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 45-2022-ד

 פסק דין  –החלטת סגן הממונה על המשמעת 

 
להנדסהא'    שנה  תלמיד  הנקבל  .1 באחת .  בפקולטה  שאירע  למה  מתייחס  הקובלנה  .  הבחינות  כתב 

ה הה הקובלנה,  כתב  לפי  בחינה,  לאותה  ומפורטווראות  מפורשות  "דף  יו  והתירו  שני  בכתוב    A4ת 
.  ים משני הצדדיםדפי עזר כתוב   עשרההצדדים". עם זאת, כשעה מתחילת המבחן נמצאו אצל הנקבל  

  29.3- ו  29.4)סעיפים    בחינהוהונאה ב  בחינהשל הפרת הוראות בעבירות  ת הקובלנה לנקבל  מייחסבכך  
    סטודנטים )תשס"ח((. –לתקנון המשמעת 

 
פרת ההוראות.  ה בעבירת הכפר הנקבל בעבירת ההונאה והוד בפניי    בדיון ההקראה )המקוון( שנערך .2

זאת,  עבירת ההונאה תימחק מהקובלנה. עם וכחות הגיעו הצדדים להסכמה על פיה  בטרם נקבע דיון ה
הקבילה    עונים לעונש.ן טיהתקיים בפניי דיו על כן,    –ש  הצדדים לא הגיעו להסדר מוסכם בדבר העונ

סבר שניתן להסתפק רק  הנקבל  ונזיפה.    הרחקה על תנאי בנוסף ל,  הקורסלפסול את   סברה כי יש מקום
 פסילת הקורס.  לא  ל  –בפסילת הבחינה 

 
,  וסף עמודים במקום האחד שהותר. בנעשרה    –בהפרה בהיקף לא טריויאלי  טענת הקבילה, מדובר  ל .3

יחיד    A4דף  . כאמור, הותר  גם בבחינה עצמהונמסרה    –  רהתה ברוהייההודעה שהופצה לפני הבחינה  
ין  הב   נקבל טען כי לא (. הA4יכולים להכניס שני דפי  תלמידים שזכאים לכך  )כאשר    כתוב בשני הצדדים 

ההנחיות כי  את  וסבר  הג,  דפי    בלהאין  הכנסת  ב.  A4על  א'מדובר  שנה  הראשון  תלמיד  בסמסטר   ,
תועלת  ,  , ולא יכל להפיקלא הפיקדפים יכל לצמצם לדף אחד, כך שה  10- את הנוסחאות בללימודיו.  

 כלשהי מההפרה. 
 

סול את הקורס  סובבת סביב השאלה האם יש מקום לפקת בין הצדדים, אם כן,  חלוהמ   :העונש הראוי .4
ככלל, ניתן לומר שככל  רק את הבחינה.  שמא יש מקום לפסול  או    –כולו בשל עבירת הפרת ההוראות  

ונש  העכך    –ידיעה  -תה מתוך שכחה, שגגה או איה, נעשהותות היא "טכנית" במשעבירת הפרת ההורא
פרת ההוראות נלווה יסוד נפשי או חשד להונאה  עבירת העבורה ייטה להיות נמוך יותר. ולהיפך, כאשר ל 

 . 14-2021-ד עניין ב דומה וראו גם דיון )כגון הסתרת טלפון בחולצה(, העונש יהיה חמור יותר. 
 

כנקודת    .אינה עולה כדי פסילת הקורסרת ההוראות  י סבור שבעניננו הפאנ ,  לאחר שהתלבטתי בעניין .5
נטען  מוצא,   היו  כי  לא  הנקבל  שהכניס  הנוספים  בשימושבדפים  שאסורות  אפשר  אמנם.  נוסחאות   ,

לאחר  אך    .נוסחאותעל ידי הכנסת מספר רב של    מסוים  בלתי הוגן יכל לקבל( יתרון  )או  והנקבל קיבל  
  בדפים הנוספים   ודל הנוסחאות גשהיה ניתן לצמצם את  מה  נד  ,, שכתובים בריווחשעיינתי בדפים עצמם

פרש את  ו, נקט בפעולות הסתרה מיוחדותכי הנקבל לא  על פני הדברים  , ניראה  בנוסףבאופן משמעותי.  
יד בסמסטר הראשון  נזכיר שוב כי מדובר בתלמ על השולחן.  (  מסוים  )שכאמור נכתבו בריווחדפים  ה

   1. בחינהי ניתן להסתפק בענייננו בפסילת ה, כנמצא, אם כןללימודיו.  
 

 כדלקמן:  של הנקבל ואשר על כן, אני גוזר את עונש .6
 

 נזיפה.   .א
 נשואת הקובלנה.   פסילת הבחינה .ב
 ני סמסטרים למשך שנתיים.  הרחקה על תנאי מן האוניברסיטה של ש  .ג

 .  12.6.2022היום,   ן נית פסק הדיןקורס הרלוואנטי. למען הסר ספק, העונש לא כולל את פסילת ה

 
  , לכאורה, במקרה בו)ללא פסילת הקורס(  , בו הצדדים הגיעו להסדר על פסילת הבחינה  שהוזכר על ידי הנקבל,  2021-2-והשוו לעניין ד 1

 ריקים.   טיוטא  אסופת דפילבחינה  הוכנסה 
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 ________________ 

 ד"ר שי נ. לביא 

 ס' הממונה על המשמעת 


