
 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
          

        22.1.2014   
 

 פסק דין

המשמעת  לתקנון )ז(3 -ו 2)ו(3, 1)ו(3)ג(, 3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפיםמה הואש יתהסטודנט

בניגוד להוראות  12 ןת ממ"וסייעה לסטודנטית אחרת בהעתק מועתק 13 ןהגישה ממ"לסטודנטים, בכך ש

 של מרכזת ההוראה בקורס "תמורות בשירה העברית". הופגעה בכבוד

בעצמה וחברתה שנעזרה בו העתיקה אותו ושיתפה כתבה  12הופיעה לדיון וטענה כי את ממן  יתהסטודנט

 כדי שיתאפשר להמפאת חוסר זמן  13סטודנטים נוספים בממ"ן. הסטודנטית הודתה שהעתיקה את ממ"ן 

 לגשת לבחינה. עוד ציינה הסטודנטית כי לא התכוונה לפגוע במרכזת ההוראה וביקשה את סליחתה.

ית על פי הודאתה להרשיע את הסטודנט ווהחליט ,הנלווה בחומר ועיינו חברי הוועדה שמעו את הסטודנטית

היה על הסטודנטית להגיש את  ,12לת ממ"ן סיבעקבות פ .13ובהעתקת ממ"ן  12בסיוע להעתקה של ממ"ן 

על פי הודאתה, נמנע ממנה לגשת  13על מנת לגשת לבחינה. היות שהסטודנטית העתיקה את ממ"ן  13ממ"ן 

 טודנטית לא יכולה להשלים את חובותיה בקורס. לבחינה בקורס. מכך עולה שהס

ע"י מרכזת ההוראה נמצאה מוצדקת על ידי הוועדה, וכדי למנוע מצב בו  12היות שנסיבות פסילת ממ"ן 

הסטודנטית תוכל לגשת לבחינה בקורס משום שהגישה מטלה מועתקת בעוד שרעותה שלא עמדה בדרישות 

, והחליטה פה אחד שאין מקום  13, 12לפסול את ממ"נים לא תוכל להיבחן, החליטה הוועדה פה אחד 

לאפשר לסטודנטית להגיש מטלות חלופיות. היות שמשמעות פסילת הממ"נים היא התבטלות הקורס על כל 

בנסיבות העניין ונסיבותיה האישיות והיות ומדובר בעבירה ראשונה, החליטה הוועדה פה המשתמע מכך, ו

  להסתפק בעונש זה.אחד 

טענותיה של הסטודנטית כי המעשה התבצע בתקופת צום הרמדאן ובשעת לחץ, מאפשרת הוועדה לאור 

 לסטודנטית להירשם לקורס "תמורות בשירה העברית" פעם נוספת בשכר לימוד מופחת.

בנוסף, מצאה הוועדה את הסטודנטית אשמה בפגיעה בכבודה של מרכזת ההוראה ועל כן החליטה לנזוף 

 )ב( לתקנון.4עיף בסטודנטית על פי ס

 

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

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

 

 

 לבנישראל מר 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           
            

             22.12.2014 
 

 פסק דין

 

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

 לאומיים".-"מושגי יסוד ביחסים בין ,מועתק בקורס ממ"ן ההגיששהמשמעת לסטודנטים, בכך 

 ובהתאם לבקשתה, הדיון בעניינה התקיים בהיעדרה. לדיון כדיןנה זומ יתהסטודנט

 התנצלה והביעה חרטה על המעשה. ,בהאשמות המיוחסות להבתגובתה לתלונה הודתה הסטודנטית 

על פי הודאתה ולהשית ית החליט להרשיע את הסטודנטבחומר הנלווה ו ןעיי הממונה על המשמעת

 )ז( לתקנון.4עליה עונש של ביטול הממ"ן ע"פ סעיף 

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

 ידי כתיבת ממ"ן חלופי.-למשל על

ורשע בעתיד בעבירת ת חלילה כי אם ,יתמבקש להדגיש בפני הסטודנט מעת הממונה על המש

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

            יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         9.12.2014   

 

    

 

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת           
            

             22.12.2014 
 

 פסק דין

 

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

 לאומיים".-"מושגי יסוד ביחסים בין ,מועתק בקורס ממ"ן ההגיששהמשמעת לסטודנטים, בכך 

אך לא הופיעה לדיון ולא ביקשה את דחייתו ולכן הדיון בעניינה  ,לדיון כדיןנה זומ יתהסטודנט

 התקיים בהיעדרה.

באופן עצמאי והעבירה אותו לקבוצת  ציינה הסטודנטית כי כתבה את הממ"ןבתגובתה לתלונה 

והגישו ממן דומה  ,מבנה הממ"ן ומס' סטודנטים שינו מעט את המלל אתתלמידים בכיתה לבדוק 

 יתה לה כוונה לבצע עבירה.י. הסטודנטית הביע צער על המעשה וציינה כי לא השלא בידיעתה לשלה

ראיות בתיק על פי הית דנטהחליט להרשיע את הסטובחומר הנלווה ו ןעיי הממונה על המשמעת

 )ז( לתקנון.4)ב( לתקנון ולהשית עליה עונש של ביטול הממ"ן ע"פ סעיף 4נזוף בה ע"פ סעיף לו

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

 ידי כתיבת ממ"ן חלופי.-למשל על

ורשע בעתיד בעבירת ת חלילה כי אם ,יתמבקש להדגיש בפני הסטודנטהממונה על המשמעת 

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

            יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         9.12.2014   

 

    

 

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת           
            

             22.12.2014 
 

 פסק דין

 

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

 לאומיים".-"מושגי יסוד ביחסים בין ,מועתק בקורס ממ"ן ההגישש המשמעת לסטודנטים, בכך 

 ובהתאם לבקשתה, הדיון בעניינה התקיים בהיעדרה. לדיון כדיןנה זומ יתהסטודנט

הביעה חרטה על ו בתגובתה לתלונה הודתה הסטודנטית כי עקב חוסר זמן הגישה עבודה מועתקת

 המעשה.

