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 באוניברסיטת תל אביב

 

 הכרעת דין וגזר דין

 הנקבל הינו תלמיד לתואר ראשון להנדסת חשמל ואלקטרוניקה בפקולטה להנדסה.  .1

, הציג תעודת סטודנט כאשר ידו מסתירה את התמונה 17הגיע הנקבל לשער  1/12/2016ביום 

ו לתוך הקמפוס. שומר השער ביקש ממנו להציג את התעודה שעל גבי התעודה והמשיך בהליכת

שוב כי תמונתו מוסתרת ובתגובה החל הנקבל בדין ודברים עם השומר תוך שהוא שואל אותו 

 "משעמם לך? מה אני מחבל?".

בעקבות המתואר לעיל מולא דו"ח אירוע והומלץ לזמן את התלמיד ולהסביר לו את סמכויות 

 י להבא ישתף פעולה וימנע מדיבורים מיותרים.המאבטחים ולבקש ממנו כ

. 17התקבל דיווח במוקד הביטחון על תלמיד שמתפרע בשער  08:45בסמוך לשעה  8/5/2017ביום 

התברר כי הנקבל הגיע לשער על מנת להיכנס לקמפוס. המאבטח במקום ביקש מנו להזדהות 

את התיקים ואומר לו "יאללה והנקבל השיב כי אין לו תעודה תוך שהוא פונה למאבטח שבודק 

 יאללה תבדוק מהר, אני ממהר".

המאבטח בשער נזכר כי הנקבל התנהג בצורה דומה כשבועיים קודם לכן תוך שגם אז הגיע ללא 

 תעודה מזהה, דיבר בצורה מזלזלת לשומרים וזרק את התיק בזלזול לבדיקה.

לאחר שהמאבטח מיכאל זיהה כי מדובר באותו תלמיד הוא הורה לו להמתין במקום עד להגעה 

של סייר הביטחון אולם הנקבל לקח את התיק ונכנס פנימה לקמפוס. המאבטח ביקש ממנו שוב 

 לחכות עד להגעה של סייר הביטחון אולם הנקבל עקף אותו

אי ציות להוראות של רשויות לת עבר הנקבל לטענת הקובכי במעשים אלו  הקובלת טענה .2

עבירה לפי סעיף  –האוניברסיטה, מוריה או עובדיה, שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם כדין 

של תקנון או הוראות לשימוש במתקני הפרה , ו)תשס"ח( –לתקנון המשמעת סטודנטים  29.1

טים, משרדים, האוניברסיטה, כולל אולמות, חדרי מעבדה, ספריות, שכונים ומעונות סטודנ

סטודנטים  –לתקנון המשמעת  29.5עבירה לפי סעיף  –מתקני ספורט, מגרשי חנייה ושטח פתוח 

 .)תשס"ה(

 באשמה. וה בעובדות הנקבל הוד .3

 . אי של שנה למשך שנתייםתנהרחקה על התלמיד יקבל נזיפה והגיעו להסדר טיעון לפיו הצדדים  .4

 אני גוזר על הנקבל:   לאור כך .5

 נזיפה . 

 למשך שנתיים שנהתנאי של קה על הרח . 

 .יפורסם ללא שם הנקבל בהיעדר הצדדים. 8.177.ביום ניתן  .6
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