
  

     

ועדת משמעת                   
                       

          14.1.2016 
 

 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" ההגיששלסטודנטים, בכך 

תה בהאשמות המיוחסות לה. הסטודנטית הביעה צער וחרטה על והוד לדיון ההופיע יתהסטודנט

 המעשה.

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

כמו כן, . ( לתקנוןז)4על פי סעיף  פסילת הממ"ןל עונש ש יתהסטודנט להשית עלפה אחד  החליטה

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

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

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

 בצע עבירת משמעת דומה בעתיד.ת יתולא יופעל אלא אם הסטודנט

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 יהורם גלילימר              ד"ר נורית גולדמן           ערן חיות פרופ'              מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         10.1.2016

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                        

          13.9.2016 
 

 פסק דין
 

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

 ."ביולוגיה כללית אבקורס "ת ומועתק 12,13 ותהגיש מטללסטודנטים, בכך ש

 הופיע לדיון הודה בעבירות המיוחסות לו וציין כי נוטל על עצמו אחריות מלאה למעשיו. הסטודנט

על פי עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנט ו שמעה את הסטודנט ועדת המשמעת

( ז)4על פי סעיף  נים"פסילת הממעונש של  הסטודנט להשית עלפה אחד  החליטההוועדה  הודאתו.

גורר אחריו אי עמידה בתנאי הקורס הרי שהעונש שיושת על  ניםבהינתן שביטול הממ" .לתקנון

של  על תנאי נוסף עונש להשית על הסטודנטהסטודנט הינו ביטול קורס. עוד החליטה הוועדה 

 ההרחקהעונש למען הבהר,  .לתקנון (א)י4סעיף  יעל פ סמסטר אחדהרחקה מהלימודים ל

 בעתיד. נוספתבצע עבירת משמעת ט יהינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנ מהלימודים

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 חיות פרופ'              מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         7.9.2016

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג      

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                       

          13.9.2016 
 

 פסק דין
 

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

 ."גיבור ואנטי גיבור ברומן המודרניבקורס "ת ומועתק 13,15 ותהגיש מטללסטודנטים, בכך ש

 הודה בעבירות המיוחסות לו וציין כי נוטל על עצמו אחריות מלאה למעשיו. ,הופיע לדיון הסטודנט

על פי עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנט ו שמעה את הסטודנט ועדת המשמעת

( ז)4על פי סעיף  ניםפסילת הממ"ונש של ע הסטודנט להשית עלפה אחד  החליטההוועדה  הודאתו.

גורר אחריו אי עמידה בתנאי הקורס הרי שהעונש שיושת על  ניםבהינתן שביטול הממ" .לתקנון

של  על תנאי נוסף עונש להשית על הסטודנטהסטודנט הינו ביטול קורס. עוד החליטה הוועדה 

 עונש ההרחקהלמען הבהר,  .לתקנון (א)י4סעיף  יעל פ שני סמסטריםהרחקה מהלימודים ל

 בעתיד. נוספתבצע עבירת משמעת ט יהינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנ מהלימודים

בשל נסיבות אישיות, החליטה הוועדה כי בהינתן והסטודנט יבחר להירשם לקורס פעם נוספת, 

 הרישום יעשה בשכר לימוד מופחת בהתאם לנהלי מרכז הרשמה.

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר                ד"ר נורית גולדמן           ערן חיות פרופ'              מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         7.9.2016

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג      

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                       

          22.8.2016 

 

 פסק דין
 

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

 ."ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל"מועתקת בקורס  15הגיש מטלה לסטודנטים, בכך ש

ותחילה כפר בהאשמות כנגדו אך לאחר מכן ציין כי הוא דבק בגרסתו הופיע לדיון  הסטודנט

 הראשונה על פיה נעזר בממן אחר לצורך כתיבת המטלה וכי המעשה נעשה בתום לב. 

הוועדה . ו בעבירה המיוחסת לועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנט 

בהינתן  .( לתקנוןז)4על פי סעיף  פסילת הממ"ןעונש של  הסטודנט להשית עלפה אחד  החליטה

שביטול הממ"ן גורר אחריו אי עמידה בתנאי הקורס הרי שהעונש שיושת על הסטודנט הינו ביטול 

הרחקה מהלימודים של  על תנאי נוסף עונש להשית על הסטודנטקורס. עוד החליטה הוועדה 

הינו על תנאי ולא  מהלימודים עונש ההרחקהלמען הבהר,  .לתקנון (א)י4סעיף  יעל פ סמסטר אחדל

 בעתיד. נוספתבצע עבירת משמעת ט ייופעל אלא אם הסטודנ

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוטי בוזגלומר               סינתיה אדנבורגד"ר          ערן חיות פרופ'              מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         16.8.2016

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                       

          22.8.2016 
 

 פסק דין
 

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

 ."ממשל ופוליטיקה במדינת ישראלמועתקת בקורס " 12 מטלה ההגישלסטודנטים, בכך ש

ית לא מסרה תגובתה לתלונה והודיעה כי אין בכוונתה להופיע לדיון בעניינה ולכן החליטה הסטודנט

 . הבהיעדרהוועדה לקיים הדיון בעניינה 

הראיות בתיק על פי  יתועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנט

( ז)4על פי סעיף  פסילת הממ"ןעונש של  יתהסטודנט להשית עלפה אחד  החליטהוועדה ה. התלונה

בהינתן שביטול הממ"ן גורר אחריו אי עמידה בתנאי הקורס הרי שהעונש שיושת על  .לתקנון

של  על תנאי נוסף עונש יתלהשית על הסטודנטהינו ביטול קורס. עוד החליטה הוועדה  יתהסטודנט