על פי הודאתה ולהשית ית החליט להרשיע את הסטודנטו ,בחומר הנלווה ןעיי הממונה על המשמעת

 )ז( לתקנון.4עליה עונש של ביטול הממ"ן ע"פ סעיף 

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

 ידי כתיבת ממ"ן חלופי.-למשל על

ורשע בעתיד בעבירת ת חלילה כי אם ,יתמבקש להדגיש בפני הסטודנטעל המשמעת  הממונה

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         9.12.2014   

 

    

 

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת           
            

             22.12.2014 
 

 פסק דין

 

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

 לאומיים".-מועתק בקורס "מושגי יסוד ביחסים בין ממ"ן ההגיששהמשמעת לסטודנטים, בכך 

ולכן הדיון בעניינה  ,אך לא הופיעה לדיון ולא ביקשה את דחייתו ,לדיון כדיןנה זומ יתהסטודנט

 התקיים בהיעדרה.

על  שונים במאמרים נעזרהוציינה כי  הכחישה הסטודנטית העתקה של הממ"ןבתגובתה לתלונה 

 לבצע עבירה. מראש מנת לכתוב את הממ"ן ללא כוונה

 ,ראיות בתיקעל פי הית החליט להרשיע את הסטודנטבחומר הנלווה ו ןעיי הממונה על המשמעת

 )ז( לתקנון.4)ב( לתקנון ולהשית עליה עונש של ביטול הממ"ן ע"פ סעיף 4נזוף בה ע"פ סעיף לו

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

 ידי כתיבת ממ"ן חלופי.-למשל על

ורשע בעתיד בעבירת ת חלילה כי אם ,יתבקש להדגיש בפני הסטודנטמהממונה על המשמעת 

 .הזור את עונשהקודמת בבואה לג המשמעת נוספת, ועדת המשמעת תדע לקחת בחשבון את הרשעת

 

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

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

 

 

 

 

 

            יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         9.12.2014   

 

    

 

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת           
            

             22.12.2014 
 

 פסק דין

 

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

 לאומיים".-"מושגי יסוד ביחסים בין ,מועתק בקורס ממ"ן ההגיששהמשמעת לסטודנטים, בכך 

 ובהתאם לבקשתה הדיון בעניינה התקיים בהיעדרה. לדיון כדיןנה זומ יתהסטודנט

 וציינה כי כתבה את הממ"ן ,הכחישה הסטודנטית את העבירות המיוחסות להבתגובתה לתלונה 

 שלה באופן עצמאי ולא נעזרה בחבריה ללימודים.

ראיות בתיק על פי הית החליט להרשיע את הסטודנטבחומר הנלווה ו ןעיי הממונה על המשמעת

 )ז( לתקנון.4)ב( לתקנון ולהשית עליה עונש של ביטול הממ"ן ע"פ סעיף 4נזוף בה ע"פ סעיף לו

סילת הממ"ן מונעת ממנה לעמוד בתמנ"ז, לעמוד בדרישות הקורס במידה ופיש לאפשר לסטודנטית 

 ידי כתיבת ממ"ן חלופי.-למשל על

ורשע בעתיד בעבירת ת חלילה כי אם ,יתמבקש להדגיש בפני הסטודנטהממונה על המשמעת 

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

            יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         9.12.2014   

 

    

 

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת           
           

             22.12.2014 
 

 פסק דין

 

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

 לאומיים".-מועתק בקורס "מושגי יסוד ביחסים בין ממ"ן ההגיששהמשמעת לסטודנטים, בכך 

 ובהתאם לבקשתה, הדיון התקיים בהיעדרה. לדיון כדיןנה זומ יתהסטודנט

אך לא היה  ,ציינה הסטודנטית כי נעזרה בסיכומיה של אחותה לכתיבת הממ"ןבתגובתה לתלונה 

 בכוונתה לבצע עבירה.

ראיות בתיק על פי הית החליט להרשיע את הסטודנטבחומר הנלווה ו ןעיי הממונה על המשמעת

 )ז( לתקנון.4)ב( לתקנון ולהשית עליה עונש של ביטול הממ"ן ע"פ סעיף 4נזוף בה ע"פ סעיף לו

נעת ממנה לעמוד בתמנ"ז, לעמוד בדרישות הקורס במידה ופסילת הממ"ן מויש לאפשר לסטודנטית 

 ידי כתיבת ממ"ן חלופי.-למשל על

ורשע בעתיד בעבירת ת חלילה כי אם ,יתמבקש להדגיש בפני הסטודנטהממונה על המשמעת 

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

            יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         9.12.2014   

 

    

 

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת           
          

             22.12.2014  
 

 פסק דין

 

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

מושגי " ,בקורס  לממ"ן של סטודנט אחר יםזה אשר 15ו  14ממן  הגיששהמשמעת לסטודנטים, בכך 

 ".לאומיים-יסוד ביחסים בין

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

בתגובתו לתלונה הודה הסטודנט כי נעזר בחומרים של חברו ללימודים על מנת לכתוב את הממני"ם. 

  הסטודנט התנצל על המעשה והביע חרטה.

השית ול ,ועל פי הודאתבחומר הנלווה והחליט להרשיע את הסטודנט  ןעיי הממונה על המשמעת

  )ז(לתקנון.4על פי סעיף  15ו  14עונש של של פסילת ממ"ן  ועלי

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

 . יםחלופי ניםידי כתיבת ממ"-למשל על

ורשע בעתיד בעבירת משמעת י חלילה כי אם ,מבקש להדגיש בפני הסטודנטהממונה על המשמעת 

 .והקודמת בבואה לגזור את עונש ובחשבון את הרשעתנוספת, ועדת המשמעת תדע לקחת 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

            יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         9.12.2014   

 

    

 

 

 



  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                      

                                                                                                                                   23.12.2014    
     

 פסק דין

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

 תיאוריה ומעשה". הגיש ממ"ן מועתק בקורס "קריאה:ש

 , אך לא הופיע לדיון ולא ביקש את דחייתו ולכן הדיון בעניינו התקיים בהעדרו.זומן לדיון כדיןהסטודנט 

 למרות פניות חוזרות ונשנות אליו בנושא., הסטודנט לא מסר את תגובתו לתלונה

 בסיס הראיות בתיק.והחליטה להרשיע את הסטודנט על  ,עיינה בחומר הנלווה הוועדה

בגין עבירה  )יג( לתקנון4על פי סעיף ש"ח 750 קנס כספי בסך נגד הסטודנט תלוי ועומד עונש על תנאי של 

 ש"ח. 750הועדה לא רואה שום נימוק שלא להפעיל את העונש, ולכן הופעל נגד הסטודנט קנס של  .קודמת

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

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 7782207

 . לכן החליטה ועדת המשמעת רואה בחומרה את עבירת המשמעת שביצע הסטודנטלאור עברו המשמעתי, 

של הרחקה  נוסף )י( לתקנון ועונש4נש של ביטול הקורס ע"פ סעיף להשית על הסטודנט עופה אחד הוועדה 

, אלא שעונש זה הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם )יא( לתקנון4ע"פ סעיף  מהלימודים לסמסטר אחד

 הסטודנט יבצע עבירה נוספת דומה במשך השנתיים הקרובות.

