
 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
           

        18.12.2013   
 

 פסק דין

 

בשעת לסטודנטים, בכך ש לתקנון המשמעת (ד)3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים םואשההסטודנט 

  נייד והשתמש בו בניגוד להוראות.מכשיר טלפון ברשותו  החזיק", אשנב למתמטיקה" בחינת גמר בקורס

אך לא הופיע ולא ביקש את דחייתו ולכן החליטה הוועדה לדון בעניינו בהעדרו  ,לדיון כדין ןזומהסטודנט 

  .ב' לתקנון30וזאת על פי הוראות סעיף 

 לדוא"ל השיבשכח את הנייד בכיסו ובעת שיצא לשירותים כתב על גבי טופס התלונה שהוא הסטודנט 

 שקיבל.

שימוש בו להרשיע את הסטודנט על פי הודאתו באחזקת נייד והחליטה עיינה בחומר הנלווה ועדת המשמעת

  .בניגוד להוראות בו

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

להטיל על לפנים משורת הדין פה אחד בקורס ראשון של הסטודנט החליטה הוועדה  מכיוון שמדובר

 על תנאי לכל עבירת משמעת דומה למשך שנתיים.₪  300הסטודנט קנס כספי בסך 

יודגש לא לחזור על טעותו ולפעול על פי הנהלים. שועדת המשמעת מבקשת להדגיש בפני הסטודנט ולהזהירו 

 הוועדה לקחת בחשבון את הרשעתו הקודמת.תדע  ,נוספתשאם יורשע בעתיד בעבירה 

 יש לאפשר לסטודנט לגשת לבחינה בקורס "אשנב למתמטיקה" במועד חלופי.

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

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

 

 

 

 

 

 רביע אלג'מאלמר         ד"ר אלה צור            יובל אילוןד"ר              מועד הדיון: 

 הממונה על המשמעת          11.12.2013

 

 הממונה על המשמעת ניתסג

 

 הממונה על המשמעת ןסג  

 

 

  

      
        



 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
           

        18.12.2013   
 

 פסק דין

 

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

ווא והציגה מצג ש חומר עזר אסור בשימושה טלפון נייד והחזיק", לגדול עם הטלוויזיה" גמר בקורסבשעת בחינת בכך ש

 .בטופס התלונה בניגוד להוראות

 הופיעה לדיון, הודתה באשמה, הביעה התנצלות וחרטה עמוקה ונטלה אחריות מלאה על המעשה. עוד טענה יתהסטודנט

 למשגיח. רכזת ההשגחהכי שינתה את טופס התלונה בהתאם להנחיות שנתנה  הסטודנטית

 במרכז הבחינה. השגחהלבקשת הסטודנטית נגבתה עדות טלפונית במהלך הדיון מרכזת ה

בעדותה ציינה כי המשגיח והסטודנטית הגיעו אליה עם מכשיר נייד כבוי שמצא המשגיח ברשות הסטודנטית במהלך 

 לכתוב את גרסתם בטופס התלונה על פי ההנחיות. אותםהבחינה ושהנחתה 

 והחליטה ההוראה בקורס, תשכולל את חוות דעת מרכז עיינה בחומר הנלווהו שמעה את הסטודנטית ועדת המשמעת

 .בהחזקת חומר אסור הפי הודאתעל  יתלהרשיע את הסטודנט

אין מנוס החליטה הוועדה פה אחד שהבחינה,  במהלך יתשל הסטודנט הבשימוש היה ברשות היות שהחומר האסור

 (ח) לתקנון.4מפסילת הבחינה על פי סעיף 

הועדה התרשמה מהבעת החרטה של והיות ששל הסטודנטית והיות שמדובר בעבירה ראשונה בנסיבות המקרה 

על פי ₪  600קנס כספי בסך  יתלהטיל על הסטודנטפה אחד  החליטה הוועדה ובהתאם לסטנדרט הראויהסטודנטית 

דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת  .ש"ח על תנאי לכל עבירת משמעת דומה בעתיד 300מתוכם , (יג) לתקנון4סעיף 

מיום קבלת פסק דין  שבועייםלשלם במזכירות ועדת משמעת תוך  יתסטודנטים נזקקים באו"פ. את הקנס על הסטודנט

 זה.

