
 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     
ועדת משמעת                    
                       

          23.12.2014 
 פסק דין

 

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו, 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

ו על כף ידה  כיתובים של חומר עזר נמצא", על פרשת דרכים: יהודי רוסיה" ,בשעת בחינת גמר בקורסבכך ש

 אסור בשימוש.

אך לא היה  ,כתבה ראשי פרקים הקשורים לחומר הקורס על כף ידההופיעה לדיון והודתה כי  יתסטודנטה

 עבירה. הסטודנטית הביעה חרטה על המעשה.בכוונתה לבצע 

ההוראה,  תהכולל את חוות דעת מרכז ,בחומר הנלווה עיינהו שמעה את הסטודנטית ועדת המשמעת

 חזקת חומר עזר אסור בשעת הבחינה.אבגין  על פי הודאתה יתוהחליטה להרשיע את הסטודנט

החליטה פה אחד כי אין מנוס  עת הבחינה, הוועדהשב יתהיות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנט

 )ח( לתקנון.4מפסילת הבחינה על פי סעיף 

ולאור הבעת ביותר, תצורת החומר שנתפס מראה על כוונה מראש להעתקה, אך מכיוון שמדובר בחומר מועט 

כנובע בשווי הניכר של עלות קורס  יתודנטהוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסטהחרטה של הסטודנטית, 

קנס  יתלהשית על הסטודנט  , והחליטה פה אחדובנזק הניכר שנלווה לעונש כבד זה פסילת קורס מהעונש של

 .)יג( לתקנון4ש"ח על פי סעיף  400כספי בסך 

-09בטלפון  את הקנס דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. על הסטודנטית לשלם

 זה.תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין  7782207

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  ,יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 

 

 רביע אלג'מאלמר              נורית גולדמןד"ר              יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         9.12.2014

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

                                                                                                                                          23.11.2014 
 פסק דין

 

 לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 הברשות נמצא ",1939-1895תולדות הקולנוע א: בשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 . בשימושחומר עזר אסור 

 על המעשה. התנצלות וחרטההביעה  ,הודתה בעבירות המיוחסות לההופיעה לדיון,  יתסטודנטה

ההוראה,  תהכולל את חוות דעת מרכז ,עיינה בחומר הנלווהו שמעה את הסטודנטית הוועדה

 על פי הודאתה. יתוהחליטה להרשיע את הסטודנט

הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין עת שב יתהיות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנט

 )ח( לתקנון.4מנוס מפסילת הבחינה על פי סעיף 

ע"פ סעיף ₪   600להשית על הסטודנטית קנס כספי של החליטה לקבל את המלצת הקובל והוועדה 

 .)יג( לתקנון4

 את הקנס דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. על הסטודנטית לשלם

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 09-7782207בטלפון 

ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעתהוועדה 

 .בסמסטר הקרובלגשת לבחינה נוספת בקורס  יתיש לאפשר לסטודנט

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37עשרה ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 בוזגלומוטי מר               אילן בן עמיד"ר          יובל אילוןד"ר             מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת     9.11.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

                                                                                                                                          23.11.2014 
 פסק דין

 לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 )ד(,3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 הברשות נמצא ",תכנון לימודים, הוראה והערכהבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 ומכשיר נייד בניגוד להוראות. עזר אסורחומר 

והדף הראשון מתוכה  ,וציינה כי הביאה עמה לבחינה את מחברת הקורס הופיעה לדיון יתסטודנטה

טענה כי  ,ולא עשתה בו שימוש בבחינה. לגבי הנייד ,נתלש ונשאר הפוך בצידו של השולחן בתום לב

 חם בקדמת הכיתה.המשגיחה ביקשה רק לכבות את הפלאפונים ולא ביקשה להני

,  הכולל את חוות דעת מרכז ההוראה ,עיינה בחומר הנלווהו שמעה את הסטודנטית הוועדה

על פי הודאתה באחזקת חומר עזר אסור ונייד בשעת בחינה  יתוהחליטה להרשיע את הסטודנט

 בניגוד להוראות.

מעידה על מאמתת את גרסת הסטודנטית ואינה  כמות החומר האסור שנתפסה מועטה ותצורתו

יות והסטודנטית יצאה לשירותים כשבכיסה נייד, לא ניתן לשלול כוונה מראש להעתקה. עם זאת, ה

 )ח( לתקנון.4על פי סעיף לחלוטין שימוש בחומר אסור ולכן אין מנוס מביטול הבחינה ע"פ 

בשווי הניכר של עלות קורס כנובע מהעונש של  יתלא מצאה לנכון לקנוס את הסטודנטהוועדה 

המקרה, יש  פסילת קורס ובנזק הניכר הנוסף שמתלווה לעונש זה, והחליטה פה אחד שבנסיבות

על תנאי לכל ₪  300)יג( לתקנון, מתוכם 4ע"פ סעיף ₪   600להשית על הסטודנטית קנס כספי של 

 עבירה דומה למשך שנתיים.

 את הקנס ית לשלםדמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. על הסטודנט

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 09-7782207בטלפון 

ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תחלילה כי אם  ,יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעתהוועדה תדע 

 .בסמסטר הקרובלגשת לבחינה נוספת בקורס  יתיש לאפשר לסטודנט

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37עשרה ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 מוטי בוזגלומר               עמיאילן בן ד"ר              יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         9.11.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת           
           

        23.11.2014        
 

 פסק דין

 

 לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3ם ני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפיבפ םהואש הסטודנט

חומר עזר  נמצא ברשותו", מבוא לתקשורת המונים" בשעת בחינת גמר בקורסלסטודנטים, בכך ש

 .והעלים ראיות אסור בשימוש

 .כעם ב" הופיע לדיון הסטודנט

 בעובדות הודההסטודנט  לפיוהגיעו להסדר טיעון  באמצעות ב"כ קובל האוניברסיטה והסטודנט

מוועדת המשמעת לקבוע כי  ביקשו הצדדים. ולמעשי אחריות ונטל התנצלותו חרטה הביעהתלונה, 

קנס כספי )ח( לתקנון, דהיינו, ביטול הבחינה ו4עונש על פי סעיף  של הסטודנט יהיה כדלקמן: ועונש

קים . דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזק)יג( לתקנון4על פי סעיף ₪  600על סך 

 באו"פ. את הקנס על הסטודנט לשלם במזכירות ועדת משמעת תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה

 .09-7782207בטלפון 

מכיוון שהסטודנט מיצה את זכאותו להיבחן בקורס, יש לאפשר לסטודנט להיבחן פעם נוספת 

 בקורס בסמסטר הקרוב.

 

את הסדר הטיעון שהסכימו  חליטו לאשרוה עיינו בחומר הנלווהשמעו את הצדדים,  חברי הוועדה

  .עליו הצדדים

 

 

 

 

 

 מוטי בוזגלומר               אילן בן עמיד"ר             יובל אילוןד"ר                   מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת              9.11.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

                                                                                                                                          23.11.2014 
 פסק דין

 
בשעת לסטודנטים, בכך ש לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 .חומר עזר אסור בשימוש הברשות נמצא ",החוויה התיאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרוןבחינת גמר בקורס "

 והודתה כי נמצאו ברשותה בשעת הבחינה פתקים שהכינה על מנת להיעזר בהם בבחינה. הופיעה לדיון יתסטודנטה

ההוראה, והחליטה להרשיע את  תהכולל את חוות דעת מרכז ,עיינה בחומר הנלווהו שמעה את הסטודנטית הוועדה

 על פי הודאתה. יתהסטודנט

עת הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס מפסילת הבחינה שב יתהיה ברשות הסטודנטהיות שהחומר האסור 

 )ח( לתקנון.4על פי סעיף 

בשווי הניכר של עלות קורס כנובע מהעונש של פסילת קורס ובנזק הניכר  יתלא מצאה לנכון לקנוס את הסטודנטהוועדה 

בכוונתה לבצע עבירה שהיה המקרה, לאור הודאת הסטודנטית  הנוסף שמתלווה לעונש זה, והחליטה פה אחד שבנסיבות

ש"ח  600 )יג( לתקנון, מתוכם4ע"פ סעיף ₪   1200להשית על הסטודנטית קנס כספי של יש  הבעת החרטה על המעשה,ו

 על תנאי לכל עבירה דומה למשך שנתיים.

 09-7782207בטלפון  את הקנס ית לשלםדמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. על הסטודנט

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה.

לקחת הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  ,יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הבחשבון את הרשעת

 .בסמסטר הקרובלגשת לבחינה נוספת בקורס  יתיש לאפשר לסטודנט

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים מקבלת  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 

 

 מוטי בוזגלומר               עמיאילן בן ד"ר             יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         9.11.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                        

          4.11.2014 

 פסק דין

 

 לתקנון המשמעת (ז)3 –ו)ד( 3, 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

מילון  הברשות נמצא", שירת החול העברית בספרד המוסלמיתבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 ובנוסף סרבה למסור את המילון בניגוד להוראות. ,ובו חומר עזר אסור בשימוש

ששייך לחברתה ולכן לא מסרה בשעת הבחינה החזיקה ברשותה מילון הופיעה לדיון והודתה כי  יתסטודנטה

אותו למשגיחה. הסטודנטית ציינה כי המשגיחות בדקו פעמיים את המילון שברשותה ואישרו לה להמשיך 

שתצלם את הדפים הרלוונטיים  מהרכזת האחראיתבכתיבת הבחינה. עוד טענה הסטודנטית כי ביקשה 

 היא מחוייבת להחזירו לחברתה. את המילון כי להחריםבמקום 

ההוראה, והחליטה להרשיע את  תבחומר הנלווה הכולל את חוות דעת מרכז עיינה ועדת המשמעת

 חזקת חומר עזר אסור בשעת הבחינה.אבגין  על פי הודאתה יתהסטודנט

עת הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס שב יתהיות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנט

 )ח( לתקנון.4פסילת הבחינה על פי סעיף מ

 כנובע מהעונש של פסילת קורסבשווי הניכר של עלות קורס  יתודנטהוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסט

ש"ח על פי  1000קנס כספי בסך  יתלהשית על הסטודנט , והחליטה פה אחדובנזק הניכר שנלווה לעונש כבד זה

 .למשך שנתיים על תנאי לכל עבירה דומהמש"ח  500, מתוכם )יג( לתקנון4סעיף 

-09בטלפון  את הקנס דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. על הסטודנטית לשלם

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 7782207

הוועדה , תדע ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספתתחלילה כי אם  ,יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

 .בסמסטר הקרובלגשת לבחינה נוספת בקורס  יתיש לאפשר לסטודנט

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 גלילייהורם מר              נורית גולדמןד"ר              יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:    

 הממונה על המשמעת         21.10.2014

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת           
            

        4.11.2014        
 

 פסק דין

 

 המשמעתלתקנון  (ז)3 –ו 1)ו(3ם ני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפיבפ מההואש יתהסטודנט

החזיקה חומר ", מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים" בשעת בחינת גמר בקורסשלסטודנטים, בכך 

 .עזר אסור בשימוש

 .עם ב"כ הופיעה לדיון יתהסטודנט

על פיו הסטודנטית הודתה שהגיעו להסדר טיעון  באמצעות ב"כ קובל האוניברסיטה והסטודנטית

מוועדת  ביקשו הצדדים. למעשיה אחריות ונטלה התנצלותו חרטה הביעההתלונה,  בעובדות

)ח( לתקנון, דהיינו, 4עונש על פי סעיף  המשמעת לקבוע כי עונשה של הסטודנטית יהיה כדלקמן:

. דמי הקנס יועברו לקרן מלגות )יג( לתקנון4על פי סעיף ₪  300קנס כספי על סך ביטול הבחינה ו

טודנטים נזקקים באו"פ. את הקנס על הסטודנטית לשלם במזכירות ועדת משמעת תוך לטובת ס

 .09-7782207בטלפון  שבועיים מיום קבלת פסק דין זה

 יש לאפשר לסטודנטית להיבחן פעם נוספת בקורס בסמסטר הקרוב.

 

ימו את הסדר הטיעון שהסכ והחליטו לאשר עיינו בחומר הנלווהשמעו את הצדדים,  חברי הוועדה

  .עליו הצדדים

 

 

 

 

 

 יהורם גלילימר              ד"ר נורית גולדמן           יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת            21.10.2014

 

 הממונה על המשמעת ניתסג  

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                        

          4.11.2014 
 פסק דין

 

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

מילון ובו חומר עזר  הברשות נמצא", נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכוןבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

 .אסור בשימוש

בשעת הבחינה החזיקה ברשותה את המילון. הסטודנטית הסבירה הופיעה לדיון והודתה כי  יתסטודנטה

  לא הייתה מודעת  לכיתוב האסור שבו. טענה שלא שלה ושהמילון 

 יתבחומר הנלווה הכולל את חוות דעת מרכז ההוראה, והחליטה להרשיע את הסטודנט עיינה ועדת המשמעת

 חזקת חומר עזר אסור בשעת הבחינה.אבגין  על פי הודאתה

כי אין מנוס עת הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד שב יתהיות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנט

 )ח( לתקנון.4מפסילת הבחינה על פי סעיף 

 כנובע מהעונש של פסילת קורסבשווי הניכר של עלות קורס  יתודנטהוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסט

והבעת החרטה על  הודאת הסטודנטית כי לאור , והחליטה פה אחדובנזק הניכר שנלווה לעונש כבד זה

ש"ח על  500)יג( לתקנון, מתוכם 4ש"ח על פי סעיף  1000קנס כספי בסך  תילהשית על הסטודנט ישהמעשה, 

 .למשך שנתיים תנאי לכל עבירה דומה

-09בטלפון  את הקנס דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. על הסטודנטית לשלם

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 7782207

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

 .בסמסטר הקרובלגשת לבחינה נוספת בקורס  יתיש לאפשר לסטודנט

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 גלילי יהורםמר              נורית גולדמןד"ר             יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         6.10.2014

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת            
            

        4.11.2014        
 

 פסק דין

 

 המשמעתלתקנון  (ז)3 –ו 1)ו(3ם ני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפיבפ מההואש יתהסטודנט

החזיקה חומר עזר אסור ", ירושלים לדורותיה" בשעת בחינת גמר בקורסלסטודנטים, בכך ש

 .בשימוש

 עם ב"כ. הופיעה לדיון יתהסטודנט

הסטודנטית הודתה  ,לפיו הגיעו להסדר טיעון באמצעות ב"כ קובל האוניברסיטה והסטודנטית

מוועדת  ביקשו הצדדים. למעשיה אחריות ונטלה התנצלותו חרטה הביעההתלונה,  בעובדות

)ח( לתקנון, דהיינו, 4עונש על פי סעיף  המשמעת לקבוע כי עונשה של הסטודנטית יהיה כדלקמן:

. דמי הקנס יועברו לקרן מלגות )יג( לתקנון4על פי סעיף ₪  200קנס כספי על סך ביטול הבחינה ו

או"פ. את הקנס על הסטודנטית לשלם במזכירות ועדת משמעת תוך לטובת סטודנטים נזקקים ב

 .09-7782207בטלפון  שבועיים מיום קבלת פסק דין זה

 יש לאפשר לסטודנטית להיבחן פעם נוספת בקורס בסמסטר הקרוב.

 

את הסדר הטיעון שהסכימו  והחליטו לאשר עיינו בחומר הנלווהשמעו את הצדדים,  חברי הוועדה

  .עליו הצדדים

 

 

 

 

 

 יהורם גלילימר              ד"ר נורית גולדמן           יובל אילוןד"ר                  מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת            21.10.2014

 

 הממונה על המשמעת ניתסג  

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 

 

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                      

          26.10.2014 
 פסק דין

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 חומר עזר אסור בשימוש. הברשות נמצא ,"מבוא לתקשורת המוניםבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

 .ובהתאם לבקשתה הדיון בעניינה התקיים בהעדרהזומנה לדיון כדין,  יתסטודנטה

מאחר  ,עם חומר שקשור לבחינהכי בתוך הקלמר שלה נמצאו פתקים במכתב ששלחה הודתה הסטודנטית 

 וישבה ללמוד עם חברות לקראת הבחינה ורשמה מס' נושאים שהייתה צריכה ללמוד בעל פה.

 יתה לה כוונה לבצע עבירה.יכי לא עשתה בהם שימוש במהלך הבחינה ולא ה ,עוד כתבה הסטודנטית

 הסטודנטית ציינה כי הייתה לחוצה ולא רגועה בשל המצב הבטחוני. 