תדע ועדת המשמעת ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, יכי אם  ,הוועדה מבקשת להדגיש בפני הסטודנט

 .והקודמת בבואה לגזור את עונש ולקחת בחשבון את הרשעת

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

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

 

 

 

 

 

 רביע אלג'מאלמר           נורית גולדמןד"ר           יובל אילוןד"ר             עד הדיון:מו   

 הממונה על המשמעת        9.12.2014   

 

 הממונה על המשמעת ניתסג  

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת           
                                  

             20.11.2014  
 

 פסק דין

 

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

ומסרה מטלה שלה   זהה לממ"ן של סטודנט אחר ממ"ן ההגיששהמשמעת לסטודנטים, בכך 

 ".לאומיים-מושגי יסוד ביחסים ביןבקורס "להעתקה 

כתבה בעצמה ונתנה לחבר על מנת לעיין בו ולא  11 ה לדיון וטענה כי את ממ"ןהופיע יתהסטודנט

אינטרנט, הביעה חרטה על המעשה הרכשה מ 15לצורך העתקה. הסטודנטית הודתה שאת ממ"ן 

 והתנצלה.

השית ול ,העל פי הודאת יתבחומר הנלווה והחליט להרשיע את הסטודנט ןעיי הממונה על המשמעת

  )ז(לתקנון.4על פי סעיף  15)ב( לתקנון, ועונש נוסף של פסילת ממ"ן 4עליה עונש של נזיפה ע"פ סעיף 

, לעמוד בתמנ"ז הלעמוד בדרישות הקורס במידה ופסילת הממ"ן מונעת ממנ ית יש לאפשר לסטודנט

 . ידי כתיבת ממ"ן חלופי-למשל על

ורשע בעתיד בעבירת ת חלילה כי אם ,תימבקש להדגיש בפני הסטודנט הממונה על המשמעת 

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         9.11.2014   

 

    

 

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת           
            

             20.11.2014 
 

 פסק דין

 

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

 לאומיים".-"מושגי יסוד ביחסים בין ,מועתק בקורס ממ"ן ההגיששלסטודנטים, בכך 

ולא ביקשה את דחייתו ולכן הדיון התקיים לדיון  הלא הופיעאך  ,לדיון כדיןנה זומ יתהסטודנט

 ב' לתקנון המשמעת.30בהיעדרה וזאת ע"פ סעיף 

 הסטודנטית בעבירה, התנצלה והביעה חרטה.בתגובתה לתלונה הודתה 

על פי הודאתה ולהשית ית החליט להרשיע את הסטודנטבחומר הנלווה ו ןעיי הממונה על המשמעת

 )ז( לתקנון.4עליה עונש של ביטול הממ"ן ע"פ סעיף 

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

 ידי כתיבת ממ"ן חלופי.-עללמשל 

ורשע בעתיד בעבירת ת חלילה כי אם ית מבקש להדגיש בפני הסטודנט הממונה על המשמעת 

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

            יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         9.11.2014   

 

    

 

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת            
            

             20.11.2014  
 

 פסק דין

 

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

מושגי יסוד " ,בקורס תאחר תיזהה לממ"ן של סטודנט ממ"ן הגישה ש          לסטודנטים, בכך 

 לאומיים", בניגוד להוראות.-ביחסים בין

 ההדיון בעניינ לא ביקשה את דחייתו ולכןולדיון  הלא הופיעאך  ,לדיון כדיןנה זומ יתהסטודנט

 ב' לתקנון המשמעת.30וזאת ע"פ הוראת סעיף  ההתקיים בהעדר

 בתגובתה לתלונה, הודתה הסטודנטית בעבירות המיוחסות לה והביעה חרטה על המעשה.

ולפסול  ,העל פי הודאת יתבחומר הנלווה והחליט להרשיע את הסטודנט ןעיי הממונה על המשמעת

 )ז( לתקנון. 4 על פי סעיף 15את ממן 

, לעמוד בתמנ"ז הלעמוד בדרישות הקורס במידה ופסילת הממ"ן מונעת ממנ יתיש לאפשר לסטודנט

 . ידי כתיבת ממ"ן חלופי-למשל על

ורשע בעתיד בעבירת ת חלילה כי אם ית מבקש להדגיש בפני הסטודנט הממונה על המשמעת 

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

            יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         9.11.2014   

 

    

 

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
           

           20.11.2014  
 

 פסק דין

 

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

-מושגי יסוד ביחסים בין" ,בקורס תאחר תיזהה לממ"ן של סטודנט ממ"ן הגיששלסטודנטים, בכך 

 ".לאומיים

 הודה באשמה והביע חרטה על המעשה.הופיע לדיון, הסטודנט 

להשית על ו ,על פי הודאתובחומר הנלווה והחליט להרשיע את הסטודנט  ןעיי הממונה על המשמעת

 )ז( לתקנון. 4  על פי סעיף 11הסטודנט עונש של פסילת ממ"ן 

 הסטודנט אינו עומד בתמנ"ז בשל פסילת הממ"ן, יש לאפשר לו לכתוב ממ"ן חלופי. אם

 

ורשע בעתיד בעבירת משמעת י חלילה כי אם ,מבקש להדגיש בפני הסטודנט הממונה על המשמעת 

 .והקודמת בבואה לגזור את עונש ואת הרשעת נוספת, ועדת המשמעת תדע לקחת בחשבון

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            יובל אילוןד"ר                  מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         9.11.2014   

 

    

 

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת           
            

             20.11.2014 
 

 פסק דין

 

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

מושגי יסוד ביחסים בין בקורס " תזהה לממ"ן של סטודנט אחר ממ"ן ההגיששלסטודנטים, בכך 

 ".לאומיים

לכן הדיון בעניינה ו ,אך לא הופיעה לדיון ולא ביקשה את דחייתו ,ית זומנה לדיון כדיןהסטודנט

 ב' לתקנון.30התקיים בהעדרה וזאת ע"פ הוראות סעיף 

כי לא העתיקה את הממ"ן אלא כתבה אותו  ,במכתב תגובה לתלונה ששלחה הסטודנטית ציינה

 בלימוד משותף וייעוץ הדדי עם חבר ללימודים. הסטודנטית הבטיחה שמקרה זה לא יחזור בשנית.