, החליטה רכזת ההשגחהולאחר שמיעת עדותה של לאחר שהתרשמה מאמינותה וסבירותה של גרסת הסטודנטית, 

 .לביצוע עבירה לזכות את הסטודנטית מאשמה של הצגת מצג שווא בטופס התלונה עקב חוסר ראיותפה אחד הוועדה 

הוועדה תדע לקחת בחשבון את הרשעתה  ,הוועדה מבקשת להדגיש בפני הסטודנטית שאם תורשע בעתיד בעבירה נוספת

 הקודמת בבואה לגזור את עונשה.

 

 יש לאפשר לסטודנטית להיבחן פעם נוספת בקורס "לגדול עם הטלוויזיה".

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

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

 

 

 

 רביע אלג'מאלמר         ד"ר אלה צור           יובל אילוןד"ר              מועד הדיון: 
 הממונה על המשמעת          11.12.2013

 

 הממונה על המשמעת ניתסג

 

 הממונה על המשמעת ןסג

 

  



 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
           

                      2.12.2013 
 

 פסק דין

 

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

בטלפון  ההחזיק", תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודבחינת גמר בקורס " שעתבלסטודנטים, בכך ש

 .בניגוד להוראות וחומר עזר אסור סלולרי

בשל סיבות טלפון נייד  השבמהלך הבחינה היה ברשות תהוהוד בפני הוועדה ההופיע יתהסטודנט

 הסטודנטית כפרה בהאשמות של אחזקת חומר עזר אסור בבחינה.. אישיות

על פי  יתעיינו בחומר הנלווה והחליטו להרשיע את הסטודנטית וועדה שמעו את הסטודנטחברי הו

 נייד בשעת הבחינה.מכשיר טלפון באחזקת  ההודאת

היה ברשות הסטודנטית במהלך הבחינה, הוועדה החליטה פה אחד שאין מנוס  שהמכשירהיות 

 (ח) לתקנון.4מפסילת הבחינה על פי סעיף 

ב קולות לנזוף וחברי הוועדה ברהחליטו כיוון שהסטודנטית ביצעה את העבירה ביודעין, 

והיות ית, טשמדובר בעבירה הראשונה של הסטודנהיות . היות שמדובר בעבירה פעוטה, ובסטודנטית

החליטה הוועדה השתכנעו שלא היה בכוונתה להעתיק, והיות ששהתרשמו מהודאתה ומדבריה, 

 ., לא כל שכן עונש חמור של ביטול קורסעונש נוסף במקרה זהמקום להשית  ברוב קולות שאין

ר עו"ד שגיא גרשגורן שיש להטיל במקרה זה על הסטודנטית עונש נוסף על תנאי ובדעת מיעוט, סב

 של ביטול קורס על כל עבירת משמעת נוספת שתבצע הסטודנטית בעתיד.

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

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

 

 

 

 

 מר יהורם גלילי      עו"ד שגיא גרשגורן   יובל אילוןד"ר    עד הדיון:מו 

 הממונה על המשמעת 21.11.2013

 

 הממונה על המשמעת ןסג

 
 הממונה על המשמעתסגן 

 

  

      
        



  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          19.11.2013 
 

 פסק דין

 

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

", מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשהבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .היו ברשותה אוזניות מחוברות לטלפון נייד בניגוד להוראות

ן, ובמכתב ששלחה ציינה כי נבצר ממנה להגיע לדיון וביקשה לקיים את לדיוזומנה  יתהסטודנט

הטלפון ציינה כי ו צער על המעשההביעה  ,עובדותב הודתה הסטודנטיתבתגובתה  הדיון בהעדרה.

 .הנייד היה ברשותה עקב בעיות משפחתיות

 תה.אחברי הוועדה עיינו בחומר הנלווה והחליטו פה אחד להרשיע את הסטודנטית על פי הוד

היות שהטלפון והאזניה האסורים נתפסו מיד עם תחילת הבחינה ולא נעשה בהם שימוש, אין הכרח 

 לפסול את הבחינה.

הוועדה אינה סבורה שהכוונה לעבור עבירה חמורה זו מצדיקה קנס בשווי הניכר של עלות קורס 

 והנזק הנלווה כנובע מעונש של פסילת קורס, בפרט משום שמדובר בעבירה ראשונה. 

