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 הכרעת הדין

ארבע  השיבקורס זה הג הבמסגרת חובותי (. -) שניתן ע"י  (  -) את הקורס  הלמד יתהסטודנט

 בצוות שכלל אותה ושלושה סטודנטים נוספים.מטלות 

"לא  ל אחת מהן תגרום לציון שללכל מטלה משקל שונה בציון הסופי בקורס אולם אי הגשה ולו ש

 חברי הצוות.ארבעת השלים חובותיו" בקורס לכל אחד מ

נמצא כי חלקים של מטלות אלה הועתקו ממטלות שהוגשו ע"י  4-ו 2במהלך בדיקת מטלות 

 סטודנטים שלמדו קורס זה בשנה שעברה.

 

רי הצוות כפרה הסטודנטית באשמה וטענה שהעבודה חולקה בין חבבמהלך הדיון המשמעתי 

וכלל לא להיות מודעת לכך שחבר צוות אחר   ותבמטל באופן שאפשר לה לבצע את החלק שלה 

 בחר שלא לכתוב בעצמו את החלק שהוטל עליו אלא להעתיקו מעבודה שהוגשה בשנה שעברה.

במהלך הדיון, הסבירה המרצה כי לא ניתן היה לבצע חלוקה של המטלה באופן שכל חבר צוות 

כרוכים זה בזה והאחד משפיע בכל מטלה ו באופן עצמאי לחלוטין היות שהחלקים יבצע את חלק

 על השני.

ה תייה   4' במטלה מסכמו כן, סטודנטים נוספים בצוות העידו כי לכל הפחות פעולת העתקה 

 ידועה לכלל חברי הצוות.

אציין, שעבודה המוגשת בצוות אינה עבודה שניתנת לחלוקה לרכיבים, והציון הניתן עליה הוא 

כל מטלה אחריות משותפת לחלה עליהם ציון משותף אותו מקבלים כל חברי הצוות וממילא גם 

 .., בכללותהשהוגשה

 הנופל לגדר עבירת בכתב הקובלנה  הבמעשה המיוחס לאשמה הסטודנטית לכן, מצאתי את 

  .(תשנ"ה -לתקנון משמעת סטודנטים  22.3)סעיף עבודה" ב העתקה"



 46-3146620, פקס: 46-3146626, טל' 38416ת"א  1048, יפו ת.ד. 2המינהל האקדמי רח' רבנו ירוחם 

ACADEMIC ADMINISTRATION: 2 RABENU YERUCHAM ST. P.O.B. 8401 TEL-AVIV 

61083 ISRAEL, TEL: 972-3-6803323, FAX: 972-3-6803324, EMAIL: minhalac@mta.ac.il 

 

 

 גזר הדין

 עבירה הינה  - עבודתו של סטודנט אחרשהועתקה מעבודה הגשת  –בעבודה  העתקהעבירת 

המרצה להעריך את פוגמת ביכולת  , ביחסי האמון שבין מרצה לסטודנט כן היא פוגעת מורה שח

ופוגעת באמינות ההסמכה של  שמגיש הואלהשתקף בתרגיל  הסטודנט האמורות יכולותיו של

  המכללה.

שלמדה  ( -) ומתן ציון "נפסל" בקורס 4-ו 2 מטלותהסילת פ הסטודנטית עונש של על תגוזראני 

 בסמסטר א' תשע"ח.

 

 פסק הדיו יפורסם בעילום שם במכללה.

  

                  (- ) 

___________________ 

 זנבלוםרו-יריס גברא ד"ר

 ממונה על המשמעתה    

  .6.5.2: תאריך


