
 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          4202.3.9 
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  (ז)0–ו( ה)0, (ד)0 םני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפיבפ מההואשית הסטודנט

החזיקה והשתמשה בטלפון נייד בשעת בחינה בקורס "הוראה יחידנית" בניגוד לסטודנטים, בכך ש

 להוראות2

 וביקשה לקיים את הדיון בהעדרה2 זומנה לדיון כדין אך לא הופיעה לדיון יתהסטודנט

ובשל סיבות אישיות שאינן  בגירסתה בטופס התלונה כתבה הסטודנטית כי היה ברשותה נייד

 קשורות לבחינה קיבלה הודעה אישית והתקשרה לברר את הנושא2

החזקה עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנטית על פי הודאתה ב ועדת המשמעת

 )ח( לתקנון2 9וועדה החליטה כי אין מנוס מביטול הבחינה על פי סעיף אי לכך, ה שימוש בנייד2ו

מדובר בסטודנטית חדשה שמאידך גיסא תה כוונה לעבור עבירה ומכיוון יהימחד גיסא מכיוון ש

על תנאי על פי סעיף ₪  033מתוכם ₪  333.החליטה הוועדה להטיל על הסטודנטית קנס כספי של 

 )יג( לתקנון92

דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ2 את הקנס על הסטודנטית לשלם 

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה2 37..34-772פון בטל

הוועדה מבקשת להדגיש בפני הסטודנטית כי אם תורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, זו תדע 

 לקחת בחשבון את הרשעתה הקודמת בבואה לגזור את עונשה2

 העוקב2יש לאפשר לסטודנטית לגשת למועד בחינה נוסף בקורס "הוראה יחידנית" בסמסטר 

 

עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך  ולסטודנטית לקובל

 לתקנון המשמעת2  02 -ו 07ימים מקבלת פסק דין זה2 זאת על פי סעיפים  עשרה

 

 

 

 

 מדורסקיגב' אינגה          ד"ר רמדאן אבו עקלין      יובל אילוןד"ר               :מועד הדיון   

 הממונה על המשמעת ניתסג   הממונה על המשמעת ןסג   הממונה על המשמעת         02.2.3.9.   

    

 



  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

          23.12.2014 
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  (ד)3 -ו ז()3 על סעיפים ועדת המשמעת בעבירותבפני  םהואש הסטודנט

בניגוד  טלפון נייד וברשות נמצא, "כלכלת ישראל" ,גמר בקורסבשעת בחינת לסטודנטים, בכך ש

 .להוראות

כי היה ברשותו טלפון נייד כבוי בכיס בשעת הבחינה בניגוד להוראות. הופיע לדיון והודה  הסטודנט

 והתנצל על המעשה.הסטודנט טען כי לא היה בכוונתו לבצע עבירה 

אחזקת בגין  ועל פי הודאת את הסטודנט להרשיע ההחליטו עיינה בחומר הנלווה ועדת המשמעת

 בשעת בחינה בניגוד להוראות. נייד

בשעת  ניידכי היות ולא ניתן לשלול לחלוטין אפשרות של שימוש ב פה אחדהחליטה  הוועדה

 ח( לתקנון.)4הבחינה, אין מנוס מפסילת הבחינה וזאת ע"פ סעיף 

בנסיבות המקרה, לאור הודאת הסטודנט והבעת החרטה על המעשה החליטה הוועדה לא להשית על 

 הסטודנט עונש נוסף, ולהסתפק בפסילת הבחינה.

ורשע בעבירה נוספת בעתיד, תדע י חלילה אםכי  ,להתריע בפני הסטודנט ועדת המשמעת מבקשת

 .והנוכחית בחשבון בבואה לגזור את עונש והוועדה לקחת את הרשעת

 יש לאפשר לסטודנט לגשת למועד בחינה נוסף בקורס בסמסטר הקרוב.

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

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37עשרה ימים מקבלת 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                    
                       

          23.12.2014 
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  (ד)3 -ו 1)ו(3 על סעיפים ועדת המשמעת בעבירותבפני  םהואש הסטודנט

טלפון נייד  וברשות נמצא, פטור ב"יישומי מחשב מתקדמים"בשעת בחינת לסטודנטים, בכך ש

 .בניגוד להוראות

זומן לדיון כדין, אך לא הופיע לדיון ולא ביקש את דחייתו ולכן הדיון בעניינו התקיים  הסטודנט

 בהיעדרו.

טען הסטודנט כי הגיע למבחן ללא תיק והשאיר  ,התלונהבגרסת הסטודנט כפי שמופיעה בטופס 

 בחזקתו יומן אלקטרוני יקר ערך כבוי בשעת הבחינה וכי לא הייתה בכוונתו לבצע עבירה.

אחזקת בגין  ועל פי הודאת את הסטודנט להרשיע ההחליטו עיינה בחומר הנלווה ועדת המשמעת

 בשעת בחינה בניגוד להוראות. מכשיר אלקטרוני אסור

בשעת  חומר אסורכי היות ולא ניתן לשלול לחלוטין אפשרות של שימוש ב פה אחדהחליטה  וועדהה

 )ח( לתקנון.4הבחינה, אין מנוס מפסילת הבחינה וזאת ע"פ סעיף 

)יג( 4ע"פ סעיף ₪  800כספי בסך הוועדה החליטה להשית על הסטודנט קנס יבות המקרה, בנס

בצע עבירת משמעת דומה במשך יא יופעל אלא אם הסטודנט לתקנון, אלא שקנס זה הינו על תנאי ול

  שנתיים.

ורשע בעבירה נוספת בעתיד, תדע י חלילה אםכי  ,להתריע בפני הסטודנט ועדת המשמעת מבקשת

 .והנוכחית בחשבון בבואה לגזור את עונש והוועדה לקחת את הרשעת

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

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37עשרה ימים מקבלת 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                    
                      

          23.12.2014 
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  (ד)3 -ו ז()3 על סעיפים ועדת המשמעת בעבירותבפני  םהואש הסטודנט

 דלוק טלפון נייד וברשות נמצא, "תאטרון בחברה" גמר בקורסבשעת בחינת לסטודנטים, בכך ש

 .בניגוד להוראות

הופיע לדיון והודה בהאשמות המיוחסות לו. הסטודנט ציין כי הגיע לבחינה ללא תיק ולכן  הסטודנט

 לבצע עבירה. השאיר את הטלפון בכיסו וכי לא היה בכוונתו

אחזקת בגין  ועל פי הודאת את הסטודנט להרשיע ההחליטו עיינה בחומר הנלווה ועדת המשמעת

 בשעת בחינה בניגוד להוראות. נייד

בשעת  ניידכי היות ולא ניתן לשלול לחלוטין אפשרות של שימוש ב פה אחדהחליטה  הוועדה

 תקנון.)ח( ל4הבחינה, אין מנוס מפסילת הבחינה וזאת ע"פ סעיף 

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

והבעת קורס ובנזק הניכר שנלווה לעונש כבד זה, והחליטה פה אחד כי לאור הודאת הסטודנט 

 יש להשית על הסטודנטהייתה כוונה מראש לבצע עבירה, החרטה הכנה, ומשום שהתרשמה שלא 

)יג( לתקנון, אלא שקנס זה הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם 4על פי סעיף ₪  500כספי בסך קנס 

 למשך שנתיים. הסטודנט יבצע עבירת משמעת דומה 

ורשע בעבירה נוספת בעתיד, תדע י חלילה אםכי  ,להתריע בפני הסטודנט ועדת המשמעת מבקשת

 .והנוכחית בחשבון בבואה לגזור את עונש והוועדה לקחת את הרשעת

 יש לאפשר לסטודנט לגשת למועד בחינה נוסף בקורס בסמסטר הקרוב.

