
  

     

ועדת משמעת                   
                        

          6.3.2018 

 

 פסק דין
 

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

 קורס "פיתוח והפעלה של תכניות לימודים".במועתק  12 הגישה ממ"ןש לסטודנטים, בכך

הסטודנטית הופיעה לדיון וציינה כי בשל נסיבות אישיות לא צפתה בשיעור הראשון של הקורס בו ניתנו 

הנחיות לכתיבת ממ"ן והיות שמדובר בממ"ן ראשון בקורס ראשון שהיא לומדת באוניברסיטה הפתוחה 

 וביקשה להקל בעונשה.לגבי כתיבת מטלות  לא הייתה מודעת להנחיות

שמעה את הסטודנטית, עיינה בחומר הלווה והתרשמה שאכן הסטודנטית לא הכירה את  ועדת המשמעת

 סתפקרמת הדרישות של האוניברסיטה הפתוחה בגין כתיבת מטלות. בנסיבות אלה החליטה הוועדה לה

סמסטרים בגין כל  לושהשהרחקה מהלימודים לעונש על תנאי של ו( לתקנון ז)4 הממ"ןשל ביטול בעונש 

למען הבהר, עונש ההרחקה מהלימודים הינו על  .)יא( לתקנון4על פי סעיף  עבירת משמעת נוספת בעתיד

 בצע עבירת משמעת נוספת בעתיד.ת יתתנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנט

)ג( 4על פי סעיף  בשנתיים הקרובות לקבלת הצטיינות אפשרותה יתמהסטודנט לשלולהוועדה החליטה 

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1לתקנון המשמעת ובהתאם לסעיף 

 עשרהעומדת 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 

 

 

 

 

 

 

 גב' רואי לזרין            ד"ר נורית גולדמן         אינה בלאופרופ'               מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         26.2.2018

 

 

 הממונה על המשמעת ניתסג

 

 

 

 הממונה על המשמעת ניתסג 

 

 

    



  

     

ועדת משמעת                   
                       

          6.3.2018 
 

 פסק דין
 

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

 ".דיני עבודההגישה ממ"ן מועתק בקורס "ש לסטודנטים, בכך

הסטודנטית ציינה כי היא  .הופיעה לדין והודתה כי הגישה ממ"ן מועתק היות והייתה חולה יתהסטודנט

 מבינה את חומרת המעשה שלה והתנצלה וביקשה להקל בעונשה.

בהגשת ית והחליטה להרשיע את הסטודנט עיינה בחומר הנלווהו שמעה את הסטודנטית ועדת המשמעת

היות והסטודנטית הודתה במעשה ולקחה אחריות למעשיה החליטה . להודאתהבהתאם  ממ"ן מועתק

 עונשו( לתקנון ז)4 הממ"ןעונש בפועל של ביטול להשית על הסטודנטית ו הוועדה לקבל את המלצת הקובל 

על פי סעיף  סמסטרים בגין כל עבירת משמעת נוספת בעתיד לושהשהרחקה מהלימודים לעל תנאי של  נוסף

בצע ת יתלמען הבהר, עונש ההרחקה מהלימודים הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנט .( לתקנון)יא4

 עבירת משמעת נוספת בעתיד.

)ג( לתקנון 4על פי סעיף  בשנה הקרובה לקבלת הצטיינות אפשרותה יתמהסטודנט לשלולהוועדה החליטה 

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1המשמעת ובהתאם לסעיף 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 גב' רואי לזרין                 ד"ר נורית גולדמן          אינה בלאופרופ'               מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         26.2.2018

 

 

 הממונה על המשמעת ניתסג

 

 

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                        

          6.3.2018 
 

 פסק דין
 

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

 ".דיני עבודההגישה ממ"ן מועתק בקורס "ש לסטודנטים, בכך

לא הופיעה לדיון ובהתאם לבקשתה הדיון בעניינה התקיים בהיעדרה. בתגובתה לתלונה  יתהסטודנט

התקשתה בכתיבת הממ"ן ונעזרה ל לחץ עבודה ולימודים וקושי בשפה, הודתה הסטודנטית כי בש

 בממ"נים משנים קודמות והבטיחה כי מעשה זה לא ישוב בעתיד וביקשה להקל בעונשה.

