  התנהלה  
ההנחיות שפורסמו לבחינה אסרו בצורה מפורשת העברת מידע בין סטודנטים בזמן הבחינה )באמצעות  

.  על אף האמור, חלק מהסטודנטים בקורס הפרו את ההוראות האמורותוואטסאפ, שיחת טלפון וכו'(.  
שאלו    –הם השתתפו באופן פעיל בזמן המבחן בקבוצת וואטסאפ של הקורס בה דנו בנושאי הבחינה  

   שאלות )וענו עליהן(, התייעצו, וכו'.
 

הוגש .2 זה  מצער  מקרה  כנגד  בעקבות  קובלנות  הקורסמחלק  ו  קבוצת    תלמידי  באותה  שהשתתפו 
על אף ההנחיות המפורשות, היא עשתה שימוש  נטען כי,    תבקובלנה שהוגשה כנגד הנקבל.  וואטסאפ

ת מהמבחן והעלתה אותן לקבוצה, ביקשה  צילמה שאלו  –בקבוצת הוואטסאפ האמורה תוך כדי המבחן  
עבירות של   תכך ייחסה הקובלנה לנקבלבההודעות ששלחה. ה חלק מ עזרה בפתרון השאלות, ואף מחק

סטודנטים )תשס"ח((.    –לתקנון המשמעת  29.3- ו 29.4הפרת הוראות בבחינה והונאה בבחינה )סעיפים 
עובדות כתב הקובלנה ובעבירת הפרת ההוראות, אך כפרה  הודתה הנקבלת ב   הבדיון ההקראה בעניינ

 .  בעבירת ההונאה
 

הנקבלת תורשע  בטרם התקיים דיון הוכחות בתיק הודיעו הצדדים כי הגיעו להסדר. על פי ההסדר,   .3
)עם אפשרות   שלושה סמסטרים. על הנקבלת יושת עונש הרחקה בפועל לעבירות המיוחסות להשתי הב

   . סף לפסילת הקורס ולהרחקה על תנאילהמיר את אחד הסמסטרים בעבודות לתועלת הציבור(, בנו
 

מרשיע את הנקבלת בשתי העבירות   את ההסדר אליו הגיעו הצדדים. אשר על כן אניהחלטתי לאשר   .4
 גוזר את עונשה כדלקמן: ו  המיוחסות לה

 
 

  נשוא הקובלנה.קורס  הפסילת   .א
  הרחקה בפועל לשלושה סמסטרים: סמסטר א' תשפ"ג, סמסטר ב' תשפ"ג, וסמסטר א' תשפ"ד. .ב

הנקבלת להמיר את   ב להרחקה, סמסטר א' תשפ"ד  הסמסטר האחרון באפשרות  שעות    40-, 
ם שנה"ל  ד תו סיום העבודות עופיקוח דקנאט הסטודנטים.  ם לתועלת הציבור, שיבוצעו בתיאו

 "ד. ללימודים בשנה"ל תשפבלת נאי לחזרתה של הנקתשפ"ג יהווה ת
 מיום פסק הדין.  נתייםהרחקה על תנאי של שני סמסטרים, למשך ש .ג

 

 . 26.10.2022היום,   ןנית הדין פסק
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 ס' הממונה על המשמעת 