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

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37עשרה ימים מקבלת 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                    
                       

          23.12.2014 
 

 פסק דין
 

בשעת לתקנון המשמעת לסטודנטים, בכך ש (ד)3 -ו ז()3 על סעיפים ועדת המשמעת בעבירותבפני  םהואשהסטודנט 

ובו  בניגוד להוראות טלפון נייד וברשות נמצא, "החוויה התיאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון" גמר בקורסבחינת 

 חומר עזר אסור.

נייד במצב טיסה בשעת הבחינה, התנצל על כך וציין כי לא עשה בו  מכשיר והודה כי החזיקהופיע לדיון  הסטודנט

שימוש. הסטודנט טען כי המשגיחה ביקשה ממנו סיסמא על מנת להתחבר למייל שלו ופתחה את קובץ הוורד שהיה 

 בתוכו.

 ועדת המשמעת שמעה את הסטודנט וביקשה לבדוק את גרסתו אל מול המשגיחה והרץ שהגישו את התלונה ובהתאם

 לקיים דיון נוסף.

 לאחר בירור שנעשה אל מול המשגיחה והרץ שנכחו בבחינה, זומן הסטודנט לדיון נוסף בעניינו.

אך ציין כי לא הוא פתח את המייל  ,הסטודנט הודה שהיה ברשותו טלפון דלוק במצב טיסה ובמייל חומר הקשור לקורס

 אלא המשגיחה.

אחזקת בגין  ,ועל פי הודאת את הסטודנט להרשיע ההחליטו הנלווה עיינה בחומרו שמעה את הסטודנט ועדת המשמעת

 בשעת בחינה בניגוד להוראות. נייד

בשעת הבחינה, אין מנוס מפסילת  ניידכי היות ולא ניתן לשלול לחלוטין אפשרות של שימוש ב פה אחדהחליטה  הוועדה

 )ח( לתקנון.4הבחינה וזאת ע"פ סעיף 

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

קנס  יש להשית על הסטודנט הבעת החרטהלאור שנלווה לעונש כבד זה, והחליטה פה אחד כי לאור הודאת הסטודנט ו

הסטודנט יבצע עבירת )יג( לתקנון, אלא שקנס זה הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם 4על פי סעיף ₪  800כספי בסך 

 למשך שנתיים. משמעת דומה 

ורשע בעבירה נוספת בעתיד, תדע הוועדה לקחת את י חלילה אםכי  ,להתריע בפני הסטודנט ועדת המשמעת מבקשת

 .והנוכחית בחשבון בבואה לגזור את עונש והרשעת

 יש לאפשר לסטודנט לגשת למועד בחינה נוסף בקורס בסמסטר הקרוב.

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

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37דין 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                    
                      

          23.12.2014 
 

 פסק דין

 

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

טלפון נייד החזיקה  ",החברה הערבית בישראלבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 ואזניות ונשמעו רחשי שיחה מכיוונה בניגוד להוראות.

הפגמים כי לאור  ,ומצאה פה אחדועדת המשמעת שמעה את הסטודנטית ועיינה בתיק התלונה 

הסתירה בגרסת המשגיחה לגבי הימצאות הנייד ברשות הסטודנטית והמהותיים בכתב התלונה 

 בשעת הבחינה, יש לזכות הסטודנטית מחמת הספק.

 

ימים  עשרהעומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך  לקובל

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רביע אלג'מאלמר               ד"ר נורית גולדמן            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  (ד)3 -ו )ז( 3 על סעיפים ועדת המשמעת בעבירותבפני  מההואש יתהסטודנט

טלפון נייד  הברשות נמצא", החברה הערבית בישראלבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .בניגוד להוראות

הופיעה לדיון והודתה כי הגיעה באיחור של חמש דקות לבחינה ושכחה את הנייד בכיס  יתהסטודנט

 המכנסיים בתום לב.

על  יתאת הסטודנט להרשיע ההחליטו עיינה בחומר הנלווהו הסטודנטיתעה את מש ועדת המשמעת

 אחזקת נייד בשעת בחינה בניגוד להוראות.ה בגין פי הודאת

כי היות ולא ניתן לשלול לחלוטין אפשרות של שימוש בנייד בשעת  פה אחדהחליטה  הוועדה

 )ח( לתקנון.4הבחינה, אין מנוס מפסילת הבחינה וזאת ע"פ סעיף 

לגרסתה של  הסטודנטית הגיעה באיחור לבחינה והוועדה האמינהמכיוון שות המקרה, יבבנס

כספי הוועדה החליטה להשית על הסטודנטית קנס  בשגגה ובתום לב, נעשתהשהעבירה  הסטודנטית

)יג( לתקנון, אלא שקנס זה הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנטית 4ע"פ סעיף ₪  600בסך 

  דומה במשך שנתיים. תבצע עבירת משמעת

ורשע בעבירה נוספת בעתיד, תדע ת חלילה אםכי  ,יתלהתריע בפני הסטודנט ועדת המשמעת מבקשת

 .ההנוכחית בחשבון בבואה לגזור את עונש ההוועדה לקחת את הרשעת

עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך  ית ולקובללסטודנט

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

 

 

 

 

 

 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

 

לתקנון המשמעת  (ז)3 -ו (ד) 3 על סעיפים ועדת המשמעת בעבירותבפני  מההואש יתהסטודנט

טלפון נייד  הברשות נמצא", קריאה: תיאוריה ומעשהבשעת בחינת גמר בקורס "שלסטודנטים, בכך 

 .בניגוד להוראות

טענה כי הגיעה באיחור של עשר דקות לבחינה ושכחה את הנייד ית הופיעה לדיון והסטודנט

למשגיחה מיוזמתה הבחינה בו קראה . בניגוד לגרסת המשגיחה, הסטודנטית טענה שכאשר ברשותה

 על מנת שתיקח אותו.

