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 הכרעת דין וגזר דין

הנו תלמיד לתעודת הוראה במסלול פסיכולוגיה. במסגרת הקורס המקוון "יישומים הנקבל  .1

טכנולוגיים בחינוך" היה על הנקבל להגיש עבודה מסכמת. במהלך בדיקת העבודה נמצא כי 

 ודתו ממקורות שונים באינטרנט.הנקבל העתיק את עב

הקובלת טענה כי במעשים אלו עבר הנקבל עבירה של הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה  .2

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

ובלת על סטודנטים )תשס"ח(. כמו כן, עבר הנקבל לטענת הק –לתקנון המשמעת  29.3סעיף 

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

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

סטודנטים  –לתקנון המשמעת  29.4עבירה לפי סעיף  –במהלך בחינה בכתב או בעל פה 

 )תשס"ח(.

ן לשלושה דיונים שונים, והזמנות נשלחו לו בכל מגוון אמצעי הקשר העומדים הוזמל נקבה .3

לידי הקובלת. למרות זאת, הנקבל לא הופיע לאף דיון ואף לא יצר כלל קשר עם המזכירות 

 האקדמית. לאור כך, בלית ברירה החלטה זאת נתנה בהיעדרו.  

הקובלת ראתה בהתעלמותו המוחלטת של הנקבל כזלזול בהליכי המשמעת ובחומרת המעשה  .4

המיוחס לנקבל. לאור כך, ביקשה הקובלת להשית על הנקבל עונש חמור במיוחד, הכולל 

פסילת רישום בגיליון הציונים, (, , תשע"ז א' וב'ב'לשלושה סמסטרים )תשע"ו הרחקה בפועל 

  אי לשנה למשך שנתיים.הרחקה על תנהקורס המקורי ו

לבטל את פסק הדין ולקיים את ההליך פעם נוספת בעתיד כי אם הנקבל יבקש ציינה הקובלת  .5

מסורה כמובן לבית הסופית תהיה החלטה היש לציין כי בנוכחותו, הקובלת לא תתנגד לכך. 

 ה. במידה ולנקבל יהיו הסברים מספקים לגבי היעדרותו מהליך זשיוכל להיענות לה הדין, 

 אני גוזר על הנקבל:   ולאור כךהקובלת קיבלתי את עמדת  .6

  לשלושה סמסטרים )תשע"ו ב', תשע"ז א' וב'(הרחקה בפועל 

 .רישום בגיליון הציונים 

  נשוא הקובלנהפסילת הקורס. 

 .הרחקה על תנאי של שני סמסטרים למשך שנתיים 

 

 .יפורסם ללא שם הנקבל ____________ בהיעדר הצדדים. ביוםניתן  .7

 

 

_______________ 

          ד"ר עמית פונדיק

 תסגן ממונה על המשמע