על פי  יתההוראה, והחליטה להרשיע את הסטודנט תינה בחומר הנלווה הכולל את חוות דעת מרכזעי הוועדה

 חזקת חומר עזר אסור בשעת הבחינה.אבגין  הודאתה

ולא ניתן לשלול לחלוטין אפשרות לשימוש  ,עת הבחינהשב יתהיות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנט

 )ח( לתקנון.4מנוס מפסילת הבחינה על פי סעיף , הוועדה החליטה פה אחד כי אין בחומר האסור

 כנובע מהעונש של פסילת קורסבשווי הניכר של עלות קורס  יתודנטהוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסט

כוונה מראש  תצורת הפתקים שנתפסו מראה עלשכי היות  , והחליטהובנזק הניכר שנלווה לעונש כבד זה

ש"ח  500, מתוכם )יג( לתקנון4ש"ח על פי סעיף  1500קנס כספי בסך  יתלהשית על הסטודנט ישלהעתקה 

לאור הודאת הסטודנטית והבעת החרטה על המעשה, המצב הביטחוני והנסיבות ש"ח על תנאי  1000בפועל ו 

 .הבריאותיות של הסטודנטית

-09בטלפון  קנסאת ה דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. על הסטודנטית לשלם

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 7782207

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  ,יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

 .בסמסטר הקרובלגשת לבחינה נוספת בקורס  יתיש לאפשר לסטודנט

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתטודנטלס

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 ישראל לבנימר              רז מוסטיגמןד"ר          יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         6.10.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          25.10.2014 
 

 פסק דין

לסטודנטים, בכך  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים םהואש הסטודנט

 חומר עזר אסור בשימוש. וברשות נמצא", בימי שואה ופקודהבשעת בחינת גמר בקורס "ש

וזאת  והתקיים בהעדר ו, אך לא הופיע לדיון ולא ביקש את דחייתו ולכן הדיון בעניינלדיון כדיןן זומ סטודנטה

 .המשמעת ' לתקנוןב30סעיף  הוראות  על פי

כפר הסטודנט בהאשמות המיוחסות לו וציין כי חומר העזר  ,גרסת הסטודנט כפי שנכתבה בטופס התלונהב

 אינו שייך לו.  ,שנמצא במחברת הבחינה שלו לאחר שחזר מהמרחב המוגן

לפיה לא נבחן סטודנט נוסף באותו הקורס באותה כתה,  ,מפת הכתהעיינה בחומר הנלווה הכולל את  הוועדה

 חומר הראיות בתיק.על פי  ההוראה, והחליטה להרשיע את הסטודנט תת דעת מרכזחווו

. ועדת המשמעת החליטה להפעיל את העונש על תנאי שהטילה 2014לסטודנט הרשעה קודמת מחודש יולי 

 ₪. 300ועדת המשמעת בהרשעה זו, דהיינו קנס כספי של 

תוך  09-7782207נס על הסטודנט לשלם בטלפון דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לסטודנטים נזקקים. את הק

 שבועיים מיום קבלת פסק דין זה.

להשית על הסטודנט עונש של ביטול  ,פה אחדמכיוון שמדובר בהרשעה שנייה של הסטודנט החליטה הוועדה 

 הקורס.

אך הוועדה מזהירה את הסטודנט כי אם  ,ברב קולות החליטה הוועדה לא להשית על הסטודנט עונש נוסף

 .יתרהיבצע עבירה נוספת בעתיד זו תהיה עבירה שלישית שלו והוועדה תראה זאת בחומרה 

 

להשית עליו ור הרשעתו הקודמת של הסטודנט יש , סבור ד"ר רז מוסטיגמן כי במקרה זה לאיעוטבדעת מ

 עונש על תנאי של הרחקה מהלימודים לסמסטר אחד למשך שנתיים לכל עבירה דומה.

 

עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים לסטודנט ולקובל 

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 ישראל לבנימר              רז מוסטיגמןד"ר          יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

6.10.2014 

 

 

 

 הממונה על המשמעת        

 

 הממונה על המשמעת ןסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     
ועדת משמעת                    
                       

          25.10.2014 
 פסק דין

 

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 חומר עזר אסור בשימוש. הברשות נמצא", סוגיות בחינוך מיוחדבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

, אך לא הופיעה לדיון ולא ביקשה את דחייתו ולכן הדיון בעניינה התקיים זומנה לדיון כדין יתסטודנטה

 לתקנון. ב'30בהעדרה וזאת על פי סעיף 

הודתה הסטודנטית שהכניסה חומר עזר אסור בשימוש  ,גרסת הסטודנטית כפי שנכתבה בטופס התלונהב

 לבחינה וכי לא עשתה בו שימוש בבחינה.

על פי  יתההוראה, והחליטה להרשיע את הסטודנט תעיינה בחומר הנלווה הכולל את חוות דעת מרכז הוועדה

 ה.חזקת חומר עזר אסור בשעת הבחינאבגין  הודאתה

היות ותצורת הפתקים שנתפסו מראה על כוונה מראש להעתקה והיות ולסטודנטית יש עבר משמעתי, הוועדה 

, דהיינו ביטול הקורס 2006להפעיל את העונש על תנאי שהטילה עליה ועדת המשמעת בשנת פה אחד החליטה 

 (.2015)סמסטר א ובנוסף להשית עליה עונש של הרחקה לסמסטר אחד בפועל

 

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  ,יתבפני הסטודנטלהתריע דה מבקשת הווע

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 

 

 לבניישראל מר              רז מוסטיגמןד"ר          יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         6.10.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

          26.10.2014 
 פסק דין

 

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

חומר עזר אסור  הברשות נמצא", אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדותבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

 בשימוש.

 הופיעה לדיון והודתה כי הכניסה חומר עזר אסור לשימוש בבחינה בניגוד להוראות בשל קושי יתסטודנטה

 הסטודנטית התנצלה והביעה חרטה על המעשה. בקורס.  

ההוראה, והחליטה להרשיע את  תבחומר הנלווה הכולל את חוות דעת מרכז עיינה ועדת המשמעת

 חזקת חומר עזר אסור בשעת הבחינה.אבגין  על פי הודאתה יתהסטודנט

אין מנוס  עת הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כישב יתהיות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנט

 )ח( לתקנון.4מפסילת הבחינה על פי סעיף 

 כנובע מהעונש של פסילת קורסבשווי הניכר של עלות קורס  יתודנטהוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסט

והבעת החרטה על  הודאת הסטודנטית כי לאור , והחליטה פה אחדובנזק הניכר שנלווה לעונש כבד זה

ש"ח  500)יג( לתקנון, מתוכם 4ש"ח על פי סעיף  1000קנס כספי בסך  יתלהשית על הסטודנט ישהמעשה, 

 .למשך שנתיים על תנאי לכל עבירה דומהש"ח  500בפועל ו 

-09בטלפון  את הקנס דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. על הסטודנטית לשלם

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 7782207

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

 .בסמסטר הקרובלגשת לבחינה נוספת בקורס  יתיש לאפשר לסטודנט

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 ישראל לבנימר              רז מוסטיגמןד"ר          יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         6.10.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                      

          26.10.2014 
 

 פסק דין

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 -ו 1(ו)3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 .נמצא ברשותה חומר עזר אסור", ממשל ופוליטיקה במדינת ישראלבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

 הופיעה לדיון וציינה כי הניחה בתום לב את מחברות הקורס בפינת השולחן ולא הבחינה בהם. יתסטודנטה

והחליטו  הכולל את חוות דעת מרכזת ההוראה ועיינו בחומר הנלווהחברי הוועדה שמעו את הסטודנטית 

 על פי הודאתה באחזקת חומר עזר אסור בשעת הבחינה.להרשיע את הסטודנטית 

מכיוון שלא ניתן לשלול את האפשרות שנעשה שימוש בחומר עזר אסור בשעת הבחינה, אין מנוס מפסילת 

 )ח( לתקנון.4הבחינה ע"פ סעיף 

הסטודנטית הביעה שעל כוונה מראש להעתקה, והיות  מצביעהחומר האסור שנתפס אינה של שאופיו היות 

₪  500קנס כספי בסך פה אחד להסתפק במקרה זה בעונש של החליטה הוועדה  חרטה על הטעות שביצעה,

 על תנאי לכל עבירה דומה למשך שנתיים.₪  250)יג( לתקנון, מתוכם 4ע"פ סעיף 

-09לשלם את הקנס בטלפון  יתמלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. על הסטודנטדמי הקנס יועברו לקרן 

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה.  7782207

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  ,יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

 

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר               ד"ר רז מוסטיגמן           יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת            6.10.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                      

                                                                                                                                          26.10.2014 
 פסק דין

 
בשעת לסטודנטים, בכך ש לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 .ועשתה ניסיון להעלים ראיות חומר עזר אסור בשימוש הברשות נמצא ",החברה הערבית בישראלבחינת גמר בקורס "

 הודתה בעבירות המיוחסות לה והביעה צער על המעשה.הופיעה לדיון,  יתסטודנטה

עיינה בחומר הנלווה הכולל את חוות דעת מרכז ההוראה, והחליטה להרשיע את ו שמעה את הסטודנטית הוועדה

 על פי הודאתה. יתהסטודנט

עת הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס מפסילת הבחינה שב יתהיות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנט

 )ח( לתקנון.4על פי סעיף 

בשווי הניכר של עלות קורס כנובע מהעונש של פסילת קורס ובנזק הניכר  יתלא מצאה לנכון לקנוס את הסטודנטהוועדה 

המקרה, לאור הודאת הסטודנטית בכוונתה לבצע עבירה  הנוסף שמתלווה לעונש זה, והחליטה פה אחד שבנסיבות

 1000)יג( לתקנון, מתוכם 4ע"פ סעיף ₪   2000להשית על הסטודנטית קנס כספי של והניסיון להסתיר ראיות לעבירה, יש 

 על תנאי לכל עבירה דומה למשך שנתיים.₪ 

 09-7782207בטלפון  את הקנס נטית לשלםדמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. על הסטוד

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה.

לקחת הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הבחשבון את הרשעת

 .בסמסטר הקרובלגשת לבחינה נוספת בקורס  יתיש לאפשר לסטודנט

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים מקבלת  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר               רז מוסטיגמןד"ר           יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         6.10.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

          29.9.2014 
 פסק דין

 

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 חומר עזר אסור בשימוש. הברשות נמצא", תאוריות סוציולוגיות בנות זמננובשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

 .ובהתאם לבקשתה התקיים הדיון בהעדרה ,זומנה לדיון כדין יתסטודנטה

יתה שרויה בלחץ ולא הצליחה ללמוד היטב יטחוני היהב בהודתה הסטודנטית כי בשל המצ ,במכתב ששלחה

ולכן התפתתה להשתמש בדף עזר אסור שהיה ברשותה. הסטודנטית התנצלה  ,למבחן וחששה מכישלון

 והביעה חרטה על המעשה. 

 יתבחומר הנלווה הכולל את חוות דעת מרכז ההוראה, והחליטה להרשיע את הסטודנט עיינה ועדת המשמעת

 חומר עזר אסור בשעת הבחינה.חזקת אבגין  על פי הודאתה

עת הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס שב יתהיות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנט

 )ח( לתקנון.4מפסילת הבחינה על פי סעיף 

 כנובע מהעונש של פסילת קורסבשווי הניכר של עלות קורס  יתודנטהוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסט

והבעת החרטה על  הודאת הסטודנטית כי לאור , והחליטה פה אחדובנזק הניכר שנלווה לעונש כבד זה

ש"ח  500)יג( לתקנון, מתוכם 4ש"ח על פי סעיף  1000קנס כספי בסך  יתלהשית על הסטודנט ישהמעשה, 

 .למשך שנתיים על תנאי לכל עבירה דומהש"ח  500בפועל ו 

-09בטלפון  את הקנס לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. על הסטודנטית לשלם דמי הקנס יועברו לקרן מלגות

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 7782207

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

 .בסמסטר הקרובלגשת לבחינה נוספת בקורס  יתלאפשר לסטודנטיש 

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 פנחס טננבאוםמר              ד"ר רמדאן אבו עקלין         יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         14.9.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

                                                                                                                                            29.9.2014 
 פסק דין

 
בשעת לסטודנטים, בכך ש לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 .חומר עזר אסור בשימוש הברשות נמצא ",אמנות הרנסנס באיטליהבחינת גמר בקורס "

והודתה כי בשעת הבחינה הציצה לשניה בפתק שכתבה לפני הבחינה לצורך למידה. עוד ציינה הופיעה לדיון,  יתסטודנטה

. הסטודנטית התנצלה והודתה היתה בכוונתה לבצע עבירה כי הקדישה שעות לימוד רבות לקראת הבחינה וכי לא

 בטעותה שנבעה משיקול דעת מוטעה.

ההוראה, והחליטה להרשיע את  תעיינה בחומר הנלווה הכולל את חוות דעת מרכזו שמעה את הסטודנטית הוועדה

 .חומר עזר אסור בשעת הבחינההחזקה בב יתהסטודנט

עת הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס מפסילת הבחינה שב יתהיות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנט

 )ח( לתקנון.4על פי סעיף 

החליטה הוועדה ברב קולות להשית על הסטודנטית  ,האישיות של הסטודנטיתובהתחשב בנסיבות בנסיבות המקרה 

 על תנאי למשך שנתיים לכל עבירה דומה.₪  400)יג( לתקנון, מתוכם 4 ע"פ סעיף ₪  600קנס כספי בסך 

 09-7782207פון בטל את הקנס דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. על הסטודנטית לשלם

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה.

בדעת מיעוט, סבור ד"ר אילון כי ראוי היה להסתפק במקרה זה בעונש של ביטול הבחינה לאור הודאת הסטודנטית 

בות האישיות של הסטודנטית ונסיבות סיבכוונתה ולאור הבעת החרטה הכנה על המעשה. יתר על כן, היות שלאור הנ

ל הסתפק בהמלצה על ביטול בחינה, ובעליל לא נפל פגם בשיקול דעתו, אין מקום להחמיר בעונש מעבר המקרה הקוב

לדרישת הקובל. לבסוף, היות שהקובל לא המליץ על קנס כספי לא ניתנה לסטודנטית הזדמנות נאותה להגיב להמלצה 

 ס בפועל הוא קנס צנוע.לעונש כזה במהלך הדיון ואין זה צודק להשית עליה עונש כספי, למרות שהקנ

לקחת הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  ,יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הבחשבון את הרשעת

 .בסמסטר הקרובלגשת לבחינה נוספת בקורס  יתיש לאפשר לסטודנט

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים מקבלת  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 טננבאוםפנחס מר              ד"ר רמדאן אבו עקלין        יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         14.9.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

          29.9.2014 
 פסק דין

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 חומר עזר אסור בשימוש. הברשות נמצא", קריאה: תיאוריה ומעשהבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

וביקשה לדון בעניינה  ,במכתב ששלחה ציינה כי נבצר ממנה להגיע לדיוןזומנה לדיון כדין, אך  יתסטודנטה

 בהעדרה.

הסטודנטית בכוונתה מראש לבצע עבירה, הביעה חרטה על המעשה וציינה כי לא במכתב ששלחה, הודתה 

 עשתה שימוש בחומר האסור בשעת הבחינה.

על פי  יתההוראה, והחליטה להרשיע את הסטודנט תעיינה בחומר הנלווה הכולל את חוות דעת מרכז הוועדה

 בגין אחזקת חומר עזר אסור בשעת הבחינה. הודאתה

עת הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס שב יתהאסור היה ברשות הסטודנטהיות שהחומר 

 )ח( לתקנון.4מפסילת הבחינה על פי סעיף 

 מדובר בסטודנטית ותיקה, אשר הודתה בכוונתה לבצע עבירה והביעה חרטה על המעשה, לא מצאהשהיות 

ובנזק  נובע מהעונש של פסילת קורסכבשווי הניכר של עלות קורס  יתודנטהוועדה לנכון לקנוס את הסט

ש"ח על פי  800קנס כספי בסך  יתלהשית על הסטודנט ברב קולות , והחליטההניכר שנלווה לעונש כבד זה

 .למשך שנתיים ש"ח על תנאי לכל עבירה דומה 400)יג( לתקנון, מתוכם 4סעיף 

ר וטען כי כי העונש על תנאי במקרה זה צריך להיות חמור יות בדעת מיעוט, סבור ד"ר רמדאן אבו עקלין

 ₪. 1200וקנס על תנאי של ₪  400במקרה זה היה נכון להשית על הסטודנטית קנס בפועל של 

-09בטלפון  את הקנס דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. על הסטודנטית לשלם

 ת פסק דין זה.תוך שבועיים מיום קבל 7782207

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

 .בסמסטר הקרובלגשת לבחינה נוספת בקורס  יתיש לאפשר לסטודנט

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 טננבאוםפנחס מר              ד"ר רמדאן אבו עקלין         יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         14.9.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

29.9.2014        
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  (ז)3–ו ,1(ו)3ם ני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפיבפ מההואש יתהסטודנט

", מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א'בשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .בחומר עזר אסור בשימושהחזיקה 

הופיעה לדיון והודתה כי הניחה בקצה השולחן מחברות שלה שחלקן שייכות לקורס בו  יתהסטודנט

יתה בכוונתה לבצע עבירה ולא יכי לא ה ,נה הסטודנטיתמהן למדה בדרך למבחן. עוד ציי ,נבחנה

 עשתה בהן שימוש במהלך הבחינה.

