
 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
              

          2.12.2013 
 

 פסק דין

 

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

הגישה מחברת בחינה עם ", אמנות בעידן הטכנולוגיבשעת בחינת גמר בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .בניגוד להוראות שאינם שלהפרטים מזהים 

אינה מתכוונת להמשיך את מסלול לימודיה כי הסבירה ן ובמכתב ששלחה לדיוזומנה  יתהסטודנט

באוניברסיטה הפתוחה ועקב טיסה לחו"ל לא תוכל להגיע לדיון. הסטודנטית לא ביקשה את דחיית 

 ב' לתקנון המשמעת.30לכן החליטה הוועדה לדון בעניינה בהעדרה, וזאת על פי סעיף הדיון ו

 נעשתה על ידה באופן אימפולסיבי ולא רציונלי.עוד ציינה הסטודנטית כי הגשת המבחן עם שם אחר 

סמך הודאתה -להרשיע את הסטודנטית על פה אחד חברי הוועדה עיינו בחומר הנלווה והחליטו

 .) לתקנון(ב4על פי סעיף ולנזוף בסטודנטית  הקובל לקבל את המלצתו

 יש לאפשר לסטודנטית לגשת למועד נוסף.

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יהורם גלילימר       עו"ד שגיר גרשגורן   יובל אילוןד"ר     עד הדיון:מו 
 הממונה על המשמעת 21.11.2013

 

 הממונה על המשמעת ןסג

 
 הממונה על המשמעת ןסג

 

  

      
        



  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
              

          12.11.2013 
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  (ז)3 –ו  )ד( 3), ג( 3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים םהואש הסטודנט 

ולא  המשגיח בבחינהפגע בכבודו של " עברית כשפה שנייהבקורס " בחינהבמהלך לסטודנטים, בכך ש

 ציית להוראותיו.

 

הסטודנט זומן לדיון כדין אך לא הופיע ולא בקש את דחייתו, לכן החליטה הוועדה לדון בעניינו 

 ב' לתקנון. 30בהיעדרו, וזאת על פי הוראות סעיף 

 

 לא עשה זאת. ואה לסטודנט ניתנו מספר הזדמנויות להגיב על התלונה אך

 

בהעדרו על בסיס עדות עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנט ועדת המשמעת 

  .המשגיח בבחינה

הוועדה רואה בחומרה ) לתקנון. א( 4על פי סעיף  אזהרה להטיל על הסטודנטהחליטה  הוועדה

כספי לקבל את המלצת הקובל ולהטיל על הסטודנט קנס החליטה פה אחד  עבירות מסוג זה ולכן

שיועבר לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ (את הקנס  ,(יג) לתקנון4לפי סעיף  ₪ 250ע"ס 

 . על הסטודנט לשלם במזכירות וועדת משמעת תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה)

לאור תוכנם המינורי של חילופי הדברים, ולאור אופייה המינורי בנסיבות המקרה הספציפי ובפרט 

של התקרית כפי שאפשר ללמוד גם מהחלטת המשגיחים שניתן וראוי לאפשר לסטודנט להיבחן, 

שמדובר בהתלהטות רוחות פה אחד סבורה ובהתחשב בלחץ ובנסיבות האופייניות לבחינות, הוועדה 

 על עבירה זו.  הרחקה של כבד שית על הסטודנט עונשאינה רואה כל בסיס להרגעית וחולפת, ו

 

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

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

 

 

 

 

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



  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   

                       12.11.2013 

 

 פסק דין

 

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

של המזרח  בחינת גמר בקורס "מבוא להיסטוריה בשעת 1.7.2013תאריך לסטודנטים, בכך שב

 החזיקה באזניות והשמיעה רחשים בניגוד להוראות האו"פ. התיכון בעת החדשה",

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

 הדיון בהעדרה.

 כל לפיה האשמות שווא ללאכמופנות כפרה הסטודנטית בהאשמות וציינה כי  ,התגובהבמכתב 

  ראיות.

 והחליטה לזכות את הסטודנטית מאשמה מפאת חוסר ראיות. עיינה בחומר הנלווהועדת המשמעת 

בזמן כלפי הסטודנטית התנהגות המשגיחות עולה חשד ש מהדבריםלהתריע כי הוועדה ביקשה 

 .ולזכויותיה הסטודנטיתכבודה של הבחינה לא הייתה רגישה ל

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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   

  

      

        



  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   

                      12.11.2013  

 

 פסק דין

 

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

שוחחה בערבית על המבחן  ", "אירופה ערש הלאומיות בשעת בחינת גמר בקורס לסטודנטים, בכך ש

 .עם חברתה בשרותים

והן  במקרה הופיעה לדיון וטענה כי כשיצאה לשרותים בזמן הבחינה פגשה את חברתה יתהסטודנט

 לא שוחחו על הבחינה ולא הייתה לה כל כוונה לבצע עבירה כלשהי.

 ,. בהעדר ראיות כלשהן לביצוע עבירהעיינה בחומר הנלווהו תשמעה את הסטודנטי ועדת המשמעת

 .כל אשמהלזכות את הסטודנטית מ פה אחד החליטההוועדה 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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   

  

      

        



  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          19.11.2013 
 

 פסק דין

 

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

מסרה " המזרח התיכון בימינובשעת בחינת הגמר בקורס " 19.8.2013לסטודנטים, בכך שבתאריך 

 .מחברת בחינה מפורקת בניגוד להוראות

וכפרה בהאשמות. הסטודנטית ציינה שלא היא פירקה את בפני הוועדה,  ההופיע יתהסטודנט

  .רת הבחינהמחב

חזר בו הקובל פגומה, לאור הנסיבות, ומכיוון שקיימת האפשרות שמדובר במחברת בחינה 

 מהקובלנה וביקש לבטל את ההליכים המשפטיים כנגד הסטודנטית.

 

חברי הוועדה שמעו את הסטודנטית ועיינו בחומר הנלווה והחליטו להענות לבקשת הקובל ולזכות 

 את הסטודנטית מאשמה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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    

      
        

        
 


