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התקיימה בחינת  11/7/0214ביום  בשנה ב' בחוג להפרעות בתקשורת. התלמיד ההינ תהנקבל .1

. המבחן היה ללא חומר תהנקבל מהה רשוית" אליה הי'ילדים אודיולוגיהבקורס " 'אמועד 

ן נכנסה מרצת הקורס לחדר הבחינות על מנת ולענות על שאלות במהלך המבח עזר.

המתעוררות אצל הנבחנים. במהלך שהותה של המרצה בחדר הבחינה הבחינה בנקבלת 

כשהיא מחזיקה את דפי המבחן מורמים ובין הדפים ישנו פתק ממנו מנסה הנקבלת לקרוא. 

נקבלת את מבטה ואמרה "אני המרצה ניגשה לכיוון הנקבלת וברגע שהגיעה לכיוונה הרימה ה

 מצטערת" והראתה למרצה את הפתק שהחזיקה בכף ידה.

הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה עבירות של  תהנקבל הבמעשים אלו עברהקובלת טענה כי  .0

עבירה לפי  –סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו 

לטענת הקובלת  כמו כן, עברה הנקבלת סטודנטים )תשס"ח(. –לתקנון המשמעת  6..0סעיף 

הפרה של הוראות המתייחסות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת על עבירה של 

גמר או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות 

סטודנטים  –לתקנון המשמעת  4..0עבירה לפי סעיף  –במהלך בחינה בכתב או בעל פה 

 )תשס"ח(.

 .ובאשמהבעובדות  ת הודתההנקבל .6

העונש שהוסכם על ת. של הנקבל המקל בעונשה טיעוןהגיעו להסדר  הקובלת והנקבלת .4

ל הרחקה עו פסילת הקורס נשוא הקובלנההצדדים כולל הרחקה בפועל לשני סמסטרים, 

ההקלה בעונש בשל הסדר הטיעון תתבטא בכך שלא יתווסף  של שנה למשך שנתיים.תנאי 

תחילת ריצוי העונש הצדדים ביקשו כי באופן חריג,  .רישום בגיליון הציונים של הנקבלת

 . ראש החוג, וצירפו בקשה מאת כך שיתחיל רק בשנת הלימודים תשע"ו יידחה

י רף הענישה ההסדר עומד בתנאת הקובלת שהסדר הטיעון ראוי, וכן שקיבלתי את עמד .1

קיבלתי גם את בקשת המינימלי של הרחקה בפועל לשנה היות ומדובר בשנת לימודים בפועל. 

בסמסטר הבא, כבר  השל הנקבלת מתחיל אילו הייתה הרחקתההצדדים לדחיית ביצוע שכן 

המשמעות המעשית הייתה הרחקה לשנתיים, שכן מבנה תוכנית הלימודים בחוג מורכב 

ים. הרחקה כזאת הייתה גם פוגעת בסטודנטית אחרת שהיא שותפתה בעיקר מקורסים שנתי

 של הנקבלת באחד הקורסים בשנה זאת.

 את העונש הבא:קשת הצדדים, אני גוזר על הנקבלת לאור כך, בהתאם לב .3

  ב' תשע"ו-בפועל לשני סמסטרים א' והרחקה. 

 .פסילת הקורס נשוא הקובלנה 
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 .הרחקה ע"ת של שנה למשך שנתיים 

 

 

 .יפורסם ללא שם הנקבלת ם ____________ בהיעדר הצדדים.ניתן ביו .7

 

 

_______________ 

          ד"ר עמית פונדיק

 תסגן ממונה על המשמע

 


