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 30-2022-ד

 דין  פסק –החלטת סגן הממונה על המשמעת 

 

ות למדעי החברה  בפקולט'  אשנה    תתלמידייתה בעת הרלוואנטית  שה  –  תשהוגשה כנגד הנקבל  הקובלנה .1
קובלנות רבות אחרות שמתייחסות למקרה מצער שאירע בקורס "משבר האקלים  היא חלק מ –  והרוח

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

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

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

   שאלות )וענו עליהן(, התייעצו, וכו'.
 

הוגש .2 זה  מצער  מקרה  כנגד  בעקבות  קובלנות  הקורסמ חלק  ו  קבוצת    ,תלמידי  באותה  שהשתתפו 
הנחיות המפורשות, היא עשתה שימוש  על אף הנטען כי,    תבקובלנה שהוגשה כנגד הנקבל.  וואטסאפ

שפורסמה על    "מחזקת" לפתרון שאלה  השיבהכאשר    –המבחן  בוצת הוואטסאפ האמורה תוך כדי  בק
עבירות של הפרת הוראות בבחינה והונאה    תבכך ייחסה הקובלנה לנקבל ה אחרת בקבוצה.  ידי תלמיד

הודתה    הבדיון ההקראה בעניינ(.  סטודנטים )תשס"ח(  –לתקנון המשמעת    29.3-ו  29.4בבחינה )סעיפים  
, שכן, לטענתה  אך כפרה בעבירת ההונאה  ראות,עובדות כתב הקובלנה ובעבירת הפרת ההוהנקבלת ב 

 . לא התקיים היסוד הנפשי הדרוש
 

על  שע תור לתהנקבטרם התקיים דיון הוכחות בתיק הודיעו הצדדים כי הגיעו להסדר. על פי ההסדר,  ב .3
עונש של פסילת    ותבעבירת הפרת ההורא אתה  פי הוד יוטל  הנקבלת  על  אך עבירת ההונאה תימחק. 
לסמסטר )אותה ניתן יהיה להמיר בריצוי עבודות לתועלת  , הרחקה על תנאי, והרחקה בפועל  הקורס

 הציבור(.  
 

(.  2-2016-ולא מצאתי לנכון להתערב בשיקול דעתם של הצדדים )השוו לעניין ע   עיינתי בחומרי התלונה .4
 קמן:כדלגוזר את עונשה ירת הפרת ההוראות ועב לת במרשיע את הנקב אנישר על כן  א

 
 

  נשוא הקובלנה.קורס  הפסילת   .א
בפועל  ה .ב להמיר  סממרחקה  הנקבלת  תוכל  בפועל  ההרחקה  את  תשפ"ג.  ב'  שעות    30-ב סטר 

  , אשר יבוצעו עד לתום סמסטראט הסטודנטיםיקנבתיאום ופיקוח ד   ירות לתועלת הציבור ש
של הנקבלת    המשך לימודיהסמסטר א' תשפ"ג יהווה תנאי ל  עד לתום  עבודותהסיום    .א' תשפ"ג
 ב' תשפ"ג.  בסמסטר 

 מיום פסק הדין.  נתייםהרחקה על תנאי של שני סמסטרים, למשך ש .ג

 

 . 24.10.2022היום,   ןנית הדין פסק
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 ס' הממונה על המשמעת 


