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 באמצעות ב"כ עו"ד ירון זהבי  

 
 -נ   ג   ד        -  

 
    :הנקבל

 ליהי פרג'ון, אגודת הסטודנטים. עו"ד באמצעות ב"כ   
 

 פסק דין
 

 :פסק הדיןעובדות ורקע ל

. בבחינה בקורס 'דיני הוא נמצא לקראת סיום לימודיו הבמשפטים, בראשון סטודנט לתואר  הנקבל .1
הבחינה  ,לשרותים ולאחר ששב משם כעבור זמן מההנקבל יצא  ,בחומר פתוחשנערכה משפחה', 

המשגיחה שיצא לשם עם הטלפון. התלמיד התבקש להניח את הטלפון על השולחן ולאחר הפסקה 
תב הקובלנה הנוכחי שהוא מתוקן לאחר ויתור כבבחינה התברר שלקח אותו בחזרה. על כך הוגש 

 על כמה עניינים מכתב הקובלנה המקורי.

הם  םסלולרייטלפונים  אבל בטלפוןלא נעשה נסיון להוכיח שימוש  ההאוניברסיט כב"לדברי  .2
 ות בעניינם. ארובעיית משמעת ולכן מקפידים על הה

טים, תושב נצרת במקור כיום מתגורר ברמא"ג. התקבל פהמש ללימודימדובר בסטודנט שנה ב'  .3
לאחותו תואר שני במשפטים, אקדמאית,  ממשפחההתלמיד עצמו בא  להתמחות במשרד טוב. 

הבחינה, יום  ביום. סטודנטים לחילופיאחיו סטודנט באונ' העברית, אחותו התקבלה לתכנית 
. הוא הגיע לחזורונאלץ  הבחינהששכח את חומר  לאוניברסיטה בדרכוגשום, יצא מביתו, אז גילה 

 אתו לשרותים.  רטוב לבחינה, והטלפון היה כבוי. לדבריו שכח להניח אותו בצד ולכן יצא

להצהיר  שיצטרך, וידוע לו הוראותלאחר מו"מ נקבע בהסדר טיעון שהנקבל יורשע בסעיף הפרת  .4
בפני לשכת עוה"ד שהורשע בדמ"ש. ההסדר כולל פסילת הבחינה מועד א' בה מדובר, והרחקה 

 שך שנה. מל סמסטריםע"ת של שני 

עלולה לסבך אותו קשות בהמשך התלמיד מודע לכך שהתרשל, ושהתנהגותו היתה לא נאותה ו .5
מבהיר שעונשי ע"ת מופעלים לעתים כשיש בזה  ההאוניברסיט מטעםחייו המקצועיים. הקובל 

  צורך. 

יים דעו הצדעו"ד ליהי פרג'ון הגי עו"ד ירון זהבי, וב"כ הנקבל האוניברסיטה,במו"מ בין ב"כ  .6
 להלן: מפורטיםשפרטיו להסדר, 

בטלפון ובעבירה של הפרת הוראות הנוגעות לבחינה או  בטיפולהתרשלותו ודה ביהנקבל  .א
 לתקנון המשמעת(.  29.4)סע' לעבודה. 

 תיפסל.  הקובלנהבחינה נשוא ה .ב

 ת של שני סמסטרים למשך שנה. "יוטל על הנקבל עונש הרחקה ע .ג
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 :החלטה

מורשע ע"פ  לפיכך הנקבלכ הנקבל. "וב ההאוניברסיטבל את ההסדר שהוסכם בין ב"כ קאני מ .7
לבחינה... לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך  המתייחסותפרת הוראות הל שבעבירה  והודאת

ובהסכמת ב"כ הצדדים, , לתקנון המשמעת 30בחינה בכתב. לפיכך בהתאם לסמכותי לפי סעיף 
 את העונשים הבאים: וגוזר עליאני 

 ביטול הבחינה נשוא הקובלנה.  .א

 .הלמשך שנני סמסטרים הרחקה על תנאי של ש .ב

 .ול םומסכיאת ההסדר הנקבל מקבל  .8
 

 ההחלטה והעונש יפורסמו ללא פרטים מזהים כלשהם.  .9
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