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 ( -) :  תהמערער

 חן יה מימון בשם המכללה האקדמית תל אביב יפו הקובלת:

 

 פסק הדין

 

שניתן על ידי ד"ר איריס  8302 באפריל 03על פסק הדין המשמעתי מיום  תהמערערשל בפנינו ערעור 

ת שתי מטלות עתקבה תהמערער הלפיו הורשע ,רוזנבלום, הממונה על המשמעת מטעם המכללה-גבר

 .חבמהלך שנת הלימודים תשע"( -בוגר ב )במסגרת לימודי תואר  (-) בקורס 

 שתי המטלות האמורות ומתן ציון "נפסל" בקורס.נגזרו העונשים הבאים: פסילת  תעל המערער

 .פסק הדין, ולחלופין על גזר הדיןבפנינו על  תמערער תהמערער

 :עובדות המקרה

בוגר   בלימודי תואר ' ב שנה תתלמיד הייתה המערערתנשוא ערעור זה המקרה במועד  .0

 .חבמכללה בשנת הלימודים תשע"
 .(-)בקורס מטלות  4גישה וה', אבסמסטר  תהמערער ההלימודים למד במסגרת תכנית .8

תלמידים. משקל  4בהתאם להנחיות הקורס, המערערת הגישה את המטלות כחלק מצוות בן 

. הגשת המטלות כולן הייתה 01%הינו  4, ומשקל הציון של מטלה 03%הינו  8הציון של מטלה 

 ון "לא השלים חובותיו".חובה, ותלמיד אשר לא יגיש את כולן יקבל צי

בהתאם להסברי המרצה, על אף שניתן לחלק תפקידים שונים בכתיבת המטלה, הרי  .0

שתכנונה, ומלאכות הניתוח והחשיבה הן קבוצתיות. בסיום המטלה צוינו החלקים אותם כתב 

 כל אחד מחברי הצוות אליו השתייכה המערערת.

כי חלקים ממטלות אלו הועתקו  התברר למתרגלת בקורס 4-ו 8במהלך בדיקת עבודות  .4

בהתאם הוגשה תלונה  ממטלות אשר הוגשו ע"י סטודנטים שלמדו קורס זה בשנה קודמת.

 כנגד המערערת ע"י מרצת הקורס, אשר הובילה להגשת קובלנה כנגדה.

בין השאר ציינה המתלוננת כי  .התקיים דיון בקובלנה, בו העידה המתלוננת 03.4.8302ביום  .5

לבצע חלוקה של המטלה באופן שכל חבר צוות יבצע את חלקו האופן עצמאי לא ניתן היה 

 לחלוטין, היות שהחלקים בכל מטלה כרוכים זה בזה והאחד משפיע על השני.
ת לא כפרה בטענה כי חלקים . המערערבאשמה הכפר תמערערהבמסגרת הדיון בקובלנה  .6

 א ידעה על כך.בעבודה הועתקו, אלא טענה כי לא היה לה יד בדבר, וכן כי ל

העתקה בעבירה של " תהחליטה, כאמור, להרשיע את המערערהממונה על המשמעת  .1

וזאת לאחר  ,המכללה של)תשנ"ה( סטודנטים  –משמעת לתקנון  80.0על פי סעיף בעבודה" 



שקבעה כי בעבודות עליהן ניתן ציון משותף חלה גם אחריות משותפת על כל חברי הצוות, 

 רערת כאמור.וגזרה את דינה של המע

הכרעת הדין כנגד פסק דינה של הממונה על המשמעת הוגש ערעור נשוא פסק דין זה על  .2

 ולחלופין על גזר הדין.
ת חוזרת על טענותיה בדיון. לטענתה יחסי העבודה בין חברי הצוות אשר עמל על המערער .9

הוביל לכך שעבדה המטלות היו מעורערים והובילו לפיצול הצוות לשני זוגות. לדבריה, פיצול זה 

באופן נפרד מהסטודנט אשר ביצע את ההעתקה בפועל. כמו כן ביקשה התחשבות בגין עברה 

 הנקי ומאמציה האקדמיים.

יש להותיר את ההכרעות בעינן. המכללה ציינה בין השאר כי החלקים  מנגד טענה המכללה כי .03

המועתקים כללו גם תשובה לשאלה אשר כלל לא נשאלה באותה שנה )אך כן הופיעה בשנים 

לדברי המכללה, מאחר והמערערת עברה על כלל תוכנה של המטלה לפני הגשתה,  קודמות(.

 לא סביר כי לא ידעה על ביצוע ההעתקה.

ה המכללה כי מאחר ומדובר במטלות משותפות, לא ניתן להפריד את הציון. שלושת עוד טענ .00

התלמידים האחרים, חברי הצוות של המערערת, הורשעו אף הם באותה עבירה וקיבלו עונש 

  של פסילת שתי המטלות ומתן ציון סופי "נפסל".
 

