
 

 

 
 

 

  7102.9.21 פסק דין משמעתי מיום

  

 הכרעת הדין

 

נהג תלונה על פיה  הסטודנט הגשהובבחינות  המשגיח של 18.8.1017על בסיס תלונה מיום 

לתואר נה במסגרת לימודיו נית( -) בקורס  מועד מיוחד שלא כשורה במהלך בחינת הסטודנט

סדרי בחינות ודיווח ציונים  כהגדרתה ב"נוהל בהתנהגות במהלך בחינההשני בכל הקשור 

טלפון סלולרי שהיה המכשיר צלצל המבחן,  חילתמת תייםכשע ביחידות הלימוד של המכללה". 

 לבקשת המשגיחה, מסר לה הסטודנט את המכשיר. עד למועד גילויו.של הסטודנט בכיסו 

מר של החזקת חו הנט בתיאור העובדות ואף הודה באשמבמהלך הדיון המשמעתי הודה הסטוד

המתייחסת לבחינה או לעבודה, "הפרת הוראה אסור במהלך בחינה הנופל לגדר עבירה של 

לפיכך אני קובעת ולתקנון(  11.2)סעיף  "לרבות הוראה בדבר התנהגות במהלך בחינה..

 מעשה המיוחס לו בכתב הקובלנה.שהסטודנט אשם ב

 

 הסטודנט יוצג ע"י  עו"ד מורן טובה שבו ועו"ד עזר אורלי.

 

 

 זר הדיןג

, ולא בכניסה בתחילת הבחינה השכח למסור את המכשיר למשגיחכי הסטודנט  טעןבמהלך הדיון 

 בדבר איסור אחזקת מכשירי טלפון  במהלך הבחינה.על הלוח  הערה הבחין ב

  לתואר השני.   בלימודיואחרונה הבחינה ההסטודנט ביקש כי יתחשבו במצבו המיוחד, כיוון שזו 

תואר הראשון והשני, לימודיו לטודנט לתואר השני, שנבחן פעמים רבות במהלך כיוון שמדובר בס

ניתן היה לצפות, בלשון המעטה, כי יכיר את הנהלים החלים על ונהלי הבחינות אינם חדשים לו, 

הנבחנים ויפעל על פיהם.  בחינה במהלכה החזיק נבחן חומר אסור, אף אם לא נטען כי עשה בו 

, אינה מאפשרת למכללה  להכיר בציון שניתן של הסטודנט שימוש, וכזה הוא המקרה בעניינו

במבחן במהלכו הכרה בציון פרי ידע עצמי שלו.  בבחינה, ולו מהחשש שהישגיו בבחינה אינם

החזיק סטודנט חומר אסור, כלומר מכשיר טלפון סלולרי או חומר כתוב, הקשור לחומר הבחינה, 

של הישגי הסטודנטים את יסודות  ההערכה  עלולה לערעראף ללא הוכחה כי נעשה בו שימוש,  

לאור זאת איני  ע בעיקרון השוויוניות. ולפגו ואת אמינות ההסמכה של הציונים במכללהבבחינות 

מהלך הדיון, אני מקבלת את  גרסתו באף שכפי שציינתי יכולה להחריג את עניינו של הסטודנט, 

 תה פרי  רשלנות גרידא. יבמהלך הבחינה  היברשותו ממנה עולה כי אחזקת הטלפון הסלולרי 

 

לכו החזיק הסטודנט את מכשיר סילת המבחן במהפעל כן הוא שאני משיתה על הסטודנט  העונש

עם זאת, אם יחליטו הגורמים האקדמיים המוסמכים על מתן מועד נוסף  .הטלפון הסלולרי

אין   תואר השני,ל  אפשר לסטודנט להשלים את חובותיועל מנת ל ( -) לסטודנט בבחינה  בקורס 

 .בפסק הדין משום איסור על מתן אישור כאמור



 

 

 

 .במכללה פסק הדין יפורסם בעילום שם
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____________________ 

 רוזנבלום-ד"ר איריס גבר  

 ממונה על המשמעתה     

 11.9.1017 תאריך:


