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 הכרעת דין וגזר דין

הנקבלת הנה תלמידה שנה ד' לתואר בוגר בבית הספר לעבודה סוציאלית. במסגרת הסמינר "התרכזות  .1

 ( היה על הנקבלת להגיש עבודה סמינריונית. מבדיקת העבודה1110-3280בריאות ע"ס בתחום הבריאות" )

 .עשתה שימוש בעבודה אחרת מבלי לצטטה עלו פרמטרים רבים המצביעים על כך שהנקבלת

עבירה של הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, זה עברה הנקבלת  הכי במעש הקובלת טענה .2

לתקנון  29.3עבירה לפי סעיף  –עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו 

סטודנטים )תשס"ח(. כמו כן, עברה הנקבלת לטענת הקובלת על עבירה של הפרה של הוראות  – המשמעת

המתייחסות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד 

 29.4עבירה לפי סעיף  –בקשר עם לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל פה 

 סטודנטים )תשס"ח(. –לתקנון המשמעת 

 .בקובלנה המתוקנת ותכפי שמופיע ה בעובדות ובאשמהתהוד תהנקבל .3

יפסל הקורס נשוא הקובלנה  הנקבלת תורחק מסמסטר א'+ב' תשע"ח,הצדדים הגיעו להסדר טיעון לפיו  .4

 מיום חזרתה ללימודים. נתייםלמשך שה תוטל הרחקה על תנאי של שנ תעל הנקבלו

אני מאשר את הסדר הטיעון. הנקבלת לקחה אחריות על מעשיה והסבירה את ההיקף המדויק של  .5

ההעתקה )אם כי, לטענת הקובלת, בתיק היו די ראיות כדי להוכיח הונאה גם ללא הסבר זה, ולכן הסדר 

 טיעון לא נערך על רקע של קושי ראייתי(. 

ודיה למעט הסמינריון הזה )כנהוג בפקולטה הנקבלת ביקשה לקבל אישור על כך שהיא סיימה את לימ .6

תיהם(, וזאת כדי שהיא תוכל ולמשפטים אצל סטודנטים המתחילים התמחות לפני שקיבלו ציון על כל עבוד

אני מאשר להעביר לנקבלת את האישור , ולהמשיך בעבודתה כעבודת סוציאלית. הקובלת הסכימה לבקשה

 הנ"ל. 

 :  תלאור כך אני גוזר על הנקבל .7

 (חבפועל לשני סמסטרים )א' + ב' תשע" חקההר. 

  (.1110-3280"התרכזות בריאות ע"ס בתחום הבריאות" ) -פסילת הקורס נשוא הקובלנה 

 ללימודים. המיום חזרת שנתייםלמשך ה שנ הרחקה על תנאי של 

 .תיפורסם ללא שם הנקבל בהיעדר הצדדים. 2.1818. ביוםניתן  .8
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