לנזוף ו ,העל פי הודאת יתבחומר הנלווה והחליט להרשיע את הסטודנט ןעיי הממונה על המשמעת

 )ב( לתקנון.4 סעיף)ב( 4בה ע"פ סעיף 

ורשע בעתיד בעבירת ת חלילה כי אם ,יתמבקש להדגיש בפני הסטודנט הממונה על המשמעת 

הקודמת בבואה לגזור את  הלקחת בחשבון את הרשעתעלולה משמעת נוספת, ועדת המשמעת 

 .העונש

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

            יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         9.11.2014   

 

    

 

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
           

           20.11.2014  
 

 פסק דין

 

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

מושגי יסוד ביחסים " סייע לסטודנטית לבצע עבירה בממ"ן בקורסשלסטודנטים, בכך 

 ".בינלאומיים

 ,לחברה על מנת לסייע להומסר אותו את הממ"ן באופן עצמאי כתב הופיע לדיון וטען כי הסטודנט 

 וזו העתיקה אותו ללא ידיעתו.

שהיות שהסטודנט לא התכוון לבצע עבירה ולא  בחומר הנלווה והחליט ןעיי הממונה על המשמעת

 , לזכותו מכל אשמה.ביצע כל עבירה

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         9.11.2014   

 

    

 

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
           

             20.11.2014 
 

 פסק דין

 

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

 ".לאומיים-מושגי יסוד ביחסים בין" ,בקורס תאחר תיזהה לממ"ן של סטודנט ממ"ן

והבטיח שמקרה זה על מעשהו  , הביע חרטהשעשה עבודה משותפת עם סטודנטית אחרתהודה הופיע לדיון, הסטודנט 

 לא ישוב בעתיד.

 על פי הודאתו.בחומר הנלווה והחליט להרשיע את הסטודנט  ןעיי הממונה על המשמעת

)א( 4עונש של אזהרה ע"פ סעיף  להשית על הסטודנטבשגגה, החליט הממונה על המשמעת נעשתה עבירה שהמכיוון 

 לתקנון.

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         9.11.2014   

 

    

 

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
         

             20.11.2014  

 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת לסטודנטים, בכך (ז)3  –ו  (1)ו(3 סעיפיםבפני ועדת המשמעת בעבירות על  מההואשית הסטודנט

 ".לאומיים -מושגי יסוד ביחסים בין"  ,לממ"ן של סטודנט אחר בקורס יםזה ניםממ" ההגישש

בהיעדרה וזאת  הסטודנטית זומנה לדיון כדין, אך לא הופיעה לדיון ולא ביקשה את דחייתו ולכן הדיון בעניינה התקיים

 ב' לתקנון.30ע"פ הוראת סעיף  

 .15וממן  11בתגובתה לתלונה הודתה הסטודנטית כי  נעזרה בחומרים של סטודנטים אחרים על מנת להגיש את ממן 

 הסטודנטית הביעה התנצלות וחרטה וציינה כי פעלה מלחץ של זמן, פזיזות  ופחד לא לעמוד בדרישות הקורס.

על פי הודאתה, ולהשית עליה עונש של נזיפה  יתבחומר הנלווה והחליט להרשיע את הסטודנט ןיעי הממונה על המשמעת

  )ז(לתקנון.4על פי סעיף  15)ב( לתקנון, ועונש נוסף של פסילת ממ"ן 4ע"פ סעיף 

לאפשר לה להגיש  יש לאפשר לסטודנטית  לעמוד בדרישות הקורס במידה ופסילת הממ"ן מונעת ממנה לעמוד בתמנ"ז

 מ"ן חלופי. מ

ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, ועדת חלילה ת כי אם  ,יתמבקש להדגיש בפני הסטודנט הממונה על המשמעת 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         9.11.2014   

 

    

 

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
           

        26.10.2014   
 

 פסק דין

 

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

 ".לאומיים-מושגי יסוד ביחסים ביןבקורס " תאחר יתזהה לממ"ן של סטודנט ממ"ן ההגישש

 הדיון בעניינה התקיים בהעדרה. התובהתאם לבקש ,לדיון הלא הופיעאך   לדיון כדין נהזומ יתהסטודנט

חוסר תשומת לב אולם עקב  ,מסטודנטית אחרת ממ"ן על מנת להיעזר בו השלקח תה, הודיתהסטודנט הששלח  במכתב

 יתהסטודנט .הבעצמ נהבמקום הקובץ שהכי האת הקובץ של חברת השלחוקשיים עם מערכת המטלות הממוחשבת, 

 על המעשה. הוהתנצל הבטעות תההוד

ה על סמך הזהות וחסת להמי הבעביר יתבחומר הנלווה והחליט להרשיע את הסטודנט ןעיי הממונה על המשמעת

 בחלקים נרחבים של העבודה ושינויים קטנים שמראים כי ערכה את המסמך ושלחה אותו לבדיקה.

