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 החלטת הממונה על המשמעת

 דין פסק

במסגרת לימודיה על פי כתב הקובלנה,  תלמידה לתעודת הוראה בבית הספר לחינוך. היאהנקבלת  .1

מבדיקת העבודה עלה כי היה עליה להגיש עבודת סיום בכתב. " קשר ומוטיבציה בכיתהבקורס "

 ה עלהי אטרון""סדנה תי קורסבבמקביל,  עבודה הועתקו ממקורות באינטרנט.המחלקים נרחבים 

 דקורס נפרמסגרת ב הנעשיתמעשית  התנסותרפלקציה על  מהווהתב הבכ מצגתהנקבלת להגיש 

מבדיקת העבודה שהגישה הנקבלת עלה כי זו העתיקה את המצגת  .(נסות תיאטרון""הת הקרוי)

 יםהמתואר יםבמעש ם כרפלקציה אישית שלה.שהגישה ממקורות באינטרנט תוך שהיא מציגה אות

 29.3 -ו 29.4לפי סעיפים בעבודה, והפרת הוראות בעבודה עבירות של הונאה  תהנקבל הלעיל עבר

 . סטודנטים )תשס"ח( –לתקנון המשמעת 

 תואריםשני המקרים המלביחס  בעבירת ההונאהות והן רת הוראהפעבירה של ב הן התהוד תהנקבל .2

   .בכתב הקובלנה והביעה חרטה על מעשיה

י מעשי הונאה ר בעונשה של הנקבלת הן מכיוון שמדובר בשנטען הקובל כי יש להחמי לעניין העונש .3

ידה ה לתעודת הוראה שעתון שהנקבלת היא תלמידצטבר והן מכיוש עליהם במשיש להטיל את העונ

  . לחנך תלמידים

לקחה באות: האחת, היא להקל בעונשה וזאת מן הסיבות הדווקא יש שבתגובה טענה נקבלת ה .4

אם  ,24סטודנטית בת  הנקבלת היאהשנייה, . כנה חרטה תהבעתוך  היבמעשמיד הודתה אחריות ו

 ל עליהוטהלחץ שהתוצאה מכ .משפחתהלפרנס את  כדיבתי ספר  שלושהשעבדה ב ,קטנה לילדה

היא ביצעה את  ה כאם וכרעיהיאת תפקידבהצלחה ובמקביל למלא בלימודים ו בעבודה להצליח

ן כאשר היא נדרשה למלא ולכמתקשה בשפה העברית שלישית, הנקבלת  .המעשים המיוחסים לה

 רבה בהצלחהו בעצמה עם זאת, היא ביצעה .חיפשה סיוע במקורות חיצונייםמטלות כתיבה היא 

עונש כבד מדי עלול לחבל הרביעית, נדרשה.  היאשלהם שעות ההתנסות המעשית  מאה כל את

 בעתידה התעסוקתי של הנקבלת. 

מעשי ההונאה שני צעה את ובדה שהיא בילאור העטענה נוספת שנטענה על ידי הנקבלת היא ש .5

טענה זו אין בידי לקבל.  .שתי העבירות עונש חופף על לה ולהטילבמקביל יש לראות בכך נסיבה מק

קביל נעשו במ ים והעובדה שהמעשיםהנקבלת ביצעה שני מעשי הונאה נפרדים בשני קורסים שונ

 .סיבה להקל לשמשאינה יכולה 

 בודה. בעבירות של הונאה והפרת הוראות בע ,על פי הודאתה ,הנקבלתאני מרשיע את  .6

מעשיה והביעה  ה אחריות עללאור נסיבותיה האישיות של הנקבלת וכן לאור העובדה שהיא לקח .7

 כדלקמן: תשל הנקבל הגוזר את עונש , אניכנה חרטה



 ."קשר ומוטיבציה בכיתהקורס "פסילת ה .א

 הקורס פסילה של אינו כוללסר ספק העונש למען ה ."הקורס "סדנה תיאטרוןפסילת  .ב

את החובות במסגרת  פעם נוספתלמלא " והנקבלת לא תהיה חייבת התנסות תיאטרון"

 זה.ורס ק

 סמסטר א' תשפ"אתחילת שתחל ב שלושה סמסטרים מן האוניברסיטהשל  בפועל הרחקה .ג

 .ותסתיים בסוף סמסטר א' תשפ"ב

 טרים למשך שנתיים. חקה על תנאי של שני סמסהר .ד

 , בהיעדר הצדדים.3.1.2021 ניתן היום,

  .ההתלמיד םיפורסם ללא ש
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