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 החלטת הממונה על המשמעת

 דין פסק

 

 מהא הואשי. הבבית הספר למקצועות הבריאות בחוג לפיזיותרפיהב יתסטודנט ההינ תהנקבל .1

הבחינה בקורס "ביומכניקה" היא הגישה תשובה שלא היתה מבוססת על שבמסגרת בכך 

ועברה של הפרת הוראות על  29.3על פי סעיף  עבודה עצמאית שלה, ובכך עברה עבירת הונאה

 .סטודנטים )תשס"ח( –לתקנון המשמעת  29.4פי סעיף 

 השבה לשאלה הראשונה, התלמידה הציגה את דרך הפתרון ובהקובלנה התבססה על כך שבת .2

היה להתבסס על עבודה שבוצעה  שנייה, שהפתרון לה אמורהיו שגיאות מספר. בשאלה ה

נכון אך לא פירטה את דרך התשובה )ולכן לא לפתרון ה הבשאלה הראשונה, הנקבלת הגיע

 הראתה במה תיקנה את הטעות שהציגה בשאלה הראשונה(, ומכאן עלה החשש להונאה.

הצדדים ניהלו הליך הוכחות, בהן העיד המרצה בקורס על כך שלא סביר שאפשר היה להגיע  .3

עבודה כאמור לפתרון נכון בשאלה השנייה בלי ביצוע מחדש של העבודה בשאלה הראשונה, וש

נקבלת העידה כי בשאלה השנייה עבדה על הפתרון מההתחלה, הלא הופיע בטופס הבחינה. 

 אך עשתה זאת בדף טיוטה שזרקה אחרי הבחינה.

לפחות מעוררת ספק סביר לגבי  בסיכומיו בכתב, הגיע הקובל למסקנה שעדותה של הנקבלת .4

ההונאה, וביקש למחוק את האישום בהונאה אך להשאיר על כנו את האישום בהפרת 

הוראות. הפרת ההוראות הנטענת היא זריקת דף הטיוטה. באת כוח הנקבלת בירכה על זניחת 

האישום בהונאה, וטענה שלא מתקיימת הפרת הוראות כיוון שלא היתה הוראה כלשהי בנוגע 

הגשת דפי טיוטה. באת כוח הנקבלת אף ציינה שאי הגשת דף הטיוטה לא נזכר בכתב ל

 הקובלנה.

העמדה העקרונית של באת כוח הנקבלת, לפיה כל אישום בהפרת הוראה צריך להצביע על  .5

הוראה מפורשת וחד משמעית עשויה להיות מרחיקת לכת. על פניו, נדמה שייתכנו מקרים 

כדי להקים עבירה, גם אם צורה מספיק ברורה על מקרה נתון בהם הוראות כלליות חלות ב

בטענה  אולם אין צורך להכריעההוראה לא מתייחסת בפירוט להתנהגות הספציפית הנטענת. 

הגורפת במקרה הזה. כיוון שזריקת דף טיוטה לא היווה חלק מהותי מהאישום המקורי, לא 

ה של הנקבלת. לפי אותה עדות, התנהל כל דיון משמעותי בנסיבות הזריקה, למעט עדות

שהיתה סדורה ולא נסתרה, כל מהלך הטיפול בדף נעשה לעיניהם של המשגיחים בבחינה, ולא 

נוצר רושם שעל התלמידה לטפל בדף טיוטה בדרך אחרת מזו שנקטה בפועל. בהתחשב בכך 

שאי אפשר היה להצביע על הוראה מפורשת בנושא, ושגם )עד כמה שהתברר בדיון( 



יחים לא ראו פסול בהתנהגות הנבחנת, נשאר לפחות מקום לספק סביר האם בכלל המשג

 מדובר בהפרת הוראות.

על כן, אני מזכה את הנקבלת מכל האישומים בקובלנה, כולל האישום עליו עמד הקובל  .6

 בסיכומיו.

 

 ניתן היום,___________, בהיעדר הצדדים.

 יפורסם ללא שם התלמיד.
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 הממונה על המשמעת              


