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 פסק דין
 

 (ין וגזר דין)הכרעת ד
 

על פי הנטען . למזרח אסיה בפקולטה למדעי הרוחחוג בתלמיד שנה א' כנגד בפניי קבילה 

בכתב הקובלנה, במסגרת הבחינה "מבוא לתולדות סין", התקיימה בחינה בכתב, בה נאסר 

הבחינה יצא הנקבל  לעשות שימוש בחומרי לימוד, למעט שימוש במילונים מודפסים. במהלך

לשירותים והפקיד את מחברת הבחינה והטופס אצל המשגיחה. בשלב זה הספיק לענות, כך 

המשגיחה הבחינה שבתוך הבחינה טמון נטען, על חלק א' בבחינה שכלל שאלות רב ברירתיות. 

המכיל את סיכום חומר הלימוד בקורס ואשר היה אסור לשימוש בבחינה. לשאלת המשגיחה  ףד

על פי ר הימצאות הדף בחזקתו במהלך הבחינה השיב הנקבל שהדף חולק עם הבחינה. לפש

בבחינה הפרת הוראות הונאה ושל של  עבירות הנקבלעבר הנטען בכתב הקובלנה, במעשה זה 

 (. בהתאמה סטודנטים )תשס"ח( –לתקנון המשמעת  29.2-ו 29.2ס' פי ל עבירות)

בל לא הופיע פעמיים לדיון, לאחר שזומן דיון זה התקיים בהיעדר הגנה מאחר והנק

( לא התייצב התלמיד ובשיחת טלפון 9.0.2102כדין. בדיון הראשון )שהתקיים בתאריך 

שהתקיימה עמו מסר שהחליט להפסיק את לימודיו וכי אינו מעוניין להגיע לדיון. נמסר לו 

ישפט גם שלא המשמעתי יימשך כנגדו גם לאחר הפסקת הלימודים וכי הוא עלול לה ןשהדיו

לא התייצב בדיון השני גם בפניו. לאור זאת מסר התלמיד שלדיון הבא הוא יתייצב. ואולם, 

לתקנון  02שלא בפניו, על פי סעיף הנקבל למרות שזומן כדין. לפיכך, הוחלט לקיים את הדיון 

 המשמעת.

ינה, הדף המכיל את החומר טופס הבחמחברת ובדיון ההוכחות הוצגו הראיות בפניי: 

הראיות האסור, דוח המשגיחה על אירוע ההעתקה, ומכתב התלונה מאת מזכירות מדעי הרוח. 

הן חד משמעיות ומהן עולה תמונה עגומה בדבר העתקה חמורה במהלך בחינה. מאחר והנקבל 

חמור בחר שלא להתייצב לדיון המשמעתי, אין באפשרותי לדעת מהן הנסיבות שהובילו למקרה 

 זה. 

הפרת הונאה בבחינה ושל  הראיות ובהיעדר הגנה אני מרשיע את הנקבל בעבירותלאור 

 לתקנון המשמעת. 29.2-ו 29.2עבירות לפי סעיפים הוראות בבחינה, 

לאור ההרשעה, ולאור חומרת העבירה, אני מקבל את עמדת הקובל שביקש להטיל על 

 עבר. הנקבל עונש חמור שיהלום את חומרת העבירות ש



  של הנקבל כדלקמן:עונשו לפיכך, אני גוזר את 

 פסילת הבחינה והקורס נשוא הקובלנה. .א

 שנת הרחקה מלאה, החל ממועד פרסום פסק דין זה. .ב

שנתיים עד לסיומו של התואר, במידה פה של תנאי לתקו-עלהרחקה  .ג

 .והתלמיד יבחר לשוב ללימודיו

   

 ניתן היום,___________, בהיעדר הצדדים.

 

 .התלמידורסם ללא שם יפ

 

 

           

 ישי בלנק 'דר       

 הממונה על המשמעת       