 ההרחקהעונש למען הבהר,  .לתקנון (א)י4סעיף  יעל פ סמסטר אחדלהרחקה מהלימודים 

 בעתיד. נוספתבצע עבירת משמעת ת יתטהינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנ מהלימודים

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוטי בוזגלומר               סינתיה אדנבורגד"ר           ערן חיות פרופ'              מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         16.8.2016

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                        

          22.8.2016 
 

 פסק דין
 

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

 ."ממשל ופוליטיקה במדינת ישראלמטלה מועתקת בקורס " ההגישלסטודנטים, בכך ש

אליה בדואר רשום  חהזימון בעניינה שנשלאת הסטודנטית לא הגיבה לתלונה בעניינה ולא דרשה 

 ב' לתקנון.30ולכן החליטה הוועדה לדון בעניינה בהיעדרה וזאת על פי הוראות סעיף 

ת הסטודנטית על פי הראיות בתיק ועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע א

)ז( 4התלונה. הוועדה החליטה פה אחד להשית על הסטודנטית עונש של פסילת הממ"ן על פי סעיף 

לתקנון. בהינתן שביטול הממ"ן גורר אחריו אי עמידה בתנאי הקורס הרי שהעונש שיושת על 

ת עונש נוסף על תנאי של הסטודנטית הינו ביטול קורס. עוד החליטה הוועדה להשית על הסטודנטי

לתקנון. למען הבהר, עונש ההרחקה  )יא(4הרחקה מהלימודים לסמסטר אחד על פי סעיף 

 מהלימודים הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנטית תבצע עבירת משמעת נוספת בעתיד.

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוטי בוזגלומר                סינתיה אדנבורגד"ר           ערן חיות פרופ'              מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         16.8.2016

 

 המשמעתהממונה על  סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                        

          8.8.2016 
 

 פסק דין
 

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

 ."לאומיים-מושגי יסוד ביחסים ביןהגיש מטלה מועתקת בקורס "לסטודנטים, בכך ש

. במכתב ששלח הודה והתקיים בהיעדר והדיון בעניינ ולא הופיע לדיון ובהתאם לבקשת הסטודנט

 ן של חבר לכתיבת המטלה שלו והביע חרטה."שנעזר בממהסטודנט 

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

בהינתן  .( לתקנוןז)4על פי סעיף  פסילת הממ"ןעונש של  הסטודנט להשית עלפה אחד  החליטה

שביטול הממ"ן גורר אחריו אי עמידה בתנאי הקורס הרי שהעונש שיושת על הסטודנט הינו ביטול 

הרחקה מהלימודים של  על תנאי נוסף עונש להשית על הסטודנטקורס. עוד החליטה הוועדה 

הינו על תנאי ולא  מהלימודים עונש ההרחקהלמען הבהר,  .לתקנון(א)י4סעיף  יעל פ סמסטר אחדל

 בעתיד. נוספתבצע עבירת משמעת ט ייופעל אלא אם הסטודנ

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יהורם גלילימר               ד"ר נורית גולדמן            ערן חיות פרופ'              מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         1.8.2016

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                       

          3.8.2016 
 

 פסק דין
 

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

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

. במכתב ששלח הודה והתקיים בהיעדר והדיון בעניינ ולא הופיע לדיון ובהתאם לבקשת הסטודנט

 שוב. והביע חרטה וציין כי מקרה זה לא יתרחשהסטודנט בעבירה שביצע 

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

בהינתן  .( לתקנוןז)4על פי סעיף  פסילת הממ"ןעונש של  הסטודנט להשית עלפה אחד  ליטההח

שביטול הממ"ן גורר אחריו אי עמידה בתנאי הקורס הרי שהעונש שיושת על הסטודנט הינו ביטול 

הרחקה מהלימודים לשני של  על תנאי נוסף עונש להשית על הסטודנטקורס. עוד החליטה הוועדה 

הינו על תנאי ולא יופעל  מהלימודים עונש ההרחקהלמען הבהר,  .לתקנון(א)י4סעיף  יעל פ סמסטרים

 בעתיד. נוספתבצע עבירת משמעת ט יאלא אם הסטודנ

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יהורם גלילימר               גב' יוליה ברשדסקי           ערן חיות פרופ'              מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         25.7.2016

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                        

          7.8.2016 
 

 פסק דין
 

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

 ."ממשל ופוליטיקה במדינת ישראלמטלה מועתקת בקורס " ההגישלסטודנטים, בכך ש

לא הופיעה לדיון ובהתאם לבקשתה הדיון בעניינה התקיים בהיעדרה. במכתב ששלחה  יתהסטודנט

 והתנצלה על המעשה.הודתה הסטודנטית בעבירה שביצעה 

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

בהינתן  .( לתקנוןז)4על פי סעיף  פסילת הממ"ןעונש של  יתהסטודנט להשית עלפה אחד  החליטה

שביטול הממ"ן גורר אחריו אי עמידה בתנאי הקורס הרי שהעונש שיושת על הסטודנטית הינו ביטול 

לשני הרחקה מהלימודים של  על תנאי נוסף עונש יתלהשית על הסטודנטקורס. עוד החליטה הוועדה 

הינו על תנאי ולא  הרחקה מהלימודיםשל  עונשהלמען הבהר,  .לתקנון(א)י4סעיף  יעל פ סמסטרים

