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  דיון משמעתי
  מבית ספר למשפטים) XXXXXXXXXX )XXXXXXXXXX ה של/בעניינו

  
  :נוכחים

  .ממונה על המשמעת של המסלול האקדמי    :יוסי נחושתן ר"ד
  ה של המסלול האקדמיממונה על התביע    :ד יוסי רחמים"עו

XXXXXXX:      משפטיםספר להית מבית /סטודנט.  
  .בא כוח הסטודנט    :ד גיא פלנטר"עו
  -"        -          :ד אירנה גרינברג"עו

  ).רשמת הפרוטוקול(  מזכיר רשויות השיפוט      :הדסה מורג

  
  

  0920.5.פרוטוקול הדיון מיום 
   )חסוי(

  
לתקנון המשמעת שעניינן הונאה בבחינה  13.6, 13.4לפי סעיפים  ןט ההעבירות המיוחסות לסטודנ  :יוסי רחמים

  . והפרה של הוראות המתייחסות לבחינה
 XXXXשהתקיים בתאריך " XXXXX XXXXX XXXXXX"האירוע התרחש במהלך מבחן בקורס   

, XXXX XXXXXגילתה הבודקת , בבדיקת מבחנו של הסטודנט. במסגרת בית הספר למשפטים
החשד עלה גם כי . שנראה לה מועתק" XXXXX"ינה שעסק בהגדרה במינוח קטע מתוך הבח

יצוין . ההגדרה הייתה רחבה ומעמיקה ממה שלמדו בכיתה ובגלל הפונט השונה של הכיתוב
נמצא שהמחשב , מבירור שנערך. בשל ההקלות שיש לסטודנט, שהמבחן נכתב במחשב נישא

  . עמק יזרעאלמכללת שתה מתוך אתר של ההעתקה נעכי הנישא היה פתוח ונגיש לאינטרנט ו
  
לא יכול היה . ההעתקה לא הייתה מתוכננת. והסטודנט יודה בעובדותאין מחלוקת לגבי העובדות   :פלנטרד "עו

 XXXX XXXX XXXXהבאנו ראיות נרחבות על . לצפות לפתח גלישה לאינטרנט ולמד היטב לבחינה
XXXX ,XXXX XXXX XXXXXX ,XX XXXXX XXXX XXXX, XX .XXX XXX XX XXXX XXXX 

XXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXXX.  זה הרקע והתנאים הלוחצים שהובילו אותו
 XXXX XX XXX XXX XXXX ,XXXX XXXX XX ,XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX. למעשה
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX .XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
XXXX XXXX XXXX .  

  
הודה . לא הייתה עסקת טיעון. בפגישה שהייתה לפני הדיון הם הודו ותיארו את כל הרקע  :יוסי רחמים

  .בקשת העונש בגלל הנסיבותב לקולאעל כן אחרוג  ,במעשה
  

  :טיעונים לעונש
  

 ד"הלאחר שימוע שנערך עם עו. מדיניות התביעה בעבירה מסוג זה היא עונש של הרחקה בפועל  :יוסי רחמים
, ולפנים משורת הדין ובנסיבות המקרה הספציפי מצאתי לנכון לחרוג מהמדיניות, XXXXXשל 

  :אבקש את העונשים הבאים
  נזיפה .1
 . שלא יעבור עבירה דומה עד תום תקופת לימודיו במוסד, הרחקה על תנאי לתקופה של שנה .2
 ".יסודות המקצוע המשפטי"בקרוס ' הבחינה מועד א פסילת .3

  

...
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  פסק הדין

  מבית ספר למשפטים) XXXX XXXX )XXXXXXXXה של /בעניינו
  

  :הכרעת הדין
  
  

  . לתקנון המשמעת 13.4לפי סעיף  ,של הונאה בבחינה אני מוצא שנעברה עבירה משמעתית
לגלוש ) שהייתה קיימת בשל טעות טכנית(הסטודנט ניצל אפשרות , במהלך כתיבת בחינה באמצעות מחשב נייד

