
 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
           

        22.1.2014   
 

 פסק דין

בשעת שלתקנון המשמעת לסטודנטים, בכך  )ד(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים םהואש הסטודנט

ולא מילא אחר הוראות  חומר עזר אסור בשימושבכיסיו  החזיקש עלה חשד ",ג'נוסיידבחינת גמר בקורס "

 עובדי האו"פ.

 ובהעדרו לדיון כדין, אך לא הופיע ולא ביקש את דחייתו ולכן החליטה הוועדה לדון בעניינ ןזומ הסטודנט

 .ב' לתקנון33וזאת על פי הוראות סעיף 

 .לא היה חומר עזר אסור בכיסיו בשעת הבחינההסטודנט כי  ציין טופס התלונהבגרסת הסטודנט כפי שכתב ב

באי מילוי הוראות עובדי האו"פ על  והחליטה להרשיע את הסטודנט ,עיינה בחומר הנלווה ועדת המשמעת

 סמך הראיות שהוצגו.

 )ח( לתקנון.4פסילת הבחינה על פי סעיף שאין מנוס מפה אחד  החליטה הוועדה בנסיבות העניין,

 הוועדה רואה בחומרה אי מילוי הוראות בשעת בחינה ורואה חשיבות בשמירה על טוהר הבחינות.

בשווי הניכר  בנסיבות המקרה, והיות שמדובר בעבירה ראשונה, הוועדה לא מצאה לנכון לקנוס את הסטודנט

 זה.  חמור עונש ידי-י להיגרם עלשושעשל עלות קורס הנובע מהעונש של פסילת קורס ובנזק הנוסף 

על תנאי, על פי ₪  333מתוכם ₪  033אי לכך, החליטה הוועדה פה אחד להשית על הסטודנט קנס כספי בסך 

את הקנס על הסטודנט  קים באו"פ.)יג( לתקנון. דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזק4סעיף 

 .תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה 30-7728837לשלם בטלפון 

ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, זו תדע לקחת בחשבון יהוועדה מבקשת להדגיש בפני הסטודנט כי אם 

 .והקודמת בבואה לגזור את עונש ואת הרשעת

 ". ג'נוסיידבקורס " 8304סמסטר אמבין המועדים המוצעים של  לגשת למועד בחינה נוסף יש לאפשר לסטודנט

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

 (30-7723033לתקנון המשמעת. )פקס  32ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 שראל לבנימר י         רז מוסטיגמן ד"ר    יובל אילוןד"ר     מועד הדיון:  

 הממונה על המשמעת  16.1.2014

 

 הממונה על המשמעת ןסג

 

 סגן הממונה על המשמעת

 

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                      

                    23.11.2014 
 

 פסק דין

 

המשמעת  לתקנון )ז(3 -ו 1(ו)3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפיםם הואש הסטודנט

 ".תורת המימוןבקורס " ,ייע לסטודנט אחר בהעתקה בבחינהסלסטודנטים, בכך ש

בבחינה. הסטודנט ציין כי בשעת הבחינה  הכחיש סיוע בהעתקהו ,הופיע לדיון עם ב"כ הסטודנט

חברות הבחינה נותרו כך שמ ,נשמעה אזעקה ולכן הסטודנטים פונו ע"י המשגיחות לחדר המדרגות

הסטודנט עמד  ובמידה ונעשה ניסיון העתקה ממנו, הדבר נעשה שלא בידיעתו. ללא השגחה בכיתה

 .האחר הקשור במקרהאינו מכיר את הסטודנט ש על כך

טודנט וב"כ ועיינו בחומר הנלווה. הועדה לא ראתה צורך לבחון את חברי הוועדה שמעו את הס

הראיות לביצוע העתקה היות שאף אם התבצעה העתקה ישנה סבירות שהסטודנט המעתיק עיין או 

לזכות את  ,ראה את מחברתו של הסטודנט בזמן האזעקה. אי לכך הועדה החליטה פה אחד

 הסטודנט מכל אשמה.