למרות שמדובר בעבירה ראשונה, בנסיבות העניין ובפרט לאור חומרת העבירה והסתרת אולם 

פה אחד להטיל על הסטודנטית עונש של ביטול הוועדה חינה, החליטה הטלפון מתחת למחברת הב

על פי סעיף ₪  800להטיל על הסטודנטית קנס כספי של (ח) לתקנון, ו4הבחינה על פי סעיף 

  (יג)לתקנון.4

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

 . זה דין תוך שבועיים מיום קבלת פסקבמזכירות ועדת משמעת 

 

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

 לתקנון המשמעת.  38ו  37עשרה ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר          מר חזי נוימן           יובל אילוןד"ר            עד הדיון:מו   
 הממונה על המשמעת ןסג הממונה על המשמעת ןסג   הממונה על המשמעת         13.11.2013   

  



  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          19.11.2013 
 

 פסק דין

 

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

 בטלפון סלולריהחזיק ", מבוא למחשבה מדיניתבחינת גמר בקורס "בשעת שלסטודנטים, בכך 

 .בניגוד להוראות

ששכח  "חכם"והודה שבמהלך הבחינה היה ברשותו טלפון נייד לא  הופיע בפני הוועדההסטודנט 

 בכיסו בתום לב. הסטודנט ציין שהגיע באיחור לבחינה והבחין שהנייד ברשותו רק כאשר צלצל. 

את הסטודנט, עיינו בחומר הנלווה והחליטו להרשיע את הסטודנט על פי  חברי הוועדה שמעו

 הודאתו באחזקת נייד בשעת הבחינה.

שלא נעשה שימוש בטלפון במהלך כן הוועדה קיבלה את טענת הסטודנט שהעבירה נעשתה בשגגה ו

 .רהקמחרטת הסטודנט על המ לחיובהוועדה התרשמה כמו כן  הבחינה.

(ב)לתקנון ולהטיל עליו 4בנסיבות העניין לנזוף בסטודנט על פי סעיף הועדה פה אחד החליטה לכן, 

עבירה  אם הסטודנט יבצע. הקנס יושת רק (יג) לתקנון4פי סעיף על תנאי ל₪  180 בסךקנס כספי 

 (א) לתקנון המשמעת.7תקופה של שנה וזאת על פי סעיף במשך דומה 

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

 לתקנון המשמעת.  38ו  37עשרה ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר          מר חזי נוימן           יובל אילוןד"ר             עד הדיון:מו   
 הממונה על המשמעת ןסג הממונה על המשמעת ןסג   הממונה על המשמעת         13.11.2013   

  



  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   

                      2.11.20131 
 

 פסק דין

 

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

בקורס "פסיכולוגיה בחינוך", החזיקה ודיברה בטלפון נייד עם בשעת בחינת גמר לסטודנטים, בכך ש

 אזניה בניגוד להוראות האו"פ.

ן, ובמכתב ששלחה ציינה כי נבצר ממנה להגיע לדיון וביקשה לקיים את לדיוזומנה  יתהסטודנט

, ציינה כי הייתה נתונה ללחץ רב עקב מצבו באשמה הודתה הסטודנטיתבתגובתה  הדיון בהעדרה.

 והביעה חרטה על המעשה. תי של בנההבריאו

היות שישנה  על פי הודאתה. את הסטודנטית ההרשיעו עיינה בחומר הנלווהועדת המשמעת 

פסילת שאין מנוס מפה אחד אפשרות שנעשה שימוש בחומר אסור בעת הבחינה, הוועדה החליטה 

 .(ח) לתקנון4על פי סעיף הבחינה 

בשווי לדעת הוועדה מדובר בעבירה משמעותית. הוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסטודנטית 

שבהתאם לסטנדרט הראוי פה אחד  , והחליטהעלות קורס כנובע מהעונש של פסילת קורסשל הניכר 

₪  250ו  בפועל₪  250מתוכם  ₪ 500קנס כספי ע"ס  ובנסיבות המקרה יש להשית על הסטודנטית

 ציות להוראות. -שך שנתיים לכל עבירה דומה של אחזקת חומר אסור או איתנאי למ-על

 

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

 . זה דין במזכירות ועדת משמעת תוך שבועיים מיום קבלת פסק

 

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

 לתקנון המשמעת. 38ו  37עשרה ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר          מר חזי נוימן           יובל אילוןד"ר           עד הדיון:מו   
 הממונה על המשמעת ןסג הממונה על המשמעת ןסג   הממונה על המשמעת         6.11.2013   

  


