
 

 

 46/_2014ד/                 בבית הדין המשמעתי

 באוניברסיטת תל אביב

 

 הכרעת דין וגזר דין

הנם תלמידים שנה ד' בפקולטה להנדסה במגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה.  הנקבלים .1

(" אליו היו רשומים הנקבלים היה עליהם להגיש 3מעבדה ) -במסגרת הקורס "אלקטרוניקה 

רכים ומוגשים בזוגות וזאת כחלק ממטלות הקורס. בבדיקת הדוחות דו"חות ניסויים הנע

עלה כי הנקבלים העתיקו את כל הדוחות שהגישו בקורס מדוחות שהוגשו שנה קודם לכן 

 הכנסת שינויים קלים במלל וגרפים חדשים.

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

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

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

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

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

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

 )תשס"ח(.

 הנקבלים הודו בעובדות.  .3

הרחקה בפועל כולל , שהמקל בעונשם של הנקבלים טיעוןהקובלת והנקבלים הגיעו להסדר  .4

הרחקה על ו פסילת הקורס נשוא הקובלנהתשע"ה + א' וב' תשע"ו(, סטרים )ב' לשלושה סמ

הנקבלים יוכלו להמיר את ההרחקה  תנאי של שנה למשך שנתיים מיום חזרתם ללימודים.

שעות כל אחד  30מסמסטר ב' תשע"ו תמורת ביצוע עבודות לתועלת הציבור בהיקף של 

עבודות יהיו תנאי לחזרתם ובתיאום עם דיקנט הסטודנטים. יודגש כי ביצוע וסיום ה

 ללימודים בסמסטר ב' תשע"ו.

שני הנקבלים לקחו . ות המקרהקיבלתי את עמדת הצדדים שמדובר בהסדר טיעון ראוי בנסיב .5

אחריות על המעשה והביעו חרטה עמוקה. הנקבלים הינם תלמידים מצטיינים בפקולטה, 

שירות צבאי משמעותי. שני הנקבלים שאצל שניהם מהווה המשך של הצטיינות בלימודים ו

עובדים או עתידים לעבוד בחברה בינלאומית מוכרת בתחום המחשבים. אצל שניהם מדובר 

במקרה חד פעמי שרק לאחר פתיחת הליכי המשמעת הם הבינו את מלוא חומרתו. לכל אחד 

פחתם,  לות נוספות בשל מצבם הבריאותי או הכלכלי של בני משהנקבלים היו גם נסיבות מקמ

 והם היו תחת לחץ רב באותה תקופה. 

יחד עם זאת, יש להוסיף שמדובר במקרה מתסכל במיוחד, שכן הוא מראה שהצורך "לשחק  .6

בעבירת הונאה כאמור לפי הכללים" אינו מוטמע אפילו בקרב סטודנטים כאלו. מדובר 

יח בקורס גם כאלו שיכלו להצלהסטודנטים המצטיינים של הפקולטה,  דווקא על ידישבוצעה 

ם את סייע לנקבלים להפניי כולי תקווה שההליך המשמעתי הזה. ללא הפרת הכללים

תהיה בחברה הישראלית, בייחוד ככל שלהתנהגות כזאת, מקובלת  ההשלכות שעלולות להיות

 . רצונם להתברג בתעשיית ההיי טק העולמיתלאור 



וגוזר עליהם את העונש  הקובלנהכך, אני מרשיע את הנקבלים בעבירות המצוינות בכתב  לאור .7

 הבא:

  הרחקה בפועל לשלושה סמסטרים )ב' תשע"ה + א' וב' תשע"ו(. הנקבלים יוכלו

להמיר את ההרחקה מסמסטר ב' תשע"ו תמורת ביצוע עבודות לתועלת הציבור 

שעות כל אחד ובתיאום עם דיקנט הסטודנטים. ביצוע וסיום העבודות  30בהיקף של 

 ללימודים בסמסטר ב' תשע"ו.יהיו תנאי לחזרתם 

 .פסילת הקורס נשוא הקובלנה 

 מיום חזרתם ללימודים של שנה למשך שנתיים הרחקה על תנאי. 

 

 יתן ביום ____________ בהיעדר הצדדים. יפורסם ללא שמות הנקבלים.נ .8

 

 

_______________ 

          ד"ר עמית פונדיק

 סגן ממונה על המשמעת


