
 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
           

             8.2.2015 
 

 פסק דין

 

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

 ".הכנסת שינויים במערכת החינוךמועתק בקורס " ממ"ן ההגיששלסטודנטים, בכך 

אלא  ,הופיעה לדיון  וציינה כי לא הייתה לה כוונה להגיש ממ"ן מועתק ולבצע עבירה יתהסטודנט

 הממ"ן שלה . כתיבתרק להשתמש בממ"ן אחר לצורך עזרה ב

הסטודנטית ועיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנטית על ועדת המשמעת שמעה את 

 סמך הראיות בתיק.

עונש של פסילת ו)ב( לתקנון 4על פי סעיף  ,השית על הסטודנטית עונש של אזהרההוועדה החליטה ל

 )ז( לתקנון.4הממ"ן ע"פ סעיף 

מונעת ממנה לעמוד בתמנ"ז,  לעמוד בדרישות הקורס במידה ופסילת הממ"ןיש לאפשר לסטודנטית 

 ידי כתיבת ממ"ן חלופי.-למשל על

ורשע בעתיד בעבירת משמעת ת חלילה כי אם  ,יתלהדגיש בפני הסטודנט תמבקשועדת המשמעת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הנוספת, ועדת המשמעת תדע לקחת בחשבון את הרשעת

המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך  לקובל עומדת הזכות לערער על החלטת ועדתו יתלסטודנט

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר               ד"ר אילן בן עמי           יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 המשמעתהממונה על          1.2.2015

 

 הממונה על המשמעת ןסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



     

ועדת משמעת           
              

        23.11.2015       
 

 פסק דין

 

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

 "אנליזה של ניסויים".הגישה מטלה מועתקת בקורס לסטודנטים, בכך ש המשמעת

לא הופיעה לדיון. לפנים משורת הדין ובהתאם לבקשתה של הסטודנטית, הדיון בעניינה  יתהסטודנט

 התקיים בהיעדרה.

התלונה,  בעובדות תההוד יתהסטודנט לפיוהגיעו להסדר טיעון  יתקובל האוניברסיטה והסטודנט

כי  ,מוועדת המשמעת לקבוע ביקשו הצדדים. הלמעשי אחריות הונטל התנצלותו חרטה ההביע

ביטול הממ"ן, עונש על ( לתקנון, דהיינו, ז)4עונש על פי סעיף  יהיה כדלקמן: יתשל הסטודנט העונש

ביטול )י( לתקנון, דהיינו, 4על פי סעיף  נוסף עונשש"ח ו 500)יג(, דהיינו, קנס כספי בסך 4פי סעיף 

טית תבצע עבירה דומה נוספת לא אם הסטודנ, אלא שעונש זה הינו על תנאי ולא יופעל אקורס

 בעתיד.

 

, כי קראה את הסדר הטיעון, הבינה . הסטודנטית הצהירהעיינו בחומר הנלווה חברי הוועדה

  .את הסדר הטיעון שהסכימו עליו הצדדים לאשר ההחליטולכן הוועדה  משמעותו והשלכותיו

 

 

 

 

 

 

 

 יהורם גלילימר              גב' יוליה ברשדסקי          ערן חיותד"ר                   מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת              15.11.2015

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



  

     

ועדת משמעת                    
                       

          23.11.2015 
 

 פסק דין
 

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

 בקורס "ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל". מטלה מועתקת ההגישלסטודנטים, בכך ש

 מכתב ששלחהובהתאם לבקשתה הדיון בעניינה התקיים בהיעדרה. ב לדיון ההופיעלא  יתהסטודנט

 נעזרה באינטרנט בהכנת הממ"ן ולא ידעה שהמעשה פסול. כי  ,ציינה הסטודנטית

על פי הודאתה  ולהשית  עליה  והחליטה להרשיע הסטודנטית ועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה

אם ביטול הממ"ן כמו כן, החליטה הועדה כי . ( לתקנוןז)4על פי סעיף  פסילת הממ"ןעונש של 

