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במסגרת . יהילקראת סיום שנתה השנ, בחוג לעבודה סוציאלית סטודנטית הינה תהנקבל .1

היה עליה להגיש עבודת סיכום "  אבחון פסיכוסוציאלי–ס "מיומנויות התערבות בעו"הקורס 

על התלמידים לדווח ולנתח , )45%( הסופי שמשקלה כמעט כמחצית מהציון, בעבודה. בכתב

מבדיקת העבודה עולה כי העבודה , על פי הנטען בכתב הקובלנה. מקרה בו טיפלו לאורך השנה

ת /ואשר נכתבה על מטופל, לא נכתבה על ידה אלא הועתקה מעבודה אחרת שהייתה ברשותה

 – המשמעת  לתקנון29.3בכך יש משום עבירה על סעיף . שהנקבלת כלל אינה מכירה

 .הונאה בבחינה או בעבודה, )ח"תשס(סטודנטים 

שהיה בתאריך , גם לזימון הראשון. לא הגיעה הנקבלת לדיון, למרות הזמנות חוזרות ונשנות .2

בשיחת . לא הגיעה הנקבלת ואף לא שלחה התנצלות או הסבר מדוע לא הגיעה, 17.8.2010

הסבירה הנקבלת , וניברסיטאיותרכזת רשויות השיפוט הא, אריאלה טון' טלפון עם הגב

שהיא לא מתכוונת להגיע לדיון המשמעתי מכיוון שהחליטה להפסיק את לימודיה וכי התחום 

היא אף ביקשה שלא יישלח לה זימון נוסף והיא ." לא מתאים לה"של עבודה סוציאלית 

יינת אולם היא לא מעונ, מעריכה את מאמצינו ליצור עמה קשר ולתאם לה מפגש עם הסניגור

 . טון הבהירה לה כי היא תישפט שלא בפניה' גב. בכך

 54' בהתאם להוראות ס, דר הנקבלתעהחלטתי לקיים את הדיון בה, לאור האמור לעיל .3

 . לתקנון המשמעת

אני מקבל את העובדות המתוארות בכתב , בהיעדר הגנה. עובדות המקרה הן חמורות .4

שמכתבה  ,מירב הררי' דר, המרצההודתה בפני לכך נוסיף את העובדה שהנקבלת . הקבילה

מהמכתב עולה כי הנקבלת הודתה בכל העובדות . לוועדת המשמעת היחידתית הוצג בפניי

שיוחסו לה וכי העתיקה את העבודה מעבודה שהייתה מצויה ברשותה וכי כלל לא הכירה את 

 29.3סעיף ,  הונאהאני מרשיע את הנקבלת בעבירת, לפיכך. ה נכתבה העבודה/ת עליו/המטופל

 .לתקנון המשמעת

יש למצות עמם , במקרים בהם סטודנטים נעדרים מדיון ואינם מסבירים את נסיבות המקרה .5

מה היו הנסיבות של , איני יודע מה גרם לתלמידה לפעול כפי שפעלה. את חומרת הדין

על  יש להצטער .האם היא אכן מבינה את חומרת מעשיה או מתחרטת על שעשתה, ההעתקה

שהיו אולי , מכיוון שאין ביכולתי לשקול שיקולים אלה, כך שהנקבלת בחרה שלא להופיע בפני

 .מקלים את עונשה



  :  כדלקמןת של הנקבלהאת עונשאפוא אני גוזר , ובהתאם לבקשת הקובל, לפיכך .6

 .פסילת העבודה והקורס נשואי הקובלנה  .א

 .שנה וחצי של הרחקה בפועל מהאוניברסיטה  .ב

  .שנה למשך של שנתיים של איהרחקה על תנ  .ג

    

  .בהיעדר הצדדים,___________, ניתן היום
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