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 החלטת סגן הממונה על המשמעת

 פסק דין

 

 מהלךבכך שב םא הואשוה .בחוגים לכלכלה וחשבונאותלתואר ראשון  סטודנט והינהנקבל  .0

 במסגרת התכנית "כלים שלובים",  "כדור הארץ כפלנטה מאפשרת חייםקורס "בחינה ב

 הפתקים בזמן בחינה מהווההחזקת . נמצאו ברשותו פתקים שהכילו חומר לימודי של הקורס

ף הפרת הוראות לפי סעיסטודנטים )תשס"ח(, וגם  –לתקנון משמעת  2..4הונאה על פי סעיף 

  .לתקנון 2..4

 .ועל פי הודאת ובכתב הקובלנה, ועל כן אני מרשיע אות והודה בעובדות המיוחסות להנקבל  .4

הצדדים העלו טיעונים לגבי העונש, כאשר הם מסכימים ביניהם כי בסיס העונש צריך להיות  .2

הרחקה לשני סמסטרים. גדר המחלוקת ביניהם היא האם יש לקבוע הרחקה בפועל לשני 

הסמסטרים כטענת הקובל, או שמא יש להמיר את הסמסטר השני של ההרחקה בעבודות 

 בל.לתועלת הציבור, כטענת באת כוח הנק

הכרעה לגבי העונש דורשת דיון בפרטי המקרה, על אף שבשל ההודאה לא נוהלו הוכחות  .2

באשר לאשמה. במסגרת הטיעונים לעונש, הנקבל הסביר את מעשיו ואף הוגשו הפתקים שהיו 

מספר חודשים עובר לבחינה, עבר הנקבל תאונת עבודה בה נפגע פיזית ברשותו בזמן הבחינה. 

החזקת הפתקים בכיס היתה טעות ה שרוי במצב רגשי עדין. לטענתו, ונפשית, ובשל כך הי

שנבעה ממצבו הנפשי, והוא הוציא את הפתקים במעין התקפת פאניקה וכדי להירגע. ברור 

לנקבל כי מדובר במעשה אסור, והוא העלה את הדברים כדי להסביר שלא היתה לו כוונה 

הכין את הוא וקה. לטענת הנקבל, מראש להונות בבחינה, ושמדובר בתגובה רגשית למצ

הפתקים כעזר להכנה לבחינה והביא אותם לאוניברסיטה לשם הכנה אחרונה לפני הבחינה, 

ס"מ(, מה  7x7ובלי כוונה להשתמש בהם בזמן הבחינה. הפתקים אמנם קטנים )ריבועים של 

המהווים שלכאורה היה מעיד כי הוכנו להיות מוסתרים; אולם מדובר במעל שלושים פתקים, 

)או השימוש היעיל בהם  חבילה של כמעט סנטימטר בעובי, דבר שהיה מקשה על הסתרתם

ותומך בגרסת הנקבל. דברים אלה אינם נוגעים לעצם האשמה: ברור כי החזקת  בזמן בחינה(

הפתקים בזמן בחינה )וגם הוצאתם מהכיס כדי שאפשר יהיה להשתמש בהם( מהווה עבירה 

מציירת תמונה גרסת הנקבל הוכנו מראש למטרה זו. ובכל זאת,  ללא תלות בכך שהפתקים

 של מעידה, ולא תרמית שהוכנה מבעוד מועד בזדון.

את על כן אני גוזר  .בתנאים אלה ראיתי מקום לגזור את עונשו של הנקבל על הצד המקל .5

 של הנקבל כדלקמן:  ועונש



 תשע"ה.סמסטר ב' שהם סמסטר א' ו ,הרחקה מהלימודים לשני סמסטרים .א

עבודות לתועלת מסמסטר ב' ניתן להמיר בחמישים שעות של  את ההרחקה

נט הסטודנטים. אישור הדקאנט להשלמת העבודות קאהציבור בתאום עם ד

 הוא תנאי לחידוש הלימודים בסמסטר ב' תשע"ה.

 ."כדור הארץ כפלנטה מאפשרת חיים הקורס " תפסיל .ב

 הרחקה על תנאי של שנה למשך שנתיים. .ג

 

 היום,___________, בהיעדר הצדדים.ניתן 

 יפורסם ללא שם התלמיד.
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