חברי הוועדה עיינו בחומר הנלווה שכלל את חוות דעת מרכזת ההוראה בקורס, והחליטו להרשיע 

 באחזקת חומר עזר אסור בשעת בחינה. את הסטודנטית על פי הודאתה

ר האסור היה ברשות הסטודנטית ולא ניתן חומהיות שה. הוועדה התרשמה שהעבירה נעשתה בשגגה

הבחינה ע"פ  הועדה פה אחד כי אין מנוס מביטולהחליטה לשלול את האפשרות שנעשה בו שימוש, 

 .לתקנון )ח(4עיף ס

 ות המקרה החליטה הועדה להסתפק בעונש זה.בבנסי

 לבחינה נוספת בקורס בסמסטר הקרוב.טודנטית לגשת יש לאפשר לס

 

לסטודנטית ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך 

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37עשרה ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 

 

 פנחס טננבאוםמר          ד"ר רמדאן אבו עקלין      יובל אילוןד"ר               :מועד הדיון   

 הממונה על המשמעת ןסג   הממונה על המשמעת ןסג   הממונה על המשמעת         14.9.2014   

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          29.9.2014 
 פסק דין

 

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

חומר עזר אסור  הברשות נמצא", תכנון פיתוח ויישום תכניות לימודיםבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

 בשימוש.

 .ובהתאם לבקשתה הדיון בעניינה התקיים בהעדרהזומנה לדיון כדין,  יתסטודנטה

תה שרויה בלחץ יוציינה כי בשל חתונתה הי ,לההאשמות המיוחסות הודתה הסטודנטית ב ,במכתב ששלחה

 .וחששה מכישלון בבחינה והביעה חרטה על המעשה

על פי  יתההוראה, והחליטה להרשיע את הסטודנט תעיינה בחומר הנלווה הכולל את חוות דעת מרכז הוועדה

 חזקת חומר עזר אסור בשעת הבחינה.אבגין  הודאתה

עת הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס שב יתהיות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנט

 )ח( לתקנון.4מפסילת הבחינה על פי סעיף 

 כנובע מהעונש של פסילת קורסבשווי הניכר של עלות קורס  יתודנטהוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסט

כוונה מראש  תצורת הפתקים שנתפסו מראה עלשכי היות  , והחליטהובנזק הניכר שנלווה לעונש כבד זה

קנס כספי בסך  יתלהשית על הסטודנט לאור הודאת הסטודנטית בעבירה והבעת החרטה, ישאך  ,להעתקה

 .למשך שנתיים ש"ח על תנאי לכל עבירה דומה 600)יג( לתקנון, מתוכם 4ש"ח על פי סעיף  1000

-09בטלפון  את הקנס דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. על הסטודנטית לשלם

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 7782207

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  ,יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

 .הקרובבסמסטר לגשת לבחינה נוספת בקורס  יתיש לאפשר לסטודנט

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 פנחס טננבאוםמר              ד"ר רמדאן אבו עקלין         יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         14.9.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

                                                                                                                                          29.9.2014 
 פסק דין

 לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 )ג(,3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 נמצא שינוי",התאטרון הישראלי קונפליקטים ותהליכי בשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .של עובדת או"פ, ובנוסף פגעה בכבודה בנוסף למותר חומר עזר אסור בשימוש הברשות

שעת הבחינה שייך לחברתה ולא היתה בחזיקה ברשותה הוטענה כי הספר שהופיעה לדיון,  יתסטודנטה

 האסור.י לא עשתה שימוש בחומר העזר כמודעת לחומר העזר האסור שבתוכו. עוד ציינה הסטודנטית 

הכולל את חוות דעת מרכז ההוראה, והחליטה להרשיע  ,עיינה בחומר הנלווהו שמעה את הסטודנטית הוועדה

 .חומר עזר אסור בשעת הבחינהב החזקהב יתאת הסטודנט

עת הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס שב יתהיות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנט

 )ח( לתקנון.4מפסילת הבחינה על פי סעיף 

תצורת החומר האסור שנתפס מראה על כוונה מראש לבצע עבירה ולאור התנהגות הסטודנטית בשעת שהיות 

קנס כספי  יתלהשית על הסטודנטב קולות וברהחליטה ו ,עדה את העבירה בחומרה רבההוורואה  הבחינה,

קנוס את הרחיק לכת ולללא מצאה לנכון  הוועדהעם זאת,  .)יג( לתקנון4ש"ח על פי סעיף  1200בסך 

 .בשווי הניכר של עלות קורס כנובע מהעונש של פסילת קורס ובנזק הניכר שנלווה לעונש כבד זה יתהסטודנט

-09בטלפון  את הקנס דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. על הסטודנטית לשלם

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 7782207

יעוט, סבור ד"ר רמדאן אבו עקלין כי מכיוון שתצורת החומר האסור שנתפס מראה על כוונה מראש בדעת מ

לבצע עבירה ולאור התייחסותה של הסטודנטית אל עובדת האו"פ, יש להשית על הסטודנטית עונש של פסילת 

 ₪. 1000קורס וקנס על תנאי בסך 

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

 .בסמסטר הקרובלגשת לבחינה נוספת בקורס  יתיש לאפשר לסטודנט

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 טננבאוםפנחס מר              ד"ר רמדאן אבו עקלין        יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         14.9.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          29.9.2014 

 פסק דין

 

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

חומר עזר אסור  הברשות נמצא ", 20-הסיפור העברי בראשית המאה הבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

 .בנוסף למותר בשימוש

כי לא הבחינה בחומר עזר אסור שהיה בתוך החומר המותר לשימוש. הופיעה לדיון והודתה  יתסטודנטה

 הודתה בהאשמות המיוחסות לה והביעה חרטה על המקרה.הסטודנטית 

ההוראה, והחליטה  תהכולל את חוות דעת מרכז ,עיינה בחומר הנלווהו שמעה את הסטודנטית הוועדה

 בשעת הבחינה. בנוסף למותר בגין אחזקת חומר עזר אסור על פי הודאתה יתלהרשיע את הסטודנט

עת הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס שב יתהיות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנט

 )ח( לתקנון.4מפסילת הבחינה על פי סעיף 

והיות שהסטודנטית הביעה חרטה  ,מראה על כוונה מראש להעתקה ההיות שתצורת חומר העזר האסור אינ

ווי בש יתודנטהוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסטהנסיבות האישיות של הסטודנטית, לאור על המעשה ו

, והחליטה פה אחד ובנזק הניכר שנלווה לעונש כבד זה כנובע מהעונש של פסילת קורסהניכר של עלות קורס 

ש"ח  700 ש"ח בפועל ו 300 )יג( לתקנון, מתוכם4ש"ח על פי סעיף  1000קנס כספי בסך  יתלהשית על הסטודנט

 .למשך שנתיים על תנאי לכל עבירה דומה

-09בטלפון  את הקנס לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. על הסטודנטית לשלם דמי הקנס יועברו לקרן מלגות

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 7782207

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  ,יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

 .בסמסטר הקרובלגשת לבחינה נוספת בקורס  יתר לסטודנטיש לאפש

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 פנחס טננבאוםמר              ד"ר רמדאן אבו עקלין        יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         14.9.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          29.9.2014 
 פסק דין

 

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

חומר עזר אסור  הברשות נמצא",  20-הסיפור העברי בראשית המאה הבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

 .בנוסף למותר בשימוש

וטענה כי לפני תחילת הבחינה שכחה בביתה את הקלסר עם חומר העזר לבחינה. הופיעה לדיון  יתסטודנטה

הניחה את חומר העזר המותר על השולחן ולא היתה מודעת לכך שבתוכו נמצא גם חומר עזר כי  ,עוד ציינה

 אסור בשימוש ולא עשתה בו שימוש במהלך הבחינה.

ההוראה, והחליטה  תהכולל את חוות דעת מרכז ,עיינה בחומר הנלווהו שמעה את הסטודנטית הוועדה

 בגין אחזקת חומר עזר אסור בשעת הבחינה. על פי הודאתה יתלהרשיע את הסטודנט

עת הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס שב יתהיות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנט

 )ח( לתקנון.4מפסילת הבחינה על פי סעיף 

 כנובע מהעונש של פסילת קורסבשווי הניכר של עלות קורס  יתודנטהוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסט

החומר האסור שנתפס הינו סיכומים של החומר הנלמד  ,. מחד גיסאזק הניכר שנלווה לעונש כבד זהובנ

ותצורתו אינה מראה על כוונה מראש להעתקה והסטודנטית הודתה בעבירה. מאידך גיסא, הסטודנטית לא 

 1000סך קנס כספי ב יתלהשית על הסטודנטהביעה חרטה מצידה על המעשה, ולכן החליטה הוועדה פה אחד 

 .למשך שנתיים ש"ח על תנאי לכל עבירה דומה 600 ש"ח בפועל ו 400 )יג( לתקנון, מתוכם4ש"ח על פי סעיף 

-09בטלפון  את הקנס דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. על הסטודנטית לשלם

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 7782207

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

 .בסמסטר הקרובלגשת לבחינה נוספת בקורס  יתיש לאפשר לסטודנט

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 טננבאוםפנחס מר              ד"ר רמדאן אבו עקלין        יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         14.9.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

          29.9.2014 
 פסק דין

 

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

חומר עזר אסור  הברשות נמצא", 20-הסיפור העברי בראשית המאה הבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

 .בנוסף למותר בשימוש

והבינה מדבריה כי יחידות  ,וטענה כי לפני הבחינה יצרה קשר עם מנחת הקורסהופיעה לדיון  יתסטודנטה

תה לה כוונה לבצע עבירה ילשימוש בבחינה בנוסף לסיפורים. הסטודנטית ציינה כי לא היהלימוד מותרות 

 ומדובר בטעות שמקורה בחוסר הבנה.

ההוראה, והחליטה  תהכולל את חוות דעת מרכז ,עיינה בחומר הנלווהו שמעה את הסטודנטית הוועדה

 בגין אחזקת חומר עזר אסור בשעת הבחינה. על פי הודאתה יתלהרשיע את הסטודנט

עת הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס שב יתהיות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנט

יתה יכי לא ניתן לדעת בבירור אם ה החליטהועדת המשמעת  )ח( לתקנון.4מפסילת הבחינה על פי סעיף 

טית מוטלת האחריות לוודא איזה חומר נמצא ברשותה הסטודנאך על  ,במקרה זה כוונה מראש לבצע עבירה

₪  500ולהטיל עליה קנס כספי בסך  ,)ב( לתקנון4ולכן מחליטה לנזוף בסטודנטית ע"פ סעיף  ,בשעת הבחינה

 .)יג( לתקנון4ע"פ סעיף  על תנאי למשך שנתיים לכל עבירת משמעת דומה

הוועדה בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע ורשע תחלילה כי אם  ,יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

 .בסמסטר הקרובלגשת לבחינה נוספת בקורס  יתיש לאפשר לסטודנט

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 

 פנחס טננבאוםמר              ד"ר רמדאן אבו עקלין         יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         14.9.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

          23.9.2014 
 פסק דין

 

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

חומר עזר אסור  הברשות נמצא", עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמיםבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

 בשימוש.

 הופיעה לדיון והודתה בהאשמות המיוחסות לה. יתסטודנטה

ההוראה, והחליטה  תחוות דעת מרכזהכולל את  ,עיינה בחומר הנלווהו שמעה את הסטודנטית הוועדה

 בגין אחזקת חומר עזר אסור בשעת הבחינה. על פי הודאתה יתלהרשיע את הסטודנט

עת הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס שב יתהיות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנט

 )ח( לתקנון.4מפסילת הבחינה על פי סעיף 

הוועדה לא הנסיבות האישיות של הסטודנטית, . לאור ע עבירההסטודנטית הודתה בכוונתה מראש לבצ

ובנזק הניכר  ,כנובע מהעונש של פסילת קורסבשווי הניכר של עלות קורס  יתודנטמצאה לנכון לקנוס את הסט

)יג( 4ש"ח על פי סעיף  1000קנס כספי בסך  ית, והחליטה פה אחד להשית על הסטודנטשנלווה לעונש כבד זה

 .למשך שנתיים ש"ח על תנאי לכל עבירה דומה 700לתקנון, מתוכם 

-09בטלפון  את הקנס דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. על הסטודנטית לשלם

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 7782207

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

 .בסמסטר הקרובלגשת לבחינה נוספת בקורס  יתיש לאפשר לסטודנט

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 אלג'מאלרביע מר              עו"ד שגיא גרשגורן         יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         10.9.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                        

          23.9.2014 
 פסק דין

 

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 חומר עזר אסור בשימוש. הברשות נמצא", מחוננות וכישרונות מיוחדיםבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

 הופיעה לדיון, הודתה בהאשמות המיוחסות לה והביעה חרטה על המעשה. יתסטודנטה

ההוראה, והחליטה  תהכולל את חוות דעת מרכז ,עיינה בחומר הנלווהו שמעה את הסטודנטית הוועדה

 חזקת חומר עזר אסור בשעת הבחינה.אבגין  על פי הודאתה יתלהרשיע את הסטודנט

עת הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס שב יתהיות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנט

 )ח( לתקנון.4מפסילת הבחינה על פי סעיף 

 כנובע מהעונש של פסילת קורסבשווי הניכר של עלות קורס  יתודנטלקנוס את הסטהוועדה לא מצאה לנכון 

מראש  ה לבצעכוונתב הודאת הסטודנטית כי לאור , והחליטה פה אחדובנזק הניכר שנלווה לעונש כבד זה

)יג( 4ש"ח על פי סעיף  1000קנס כספי בסך  יתלהשית על הסטודנט ישוהבעת החרטה על המעשה,  עבירה

 .למשך שנתיים ש"ח על תנאי לכל עבירה דומה 500, מתוכם לתקנון

-09בטלפון  את הקנס דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. על הסטודנטית לשלם

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 7782207

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  ,יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

 .בסמסטר הקרובלגשת לבחינה נוספת בקורס  יתיש לאפשר לסטודנט

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37זה. זאת על פי סעיפים  מקבלת פסק דין

 

 

 

 

 

 רביע אלג'מאלמר              עו"ד שגיא גרשגורן         יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         10.9.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

                                                                                    23.9.2014 
 פסק דין

 
בשעת לסטודנטים, בכך ש לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 חומר עזר אסור בשימוש. הברשות נמצא", שירת החול העברית בספרד המוסלמיתבחינת גמר בקורס "

 לבקשתה, הדיון בעניינה התקיים בהעדרה.לא הופיעה לדיון ובהתאם  יתסטודנטה

 על פי הודאתה יתהכולל את חוות דעת מרכז ההוראה, והחליטה להרשיע את הסטודנט ,עיינה בחומר הנלווה הוועדה

 בגין אחזקת חומר עזר אסור בשעת הבחינה.

מפסילת הבחינה  עת הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוסשב יתהיות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנט

 )ח( לתקנון.4על פי סעיף 

להשית על  ברב קולותהחליטה הועדה  .הודתה בכוונתה מראש לבצע עבירה הינה סטודנטית ותיקה אשר הסטודנטית

. בנסיבות המקרה האישיות של הסטודנטית, החליטה )יג( לתקנון4ש"ח על פי סעיף  1200קנס כספי בסך  יתהסטודנט

 .למשך שנתיים על תנאי לכל עבירה דומההינם מתוכם ₪  800הוועדה כי 

הוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסטודנטית בשווי הניכר של עלות קורס כנובע מהעונש של פסילת קורס ובנזק הניכר 

 שנלווה לעונש כבד זה.

 09-7782207לפון דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. על הסטודנטית לשלם את הקנס בט

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה.

שכן הסטודנטית זכאית  ,בדעת מיעט, סבור עו"ד שגיא גרשגורן כי עונש של ביטול בחינה אינו מהווה עונש אקדמי

עונש של פסילת  על הסטודנטית יש להשית ,ממילא לגשת למועד בחינה נוסף ובמקרה של כוונה מראש לבצע עבירה

 קורס.

לקחת הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  ,יתבפני הסטודנטלהתריע ה מבקשת הוועד

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הבחשבון את הרשעת

 .בסמסטר הקרובלגשת לבחינה נוספת בקורס  יתיש לאפשר לסטודנט

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים מקבלת  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 אלג'מאלרביע מר              עו"ד שגיא גרשגורן         יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         10.9.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          23.9.2014 
 פסק דין

 

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 חומר עזר אסור בשימוש. הברשות נמצא", המזרח התיכון בימינובשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

 זומנה לדיון כדין, אך לא הופיעה לדיון ולא ביקשה את דחייתו ולכן הדיון התקיים בהיעדרה יתסטודנטה

 .ב לתקנון30הוראת סעיף  פזאת ע"ו

בגרסת הסטודנטית כפי שנכתבה בטופס התלונה, ציינה הסטודנטית כי בפתקים שנמצאו ברשותה מופיע רק 

שימוש בבחינה. עוד ציינה כי הייתה חולה ולא הספיקה לדחות את  הםחלק קטן מהחומר ושלא עשתה ב

 .הבחינהמועד 

על פי  יתלהרשיע את הסטודנטעיינה בחומר הנלווה הכולל את חוות דעת מרכז ההוראה, והחליטה  הוועדה

 בגין אחזקת חומר עזר אסור בשעת הבחינה. הודאתה

עת הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס שב יתהיות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנט

 )ח( לתקנון.4מפסילת הבחינה על פי סעיף 

קנס כספי בסך  יתת על הסטודנטלהשיהועדה , החליטה היות שהחומר שנתפס מעיד על כוונה תחילה להעתיק

למרות  .למשך שנתיים ש"ח על תנאי לכל עבירה דומה 500)יג( לתקנון, מתוכם  4ש"ח על פי סעיף  1000

בשווי הניכר של עלות  יתהוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסטודנטחומרת העבירה ובנסיבות המקרה, 

 .קורס כנובע מהעונש של פסילת קורס ובנזק הניכר שנלווה לעונש כבד זה

-09בטלפון  את הקנס דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. על הסטודנטית לשלם

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 7782207

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

 .בסמסטר הקרובלגשת לבחינה נוספת בקורס  יתיש לאפשר לסטודנט

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 אלג'מאלרביע מר              עו"ד שגיא גרשגורן         יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         10.9.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

          26.8.2014 
 

 פסק דין

 

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 .חומר עזר אסור בשימוש מילון ובו ברשותה נמצא", אלתרמן הצעיר ושירתושעת בחינת גמר בקורס "בבכך ש

הסטודנטית  .והודתה כי היה ברשותה בשעת הבחינה מילון ובו כתובות הערות הופיעה לדיון יתסטודנטה

וכתבה הערות במילון עקב קושי בשפה, הביעה  ,טענה כי לא קראה את טופס הזימון לבחינה שנשלח אליה

 חרטה וציינה כי העבירה בוצעה בתום לב.