 

ימים  עשרהר על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עומדת הזכות לערע לקובל

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 מר מוטי בוזגלו          אילן בן עמיד"ר          יובל אילוןד"ר               :מועד הדיון   

 הממונה על המשמעת ןסג   הממונה על המשמעת ןסג   הממונה על המשמעת         9.11.2014   

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

          4.11.2014 

 פסק דין

 

לסטודנטים, בכך  המשמעת לתקנון (ד)3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

 לא מילאה אחר הוראות המשגיחה.", סוגיות בחינוך מיוחדבשעת בחינת גמר בקורס "ש

את המשיכה בכתיבת הבחינה לאחר הזמן שעמד לרשותה ולא מסרה הופיעה לדיון והודתה כי  יתסטודנטה

על מנת  נוספות הייתה זקוקה לדקות ספורותבזמן לבקשת המשגיחה. הסטודנטית ציינה כי מחברת הבחינה 

 לסיים את הבחינה וביקשה את התחשבות המשגיחה.

על פי  ית, והחליטה להרשיע את הסטודנטשמעה את הסטודנטית ועיינה בחומר הנלווה ועדת המשמעת

 .אי ציות להוראות המשגיחהב הודאתה

אין הכרח לפסול  ה החליטה פה אחד כיהוועד דקות מועטות של הארכת זמן הבחינה, ספרמדובר במהיות ש

 את הבחינה.

 ( לתקנון.ב)4ע"פ סעיף  נזיפהבנסיבות המקרה, הוועדה החליטה להשית על הסטודנטית עונש של 

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע תחלילה כי אם  ,יתבפני הסטודנטלהתריע הוועדה מבקשת 

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

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 

 

 

 

 

 

 

 

 יהורם גלילימר              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                    
                      

          22.9.2014 
 

 פסק דין
 נבחןלתקנון המשמעת לסטודנטים, בכך ש (ז)3 -ו 1(ו)3 על סעיפים ועדת המשמעת בעבירותבפני  םהואשהסטודנט 

. הכתב על גבי מעטפת ההחזרה שהגיעה ארצה אינו זהה לכתב יד "שיטות מחקר איכותניותבחינת גמר בקורס "ב

)ככל הנראה ע"י רעייתו של הסטודנט שאחראית על הדואר מה שעורר את החשד להחלפת המעטפות  ,המשגיחה

 על מנת לאפשר לסטודנט לכתוב עמודים נוספים במחברת הבחינה.הדיפלומטי( 

 .עם ב"כ  הופיע לדיון הסטודנט

 . עיינה בחומר הנלווהו וב"כ עה את הסטודנטמש ועדת המשמעת

על הקובל להראות שהגרסה לפיה הוחלפו  ,לקנוניה שרקם הסטודנטבהעדר ראיות ישירות להחלפת המחברות או 

 המחברות סבירה כשלעצמה, והיא ההסבר הטוב ביותר לעובדות.

במוקד הדיון נמצאות שתי טענות עובדתיות מרכזיות אותן מבקשת גרסת הקובל להסביר: הטענה המוסכמת על שני 

, והטענה השנויה במחלוקת לפיה במהלך הבחינה יחה בבחינההיד על גבי מעטפת הבחינה אינו של המשג-הצדדים שכתב

 ,הגיעה לארץשדקות, ולא יותר. מטענה זו נובע שמחברת הבחינה  20-30שניים במשך כ -הסטודנט כתב לכל היותר עמוד

 אינה המחברת שהוגשה בסיום הבחינה.

לפיו המשגיחה שכחה למלא את  ,הירה של האחראית על הבחינותצהסטודנט הציג את תבכל האמור לטענה הראשונה, 

גבי המעטפה, והיא השלימה אותם. הסבר זה משכנע דיו. אמנם המשגיחה הצהירה שהיא מילאה את -הפרטים על

בעדותה של  כשלעצמה איןש למרותלב. -שקל לאדם לטעות בהן בתום העובדותהפרטים בעצמה, אולם עובדה זו היא מן 

פרק הזמן בו ואילו היא מילאה את הפרטים ביום ב' טודנט, שכן הבחינה נערכה ביום ה'האחראית כדי לזכות את הס

  ., אין ראייה כלשהי שכך עשוהמעטפותיכולים היו הסטודנט או רעייתו להחליף את שחלף 

ר האחראית על הבחינות וכן בתצהיהטענה העובדתית השנייה שנויה במחלוקת: כנגד עדותה של המשגיחה, העידו 