 בהתאם בהגשת ממ"ן מועתקית והחליטה להרשיע את הסטודנט עיינה בחומר הנלווה ת המשמעתועד

קיבלה את המלצת הקובל והחליטה להסתפק במקרה  ועדת המשמעת לראיות בתיק התלונה.להודאתה ו

 לושהשהרחקה מהלימודים לעל תנאי של  נוסף עונשו )ז( לתקנון4זה בעונש של ביטול הממ"ן על פי סעיף 

למען הבהר, עונש ההרחקה  .)יא( לתקנון4על פי סעיף  סמסטרים בגין כל עבירת משמעת נוספת בעתיד

 בצע עבירת משמעת נוספת בעתיד.ת יתמהלימודים הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנט

לתקנון )ג( 4על פי סעיף  בשנה הקרובה לקבלת הצטיינות אפשרותה יתמהסטודנט לשלולהוועדה החליטה 

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1המשמעת ובהתאם לסעיף 

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

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

 

 

 

 

 

 גב' רואי לזרין              ד"ר נורית גולדמן      בלאואינה פרופ'               מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         26.2.2018

 

 

 נה על המשמעתהממ ניתסג

 

 

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 

    

    



  

     

ועדת משמעת                   
                       

          6.3.2018 
 

 פסק דין
 

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

 ".עבודהדיני הגיש ממ"ן מועתק בקורס "ש בכך

הודה לתלונה  ו. בתגובתוהתקיים בהיעדר והדיון בעניינ ולא הופיע לדיון ובהתאם לבקשת הסטודנט

הסטודנט כי על מנת לכתוב את פתרון הממ"ן ביצע חיפוש באינטרנט של שאלות משנים קודמות כולל 

 שאלות שהופיעו בבחינות קודמות ומצא שאלה זהה לזו שבממ"ן והשתמש בה.

בהתאם  בהגשת ממ"ן מועתק והחליטה להרשיע את הסטודנט עיינה בחומר הנלווה תועדת המשמע

  הממ"ןביטול בנסיבות המקרה החליטה הוועדה לקבל את המלצת הקובל ולהסתפק בעונש של  .להודאתו

סמסטרים בגין כל עבירת משמעת  לושהשהרחקה מהלימודים לעונש על תנאי של ו( לתקנון ז)4על פי סעיף 

למען הבהר, עונש ההרחקה מהלימודים הינו על תנאי ולא יופעל  .)יא( לתקנון4על פי סעיף  נוספת בעתיד

 בצע עבירת משמעת נוספת בעתיד.יאלא אם הסטודנט 

)ג( לתקנון 4על פי סעיף  בשנה הקרובה לקבלת הצטיינות אפשרותה מהסטודנט לשלולהוועדה החליטה 

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1המשמעת ובהתאם לסעיף 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 גב' רואי לזרין              ד"ר נורית גולדמן        אינה בלאופרופ'            מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת       26.2.2018

 

 

 הממונה על המשמעת ניתסג

 

 

 

 הממונה על המשמעת ניתסג  

 

 



 

  

     
 ועדת משמעת                   

 
                              6.3.2018 

 
 פסק דין

לתקנון המשמעת לסטודנטים,   1(ז)3-ו1()ו3 פיםבפני ועדת המשמעת בעבירות על סעי מההואש יתהסטודנט

 .אשר זהה למטלה של סטודנטית אחרת בקורס "שיטות מחקר בחינוך" 13מטלה  הגישהבכך ש

העבודה שהגישה  את כחישה העבירה המיוחסת לה וטענה כי לא העתיקההו לדיון ההופיעית הסטודנט

 והודתה שהעבירה את העבודה שכתבה במייל לחברתה על פי בקשתה ולא למטרת העתקה.

ועיינה בחומר הנלווה. היות שהסטודנטית הגישה כראיה במהלך  ועדת המשמעת שמעה את הסטודנטית

הקובל לחזור בו מסעיפי הקובלנה שהוגשה כנגד הסטודנטית  החליטל ששלחה לחברתה הדיון את המיי

ועדת המשמעת התרשמה  לבצע עבירה. תאחרסטודנטית סיוע לבלתקנון,  2)ו(3וביקש להרשיעה על פי סעיף 

)ב( לתקנון 4עה העבירה בתום לב ולכן החליטה להסתפק בעונש של נזיפה על פי סעיף צשהסטודנטית בי

נש נוסף על תנאי של הרחקה מהלימודים לשני סמסטרים בגין כל עבירת משמעת נוספת בעתיד. למען ועו

הבהר, עונש ההרחקה על תנאי מהלימודים לא יופעל, אלא חלילה אם הסטודנטית תבצע עבירת משמעת 

 נוספת בעתיד.

)ג( 4על פי סעיף  שנהלמשך האפשרות לקבלת הצטיינות  יתהוועדה החליטה לשלול מהסטודנטבנוסף, 

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1לתקנון המשמעת ובהתאם לסעיף 

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

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

 

 

 

 

 

 גב' רואי לזרין           ד"ר נורית גולדמן         אינה בלאופרופ'          מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת      26.2.2018

 

 

 הממונה על המשמעת ניתסג

 

 

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   
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