הכולל את חוות דעת מרכז ההוראה, והחליטה להרשיע  ,עיינה בחומר הנלווהו שמעה את הסטודנטית הוועדה

 .את הסטודנטית על פי הודאתה

יות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנטית בעת הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס מפסילת ה

 )ח( לתקנון.4הבחינה על פי סעיף 

ש"ח על פי  400פה אחד שבנסיבות המקרה יש להשית על הסטודנטית קנס כספי בסך  הוועדה החליטה עוד

 .למשך שנתיים עבירה דומהש"ח על תנאי לכל  200)יג( לתקנון, מתוכם 4סעיף 

 דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. את הקנס על הסטודנטית לשלם בטלפון 

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 09-7782207

הוועדה תורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע חלילה כי אם  ,בפני הסטודנטיתלהתריע הוועדה מבקשת 

 בון את הרשעתה הקודמת בבואה לגזור את עונשה.לקחת בחש

 .בסמסטר הקרוב יש לאפשר לסטודנטית לגשת לבחינה נוספת בקורס 

עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  ולקובל לסטודנטית

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 פנחס טננבאוםמר               ד"ר אלה צור                  יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         13.8.2014   

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

                                                                                                                                             26.8.2014     
     

 פסק דין

 

לסטודנטים,  המשמעתלתקנון  (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים םהואש הסטודנט

 .נמצא ברשותו חומר עזר אסור ", החברה הערבית בישראלבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

 , אך לא הופיע לדיון ולא ביקש את דחייתו ולכן הדיון בעניינו התקיים בהעדרו.זומן לדיון כדיןהסטודנט 

שהקורס היה קשה והתנהגותו אינה הולמת את בתגובתו לתלונה הביע הסטודנט צער על המעשה, טען 

 עקרונותיו.

והחליטה להרשיע את הסטודנט על פי  חוות דעת מרכז ההוראה, תהכולל א עיינה בחומר הנלווה הוועדה

 באחזקת חומר עזר אסור בשעת הבחינה. והודאת

 אין מנוסכי  , החליטה הוועדה פה אחדשהחומר האסור היה ברשות הסטודנט במהלך הבחינהמכיוון 

 )ח( לתקנון.4הבחינה על פי סעיף  מפסילת

הודאתו של על כוונה מראש להעתקה. לאור  מלמדת שנתפס ברשות הסטודנט החומר האסורתצורת 

הוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסטודנט בשווי , הסטודנט בביצוע העבירה והבעת החרטה על המעשה

, והחליטה ובנזק הניכר הנוסף שמתלווה לעונש זה קורס הניכר של עלות קורס כנובע מהעונש של פסילת

, )יג( לתקנון4על פי סעיף  ש"ח 1500פה אחד שבנסיבות המקרה יש להשית על הסטודנט קנס כספי בסך 

 .על תנאי למשך שנתיים לכל עבירה דומה₪  750מתוכם 

 טודנט לשלם בטלפון דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. את הקנס על הס

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 09-7782207

תדע ועדת המשמעת ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, יכי אם  ,הוועדה מבקשת להדגיש בפני הסטודנט

 .והקודמת בבואה לגזור את עונש ולקחת בחשבון את הרשעת

 בסמסטר הקרוב.יש לאפשר לסטודנט לגשת לבחינה נוספת בקורס 

לסטודנט ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים 

 (09-7780603לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 מר פנחס טננבאום         ד"ר אלה צור           יובל אילוןד"ר             עד הדיון:מו   

 הממונה על המשמעת ןסג     הממונה על המשמעת ניתסג   הממונה על המשמעת         13.8.2014   

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

          26.8.2014 
 

 פסק דין

 

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 .החזיקה חומר עזר אסור בשימוש", מבוא למקרו כלכלהבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

נעשתה בתום  העבירה וציינה כי ,התנצלההביעה חרטה והודתה באשמה,  ,הופיעה בפני הוועדה יתהסטודנט

 לב.

שכולל את חוות דעתה של מרכזת ההוראה  ,הנלווהעיינה בחומר ו שמעה את הסטודנטית ועדת המשמעת

 על פי הודאתה. והחליטה להרשיע את הסטודנטית בקורס,

היות שהחומר האסור היה ברשותה של הסטודנטית במהלך הבחינה, החליטה הוועדה פה אחד שאין מנוס 

 )ח( לתקנון.4מפסילת הבחינה על פי סעיף 

באוניברסיטה ראשונה שלה הלאור הבעת החרטה של הסטודנטית ומכיוון שמדובר בבחינה בנסיבות המקרה, 

אלא שקנס )יג( לתקנון, 4על פי סעיף ₪  400הוועדה להשית על הסטודנטית קנס כספי בסך , החליטה הפתוחה

 זה הינו על תנאי למשך שנתיים לכל עבירה דומה.

 בסמסטר הקרוב.יש לאפשר לסטודנטית לגשת לבחינה נוספת בקורס 

הוועדה מבקשת להתריע בפני הסטודנטית שאם חלילה תורשע בעתיד בעבירת משמעת, וועדת המשמעת 

 תתייחס לעברה המשמעתי בבואה לפסוק את עונשה.

לסטודנטית ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים 

 (09-7780603לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37על פי סעיפים מקבלת פסק דין זה. זאת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מר פנחס טננבאום         ד"ר אלה צור           יובל אילוןד"ר             עד הדיון:מו   

 הממונה על המשמעת ןסג     הממונה על המשמעת ניתסג   הממונה על המשמעת         13.8.2014   

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

          26.8.2014 
 

 פסק דין

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 חומר עזר אסור בשימוש. הברשות נמצא", מחוננות וכישרונות מיוחדיםבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

 הופיעה לדיון, הודתה בהאשמות המיוחסות לה והביעה חרטה על המעשה. יתסטודנטה

ההוראה, והחליטה  תאת חוות דעת מרכז הכולל ,עיינה בחומר הנלווהו שמעה את הסטודנטית הוועדה

 על פי הודאתה.ית להרשיע את הסטודנט

עת הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס שב יתהיות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנט

 )ח( לתקנון.4מפסילת הבחינה על פי סעיף 

 כנובע מהעונש של פסילת קורסבשווי הניכר של עלות קורס  יתודנטהוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסט

והכלכלי לאור מצבה האישי ובפרט , , והחליטה פה אחד שבנסיבות המקרהובנזק הניכר שנלווה לעונש כבד זה

 400בסך  על תנאי קנס כספי יתיש להשית על הסטודנט ,על המעשההחרטה הכנה  והבעת של הסטודנטית

 שנתיים. לכל עבירה דומה למשך)יג( לתקנון, 4ש"ח על פי סעיף 

 .בסמסטר הקרוב לגשת לבחינה נוספת בקורס  יתיש לאפשר לסטודנט

הוועדה מבקשת להתריע בפני הסטודנטית שאם חלילה תורשע בעבירת משמעת כלשהי בעתיד, תדע ועדת 

 המשמעת להתייחס לעברה המשמעתי בבואה לפסוק את עונשה.

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 טננבאום פנחסמר               ד"ר אלה צור               יובל אילוןד"ר                  מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         13.8.2014

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

          26.8.2014 
 פסק דין

 

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

חומר  הברשות נמצא", מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשהבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

 עזר אסור בשימוש.

קיבלה את  שהיאהסטודנטית  אמרה ,בשיחת טלפון שקיימה עם רכזת הוועדה .זומנה לדיון כדין יתסטודנטה

היא , וכן שאין יתויאין בכוונתה להופיע לדיון או לבקש את דחהודיעה שהזימון לדיון שנשלח אליה אך 

דיון בעניינה התקיים וונתה להמשיך את לימודיה באו"פ. אי לכך, המעוניינת להגיב לתלונה כי אין בכ

 בהיעדרה.

ית בגין ה, והחליטה להרשיע את הסטודנטהכולל את חוות דעת מרכז ההורא, ההוועדה עיינה בחומר הנלוו

 אחזקת חומר עזר אסור בשעת הבחינה.

עת הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס שב יתהיות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנט

 )ח( לתקנון.4מפסילת הבחינה על פי סעיף 

 כנובע מהעונש של פסילת קורסבשווי הניכר של עלות קורס  יתודנטהוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסט

, היות שהחומר שנתפס מעיד על , והחליטה פה אחד שבנסיבות המקרהובנזק הניכר שנלווה לעונש כבד זה

קנס כספי  יתיש להשית על הסטודנט,חרטה על המעשה  הלא הביע יתכוונה מראש להעתקה והיות והסטודנט

 .למשך שנתיים "ח על תנאי לכל עבירה דומהש 500)יג( לתקנון, מתוכם 4ש"ח על פי סעיף  1500בסך 

 בטלפון  את הקנס דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. על הסטודנטית לשלם

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 09-7782207

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

 .בסמסטר הקרובלגשת לבחינה נוספת בקורס  יתיש לאפשר לסטודנט

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 טננבאוםפנחס מר               ד"ר אלה צור              יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         13.8.2014

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                      

          17.7.2014 
 

 פסק דין

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

ולא צייתה  בשימוש חומר עזר אסור הברשות נמצא", מבוא לפסיכולוגיהבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

 .להוראות המשגיח

הניחה את המחברות בצד הופיעה לדיון והודתה באחזקת חומר עזר אסור בשימוש וציינה כי  יתסטודנטה

ולא הייתה בכוונתה לבצע עבירה והביעה חרטה. עוד ציינה הסטודנטית כי סרבה למסור את החומר  ,השולחן

 לימודים.ספסל השייך לחברתה להוא האסור שנתפס ברשותה כי 

ההוראה, והחליטה  תהכולל את חוות דעת מרכז ,עיינה בחומר הנלווהו שמעה את הסטודנטית הוועדה

 .בשעת הבחינה באחזקת חומר עזר אסור התעל פי הודא יתלהרשיע את הסטודנט

)ח( 4אין מנוס מפסילת הבחינה על פי סעיף  ,והחומר האסור היה ברשות הסטודנטית בעת הבחינההיות 

 .לתקנון

הטיל קנס כספי היות ומדובר בקורס ראשון של הסטודנטית ובשל נסיבות אישיות, החליטה הוועדה שלא ל

 )ב( לתקנון.4ולהסתפק בנזיפה על פי סעיף  על הסטודנטית

 פעם נוספת בקורס "מבוא לפסיכולוגיה" בסמסטר הקרוב.יש לאפשר לסטודנטית להיבחן 

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  ,יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 ישראל לבנימר               גב' יוליה ברשדסקי ליבוביץ      יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         8.7.2014   

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          17.7.2014 
 

 פסק דין

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 חומר עזר אסור הברשות נמצא", הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיביבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

 .בשימוש

 הופיעה לדיון והודתה באחזקת חומר עזר אסור וציינה כי לא עשתה בו שימוש בבחינה. יתסטודנטה

ההוראה, והחליטה  תהכולל את חוות דעת מרכז ,עיינה בחומר הנלווהו שמעה את הסטודנטית הוועדה

 .בשעת הבחינה באחזקת חומר עזר אסור התעל פי הודא יתלהרשיע את הסטודנט

)ח( 4לת הבחינה על פי סעיף אין מנוס מפסי ,והחומר האסור היה ברשות הסטודנטית בעת הבחינההיות 

 לתקנון. בנסיבות המקרה ובשל הנסיבות האישיות של הסטודנטית הסתפקה הוועדה בעונש זה. 

, למרות שהסטודנטית "הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי"יש לאפשר לסטודנטית להיבחן שוב בקורס 

 מיצתה את כל זכויותיה להיבחן.

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  ,יתדנטבפני הסטולהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

 

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר               גב' יוליה ברשדסקי ליבוביץ      יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         8.7.2014   

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          17.7.2014 
 

 פסק דין

 

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 .בשימוש חומר עזר אסור הברשות נמצא", מעבדה בתכנות מערכותבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

התקיים  האת דחייתו ולכן הדיון בעניינ הלדיון ולא ביקש האך לא הופיעלדיון כדין,  נהזומ יתסטודנטה

 .הבהעדר

ושלא הייתה לה כוונה  ,ששכחה בתום לב חלק מדפי התרגול בספר יתהסטודנט תהלתלונה הוד הגירסתב

 .לבצע עבירה

על פי  יתההוראה, והחליטה להרשיע את הסטודנט תהוועדה עיינה בחומר הנלווה הכולל את חוות דעת מרכז

 .בשעת הבחינה באחזקת חומר עזר אסור התהודא

נה מראש להעתקה והיות ולדברי מרכזת כוושנתפס ברשות הסטודנטית אינו מראה על החומר תצורת היות ש

ההוראה לא נעשה שימוש בחומר העזר בבחינה, הוועדה לא ראתה צורך לפסול את הבחינה והחליטה לנזוף 

 )ב( לתקנון.4בסטודנטית על פי סעיף 

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש השבון את הרשעתלקחת בח

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתלסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר               גב' יוליה ברשדסקי ליבוביץ      אילוןיובל ד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         8.7.2014   

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                      

          17.7.2014 
 

 פסק דין

 

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו )ה(3, 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים םהואשהסטודנט 

זימון לבחינה  טופסו ברשות נמצא", חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקיםבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

 .וחומר עזר אסור בשימוש מזוייף

זימון לבחינה מזוייף וחומר עזר אסור, אך  סוהודה כי הגיע לבחינה עם טופ הופיע לדיון עם ב"כ סטודנטה

אלו נלקחו ממנו לפני תחילת הבחינה ולא עשה בהם שימוש בבחינה. עוד טען הסטודנט כי המעשה נעשה 

 מתוך שיקול דעת מוטעה, חרדה ולחץ והתנצל על המקרה.

באחזקת  תוהודאעיינה בחומר הנלווה, והחליטה להרשיע את הסטודנט על פי ו שמעה את הסטודנט הוועדה

 .חומר עזר אסור ומסמך מזוייף

להשית על  החליטה הוועדה ,השנתפס מעיד על כוונה מראש להעתק, היות שהחומר בנסיבות המקרה

 ש"ח על תנאי לכל עבירה דומה 500)יג( לתקנון, מתוכם 4ש"ח על פי סעיף  1500הסטודנט קנס כספי בסך 

 .למשך שנתיים

 לשלם בטלפון  לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. את הקנס על הסטודנט דמי הקנס יועברו לקרן מלגות

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 09-7782207

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע יחלילה בפני הסטודנט כי אם להתריע הוועדה מבקשת 

 .והקודמת בבואה לגזור את עונש ולקחת בחשבון את הרשעת

 

לסטודנט ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים 

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר               גב' יוליה ברשדסקי ליבוביץ      יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         8.7.2014   

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          17.7.2014 
 

 פסק דין

 לתקנון המשמעת (ז)3 –ו )ה(3ד(, )3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

נחשדה באחזקת חומר עזר אסור ולא צייתה ", הוראה יחידניתבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .להוראות המשגיחה בבחינה

ובהתאם לבקשת  ,כפרה בהאשמות המיוחסות לה. לאור גרסתה של הסטודנטיתהופיעה לדיון ו יתסטודנטה

 חברי הוועדה לקיים בירור נוסף בנושא ולקיים דיון נוסף בעניינה.הקובל, החליטו 

הסטודנטית הופיעה לדיון נוסף בעניינה וטענה כי לא הסכימה להענות לבקשת המשגיחה לרוקן את הכיסים, 

 כי לא החזיקה בחומר עזר אסור.

נטית באי מילוי חברי הוועדה שמעו את הסטודנטית ועיינו בחומר הנלווה והחליטו להרשיע את הסטוד

 הוראות המשגיחה והרצה בבחינה.

מכיוון שלא ניתן לשלול את האפשרות שנעשה שימוש בחומר עזר אסור בשעת הבחינה, אין מנוס מפסילת 

 )ח( לתקנון.4הבחינה ע"פ סעיף 

₪  200)יג( לתקנון, מתוכם 4ע"פ סעיף ₪  400בנוסף החליטה הוועדה להשית על הסטודנטית קנס כספי בסך 

 על תנאי לכל עבירה דומה למשך שנתיים.