 בעתיד. נוספתבצע עבירת משמעת ת יתיופעל אלא אם הסטודנט

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יהורם גלילימר               גב' יוליה ברשדסקי           ערן חיות פרופ'              מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         25.7.2016

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



 

     

 ועדת משמעת          
              

        4.8.2016        
 

 פסק דין

 

 לתקנון המשמעת 1)ז(3 –ו 1)ו(3 םני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפיבפ םהואש הסטודנט

 ".במדינת ישראלממשל ופוליטיקה מועתקת בקורס " הגיש מטלהשלסטודנטים, בכך 

 .והתקיים בהיעדר והדיון בענייו לא הופיע לדיון ובהתאם לבקשתהסטודנט 

ודה בעובדות התלונה, הביע מקובל האוניברסיטה והסטודנט הגיעו להסדר טיעון שעל פיו הסטודנט 

של  וכי עונש ,. הצדדים ביקשו מוועדת המשמעת לקבועוחרטה והתנצלות ונטל אחריות למעשי

על תנאי של ועונש נוסף  ביטול הממ"ן( לתקנון, דהיינו, ז)4הסטודנט יהיה כדלקמן: עונש על פי סעיף 

תנאי ולא יופעל אלא  עונש ביטול קורס הינו על . למען הבהר,)י( לתקנון4 ביטול קורס על פי סעיף 

 בצע עבירת משמעת דומה בעתיד.יאם הסטודנט 

 דדים. היות שהסטודנט הצהיר כיובהסדר הטיעון שנחתם בין הצ חברי הוועדה עיינו בחומר הנלווה

את הסדר הטיעון והתוצאות הנובעות ממנו והשלכותיו, החליטה הועדה לאשר את הסדר  ןא מביוה

 הטיעון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 הורם גליליימר               גב' יוליה ברשדסקי          פרופ' ערן חיות                 מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת            25.7.2016

 

 הממונה על המשמעת ניתסג  

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

     

 ועדת משמעת          
           

        4.8.2016       
 

 פסק דין

 

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

 ".ארגוניתהתנהגות ניהול ומועתקת בקורס " הגישה מטלהלסטודנטים, בכך ש

 .לא הופיעה לדיון ובהתאם לבקשתה הדיון בעניינה התקיים בהיעדרה יתהסטודנט

ודה בעובדות התלונה, מ יתהגיעו להסדר טיעון שעל פיו הסטודנט יתקובל האוניברסיטה והסטודנט

כי  ,. הצדדים ביקשו מוועדת המשמעת לקבועהאחריות למעשי החרטה והתנצלות ונטל ההביע

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

תנאי  עונש ביטול קורס הינו על . למען הבהר,)י( לתקנון4 על תנאי של ביטול קורס על פי סעיף נוסף 

 בצע עבירת משמעת דומה בעתיד.ת יתולא יופעל אלא אם הסטודנט

דדים. היות שהסטודנטית הצהירה לווה ובהסדר הטיעון שנחתם בין הצחברי הוועדה עיינו בחומר הנ

היא מבינה את הסדר הטיעון והתוצאות הנובעות ממנו והשלכותיו, החליטה הועדה לאשר את  כי

 הסדר הטיעון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 גליליהורם ימר               גב' יוליה ברשדסקי          פרופ' ערן חיות                 מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת            25.7.2016

 

 הממונה על המשמעת ניתסג  

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

     

 ועדת משמעת          
           

        4.8.2016        
 

 פסק דין

 

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

 ".ארגונית התנהגותניהול ומועתקת בקורס " הגישה מטלהלסטודנטים, בכך ש

 .לא הופיעה לדיון ובהתאם לבקשתה הדיון בעניינה התקיים בהיעדרה יתהסטודנט

ודה בעובדות התלונה, מ יתהגיעו להסדר טיעון שעל פיו הסטודנט יתקובל האוניברסיטה והסטודנט

כי  ,. הצדדים ביקשו מוועדת המשמעת לקבועהאחריות למעשי החרטה והתנצלות ונטל ההביע

על ועונש נוסף  נזיפה( לתקנון, דהיינו, ב)4יהיה כדלקמן: עונש על פי סעיף  יתשל הסטודנט העונש

תנאי ולא  עונש ביטול קורס הינו על . למען הבהר,)י( לתקנון4 תנאי של ביטול קורס על פי סעיף 

 בצע עבירת משמעת דומה בעתיד.ת יתיופעל אלא אם הסטודנט

דדים. היות שהסטודנטית הצהירה בהסדר הטיעון שנחתם בין הצחברי הוועדה עיינו בחומר הנלווה ו

היא מבינה את הסדר הטיעון והתוצאות הנובעות ממנו והשלכותיו, החליטה הועדה לאשר את  כי

 הסדר הטיעון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 הורם גליליימר               גב' יוליה ברשדסקי          פרופ' ערן חיות                 מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת            25.7.2016

 

 הממונה על המשמעת ניתסג  

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                        

          3.8.2016 
 

 פסק דין
 

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

 ."תיאוריות למידה והוראהמטלה מועתקת בקורס " ההגישלסטודנטים, בכך ש

הופיעה לדיון עם ב"כ וטענה כי כתבה את הממ"ן בעצמה והשתמשה בחומרים שקיבלה  יתהסטודנט

 מסטודנט אחר וציינה כי לא ידעה שמדובר בהעתקה. הסטודנטית התנצלה והביעה חרטה.

