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 (ב) 01/0103ד/
 
 

 דין פסק
 

 )הכרעת דין וגזר דין(
 

. תלמידה לתעודת הוראה בבית הספר לחינוך במסלול הוראת מדעי החייםבפני קבילה נגד 

התבקשו התלמידים לבצע מטלה , "אוריינות מחקר בחינוך המדעי" במסגרת לימודיה בקורס

על פני עמוד אחד בלבד אישית במסגרת עבודה קבוצתית שהוטלה עליהם: לסכם מאמר אחד 

התבקשה הנקבלת לכתוב עבודה מסכמת המתבססת על שלושה ולהגישו למרצה. בנוסף, 

את שתי על פי בחירתה. מטלה זו ניתן היה להגיש בזוגות.  0113מאמרים שפורסמו החל משנת 

העבודות בחרה לבצע תוך שיתוף פעולה עם חברתה לקורס, שעניינה נדון בהכרעת הדין בתיק 

לסיכום דומה מאוד  שהוא. מבדיקת סיכום המאמר של הנקבלת התברר )א(01/0103ד/ר מספ

חרף העובדה שהמטלה בכללותה של חברתה, למרות שאמור היה להיעשות בנפרד )וזאת 

הפרת של ובעבודה . כתב הקובלנה המקורי ייחס לנקבלת עבירות של הונאה (נעשתה בקבוצה

של חברתה של הנקבלת נדון לעומקו, הודיע הקובל , אולם לאחר שעניינה גם יחד הוראות

לתקנון  2..0הוחלט לשנות את האישום ולהסתפק בעבירה של הפרת הוראות, לפי סעיף ש

 המשמעת )סטודנטים(. 

הודיעו הצדדים כי הגיעו לעסקת טיעון  0103בספטמבר  0בפתח דיון ההוכחות ביום 

אור זאת, הרשעתי את הנקבלת בעובדות להנקבלת באישומים המיוחסים לה. הודתה במסגרתו 

 לתקנון המשמעת. 2..0ובעבירה שיוחסה לה, הפרת הוראות לפי סעיף 

אמנם מדובר במעשה של שימוש . אותה, החלטתי לקבל בפרטי העסקהלאחר שעיינתי 

בעבודה קבוצתית, והיה בסיכומי מאמר של חברה ללימודים, אולם לאור העובדה שמדובר היה 

ספק בדבר השאלה אם הגשת המאמר חייבת להיות עצמאית לחלוטין או שניתן להסתמך בכך 

על המאמץ הקבוצתי, על הספק לפעול לטובתה של הנקבלת. עם זאת, הסתמכותה של הנקבלת 

ביחס למציאת שלושת המאמרים בהם תעסוק העבודה הסופית הינה על העבודה של חברתה 

, הנקבלת באותו עניין הפרה הוראות בכך )א(01/0103ד/יותר. כפי שקבעתי בעניין בעייתית 

שנעזרה בצד שלישי לשם איתור מאמרים אלה, ועל כן גם הנקבלת בענייננו אחראית, במידה לא 

התקשרות זו. אף אם אין לחשוד שהתכוונה להונות, בוודאי יש כאן הפרה רשלנית למבוטלת, 

ה דבר באופן עצמאי וסמכה בעיניים עצומות על חברתה. על כן יש של הוראות בכך שלא עשת

להחמיר עם הנקבלת ולהטיל עליה עונש ברף גבוה למדי, ביחס לעבירה של הפרת הוראות. 

מכיוון שהנקבלת מצויה בשנתה השניה לתואר השני, מניעת אישורים בתום התואר מאזנת 
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נקבלת לבין הצורך לגנות את הפרת כראוי בין הרצון שלא לעכב את המשך לימודיה של ה

 קלה שלה.-ההוראות הלא

  כדלקמן: תשל הנקבללפיכך, אני גוזר את עונשה 

 נזיפה. .א

 תנאי לסמסטר, שימשך עד שהנקבלת תסיים את לימודיה.-הרחקה על .ב

 שלושה חודשי מניעת אישורים מיום זכאותה לתואר. .ג

 

 ניתן היום,___________, בהיעדר הצדדים.

 

 .השם התלמידיפורסם ללא 

  

           

 ' ישי בלנקפרופ       

 הממונה על המשמעת       

 


