
 36/2017ד/            בבית הדין המשמעתי

 באוניברסיטת תל אביב

 

 

 הכרעת דין וגזר דין

 

הנקבל הנו תלמיד שנה ב' בחוג לסיעוד. במסגרת הקורס "התנסות קלינית בסיעוד המבוגר"  .1

( היה על הנקבל להגיש תוכנית הדרכה במחלקה לניתוחי לב. מבדיקת העבודה עלה 0162.2301.02)

 העתיק חלקים נרחבים בעבודתו מעבודה של חברו למחלקה. כי הנקבל

עבירה של הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית,  הנקבל זה עבר ההקובלת טענה כי במעש .2

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

הנקבל לטענת הקובלת על עבירה של הפרה של  סטודנטים )תשס"ח(. כמו כן, עבר –המשמעת 

הוראות המתייחסות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת 

 –על התלמיד בקשר עם לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל פה 

 סטודנטים )תשס"ח(. –לתקנון המשמעת  29.4עבירה לפי סעיף 

 באשמה.וה בעובדות הנקבל הוד .3

הצדדים לא הגיעו להסכמה על העונש והתקיים דיון של טיעונים לעונש. הנקבל הורשע כבר בהליך  .4

להשית לאור כך, ביקשה הקובלת הונאה וקיים נגדו תנאי של שנת הרחקה. עבירת המשמעתי בעבר ב

. הנקבל טען להרחקה של שנה בפועל, שתחל החל משנת למשך שנתייםהרחקה בפועל של עונש עליו 

. כמו כן, הקובלת ביקשה את שנה הבאההכך שהוא יוכל לחזור ללמוד בתחילת הלימודים הנוכחית 

 לפסילת העבודה בלבד. פסילת הקורס כולו ואילו הנקבל טען 

העונש על העבירה הקובלת טענה כי חומרת התיק מצדיקה לדעתה הרחקה לחמישה סמסטרים ) .5

בשל החומרה המיוחדת שיש בחזרה על עבירת משמעת בה וזאת הנוכחית ביחד עם הפעלת התנאי(, 

מעשיו וגילה חרטה, הקובלת  על מאחר והנקבל לקח אחריות. יחד עם זאת, הורשע הנקבל בעבר

נחת ביקשה שנתיים של הרחקה. הנקבל טען כי מדובר בעבודת ביניים של חמש נקודות בלבד שמ

הקורס התירה להם להגיש עבודה קודמת משנה שעברה במקומה. הנקבל פירט את המצב הכלכלי 

 שלו ושל משפחתו והדגיש את ההשלכות הקשות של ההרחקה עליו. 

שכן בפועל מדובר בבקשה ו לא יכולתי לקבל את עמדתלמרות מצבו הכלכלי הקשה של הנקבל,  .6

י סמסטרים מתאימה להונאה בהיקף כזה ולנסיבות שנלהרחקה שכן ) מן התנאילחלוטין להתעלם 

קיבלתי את עמדת הקובלת שחזרה על עבירה קודמת היא נסיבה מחמירה  האישיות של הנקבל(.

יחד משמעותית ביותר, ושאין מקום לענישת הנקבל בהתעלם לחלוטין מקיומה של עבירה קודמת. 

ים, הרחקת הנקבל לשנתיים החל עם זאת, בשל מבנה התואר בסיעוד, המושתת על קורסים שנתי

שלוש )שכן הוא לבאופן אפקטיבי להרחקתו לשתיים וחצי ואף  הייתה מביאה (ב'הקרוב )סמסטר המ

(. ולחזור ללימודים באמצע שנת תש"פ להשלים את הקורסים השנתיים שהוא לומד השנהלא יוכל 

הרחקה לשלושה סמסטרים, החל מסמסטר ב' הקרוב, כך  לאור כך, החלטתי לגזור על הנקבל

לעניין פסילת הקורס, קיבלתי את עמדת הקובלת שכן שהעונש האפקטיבי לא יעלה על שנתיים. 

הלכה זו במקרה השתכנעתי שיש מקום לאבחן עבר על ידי ערכאת הערעור ולא בסוגיה זאת הוכרעה 

 .שלפנינו



 אני גוזר על הנקבל:   לאור כך .7

 א' + ב' תשע"ט(ותשע"ח  סמסטר ב'סמסטרים ) לשלושהבפועל  הרחקה. 

  (0162.2301.02"התנסות קלינית בסיעוד המבוגר" ) -פסילת הקורס נשוא הקובלנה 

  מיום מתן גזר הדין שלוש שניםלמשך ה שנ שלהרחקה על תנאי. 

 .יפורסם ללא שם הנקבל בהיעדר הצדדים. 28.01.2018ביום ניתן  .8
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