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 :פסק הדיןעובדות ורקע ל

וסטודנט במשפטים, בו הוא נמצא לקראת סיום לימודיו, ראשון סטודנט במקביל לתואר  הנקבל .1
נות', חלק בות חשורס 'ביקורהן, שבעת בחינה בק נות לעניינואיית חשבון. העובדר ראשון ברואלת

מלימודיו לקראת תואר ראשון בראיית חשבון, כאשר יצא הנקבל לשרותים, הבחין המשגיח בפתק 
דר ס"מ מודפס בפונט זעיר וכולל ס X 10 3הפתק, שגודלו בערך  שימוש.קטן שבו חומר האסור ל

המתרגל בקורס אישר גם הוא שמדובר מסויים שהיה אחד מנושאי הבחינה.  חשבונאילות ופע
 בחומר אסור. 

וב"כ הוא מגוון. אריאל איבד  ריאלאהנקבל כפי שנתן ע"י  נהההסבר להבאת החומר האסור לבחי .2
 שהיא כמה שנים,חברתו מזה ו את אמו בגיל צעיר יחסית וממש בסמוך לארוע הנ"ל הודיעה ל

הלימודים  ,בנוסף. התדרדרו, ולמעשה יחסיהם משפחתימבטלת את נסיעתה עימו לטיול 
בחינות באותה תקופת  14תובעניים אלה יצר עליו עומס גדול כדי  תאריםהמקבילים בשני 

מצב שבגינו  ,מסויימת שמקשה עליו שינון המסביר שיש לו לקות למיד אריאלמבחנים. מעבר לזה 
לאחר שלא ישן טוב, נכנס  ,אבחונים שעשה בדיקאנט. בבקר הבחינה לות זמן לאחרקיבל הק

 ללחץ, והכין את הפתק עם החומר אסור. 

ממש מתקשה לישון בלילות לאחר מה שקרה, הוא מאד מצטער ומבין שזה הוא ל מסביר שאירא .3
 נה לזולת ומעולם לאיל יושר ונתשלא ראוי. לדבריו נפגע דימויו העצמי כי כל עברו הוא עבר 

 שאינו מצדיק את התנהגותו בשום אפן.  אמר אריאלמעין זו. בפרשה  הסתבך

הגיעו אירינה אינברג, עו"ד  אריאל, עו"ד ירון זהבי, וב"כ הנקבל האוניברסיטה,במו"מ בין ב"כ  .4
 להלן: מפורטיםשפרטיו יים להסדר, דהצד

בעבודה חומר האסור הנ"ל לבחינה ושימוש בו, ויורשע בהונאה ודה בהבאת היהנקבל  .א
לתקנון המשמעת,  29.4-ו 29.3והפרה של הוראות המתיחסות לבחינה )סע' אקדמית 

 בהתאמה(. 

קרי עד לסמסטר ב' תשע"ז.  –חשבונאות למשך שנה וחצי לימודי התואר הראשון הרחקה מ .ב
 הענישה תירשם בגיליון הציונים.

הציבור, בתיאום שעות לתועלת  80 -משפטים אשר תומר בלימודי התואר הראשון בהרחקה מ .ג
יהווה תנאי לקבלת אישורים מהפקולטה  ןביצוע העבודות וסיומ -קנאט הסטודנטים יעם ד

 למשפטים לרבות אישור להתמחות.

 פסילת הקורס נשוא התלונה "ביקורת חשבונות". .ד

 הרחקה על תנאי של שנה למשך שנתיים. .ה
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דות הרלוונטיים מסמכים ועובל שגו הנקבל וב"כ שורה יהצ ,םהרלוונטייחשות רמעבר לפרטי ההת .5
בנוסף אריאל מאד.  טובות, וזכה להמלצות ארגוניםבכמה  מתנדב אפשרית בעונש. אריאללהקלה 

התקבל להתמחות אריאל  .מרשיםומפקדו כתב מכתב המלצה  במילואיםמשרת כחיל קרבי 
 לעצמו הוא משאת נפש של רבים. ששרד עו"ד חשוב דבר שכבמ

, להסדר היא ניהול תיק הוכחות שהחלופה, עו"ד ירון זהבי הסביר האוניברסיטההקובל מטעם  .6
ובר דויות או עלולות לעלות טענות משפטיות שונות הנוגעות לאפן תפיסת הפתק המשבו היו עש

דיון הנוכחי לאור אינם רלוונטיים לנושאים אלה אינם מעניינו של ביה"ד ואני קובע שוכדומה. 
 ההסכמה בין הצדדים. 

פיד קלנקבל שצריך להזהר מאד ולה ברתיהסמדובר כאן ברף העליון של הונאה מובהקת בבחינה.  .7
שני מקצועות , רו"חו הוראות בבחינות ובעבודות, במיוחד אצל מי שמכשיר עצמו להיות עו"ד לע

עומס בלימודים . בעתיד וממש לסכן את השגיו הרשעה בדין משמעתי עלולה לעלות ביוקרהם שב
אינו יכול אפילו להיות מוזכר בהקשר הנוכחי. מדובר בשני תארים יוקרתיים ומבוקשים, שכמובן 

ווח מסויים של יאבל אין כל חובה, ואי אפשר לומר שר ,מי שמסוגל ,מד ללמוד במקבילנח
נאמר, סמסטר אחד מאוחר יותר, תגרום לנזק בלתי  ,חינות, או החלטה לסיים את אחד התאריםבה

לנגישות להשכלה גבוהה. שום דבר לא היה קורה ויתכן  אליארהפיך לזכותו הבסיסית של 
 . נמנעת הרטת כאן היתוהסיטואציה הקשה המפו

 

 :החלטה

מורשע ע"פ  לפיכך הנקבלכ הנקבל. "וב ההאוניברסיטבל את ההסדר שהוסכם בין ב"כ קאני מ .8
וראות קנון המשמעת, ובעבירה של הפרת התל 29.3הונאה בבחינה לפי סעיף ל שבעבירה  והודאת

לתקנון  30סעיף  ילפלתקנון המשמעת, ובהסכמת ב"כ הצדדים ומתוקף סמכותי  29.4לפי סע' 
 את העונשים הבאים: והמשמעת, גוזר עלי

קרי עד לסמסטר ב' תשע"ז.  –חשבונאות למשך שנה וחצי בלימודי התואר הראשון הרחקה מ .א
 הענישה תירשם בגיליון הציונים.

שעות לתועלת הציבור, בתיאום  80 -משפטים אשר תומר בלימודי התואר הראשון בהרחקה מ .ב
יהווה תנאי לקבלת אישורים מהפקולטה  ןביצוע העבודות וסיומ -קנאט הסטודנטים יעם ד

 למשפטים לרבות אישור להתמחות.

 פסילת הקורס נשוא התלונה "ביקורת חשבונות". .ג

 הרחקה על תנאי של שנה למשך שנתיים. .ד

 .ול םומסכיאת ההסדר הנקבל מקבל  .9

 ההחלטה והעונש יפורסמו ללא פרטים מזהים כלשהם.  .10
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