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 31-2022-ד

 דין  פסק –החלטת סגן הממונה על המשמעת 

 

קובלנות רבות  היא חלק מ  –  בפקולטה למדעי החיים'  גשנה    תתלמיד  –  תשהוגשה כנגד הנקבל  הקובלנה .1
)ראו    מבט רב תחומי"  –אחרות שמתייחסות למקרה מצער שאירע בקורס "משבר האקלים וקיימות  

שאליה    בקורס זה התקיימה, בתחילת פברואר, בחינת בית אמריקאית   (.12-2022- הכרעת הדין בעניין ד
התנהלה   הבחינה  הקורס.  את  שלקחו  סטודנטים  מאות  לגמרי  ניגשו  פתוח  חומר  גישה    –עם  לרבות 

בצורה   לבחינה אסרו  זאת, ההנחיות שפורסמו  עם  וכו'(.  גוגל  ויקיפדיה,  )כלומר,  לאינטרנט  חופשית 
( בין סטודנטים בזמן הבחינה  וכו'(.  מפורשת העברת מידע  וואטסאפ, שיחת טלפון  על אף  באמצעות 

ופן פעיל בזמן המבחן  האמור, חלק מהסטודנטים בקורס הפרו את ההוראות האמורות. הם השתתפו בא
   שאלו שאלות )וענו עליהן(, התייעצו, וכו'.   –בקבוצת וואטסאפ של הקורס בה דנו בנושאי הבחינה 

 
הוגש .2 זה  מצער  מקרה  כנגד  בעקבות  קובלנות  הקורסמ חלק  ו  קבוצת    ,תלמידי  באותה  שהשתתפו 

א הודעה באותה  יהה  כתבנטען כי, לקראת תום המבחן,    תבקובלנה שהוגשה כנגד הנקבל.  וואטסאפ
וואטסאפ של הקורס, ומחק ייחסה הקובלנה לנקבל  הקבוצת  עבירות של הפרת    תאת ההודעה. בכך 

בדיון  (.  סטודנטים )תשס"ח(  –לתקנון המשמעת    29.3-ו   29.4הוראות בבחינה והונאה בבחינה )סעיפים  
בעניינ ה   ה ההקראה  בשתי  הנקבלת  לה,  כפרה  כי ההודעה  עבירות המיוחסות  נשלחה  טענה  האמורה 

  .לבחינה  הייתה אמורה להישלח לקבוצת וואטסאפ אחרת, שאינה קשורהוכי , ותבטע
 

בחינה הרלוואנטית  בטרם התקיים דיון הוכחות בתיק הודיעו הצדדים כי הגיעו להסדר. על פי ההסדר, ה .3
שהנקבלת  כי ההסדר הושג לאחר  תיפסל, ועל הנקבלת יוטל עונש הרחקה על תנאי. הצדדים הודיעו  

 .  וואטסאפ של הקורסנכתבה בטעות בקבוצה ה  האמורה הודעההלכך כי  עובדתיות  הציגה אינדיקציות
 

; ולעניין כיבוד  21-2022-)והשוו לעניין ד  בנסיבות אלו החלטתי לאשר את ההסדר אליו הגיעו הצדדים .4
 (.  2-2016-טיעון ראו עניין ע שיקול דעתה של הקבילה בהסדרי

 

 אשר על כן, אני גוזר את עונשה של הנקבלת כדלקמן: 

   נשוא הקובלנה.בקורס במועד א' הבחינה פסילת   .א
 מיום פסק הדין.  נתייםהרחקה על תנאי של שני סמסטרים, למשך ש .ב

 

 . 20.9.2022היום,   ןנית הדין פסק
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 ס' הממונה על המשמעת 