הוועדה . העל פי הודאת יתטועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנ

בהינתן  .( לתקנוןז)4על פי סעיף  פסילת הממ"ןעונש של  יתהסטודנט להשית עלפה אחד  החליטה

שביטול הממ"ן גורר אחריו אי עמידה בתנאי הקורס הרי שהעונש שיושת על הסטודנטית הינו ביטול 

להשית על החליטה הוועדה  בנסיבות המקרה, מדובר בסטודנטית לתואר שני ולכן קורס.

 (א)י4סעיף  יעל פ סמסטרים לושההרחקה מהלימודים לששל  על תנאי נוסף עונש יתהסטודנט

 יתהינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנט הרחקה מהלימודיםשל  עונשהלמען הבהר,  .לתקנון

 בעתיד. נוספתבצע עבירת משמעת ת

חלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עומדת הזכות לערער על הולקובל  יתלסטודנט

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יהורם גלילימר               גב' יוליה ברשדסקי           ערן חיות פרופ'              מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         25.7.2016

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                        

          3.8.2016 
 

 פסק דין
 

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

 ."התנהגות ארגוניתמטלה מועתקת בקורס " ההגישלסטודנטים, בכך ש

למרות שנעשו פניות חוזרות ונשנות לסטודנטית לקבל תגובתה  .לא הופיעה לדיון יתהסטודנט

לתלונה, הסטודנטית לא סרה לדואר ולא דרשה הזימון שנשלח אליה ולכן הוועדה החליטה לדון 

 בעניינה בהיעדרה.

על פי הראיות שבתיק  יתלהרשיע את הסטודנט ועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה והחליטה

( ז)4על פי סעיף  פסילת הממ"ןעונש של  יתהסטודנט להשית עלפה אחד  החליטההוועדה . התלונה

בהינתן שביטול הממ"ן גורר אחריו אי עמידה בתנאי הקורס הרי שהעונש שיושת על  .לתקנון

של  על תנאי נוסף עונש יתעל הסטודנטלהשית הסטודנטית הינו ביטול קורס. עוד החליטה הוועדה 

הרחקה של  עונשהלמען הבהר,  .לתקנון (א)י4סעיף  יעל פ הרחקה מהלימודים לשני סמסטרים

 בעתיד. נוספתבצע עבירת משמעת ת יתהינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנט מהלימודים

ית הדין לערעורים תוך עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בולקובל  יתלסטודנט

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 יהורם גלילימר               גב' יוליה ברשדסקי           ערן חיות פרופ'              מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         25.7.2016

 

 המשמעת להממונה ע סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                       

          29.6.2016 
 

 פסק דין
 

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

 ."תאוריות למידה והוראהמטלה מועתקת בקורס " ההגישלסטודנטים, בכך ש

לא הופיעה לדיון ובהתאם לבקשתה הדיון בעניינה התקיים בהיעדרה. במכתב ששלחה  יתהסטודנט

  הודתה הסטודנטית בעבירה שביצעה בשל נסיבות אישיות.

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

בהינתן  .( לתקנוןז)4על פי סעיף  פסילת הממ"ןעונש של  יתהסטודנט להשית עלפה אחד  חליטהה

שביטול הממ"ן גורר אחריו אי עמידה בתנאי הקורס הרי שהעונש שיושת על הסטודנטית הינו ביטול 

הרחקה מהלימודים לשני של  על תנאי נוסף עונש יתלהשית על הסטודנטקורס. עוד החליטה הוועדה 

הינו על תנאי ולא  הרחקה מהלימודיםשל  עונשהלמען הבהר,  .לתקנון(א)י4סעיף  יעל פ סמסטרים

 בעתיד. נוספתבצע עבירת משמעת ת יתיופעל אלא אם הסטודנט

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שראל לבניימר               גב' יוליה ברשדסקי           ערן חיות פרופ'              מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         21.6.2016

 

 

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                       

          29.6.2016 
 

 פסק דין
 

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

 ."להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנועמועתקת בקורס " 12 הגיש מטלהלסטודנטים, בכך ש

 בעבירה שביצע עקב לחץ ורצון להגיש המטלה בזמן.הופיע לדיון והודה  הסטודנט

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

בהינתן  .ן( לתקנוז)4על פי סעיף  פסילת הממ"ןעונש של  הסטודנט להשית עלפה אחד  החליטה

שביטול הממ"ן גורר אחריו אי עמידה בתנאי הקורס, אזי העונש שיושת על הסטודנט הינו ביטול 

)י( 4סעיף ביטול קורס על פי של  על תנאי נוסף עונש להשית על הסטודנט וועדה החליטהה הקורס.

  לתקנון בגין כל עבירת משמעת נוספת בעתיד.

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לבנישראל ימר              גב' יוליה ברשדסקי           ערן חיות פרופ'              מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         21.6.2016

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                       

          18.5.2016 
 

 פסק דין
 

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

 ."לאומיים-מושגי יסוד ביחסים ביןמועתקת בקורס " 15 הגיש מטלהלסטודנטים, בכך ש

במכתב ששלח  ולא ביקש דחייתו ולכן הדיון בעניינו התקיים בהיעדרו. הופיע לדיוןלא  הסטודנט

מתוך  1בשל חוסר זמן ועל מנת לעמוד בזמני הגשת המטלה, העתיק בשוגג סעיף כי  ,הסטודנט ןציי

 המטלה ואת יתר המטלה כתב בעצמו.