 הדיון בערעור

 

  .הדין לערעוריםהדיון בערעור בפני מותב בית  התקיים 83.6.8302ביום  .08
ואת תשובותיה לשאלות  תבית הדין לערעורים שמע בסבלנות רבה ובקשב רב את המערער .00

 .תלטענות המערער הקובלתחברי בית הדין ואת תגובתה של 

 .דינו של הערעור להתקבל חלקית .04

כאמור, אין כל מחלוקת כי חלק מהתשובות במטלות האמורות הועתקו. אם כן, נטל ההוכחה  .05

 אל המערערת, להראות כי אין לה כל אחריות במקרה זה. עובר עתה
במטלות קבוצתיות ישנה בקביעתה כי ודוק, נטל זה משקלו רב. זאת, מאחר והמכללה צודקת  .06

 אחריות משותפת לכלל חברי הקבוצה על המטלה.
דברים אלו מוצאים ביטוי גם בעדותה של המתלוננת, אשר הסבירה כי חלק מהמטלה הוא  .01

ת של חברי הצוות לצורך ניתוח, חשיבה וסיעור מוחין, וכן כי חלקים מהמטלה עבודה משותפ

 מתקשרים לחלקים אחרים, ועל כן בלתי ניתנים להפרדה.

 אולם, נטל זה לא הורם על ידי המערערת. .02

יחסי עבודה טענתה העיקרית של המערערת בעניין זה היא כי התפתחו בין חברי הצוות  .09

י להתיר את האחריות המשותפת של כלל חברי הצוות. זאת, בעייתיים. אולם, אין בכך כד

 בדיוק כשם שאין בכך כדי להפריד את הציון שיקבלו חברי הצוות כמכלול על המטלה.

, מסויםאכן, תתכן תחושה של חוסר צדק במקרה בו אדם אחד מתוך הקבוצה העתיק חלק  .83

מחברי הצוות יודע כיצד נוהגים חזקה היא כי כל אחד . אולם, וכתוצאה נפגעו כל חברי הקבוצה

 האחרים, ולכל הפחות עובר על כל חלקי המטלה כדי לנכש טעויות אשר אולי השתרבבו.

, ואף מפרוטוקול הדיון בפני מטלהשכן מגוף ה –במקרה אשר בפנינו, אין אף צורך בחזקה זו  .80

 .4על מכלול מטלה  עולה כי המערערת עברה –הממונה על המשמעת 

הופיע בה טקסט באותה מטלה הופיעה תשובה לשאלה שכלל לא נשאלה השנה. ודוק, כאמור,  .88

די היה בכך כדי לעורר שלא עונה על הדיון המקצועי נשוא העבודה ואינו רלבנטי לו כלל וכלל. 

 . חלקים של חבריה לצוותכי דבר מה אינו כשורה באצל המערערת חשד מבוסס 
ברי כי הייתה מגלה את דבר  –ריה לצוות לו הייתה המערערת עוצרת בשלב זה ופונה לחב .80

 ההעתקה.

נהגה באופן רשלני ועברה אם המערערת בחרה שלא לעשות כן, הרי שבחרה לעצום עיניה,  .84

 גם זאת לא ניתן לקבל.על העבודה כלאחר יד. 

כי על כך דות אף מצביעות בעל כן, לא רק שלא הורם הנטל על ידי המערערת, אלא שהעו .85

 עצמה את עיניההיא אשמה בכך שלא התעמקה בה ו לכל הפחות ידעה על ההעתקה, או

כאמור, המערערת גם לא כפרה בהעתקה עצמה אלא רק טענה שהיא לא ביצעה את  .כנגדה

 ההעתקה.



אין זאת אלא כדי ללמד שהיה על המערערת וחברי צוותה להקפיד על הוראות הקורס, ולבצע  .86

ת, ולפתור קשיים בהם נתקלו, אין את המטלות בשיתוף פעולה. ככל שכשלו לעשות זא

 להתפלא אם לא הצליחו להשיג תוצאות משביעות רצון במטלות.

 

למעלה מן הצורך, נעיר כי ממילא לא ניתן להעניק למערערת ציון על סמך מטלה מועתקת,  .81

כדי לפסול את המטלות האמורות. מאחר וללא בעצם ההעתקה די  ובכך לזכותה מההפקר.

 אין לשנות את תוצאת גזר הדין.לכאורה , הרי שתן להשלים את הקורסהשלמת המטלות לא ני

( מדבריה של והקובלת חרף האמור לעיל, לאור התרשמותנו )הנתמכת גם על ידי המתלוננת .82

המערערת לפיהן לא הייתה לה יד בדבר ההעתקה, הרי שאנו מקבלים את הערעור בקשר 

אשר על  .4-ו 8עבודות אולם משאירים על כנו את העונש של פסילת  קורס"נפסל" במתן ציון ל

לא השלימה את מטלות מי שחשב כיהמערערת תבהתאם למצוין בסילבוס של הקורס, כן, 

 הקורס.
 4-ו  8לשקול לאפשר למערערת להגיש את עבודות  ,קורסב ההרכב הערעור ממליץ למרצ .89

במידה והמערערת תזכה  צמאי ללא קבוצה.באופן ע ןבלבד, ולפנים משורת הדין להכין אות

בקורס, לתת  הילשקלל מחדש את ציונהרכב הערעור ממליץ בציון עובר עבור מטלות אלו, 

ובכך לראותה כמי שעמדה במלא דרישות  תוהחוזר ותציון חדש על סמך העבודלמערערת 

   בהתייחס לשתי עבודות אלה. הקורס

  .תשל המערער הור, ללא שמעערה אנו מורים על פרסום פסק הדין של .03
   

 81.6.8302 תאריך:

 

 

 

         

___________________    _______________________     _____________________ 

 דפנה פישר, עו"ד נשיאת ביה"ד     פרופ' יעל השילוני, חברת ביה"ד      פרופ' חיים עינת, חבר ביה"ד

 

 

 

 