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתלסטודנט

 (09-7780603לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 ישראל לבנימר               גב' יוליה ברשדסקי ליבוביץ      יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         8.7.2014   

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                      

          17.7.2014 
 

 פסק דין

לסטודנטים, בכך  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים םהואשהסטודנט 

ו חומר עזר ברשות נמצא", מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשהבשעת בחינת גמר בקורס "ש

 .בשימוש אסור

 אך לא הופיע לדיון ולא ביקש את דחייתו ולכן הדיון בעניינו התקיים בהעדרו.לדיון כדין,  זומן סטודנטה

 אך ציין כי לא עשה בו כל שימוש., לתלונה הודה הסטודנט באחזקת חומר עזר אסורגירסתו ב

הוועדה עיינה בחומר הנלווה הכולל את חוות דעת מרכז ההוראה, והחליטה להרשיע את הסטודנט על פי 

 .באחזקת חומר עזר אסור תוהודא

אחד כי אין מנוס מפסילת עת הבחינה, הוועדה החליטה פה שהיות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנט ב

 )ח( לתקנון.4הבחינה על פי סעיף 

 כנובע מהעונש של פסילת קורס ,ודנט בשווי הניכר של עלות קורסהוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסט

יש להשית על הסטודנט קנס כספי  ,, והחליטה פה אחד שבנסיבות המקרהובנזק הניכר שנלווה לעונש כבד זה

 .למשך שנתיים ש"ח על תנאי לכל עבירה דומה 300)יג( לתקנון, מתוכם 4עיף ש"ח על פי ס 600בסך 

 לשלם בטלפון דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. את הקנס על הסטודנט

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 09-7782207

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע יחלילה בפני הסטודנט כי אם להתריע הוועדה מבקשת 

 .והקודמת בבואה לגזור את עונש ולקחת בחשבון את הרשעת

 .בסמסטר הקרוב לגשת לבחינה נוספת בקורס  יש לאפשר לסטודנט

לסטודנט ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים 

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 ישראל לבנימר               גב' יוליה ברשדסקי ליבוביץ      יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         8.7.2014   

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          8.7.2014 
 

 פסק דין

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 .ברשותה חומר עזר אסור בשימוש נמצא", החברה הערבית בישראלבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

 הודתהבתגובתה לתלונה  זומנה לדיון כדין, אך הדיון בעניינה התקיים בהעדרה על פי בקשתה. יתסטודנטה

 על המעשה.הביעה חרטה ו הסטודנטית בעבירות המיוחסות לה

הוועדה עיינה בחומר הנלווה הכולל את חוות דעת מרכז ההוראה, והחליטה להרשיע את הסטודנטית על פי 

 .הודאתה

היות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנטית בעת הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס מפסילת 

 )ח( לתקנון.4הבחינה על פי סעיף 

הוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את , הסטודנטית הביעה חרטה עמוקה על המעשהשוהיות בנסיבות המקרה, 

, ובנזק הניכר שנלווה לעונש כבד זה כנובע מהעונש של פסילת קורסודנטית בשווי הניכר של עלות קורס הסט

ג( )י4ש"ח על פי סעיף  500והחליטה פה אחד שבנסיבות המקרה יש להשית על הסטודנטית קנס כספי בסך 

 .למשך שנתיים ש"ח על תנאי לכל עבירה דומה 250לתקנון, מתוכם 

-09דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. את הקנס על הסטודנטית לשלם בטלפון 

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 7782207

הוועדה בירת משמעת נוספת, תדע תורשע בעתיד בעחלילה בפני הסטודנטית כי אם להתריע הוועדה מבקשת 

 לקחת בחשבון את הרשעתה הקודמת בבואה לגזור את עונשה.

 .בסמסטר הקרוב יש לאפשר לסטודנטית לגשת לבחינה נוספת בקורס 

לסטודנטית ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים 

 (09-7780603לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37פי סעיפים מקבלת פסק דין זה. זאת על 

 

 

 יהורם גלילימר               גב' יוליה ברשדסקי ליבוביץ      יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         1.7.2014   

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                        

          8.7.2014 
 

 פסק דין

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 .ברשותה חומר עזר אסור בשימוש נמצא", החברה הערבית בישראלבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

בדיון נכח עומר מסארווה, לצורך עזרה בתרגום בשל קושי של לבקשת הצדדים, הופיעה לדיון.  יתסטודנטה

 הסטודנטית בשפה העברית.

 צער על המקרה. האך ציינה כי לא עשתה בו שימוש והביע ,רהודתה שהחזיקה בחומר עזר אסוהסטודנטית 

עיינה בחומר הנלווה הכולל את חוות דעת מרכז ההוראה, והחליטה להרשיע ו שמעה את הסטודנטית הוועדה

היות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנטית בעת הבחינה, הוועדה  .את הסטודנטית על פי הודאתה

 )ח( לתקנון.4החליטה פה אחד כי אין מנוס מפסילת הבחינה על פי סעיף 

כנובע מהעונש ודנטית בשווי הניכר של עלות קורס הוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסטבנסיבות המקרה, 

, והחליטה פה אחד שבנסיבות המקרה יש להשית על ובנזק הניכר שנלווה לעונש כבד זה של פסילת קורס

על תנאי לכל ₪  250בפועל וש"ח  250)יג( לתקנון, מתוכם 4ש"ח על פי סעיף  500קנס כספי בסך הסטודנטית 

 .למשך שנתיים עבירה דומה

-09דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. את הקנס על הסטודנטית לשלם בטלפון 

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 7782207

הוועדה תורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע חלילה כי אם  ,בפני הסטודנטיתלהתריע הוועדה מבקשת 

 לקחת בחשבון את הרשעתה הקודמת בבואה לגזור את עונשה.

 .בסמסטר הקרוב יש לאפשר לסטודנטית לגשת לבחינה נוספת בקורס 

לערעורים תוך עשרה ימים לסטודנטית עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין 

 (09-7780603לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 יהורם גלילימר               גב' יוליה ברשדסקי ליבוביץ      יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         1.7.2014   

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת           
               

        8.7.2014        
 

 פסק דין

 

 לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3ם ני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפיבפ מההואש יתהסטודנט

 .החזיקה חומר עזר אסור בשימוש", ניהול השיווק" בשעת בחינת גמר בקורסשלסטודנטים, בכך 

 .ומכיוון ששוהה בחו"ל יוצגה במהלך הדיון ע"י ב"כ ,זומנה לדיון כדין יתהסטודנט

הסטודנטית הודתה על פיו שהגיעו להסדר טיעון  באמצעות ב"כ ,קובל האוניברסיטה והסטודנטית

מוועדת  ביקשו הצדדים. למעשיה אחריות ונטלה התנצלותו חרטה הביעההתלונה,  בעובדות

)ח( לתקנון, דהיינו, 4עונש על פי סעיף  המשמעת לקבוע כי עונשה של הסטודנטית יהיה כדלקמן:

לקרן מלגות . דמי הקנס יועברו )יג( לתקנון4על פי סעיף ₪  300קנס כספי על סך ביטול הבחינה ו

לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. את הקנס על הסטודנטית לשלם במזכירות ועדת משמעת תוך 

 .09-7782207בטלפון  שבועיים מיום קבלת פסק דין זה

 יש לאפשר לסטודנטית להיבחן פעם נוספת בקורס בסמסטר הקרוב.

 

ת הסדר הטיעון שהסכימו א והחליטו לאשר עיינו בחומר הנלווהשמעו את הצדדים,  חברי הוועדה

  .עליו הצדדים

 

 

 

 

 

 

 

 יהורם גלילימר              גב' יוליה ברשדסקי        יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת            1.7.2014

 

 הממונה על המשמעת ניתסג  

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                      

          16.6.2014 
 

 פסק דין

 

לסטודנטים, בכך  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים םהואש הסטודנט

חומר עזר אסור  וברשות נמצא", שוק ההון הבטי מיסוי וסוגיות בביטוח לאומיבשעת בחינת גמר בקורס "ש

 .בשימוש

וכי לא הייתה לו כוונה לבצע  ,הודה כי שכח בכיסי מכנסיו חומר עזר אסור בתום לבו לדיוןהופיע סטודנט ה

 חרטה על המקרה.עבירה והביע 

להרשיע  והחליטה ההוראה תזהכולל את חוות דעת מרכ ,הוועדה שמעה את הסטודנט ועיינה בחומר הנלווה

 .על אחזקת חומר עזר אסור בשעת הבחינה את הסטודנט

מכיוון שמדובר בעבירה ראשונה ולאור הבעת החרטה הכנה של הסטודנט, החליטה הוועדה לקבל את המלצת 

 )ח( לתקנון.4בעונש של ביטול הבחינה ע"פ סעיף הקובלת ולהסתפק 

 

לסטודנט עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים מקבלת 

 (09-7780603לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 

 

 

 יהורם גלילימר              מר חזי נוימן          יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת ןסג     הממונה על המשמעת ןסג    הממונה על המשמעת         15.6.2014   

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                      

          16.6.2014 
 

 פסק דין

 

לסטודנטים, בכך  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים םהואש הסטודנט

 .חומר עזר אסור בשימוש וברשות נמצא", סוגיות נבחרות במיסיםבשעת בחינת גמר בקורס "ש

הודה בהאשמות המיוחסות לו. הסטודנט ציין כי חומר העזר האסור הודבק כלשוניות ו לדיוןהופיע סטודנט ה

לעיני כל. הסטודנט הביע חרטה על המעשה וציין כי הפעיל שיקול דעת וכי הן היו גלויות  ,בספר המותר 

 מוטעה כי היה שרוי בלחץ.

להרשיע  והחליטה ההוראה זהכולל את חוות דעת מרכ ,הוועדה שמעה את הסטודנט ועיינה בחומר הנלווה

בעת  היות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנט .על אחזקת חומר עזר אסור בשעת הבחינה את הסטודנט

 )ח( לתקנון.4הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס מפסילת הבחינה על פי סעיף 

ומאידך גיסא מדובר בעבירה ראשונה של  ,מחד גיסא תצורת החומר שנתפס מראה על כוונה להעתקה

הסטודנט אשר הביע חרטה על המעשה, ולכן החליטה הוועדה בנסיבות המקרה לקבל את המלצת הקובלת 

 ב( לתקנון.)4זוף בסטודנט ע"פ סעיף ולנ

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע יחלילה בפני הסטודנט כי אם להתריע הוועדה מבקשת 

 .והקודמת בבואה לגזור את עונש ולקחת בחשבון את הרשעת

ים מקבלת לסטודנט עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימ

 (09-7780603לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 

 

 יהורם גלילימר              מר חזי נוימן          יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת ןסג     הממונה על המשמעת ןסג    הממונה על המשמעת         15.6.2014   

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

          11.6.2014 
 

 פסק דין

 

לסטודנטים, בכך  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים םהואש הסטודנט

 .חומר עזר אסור בשימוש וברשות נמצא", מבוא להיסטוריה של הדתבשעת בחינת גמר בקורס "ש

 .ובהעדר ואך לא הופיע לדיון ולא ביקש את דחייתו ולכן התקיים הדיון בעניינ ,לדיון כדין ןזומסטודנט ה

ציין הסטודנט כי החומר שנתפס ברשותו היה מונח על השולחן ולא כפי שנכתבה בטופס התלונה,  ובגירסת

 ולא עשה בו שימוש. ,ידע כי אסור להשאירו שם

הכולל את חוות דעת מרכז ההוראה והחליטו להרשיע את הסטודנט על פי  ,עיינו בחומר הנלווה החברי הוועד

עת הבחינה, הוועדה שב יות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנטה באחזקת חומר עזר אסור. והודאת

 )ח( לתקנון.4החליטה פה אחד כי אין מנוס מפסילת הבחינה על פי סעיף 

שנתיים לכל משך על תנאי ל₪  150מתוכם ₪  300קנס כספי של  יתעוד החליטה הוועדה להטיל על הסטודנט

 )יג( לתקנון.4עבירה דומה ע"פ סעיף 

לשלם במזכירות  ים באו"פ. את הקנס על הסטודנטדמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקק

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 09-7782207ועדת משמעת בטלפון 

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע יחלילה בפני הסטודנט כי אם להתריע הוועדה מבקשת 

 .והקודמת בבואה לגזור את עונש ולקחת בחשבון את הרשעת

 לסטודנט להיבחן פעם נוספת בקורס בסמסטר הקרוב.יש לאפשר 

לסטודנט ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים 

 (09-7780603לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 רביע אלג'מאלמר               ד"ר רז מוסטיגמן          יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת ןסג     הממונה על המשמעת ןסג    הממונה על המשמעת         28.5.2014   

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                      

          12.6.2014 
 

 פסק דין

 

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 .חומר עזר אסור בשימוש הברשות נמצא", מבוא להיסטוריה של הדתבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

ה ולכן התקיים הדיון בעניינ ,את דחייתו הלדיון ולא ביקש האך לא הופיע ,לדיון כדין נהזומ יתסטודנטה

 .הבהעדר

התלונה, הודתה הסטודנטית בהאשמות המיוחסות לה והביעה צער על בגירסתה כפי שנכתבה בטופס 

 המקרה.

על  יתהכולל את חוות דעת מרכז ההוראה והחליטו להרשיע את הסטודנט ,עיינו בחומר הנלווה החברי הוועד

עת הבחינה, הוועדה שב יתיות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנטה באחזקת חומר עזר אסור. הפי הודאת

 )ח( לתקנון.4אחד כי אין מנוס מפסילת הבחינה על פי סעיף  החליטה פה

על תנאי לשנתיים לכל ₪  044מתוכם ₪  444קנס כספי של  יתעוד החליטה הוועדה להטיל על הסטודנט

 )יג( לתקנון.4עבירה דומה ע"פ סעיף 

ם במזכירות דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. את הקנס על הסטודנטית לשל

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 40-7720047ועדת משמעת בטלפון 

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  ,יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

 להיבחן פעם נוספת בקורס בסמסטר הקרוב. יתיש לאפשר לסטודנט

לסטודנטית ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים 

 (40-7724843לתקנון המשמעת. )פקס  32ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 רביע אלג'מאלמר               ד"ר רז מוסטיגמן          יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת ןסג     הממונה על המשמעת ןסג    הממונה על המשמעת         02.2.0414   

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                     

          12.6.2014 
 

 פסק דין

 

לסטודנטים, בכך  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים םהואש הסטודנט

 .חומר עזר אסור בשימוש וברשות נמצא", כלכלה וא למקרובבמבשעת בחינת גמר בקורס "ש

 שכח חומר עזר אסור בכיסי מכנסיו וכי לא הייתה בכוונתו לבצע עבירה.ש הוהוד ,לדיוןהופיע סטודנט ה

להרשיע  והחליטה ההוראה תזהכולל את חוות דעת מרכ ,הנלווההוועדה שמעה את הסטודנט ועיינה בחומר 

היות שהחומר האסור היה ברשות  פי הודאתו באחזקת חומר עזר בניגוד להוראות. על את הסטודנט

 )ח( לתקנון.4עת הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס מפסילת הבחינה על פי סעיף שהסטודנט ב

על תנאי למשך ₪  044מתוכם ₪  444ה להשית על הסטודנט קנס כספי של החליטה הוועד, בנסיבות המקרה

 )יג( לתקנון.4שנתיים לכל עבירה דומה על פי סעיף 

לשלם במזכירות  דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. את הקנס על הסטודנט

 ין זה.תוך שבועיים מיום קבלת פסק ד 40-7720047ועדת משמעת בטלפון 

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע יחלילה בפני הסטודנט כי אם להתריע הוועדה מבקשת 

 .והקודמת בבואה לגזור את עונש ולקחת בחשבון את הרשעת

 

לסטודנט ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים 

 (40-7724843לתקנון המשמעת. )פקס  32ו  37זאת על פי סעיפים מקבלת פסק דין זה. 

 

 

 

 

 

 רביע אלג'מאלמר               ד"ר רז מוסטיגמן          יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת ןסג     הממונה על המשמעת ןסג    הממונה על המשמעת         02.2.0414   

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

  ועדת משמעת                   

          12.6.2014 

 

 פסק דין

 

לסטודנטים, בכך  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים םהואש הסטודנט

 בנוסף למותר. חומר עזר אסור בשימוש וברשות נמצא", 1אלגברה לינארית בשעת בחינת גמר בקורס "ש

כי  הסטודנט הודה ,ששלחבמכתב  אך הדיון בעניינו התקיים בהעדרו על פי בקשתו.זומן לדיון כדין סטודנט ה

 אך לא ידע שהוא אסור לשימוש. ,הכניס חומר עזר לבחינה

והחליטו להרשיע את הסטודנט  ,הכולל את חוות דעת מרכז ההוראה ,עיינו בחומר הנלווה החברי הוועד

עת הבחינה, הוועדה שיות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנט בה באחזקת חומר עזר אסור בנוסף למותר.

עוד החליטה הוועדה להטיל על  )ח( לתקנון.4מפסילת הבחינה על פי סעיף  כי אין מנוס ,החליטה פה אחד

 )יג( לתקנון.4על תנאי לשנתיים לכל עבירה דומה ע"פ סעיף ₪  044מתוכם ₪  444הסטודנט קנס כספי של 

לשלם במזכירות  דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. את הקנס על הסטודנט

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 40-7720047משמעת בטלפון ועדת 

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע יחלילה בפני הסטודנט כי אם להתריע הוועדה מבקשת 

 .והקודמת בבואה לגזור את עונש ולקחת בחשבון את הרשעת

 יש לאפשר לסטודנט להיבחן פעם נוספת בקורס בסמסטר הקרוב.

 

דנט ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים לסטו

 (40-7724843לתקנון המשמעת. )פקס  32ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 

 אלג'מאלרביע מר               ד"ר רז מוסטיגמן          יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת ןסג     הממונה על המשמעת ןסג    הממונה על המשמעת         02.2.0414   

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

          12.6.2014 
 

 פסק דין

 

לסטודנטים, בכך  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים םהואש הסטודנט

 .שחומר עזר אסור בשימו וברשות נמצא ,"ג'נוסייד )רצח עם(בשעת בחינת גמר בקורס "ש

 ולכן התקיים הדיון בעניינו בהעדרו. ,אך לא הופיע לדיון ולא ביקש את דחייתו ,זומן לדיון כדיןסטודנט ה

כי שכח בכיסי מעילו חומר עזר אסור בתום לב, לא עשה בהם  ציין ,במכתב תגובה לתלונה ששלח הסטודנט

 שימוש וכי לא הייתה לו כוונה מראש לבצע עבירה.

הכולל את חוות דעת מרכז ההוראה והחליטו להרשיע את הסטודנט על פי  ,עיינו בחומר הנלווה החברי הוועד

עת הבחינה, הוועדה שב יות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנטה הודאתו באחזקת חומר עזר אסור.

 )ח( לתקנון.4החליטה פה אחד כי אין מנוס מפסילת הבחינה על פי סעיף 

שנתיים לכל משך על תנאי ל₪  044מתוכם ₪  444עוד החליטה הוועדה להטיל על הסטודנט קנס כספי של 

 )יג( לתקנון.4עבירה דומה ע"פ סעיף 

באו"פ. את הקנס על הסטודנט לשלם במזכירות  דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 40-7720047ועדת משמעת בטלפון 

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע יחלילה בפני הסטודנט כי אם להתריע הוועדה מבקשת 

 .והקודמת בבואה לגזור את עונש ולקחת בחשבון את הרשעת

 דנט להיבחן פעם נוספת בקורס בסמסטר הקרוב.יש לאפשר לסטו

 

לסטודנט ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים 

 (40-7724843לתקנון המשמעת. )פקס  32ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 רביע אלג'מאלמר               ד"ר רז מוסטיגמן          יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת ןסג     הממונה על המשמעת ןסג    הממונה על המשמעת         02.2.0414   

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                      

          12.6.2014 
 

 פסק דין

 

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

חומר עזר אסור  הברשות נמצא", הסתברות לתלמידי מדעי המחשבבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

 .בשימוש

הופיעה לדיון והודתה בהאשמות המיוחסות לה. הסטודנטית הביעה חרטה על המעשה וציינה כי  ית סטודנטה

 בבחינה.לא עשתה שימוש בחומר האסור 

ההוראה והחליטו  תהכולל את חוות דעת מרכז ,עיינו בחומר הנלווהו שמעו את הסטודנטית החברי הוועד

  .באחזקת חומר עזר אסור על פי הודאתה יתלהרשיע את הסטודנט

עת הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס שב יתיות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנטה

 )ח( לתקנון.4סעיף  מפסילת הבחינה על פי

הסטודנטית תצורתם של הפתקים שנתפסו מעידה על כוונה מראש להעתקה. בנסיבות המקרה והיות ש

לא מצאה לנכון לקנוס את הסטודנטית בשווי הניכר של עלות קורס הנובע הביעה חרטה על המעשה, הוועדה 

 נלווה לעונש זה.שמהעונש של פסילת קורס, ובנזק 

יש להטיל על  ,אחד שבהעדר נסיבות מקלות נוספות ובהתאם לסטנדרט הראויהוועדה החליטה פה 

)יג( 4על פי סעיף  על תנאי למשך שנתיים לכל עבירה דומה₪  011מתוכם ₪  1111הסטודנטית קנס כספי בסך 

לתקנון. דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. את הקנס על הסטודנטית לשלם 

 ועדת משמעת תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. במזכירות

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

 להיבחן פעם נוספת בקורס בסמסטר הקרוב. יתיש לאפשר לסטודנט

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתלסטודנט

 (10-3331813לתקנון המשמעת. )פקס  33ו  33מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 אלג'מאלרביע מר               ד"ר רז מוסטיגמן          יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת ןסג     הממונה על המשמעת ןסג    הממונה על המשמעת         53.0.5114   

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

          26.2.6.21 
 

 פסק דין

 

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 2)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 .חומר עזר אסור בשימוש הברשות נמצא", מבוא לסטטיסטיקה ב'בשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

 אך לא עשתה בו שימוש ,תה שהיה ברשותה חומר עזר אסור בשעת הבחינההוד, לדיון ההופיע יתסטודנטה

 .והביעה חרטה על המעשה

 והחליטה ההוראה תזהכולל את חוות דעת מרכ ,ועיינה בחומר הנלווה יתהסטודנטהוועדה שמעה את 

 פי הודאתה.על  יתלהרשיע את הסטודנט

היות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנטית בעת הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס מפסילת 

 )ח( לתקנון.1הבחינה על פי סעיף 

ולכן החליטו להטיל על הסטודנטית  ,הביעה חרטה כנה על המעשהחברי הוועדה התרשמו כי הסטודנטית 

 )יג( לתקנון.1על תנאי לכל עבירה דומה למשך שנתיים ע"פ סעיף ₪  .25מתוכם ₪  ..3קנס כספי בסך 

דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. את הקנס על הסטודנטית לשלם במזכירות 

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 0-77266.7.ועדת משמעת בטלפון 

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

לערעורים תוך עשרה ימים לסטודנטית ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין 

 (0-772.2.3.לתקנון המשמעת. )פקס  32ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 

 

 רביע אלג'מאלמר               ד"ר רז מוסטיגמן          יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת ןסג     המשמעתהממונה על  ןסג    הממונה על המשמעת         62.5.6.21   

 



  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

          12.6.2014 
 

 פסק דין
 היות לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

  .אסור בשימושנמצא ליד שולחנה חומר עזר  ,"סוגיות בחינוך מיוחדבשעת בחינת גמר בקורס "ש

, הודתה במעשה בפני הרכזת באמצעות מתורגמנית שנמצאה בין אינה שגורה בפיה עבריתההסטודנטית, אשר 

 הסטודנטים הנבחנים.

וכפרה בהאשמות המיוחסות לה.  , נעזרה בתרגומו של חבר ועדת המשמעת מר רביע אלג'מאל,הופיעה לדיוןהסטודנטית 

בעצתה ובעידודה של סטודנטית ניתנה  שהודאתה הראשונית , והסבירהאינו שלהשנמצא הסטודנטית טענה כי הפתק 

 .יתטנגרסת הסטוד ששימשה כמתורגמנית לצורך קבלת  ,שנכחה במרכז הבחינה, אחרת

ביקשו בעצת הקובל ו ,ההוראה תהכולל את חוות דעת מרכז ,עיינו בחומר הנלווהו שמעו את הסטודנטית החברי הוועד

מהמפה  ובהתאם לממצאים שיועלו להחליט האם להרשיעה או לזכותה. ,לקבל את מפת הכיתה שבה נבחנה הסטודנטית

 עולה שלא ניתן לקשור את הפתק לסטודנטית. 

שייך לאחד הנבחנים האחרים בקורס,  שהפתקממשית אפשרות  נהויש ,את הפתק לסטודנטית לא ניתן לקשורשהיות 

 ת לזכות את הסטודנטית מחמת הספק.לווברוב קהועדה החליטה 

לא נמצא במרכז הבחינות עובד ו ,דובר עברית ואינ סטודנט שנרשמת נגדו תלונההועדה קבעה פה אחד שבמקרים בהם 

קראי כלשהו ובכלל זה גם לא באמצעות מתורגמן א –הסטודנט לגבות גרסה מאין , ושיכול לקבל את גרסתמוסמך 

 סטודנט אחר.

ואין היא גרסה זו בהן נמסרה הגרסה הראשונה של הסטודנטית, יש לפסול  שבנסיבות ,הועדה ברוב קולותמכך הסיקה 

 מהווה ראייה.

את הגרסה שמסרה, ניתן להתחשב  הבינהסבור ד"ר מוסטיגמן שהיות שהסטודנטית לא טענה שלא  ,בדעת מיעוט

 בהודאתה.

 שגם אילו הייתה ההודאה קבילה, יש לזכות את הסטודנטית מחמת הספק.  ,הועדה סבורה ברוב קולות

וכי יש להרשיעה על סמך הודאתה הראשונית  ,בדעת מיעוט סבור ד"ר מוסטיגמן שהספק אינו מגיע לכדי ספק סביר

 שמופיעה בטופס התלונה.

 להיבחן פעם נוספת בקורס בסמסטר הקרוב. יתלסטודנט יש לאפשר

לקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים מקבלת פסק דין זה. 

 (90-3339893לתקנון המשמעת. )פקס  33ו  33זאת על פי סעיפים 

 

 

 רביע אלג'מאלמר               ד"ר רז מוסטיגמן          יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת ןסג     הממונה על המשמעת ןסג    הממונה על המשמעת         53.2.5912   

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          11.5.2014 
 

 פסק דין

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 .ברשותה חומר עזר אסור בשימוש נמצא", ג'נוסייד )רצח עם(בשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

שהחומר האסור שנתפס ברשותה שייך לה. הסטודנטית הביעה והודתה  ,הופיעה בפני הוועדה יתסטודנטה

ושלא היה  ,האסור נשכח על שולחנה עם תחילת הבחינהחומר העזר וציינה כי  ,חרטה עמוקה על המקרה

 בכוונתה לבצע עבירה.

הוועדה שמעה את הסטודנטית ועיינה בחומר הנלווה הכולל את חוות דעת מרכז ההוראה, והחליטה להרשיע 

היות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנטית בעת הבחינה, הוועדה  .את הסטודנטית על פי הודאתה

 )ח( לתקנון.4כי אין מנוס מפסילת הבחינה על פי סעיף החליטה פה אחד 

הסטודנטית הביעה שוהיות  ,החומר שנתפס אינו מעיד על כוונה מראש להעתקהשהיות בנסיבות המקרה, ו

כנובע ודנטית בשווי הניכר של עלות קורס הוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסט, חרטה עמוקה על המעשה

יש  ,, והחליטה פה אחד שבנסיבות המקרהק הניכר שנלווה לעונש כבד זהובנז מהעונש של פסילת קורס

ש"ח על תנאי לכל  044)יג( לתקנון, מתוכם 4ש"ח על פי סעיף  444להשית על הסטודנטית קנס כספי בסך 

 .למשך שנתיים עבירה דומה

-40לם בטלפון דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. את הקנס על הסטודנטית לש

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 7720047

הוועדה תורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע חלילה בפני הסטודנטית כי אם להתריע הוועדה מבקשת 

 לקחת בחשבון את הרשעתה הקודמת בבואה לגזור את עונשה.

 .בסמסטר הקרוב "ג'נוסיידיש לאפשר לסטודנטית לגשת לבחינה נוספת בקורס "

לסטודנטית ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים 

 (40-7724843לתקנון המשמעת. )פקס  32ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 ישראל לבנימר               ליבוביץ גב' יוליה ברשדסקי      יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         00.4.0414   

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                      

          11.5.2014 
 

 פסק דין

 

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 .ברשותה חומר עזר אסור בשימוש נמצא", אלתרמן הצעיר ושירתובחינת גמר בקורס "בשעת בכך ש

 . הסטודנטיתהיה ברשותה מילון ובו חומר עזר אסור בשימוששוהודתה  ,הופיעה בפני הוועדה יתסטודנטה

 .אותו מחברה לפני הבחינה ולא ידעה שיש בו חומר עזר אסור שאלהוכי  ,ציינה כי המילון לא שייך לה

, ואת המילון עצמו ההוראה זהכולל את חוות דעת מרכ ,הוועדה שמעה את הסטודנטית ועיינה בחומר הנלווה

היות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנטית בעת  .והחליטה להרשיע את הסטודנטית על פי הודאתה

 )ח( לתקנון.4הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס מפסילת הבחינה על פי סעיף 

לפנים משורת הדין , החליטה הוועדה מדובר בקורס ראשון של הסטודנטיתשוהיות , בנסיבות המקרה

 )ב( לתקנון המשמעת.4על פי סעיף להסתפק בעונש של נזיפה 

הוועדה תורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע חלילה בפני הסטודנטית כי אם להתריע הוועדה מבקשת 

 בבואה לגזור את עונשה. לקחת בחשבון את הרשעתה הקודמת

 .בסמסטר הקרוב "אלתרמן הצעיר ושירתויש לאפשר לסטודנטית לגשת לבחינה נוספת בקורס "

לסטודנטית ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים 

 (90-3339893)פקס לתקנון המשמעת.  33ו  33מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר               גב' יוליה ברשדסקי ליבוביץ      יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת ןסג     הממונה על המשמעת ניתסג    הממונה על המשמעת         40.4.4914   

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

          11.5.2014 
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  )ז(3 -ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

חומר עזר אסור בשימוש  ה", החזיקהתנהגות ארגוניתבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .בנוסף לחומר המותר

ית הופיעה לדיון וטענה כי העבירה בוצעה שלא ביודעין. מדובר במבחן הראשון שלה באו"פ הסטודנט

 האסורה במהלך הבחינה. וכי לא השתמשה בחוברת

, היות ומדובר בסטודנטית חדשה. עיינה בחומר הנלווהו שמעה את הסטודנטית ועדת המשמעת

והיות שהוועדה השתכנעה שהסטודנטית שגתה בשגגה, והיות שהבחינה נערכה עם חומר פתוח, 

כל ברה לא נעכך שלמעשה  ,אינו רלוונטי לבחינה הסטודנטית היות שהחומר שנמצא ברשותובפרט 

 אשמה.כל עבירה, החליטה הוועדה לזכות את הסטודנטית מ

 ועדת המשמעת מתריעה בפני הסטודנטית כי עליה להקפיד ולנהוג על פי הנהלים בעתיד.

 

לקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים 

 (90-3339893לתקנון המשמעת. )פקס  33ו  33מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר                 גב' יוליה ברשדסקי ליבוביץ      יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת ןסג     הממונה על המשמעת ניתסג    הממונה על המשמעת         40.2.4912   

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          11.5.2014 
 

 פסק דין

 

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 .חומר עזר אסור בשימוש החזיקה", מחוננות וכישרונות מיוחדיםבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

הסבירה שהחומר האסור שנתפס ברשותה שייך לה. הסטודנטית והודתה  הופיעה בפני הוועדה יתסטודנטה

נייר שהיה בהישג ידה ושכחה אותו בכיסה. עוד ציינה לפני הבחינה שיננה את החומר וכתבה על ש

 הסטודנטית כי לא הייתה לה כוונה לבצע עבירה.

את הרשיעה ו ההוראה, תהוועדה שמעה את הסטודנטית ועיינה בחומר הנלווה הכולל את חוות דעת מרכז

הוועדה החליטה היות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנטית בעת הבחינה,  .הסטודנטית על פי הודאתה

 )ח( לתקנון.4פה אחד כי אין מנוס מפסילת הבחינה על פי סעיף 

הוועדה לנכון לקנוס לא מצאה , ובפרט תוך ציון חרדת הבחינות ממנה סובלת הסטודנטית ,בנסיבות המקרה

ובנזק הניכר שנלווה לעונש כבד  כנובע מהעונש של פסילת קורסודנטית בשווי הניכר של עלות קורס את הסט

 .)יג( לתקנון4ש"ח על פי סעיף  151, והחליטה פה אחד להשית על הסטודנטית קנס כספי בסך זהוחריג 

-10דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. את הקנס על הסטודנטית לשלם בטלפון 

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 7728817

הוועדה תורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע חלילה בפני הסטודנטית כי אם להתריע הוועדה מבקשת 

 לקחת בחשבון את הרשעתה הקודמת בבואה לגזור את עונשה.

 יש לאפשר לסטודנטית להיבחן במועד חלופי בקורס.

ימים לסטודנטית ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה 

 (10-7721813לתקנון המשמעת. )פקס  32ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 ישראל לבנימר               גב' יוליה ברשדסקי ליבוביץ      יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת ןסג     הממונה על המשמעת ניתסג    הממונה על המשמעת         80.4.8114   

    

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
             

         8.4.2014 
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  (ז)3 –ו (ד)3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

נמצא ברשותה טלפון נייד בניגוד ", הוראה יחידניתבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .להוראות וחומר עזר אסור בשימוש

שנשכחו בכיסה טלפון נייד ודפים בתום לב. הסטודנטית  תההודובפני הוועדה  ההופיע יתהסטודנט

 האסור. הביעה חרטה וציינה כי לא עשתה שימוש בחומר

שכולל את חוות דעתה של מרכזת  ,ועדת המשמעת שמעה את הסטודנטית ועיינה בחומר הנלווה

 ההוראה בקורס, והחליטה להרשיע את הסטודנטית על פי הודאתה.

