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  8102.9.21  מיוםמדיון משמעתי )אנונימי(  פסק דין 

 הכרעת הדין

 

 בשנה במסגרת לימודיו ( -) שניתן ע"י  ( -) בקורס "מועד ב' הסטודנט  בבחינת  ןנבח 8.9.02.8יום ב

 .יפו-במכללה האקדמית של ת"א ( -ב ) בתכנית הלימודים לתואר "בוגר"  ( -)

להלן )הבחינה אחת משתי המשגיחות בבחינה כארבעים דקות ממועד תחילת הבחינה, 

מופיע מלל שנכתב בעט. משהפנתה של הסטודנט  וועל אמת יד וכי על כף יד ("המשגיחה"

לבקשתה להראות לה את המלל  סירבהוא לממצא כאמור,  הסטודנט לב המשגיחה את תשומת

 למחקו. ההכתוב ואף ניס

-גב' רחלי מיכאלי דה ות. עם הגעתה שללא רשלמחדר הבחינה הסטודנט בסמוך לאחר מכן יצא 

תת הבחינה לאחר שהוזעקה למקום ילפתח כ "(המתלוננתליאו, ראשת מדור בחינות )להלן: "

צועק ומפריע  ו, הבחינה כי הנהסטודנט הגורמים המוסמכים במכללה, עקב התנהלות האירוע ע"י

 על מנת לראות ות כף ידלהציג בפניה אמהסטודנט לנבחנים בכיתה. כאשר בקשה המתלוננת  בכך

 אמר למתלוננת כי בעת ולעשות כן. כהסבר לכתוב על כף יד הסטודנט מה כתוב עליה סירב

 למכללה, כתב מספר דברים הקשורים בבחינה כדי לזכרם וכי וברכבת, בדרכ ונסיעת

להוראת המתלוננת לשנות  א נשמעלחדר הבחינה, ל הסטודנט בחזרה שכח למחקם. לאחר שנכנס

 לרעש.  םמחדר הבחינה ללא רשות וגר , יצאואת בחינת , זרקוום ישיבתמק את

לתקנון המשמעת  2..0"העתקה בבחינה" על פי  סעיף  של בעבירההסטודנט  םהואשבעקבות כך 

עבירה של "הפרת הוראה המתייחסת לבחינה או לעבודה לרבות הוראה בותשנ"ה  –סטודנטים 

 לתקנון. 2..0"פ" על פי סעיף התנהגות במהלך בחינה בכתב או בע בדבר

  

הדיון כפר הסטודנט באשמה של העתקה בבחינה, וטען כי כתב על ידו קטע תפילה בעת  במהלך

הסטודנט הודה  נסיעתו ברכבת בדרכו למכללה, וכי מחק את הקטע הכתוב בהוראת המתלוננת.

 שלא נשמע להוראת המתלוננת לשנות את מקום ישיבתו.

 

גרסת המתלוננת אמינה עליי לחלוטין ועל כן אני מוצאת את הסטודנט אשם במעשים המיוחסים 

 לו בכתב הקובלנה.

 

יתה חריגה ביותר  והיא מהווה הפרה בוטה יהתנהגות הסטודנט במהלך הבחינה הראוי לציין כי 

הגיב  של הכללים החלים על הנבחנים. לאחר שהתגלה הכתוב על ידיו,  מעשה חמור כשלעצמו,

 ת גורם נוסף, מנהלת מדור בחינות.באופן שהפריע לשאר הנבחנים בכיתה והצריך התערבו
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 גזר הדין

 לימודיו של הסטודנט לתואר הופסקו בשל החלטה אקדמית.

    

 על הסטודנט הינם:  השאני משיתהעונשים 

 

ו התקיימה במסגרת ומתן ציון "נפסל" בקורס  הבחינה נשוא כתב הקובלנה פסילת  (.

 .חתשע" שנה"לב ב'סמסטר בשלמד הסטודנט הבחינה  

 חודשים ממתן פסק הדין. 6איסור רישום למכללה, לכל תכנית שהיא, למשך  (0

 

 פסק הדין יפורסם בעילום שם במכללה.

                                               (- ) 

____________________ 

 רוזנבלום-ד"ר איריס גבר  

 ממונה על המשמעתה     

 1.9.02.8. תאריך:


