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 החלטת הממונה על המשמעת

 )מתוקן( דין גזר

במסגרת לימודיהן בסמינריון "אוריינות  לתעודת הוראה בחוג לחינוך. יםתלמיד הם יםהנקבל .1

 סוף סמסטר עבודת, הגישו הנקבלים, בסיום הקורס חקרית בחינוך: שפה ומגדר בחינוך"מ

עלה כי חלקים ממנה הועתקו ממקור אחר ללא שימוש  העבודהבדיקת . מ)להלן "העבודה"(

לפי הנטען בכתב  ברשימה הביבליוגרפית. ציטוט כנדרש ומבלי לציין את המקורהבכללי 

לתקנון  29.4לפי סעיף  בעבודה הקובלנה, במעשה זה עברו הנקבלים עבירות של הפרת הוראות

 המשמעת.  לתקנון  29.3לפי סעיף  בעבודה המשמעת וכן עבירה של הונאה

ואילו  לבדה לדיון ההוכחות, אשר נדחה מספר פעמים לבקשת הנקבלים, הופיעה הנקבלת .2

 הנקבל לא להופיע. 

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, הרשעתי את הנקבלים הן בעבירת הונאה והן בעבירה של  .3

  .הפרת הוראות

 . בחשבון את הנסיבות לחומרה ולקולה בעת גזירת העונש עליי להביא .4

ך היא שעבירת ההונאה לכ העיקרית. הסיבה הן חמורות העבירהביצוע נסיבות , מן הצד האחד .5

עוד שהוכחו בפניי, מלמדות כי כפי עבירה חוזרת. עובדות המקרה,  היאהנקבלים שבה הורשעו 

 קורס עצמובאותו  הנקבלים נשוא הקובלנה, ביצעוהחמורה שביצעו את עבירת ההונאה  טרם

כמועתקת בשלמותה מאתר שו מטלת אמצע שהתבררה הגישבכך עבירת הונאה קודמת 

UBANK ם לבל א להזהיראל משמעתי שלא להעמידם לדין מטעמיה החליטה. מרצת הקורס

לשעות לאזהרה ובסיום הקורס שלא ל פי כן, הנקבלים בחרו יעברו עבירה דומה בעתיד. אף ע

 . העבירה נשוא הקובלנהחמורה נוספת, היא עבירת הונאה ביצעו 

רה שעברו. העבי, חרטה כנה על הנקבלתמן הצד האחר, הנקבל הופיע בפניי והביע, בשמו ובשם  .6

הוראה עליהם לעבוד הבדואית וכל עוד אין בידם תעודת הפזורה לא זו אף זו, הנקבלים הם בני 

גם העובדה שהנקבלים בעבודות מזדמנות וכתוצאה מכך מצבם הכלכלי אינו מן המשופרים. 

להגיע מיישובי הפזורה  ממשילא הופיעו לחלק מן הדיונים יכול להיות מוסבר בקושי 

     לאוניברסיטה בשל היעדר תשתיות הולמות ושירותי תחבורה לקויים.

אני גוזר את עונשם של , לאחר ששקלתי את השיקולים לחומרה ולקולה ואיזנתי ביניהם .7

 :הנקבלים כדלקמן

 חקרית בחינוך: שפה ומגדר בחינוך"."אוריינות מפסילת הקורס  .א



 שתחל בתחילת סמסטר א' של שנת הלימודים תש"ף סמסטרים שניהרחקה בפועל בת  .ב

 . ב' של שנה"ל תש"ףותסתיים בסוף סמסטר 

 .הרחקה על תנאי של שנה למשך שלוש שנים .ג

 , בהיעדר הצדדים.3.12.2019 ניתן היום,

 .יםהתלמיד םיפורסם ללא ש
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