  .לאתר אינטרנט ולהעתיק ממנו הגדרה למונח שהתבקש להגדירו בשאלון הבחינה
  
  

  :גזר הדין
  

  :החלטתי להשית על הסטודנט את העונשים הבאים
  .נזיפה .1
 ".ות המקצוע המשפטייסוד"בקורס ' פסילת הבחינה במועד א .2
עד סוף תקופת עבור על עבירה של הונאה בבחינה או בעבודה שלא י, הרחקה על תנאי לתקופה של שנה .3

  .מסלול האקדמילימודיו ב
  

המנעות . ללא הנסיבות המקלות שתוארו במקרה זה לא הייתי מהסס לקבוע עונש של הרחקה בפועל מהלימודים
הנסיבות . כה חמור של הונאה בבחינה תעשה במקרים נדירים שבנדירים מקביעת עונש של הרחקה בפועל במקרה

  .שתוארו בפנינו שכנעו אותי כי זהו אחד מאותם מקרים והמשפחתיותהאישיות 
ד גלית "עו, אני מצטרף להמלצת הממונה על התביעה ומציע לסטודנט לפנות אל הממונה על ענייני סטודנטים

  .תיו האישיות והמשפחתיות וכדי שתוכל לסייע לו ככל הנדרשכדי שתהא מודעת לנסיבו, ברונשטיין
  :ניתן להוסיף בשולי הדברים שלוש אמירות נוספות, בעקבות הנאמר בדיון

 –נטען בדיון שהנסיבות האישיות והמשפחתיות גרמו לסטודנט למעוד ולהחליט להעתיק במהלך הבחינה , ראשית
הסטודנט נדרש להגדיר את . אני לא מקבל טענה זו. אפשריתבעיקר כדי לכתוב את התשובה לבחינה במהירות ה

היה יכול לענות עליה בזמן קצר מהזמן הנדרש לגלישה , אילו ידע את התשובה לשאלה". XXXXX"המילה 
הסטודנט פשוט לא ידע את התשובה לשאלה או לא היה בטוח , לדעתי. באינטרנט או לפחות תוך פרק זמן דומה

בנסיבותיו האישיות והמשפחתיות של הסטודנט לא נעשתה מתוך הנחה שאלה גרמו  ההתחשבות, משכך. לגביה
  .אלא כדבר חיצוני לאקט ההונאה בבחינה, להעתקה

העונש המותנה שנקבע במקרה זה חייב לגרום לסטודנט להפנים כי לא יוכל להשתמש , ובהקשר לנאמר לעיל, שנית
די להצדיק ענישה מופחתת אם יעבור עבירת הונאה נוספת בנסיבות האישיות והמשפחתיות הקשות שתוארו כאן כ

  .או כל עבירה משמעתית אחרת –
אינן , קשות ככל שיהיו, נסיבות אישיות. העונש של פסילת הבחינה שנקבע במקרה זה הוא עונש מינימלי, שלישית

ה עשויה לגרור את פסילת הבחינ, כבמקרים רבים אחרים, במקרה זה. יכולות להכשיר בחינה שנכתבה אגב הונאה
אני משאיר לשיקול הדעת של . עדיין אין בכך כדי להצדיק ענישה פחותה מפסילת הבחינה. ביטול הקורס כולו

וזו (הגורמים האקדמיים בבית הספר למשפטים את הקביעה אם לחייב את הסטודנט בלימוד הקורס מחדש 
    .       במועד מיוחד או לאפשר לסטודנט להבחן) ברירת המחדל בעקבות הדיון המשמעתי

  
  

  .ימים 15זכות ערעור תוך 
  
  
  

  
         ________________  

  , יוסי נחושתןר "ד
                                                                                                                          הממונה על המשמעת
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