היות שהסטודנטית החזיקה  )ח( לתקנון,4על פי סעיף  הבחינה ביטולעל הוועדה החליטה פה אחד 

 בחומר אסור בעת הבחינה ואי אפשר לשלול את האפשרות שנעשה בו שימוש. 

ולאור הבעת החרטה  ,זוהי עבירה ראשונה של הסטודנטיתשמדובר בסטודנטית חדשה והיות היות ש

עונש של ולהסתפק בלקבל את המלצת הקובל פה אחד הכנה של הסטודנטית, החליטה הוועדה 

 חינה.ביטול הב

 .בסמסטר הקרובבקורס  להיבחן במועד נוסף יתיש לאפשר לסטודנט

 

עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה  יתלסטודנט

 (90-3339893לתקנון המשמעת. )פקס  33ו  33ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 פנחס טננבאוםמר  ד"ר אלה צור אילוןיובל ד"ר  עד הדיון:מו   

 סגן הממונה על המשמעת הממונה על המשמעת ניתסג הממונה על המשמעת 2.4.2014

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                      

          8.4.2014 
 

 פסק דין

 

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 .ברשותה חומר עזר אסור בשימוש נמצא", מגמות בחברה הישראליתבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

שהחומר האסור שנתפס ברשותה שייך לה. הסטודנטית הביעה והודתה  הופיעה בפני הוועדה יתסטודנטה

בכוונתה לבצע עבירה. החומר האסור נשכח בתום לב בכיס חרטה עמוקה על המקרה וציינה כי לא הייתה 

 המכנס ולא עשתה בו שימוש במהלך הבחינה.

הוועדה שמעה את הסטודנטית ועיינה בחומר הנלווה הכולל את חוות דעת מרכזת ההוראה, והחליטה 

 .להרשיע את הסטודנטית על פי הודאתה

הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס מפסילת  היות שהחומר האסור היה ברשות הסטודנטית בעת הבחינה,

 )ח( לתקנון.4הבחינה על פי סעיף 

הוועדה לא מצאה לנכון לקנוס לאור הבעת החרטה הכנה של הסטודנטית ובהיעדר כוונה מראש להעתקה, 

ובנזק הניכר שנלווה לעונש כבד  כנובע מהעונש של פסילת קורסודנטית בשווי הניכר של עלות קורס את הסט

ש"ח על פי סעיף  444, והחליטה פה אחד שבנסיבות המקרה יש להשית על הסטודנטית קנס כספי בסך זה

 ש"ח על תנאי לשנתיים לכל עבירה דומה. 044)יג( לתקנון, מתוכם 4

-40דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. את הקנס על הסטודנטית לשלם בטלפון 

 ם מיום קבלת פסק דין זה.תוך שבועיי 7720047

הוועדה תורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע חלילה בפני הסטודנטית כי אם להתריע הוועדה מבקשת 

 לקחת בחשבון את הרשעתה הקודמת בבואה לגזור את עונשה.

 ".מגמות בחברה הישראליתיש לאפשר לסטודנטית לגשת לבחינה נוספת בקורס "

הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים לסטודנטית ולקובל עומדת 

 (40-7724843לתקנון המשמעת. )פקס  32ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 פנחס טננבאוםמר          ד"ר אלה צור           יובל אילוןד"ר             עד הדיון:מו   

 הממונה על המשמעת ןסג     הממונה על המשמעת ניתסג   הממונה על המשמעת         2.4.2014   

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          8.4.2014 
 

 פסק דין

 

 לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

פתקים בשירותי הנשים נמצאו ", לגדול עם הטלוויזיהבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .בכתב ידה של הסטודנטית השייכים לקורס

ששכחה את החומר האסור בכיס המעיל וזרקה אותם והודתה  הופיעה בפני הוועדה יתהסטודנט

 ציינה הסטודנטית שלא הייתה בכוונתה לבצע עבירה. לפח כשיצאה לשירותים. עוד

הוועדה שמעה את הסטודנטית ועיינה בחומר הנלווה הכולל את חוות דעת מרכזת ההוראה, 

 והחליטה להרשיע את הסטודנטית על פי הודאתה.

מכיוון שאי אפשר לשלול את האפשרות שנעשה שימוש בחומר האסור, החליטה הוועדה פה אחד 

 )ח( לתקנון.4חינה על פי סעיף לפסול את הב

הוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסטודנטית בשווי הניכר של עלות קורס כנובע מהעונש של 

, והחליטה פה אחד שבנסיבות המקרה יש ובנזק הניכר הנוסף שמתלווה לעונש זה פסילת קורס

 )יג( לתקנון.4ש"ח על פי סעיף 055להשית על הסטודנטית קנס כספי בסך 

י הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. את הקנס על הסטודנטית לשלם דמ

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 50-7728857בטלפון 

ועדת הוועדה מבקשת להדגיש בפני הסטודנטית כי אם תורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, 

 לגזור את עונשה.תדע לקחת בחשבון את הרשעתה הקודמת בבואה המשמעת 

 ".לגדול עם הטלוויזיהיש לאפשר לסטודנטית לגשת לבחינה נוספת בקורס "

לסטודנטית ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך 

 (50-7725853לתקנון המשמעת. )פקס  32ו  37עשרה ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 פנחס טננבאוםמר          ד"ר אלה צור           יובל אילוןד"ר             עד הדיון:מו   

 הממונה על המשמעת ןסג     הממונה על המשמעת ניתסג   הממונה על המשמעת          2.4.2014   

    

 



 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
           

        8.4.2014  
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1(ו)3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

נמצאו ברשותה הדבקות של חומר ", התנהגות צרכניםבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .מודפס בניגוד להוראות 

בהימצאות הדבקות של חומר מודפס בספרי הלימוד תה הודובפני הוועדה  ההופיע יתהסטודנט

המותרים לשימוש. הסטודנטית ציינה כי לא ידעה שפעלה בניגוד להוראות וכי גם בהוראות שהופיעו 

נכתב שניתן למרקר ולהוסיף דגלונים בצדי הספר ואף  ,כוונה לבחינהבאתר הקורס וגם במידע ה

  מומלץ לכתוב הערות בספר במסגרת תהליך הלמידה הסמסטריאלי וכהכנה לבחינה.

 הכולל את חוות דעת מרכזת ההוראה עיינה בחומר הנלווהו יתשמעה את הסטודנט ועדת המשמעת

הימצאות עצם היות ש .באחזקת חומר עזר אסור העל פי הודאת יתוהחליטה להרשיע את הסטודנט

החליטה הוועדה פה  ,ר חוסר הגינות כלפי שאר הנבחניםהחומר האסור ברשותה של הסטודנטית יוצ

ואין  ,היות שההנחיות לא היו ברורות .)ח( לתקנון4עיף הבחינה על פי ס ביטולאחד כי אין מנוס מ

עונש  על הסטודנטית לנכון להשיתהוועדה צאה לא מלהוציא מכלל חשבון שהעבירה נעשתה בשגגה, 

 נוסף.

-חדכי הנוסח המופיע בזימון לבחינה אינו  ,בפני הגורמים הרלוונטייםהוועדה מבקשת להדגיש 

 ויש להדגיש את נושא איסור ההדבקות על מנת למנוע מקרים אלו בעתיד. משמעי

 .בסמסטר הקרוב "צרכניםהתנהגות " בקורס להיבחן במועד נוסף יתיש לאפשר לסטודנט

 

עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה  יתלסטודנט

 (90-3339893לתקנון המשמעת. )פקס  33ו  33ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 פנחס טננבאוםמר  ד"ר אלה צור יובל אילוןד"ר  עד הדיון:מו 

 סגן הממונה על המשמעת תהממונה על המשמע ניתסג תהממונה על המשמע 2.4.2014

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
          

          9.4.2014 
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

החזיקה חומר עזר אסור ", סוגיות בחינוך מיוחדבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .בשימוש

 בהאשמות המיוחסות לה. תההודובפני הוועדה  ההופיע יתהסטודנט

על  יתוהחליטה להרשיע את הסטודנט עיינה בחומר הנלווהו יתשמעה את הסטודנט ועדת המשמעת

 )ח( לתקנון.4הבחינה על פי סעיף  ביטולחברי הוועדה החליטו כי אין מנוס מ. הפי הודאת

לאור הנסיבות האישיות של הסטודנטית ובהתאם להמלצת הקובל, החליטו חברי הוועדה לא 

 להשית על הסטודנטית עונש נוסף.

 .בסמסטר הקרוב "סוגיות בחינוך מיוחד" בקורס להיבחן במועד נוסף יתיש לאפשר לסטודנט

 

עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה  יתלסטודנט

 (90-3339893לתקנון המשמעת. )פקס  33ו  33ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פנחס טננבאוםמר  ד"ר אלה צור יובל אילוןד"ר  עד הדיון:מו 

 סגן הממונה על המשמעת הממונה על המשמעת ניתסג הממונה על המשמעת   2.4.2014

    

      

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                      

             4282.4.8 
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  )ז(3 -ו .)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים םהואשהסטודנט 

חומר עזר אסור בשימוש בנוסף  ", החזיקניהול פיננסיבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 2לחומר המותר

וביקש לקיים את הדיון  ,להגיע לדיון וכי נבצר ממנ ןבמכתב ששלח ציי כדין2 ןלדיו ןזומהסטודנט 

 שבהם האך אלו היו מעין דפי טיוט ,מעבר למותרהסטודנט הודה שהיו ברשותו דפים  2ובהעדר

 דברים שאינם קשורים לבחינה2 שירבט

הדפים שצורפו מאששים את גרסת הסטודנט ואין בהם כדי 2 עיינה בחומר הנלווהועדת המשמעת 

ראה פרטים רבים כאשר בחן את הדפים לראשונה המשגיח ש טעןלהרשיעו בעבירה2 בעדותו שבכתב 

אינם הדפים המקוריים שהיו בידי  שצורפו בסופו של דברגבי הדפים, והצהיר שהדפים -על

 2 , וכי הסטודנט החליף את הדפיםהסטודנט

לקחה בחשבון קם זה לזה, וצורת הידבעיקר את הוועדה בחנה את לוח הזמנים, את תצורת הדפים ו

וכי הרושם הראשוני שלו מהדפים אותם ראה  את העובדה שהמשגיח אינו מומחה לנושא הבחינה

עשוי היה להטעותו באשר לכמות ומהות השרבוטים על הדפים,  ,בזמן הבחינה על כל הכרוך בכך

 לזכות את הסטודנט מחמת הספק2והחליטה פה אחד 

 

לקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים 

 (40-3344843לתקנון המשמעת2 )פקס  34ו  33דין זה2 זאת על פי סעיפים מקבלת פסק 

 

 

 

 

 

 פנחס טננבאוםמר          ד"ר אלה צור           יובל אילוןד"ר             עד הדיון:מו   

 הממונה על המשמעת ןסג     הממונה על המשמעת ניתסג   הממונה על המשמעת         282.4.8.   

    

 



  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          4282.4.8 
 

 פסק דין

 

 לתקנון המשמעת (ז)3 –ו .)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

נמצא ברשותה חומר עזר אסור ", שיח התקשורתבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 2בשימוש

 2המקרה בעובדותוהודתה  הופיעה בפני הוועדה יתהסטודנט

הוועדה שמעה את הסטודנטית ועיינה בחומר הנלווה הכולל את חוות דעת מרכז ההוראה, והחליטה 

 להרשיע את הסטודנטית על פי הודאתה2

החזיקה היות שהסטודנטית  )ח( לתקנון,8לפי סעיף  הבחינה ביטולהוועדה החליטה פה אחד על 

 לשלול את האפשרות שנעשה בו שימוש2בחומר אסור בעת הבחינה ולא ניתן 

טית הסטודנ יעההבמאידך גיסא , אולם מחד גיסא הפתק שנתפס מראה על כוונה להעתקההיות ש

לנכון לקנוס את הסטודנטית בשווי הניכר של עלות קורס הועדה מצאה , לא חרטה כנה על המעשה

קורס, והחליטה פה אחד שבנסיבות המקרה יש להשית על  ביטולנובע מהעונש של ובנזק הנלווה ש

 )יג( לתקנון82ש"ח על פי סעיף  44.הסטודנטית קנס כספי בסך 

בת סטודנטים נזקקים באו"פ2 את הקנס על הסטודנטית לשלם דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטו

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה2 47..40-774בטלפון 

אזי תורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, חלילה הוועדה מבקשת להדגיש בפני הסטודנטית כי אם 

 2חזקה שההרשעה הנוכחית תילקח בחשבון כנסיבה מחמירה בעת גזירת העונש

 2בסמסטר הקרוב "שיח התקשורתלאפשר לסטודנטית לגשת לבחינה נוספת בקורס "יש 

לסטודנטית ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך 

 (40-7744843לתקנון המשמעת2 )פקס  34ו  37עשרה ימים מקבלת פסק דין זה2 זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 פנחס טננבאוםמר          ד"ר אלה צור           יובל אילוןד"ר             עד הדיון:מו   

 הממונה על המשמעת ןסג     הממונה על המשמעת ניתסג   הממונה על המשמעת         2.4.2014   

    

 



  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                      

           9.3.2014 
 

 פסק דין

 

המשמעת לתקנון  (ז)3 –ו 1(ו)3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפיםם הואש הסטודנט

 החזיק חומר עזר אסור בשעת בחינה בקורס "ניהול השיווק".לסטודנטים, בכך ש

 הסטודנט הופיע לדיון וטען כי החומר שנתפס ברשותו זהה לחומר המצורף לשאלון הבחינה.

 לאור טענתו של הסטודנט החליטה ועדת המשמעת לקיים בירור בנושא ולקיים דיון נוסף בעניינו.

ן הדיון בעניינו התקיים הסטודנט זומן לדיון נוסף כדין אך לא הופיע ולא ביקש את דחייתו ולכ

 בהיעדרו.

מרכז ההוראה על חומר העזר שנתפס. היות  חוות דעת, ובפרט בחברי הוועדה עיינו בחומר הנלווה

חליטה שהחומר שנתפס כלל חומר נוסף משמעותי שאינו חלק מהחומר שמצורף לשאלון הבחינה, ה

 להרשיע את הסטודנט באחזקת חומר עזר אסור בשעת הבחינה.הועדה פה אחד 

 ח( לתקנון.)4הוועדה החליטה שאין מנוס מפסילת הבחינה על פי סעיף 

החליטה  ל כוונה מראש להעתקהעחומר שנתפס מראה , היות שהשמדובר בסטודנט חדשלמרות 

על תנאי לכל עבירת ₪  388מתוכם ₪  088הוועדה פה אחד להטיל על הסטודנט קנס כספי של 

דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת  )יג( לתקנון.4על פי סעיף  למשך שנתייםמשמעת דומה 

תוך שבועיים מיום  80-7708887סטודנטים נזקקים באו"פ. את הקנס על הסטודנט לשלם בטלפון 

 סק דין זה.קבלת פ

 

עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך  ולסטודנט לקובל

 לתקנון המשמעת.  30 -ו 37ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים  עשרה

 

 

 

 

 מדורסקיגב' אינגה          ד"ר רמדאן אבו עקלין      יובל אילוןד"ר               :מועד הדיון   

 הממונה על המשמעת         83.8.8814   

                  

 

 

 הממונה על המשמעת ןסג  

 

 הממונה על המשמעת ניתסג  

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
          

        22.1.2014  
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  (ז)3 –ו1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

חומר עזר אסור  ההחזיק", מבוא לחשיבה חברתיתבשעת בחינת גמר בקורס "שלסטודנטים, בכך 

 .בשימוש

הופיעה לדיון, הודתה בשימוש בחומר עזר האסור, הביעה חרטה ובושה על המעשה ית הסטודנט

 כי לא תחזור על טעותה. הבטיחהו

של מרכז ההוראה  ושכולל את חוות דעת הנלווה בחומר ועיינו חברי הועדה שמעו את הסטודנטית

 .אסורהחומר עזר ב שימושה בעל פי הודאת יתלהרשיע את הסטודנט ווהחליט בקורס,

 החליטה הוועדה, ונעשה בו שימוש במהלך הבחינה יתעמד לרשות הסטודנטהאסור היות שהחומר 

 )ח( לתקנון.4פסילת הבחינה על פי סעיף שאין מנוס מפה אחד 

לאור הבעת החרטה הכנה של הסטודנטית על המעשה ולאור בעיותיה הבריאותיות והכלכליות 

להשית על הסטודנטית עונש על פי סעיף לקבל את המלצת הקובל והחליטו חברי הוועדה פה אחד 

 לכל עבירת משמעת דומה בעתיד.₪  022)יג( לתקנון, דהיינו, קנס כספי על תנאי בסך 4

 

 ". מבוא לחשיבה חברתיתבקורס "  0214של סמסטר א להיבחן במועד נוסף יתיש לאפשר לסטודנט

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך  יתלסטודנט

 (20-3332823לתקנון המשמעת. )פקס  33ו  33עשרה ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 שראל לבנימר י       רז מוסטיגמן ד"ר    יובל אילוןד"ר      מועד הדיון: 

 הממונה על המשמעת 18.21.0214

 

 הממונה על המשמעת ןסג

 

 סגן הממונה על המשמעת

 

  

      

        

        

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
           

        22.1.2014  
 

 פסק דין

לסטודנטים, לתקנון המשמעת  (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 .חומר עזר אסור בשימוש ההחזיק", לגדול עם הטלוויזיהבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

והביעה חרטה על  באחזקה ושימוש בחומר עזר אסור בשעת הבחינהן והודתה והופיעה לדיית הסטודנט

 .המעשה

 ההוראה בקורס, תשל מרכז השכולל את חוות דעת חברי הוועדה שמעו את הסטודנטית ועיינו בחומר הנלווה

 .ה באחזקת חומר עזר אסורעל פי הודאת יתלהרשיע את הסטודנט ווהחליט

שאין מנוס פה אחד  החליטה הוועדה, במהלך הבחינה יתעמד לרשות הסטודנטהאסור היות שהחומר 

 )ח( לתקנון.4פסילת הבחינה על פי סעיף מ

בנסיבות המקרה הוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסטודנטית בשווי הניכר של עלות קורס הנובע מהעונש 

 של פסילת קורס ובנזק הנוסף האפשרי והאקטואלי שנובע מעונש זה. 

העתקה ומאידך גיסא מדובר בעבירה למחד גיסא תצורתם של הפתקים שנתפסו מעידה על כוונה מראש 

 ומקשייה הכלכליים על המעשהשל הסטודנטית חרטה , והוועדה התרשמה מהבעת הראשונה של הסטודנטית

במקרה זה להתחשב פה אחד , החליטה הוועדה שההעתקה נעשתה בכוונה תחילהלמרות אי לכך, . הניכרים

על תנאי למשך שנתיים לכל עבירת משמעת ₪  088מתוכם ₪  088קנס כספי בסך ולהטיל עליה סטודנטית ב

את ות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. . דמי הקנס יועברו לקרן מלגלתקנון (גי)4לסעיף  , בהתאםדומה

  .תוך שבועיים מיום קבלת פסק הדין 80-7708887בטלפון  הקנס על הסטודנטית לשלם

הוועדה מבקשת להדגיש בפני הסטודנטית כי אם תורשע בעבירת משמעת נוספת בעתיד, יעמוד הרקורד 

 י ועדת המשמעת בבואה לגזור את עונשה.המשמעתי שלה לעינ

 ". בקורס "לגדול עם הטלוויזיה 8814של סמסטר א להיבחן במועד נוסף יתיש לאפשר לסטודנט

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים  יתלסטודנט

 (80-7708883לתקנון המשמעת. )פקס  30ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 שראל לבנימר י        רז מוסטיגמן ד"ר    יובל אילוןד"ר      עד הדיון:מו 

 המשמעתהממונה על   16.1.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג

 

 סגן הממונה על המשמעת

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
           

        22.1.2014   
 

 פסק דין
בשעת בכך ש לתקנון המשמעת לסטודנטים,(ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 נמצא פתק אסור בשימוש בכתב ידה של הסטודנטית ליד שולחנה. ", פסיכולוגיה התפתחותיתבחינת גמר בקורס "

ית זומנה לדיון כדין, אך לא הופיעה ולא ביקשה את דחייתו ולכן החליטה הוועדה לדון בעניינה בהעדרה וזאת הסטודנט

 לתקנון.ב' 33על פי הוראות סעיף 

החליטו חברי הוועדה להודיע לסטודנטית בדבר החלטתם לשלוח את כתבי היד שלה לבדיקת מומחה בדיון שנערך 

 בו ציינה כי הפתק שנמצא ליד שולחנה אינו שלה. ,להשוואת כתבי יד וזאת בשל גירסת הסטודנטית בטופס התלונה

וציינה כי לא עשתה שימוש בחומר עזר אסור  ,כחישה שהפתק שנמצא שייך להה ששלחה הסטודנטית תגובהבמכתב 

 בעלות הבדיקה.בבחינה וביקשה שלא לחייב אותה 

כי הפתק  הודתהבעקבות פניה של הקובל לסטודנטית לקבלת הבהרות למכתבה, שינתה הסטודנטית את גרסתה ו

 ש במהלך הבחינה.שנמצא ליד שולחנה שייך לה ונכתב על ידה אך לא עשתה בו שימו

 אולם נבצר ממנה להגיע והדיון בעניינה התקיים בהעדרה על פי בקשתה. ,הסטודנטית זומנה לדיון נוסף בעניינה

 חברי הוועדה עיינו בחומר הנלווה והחליטו להרשיע את הסטודנטית על פי הודאתה באחזקת חומר עזר אסור.

 )ח( לתקנון.4הבחינה, אין מנוס מפסילת הבחינה על פי סעיף בשעת מכיוון שהחומר האסור היה ברשות הסטודנטית 

, ובנסיבות המקרה, הוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסטודנטית בשווי הניכר של עלות ירה ראשונהעבהיות שמדובר ב

 קורס הנובע מהעונש של פסילת קורס ובנזק הנוסף שעונש זה עשוי לגרור. 

אי לכך,  .הוועדה רואה בחומרה את העבירה שביצעה הסטודנטית, ומראש להעתקהעל כוונה  ה תצורתו של הפתק מעיד

, החליטה הוועדה פה אחד להשית על לא הביעה חרטהלאור התנהלותה של הסטודנטית במהלך הדיונים והיות שו

. ( לתקנוןג)י4לפי סעיף  על תנאי לכל עבירת משמעת דומה בעתיד₪  033מתוכם ₪  1033הסטודנטית קנס כספי על סך 

דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. את הקנס על הסטודנטית לשלם תוך שבועיים מיום 

 .30-7720037קבלת פסק הדין בטלפון 

בקורס "פסיכולוגיה  0314יש לאפשר לסטודנטית לגשת למועד בחינה נוסף מבין המועדים של סמסטר אבמידת הצורך, 

 התפתחותית".

טודנטית ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים מקבלת לס

 (.30-7723033לתקנון המשמעת. )פקס  32ו  37פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 שראל לבנימר י      רז מוסטיגמן ד"ר    יובל אילוןד"ר      מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת    10.1.0314

 

 הממונה על המשמעת ןסג

 

 סגן הממונה על המשמעת

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
           

          23.1.2014 
 

 פסק דין

 
 לסטודנטים, בכך לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 .חומר עזר אסור בשימוש ההחזיק", דניתיהוראה יחבשעת בחינת גמר בקורס "ש

ית זומנה לדיון כדין, אך לא הופיעה ולא ביקשה את דחייתו ולכן החליטה הוועדה לדון בעניינה בהעדרה וזאת הסטודנט

 ב' לתקנון.33על פי הוראות סעיף 

ולא עשתה בו  ,הסטודנטית כי הניחה את החומר האסור בתום לב על שולחנה עם כניסתה לכיתהבמכתב ששלחה ציינה 

 שימוש ולא הייתה בכוונתה לבצע עבירה.

והחליטה להרשיע את  שכולל את חוות דעתה של מרכזת ההוראה בקורס, עיינה בחומר הנלווה ועדת המשמעת

 .ה באחזקת חומר עזר אסורעל פי הודאת יתהסטודנט

פסילת הבחינה שאין מנוס מפה אחד  החליטה הוועדה, במהלך הבחינה יתעמד לרשות הסטודנטהאסור שהחומר  היות

 )ח( לתקנון.4על פי סעיף 

החליטה הוועדה פה אחד נראה כי העבירה נעשתה בשגגה, ו ,קהלהעת מראש האינו מעיד על כוונהחומר שנתפס שהיות 

בשווי  יתמניה וביה, הוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסטודנט לתקנון.)ב( 4זיפה על פי סעיף עונש של נלהסתפק ב

ועל כן גם לא נדרשה לדון בשאלה  ,הניכר של עלות קורס הנובע מהעונש של פסילת קורס ובנזק הנוסף שנובע מעונש זה

 .תנאי-אם יש להטיל עונש זה בפועל או על

תיד בעבירת משמעת נוספת, זו תדע לקחת בחשבון את הוועדה מבקשת להדגיש בפני הסטודנטית כי אם תורשע בע

 הרשעתה הקודמת בבואה לגזור את עונשה.

 בקורס "הוראה יחידנית".  4314של סמסטר א מבין המועדים להיבחן במועד נוסף יתיש לאפשר לסטודנט

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים מקבלת  יתלסטודנט

 (30-3333833לתקנון המשמעת. )פקס  33ו  33פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 שראל לבנימר י      רז מוסטיגמן ד"ר    יובל אילוןד"ר      מועד הדיון: 

 המשמעתהממונה על   16.1.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג

 

 סגן הממונה על המשמעת

 

  

      

        

        

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
          

          22.1.2014 
 

 פסק דין

לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

חומר  ההחזיק", המזרח התיכון בין מלחמות העולםבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 . עזר אסור בשימוש

 ן והודתה בעובדות המיוחסות לה.והופיעה לדיית הסטודנט

של מרכז ההוראה  ושכולל את חוות דעת חברי הוועדה שמעו את הסטודנטית ועיינו בחומר הנלווה

 .ה באחזקת חומר עזר אסורעל פי הודאת יתלהרשיע את הסטודנט ווהחליט בקורס,

שאין פה אחד  החליטה הוועדה, במהלך הבחינה יתעמד לרשות הסטודנטהאסור היות שהחומר 

 )ח( לתקנון.4פסילת הבחינה על פי סעיף מנוס מ

א מצאה לנכון לקנוס את הסטודנטית בנסיבות המקרה והיות שמדובר בעבירה ראשונה הוועדה ל

 בשווי הניכר של עלות קורס הנובע מהעונש של פסילת קורס ובנזק הנוסף שעשוי לנבוע מעונש זה.

לאור הודאתה של היות שמחד גיסא תצורת החומר מעידה על כוונה להעתיק, אך מאידך גיסא 

ם של החומר האסור הסטודנטית באחזקת חומר עזר אסור ושימוש בו ולאור ההיקף המצומצ

מתוכם ₪  088ובנסיבות המקרה, החליטה הוועדה פה אחד להשית על הסטודנטית  קנס כספי בסך 

. דמי הקנס יועברו ג( לתקנון)י4עפ"י סעיף  ל עבירת משמעת דומה למשך שנתייםכעל תנאי ל₪  388

 80-7708887 בטלפוןלקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. את הקנס על הסטודנטית לשלם 

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק הדין.

בקורס "המזרח התיכון בין מלחמות  8814של סמסטר א להיבחן במועד נוסף יתיש לאפשר לסטודנט

 ". העולם

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך  יתלסטודנט

 (80-7708883לתקנון המשמעת. )פקס  30ו  37עשרה ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 שראל לבנימר י       רז מוסטיגמן ד"ר     יובל אילוןד"ר     מועד הדיון: 

 המשמעתהממונה על   16.1.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג

 

 סגן הממונה על המשמעת

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
          

        23.1.2014   
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  (ז)3–ו 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 ההחזיק", אסלאם: מבוא להיסטוריה של הדתהבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

  .חומר עזר אסור בשימוש

 אולם הדיון בעניינה התקיים בהעדרה על פי בקשתה. ית זומנה לדיון כדין, הסטודנט

ח על שולחנה בתום החומר האסור שנתפס ברשותה, היה מונבמכתב ששלחה ציינה הסטודנטית כי 

 לב וכי לא הייתה בכוונתה לבצע עבירה.

והחליטה  של מרכז ההוראה בקורס, ושכולל את חוות דעת עיינה בחומר הנלווה ועדת המשמעת

 .ה באחזקת חומר עזר אסורעל פי הודאת יתלהרשיע את הסטודנט

שאין פה אחד  החליטה הוועדה, במהלך הבחינה יתעמד לרשות הסטודנטהאסור היות שהחומר 

 )ח( לתקנון.4פסילת הבחינה על פי סעיף מנוס מ

של הסטודנטית ובנסיבות המקרה, החליטה הוועדה פה אחד להשית קורס הראשון מכיוון שמדובר ב

מניה וביה,  .למשך שנתייםעל תנאי לכל עבירת משמעת דומה ₪  066על הסטודנטית קנס בסך 

ת את העונש הכבד של פסילת קורס ועל כן לא נדרשה הוועדה לא מצאה לנכון להשית על הסטודנטי

 תנאי.-לדון בשאלה אם יש להטילו בפועל או על

בקורס  4614סמסטר אב מבין המועדים המוצעים להיבחן במועד נוסף יתיש לאפשר לסטודנט

 ". "האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת 

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך  יתלסטודנט

 (60-3336063לתקנון המשמעת. )פקס  33ו  33עשרה ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 שראל לבנימר י       רז מוסטיגמן ד"ר    יובל אילוןד"ר     מועד הדיון: 

 המשמעתהממונה על   16.1.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג

 

 סגן הממונה על המשמעת

 

  

      

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
           

         11.2.1.22 
 

 פסק דין

לתקנון המשמעת (ז)3–ו2 )ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

חומר עזר אסור  ההחזיק", אירופה ערש הלאומיותבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .בשימוש

 אולם הדיון בעניינה התקיים בהעדרה על פי בקשתה.ית זומנה לדיון כדין, הסטודנט

וכי  במכתב ששלחה ציינה הסטודנטית כי שאלה את מילון הכיס שהיה ברשותה מסטודנטית אחרת

 לא עשתה בו שימוש אסור בבחינה.

והחליטה  שכולל את חוות דעתה של מרכזת ההוראה בקורס, עיינה בחומר הנלווה ועדת המשמעת

 .ה באחזקת חומר עזר אסורעל פי הודאת יתלהרשיע את הסטודנט

שאין פה אחד  החליטה הוועדה, במהלך הבחינה יתעמד לרשות הסטודנטהאסור היות שהחומר 

 )ח( לתקנון.2פסילת הבחינה על פי סעיף מנוס מ

היות שמחד גיסא זוהי עבירה ראשונה של הסטודנטית אך מאידך גיסא מדובר בסטודנטית ותיקה 

בנסיבות המקרה יש והחומר שנתפס מראה על כוונה מראש להעתקה, החליטה הוועדה פה אחד ש

לכל עבירת משמעת דומה  על תנאי₪  ..2מתוכם ₪,  ..0להשית על הסטודנטית קנס כספי בסך 

דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים  .ג( לתקנון)י2למשך שנתיים עפ"י סעיף 

 .שבועיים מיום קבלת פסק הדין תוך 0-77011.7.לשלם בטלפון  יתבאו"פ. את הקנס על הסטודנט

קורס ואת הנזק הוועדה לא מצאה לנכון להשית על הסטודנטית את העלות הניכרת של פסילת 

 הנוסף שעשוי לנבוע מעונש חמור זה.

אירופה ערש בקורס "  1.22סמסטר א מבין המועדים של להיבחן במועד נוסף יתיש לאפשר לסטודנט

 ". הלאומיות

ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך  יתלסטודנט

 (0-770.8.3.לתקנון המשמעת. )פקס  30ו  37עשרה ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 שראל לבנימר י      רז מוסטיגמן ד"ר    יובל אילוןד"ר     מועד הדיון: 

 המשמעתהממונה על   16.1.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג

 

 סגן הממונה על המשמעת

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
           

          22.1.2014 
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  (ז)3–ו1)ו(3 םני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפיבפ םהואש הסטודנט

 .החזיק חומר עזר אסור בשימוש", שיווקבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש לסטודנטים,

על שולחנו  עם תחילת הבחינההחומר האסור בשימוש הניח את ה שהודוהופיע לדיון,  הסטודנט

  .בתום לב וכי לא עשה בו שימוש

ההוראה  תשל מרכז השכולל את חוות דעת בחומר הנלווה ועיינו חברי הועדה שמעו את הסטודנט

 .חומר עזר אסור אחזקתב ועל פי הודאת להרשיע את הסטודנט ווהחליט בקורס,

שאין מנוס פה אחד  החליטה הוועדה, במהלך הבחינה עמד לרשות הסטודנטהאסור היות שהחומר 

 )ח( לתקנון.4פסילת הבחינה על פי סעיף מ

מאידך גיסא, מדובר ו ילה לבצע עבירהמחד גיסא  טיבו של החומר האסור אינו מעיד על כוונת תח

בסטודנט לתואר שני. בנסיבות המקרה ובהתאם לסטנדרט הראוי, החליטה הוועדה להטיל על 

 ש"ח על תנאי לכל עבירת משמעת דומה למשך שנתיים366מתוכם ₪  066הסטודנט קנס כספי בסך 

זקקים באו"פ. את הקנס ים נ. דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנט)יג( לתקנון4עפ"י סעיף 

  .תוך שבועיים מיום קבלת פסק הדין  60-7728867 לשלם בטלפון על הסטודנט

לת קורס, סימקרה לא מצאה הועדה לנכון להשית על הסטודנט את העלות הניכרת של פהבנסיבות 

של  יש לאפשר לסטודנט להיבחן במועד נוסףלנבוע מעונש חמור זה. לכן,  שויוכן את הנזק שע

 ". שיווקבקורס " 8614סמסטר א

לסטודנט ולקובל עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך 

 (60-7726063לתקנון המשמעת. )פקס  32ו  37עשרה ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 שראל לבנימר י       רז מוסטיגמן ד"ר    יובל אילוןד"ר       עד הדיון:מו 

 הממונה על המשמעת 10.61.8614

 

 הממונה על המשמעת ןסג

 

 סגן הממונה על המשמעת

 

  

 


