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  החלטת הממונה על המשמעת
  

פסק דין
  

  

 על פי כתב .בחוגים לצרפתית ומזרח אסיה,  הרוחלמדעי סטודנט בפקולטה ו הינהנקבל .1

נצפה כשהוא מקליד במכשיר הטלפון אותו הוא החזיק בכיסו במהלך בחינה הנקבל הקובלנה 

כתב . רק הסתכל בשעהבתשובה לשאלת המשגיחה הוא טען כי הוא . בניגוד להנחיות

ך שושל הבחינה שהה הנקבל למשך זמן ממהקובלנה מציין גם כי בשלב מוקדם יותר 

 .בשירותים

יש משום עבירה על ) החזקת טלפון בעת הבחינה(בעובדות המפורטות  על פי כתב הקובלנה .2

 .  הפרת הוראות המתייחסות לבחינה– )ח"תשס( סטודנטים – לתקנון המשמעת 29.4סעיף 

מרשיע אותו על עבירה לפיכך אני .  בכתב הקובלנהובעובדות המיוחסות להודה בל הנק .3

 .)ח"תשס( סטודנטים – המשמעת  לתקנון29.4כאמור לעיל לפי סעיף 

הנקבל טען כי הטלפון שבידיו כלל . בטרם הודה הנקבל נדרשתי לשאלה מקדמית ועקרונית .4

לטענתו ברשותו גם אישור המראה . יןאינו משמש כטלפון ועל כן מדובר בשעון לכל דבר ועני

 –החלטתי אפוא לקבל החלטה עקרונית בשאלה הבאה .  בטרם הבחינהשקו הטלפון נותק

האם החזקת מכשיר טלפון סלולרי שאינו יכול לקבל שיחות נחשבת כהפרת הוראות 

אדגיש כי בשלב המקדמי לא הוצגו לפני כל ראיות המוכיחות כי הטלפון . המתיחסות לבחינה

 השאלה קמה הוא הטלפון שנותק ומשהודה הנקבל שוב לא אשר שימש במהלך הבחינה

 .הראיתית

החזקת מכשיר טלפון סלולרי שאינו יכול לקבל שיחות תחשב היא שהעקרונית החלטתי  .5

אך ניתן בהחלט להציג ראיות לעניין זה כאשר נשקלת  (חסות לבחינהיכהפרת הוראות המתי

גבי הבחינה נאמר כי אין להחזיק בזמן הבחינה כל מכשיר אלקטרוני ועל על ). חומרת העבירה

זו הפרשנות הראויה בשים לב לנטל , יתר על כן. פי הפשט טלפון סלולרי נופל להגדרה זאת

האדמיניסטרטיבי שיוטל על המערכת לבדוק את טיבו המדויק של מכשיר הטלפון שיבחר 

 . לו נקבע אחרתהסטודנט להביא עימו למבחן

, יפסל המבחן שלגביו הופרו ההוראות להסכמה שמסגרתה  הגיעוהקובל והנקבל, מכל מקום .6

 במקרה שיעבור עבירה דומה בשנת סמסטר ויורחק על תנאי מלימודיו למשך ףיינזהנקבל 

 . יקבע לנקבל קנס על פי החלטתי וכן ע"הלימודים תש



ען לפני כי הפרת ההוראות הנקבל ט. שמעתי את טיעוני הצדדים לעניין גובה הקנס הראוי .7

התגורר , "נעלה"כמו כן התברר כי הנקבל עלה ארצה במסגרת פרויקט . התבצעה בתום לב

עוד יש לציין כי הנתבע בחר . והוא מפרנס את עצמו', בארץ לבדו ולמד בפנימיה החל מכיתה י

 .שלא לנהל הוכחות והודה במעשה

בכך שאין המדובר לפני בעבירת הונאה בשים לב לטיעוני הצדדים לעניין העונש ובהתחשב  .8

 .קבעתי קנס מינימלי

  :  של הנקבל כדלקמןואת עונשאפוא אני גוזר  .9

 .אשר אותו עליו לשלם בתוך חודש ממועד פסק הדין ₪ 150  קנס של .1

 .נזיפה .2

 . ייפסלהמבחן שלגביו הופרו ההוראות .3

 או  במקרה שיעבור עבירה דומהסמסטרהרחקה על תנאי מהלימודים למשך  .4

  .ע" בשנת הלימודים תשחמורה יותר

  

  

   

  .בהיעדר הצדדים,___________, ניתן היום

  .יפורסם ללא שם התלמיד
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