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 הנחיות כלליות

ה לקרוא את חומר הקריאה ולכתוב את העבוד /האישיות. על כל תלמיד יאה ההעבוד (1)

. תלמידים רשאים לדון בבעיות המתעוררת בעבודה במשותף, במסגרת קבוצות /הלבדו

 .לחלוטין אך כתיבה משותפת אסורהלימוד, 

, גודל Davidעמודים מודפסים, בגודל אחיד, בגופן  שלושהאורך כל עבודה לא יעלה על  (2)

ס"מ )כל צד(  3.17 -מרווח רגיל בין האותיות, שוליים בצדי הדף  ,1.5, רווח שורות 12אות 

 לא תיבדק מטעמי שוויון.חריגה כל  –ס"מ  2.54 -ועליונים ותחתונים 

 מהציון הסופי בקורס.  5% משקל העבודה הוא (3)

 17:00עד השעה  27.12.16מועד ההגשה של העבודה הינו  (4)

וחד ממרצה הקורס ובהתאם לתקנון. לא תינתן ארכה להגשת העבודות, למעט באישור מי (5)

סטודנט אשר לא יגיש את העבודה, לא יהא זכאי להיבחן בבחינה אנא היערכו בהתאם. 

 .המסכמת שתיערך בסוף שנה"ל

לכך בקומת הכניסה לבניין המרכזי )מול מדור  ניח בתא המיועדאת העבודות יש לה (6)

 אין להגיש את העבודות בקלסר או ניילון. עבודות(. 

 מת הסילבוס של הקורס.רשיב 2.4סעיף מקורות לפתרון העבודה מצויה ב רשימת (7)

 

 

 בהצלחה 

 

 



 אירוע

 כללי 

זיהום חיידקי חמור המתפתח עקב חדירת חיידקים לתוך פצע פתוח בעור. ללא טיפול טטנוס הוא 

סימפטומים הקשורים לזיהום בטטנוס ה עלול זיהום בטטנוס לגרום לסיבוכים קשים ואף למוות.

 מעלות(, הזעה מרובה ודופק מואץ וכן עוויתות ונוקשות בשרירים. 38חום גבוה )מעל  כוללים

הנזק . כדי למנוע את המשך הטיפול למי שפיתח סימפטומים של טטנוס הוא זריקת אנטי טטנוס )

 .את החיידק שנועדה להרוג אנטיביוטיקה מסוג פניצילין( וכן למערכת העצבים

 

 עובדות

, ולהם שני ילדים משותפים. מזה שנים רבות, מנהל ראובן מערכת יחסים צילהנשוי ל ראובן

, וזאת מאחורי גבה של צילה. באחד הערבים, סיפר ראובן לצילה על הרומן עם אילנהרומנטית עם 

אילנה, והודיע לה כי הוא מעניין לסיים את נישואיהם ולתת לה גט. צילה הגיבה בבכי ובכעס, ותוך 

לה לידיה את מפתחות הרכב ונסעה לבית אמּה, תוך שהיא נוהגת במהירות גבוהה שהיא נסערת, נט

ואינה מצייתת לתמרורים שבדרך. במהלך חציית אחד הצמתים, המשיכה צילה בנסיעתה מבלי 

באותה , אשר חצה בשמעוןמת. כתוצאה מכך פגעה צילה לציית לתמרור עצור שהוצב בכניסה לצו

ידו הימנית החלה לדמם, וכן נגרמו  ,מעון הוטח בחוזקה על הכבישאת הכביש במעבר חצייה. שהעת 

לו מספר חתכים עמוקים במצחו. שמעון הובהל לבית החולים באמצעות אמבולנס, אשר הוזעק 

 למקום. 

רופא בכיר בבית החולים, אשר עבד באותה העת כמנהל מחלקת מיון בבית החולים, , קפלן פרופ'     

קפלן הבחין  פרופ' על אף ש גבס.הימנית באת ידו לקבע מצחו של שמעון והורה לתפור את החתכים ב

כי חום גופו של שמעון עלה וכי הוא סבל מהזעה מוגברת, הוא הורה על שחרורו של שמעון לביתו, 

קפלן אמר לשמעון "במידה שהכאבים לא יחלפו, או פרופ' תוך שהוא מצייד אותו במשככי כאבים. 

 ם, הגע לכאן לשם קבלת טיפול מתאים". שיופיעו תסמינים נוספי

חמישה ימים החלו להופיע עוויתות בשרירי הצוואר של שמעון. שמעון לא ייחס לכך כל כעבור      

חשיבות והמשיך ליטול את משככי הכאבים. יומיים לאחר מכן, נפטר שמעון בביתו כתוצאה מאי 

לידו טטנוס בעקבות חדירה של חיידקי נגרם של שמעון  ומנתיחת הגופה עלה כי מותספיקת לב. 

מקבל חיסון אנטי טטנוס  ההיה נמנע לו היו של שמעון וד נקבע בדו"ח הנתיחה כי מותהימנית. ע

 אירוע התאונה או אף כשהחלו להופיע עוויתות בשרירי צווארו.בבית החולים בסמוך ל

העונשין. יש להתייחס  לחוק 298דונו באחריותה הפלילית של צילה למותו של שמעון לפי סעיף 

 שלושה עמודים.התשובה לא יעלה על . היקף בלבדבתשובתך ליסוד העובדתי של העבירה 

 

 בהצלחה