 )ז( לתקנון. 4פי סעיף על  הממ"ן אין מנוס  מפסילת כי  הממונה על המשמעת החליט

 להגיש מטלה חלופית. הבתמנ"ז, יש לאפשר ל תעומד האינ יתבמידה והסטודנט

בעתיד בעבירת משמעת נוספת, ועדת  חלילה ורשעתכי אם  ,יתמבקש להדגיש בפני הסטודנט המשמעתהממונה על 

 .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 ימים מקבלת ו יתלסטודנט

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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          
              

         27.10.2014   
 

 פסק דין

 

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

 ".תאוריה ומעשה -קריאהבקורס " ,תאחר תיזהה לממ"ן של סטודנט ממ"ן

 .והתקיים בהעדר ו, הדיון בעניינתוובהתאם לבקשלא הופיע לדיון אך  ,לדיון כדין ןהסטודנט זומ

 בעצמו ולא העתיק את המטלה. 14 כפר הסטודנט בהאשמות וציין כי הכין את ממ"ן, ששלח  במכתב

הדמיון בממ"נים ועל בסיס הראיות בתיק על פי בחומר הנלווה והחליט להרשיע את הסטודנט  ןעיי הממונה על המשמעת

 התלונה.

 )ז( לתקנון. 4 על פי סעיף 14ן "ממהממונה על המשמעת החליט כי אין מנוס מפסילת 

ידי כתיבת -למשל על ,ה ופסילת הממ"ן מונעת ממנו לעמוד בתמנ"זיש לאפשר לסטודנט לעמוד בדרישות הקורס במיד

 ממ"ן חלופי.

ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, ועדת המשמעת תדע לקחת י חלילה כי אם , הוועדה מבקשת להדגיש בפני הסטודנט

 .והקודמת בבואה לגזור את עונש ובחשבון את הרשעת

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

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

             27.10.2014  
 

 פסק דין

 

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

 ".תאוריה ומעשה -קריאהבקורס " תאחר תיזהה לממ"ן של סטודנט ממ"ן

 .והתקיים בהעדר ו, הדיון בעניינתוובהתאם לבקשלא הופיע לדיון אך  ,לדיון כדין ןהסטודנט זומ

והתנצל על  הסטודנט הודה בטעותו .14את ממן כי נעזר בסטודנטים אחרים על מנת לכתוב  ה, הודששלח  במכתב

 המעשה.

 על פי סעיף 14ולפסול את ממן  על פי הודאתו,בחומר הנלווה והחליט להרשיע את הסטודנט  ןעיי הממונה על המשמעת

 )ז( לתקנון. 4

כתיבת  ידי-, למשל עליש לאפשר לסטודנט לעמוד בדרישות הקורס במידה ופסילת הממ"ן מונעת ממנו לעמוד בתמנ"ז

 . ממ"ן חלופי

ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, ועדת המשמעת תדע לקחת י חלילה כי אם ,הוועדה מבקשת להדגיש בפני הסטודנט

 .והקודמת בבואה לגזור את עונש ובחשבון את הרשעת

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

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

        23.9.2014   
 

 פסק דין

 

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

 ".יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועיםבקורס " תאחר יתזהה לממ"ן של סטודנט ממ"ן

לכן הדיון בעניינו התקיים בהעדרו, וזאת ע"פ לא הופיע לדיון ולא ביקש את דחייתו ואך  ,הסטודנט זומן לדיון כדין

 המשמעת.ב' לתקנון 30הוראות סעיף 

אולם עקב לחץ וחוסר תשומת לב,  ,הסטודנט, הודה שלקח מחברתו ממ"ן לצורך השוואה בלבדששלח  תגובה  במכתב

 הודה בטעותו והתנצל על המעשה.הסטודנט  שלח את הקובץ של חברתו במקום הקובץ שהכין בעצמו.

. הוועדה החליטה פה אחד כי יוחסת לוהמ ותבעבירעיינו בחומר הנלווה והחליטו להרשיע את הסטודנט חברי הוועדה 

 )ז( לתקנון. 4פי סעיף על  הממ"ן אין מנוס  מפסילת 

  .)יג( לתקנון4על פי סעיף  ₪  200קנס כספי בסך  בנוסף, החליטה הוועדה להטיל על הסטודנט

תוך  09-7782207בטלפון  את הקנס דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. על הסטודנט לשלם

 שבועיים מיום קבלת פסק דין זה.

 להגיש מטלה חלופית. ועומד בתמנ"ז, יש לאפשר ל ובמידה והסטודנט אינ

ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, ועדת המשמעת תדע לקחת יכי אם  ,הוועדה מבקשת להדגיש בפני הסטודנט

 .והקודמת בבואה לגזור את עונש ובחשבון את הרשעת

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 הממונה על המשמעת         13.8.2014   

 

 הממונה על המשמעת ןסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
           

        26.8.2014   
 

 פסק דין

 

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

 זהה לממ"ן של סטודנט אחר בקורס "תורת המימון". ממ"ן הגישש

 .י בקשתו הדיון בעניינו התקיים בהעדרופאך נבצר ממנו מלהופיע לדיון ועל  ,הסטודנט זומן לדיון כדין

 על מנת להכין את הממ"ן שלו. ,של סטודנטים אחרים ונעזר בממ"ניםשלח הודה הסטודנט כי חרג ממנהגו במכתב ש

 הסטודנט ציין כי הכין את הממ"ן באופן עצמאי אולם בטעות שלח פתרון ממ"ן של מישהו אחר.

. הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס  ועיינו בחומר הנלווה והחליטו להרשיע את הסטודנט על פי הודאתחברי הוועדה 

 )ז( לתקנון. 4פי סעיף  על הממ"ן המועתק מפסילת 

  .)יג( לתקנון4על פי סעיף  ₪  200קנס כספי בסך  בנוסף, החליטה הוועדה להטיל על הסטודנט

תוך  09-7782207בטלפון  את הקנס דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. על הסטודנט לשלם

 שבועיים מיום קבלת פסק דין זה.

 להגיש מטלה חלופית. ועומד בתמנ"ז, יש לאפשר ל ואינבמידה והסטודנט 

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

 .והקודמת בבואה לגזור את עונש ואת הרשעת

ערעורים תוך עשרה ימים מקבלת לקובל עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין ללסטודנט ו

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פנחס טננבאוםמר               ד"ר אלה צור                  יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         13.8.2014   

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

  

         



 

 

        

        

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
           

        26.8.2014    
 

 פסק דין

 

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

 ."הקולנוע הפלסטיניבקורס " מהאינטרנט מועתק ממ"ן ההגישש לסטודנטים, בכך 

השתמשה בסיכום מהאינטרנט על מנת להכין את והודתה ש ,בפני הוועדה ההופיע יתהסטודנט

 ן."הממ

ועיינו בחומר הנלווה והחליטו להרשיע את הסטודנטית על פי  יתאת הסטודנט חברי הוועדה שמעו

 הודאתה.

