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 באוניברסיטת תל אביב

 

 הכרעת דין וגזר דין

 .במגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה בפקולטה להנדסה 'גים שנה תלמיד םהנ הנקבלים .1

" אליו היו רשומים הנקבלים היה עליהם להגיש (0מעבדה ) -אלקטרוניקה במסגרת הקורס "

נהלי  בזוגות וזאת כחלק ממטלות הקורס.ויים המבוצעים ומוגשים ניס 6דוחות מעבדה על 

המעבדה הובאו לידיעת כל התלמידים בתחילת הקורס ובהם מפורטים כל שנדרש מהלמידים 

חות שהגישו הנקבלים עלה כי הם העתיקו באופן שיטתי דוחות דוהבמהלך בדיקת  בקורס.

  של הסקופ ומועד המדידה. מזוג אחר תוך שהם משנים את מספרו הסידורי מעבדה 

הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה ים עבירות של הנקבל ועברים אלו במעשהקובלת טענה כי  .0

עבירה לפי  –סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו 

הקובלת  כמו כן, עברו הנקבלים לטענת סטודנטים )תשס"ח(. –לתקנון המשמעת  4..0סעיף 

הפרה של הוראות המתייחסות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת על עבירה של 

גמר או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות 

סטודנטים  –לתקנון המשמעת  4..0עבירה לפי סעיף  –במהלך בחינה בכתב או בעל פה 

 )תשס"ח(.

 ים הודו בעובדות ובאשמה.הנקבל .4

, וזאת משום שהנקבלים יםשל הנקבל המקל בעונשם טיעוןהגיעו להסדר  יםהקובלת והנקבל .4

לא התחילו את הלימודים אלא גזרו על עצמם קיבלו אחריות על המקרה, הביעו חרטה, ו

 הרחקה. 

 פסילת, ב' תשע"ההעונש שהוסכם על הצדדים כולל הרחקה בפועל לשני סמסטרים א' ו .5

ההקלה בעונש בשל הסדר  של שנה למשך שנתיים.ל תנאי הרחקה עו הקורס נשוא הקובלנה

 הטיעון תתבטא בכך שלא יתווסף רישום בגיליון הציונים של הנקבלים.

שהסדר הטיעון ראוי בשל הנימוקים שצוינו לפניי, וכן שההסדר קיבלתי את עמדת הקובלת  .6

פועל לשנה היות ומדובר בשנת לימודים מינימלי של הרחקה בהענישה עומד בתנאי רף ה

 בפועל. 

 לאור כך, בהתאם לבקשת הצדדים, אני גוזר על הנקבלים את העונש הבא: .7

 .הרחקה בפועל לשני סמסטרים א' ו ב' תשע"ה 

 .פסילת הקורס נשוא הקובלנה 

 .הרחקה ע"ת של שנה למשך שנתיים 

 

 .יםהנקבל יפורסם ללא שמות ניתן ביום ____________ בהיעדר הצדדים. .8

 

_______________ 

        ד"ר עמית פונדיק

 תסגן ממונה על המשמע