הוועדה  .ווהחליטה להרשיע את הסטודנט בעבירה המיוחסת ל ר הנלווהועדת המשמעת עיינה בחומ

בהינתן  .לתקנון ז()4על פי סעיף  מ"ןמפסילת העונש של  הסטודנט להשית עלפה אחד  החליטה

גורר אחריו אי עמידה בתנאי הקורס, אזי העונש שיושת על הסטודנט הינו ביטול  ביטול הממ"ןש

הקורס. עוד החליטה הוועדה להשית על הסטודנט עונש על תנאי של הרחקה מהלימודים לסמסטר 

הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנט יבצע  מהלימודים אחד. למען הבהר, עונש ההרחקה

 ד.עבירת משמעת נוספת בעתי

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

 

 

 

 

 

 

 

 שראל לבניימר               נורית גולדמןד"ר            ערן חיות פרופ'             מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         15.5.2016

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



 

     

 ועדת משמעת          
              

        18.5.2016        

 

 פסק דין

 

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

 לאומיים".-מועתקת בקורס "מושגי יסוד ביחסים בין 15 הגישה מטלהלסטודנטים, בכך ש

 .לא הופיעה לדיון ובהתאם לבקשתה הדיון בעניינה התקיים בהיעדרה יתהסטודנט

ודה בעובדות התלונה, מ יתהגיעו להסדר טיעון שעל פיו הסטודנט יתקובל האוניברסיטה והסטודנט

כי  ,מוועדת המשמעת לקבוע. הצדדים ביקשו האחריות למעשי החרטה והתנצלות ונטל ההביע

ועונש  ממ"ן( לתקנון, דהיינו, ביטול הז)4יהיה כדלקמן: עונש על פי סעיף  יתשל הסטודנט העונש

תנאי  עונש ביטול קורס הינו על . למען הבהר,)י( לתקנון4 על תנאי של ביטול קורס על פי סעיף נוסף 

 ד.בצע עבירת משמעת דומה בעתית יתולא יופעל אלא אם הסטודנט

דדים. היות שהסטודנטית הצהירה חברי הוועדה עיינו בחומר הנלווה ובהסדר הטיעון שנחתם בין הצ

היא מבינה את הסדר הטיעון והתוצאות הנובעות ממנו והשלכותיו, החליטה הועדה לאשר את  כי

 הסדר הטיעון.

 

 

 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר               גולדמןד"ר נורית           פרופ' ערן חיות                 מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת            15.5.2016

 

 הממונה על המשמעת ניתסג  

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

     

 ועדת משמעת          
           

        18.5.2016        
 

 פסק דין

 

 לתקנון המשמעת 1)ז(3 –ו 1)ו(3 םני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפיבפ םהואש הסטודנט

 ".פיננסייםניתוח דוחות " בקורסת ומועתק ותהגיש מטללסטודנטים, בכך ש

 .והתקיים בהיעדר והדיון בעניינ והופיע לדיון ובהתאם לבקשת הסטודנט לא

מביע ודה בעובדות התלונה, מקובל האוניברסיטה והסטודנט הגיעו להסדר טיעון שעל פיו הסטודנט 

של  וכי עונש ,. הצדדים ביקשו מוועדת המשמעת לקבועוטל אחריות למעשיוונמתנצל  ,חרטה

הרחקה ועונש נוסף של  קורס( לתקנון, דהיינו, ביטול הי)4הסטודנט יהיה כדלקמן: עונש על פי סעיף 

( לתקנון, אלא שהעונש הנוסף הינו על תנאי א)י4 מהלימודים לשלושה סמסטרים וזאת על פי סעיף

 בצע עבירת משמעת דומה בעתיד.יולא יופעל אלא אם הסטודנט 

, הנלווה ובהסדר הטיעון שנחתם בין הצדדים. היות שהסטודנט הצהיר כי חברי הוועדה עיינו בחומר

לאשר את הסדר החליטה הועדה  השלכותיוו את הסדר הטיעון והתוצאות הנובעות ממנו ןא מביוה

 הטיעון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 לבניישראל מר               ד"ר נורית גולדמן          פרופ' ערן חיות                 מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת            15.5.2016

 

 הממונה על המשמעת ניתסג  

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                        

          18.5.2016 
 

 פסק דין
 

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

 ."להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנועמועתקת בקורס " 12 מטלה ההגישלסטודנטים, בכך ש

 הופיעה לדיון והודתה בעבירה המיוחסת לה.  יתהסטודנט

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

עוד  .( לתקנוןז)4על פי סעיף  פסילת הממ"ןעונש של  יתהסטודנט להשית עלפה אחד  החליטה

)י( לתקנון 4סעיף  יביטול קורס על פשל  על תנאי נוסף עונש יתהחליטה הוועדה להשית על הסטודנט

הינו על תנאי ולא יופעל  של ביטול קורס עונשהלמען הבהר,  בגין כל עבירת משמעת נוספת בעתיד.

 בעתיד. נוספתבצע עבירת משמעת ת יתאלא אם הסטודנט

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שראל לבניימר              ד"ר נורית גולדמן           ערן חיות פרופ'              מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         15.5.2016

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                        

          3.5.2016 
 

 פסק דין
 

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

 ."ניתוח דוחות פיננסייםת בקורס "ומועתק 11,13,14,15ות הגיש מטללסטודנטים, בכך ש

נעזר בחומר שבאתר הקורס ואין מדובר  13ו  11כי לצורך כתיבת ממן   ,וטעןהופיע לדיון  הסטודנט

ן. "פתר בכוחות עצמו ונעזר באשתו בכתיבת הממ 15ו  14בהעתקה. עוד טען הסטודנט שאת ממן 