 )ז( לתקנון. 4פי סעיף הממ"ן המועתק על הוועדה החליטה פה אחד כי אין מנוס  מפסילת 

  .)יג( לתקנון4על פי סעיף ₪  200קנס כספי בסך  בנוסף, החליטה הוועדה להטיל על הסטודנטית

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

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

 במידה והסטודנטית אינה עומדת בתמנ"ז, יש לאפשר לה להגיש מטלה חלופית.

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

 המשמעת תדע לקחת בחשבון את הרשעתה הקודמת בבואה לגזור את עונשה.

 

דת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך לקובל עומדת הזכות לערער על החלטת ועלסטודנטית ו

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

 

 

 

 פנחס טננבאוםמר               ד"ר אלה צור                  יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 על המשמעת הממונה         13.8.2014   

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                      

          8.7.2014 
 

 פסק דין

 

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

 ."התנסות במחקר"בקורס ה מועתקת מהאינטרנט הגישה מטללסטודנטים, בכך ש

ולכן הדיון בעניינה  ,אך לא הופיעה לדיון ולא ביקשה את דחייתו כדין, ןלדיוזומנה  יתהסטודנט

במכתב תגובה ששלחה, הודתה הסטודנטית בביצוע העבירה והביעה חרטה  התקיים בהעדרה.

 קה על המעשה.עמו

 והחליטה להרשיע את הסטודנטית על פי הודאתה. עיינה בחומר הנלווהועדת המשמעת 

בקורס מתקדם ובממ"ן שמהווה את שכן מדובר  ,מחד גיסא, הוועדה רואה ביתר חומרה את העבירה

פרה סמינר. מאידך גיסא, מדובר בסטודנטית ותיקה שזו לה העבירה  תהפרק הראשון מתוך עבוד

להשית על הסטודנטית פה אחד החליטה הוועדה הראשונה ואשר הביעה חרטה עמוקה. אי לכך, 

קנס כספי של , וכן ולאפשר לה להגיש ממ"ן חלופי )ז( לתקנון4ול הממ"ן על פי סעיף עונש של ביט

על תנאי לכל עבירה דומה למשך ₪  500 בפועל ו₪  500 מתוכם )יג( לתקנון,4על פי סעיף ₪  1000

 שנתיים.

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

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

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

 הוועדה לקחת בחשבון את הרשעתה הקודמת בבואה לגזור את עונשה.

 

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

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

 

 

 

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

 הממונה על המשמעת         1.7.2014   

 

 הממונה על המשמעת ניתסג  

 

 הממונה על המשמעת ןסג 

 

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                      

          12.6.2014 

 

 פסק דין

 

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

 הגישה ממ"ן מועתק בקורס "שי עגנון: עגונות ועידו ועינם".בכך ש

 ן."בהעתקת הממתה והוד לדיון ההופיע יתסטודנטה

והחליטה להרשיע את הסטודנטית על פי הודאתה ועיינה בחומר הנלווה  יתהוועדה שמעה את הסטודנט

 בהעתקת הממ"ן.

ומכיוון שמדובר בעבירת משמעת ראשונה, החליטה הוועדה לפסול  ,לאור הנסיבות האישיות של הסטודנטית

ולאפשר לסטודנטית להגיש ממ"ן חלופי על מנת לעמוד בדרישות הקורס  ,)ז(לתקנון4את הממ"ן על פי סעיף 

 ולהיבחן בקורס בסמסטר הקרוב.

ח על תנאי לכל עבירה "ש 122מתוכם ₪  022י של בנוסף החליטה הוועדה להטיל על הסטודנטית קנס כספ

 )יג( לתקנון.4דומה למשך שנתיים על פי סעיף 

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

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 20-7720027ועדת משמעת בטלפון 

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

 .ההקודמת בבואה לגזור את עונש הלקחת בחשבון את הרשעת

 

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

 (20-7722823לתקנון המשמעת. )פקס  32ו  37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 

 

 רביע אלג'מאלמר               ד"ר רז מוסטיגמן          יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת ןסג     הממונה על המשמעת ןסג    הממונה על המשמעת         02.2.0214   

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                      

          12.6.2014 
 

 פסק דין

 

לסטודנטים,  לתקנון המשמעת)ז( 3 –ו  2)ו(3, 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים םהואש הסטודנט

 ".א  javaמבוא למדעי המחשב ושפת בקורס " של שני סטודנטים אחרים ן"זהה לממהגיש ממ"ן בכך ש

ולא ידע ששימוש באינטרנט הינו וכי נעזר באינטרנט לבדו, את הממן פתר הסטודנט הופיע לדיון וטען כי 

 עבירה.

סטודנט כי בעתיד, במידה וישתמש במקור והבהירה להוועדה שמעה את הסטודנט ועיינה בחומר הנלווה 

 עבירת משמעת.ן את המקור בו השתמש כדי לא לעבור עליו לציי ,כלשהו

 .לזכות את הסטודנט מאשמה פה אחד החליטה הוועדה נסיבות המקרהב

לו ת המטלות שהגיש הסטודנט ו/או לאפשר הוועדה מבקשת ממרכזת ההוראה לבדוק א ,בהסכמת הקובל

 לו לגשת לבחינה בקורס. להגיש מטלות נוספות שלא הגיש כדי שיתאפשר

 

 

 

 

 

 

 

 

 רביע אלג'מאלמר               ד"ר רז מוסטיגמן          יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת ןסג     הממונה על המשמעת ןסג    הממונה על המשמעת         21.2.2.12   

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

          12.6.2014 
 

 פסק דין

 

 לתקנון המשמעת)ז( 3 –ו  2)ו(3, 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים םהואש הסטודנט

הגיש ממ"ן זהה לממ"ן של סטודנט אחר בקורס "מבוא למדעי המחשב ושפת לסטודנטים, בכך ש

java  ."א 

הסטודנט הופיע לדיון והודה כי עשה חיפוש בגוגל יחד עם חברו ללימודים על מנת למצוא פתרון 

 שיעזור להם בכתיבת הממ"נים. 

