
 

 

 33/_2014ד/                 בבית הדין המשמעתי

 באוניברסיטת תל אביב

 

 הכרעת דין וגזר דין

 

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

(" אליו היו רשומים הנקבלים היה עליהם להגיש 2מעבדה ) -במסגרת הקורס "אלקטרוניקה 

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

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

הבחין המדריך כי התדפיסים האחרונים בדו"ח הנם  5בקורס. במהלך בדיקת דו"ח ניסוי מס' 

 בוצעו למעט מספר העמדה השונה. זהים לאלו שהגיש זוג אחר כולל השעה בה הם

הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה הקובלת טענה כי במעשים אלו עברו הנקבלים עבירה של  .2

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

טענת הקובלת כמו כן, עברו הנקבלים ל סטודנטים )תשס"ח(. –לתקנון המשמעת  29.3סעיף 

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

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

סטודנטים  –לתקנון המשמעת  29.4עבירה לפי סעיף  –במהלך בחינה בכתב או בעל פה 

 )תשס"ח(.

 .ובאשמה בלים הודו בעובדותנקה .3

המקל בעונשם של הנקבלים, וזאת משום שהנקבלים  טיעוןהקובלת והנקבלים הגיעו להסדר  .4

"פסגות", בו משלימים תואר ראשון ואז מתגייסים לצבא. בסוף המצטיינים תוכנית לומדים ב

לאור סמסטר זה, הנקבלים ישלימו את כל לימודיהם בתואר, כולל חזרה על הקורס המדובר. 

, אין משמעות לעונש של הרחקה במקרה כך שאין להחיל את עונש ההרחקה רטרואקטיבית

ם למשך שנה, פסילת הקורס . הצדדים הסכימו שהעונש הראוי הוא מניעת אישוריהזה

 המקורי והרחקה על תנאי לשנה למשך שנתיים.  

 .ות המיוחדות של המקרהקיבלתי את עמדת הצדדים שמדובר בהסדר טיעון ראוי בנסיב .5

מדובר בסטודנטים מצטיינים שהשקיעו רבות על מנת להתקבל לתוכנית ולהשלים את 

ת נוספות, שמפאת צנעת הפרט לא הלימודים באוניברסיטה. לכל אחד מהם נסיבות אישיו

לכך, המדובר באירוע חד פעמי שחומרתו הובנה על ידי הנקבלים רק מצוינות כאן. בנוסף 

 לאחר שנפתחו נגדם הליכים משמעתיים. 

וגוזר עליהם את עבירות שבכתב הקובלנה אני מרשיע את הנקבלים בבהתאם להסדר הטיעון,  .6

 העונש הבא:

 12/1/2015ום מי מניעת אישורים למשך שנה. 

 .פסילת הקורס נשוא הקובלנה 

 .הרחקה ע"ת של שנה למשך שנתיים 

 

 



 

 

בא כוח אחד הנקבלים העביר רשימה של מקרים דומים בהם הפרות משמעת דומות נפתרו  .7

 בפקולטה באמצעות הורדת ציון ו/או אזהרה. חשוב להדגיש בפני הפקולטה המדוברת 

יונית והיא מעוררת תסכול רב ומוצדק בקרב שמדיניות זאת איננה הוגנת ואיננה שוו

 הסטודנטים שנגדם כן נפתח הליך משמעתי. 

 

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

 

 

_______________ 

          ד"ר עמית פונדיק

 סגן ממונה על המשמעת