 עשיו נעשו בתום לב.כי מעשיו הם בגדר עבירה ומ ,הסטודנט ציין שלא ידע

 של מנחה הקורס טענותיווהתרשמה מ עיינה בחומר הנלווה ,שמעה את הסטודנט ועדת המשמעת

 להרשיע את הסטודנט והחליטה מטלות מועתקות משנים קודמות 4אשר העיד כי הסט' הגיש 

רואה בחומרה רבה העתקה של מטלות ובמיוחד לאור העובדה  הוועדה .ות לוהמיוחס ותבעביר

 להשית עלפה אחד  החליטה ולכן ,שמדובר בסטודנט ותיק שנמצא בשלב מתקדם בלימודיו

של הרחקה  על תנאי נוסף עונשו ( לתקנוןי)4על פי סעיף  קורסהביטול עונש של  הסטודנט

הינו על תנאי  ההרחקהלמען הבהר, עונש )יא( לתקנון. 4סעיף  ל פיע שלושה סמסטריםמהלימודים ל

 בעתיד.נוספת בצע עבירת משמעת 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוטי בוזגלומר              נורית גולדמןד"ר           ערן חיותד"ר               מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         17.4.2016

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                       

          4.5.2016 
 

 פסק דין
 

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

 ."הקולנוע הפלסטינימועתקת בקורס " 11 ההגיש מטללסטודנטים, בכך ש

והודה בעבירה המיוחסת לו. הסטודנט ציין כי מדובר בקורס אחרון שלו הופיע לדיון  הסטודנט

 לסיום התואר והביע חרטה על המעשה.

עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנט על פי ו שמעה את הסטודנט ועדת המשמעת

ובנוסף לעובדה שזהו הקורס האחרון  ודנטסטהוועדה התרשמה מהתנצלותו הכנה של ה .והודאת

סף ועונש נו 0ומתן  ציון  ביטול הממןעונש של ב להסתפק לפנים משורת הדין  החליטהו שלו לתואר

. למען הבהר, עונש )יא( לתקנון4על פי סעיף  סמסטרים 4ל  מהלימודים על תנאי של הרחקה

 בעתיד. נוספתבצע עבירת משמעת יאלא אם הסטודנט  ,הינו על תנאי ולא יופעל ההרחקה

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוטי בוזגלומר              ד"ר נורית גולדמן           ערן חיות פרופ'              מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         17.4.2016

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



 

     

 ועדת משמעת          
          

        3.5.2016        
 

 פסק דין

 

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

מושגי יסוד " בקורס  ""SMARTERהגישה מטלה מועתקת מאתר לסטודנטים, בכך ש המשמעת

 ביחסים בינלאומיים".

 .ההתקיים בהיעדר ההדיון בעניינ הלדיון ובהתאם לבקשת ההופיע לא יתהסטודנט

ודה בעובדות התלונה, מ יתהגיעו להסדר טיעון שעל פיו הסטודנט יתקובל האוניברסיטה והסטודנט

כי  ,ביקשו מוועדת המשמעת לקבוע. הצדדים האחריות למעשי החרטה והתנצלות ונטל ההביע

ועונש  קורס( לתקנון, דהיינו, ביטול הי)4יהיה כדלקמן: עונש על פי סעיף  יתשל הסטודנט העונש

( לתקנון, אלא שהעונש א)י4 הרחקה מהלימודים לשלושה סמסטרים וזאת על פי סעיףנוסף של 

 מעת דומה בעתיד.בצע עבירת משת יתהנוסף הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנט

 ההצהיר יתחברי הוועדה עיינו בחומר הנלווה ובהסדר הטיעון שנחתם בין הצדדים. היות שהסטודנט

 תא מודעיכי ה ,הגיעו למסקנה את הסדר הטיעון והתוצאות הנובעות ממנו נהא מבייה, כי

 והחליטו לאשר את הסדר הטיעון. ,להן מהאותן ומסכי נהלהשלכותיו, מבי

 

 

 

 

 

 

 מוטי בוזגלומר               ד"ר נורית גולדמן         פרופ' ערן חיות                 הדיון:מועד 

 הממונה על המשמעת            17.4.2016

 

 הממונה על המשמעת ניתסג  

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                       

          20.4.2016 
 

 פסק דין
 

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

 ."גי יסוד ביחב"לשומטלה מועתקת בקורס "מ ההגישהמשמעת לסטודנטים, בכך ש

במכתב ששלחה  לא הופיעה לדיון ובהתאם לבקשתה הדיון בעניינה התקיים בהיעדרה. יתהסטודנט

 כתיבה והגשתר באינטרנט לצורך תכי בשל נסיבות אישיות ולחץ כבד פנתה לא ,הודתה הסטודנטית

 המטלה. הסטודנטית הביעה התנצלות וחרטה על המעשה.

הוועדה . העל פי הודאת יתת המשמעת עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנטועד

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

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

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

)יא( לתקנון. למען הבהר, עונש זה הינו על תנאי 4סעיף  ל פיע על תנאי יםסמסטרשני מהלימודים ל

 בעתיד. נוספתבצע עבירת משמעת ת יתולא יופעל אלא אם הסטודנט

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 שראל לבניימר              גב' יוליה ברשדסקי           ערן חיות פרופ'              מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         10.4.2016

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                        

          29.3.2016 
 

 פסק דין
 

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

 ."פסיכולוגיה בחינוךמטלה מועתקת בקורס " ההגישלסטודנטים, בכך ש

במכתב ששלחה . ההתקיים בהיעדר ה, הדיון בעניינהבהתאם לבקשתו לדיון ההופיעלא  יתהסטודנט

 תה בכוונתה לבצע עבירה.ישגוי בטעות וכי לא הי כי שלחה קובץ ,ציינה הסטודנטית

 בעבירה המיוחסת לה.והחליטה להרשיע את הסטודנטית  ועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה

  .( לתקנוןי)4על פי סעיף  קורספסילת העונש של  יתהסטודנט להשית עלפה אחד  החליטההוועדה 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 יהורם גלילימר               סינתיה אדנבורגד"ר           ערן חיות פרופ'             מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         20.3.2016

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                       

          29.3.2016 
 

 פסק דין
 

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

 ."פסיכולוגיה בחינוךמטלה מועתקת בקורס " ההגישלסטודנטים, בכך ש

ה. בתגובתה התקיים בהיעדר ה, הדיון בעניינהבהתאם לבקשתו לדיון ההופיעלא  יתהסטודנט

בשל  כי נעזרה בממן אחר על מנת להיעזר במידע ולכתוב המטלה שלה ,לתלונה הודתה הסטודנטית

כי  ,לות וחרטה על המעשה וציינהקושי רב ומצוקה בהבנת החומר הנלמד. הסטודנטית הביעה התנצ

 לא הייתה בכוונתה לבצע עבירה.

 .ית בעבירה המיוחסת להלהרשיע את הסטודנט והחליטה ועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה

 ( לתקנוןי)4על פי סעיף  קורסהביטול עונש של  יתהסטודנט להשית עלפה אחד  החליטההוועדה 

)יא( לתקנון. למען 4סעיף  ל פיע שלושה סמסטריםמהלימודים לשל הרחקה  ,על תנאי נוסף עונשו

בצע עבירת משמעת דומה ת יתהינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנט ההרחקההבהר, עונש 

 בעתיד.

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יהורם גלילימר              סינתיה אדנבורגד"ר           ערן חיותד"ר               מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         20.3.2016

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                       

          29.3.2016 
 

 פסק דין
 

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

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי ת בקורס "ומועתק 15 - ו 14ה מטלות הגיששלסטודנטים, בכך 

 ."החברה א

ובהתאם לבקשתה הדיון בעניינה התקיים בהיעדרה. בתגובתה  לדיון ההופיע לאית הסטודנט

 לתלונה הודתה הסטודנטית בעבירה המיוחסת לה והביע צער על המעשה. 

  הוועדה. הפי הודאת על יתועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנט

על פי  ביטול קורס עונש של הסטודנטית על לקבל את המלצת הקובל ולהשית ,פה אחד החליטה

 . ( לתקנוןח)4סעיף 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יהורם גלילימר               סינתיה אדנבורגד"ר           ערן חיות פרופ'             מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         20.3.2016

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



 

     

 ועדת משמעת          
           

        21.2.2016       
 

 פסק דין

 

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

 מועתק בקורס "מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב". הגישה ממ"ןלסטודנטים, בכך ש

 הסטודנטית לא  הופיעה לדיון ובהתאם לבקשתה הדיון בעניינה התקיים בהיעדרה.

קובל האוניברסיטה והסטודנטית הגיעו להסדר טיעון שעל פיו הסטודנטית הודתה בעובדות 

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

)ז( לתקנון, דהיינו, ביטול הממ"ן ועונש 4כי עונשה של הסטודנטית יהיה כדלקמן: עונש על פי סעיף 

)י( לתקנון, אלא שהעונש הנוסף הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם 4נוסף של ביטול קורס על פי סעיף 

 הסטודנטית תבצע עבירת משמעת דומה בעתיד. 

עדה עיינו בחומר הנלווה ובהסדר הטיעון שנחתם בין הצדדים. היות שהסטודנטית הצהירה חברי הוו

כי היא מבינה את הסדר הטיעון והתוצאות הנובעות ממנו, הגיעו למסקנה כי היא מודעת 

 להשלכותיו, מבינה אותן ומסכימה להן והחליטו לאשר את הסדר הטיעון.

 

 

 

 

 

 

 

 שראל לבניימר              ד"ר נורית גולדמן           פרופ' ערן חיות                מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת            9.2.2016

 

 הממונה על המשמעת ניתסג  

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



 

  

     

ועדת משמעת                   
                        

          21.2.2016 
 

 

 פסק דין

 

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

 .מסמסטר אחר בקורס "הגדרת החיים" הגישה ממ"ןבכך ש

כי נכנסה לאתר הקורס  ,ציינה ודנטיתוהכחישה את האשמות המיוחסות לה. הסטהופיעה לדיון  יתהסטודנט

ולכן אין מדובר  חרולא הבחינה שמדובר במטלה מסמסטר א ,רכתוהורידה את קובץ המטלה שהופיע במע

 יתה בכוונתה לבצע עבירה.יבהעתקה ולא ה

וביקשה לדחות ההכרעה בדיון על מנת לבדוק  עיינה בחומר הנלווהו שמעה את הסטודנטית מעתועדת המש

 טענת הסטודנטית עם יחידת המחשוב.

 ר אימת את טענת הסטודנטית.שאהתקבל אישור מיחידת המחשוב לאחר בירור, 

 החליטה הועדה פה אחד לזכות הסטודנטית מכל אשמה.  כי הסטודנטית דוברת אמת ,נמצאהיות ש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ישראל לבני מר              ד"ר נורית גולדמן           פרופ' ערן חיות                מועד הדיון:     

 הממונה על המשמעת         9.2.2016

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                        

          21.2.2016 

 

 פסק דין
 

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

 ."מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה אהגיש מטלה מועתקת בקורס "לסטודנטים, בכך ש

כי נעזר בקבוצת לימוד עם מורה פרטי ובטעות הגיש ממ"ן של קורס  ,והודה הופיע לדיון הסטודנט

 מתקדם.