. בנסיבות המקרה ובהתחשב במידת חומרתו הוועדה שמעה את הסטודנט ועיינה בחומר הנלווה

עדה השתכנעה שלא הייתה כל כוונה לעבור עבירה והו ,והיות שמדובר בעבירה ראשונה של הסטודנט

 לזכותו מאשמה. לפנים משורת הדין פה אחדולאור הבעת החרטה, החליטה 

 לסטודנט כי עליו  להישמע להוראות האו"פ ולפעול על פי הכללים בעתיד. הוועדה הבהירה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יע אלג'מאלרבמר          ד"ר רז מוסטיגמן       יובל אילוןד"ר             מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת ןסג    הממונה על המשמעת ןסג הממונה על המשמעת      21.2.2.12   

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                      

          12.6.2014 
 

 פסק דין

 

 לתקנון המשמעת)ז( 3 –ו  2)ו(3, 1)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים םהואש הסטודנט

מבוא למדעי בקורס " לממנ"ים של שני סטודנטים אחרים יםזה ניםהגיש ממ"לסטודנטים, בכך ש

 ".א  javaהמחשב ושפת 

על מנת למצוא פתרון  ,הודה כי עשה חיפוש בגוגל יחד עם חברו ללימודיםהסטודנט הופיע לדיון ו

שיעזור להם בכתיבת הממ"נים. עוד ציין הסטודנט כי עשה שינוי במסלול לימודיו ואין בכוונתו 

 ללמוד קורס זה בעתיד.

בנסיבות המקרה ובהתחשב במידת חומרתו . הוועדה שמעה את הסטודנט ועיינה בחומר הנלווה

ועדה השתכנעה שלא הייתה כל כוונה לעבור עבירה וה ,מדובר בעבירה ראשונה של הסטודנטוהיות ש

פה החליטה הוועדה למרות שהסטודנט הוזהר על ידי מרכזת ההוראה, ולאור הבעת החרטה, אזי 

 .לזכותו מאשמה לפנים משורת הדין אחד

 בעתיד.להישמע להוראות האו"פ ולפעול על פי הכללים  כי עליו סטודנט הבהירה להוועדה  

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 רביע אלג'מאלמר               ד"ר רז מוסטיגמן          יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת ןסג     הממונה על המשמעת ןסג    הממונה על המשמעת         23.2.2912   

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          8.4.2014 
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  (ח)3 -ו (ז)3 םני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפיבפ מההואשית הסטודנט

 ".מזרח ומערב בקולנוע הישראליבקורס " מהאינטרנט  ממ"ן מועתק ההגישלסטודנטים, בכך ש

זומנה לדיון כדין. במכתב ששלחה ציינה כי עקב נסיבות אישיות לא תוכל להגיע לדיון  יתהסטודנט

עשה וציינה כי הייתה נתונה בהיעדרה. הסטודנטית הודתה במ וביקשה לקיים את הדיון בעניינה

 והביעה חרטה וצער על המעשה. רבים ללחץ וקשיים

הוועדה  עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנטית על פי הודאתה. ועדת המשמעת

לאור הנסיבות האישיות של  .)ז( לתקנון 4הממ"ן על פי סעיף  ביטולהחליטה פה אחד על 

 )א( לתקנון.4להסתפק בעונש נוסף של אזהרה על פי סעיף הסטודנטית החליטה הוועדה 

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

 לקחת בחשבון את הרשעתה הקודמת בבואה לגזור את עונשה.

 

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

 לתקנון המשמעת.  33 -ו 33ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים  עשרה

 

 

 

 

 

 

 

 מר פנחס טננבאום        אלה צורד"ר              יובל אילוןד"ר                :מועד הדיון   

 הממונה על המשמעת ןסג   הממונה על המשמעת ניתסג   הממונה על המשמעת          2.4.2014   

    

        

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                      

          8.4.2014 
 

 פסק דין

 

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

 ".מזרח ומערב בקולנוע הישראליבקורס " מהאינטרנט  ממ"ן מועתק ההגישלסטודנטים, בכך ש

 , הודתה בהאשמות המיוחסות לה והביעה חרטה כנה על המעשה.הופיעה לדיון יתהסטודנט

 אתה.עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנטית על פי הוד ועדת המשמעת

על  שיתלהכן ו ,)ז( לתקנון4פסילת הממ"ן על פי סעיף על הוועדה החליטה פה אחד בנסיבות המקרה, 

על  בשנתיים הקרובותעל תנאי לכל עבירה דומה  ₪  022מתוכם  ₪ 022הסטודנטית קנס כספי של 

הקנס על  )יג( לתקנון. דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. את4פי סעיף 

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 20-7720027הסטודנטית לשלם בטלפון 

הוועדה מבקשת להדגיש בפני הסטודנטית כי אם חלילה תורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, אזי 

 חזקה שההרשעה הנוכחית תילקח בחשבון כנסיבה מחמירה בעת גזירת העונש.

 

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

 לתקנון המשמעת.  32 -ו 37ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים  עשרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מר פנחס טננבאום        אלה צורד"ר             יובל אילוןד"ר               :מועד הדיון   

 הממונה על המשמעת ןסג   הממונה על המשמעת ניתסג   הממונה על המשמעת          2.4.2014   

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                        

          9.3.2014 
 

 פסק דין

 

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

הגיש ממ"ן מועתק מהאינטרנט בקורס "פילוסופיה יוונית: מתאלס עד לסטודנטים, בכך ש

 .אריסטו"

 הסטודנט הופיע בפני הוועדה, הודה בהאשמות המיוחסות לו והביע חרטה על המעשה.

ט על פי והחליטה להרשיע את הסטודנ עיינה בחומר הנלווה, שמעה את הסטודנט ועדת המשמעת

 )ז( לתקנון.4חברי הוועדה החליטו כי אין מנוס מפסילת הממ"ן על פי סעיף הודאתו. 

לאור הודאתו של הסטודנט, הבעת החרטה הכנה ומקרה הנסיבות האישיות של הסטודנט, החליטה 

 )ב( לתקנון.4בסטודנט על פי סעיף להסתפק בעונש של נזיפה הוועדה פה אחד 

 .4114תמנ"ז, יש לאפשר לו להגיש ממ"ן חלופי עד סוף סמסטר ב אם הסטודנט אינו עומד ב

חת בחשבון את ע כי אם יופיע שוב בפני ועדת המשמעת בעתיד, זו תדע לקדחזקה שהסטודנט י

 הרשעתו הקודמת בבואה לגזור את עונשו.