שנכנסו לחדר הבחינה בזמנים שונים אחרי שחלפה מחצית השעה, וראו את הסטודנט כותב. כפי שנקבע, , המאבטח

נתן יהקדיש לכתיבה. בהשהמשגיחה לא יכולה הייתה לראות כמה עמודים כתב הנבחן, אלא רק להעריך את פרק הזמן 

ה שלא ניתן לקבוע בוודאות כמה זמן מתוך זמן הבחינה הקדיש הסטודנט לכתיבת הבחינה היקף הטקסט הכתוב, העובד

לארץ אינה זהה למחברת כפי שהוגשה  השהמחברת שהגיעאין בסיס לטענה והאם עשה זאת ברצף או תוך הפסקות, 

 בסיום הבחינה. 

 ה.אשמכל לזכות את הסטודנט מהוועדה פה אחד החליטה אי לכך, 

עומדת הזכות לערעור על החלטת ועדת משמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים מקבלת פסק דין זה.  לקובל

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

 

 ישראל לבנימר           ד"ר אלה צור          יובל אילוןד"ר              מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         18.9.2014

 

 הממונה על המשמעת ניתגס

 

 הממונה על המשמעת ןסג

      

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                         

          23.9.2014 
 

 פסק דין

המשמעת לסטודנטים, בכך (, לתקנון ג) 3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים םהואשהסטודנט 

 התנהג בצורה שאינה הולמת כלפי עובדת או"פ. ,"מבוא לפסיכולוגיהבקורס " בחינהמהלך בש

קש את דחייתו, לכן החליטה הוועדה לדון בעניינו יהופיע ולא ב, אך לא הסטודנט זומן לדיון כדין

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

ציין כי הופתע לגלות בשעת הבחינה שהשאלון שניתן לו הוא בשפה  ,תגובה ששלח הסטודנט במכתב

העברית ולא בערבית כפי שביקש. הסטודנט הכחיש את האשמה שדיבר בצורה שאינה הולמת כלפי 

 המשגיחה.

פה אחד והחליטה  ,הכולל את עדות המשגיחות בשעת הבחינה עיינה בחומר הנלווהועדת המשמעת 

 התנהגות שאינה הולמת כלפי משגיחה.באת הסטודנט  להרשיע

 

על פי ₪  2000 להשית על הסטודנט קנס כספי בסךפה אחד הוועדה החליטה  ,בשל חומרת העבירה

 .כל עבירה דומה למשך שנתייםלעל תנאי ₪  1500ם וכ)יג( לתקנון, מת4סעיף 

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

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

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

 .והקודמת בבואה לגזור את עונש והוועדה לקחת בחשבון את הרשעת

 

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

 

 

 רביע אלג'מאלמר      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                   
                        

          9.3.2014 
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  )ז(3 -)ד( ו3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואשית הסטודנט

התנהגה בצורה לא הולמת ולא צייתה להוראות המשגיחים בשעת בחינה בקורס לסטודנטים, בכך ש

 "דיני חוזים".

לייצג  ,עו"ד ,זומנה לדיון אך ביקשה לא להופיע לדיון וייפתה את כוחה של אחותה יתהסטודנט

 אותה בדיון.

ובל האוניברסיטה וב"כ של הסטודנטית הגיעו להסדר טיעון שעל פיו  הסטודנטית הודתה בעובדות ק

ונטלה אחריות למעשיה. הצדדים ביקשו מוועדת המשמעת לקבוע  התלונה, הביעה חרטה והתנצלות

)א( לתקנון, בתקווה שהסטודנטית תימנע 4כי עונשה של הסטודנטית יהיה אזהרה על פי סעיף 

 בירות משמעת נוספות בעתיד.מביצוע ע

 

לאשר את הסדר הטיעון  ה פה אחדבחומר הנלווה והחליט האת הצדדים, עיינ ההוועדה שמע

 שהסכימו עליו הצדדים.

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 הממונה על המשמעת ניתסג   הממונה על המשמעת ןסג   על המשמעתהממונה          23.2.2.34   

    

 