על  יתאת הסטודנט להרשיע ההחליטו עיינה בחומר הנלווהו עה את הסטודנטיתמש ועדת המשמעת

 אחזקת נייד בשעת בחינה בניגוד להוראות.ה בגין פי הודאת

ת ולא ניתן לשלול לחלוטין אפשרות של שימוש בנייד בשעת כי היו פה אחדהחליטה  הוועדה

 )ח( לתקנון.4הבחינה, אין מנוס מפסילת הבחינה וזאת ע"פ סעיף 

ע"פ ₪  800להשית על הסטודנטית קנס כספי בסך פה לקבל את גרסת המשגיחה, ו הוועדה החליטה

יהיה שקנס זה פה אחד . בשל הנסיבות האישיות של הסטודנטית החליטה הוועדה )יג( לתקנון4סעיף 

  על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנטית תבצע עבירת משמעת דומה במשך שנתיים.

ורשע בעבירה נוספת בעתיד, תדע ת חלילה אםכי  ,יתלהתריע בפני הסטודנט ועדת המשמעת מבקשת

 .הון בבואה לגזור את עונשהנוכחית בחשב ההוועדה לקחת את הרשעת

 

עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך  ית ולקובללסטודנט

 (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                    
                      

          4.11.2014 
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  (ז)3 -ו (ד)3 על סעיפים ועדת המשמעת בעבירותבפני  םואשההסטודנט 

 וברשות נמצא", אימפריאליזם ואימפריהרומא: בשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .בניגוד להוראות טלפון נייד

וציין כי הנייד נשכח בכיסו בתום לב וכי לא  ,הופיע לדיון והודה בעבירות המיוחסות לוהסטודנט 

 הייתה בכוונתו לבצע עבירה.

שמעה את הסטודנט ועיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנט על פי ועדת המשמעת 

 הודאתו באי מילוי הוראות ואחזקת נייד בשעת בחינה.

בנסיבות המקרה לא ניתן לשלול בוודאות את האפשרות שנעשה ועדת המשמעת החליטה פה אחד כי 

 )ח( לתקנון.4י סעיף אין מנוס מפסילת הבחינה על פשימוש בטלפון, ולכן 

 ולא להשית על הסטודנט עונש נוסף.לקבל את המלצת הקובל הוועדה החליטה בנסיבות המקרה 

ורשע בעבירה נוספת בעתיד, תדע י חלילה אםכי  ,להתריע בפני הסטודנט ועדת המשמעת מבקשת

 .והנוכחית בחשבון בבואה לגזור את עונש והוועדה לקחת את הרשעת

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 הורם גליליימר             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                    
                       

          26.10.2014 
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  (ד)3 -ו )ז(3 על סעיפים ועדת המשמעת בעבירותבפני  מההואש יתהסטודנט

 נמצא", סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של ישראלבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .טלפון נייד בניגוד להוראות הברשות

, וטענה כי שכחה הטלפון הנייד היה בכיסה בשעת הבחינהית הופיעה לדיון והודתה כי הסטודנט

 .לבצע עבירהכוונה כל לה לא הייתה כי בתום לב ו אותו בכיסה

על  יתאת הסטודנט להרשיע ההחליטו ,עיינה בחומר הנלווהו עה את הסטודנטיתמש ועדת המשמעת

 אחזקת נייד בשעת בחינה בניגוד להוראות.ה בגין פי הודאת

לב, וכי לא עשתה שימוש -הוועדה קיבלה פה אחד את גרסת הסטודנטית לפיה העבירה נעשתה בתום

 הטלפון במהלך הבחינה.  במכשיר

במקרים בהם הסטודנט  גםרשע בהחזקת חומר אסור והוועדה פוסלת את הבחינה של מי שהברגיל 

את האפשרות שנעשה שימוש בוודאות לב, חוץ מאשר במקרים נדירים בהם ניתן לשלול -שגה בתום

א מתקיימת לכל ספק של בר, ולוודא מעזאת כדי לשמור על ההגינות שבבחינות .אסורהבחומר 

 . אפליה בין נבחנים שונים

 ויוצא דופן.  הוא מקרה חריג שלפניה בבואה לדון בעונש מצאה הוועדה כי המקרה עם זאת,

, אביב-את לימודיה לתואר השני באוניברסיטת תל הנוכחי עוד בחודשאמורה להתחיל הסטודנטית 

ציון עובר בקורס "סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של ישראל" הוא תנאי הכרחי לתחילת לימודיה, ו

תפקידה של הוועדה אינו להחיל באופן מכאני ועיוור כללים, אלא  .עלולים להידחות בשנה תמימהש

ה, היות שמדובר בנזק כבד לסטודנטית שאינו הולם את חומרת העבירלעיין ולשפוט כל מקרה לגופו. 

לאחר שביקשה את חוות דעתו קל וחומר כאשר הוועדה מצאה פה אחד שהעבירה נעשתה בשגגה, ו

לפנים משורת והחליטה הוועדה פה אחד שבנסיבות המקרה המיוחדות ועיינה בה, של מרכז הקורס 

 מידתית בסטודנטית. -, כדי למנוע פגיעה לאאין לפסול את הבחינה הדין

 

כאמור, הוועדה קיבלה פה אחד את גרסת הסטודנטית בהתבסס על דבריה ודברי המרכז, לפיהם לא 

 שני ת הוועדהלהחלטהתכוונה לבצע עבירה ולא השתמשה במכשיר הטלפון. בהינתן קביעה זו, 

ישנה דיספרופורציה משוועת בין חומרת העבירה לבין  -שיקול מן הצדק ראשית, . מרכזיים טעמים

וי לסטודנטית. שנית, עם כל החשיבות של הקפדה על טוהר הבחינות כדי למנוע אפליה בין הנזק הצפ

הנזק הממשי  לעומתזה  במקרהעקרון פורמאלי הקפדה על האת , במקרה שלפנינו יש לשקול נבחנים

זה מחייב את חריג שייגרם לסטודנטית. הוועדה מצאה פה אחד שאיזון נכון בין הערכים במקרה 

 להמשיך בלימודיה. לסטודנטיתבדיקת הבחינה כדי לאפשר 



  

₪  200קנס כספי של בנוסף, החליטה הוועדה פה אחד לאור התרשלות הסטודנטית להשית עליה 

 )יג( לתקנון.4ע"פ סעיף 

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

 ך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה.תו  09-7782207בטלפון 

ורשע בעבירה נוספת בעתיד, תדע ת חלילה אםכי  יתלהתריע בפני הסטודנט ועדת המשמעת מבקשת

 .ההנוכחית בחשבון בבואה לגזור את עונש ההוועדה לקחת את הרשעת

 

עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך  ית ולקובללסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37עשרה ימים מקבלת 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

 

לתקנון המשמעת  (ד)3 -ו )ז(3 על סעיפים ועדת המשמעת בעבירותבפני  מההואש יתהסטודנט

", החוויה התיאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרוןבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .טלפון נייד בניגוד להוראות הברשות נמצא

ברשותה בשעת הבחינה. הסטודנטית ציינה הטלפון הנייד היה ית הופיעה לדיון והודתה כי הסטודנט

 ץ התנצלה על המעשה וטענה כי לא עשתה בו שימוש.כי הייתה שרויה בלח

על  יתאת הסטודנט להרשיע ההחליטו עיינה בחומר הנלווהו עה את הסטודנטיתמש ועדת המשמעת

 אחזקת נייד בשעת בחינה בניגוד להוראות.ה בגין פי הודאת

כי היות ולא ניתן לשלול לחלוטין אפשרות של שימוש בנייד בשעת  פה אחדהחליטה  הוועדה

 )ח( לתקנון.5הבחינה, אין מנוס מפסילת הבחינה וזאת ע"פ סעיף 

בנסיבות המקרה ומכיוון שמדובר בסטודנטית חדשה, החליטה הוועדה להשית על הסטודנטית קנס 

תנאי ולא יופעל אלא אם  )יג( לתקנון, אלא שקנס זה הינו על4ע"פ סעיף ₪  500כספי בסך 

  הסטודנטית תבצע עבירת משמעת דומה במשך שנתיים.

 

ורשע בעבירה נוספת בעתיד, תדע ת חלילה אםכי  יתלהתריע בפני הסטודנט ועדת המשמעת מבקשת

 .ההנוכחית בחשבון בבואה לגזור את עונש ההוועדה לקחת את הרשעת

 

עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך  ית ולקובללסטודנט

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37עשרה ימים מקבלת 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

 

לתקנון המשמעת  (ז)3 -ו (,ד)3 על סעיפים ועדת המשמעת בעבירותבפני  םהואש הסטודנט

  טלפון נייד וברשות נמצא", החברה הערבית בישראלבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .בניגוד להוראות בשימוש

 ודחייתו ולכן הדיון התקיים בהעדרולא ביקש את  לדיון לא הופיעלדיון כדין, אך  ןזומהסטודנט 

 לתקנון המשמעת.ב' 30סעיף וזאת על פי הוראות 

 היה ברשותו טלפון נייד דלוקשהסטודנט  הבגרסת הסטודנט כפי שנכתבה בטופס התלונה, הוד

 כי שכח לכבותו. בשעת הבחינה

 תחזקהב ועל פי הודאת את הסטודנט להרשיע ההחליטו ועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה

  .טלפון נייד בשעת בחינה בניגוד להוראותב

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

ולא להשית על הסטודנט החליטה הוועדה לקבל את המלצת הקובל בסטודנט חדש, מכיוון שמדובר 

 עונש נוסף.

ורשע בעבירה נוספת בעתיד, תדע י חלילה אםכי להתריע בפני הסטודנט  ועדת המשמעת מבקשת

 .והנוכחית בחשבון בבואה לגזור את עונש והוועדה לקחת את הרשעת

 

לסטודנט 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             מוסטיגמןד"ר רז           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

 

 

לתקנון המשמעת  (ז)3 -ו (,ד)3 על סעיפים ועדת המשמעת בעבירותבפני  םהואש הסטודנט

בניגוד  טלפון נייד וברשות נמצא", דיני חוזיםבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .להוראות

ולא עשה בו  ,בתום לבוהודה כי בשעת הבחינה השאיר בכיסו טלפון נייד  הופיע לדיוןהסטודנט 

 טעות זו בשנית.. הסטודנט התנצל על המקרה והבטיח לא לחזור על שימוש

על פי  את הסטודנט להרשיע ההחליטו עיינה בחומר הנלווהו שמעה את הסטודנט ועדת המשמעת

  .חזקת טלפון נייד בשעת בחינה בניגוד להוראותהב והודאת

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

 עונש נוסף מעבר לפסילת הבחינה. שיתהלא להחליטה הוועדה  בנסיבות המקרה

ורשע בעבירה נוספת בעתיד חלילה, י חלילה אםכי להתריע בפני הסטודנט  ועדת המשמעת מבקשת

 .והנוכחית בחשבון בבואה לגזור את עונש ותדע הוועדה לקחת את הרשעת

 

 

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

 (09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38ו  37 עשרה ימים מקבלת 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

 

 

לתקנון המשמעת  (ז)3 -ו (,ד)3 על סעיפים ועדת המשמעת בעבירותבפני  מההואש יתהסטודנט

 הברשות נמצא", ( Bרמהאנגלית לצרכים אקדמיים )בשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .בניגוד להוראות בשימוש  טלפון נייד

דחייתו ולכן הדיון התקיים ולא ביקשה את לדיון לא הופיעה לדיון כדין, אך  נהזומ יתהסטודנט

  ב' לתקנון.30הוראות סעיף , על פי בהעדרה

בגרסת הסטודנטית כפי שנכתבה בטופס התלונה, הודתה הסטודנטית כי השתמשה בטלפון הנייד 

 .Googleבשעת הבחינה על מנת להיעזר בו לחיפוש תרגום מילה במילון של 

ה חזקהב ,העל פי הודאת יתאת הסטודנט להרשיע ההחליטו ועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה

  .טלפון נייד בשעת בחינה בניגוד להוראותב ושימוש

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

מכיוון שמדובר בקורס ראשון של הסטודנטית ובעבירת משמעת ראשונה, החליטה הוועדה לקבל 

 ולא להשית על הסטודנטית עונש נוסף.את המלצת הקובל 

בעבירה נוספת בעתיד, תדע  חלילה ורשעתאם כי  יתלהתריע בפני הסטודנט המשמעת מבקשתועדת 

 .ההנוכחית בחשבון בבואה לגזור את עונש ההוועדה לקחת את הרשעת

 

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

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

 

 

 

 

 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                    
                       

          29.9.2014 
 

 פסק דין

 

 

לתקנון המשמעת  (ז)3 -ו (,ד)3 על סעיפים ועדת המשמעת בעבירותבפני  םהואשהסטודנט 

בניגוד  טלפון נייד וברשות נמצא", מקרו כלכלה ב'בשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .להוראות

כיוון שהגיע לבחינה  ,והודה כי בשעת הבחינה השאיר בכיסו טלפון נייד כבוי הופיע לדיוןהסטודנט 

 ללא תיק. הסטודנט התנצל על המקרה והבטיח לא לחזור על טעות זו בשנית.

על פי  את הסטודנט להרשיע ההחליטו עיינה בחומר הנלווהו שמעה את הסטודנט ועדת המשמעת

  .ד להוראותחזקת טלפון נייד בשעת בחינה בניגוהב והודאת

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

למרות שמדובר בסטודנט ותיק המכיר את הכללים בשעת בחינה, החליטה הוועדה בנסיבות המקרה 

 למשך שנתיים לכל עבירה דומה.₪  400להסתפק בקנס כספי על תנאי בסך 

ורשע בעבירה נוספת בעתיד חלילה, תדע יע בפני הסטודנט שאם להתרי ועדת המשמעת מבקשת

 .והנוכחית בחשבון בבואה לגזור את עונש והוועדה לקחת את הרשעת

 

 

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

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

 

 

 

 

 מר פנחס טננבאום           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 (,ד)3 על סעיפים ועדת המשמעת בעבירותבפני  םהואשהסטודנט 

 טלפון נייד וברשות נמצא", מבוא למקרו כלכלהבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 ., וכי שהה בשירותים עם הטלפון ברשותובניגוד להוראות

עקב שהותו בחו"ל נבצר ממנו מלהופיע לדיון ובהתאם לבקשתו לדיון כדין, אך  ןזומהסטודנט 

 הדיון בהעדרו.התקיים 

הדיון, הודה הסטודנט כי שכח את הטלפון הנייד ברשותו בתום  שעתשיחה טלפונית עם הסטודנט בב

 לבצע עבירה. לו כוונהוכי לא היתה  ,המצב הביטחוני באותה עת בשל ,לב ומתוך לחץ

חזקת טלפון הב ,ועל פי הודאת את הסטודנט להרשיע ההחליטו ועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה

  .ייד בשעת בחינה בניגוד להוראותנ

מכשיר היות ולא ניתן לשלול את האפשרות שנעשה שימוש ב כי ,ועדת המשמעת החליטה פה אחד

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

 )ב( לתקנון.4בנסיבות המקרה, החליטה הוועדה להסתפק בעונש של נזיפה על פי סעיף 

נוספת בעתיד חלילה,  ת משמעתורשע בעבירילהתריע בפני הסטודנט שאם  המשמעת מבקשת ועדת

 .והנוכחית בחשבון בבואה לגזור את עונש ותדע הוועדה לקחת את הרשעת

 

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

 (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         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 על סעיפים ועדת המשמעת בעבירותבפני  מההואש יתהסטודנט

 הברשות נמצא", תקשורת: טכנולוגיה, חברה ותרבותבשעת בחינת גמר בקורס "ש לסטודנטים, בכך 

 .בניגוד להוראות בשימוש ובו חומר עזר אסור טלפון נייד

 .והביעה חרטה על המעשה הודתה בעבירות המיוחסות לההופיעה לדיון,  יתהסטודנט

 .העל פי הודאת יתאת הסטודנט להרשיע ההחליטו המשמעת עיינה בחומר הנלווהועדת 

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

והבעת החרטה על  ל כוונתה לבצע עבירהע, הודאתה יתבהתחשב בנסיבות האישיות של הסטודנט

על פי סעיף ₪  1000 בסךהשית על הסטודנטית קנס כספי ל ברב קולותהוועדה  ה, החליטהמקרה

 על תנאי למשך שנתיים לכל עבירה דומה.₪  600)יג( לתקנון, מתוכם 4

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

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

לאור  ,בעונש של ביטול הבחינהבמקרה זה להסתפק  ראוי היהכי ר אילון "דסבור  בדעת מיעוט,

יתר על כן, היות שהקובל  הבעת החרטה הכנה על המעשה.לאור ו בכוונתה הודאת הסטודנטית

תנאי, ולא נפל פגם מובהק בשיקול דעתו, אין מקום -הסתפק בהמלצה על ביטול בחינה ועונש על

לא ניתנה  ,להחמיר בעונש מעבר לדרישת הקובל. לבסוף, היות שהקובל לא המליץ על קנס כספי

ודק להשית עליה ואין זה צ לסטודנטית הזדמנות נאותה להגיב להמלצה לעונש כזה במהלך הדיון

 .עונש כספי, למרות שהקנס בפועל הוא קנס צנוע

ורשע בעבירה נוספת בעתיד, תדע תחלילה שאם  יתלהתריע בפני הסטודנט ועדת המשמעת מבקשת

 .ההנוכחית בחשבון בבואה לגזור את עונש ההוועדה לקחת את הרשעת

י בית הדין לערעורים תוך עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפנ יתלסטודנטלקובל ו

 (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         14.9.2014

 

 המשמעתהממונה על  ןסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג

 

 



  

 האוניברסיטה  הפתוחה     
ועדת משמעת                    
                       

          23.9.2014 
 

 פסק דין

 

 

לתקנון המשמעת )ז( 3 -ו 1)ו(3)ד(, 3 על סעיפים ועדת המשמעת בעבירותבפני  םהואש הסטודנט

טלפון נייד  וברשות נמצא", הדתלהיסטוריה של  מבואבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .בניגוד להוראות

על והודה כי הגיע באיחור לבחינה ומתוך לחץ הניח את הטלפון הנייד עם ב"כ,  הופיע לדיון הסטודנט

השולחן. עוד ציין כי המתין להודעה מעבודתו וכי באפשרותו להציג בפני הוועדה את ההודעות 

על מנת להוכיח כי לא נעשה שימוש בחומר עזר אסור בשעת  ,בזמן הבחינה התקבלו לטלפון הניידש

 הבחינה.

 את הסטודנט להרשיע ההחליטו עיינה בחומר הנלווהו שמעה את הסטודנט וב"כ, ועדת המשמעת

 להוראות. אי ציותבגין 

, אין הכרח לפסול אפשר היה לעשות כל שימוש בטלפון הנייד-עולה בבירור שאיהראיות מהיות ש

 חינה.באת ה

המקרה ובזמן הקצר בו הנייד היה ברשות הסטודנט בזמן הבחינה החליטה בהתחשב בנסיבות 

 ן המשמעת.)ב( לתקנו4הוועדה להסתפק בעונש של נזיפה על פי סעיף 

ורשע בעבירה נוספת בעתיד חלילה, תדע ילהתריע בפני הסטודנט שאם  ועדת המשמעת מבקשת

 הנוכחית בחשבון בבואה לגזור את עונשו. והוועדה לקחת את הרשעת

 

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

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

 

 

 

 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

 

לתקנון המשמעת  (ז)3 -ו (ד)3 על סעיפים ועדת המשמעת בעבירותבפני  מההואש יתהסטודנט

טלפון נייד  הברשות נמצא", טיביתיפסיכולוגיה קוגנבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .בניגוד להוראות

 במהלך הבחינה עקב תקלה במזגן בכיתת הבחינה המתינוכי  ,ית הופיעה לדיון והודתההסטודנט

המשיכה את הבחינה יד מתיקה. עם כניסתה לכיתה, ובזמן זה הוציאה את הני ,למעבר לכיתה אחרת

לב. עוד ציינה הסטודנטית כי הביעה רצון שהמשגיחה תבצע  והניחה את הנייד על השולחן בתום

 בדיקה של הנייד לוודא שלא נשעה בו שימוש בזמן הבחינה.

נעשה  היות שהראיות מצביעות כי לא. עיינה בחומר הנלווהו עה את הסטודנטיתמש ועדת המשמעת

 חינה.ב, אין הכרח לפסול את השימוש בחומר עזר

בשעת הבחינה ולכן החליטה לזכות את  הבלבול שארעהוועדה התרשמה כי המקרה ארע עקב 

 אשמה.כל הסטודנטית מ

 

 

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

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

 

 

 

 

 

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

 הממונה על המשמעת         10.9.2014

 

 הממונה על המשמעת גןס

 

 הממונה על המשמעת ןסג

 

 

 

 



  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

          23.9.2014 
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  (ד)3 -ו)ז( 3 על סעיפים ועדת המשמעת בעבירותבפני  מההואש יתהסטודנט

", להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה מבואבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .טלפון נייד בניגוד להוראות הברשות נמצא

 ית הופיעה לדיון והודתה כי הניחה טלפון נייד "לא חכם" על השולחן אל מול המשגיחההסטודנט

 והתנצלה על המקרה.

על  יתאת הסטודנט להרשיע ההחליטו עיינה בחומר הנלווהו עה את הסטודנטיתמש ועדת המשמעת

 ה בגין אי ציות להוראות האו"פ.פי הודאת

אין הכרח לפסול את החליטה הוועדה כי , היות שהראיות מצביעות כי לא נעשה שימוש בחומר עזר

 חינה.בה

 ה, החליטוהבעת החרטה על המקרה יתהסטודנטהאישיות של המקרה ובנסיבות בהתחשב בנסיבות 

 )ב( לתקנון.4לנזוף בסטודנטית על פי סעיף הוועדה 

ורשע בעבירה נוספת בעתיד חלילה, תדע תשאם  יתלהתריע בפני הסטודנט ועדת המשמעת מבקשת

 .ההנוכחית בחשבון בבואה לגזור את עונש ההוועדה לקחת את הרשעת

עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך  ית ולקובללסטודנט

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

 

 

 

 

 

 

 

 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

 

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

נייד בניגוד  ה טלפוןנמצא ברשות", 19-מוסכמות יסוד של הרומן במאה הבשעת בחינת גמר בקורס "בכך ש

 להוראות.

לכן הדיון בעניינה התקיים אך לא הופיעה לדיון ולא ביקשה את דחייתו ו, כדין ןלדיו נהזומ יתטהסטודנ

 לתקנון המשמעת. 'ב30בהתאם לסעיף בהעדרה 

בגירסת הנבחנת כפי שמופיעה בטופס התלונה, הודתה הסטודנטית כי שכחה את הטלפון הנייד כבוי בכיסה 

 בתום לב.

והחליטו להרשיע את הסטודנטית על פי הודאתה באחזקת נייד בשעת חברי הוועדה עיינו בחומר הנלווה 

 בחינה בניגוד להוראות.

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

)יג( לתקנון, 4על פי סעיף ₪  1000קנס כספי בסך  יתוועדת המשמעת החליטה פה אחד להשית על הסטודנט

 שח על תנאי למשך שנתיים לכל עבירה דומה.  500מתוכם 

לשלם במזכירות  יתעל הסטודנטאת הקנס . לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ ויועברדמי הקנס 

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

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

 לקחת בחשבון את הרשעתה הקודמת בבואה לגזור את עונשה

 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

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

 

 

 

 רביע אלג'אמלמר         עו"ד שגיא גרשגורן       יובל אילוןד"ר            עד הדיון:מו   

 הממונה על המשמעת         10.9.2014   

 

 הממונה על המשמעת ןסג  

 

 הממונה על המשמעת ןסג  

 

  



 

  

      

        

        

 



  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          8.7.2014 
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  (ז)3 -ו 1(ו)3 )ה(,3 על סעיפים ועדת המשמעת בעבירותבפני  מההואש יתהסטודנט

 טלפון נייד הברשות נמצא", ג'נוסייד )רצח עם(בשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .בניגוד להוראות בשימוש

לתלונה  הבתגובת .העל פי בקשת ההתקיים בהעדר הלדיון כדין, אך הדיון בעניינ נהזומ יתהסטודנט

אך השימוש בו לא היה קשור  ,היה ברשותה בשעת הבחינהכי הטלפון הנייד  ,יתהסטודנט תההוד

 לבחינה והביעה התנצלות על המעשה.

חזקת הב העל פי הודאת יתאת הסטודנט להרשיע ההחליטו ועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה

  .טלפון נייד בשעת בחינה בניגוד להוראות

תן לשלול את האפשרות שנעשה בטלפון שימוש, היות שלא ניוועדת המשמעת החליטה פה אחד כי 

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

פה אחד הוועדה  ה, החליטוהבעת החרטה על המקרה יתבהתחשב בנסיבות האישיות של הסטודנט

על תנאי למשך ₪  200)יג( לתקנון, מתוכם 4על פי סעיף ₪  400להשית על הסטודנטית קנס כספי של 

 שנתיים לכל עבירה דומה.

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

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

ורשע בעבירה נוספת בעתיד, תדע תחלילה שאם  יתלהתריע בפני הסטודנט ועדת המשמעת מבקשת

 .ההנוכחית בחשבון בבואה לגזור את עונש ההוועדה לקחת את הרשעת

 

עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך  יתלסטודנטלקובל ו

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

 

 

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

 הממונה על המשמעת         1.7.2014

 

 הממונה על המשמעתנית סג

 

 הממונה על המשמעת ןסג

 

 



  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          8.7.2014 
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  (ז)3 -ו 1(ו)3 על סעיפים ועדת המשמעת בעבירותבפני  םהואשהסטודנט 

ברשותו טלפון נייד בניגוד  נמצא", מבוא לפסיכולוגיהבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .להוראות

 זומן לדיון כדין, אך הדיון בעניינו התקיים בהעדרו על פי בקשתו.הסטודנט 

קט וכי לא הייתה בכוונתו הודה הסטודנט כי הטלפון הנייד היה בכיסו במצב ש ,בתגובתו לתלונה

 לבצע עבירה.

חזקת טלפון הו בעל פי הודאת את הסטודנט להרשיע ההחליטו ועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה

, אין היות שהראיות מצביעות כי לא נעשה שימוש בחומר עזר .נייד בשעת בחינה בניגוד להוראות

 חינה.בהכרח לפסול את ה

הוועדה לקבל את  ה, החליטוהבעת החרטה על המקרה הסטודנטבהתחשב בנסיבות האישיות של 

 )ב( לתקנון.4המלצת הקובל ולנזוף בסטודנט על פי סעיף 

להתריע בפני הסטודנט שאם יורשע בעבירה נוספת בעתיד חלילה, תדע  ועדת המשמעת מבקשת

 הוועדה לקחת את הרשעתו הנוכחית בחשבון בבואה לגזור את עונשו.

 

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

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

 

 

 

 

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

 הממונה על המשמעת         1.7.2014

 

 נה על המשמעתוהממנית סג

 

 הממונה על המשמעת ןסג

 

    

    

        

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
          

        8.7.2014 

 

 פסק דין

בכך  לתקנון המשמעת(ז)3–ו (ד)3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים םהואשהסטודנט 

 .השתמש בטלפון נייד בניגוד להוראות", כלכלה בין דוריתבשעת בחינת גמר בקורס "ש

 הופיע לדיון, הודה בהאשמות המיוחסות לו והביע חרטה עמוקה על המעשה.הסטודנט 

על פי  והחליטה להרשיע את הסטודנט ,עיינה בחומר הנלווהו שמעה את הסטודנט ועדת המשמעת

רשות הסטודנט בזמן הבחינה, לא ניתן בהיות שהטלפון היה כי  ,הוועדה החליטה פה אחד .והודאת

 )ח( לתקנון.4אין מנוס מפסילת הבחינה על פי סעיף ולכן  ,לשלול את האפשרות שנעשה בו שימוש

בשווי הניכר של עלות קורס כנובע  , הוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסטודנטבנסיבות המקרה

בעת החרטה הו ולאור הודאתכבד זה, ו ונדיר פסילת קורס ובנזק הניכר שנלווה לעונש מהעונש של

 250מתוכם  )יג( לתקנון4על פי סעיף ₪  500בסך החליטה פה אחד להשית על הסטודנטית קנס כספי 

דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים  למשך שנתיים לכל עבירה דומה.על תנאי ₪ 

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

 .09-7782207פסק דין זה בטלפון 

ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע יהוועדה מבקשת להתריע בפני הסטודנט כי אם חלילה 

 .והקודמת בבואה לגזור את עונש והרשעתהוועדה לקחת בחשבון את 

 " בסמסטר הקרוב.כלכלה בין דוריתיש לאפשר לסטודנט לגשת לבחינה נוספת בקורס "

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

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

 

 

 

 

 

 הורם גליליימר  יוליה ברשדסקי ליבוביץגב'  יובל אילוןד"ר  עד הדיון:מו  

 סגן הממונה על המשמעת הממונה על המשמעת ניתסג הממונה על המשמעת 1.7.2014

 



  

 האוניברסיטה  הפתוחה     
ועדת משמעת                   
                        

          8.7.2014 
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  (ז)3 -ו (,ד)3 על סעיפים ועדת המשמעת בעבירותבפני  מההואש יתהסטודנט

 טלפון נייד הברשות נמצא", המזרח התיכון בימינובשעת בחינת גמר בקורס "שלסטודנטים, בכך 

 .בניגוד להוראות

 לא הופיעה ולא ביקשה את דחייתו ולכן הדיון התקיים בהעדרה.לדיון כדין, אך  נהזומ יתהסטודנט

 היה בכיסה.כי הטלפון הנייד  יתהסטודנט תהלתלונה הוד הבתגובת

חזקת הב העל פי הודאת יתאת הסטודנט להרשיע ההחליטו ועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה

ועדת המשמעת החליטה פה אחד כי אין מנוס מפסילת  .טלפון נייד בשעת בחינה בניגוד להוראות

 )ח( לתקנון.4הבחינה על פי סעיף 

נטית ובעבירת משמעת ראשונה, החליטה הוועדה לקבל מכיוון שמדובר בקורס ראשון של הסטוד

 )ב( לתקנון.4את המלצת הקובל ולהסתפק בעונש של נזיפה על פי סעיף 

, תדע בעבירה נוספת בעתיד חלילה ורשעתשאם  יתלהתריע בפני הסטודנט ועדת המשמעת מבקשת

 .ההנוכחית בחשבון בבואה לגזור את עונש ההוועדה לקחת את הרשעת

 

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

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

 

 

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

 הממונה על המשמעת         1.7.2014

 

 הממונה על המשמעתנית סג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
             

          11.5.2014 
 

 פסק דין

 

לתקנון  (ז)3–ו 2, 1)ו(3, (ד)3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

שוחחה עם סטודנטית ", הוראה יחידניתבשעת בחינת גמר בקורס "המשמעת לסטודנטים, בכך ש

 .נמצא ברשותה טלפון נייד בניגוד להוראותאחרת ו

במכתב ששלחה,  זומנה לדיון כדין אך הדיון בעניינה התקיים בהעדרה על פי בקשתה. יתהסטודנט

 הביעה חרטה והתנצלה על המעשה. נשכח בטעות בכיסה, י הטלפון הניידכ הסטודנטית ציינה

הוועדה  .העל פי הודאת יתוהחליטה להרשיע את הסטודנט עיינה בחומר הנלווה ועדת המשמעת

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

הניכר של עלות קורס כנובע , הוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסטודנטית בשווי בנסיבות המקרה

הבעת החרטה, לאור הודאתה וכבד זה, ו מהעונש של פסילת קורס ובנזק הניכר שנלווה לעונש

)יג( לתקנון, 4ש"ח על פי סעיף  222החליטה פה אחד להשית על הסטודנטית קנס כספי על תנאי בסך 

 למשך שנתיים לכל עבירה דומה.

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

 הוועדה לקחת בחשבון את הרשעתה הקודמת בבואה לגזור את עונשה.

 יש לאפשר לסטודנטית לגשת לבחינה נוספת בקורס "הוראה יחידנית" בסמסטר הקרוב.

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

 (20-3332823לתקנון המשמעת. )פקס  33ו  33עשרה ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר  יוליה ברשדסקי ליבוביץגב'  יובל אילוןד"ר  עד הדיון:מו  

 סגן הממונה על המשמעת הממונה על המשמעת ניתסג הממונה על המשמעת 20.4.2214

    

 



  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          11.2.5.11 
 

 פסק דין

 

 

 (ז)3 -( וד)3 בעבירות על סעיפים בשבתו כדן יחיד ,הממונה על המשמעתבפני  םהואשהסטודנט 

ברשותו  נמצא", התנהגות ארגוניתבשעת בחינת גמר בקורס "לתקנון המשמעת לסטודנטים, בכך ש

 .טלפון נייד בניגוד להוראות

מכיוון שנדרש לזמינות מלאה עבור  ,הופיע לדיון והודה שהיה ברשותו נייד בשעת הבחינההסטודנט 

 עבודתו.

על פי  את הסטודנט החליט להרשיעו בחומר הנלווה ןעיישמע את הסטודנט ו נה על המשמעתהממו

הממונה על המשמעת, לאור הסכמת  .חזקת טלפון נייד בשעת בחינה בניגוד להוראותהו בהודאת

)ח( 1הסטודנט עם המלצתו של הקובל החליט להטיל על הסטודנט עונש של ביטול בחינה על פי סעיף 

 המשמעת.לתקנון 

 בסמסטר הקרוב. "התנהגות ארגונית" יש לאפשר לסטודנט לגשת למועד בחינה נוסף בקורס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   יובל אילוןד"ר             עד הדיון:מו   

   הממונה על המשמעת         29.4.2014   

    

        

 



  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

          11.5.2014 
 

 פסק דין

 

 

 (ז)3 -( וד)3 סעיפיםבעבירות על בשבתו כדן יחיד  ,הממונה על המשמעתבפני  םהואש הסטודנט

 נמצא", מלחמה ואסטרטגיהבשעת בחינת גמר בקורס "לתקנון המשמעת לסטודנטים, בכך ש

 .ברשותו טלפון נייד בניגוד להוראות

 . הסטודנט הביע חרטה על המקרההופיע לדיון והודה שהיה ברשותו נייד בשעת הבחינההסטודנט 

 ולא הייתה בכוונתו לבצע עבירה. ,בכיס המכנסיים וציין כי הפלאפון הכבוי נשכח

על פי  את הסטודנט החליט להרשיעו ,בחומר הנלווה ןעיישמע את הסטודנט ו הממונה על המשמעת

  .חזקת טלפון נייד בשעת בחינה בניגוד להוראותהו בהודאת

מדובר בקורס אחרון של שוהיות  ,שימוש בחומר עזר אסורכל היות שהראיות מצביעות כי לא נעשה 

הסטודנט הביע חרטה עמוקה על המקרה, החליט הממונה על המשמעת לנזוף שוהיות  ,הסטודנט

 )ב( לתקנון המשמעת.4בסטודנט על פי סעיף 

, תדע הוועדה בעבירה נוספת בעתיד חלילה שאם יורשע ,הממונה מבקש להתריע בפני הסטודנט

 ור את עונשו.לקחת את הרשעתו הנוכחית בחשבון בבואה לגז

 

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

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

 

 

 

 

 

 

   יובל אילוןד"ר             עד הדיון:מו   

   הממונה על המשמעת         29.4.2014   

    

        

 



  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          11.5.2014 
 

 פסק דין

 

 

 (ז)3 -( וד)3 סעיפיםבעבירות על בשבתו כדן יחיד המשמעת  הממונה עלבפני  םהואשהסטודנט 

דמוקרטיות ודיקטטורות: בשעת בחינת גמר בקורס "לתקנון המשמעת לסטודנטים, בכך ש

 .ברשותו טלפון נייד בניגוד להוראות נמצא", פוליטיקה השוואתית

במכתב ששלח הודה  אך הדיון בעניינו התקיים בהעדרו על פי בקשתו. ,זומן לדיון כדיןהסטודנט 

 הסטודנט בהאשמות המיוחסות לו והביע חרטה.

ו באחזקת על פי הודאת את הסטודנט החליט להרשיעו בחומר הנלווה ןעיי הממונה על המשמעת

שימוש כל לא נעשה כך ש-עלהיות שהראיות מצביעות  .טלפון נייד בשעת בחינה בניגוד להוראות

  ל את הבחינה.סואסור אין הכרח לפבחומר עזר 

על המקרה, החליט הממונה  צערהסטודנט הביע שוהיות  ,ראשון של הסטודנטמדובר בקורס שהיות 

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

הממונה על המשמעת מבקש להתריע בפני הסטודנט כי אם חלילה יורשע בעתיד בעבירת משמעת 

 הרשעתו הקודמת בבואה לגזור את עונשו.נוספת, תדע ועדת המשמעת לקחת בחשבון את 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

   יובל אילוןד"ר             עד הדיון:מו   

 הממונה על המשמעת         29.4.2014   

 

  

    

 



  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          8.4.2014 
 

 פסק דין

 

 

לתקנון המשמעת  (ז)3 -( וד)3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים םהואשהסטודנט 

 נמצא", להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנועבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .ברשותו טלפון נייד בניגוד להוראות

 לא עשה בו שימוש אסור.טען שאך  ,הופיע לדיון והודה שהיה ברשותו נייד בשעת הבחינההסטודנט 

על פי  את הסטודנט החליטה להרשיעו עיינה בחומר הנלווהושמעה את הסטודנט ועדת המשמעת 

בנסיבות המקרה ובהתאם לסטנדרט  .ו באחזקת טלפון נייד בשעת בחינה בניגוד להוראותהודאת

 )ח( לתקנון.4החליטה הוועדה לקבל את המלצת הקובל ולפסול את הבחינה על פי סעיף  ,הראוי

 בקורס בסמסטר הקרוב.יש לאפשר לסטודנט לגשת למועד בחינה נוסף 

 

 

לסטודנט 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 הממונה על המשמעת ןסג     הממונה על המשמעת ניתסג   הממונה על המשמעת          4.4.4924    

    

        

 



 

 

 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 ", פסיכולוגיה חברתיתבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .בניגוד להוראות

 בהאשמות המיוחסות לה. תההודו ,בפני הוועדה ההופיע יתהסטודנט

על  יתוהחליטה להרשיע את הסטודנט עיינה בחומר הנלווהו יתשמעה את הסטודנט ועדת המשמעת

לקבל את המלצת הקובל ולהשית על הסטודנטית עונש של ביטול  חברי הוועדה החליטו .ההודאתפי 

 )ח( לתקנון.4הבחינה על פי סעיף 

 .בסמסטר הקרוב "פסיכולוגיה חברתית" בקורס להיבחן במועד נוסף יתיש לאפשר לסטודנט

 

עורים תוך עשרה עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לער 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                   
                      

                             80.02.4.      
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  (ז)3 -( וד)3 סעיפים בפני ועדת המשמעת בעבירות על םהואשהסטודנט 

ברשותו טלפון נייד בניגוד  ", החזיקהוראה יחידניתבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 0להוראות

להגיע לדיון וביקש לקיים את הדיון  ונבצר ממנהסביר שבמכתב ששלח  כדין0 ןלדיו ןזומהסטודנט 

לא הייתה לו כוונה מראש לבצע עבירה וכי שכח את הטלפון הנייד ש הסטודנט הסביר עוד 0ובהעדר

 בכיסו והוציאו עם הגשת מחברת הבחינה למשגיחה0

חזקת טלפון הו בעל פי הודאת את הסטודנט החליטה להרשיעו עיינה בחומר הנלווהועדת המשמעת 

אמינה,  היות שוועדת המשמעת מצאה שגרסת הסטודנט 0נייד בשעת בחינה בניגוד להוראות

 להסתפק בעונש של  פה אחדהוועדה החליטה  ,מדובר בסטודנט חדששהיות ובנסיבות המקרה, ו

 0)ח( לתקנון.על פי סעיף הבחינה  ביטול

 

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

 (0-338.8.3.לתקנון המשמעת0 )פקס  38 ו 33עשרה ימים מקבלת פסק דין זה0 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         .20.02.4   

    

 