הינו פסילת הקורס. עוד  יתעל הסטודנטהמוטל משמעו אי עמידה בדרישות הקורס, אזי העונש 

 על תנאי סמסטר אחדשל הרחקה מהלימודים ל נוסף עונש יתהחליטה הוועדה להשית על הסטודנט

 יתהינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנטההרחקה )יא( לתקנון. למען הבהר, עונש 4ע"פ סעיף 

 בצע עבירת משמעת דומה בעתיד.ת

 

 

עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך ולקובל  יתלסטודנט

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 יהורם גלילימר              גב' יוליה ברשדסקי          ערן חיותד"ר               מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         15.11.2015

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                    
                       

          23.11.2015 
 

 פסק דין
 

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

 בקורס "ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל". מטלה מועתקת ההגישלסטודנטים, בכך ש

 מכתב ששלחהובהתאם לבקשתה הדיון בעניינה התקיים בהיעדרה. ב לדיון ההופיעלא  יתהסטודנט

חיפשה מטלה באתר של  בעת הכנת המטלה הייתה מבולבלת ובשל לחץ בזמןכי  ,ציינה הסטודנטית

על המעשה והבטיחה שלא תבצע מעשה דומה  הצער וחרט האגודת הסטודנטים. הסטודנטית הביע

 בעתיד.

והחליטה להרשיע הסטודנטית על פי הודאתה ולהשית עליה  ועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה

אם ביטול הממ"ן כמו כן, החליטה הועדה כי . ( לתקנוןז)4על פי סעיף  פסילת הממ"ןעונש של 

הינו פסילת הקורס. עוד  יתהסטודנט עלהמוטל משמעו אי עמידה בדרישות הקורס, אזי העונש 

 על תנאי סמסטר אחדשל הרחקה מהלימודים ל נוסף עונש יתהחליטה הוועדה להשית על הסטודנט

 יתהינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנטההרחקה )יא( לתקנון. למען הבהר, עונש 4ע"פ סעיף 

 בצע עבירת משמעת דומה בעתיד.ת

 

 

עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך ולקובל  יתלסטודנט

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

 

 

 

 

 

 

 יהורם גלילימר              גב' יוליה ברשדסקי          ערן חיותד"ר               מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         15.11.2015

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                      

          12.11.2015 
 

 פסק דין
 

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

 ."ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל"הגיש מטלה מועתקת בקורס לסטודנטים, בכך ש

על מנת להגיש את  ,נעזר במטלה שמצא באינטרנט בשל אילוצי זמןכי  ,והודה הופיע לדיון הסטודנט

 המטלה שלו בזמן.

הוועדה . וועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנט על פי הודאת

כמו כן, . ( לתקנוןז)4על פי סעיף  הממ"ןפסילת עונש של  הסטודנט להשית עלפה אחד  החליטה

אם ביטול הממ"ן משמעו אי עמידה בדרישות הקורס, אזי העונש שיוטל על החליטה הועדה כי 

של הרחקה  נוסף עונש הסטודנט הינו פסילת הקורס. עוד החליטה הוועדה להשית על הסטודנט

בהר, עונש זה הינו על תנאי ולא )יא( לתקנון. למען ה4ע"פ סעיף  על תנאי סמסטר אחדמהלימודים ל

 בצע עבירת משמעת דומה בעתיד.ייופעל אלא אם הסטודנט 

 

עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך ולקובל לסטודנט 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר              ד"ר נורית גולדמן          ערן חיותד"ר               מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         8.11.2015

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                    
                       

          11.11.2015 
 

 פסק דין
 

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

 .מטלה מועתקת בקורס "ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל" ההגישלסטודנטים, בכך ש

בהתאם לבקשתה, הדיון בעניינה התקיים בהיעדרה. בתגובתה ו לדיון ההופיעלא  יתהסטודנט

 ממ"ן שהועלה לאינטרנט ולא העתיקה אותו.כי נעזרה ב ,לתלונה ציינה הסטודנטית

מממ"ן  במלואונטית מועתק הסטוד הומצאה שהממ"ן שהגיש ועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה

פה אחד  החליטההוועדה הראיות בתיק התלונה. על פי  יתלהרשיע את הסטודנט והחליטה אחר

של  ,על תנאי נוסף עונשו ,( לתקנוןי)4על פי סעיף  קורספסילת העונש של  יתהסטודנט להשית על

זה הינו על תנאי ולא )יא( לתקנון. למען הבהר, עונש 4ע"פ סעיף , סמסטר אחדהרחקה מהלימודים ל

 בצע עבירת משמעת דומה בעתיד.ת יתיופעל אלא אם הסטודנט

 

 

עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך ולקובל  יתלסטודנט

 (.09-7780726לתקנון המשמעת. )פקס  38 -ו 37ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים  עשרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר              ד"ר נורית גולדמן          ערן חיותד"ר               מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         8.11.2015

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                    
                       

          11.11.2015 
 

 פסק דין
 

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

 "ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל"הגיש מטלה מועתקת בקורס לסטודנטים, בכך ש

 ןלתלונה ציי ו. בתגובתוהתקיים בהיעדר ו, הדיון בעניינובהתאם לבקשתו הופיע לדיוןלא  הסטודנט

 ציין . עודנעזר בסיכומים שהכין בעצמו ובחבר שלמד את הנושא בעברובהכנת הממ"ן כי  ,הסטודנט

 .ך לימודיו באו"פישקול המשכי ן במטרה לשפר הציון בקורס ו"כי הגיש את הממ

 מממ"ן אחר במלואוומצאה שהממ"ן שהגיש הסטודנט מועתק  ועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה

 להשית עלפה אחד  החליטההוועדה  הראיות בתיק התלונה.להרשיע את הסטודנט על פי  והחליטה

הרחקה של  ,על תנאי נוסף עונשו ( לתקנוןי)4על פי סעיף  קורספסילת העונש של  הסטודנט

)יא( לתקנון. למען הבהר, עונש זה הינו על תנאי ולא יופעל 4ע"פ סעיף , סמסטר אחדמהלימודים ל

 בצע עבירת משמעת דומה בעתיד.יאלא אם הסטודנט 

 

 

עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך ולקובל לסטודנט 

 (.09-7780726לתקנון המשמעת. )פקס  38 -ו 37י סעיפים ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פ עשרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר              ד"ר נורית גולדמן          ערן חיותד"ר               מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         8.11.2015

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                    
                       

          11.11.2015 
 

 פסק דין
 

לתקנון המשמעת  1)ז(3  -ו 1(ו)3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואשית הסטודנט

 .מטלה מועתקת בקורס "ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל" ההגישלסטודנטים, בכך ש

  , הודתה בעבירות המיוחסות לה, התנצלה והביעה חרטה על המעשה.לדיון ההופיע יתהסטודנט

הוועדה . העל פי הודאת יתועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנט

כמו כן, . ( לתקנוןז)4על פי סעיף  ת הממ"ןפסילעונש של  יתהסטודנט להשית עלפה אחד  החליטה

אם ביטול הממ"ן משמעו אי עמידה בדרישות הקורס, אזי העונש שיוטל על החליטה הועדה כי 

עם זאת, החליטה הוועדה, לפנים משורת הדין, כי אם הסטודנטית  הינו פסילת הקורס. יתהסטודנט

מוד מופחת, בהתאם לנהלי מרכז תבחר ללמוד את הקורס בשנית, תוכל להירשם אליו בשכר לי

  ההרשמה.

על  סמסטר אחדשל הרחקה מהלימודים ל נוסף עונש יתעוד החליטה הוועדה להשית על הסטודנט

 ית)יא( לתקנון. למען הבהר, עונש זה הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנט4ע"פ סעיף  תנאי

 בצע עבירת משמעת דומה בעתיד.ת

 

 

עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך ולקובל  יתלסטודנט

 (.09-7780726לתקנון המשמעת. )פקס  38 -ו 37ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים  עשרה

 

 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר              ד"ר נורית גולדמן           ערן חיותד"ר               מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         8.11.2015

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                    
                       

          10.11.2015 
 

 פסק דין
 

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

 ."ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל"הגיש מטלה מועתקת בקורס לסטודנטים, בכך ש

על ממ"ן אחר שאינו שלו.  ברובו כי הממ"ן שהגיש אינו מקורי ומבוסס ,והודה הופיע לדיון הסטודנט

כי לא מדובר במטלת חובה וכי הגיש את הממ"ן הנוסף בניסיון לשפר את הציון  ,הסטודנט ציין

 הסופי בקורס.

הוועדה . ועל פי הודאתשיע את הסטודנט ועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה והחליטה להר

 נוסף עונשו ( לתקנון,ז)4על פי סעיף  פסילת הממ"ןעונש של  הסטודנט להשית עלפה אחד  החליטה

)יא( לתקנון. למען הבהר, עונש זה הינו 4ע"פ סעיף  על תנאי של הרחקה מהלימודים לשני סמסטרים

 עת דומה בעתיד.בצע עבירת משמיאלא אם הסטודנט  ,על תנאי ולא יופעל

וטל על הסטודנט הינו במידה וביטול הממ"ן משמעו אי עמידה בדרישות הקורס, אזי העונש שי

 פסילת הקורס.

 

עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך ולקובל לסטודנט 

 (.09-7780726לתקנון המשמעת. )פקס  38 -ו 37ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים  עשרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר              ד"ר נורית גולדמן           ערן חיותד"ר               מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         8.11.2015

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                    
                       

          11.11.2015 
 

 פסק דין
 

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

 .מטלה מועתקת בקורס "ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל" ההגישלסטודנטים, בכך ש

 בעבירה המיוחסת לה, הביעה התנצלות וחרטה. תהוהוד לדיון ההופיע יתהסטודנט

הוועדה . העל פי הודאת יתועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנט

 נוסף עונשו ( לתקנון,ז)4פי סעיף על  פסילת הממ"ןעונש של  יתהסטודנט להשית עלפה אחד  החליטה

)יא( לתקנון. למען הבהר, עונש זה הינו 4ע"פ סעיף  על תנאי של הרחקה מהלימודים לשני סמסטרים

 בצע עבירת משמעת דומה בעתיד.ת יתעל תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנט

עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך ולקובל  יתלסטודנט

 (.09-7780726לתקנון המשמעת. )פקס  38 -ו 37ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים  עשרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר              ד"ר נורית גולדמן          ערן חיותד"ר               מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         8.11.2015

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                        

          11.11.2015 
 

 פסק דין
 

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

 .מטלה מועתקת בקורס "ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל" ההגישלסטודנטים, בכך ש

בהתאם לבקשתה, הדיון בעניינה התקיים בהיעדרה. בתגובתה ו לדיון ההופיעלא  יתהסטודנט

כי נעזרה בחברה בכתיבת חלקו הראשון של הממ"ן וכן נעזרה בסיכומים  ,לתלונה ציינה הסטודנטית

ה שאסור להשתמש בסיכומים הללו בכתיבת כי לא ידע ,שנשלחו אליה. עוד ציינה הסטודנטית

 רואה כל סיבה לא להיעזר בהם.  שהיא אינההממ"ן ו

 הסטודנטית מועתק מממ"ן אחר הומצאה שהממ"ן שהגיש ועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה

להשית פה אחד  החליטההוועדה הראיות בתיק התלונה. על פי  יתלהרשיע את הסטודנט והחליטה

של הרחקה  על תנאי נוסף עונשו ( לתקנוןי)4על פי סעיף  קורספסילת הש של עונ יתהסטודנט על

)יא( לתקנון. למען הבהר, עונש זה הינו על תנאי ולא יופעל 4ע"פ סעיף , סמסטר אחדמהלימודים ל

 בצע עבירת משמעת דומה בעתיד.ת יתאלא אם הסטודנט

 

 

עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך ולקובל  יתלסטודנט

 (.09-7780726לתקנון המשמעת. )פקס  38 -ו 37ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים  עשרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר              ד"ר נורית גולדמן          ערן חיותד"ר               מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         8.11.2015

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                       

          11.11.2015 
 

 פסק דין
 

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

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי בקורס " מקורס אחר מטלה מועתקת ההגישלסטודנטים, בכך ש

 ."החברה א

ובהתאם לבקשתה הדיון בעניינה התקיים בהיעדרה. בתגובתה , לדיון ההופיעלא  יתהסטודנט

  כי השתמשה בחומר חיצוני על מנת לאתר שגיאות במטלה האחרונה. ,לתלונה ציינה הסטודנטית

אות בבירור שהמטלה שהגישה הסטודנטית שייכת . ניתן לרועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה

ית בעבירות המיוחסות לה להרשיע את הסטודנט החליטה הוועדה פה אחד ולכן ,לקורס אחר

אם ביטול כי  ,החליטה הועדה כמו כן. ( לתקנוןז)4על פי סעיף  פסילת הממ"ןעונש של  יהלהשית עלו

הינו פסילת הקורס.  יתטל על הסטודנטהממ"ן משמעו אי עמידה בדרישות הקורס, אזי העונש שיו

על שני סמסטרים של הרחקה מהלימודים ל נוסף עונש יתעוד החליטה הוועדה להשית על הסטודנט

 ית)יא( לתקנון. למען הבהר, עונש זה הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנט4ע"פ סעיף  תנאי

 בצע עבירת משמעת דומה בעתיד.ת

 

 

עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך ולקובל  יתלסטודנט

 (.09-7780726לתקנון המשמעת. )פקס  38 -ו 37ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים  עשרה

 

 

 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר              ד"ר נורית גולדמן          ערן חיותד"ר               מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         8.11.2015

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                       

          11.11.2015 
 

 פסק דין
 

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

 ."ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל"הגיש מטלה מועתקת בקורס לסטודנטים, בכך ש

מטלה נוספת למנחה על מנת לוודא שהחומר שבה נכון ולקבל שלח כי  ,טעןו הופיע לדיון הסטודנט

 המטלה במערכת המטלות ולא במייל. שלחובטעות  ,עליה הערות וללמוד ממנה למבחן

הוועדה . וועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנט על פי הודאת

כמו . ( לתקנוןז)4על פי סעיף  פסילת הממ"ןעונש של  יולהשית עלו לנזוף בסטודנט פה אחד החליטה

במידה וביטול הממ"ן משמעו אי עמידה בדרישות הקורס, אזי העונש שיוטל כי  ,החליטה הועדה כן

של הרחקה  נוסף עונש על הסטודנט הינו פסילת הקורס. עוד החליטה הוועדה להשית על הסטודנט

)יא( לתקנון. למען הבהר, עונש זה הינו על תנאי 4ע"פ סעיף  על תנאי מהלימודים לשני סמסטרים

 בצע עבירת משמעת דומה בעתיד.יולא יופעל אלא אם הסטודנט 

 

 

עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך ולקובל לסטודנט 

 (.09-7780726לתקנון המשמעת. )פקס  38 -ו 37ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים  עשרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר              נורית גולדמןד"ר           ערן חיותד"ר               מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         8.11.2015

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
          

             3.6.2015 
 

 פסק דין

 

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

 ".ניהול פיננסיבקורס " ממ"ן מועתק ההגיששבכך 

 לא הופיעה לדיון ובהתאם לבקשתה, הדיון בעניינה התקיים בהיעדרה. יתהסטודנט

כמו כן, לבצע עבירה.  התכוונהבמכתב ששלחה, ציינה הסטודנטית כי שלחה בטעות קובץ לא שלה ושלא 

 צער על טעותה. היעהסטודנטית הב

 הראיות שבתיק התלונה.על פי ועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנטית 

 )ז( לתקנון המשמעת.4הממ"ן על פי סעיף פסילת השית על הסטודנטית עונש של הוועדה החליטה ל

מונעת ממנה לעמוד בתמנ"ז, למשל  ןלעמוד בדרישות הקורס במידה ופסילת הממ"יש לאפשר לסטודנטית 

 .חלופי ןידי כתיבת ממ"-על

ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, ועדת ת חלילה כי אם ,יתלהדגיש בפני הסטודנט תמבקשועדת המשמעת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש ההמשמעת תדע לקחת בחשבון את הרשעת

המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה  לקובל עומדת הזכות לערער על החלטת ועדתו יתלסטודנט

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 הממונה על המשמעת         19.5.2015

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

      

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
           

             3.6.2015 
 

 פסק דין

 

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

 ".פילוסופיה של הנפש בתקופתנובקורס " ממ"ן מועתק ההגיששלסטודנטים, בכך 

 בהאשמות המיוחסות לה.הופיעה לדיון והודתה  יתהסטודנט

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

 הודאתה.

 )ז( לתקנון המשמעת.4הממ"ן על פי סעיף פסילת השית על הסטודנטית עונש של לפה אחד ה הוועדה החליט

מונעת ממנה לעמוד בתמנ"ז, למשל  ןלעמוד בדרישות הקורס במידה ופסילת הממ"יש לאפשר לסטודנטית 

 .חלופי ןידי כתיבת ממ"-על

בעבירת משמעת נוספת, ועדת  ורשע בעתידת חלילה כי אם ית להדגיש בפני הסטודנט תמבקשועדת המשמעת 

 .הבבואה לגזור את עונש ההמשמעת תדע לקחת בחשבון את הרשעת

לקובל עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ו יתלסטודנט

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 הממונה על המשמעת         19.5.2015

 

 הממונה על המשמעת ניתסג    

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

      

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
         

             15.4.2015  
 

 פסק דין

 

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

בקורס "דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה  תאחר יתהגישה ממ"ן זהה לממ"ן של סטודנטשבכך 

 .השוואתית"

אך לא העתיקה  והודתה כי נעזרה בעבודה של חברתה על מנת לכתוב את הממ"ן ית הופיעה לדיוןהסטודנט

 ולא התכוונה לבצע עבירה.

על פי  יתעיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנטו שמעה את הסטודנטית ועדת המשמעת

 .הראיות בתיקעל פי ה והודאת

כן )ז( לתקנון ו4ליטה הוועדה להשית על הסטודנטית עונש של ביטול הממ"ן ע"פ סעיף חהבנסיבות המקרה 

על תנאי לכל עבירה דומה למשך שנתיים ע"פ ₪  200 ש"ח בפועל ו200 מתוכם₪  400כספי בסך קנס עונש של 

 )יג( לתקנון.4סעיף 

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

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 7782207

, למשל לעמוד בתמנ"ז הנמונעת ממ ןוד בדרישות הקורס במידה ופסילת הממ"לעמ יתיש לאפשר לסטודנט

 . חלופי ןידי כתיבת ממ"-על

ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע הוועדה תכי אם חלילה  ,יתהוועדה מבקשת להתריע בפני הסטודנט

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

 

עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה  תלקובלו יתלסטודנט

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

 

 

 

 

 

 פנחס טננבאום מר              ד"ר נורית גולדמן          יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         29.3.2015

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
                                         

             15.4.2015  

 

 פסק דין

 

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

נושאים במתמטיקה " פתרונות הממ"נים שפורסמו על ידי מרכזת הקורסל יםזה אשר 14ו  13ן "ממ הגישש

 ".לתלמידי מח"ר

 עדרו.יזומן לדיון כדין ובהתאם לבקשתו הדיון בעניינו התקיים בה הסטודנט

מהפתרון המופיע באתר הקורס והביע  14 וממ"ן 13הודה הסטודנט שהעתיק את ממ"ן  ,במכתב תגובה ששלח

 חרטה על המעשה.

 ועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנט על פי הודאתו.

 )ז( לתקנון. 4אין מנוס מפסילת הממני"ם ע"פ סעיף 

בע לנכון לקנוס את הסטודנט בשווי הניכר של עלות קורס כנוהוועדה מצאה לא הוועדה בנסיבות המקרה 

להשית על . הועדה החליטה פה אחד בנזק הניכר שנלווה לעונש כבד זהכן ו ,מהעונש של פסילת קורס

 .)יג( לתקנון4ש"ח על פי סעיף  500הסטודנט קנס כספי בסך 

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

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 7782207

, למשל לעמוד בתמנ"ז נומונעת ממ ניםלעמוד בדרישות הקורס במידה ופסילת הממ" יש לאפשר לסטודנט

 . יםחלופי ניםידי כתיבת ממ"-על

עדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע הוויכי אם חלילה  ,הוועדה מבקשת להתריע בפני הסטודנט

 .והקודמת בבואה לגזור את עונש ולקחת בחשבון את הרשעת

לקובל עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים ו לסטודנט

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

 

 

 

 

 פנחס טננבאום מר              ד"ר נורית גולדמן          יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         29.3.2015

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
         

             15.4.2015  
 

 פסק דין

 

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

 .מועתקים בקורס "מתודולוגיה של הוראת ספרות" 15וממ"ן  14 הגישה ממ"ןשבכך 

לא שלה אשר היה  15 ממ"ןשלחה אכן האישי שלה,  בשל תקלה במחשב וטענה כי ית הופיעה לדיוןהסטודנט

 15ה להגיש את מטלה בכוונתה להיעזר בו ולא להעתיקו. הסטודנטית ציינה כי פנתה למרכזת ההוראה וביקש

הסטודנטית הכחישה העתקה וציינה כי כתבה את המטלה בהתאם ליחידות  14לגבי ממ"ן באיחור.  14ו

 הלימוד המוקלטות של הקורס.

הינו תמלול מתוך  14ממ"ן מצאה ש. הוועדה עיינה בחומר הנלווהו שמעה את הסטודנטית ועדת המשמעת

 הסטודנטית מאשמה בגין סעיף זה.את ולכן אין מדובר בהעתקה ויש לזכות  ,הקלטות של הקורס

דחתה פה אחד את טענת הוועדה , 15טית הכניסה שינויי עמוד והגהה וכיו"ב בממ"ן נהיות שהסטוד

להשית עליה עונש של ביטול , ובנסיבות המקרה 15ין העתקת ממ"ן בג הכי יש להרשיעהסטודנטית ומצאה 

 )ז( לתקנון.4הממ"ן ע"פ סעיף 

לעמוד בדרישות הקורס   יתלאפשר לסטודנט תיבדק ויינתן עליה ציון על מנת  14הוועדה מבקשת שמטלה 

 ולגשת לבחינה בהקדם האפשרי.

בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע הוועדה ורשע תכי אם חלילה  ,יתהוועדה מבקשת להתריע בפני הסטודנט

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

 

לקובל עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ו יתלסטודנט

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

 

 

 

 

 

 

 פנחס טננבאום מר              ד"ר נורית גולדמן          יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         29.3.2015

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          15.4.2015 
 

 פסק דין

 

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

 ."20-נתנה מטלה שלה להעתקה בקורס "הסיפור העברי בראשית המאה הבכך ש

 לא הופיעה לדיון ובהתאם לבקשתה הדיון בעניינה התקיים בהיעדרה. יתהסטודנט

את באותה העת, מצוקה יתה בישה ,נתנה לחברתההיא הסבירה שתגובה ששלחה הסטודנטית, הבמכתב 

 בכתיבת הממ"ן.  שתוכל להיעזר בההמטלה על מנת 

בין מדובר במקרה של עזרה ושיתוף פעולה פי הראיות -על ועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה והחליטה כי 

 ולא במעשה שכוונתו לבצע עבירה., תופעה שהיא רצויה כשלעצמה ויש לעודדה, בכתיבת ממ"ניםסטודנטיות 

החליטה היות שהסטודנטית לא מסרה את העבודה למטרת העתקה או למטרת כל שימוש אסור אחר, 

 .מאשמה יתלזכות את הסטודנט פה אחד הוועדה

לקובל עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים מקבלת 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פנחס טננבאום מר              ד"ר נורית גולדמן          יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         29.3.2015

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
               

             23.3.2015 
 

 פסק דין

 

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

 ".גיבור ואנטי גיבור בקומן המודרניבקורס " ממ"ן מועתק ההגיששלסטודנטים, בכך 

 נעזרה בממ"ן של חברתה על מנת לכתוב את הממ"ן. כיהופיעה לדיון והודתה  יתהסטודנט

על פי טית ועדת המשמעת שמעה את הסטודנטית ועיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנ

 הודאתה.

 )ז( לתקנון המשמעת.4הממ"ן על פי סעיף פסילת השית על הסטודנטית עונש של הוועדה החליטה ל

מונעת ממנה לעמוד בתמנ"ז, למשל  ןלעמוד בדרישות הקורס במידה ופסילת הממ"יש לאפשר לסטודנטית 

 .חלופי ןידי כתיבת ממ"-על

ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, ועדת ת חלילה כי אם ,יתלהדגיש בפני הסטודנט תמבקשועדת המשמעת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש ההמשמעת תדע לקחת בחשבון את הרשעת

לקובל עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ו יתלסטודנט

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 הממונה על המשמעת         9.3.2015

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

      

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
               

             23.3.2015 
 

 פסק דין

 

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

 ."20-הסיפור העברי בראשית המאה הבקורס " יםמועתק נים ממ" 3 ההגיששבכך 

הופיעה לדיון עם אביה והודתה בהאשמות המיוחסות לה. הסטודנטית ציינה כי זהו הקורס  יתהסטודנט

 בשל נסיבות אישיות העתיקה את הממ"נים על מנת לעמוד בתנאי ההגשה.כי הראשון שלה באו"פ ו

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

 הודאתה.

 ,לתקנון )ז(4על פי סעיף  11,12,13פסילת הממני"ם השית על הסטודנטית עונש של לפה אחד החליטה הוועדה 

. משום שזהו הקורס הראשון של של פסילת הקורסית עליה עונש נוסף בשל היקף ההעתקות להשכן ו

 .על תנאי לכל עבירה דומה למשך שנתייםעונש זה יהיה  הסטודנטית ובשל הנסיבות האישיות

מונעת ממנה לעמוד בתמנ"ז, למשל  ניםלעמוד בדרישות הקורס במידה ופסילת הממ"יש לאפשר לסטודנטית 

 .יםחלופי ניםיבת ממ"ידי כת-על

ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, ת חלילה כי אם  ,יתלהדגיש בפני הסטודנט תמבקשועדת המשמעת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הועדת המשמעת תדע לקחת בחשבון את הרשעת

עשרה לקובל עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך ו יתלסטודנט

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 הממונה על המשמעת         9.3.2015

 

 המשמעתהממונה על  ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

      

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
           

             23.3.2015 
 

 פסק דין

 

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

 מבוא לפסיכולוגיה".מועתק בקורס " ממ"ן ההגיששבכך 

 והודתה בעבירות המיוחסות לה.הופיעה לדיון  יתהסטודנט

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

 הודאתה.

על תנאי לכל עבירה דומה ₪  100מתוכם ₪  200קנס כספי בסך השית על הסטודנטית הוועדה החליטה ל

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

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

ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, ועדת ת חלילה כי אם ,יתלהדגיש בפני הסטודנט תמבקשועדת המשמעת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש ההמשמעת תדע לקחת בחשבון את הרשעת

לקובל עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ו יתלסטודנט

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 הממונה על המשמעת         9.3.2015

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

      

 