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

פסילת  השית עליו עונש שלטענותיו וללהתחשב בפה אחד  החליטההתרשמה מטיעוני הסטודנט ו

אם ביטול הממ"ן משמעו אי עמידה כמו כן, החליטה הועדה כי . ( לתקנוןז)4על פי סעיף  הממ"ן

בדרישות הקורס, אזי העונש שיוטל על הסטודנט הינו פסילת הקורס. עוד החליטה הוועדה להשית 

)יא( לתקנון. 4סעיף  ל פיע על תנאי יםסמסטרשני של הרחקה מהלימודים ל נוסף עונש על הסטודנט

 בצע עבירת משמעת דומה בעתיד.יאלא אם הסטודנט  ,למען הבהר, עונש זה הינו על תנאי ולא יופעל

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 שראל לבניימר              ד"ר נורית גולדמן           ערן חיות פרופ'              מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת         9.2.2016

 

 הממונה על המשמעת סגנית   

 

 הממונה על המשמעת ןסג     

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                       

          29.11.2016 
 

 פסק דין
 

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

 ."ביולוגיה כללית בת בקורס "ומועתק 11,11 ותמטל ההגישלסטודנטים, בכך ש

 בעניינהבהתאם לבקשתה הטלפונית הדיון ולדיון  ההופיע לא זומנה לדיון כדין, אך יתהסטודנט

ציינה הסטודנטית כי לא רכשה עבודות מהאינטרנט אלא בתגובתה לתלונה  .בהיעדרה התקיים

 נעזרה באינטרנט, בספרים ובמצגות לכתיבת העבודות.

ומצאה זהות בין המטלות שנמצאות ברשת למטלות שהגישה  עיינה בחומר הנלווהועדת המשמעת 

עדה רואה שהווהיות  .על פי הראיות בתיק התלונה יתוהחליטה להרשיע את הסטודנט הסטודנטית

 יתהסטודנט להשית עלפה אחד  החליטה של שתי המטלות בקורסבחומרה את עבירת ההעתקה 

 . ( לתקנוןי)4על פי סעיף  הקורס ביטולעונש של 

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

 (.90-3339713לתקנון המשמעת. )פקס  33 -ו 33ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים  עשרה

 

 

 

 

 

 

 

 רביע אלג'מאלמר            ד"ר נורית גולדמן           פרופ' ערן חיות                 מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת            13.11.1917

 

 הממונה על המשמעתנית סג  

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                        

          29.11.2016 
 

 פסק דין
 

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

 ."הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרותבקורס "מועתקת  11מטלה  ההגישלסטודנטים, בכך ש

כתבה שתי שאלות מתוך העבודה בשיתוף עם סטודנט אחר הופיעה לדיון והודתה כי ית הסטודנט

אשר נתבקשה להגיש לו עזרה ובשל נסיבות אישיות ועל מנת לעמוד בלוח הזמנים הגישה המטלה. 

לבצע עבירה והייתה שותפה מלאה  הסטודנטית הודתה בטעותה אך ציינה כי לא הייתה בכוונתה

 בכתיבת המטלה. 

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

היות שמדובר בסטודנטית לתואר שני אשר הייתה שותפה מלאה בכתיבת המטלה . ודאתהפי ה

שיות מקלות, החליטה הוועדה במסגרת עזרה שהעניקה לבקשת מנהלת המכללה ובשל נסיבות אי

ואפשרות להגיש מטלה חדשה בסמסטר  )ח( לתקנון4על פי סעיף  להסתפק בעונש של ביטול העבודה

 העוקב בו נלמד הקורס.

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

 (.90-3339723לתקנון המשמעת. )פקס  33 -ו 33ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים  עשרה

 

 

 

 

 

 

 

 רביע אלג'מאלמר            ד"ר נורית גולדמן           פרופ' ערן חיות                 מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת            13.11.2917

 

 הממונה על המשמעתנית סג  

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                        

          29.11.2016 
 

 פסק דין
 

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

 ."ממשל ופוליטיקה במדינת ישראלבקורס "מועתקת  11מטלה  ההגישלסטודנטים, בכך ש

לא ביקשה דחייתו ולכן החליטה הוועדה לדון בעניינה בהיעדרה וזאת ולדיון  ההופיע ית לאהסטודנט

כתבה שאלה אחת הסטודנטית כי ציינה בתגובתה לתלונה  ב לתקנון.33בהתאם להוראות סעיף 

 משותפת בבית. ובשל עבודה בשיתוף עם סטודנט אחר אך הדבר נעשה בתום לב

על פי הראיות בתיק  יתועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנט

( ז)4על פי סעיף  הממ"ן ביטולעונש של  יתהסטודנט להשית עלפה אחד  החליטההוועדה . התלונה

בהינתן שביטול הממ"ן גורר אחריו אי עמידה בתנאי הקורס הרי שהעונש שיושת על  .לתקנון

של  על תנאי נוסף עונש יתלהשית על הסטודנטהינו ביטול קורס. עוד החליטה הוועדה  יתהסטודנט

 עונש ההרחקהלמען הבהר,  .לתקנון (א)י4סעיף  יעל פ סמסטר אחדהרחקה מהלימודים ל

 בעתיד. נוספתבצע עבירת משמעת ת יתטולא יופעל אלא אם הסטודנהינו על תנאי  מהלימודים

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

 (.30-3333723לתקנון המשמעת. )פקס  33 -ו 33ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים  עשרה
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