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 באוניברסיטת תל אביב

 

 הכרעת דין וגזר דין

 
הנקבל נבחר ונשלח מטעם אוניברסיטת תל אביב  הנקבל הינו תלמיד שנה ב' לתואר בוגר בפקולטה להנדסה. .1

לאוניברסיטת ולנסיה במסגרת תכנית "ארסמוס" של האיחוד האירופי לחילופי סטודנטים לתקופת 

הנקבל הופיע ליום הראשון ללימודים ת הקובלת, נלטע הלימודים של סמסטר א' שנה"ל תשע"ז.

יורו.  3,300באוניברסיטת ולנסיה, חתם על חוזה המלגה הניתנת במסגרת התוכנית וקיבל לידיו סך של 

הפרה בהמשך למתואר לעיל, הנקבל הפר  בנוסף מימן האיחוד האירופי את טיסותיו מישראל לספרד וחזרה.

בוטה את הסכם השיתוף של התוכנית תוך שהוא נעלם, פשוטו כמשמעו, לא הגיע ללימודים, לא ענה לאף 

ביום  פניה שנשלחה אליו במייל מאוניברסיטת ולנסיה ולא ניגש לאף בחינה במהלך סמסטר א' תשע"ז.

תוך מתן הודעה  לקובלנה 4התקבלה פנייה מאוניברסיטת ולנסיה המתארת את המפורט בסעיף  12/4/2017

כי על האוניברסיטה לבחור תלמידים מצטיינים שכן מקרה נוסף יגרור שקילה מחדש של שתוף הפעולה בין 

כל ניסיון ליצור עם הנקבל קשר לאחר קבלת המידע המפורט בקובלנה זו עלה בתוהו שכן  האוניברסיטאות.

  ות אליו.תעלם מהודעות הנשלחהלשיחות טלפון מהפקולטה ו לא ענההנקבל 

התנהגות שאינה הולמת את כבוד האוניברסיטה או עבירה של זה עבר הנקבל  הכי במעש הקובלת טענה .2

ד מעמד של תלמיד, בין אם נעשתה בתחומי האוניברסיטה או מחוץ לה ובין אם נעשתה עקב או בקשר למעמ

לתקנון המשמעת  29.10עבירה לפי סעיף  –של תלמיד או לפעילות בקמפוס, הן במישרין והן בעקיפין 

 .(סטודנטים )תשס"ח

 לאחר שיח ודברים, השתכנע לקבל ייצוג ולדחות את הדיון. ל הופיע לדיון הראשון ללא ייצוג. הנקב .3

 הנקבל הודה בעובדות ובאשמה.בדיון הנוסף,  .4

שעות  30-ההרחקה תומר ב. מסמסטר ב' תשע"חורחק בפועל יהנקבל הצדדים הגיעו להסדר טיעון לפיו  .5

, לתועלת הציבור שביצועם עד לתחילת סמסטר ב' יהווה תנאי ללימודי הנקבל באותו סמסטר )ב' תשע"ח(

 .ללימודים ומיום חזרת שני סמסטרים למשך שנתייםועל הנקבל תוטל הרחקה על תנאי של 

אוניברסיטת ולנסיה אולם החל את הלימודים בבדיון הנוסף התברר שהנקבל אני מקבל את הסדר הטיעון.  .6

, דבר אשר גרם לו בסופו של דבר להפסיד משבר נפשי קשה מסיבות אישיותבסמוך לחודש נובמבר נקלע ל

הנקבל תיאר כי הוא חש בושה על כך שלא ייצג את . את רוב הלימודים ומכאן שהוא לא ניגש אף לבחינות

בדיעבד שהיה עליו ליצור קשר שהבין וא החרטתו הייתה ניכרת. את האוניברסיטה בצורה נאותה וועצמו 

עם האוניברסיטה המקומית או עם אוניברסיטת תל אביב במקום להיעלם ולנתק כל קשר, ולכן בחר 

להודות הן בעובדות והן באשמה. יחד עם זאת, בדיון התברר כי נסיבות המקרה לא כללו שום כוונה להונות 

 תי שהענישה הולמת את חומרת המעשה. השתכנעאו לעשות שימוש לרעה במלגה. לאור כך, 

 אני גוזר על הנקבל:   לאור כך .7

  שעות לתועלת הציבור שביצועם עד  30-ההרחקה תומר ב .מסמסטר ב' תשע"חהרחקה בפועל

 .תשע"ח( ללימודי הנקבל באותו סמסטר )ב'לתחילת סמסטר ב' יהווה תנאי 

  ללימודים. ומיום חזרת שני סמסטרים למשך שנתיים שלהרחקה על תנאי 

 .יפורסם ללא שם הנקבל בהיעדר הצדדים. 2017בספטמבר,  6ביום ניתן  .8
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