 

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

 לתקנון המשמעת.  33 -ו 33ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים  עשרה

 

 

 

 

 

 

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

 הממונה על המשמעת ניתסג   הממונה על המשמעת ןסג   הממונה על המשמעת         43.4.4114   

    

        

        

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          9.3.2014 
 

 פסק דין

 

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

 הגיש ממ"ן מועתק בקורס "התנהגות ארגונית".לסטודנטים, בכך ש

הסטודנט זומן לדיון כדין אך לא הופיע לדיון וביקש לדון בעניינו בהעדרו. במייל ששלח הודה שהגיש 

 ממ"ן מועתק מפאת חוסר זמן ואי רצון להיכשל בקורס.

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

בניסות המקרה, הוועדה רואה בחומרה את העבירה שביצע הסטודנט בפרט היות שמדובר בסטודנט 

 לתואר שני.

)ז( לתקנון ולהטיל על הסטודנט קנס כספי 4הוועדה החליטה פה אחד על פסילת הממ"ן על פי סעיף 

י הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים )יג( לתקנון. דמ4על פי סעיף ₪  055של 

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 50-7728857באו"פ. את הקנס על הסטודנט לשלם בטלפון 

הוועדה החליטה לפנים משורת הדין לא לפסול את הקורס ולאפשר לסטודנט להגיש ממ"ן חלופי עד 

  הסמסטר.סוף 

הסטודנט כי אם יורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, זו תדע לקחת  הוועדה מבקשת להדגיש בפני

 בחשבון את הרשעתו הקודמת בבואה לגזור את עונשו.

 

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

 לתקנון המשמעת.  32 -ו 37ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים  עשרה

 

 

 

 

 

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

 הממונה על המשמעת ניתסג   הממונה על המשמעת ןסג   הממונה על המשמעת         83.8.8514   

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                    
                       

          4202.3.9 
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  .(ו)0–ו)ז( 0, .(ו)0 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפיםם הואש הסטודנט

 סייע לחבריו בהעתקת ממ"ן בקורס "התנהגות ארגונית"2לסטודנטים, בכך ש

 הסטודנט זומן לדיון כדין אך נבצר ממנו להגיע לדיון ולכן הדיון בעניינו התקיים בהעדרו2

רו על את הממ"ן לחבהכין את הממ"ן בכוחות עצמו ומסר במכתב תגובה ששלח הסטודנט ציין כי 

מנת לסייע לו בכתיבת הממ"ן על פי בקשתו2 עוד ציין הסטודנט  כי לא הייתה בכוונתו לבצע עבירה 

 וכי לא היה מודע לכך שחברו העתיק ממנו את הממ"ן2

פה אחד החליטה בנסיבות המקרה ולאור ההנחיות בקורס עיינה בחומר הנלווה ו ועדת המשמעת

להרשיע את הסטודנט על פי הודאתו במסירת הממ"ן לחברו2 הוועדה סבורה שלא הייתה בכוונתו 

של הסטודנט לבצע עבירה ולכן הוועדה החליטה לגזור על הסטודנט עונש של אזהרה על פי סעיף 

 )א( לתקנון המשמעת92

 

 

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

 לתקנון המשמעת2  03 -ו 03ימים מקבלת פסק דין זה2 זאת על פי סעיפים  עשרה

 

 

 

 

 

 

 

 גב' אינגה מדורסקי         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                    
                       

          9.3.2014 
 

 פסק דין

 

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

 ממ"ן מועתק בקורס "התנהגות ארגונית". ההגישלסטודנטים, בכך ש

זומנה לדיון כדין אך לא הופיעה לדיון וביקשה לדון בעניינה בהעדרה. במייל ששלחה  יתהסטודנט

 בקורס.רצונה לא להיכשל הודתה שהגישה ממ"ן מועתק מפאת חוסר זמן ו

 ומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנטית על פי הודאתה.עיינה בח ועדת המשמעת

 הוועדה רואה בחומרה את העבירה שביצעה הסטודנטית היות שמדובר בסטודנטית לתואר שני.

)ז( לתקנון ולהטיל על הסטודנטית קנס 4הוועדה החליטה פה אחד על פסילת הממ"ן על פי סעיף 

י הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים )יג( לתקנון. דמ4על פי סעיף ₪  055כספי של 

 תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה. 50-7728857באו"פ. את הקנס על הסטודנטית לשלם בטלפון 

וועדה החליטה לפנים משורת הדין לא לפסול את הקורס ולאפשר לסטודנטית להגיש ממ"ן חלופי ה

 . 8514עד סוף סמסטר ב

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

 לקחת בחשבון את הרשעתה הקודמת בבואה לגזור את עונשה.

 

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

 המשמעת. לתקנון  32 -ו 37ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים  עשרה

 

 

 

 

 

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

 הממונה על המשמעת ניתסג   הממונה על המשמעת ןסג   הממונה על המשמעת         83.8.8514   

    

      

        

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
          

          11.2.1.22 
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  (ז)3 –ו 2)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפיםם הואש הסטודנט

 ."מבוא למחשבה מדיניתבקורס "מועתק  ממ"ן הגיש הסמסטרבמהלך בכך שלסטודנטים, 

 הודה בעובדות והביע חרטה עמוקה על המעשה. ,הופיע בפני הוועדה הסטודנט

את הסטודנט ועיינו בחומר הנלווה והחליטו להרשיע את הסטודנט על פי  חברי הוועדה שמעו

 . והודאת

בנסיבות העניין החליטה הוועדה פה אחד לקבל את המלצתו של הקובל גם לאור הסכמתו של 

 .)ז( לתקנון2, על פי סעיף 21הסטודנט ולהסתפק בעונש של ביטול ממ"ן 

 

 להגיש ממ"ן חלופי. סטודנטלאפשר ליש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר        רז מוסטיגמן ד"ר    יובל אילוןד"ר      מועד הדיון: 

 הממונה על המשמעת 21.2.1.22

 

 הממונה על המשמעת ןסג

 

 הממונה על המשמעת ןסג

 

 

 

 

 

 


