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 באוניברסיטת תל אביב

 
 הכרעת דין וגזר דין

הנקבלים הנם תלמידי שנה ג' בחוג לפיזיותרפיה בפקולטה לרפואה. במסגרת לימודיהם בקורס  .1

מציון  60%עבודת סיכום המהווה להגיש היה על הנקבלים  (0164.8310.02) "הדרכת קבוצות"

 ה כי זו הועתקה מילה במילה מעבודה שהוגשה שנה קודם לכן.הקורס. מבדיקת העבודה על

עבירה של הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה  יםהנקבל וזה עבר הכי במעש הקובלת טענה .2

עבירה לפי  –סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו 

לטענת הקובלת על  יםהנקבל וכמו כן, עברסטודנטים )תשס"ח(.  –לתקנון המשמעת  29.3סעיף 

עבירה של הפרה של הוראות המתייחסות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או 

עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך 

 סטודנטים )תשס"ח(. –לתקנון המשמעת  29.4עבירה לפי סעיף  –בחינה בכתב או בעל פה 

 .הנקבלים הודו בעובדות ובאשמה .3

 הרחקה נהתוטל יםפסל ועל הנקבלינשוא הקובלנה  הקורסהצדדים הגיעו להסדר טיעון לפיו  .4

את הקורס  בו יוכלו ללמודכך שחלקי באופן  טר א' תשע"חסמסטר ב' תשע"ז וסמסשל בפועל 

 ללימודים.  םמיום חזרת שלוש שניםעל תנאי של שנה למשך  הרחקהו ,נשוא הקובלנה

אני מקבל את הסדר הטיעון. בשל מבנה תוכנית הלימודים בחוק לפיזיותרפיה, כל החמרה  .5

בפועל,  בענישה מעבר למה שהוסכם הייתה מביאה לכך שהנקבלים היו מורחקים לשנתיים

ענישה שהייתה חמורה מהראוי בנסיבות העניין. בנוסף לכך, הנקבלים קיבלו אחריות על 

שלב מוקדם יחסית, דחו את תחילת עבודתם המעשית ואף השעו את עצמם באופן מעשיהם ב

 יזום מהלימודים. לאור כך, העונש המוסכם הולם את נסיבות המקרה.  

 :  יםאני גוזר על הנקבל לאור כך .6

  יוכלו ללמודכך שחלקי באופן  טר א' תשע"חסמסטר ב' תשע"ז וסמסשל בפועל  הרחקה 

 הקורס נשוא הקובלנה.את  בו

  (0164.8310.02) "הדרכת קבוצות" -הקורס נשוא הקובלנה  פסילת 

 שלוש שניםעל תנאי של שנה למשך  הרחקה 

חלק מהנקבלים זכאים למעונות ומלגות ומייצגים את האוניברסיטה בנבחרת הריצה. אין  .7

בעייתיות בכך אפשר לטעון שיש בכוונתי להתערב בשיקולים של אף אחד מהגופים הרלוונטיים, ו

ורשע בעבירות משמעת חמורות ייצג את האוניברסיטה בתחרות ריצה או יקבל שתלמיד שה

חשוב להדגיש שאין מקום למנוע ייצוג, מלגה או מעונות מתלמיד מתוך רצון מלגה. יחד עם זאת, 

 להענישו, שכן הענישה הקבועה בהחלטה זאת ממצה את הדין עם הנקבלים. 

 .יםהנקבל מותא שיפורסם לל בהיעדר הצדדים. 7.6.17ביום ניתן  .8
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