
  

     
ועדת משמעת                   
                       

          21.1.2020 
 

 פסק דין

 

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

  אשר זהה למטלה של סטודנטית אחרת. "אנגלית למדעים: מתקדמים בבקורס "  13 מטלהבכך שהגישה 

 הסטודנטית הופיעה לדיון, הודתה כי כתבה את המטלה יחד עם חברתה ולא ידעה כי המעשה אסור.

בעבירה עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנטית שמעה את הסטודנטית,  ועדת המשמעת

 לקבל את המלצת הקובל , החליטה הוועדהבנסיבות המקרה. התלונה ראיות בתיקבהתאם להמיוחסת לה 

על פי ₪  500)ז( לתקנון וקנס כספי בסך 4בפועל של ביטול הממ"ן על פי סעיף  על הסטודנטית עונשלהשית  ו

 יתאת הקנס על הסטודנט דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ.)יג( לתקנון. 4סעיף 

. עוד החליטה הוועדה להשית על תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה 09-7781633/4טלפון לשלם ב

, עונש להבהרה)יא( לתקנון. 4על פי סעיף  לסמסטר אחדהסטודנטית עונש על תנאי של הרחקה מהלימודים 

השנים בחמש ההרחקה מהלימודים הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנטית תבצע עבירת משמעת נוספת 

 .הקרובות

)ג( 4על פי סעיף  ,2020לשנה אחת, שנת האפשרות לקבלת הצטיינות  את הוועדה החליטה לשלול מהסטודנטית

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1לתקנון המשמעת ובהתאם לסעיף 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 גב' מירב כהן           ד"ר אלה צור        פרופ' טל מקובסקי           מועד הדיון:

 יו"ר ועדת המשמעת         9.1.2020

 

 

 חברת ועדת המשמעת

 

 

 

 חברת ועדת  המשמעת   

 

 



  

     

 ועדת משמעת                   

          22.1.2020 

 

 פסק דין

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

אשר תשובותיו זהות למפתח התשובות של  "אנגלית לצרכים אקדמיים: בסיסיבקורס "  11 ממ"ןבכך שהגישה 

  המורים.

הסטודנטית הופיעה לדיון, ציינה כי כתבה את המטלה בכוחות עצמה אך שלחה בטעות קובץ שגוי שקיבלה 

 שיות וביקשה לאפשר לה להגיש ממ"ן חלופי.לצורך השוואה. הסטודנטית ציינה נסיבות אי

בעבירה עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנטית שמעה את הסטודנטית,  ועדת המשמעת

. הוועדה רואה בחומרה את העבירה שביצעה הסטודנטית היות ראיות בתיק התלונהבהתאם להמיוחסת לה 

עמוד בדרישות הקורס ולכן החליטה להשית על שניתנה לה הזדמנות להגיש מטלה חלופית על מנת ל

)ז( לתקנון. בשל נסיבות אישיות החליטה הוועדה 4הסטודנטית עונש בפועל של ביטול הממ"ן על פי סעיף 

דמי הקנס יועברו  )יג( לתקנון.4על פי סעיף ₪  250לסטות מרף הענישה המקובל ולהסתפק בקנס כספי בסך 

תוך  09-7781633/4לשלם בטלפון  יתאת הקנס על הסטודנט ם באו"פ.לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקי

. עוד החליטה הוועדה להשית על הסטודנטית עונש על תנאי של הרחקה שבועיים מיום קבלת פסק דין זה

ולא )יא( לתקנון. להבהרה, עונש ההרחקה מהלימודים הינו על תנאי 4מהלימודים לשני סמסטרים על פי סעיף 

 בחמש השנים הקרובות.יופעל אלא אם הסטודנטית תבצע עבירת משמעת נוספת 

)ג( לתקנון 4על פי סעיף  בשנה הקרובההוועדה החליטה לשלול מהסטודנטית האפשרות לקבלת הצטיינות 

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1המשמעת ובהתאם לסעיף 

ת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמע ית ולקובללסטודנט

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

 

 

 

 

 

 גב' מירב כהן           ד"ר אלה צור        פרופ' טל מקובסקי           מועד הדיון:

 יו"ר ועדת המשמעת         9.1.2020

 

 

 חברת ועדת המשמעת

 

 

 

 חברת ועדת  המשמעת   

 

 



  

     
ועדת משמעת                   
                      

          19.2.2020 

 פסק דין

 

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

תשובותיו מתייחסות לשאלות אשר "  אנגלית למדעי הרוח: מתקדמים בבקורס " 11ממ"ן  את שהגישהבכך 

 ממ"ן משנים קודמות.

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

ובמכתבה ציינה הסטודנטית כי בשל מחשב תקול הורידה את קובץ המטלה שלה על גבי מחשב של חברתה 

של  וככל הנראה הקובץ ששמרה התחלף עם עותק אחר שהיה קיים על גבי המחשב ופתרה את שאלות הממ"ן

הקובץ הלא נכון. הסטודנטית הדגישה כי לא הייתה לה כל כוונה לבצע עבירה וביקשה להתחשב בכך שמדובר 

 באי הבנה והבטיחה כי מקרה זה לא יחזור על עצמו בעתיד.

ראיות בהתאם לבעבירה המיוחסת לה עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנטית  ועדת המשמעת

בפועל של ביטול הממ"ן על פי  בות המקרה, החליטה הוועדה להשית על הסטודנטית עונשבנסי. בתיק התלונה

דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת )יג( לתקנון. 4על פי סעיף ₪  500)ז( לתקנון וקנס כספי בסך 4סעיף 

קבלת  תוך שבועיים מיום 09-7781633/4לשלם בטלפון  יתאת הקנס על הסטודנט סטודנטים נזקקים באו"פ.

. עוד החליטה הוועדה להשית על הסטודנטית עונש על תנאי של הרחקה מהלימודים לשני פסק דין זה

, עונש ההרחקה מהלימודים הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם להבהרה)יא( לתקנון. 4סמסטרים על פי סעיף 

 בחמש השנים הקרובות.הסטודנטית תבצע עבירת משמעת נוספת 

ממליצה הוועדה לאפשר לסטודנטית להגיש ממ"ן חסר תעמוד בדרישות הקורס, שהסטודנטית  מנת על

 בסמסטר העוקב בו נלמד הקורס.

)ג( 4על פי סעיף  בשנתיים הקרובותהאפשרות לקבלת הצטיינות  את הוועדה החליטה לשלול מהסטודנטית

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1לתקנון המשמעת ובהתאם לסעיף 

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

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

 

 

 

 מר רועי דיין           ד"ר סינתיה אדנבורג        פרופ' טל מקובסקי           מועד הדיון:

 יו"ר ועדת המשמעת         9.2.2020

 

 

 חברת ועדת המשמעת     

 

 

 

 חבר ועדת  המשמעת   

 

 



  

     
ועדת משמעת                   
                       

          19.2.2020 
 

 פסק דין

 

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

  .2019אשר זהה למטלה שהוגשה בסמסטר ב "מוסיקה פופולרית בישראלבקורס "   12 מטלה את בכך שהגישה

הסטודנטית הופיעה לדיון, הודתה כי בשל קשיים שחוותה פעלה באופן שגוי, לקחה אחריות על מעשיה, 

 התנצלה והביעה חרטה והבטיחה כי מקרה זה לא יחזור על עצמו בעתיד.

בעבירה להרשיע את הסטודנטית  והחליטה עיינה בחומר הנלווהשמעה את הסטודנטית,  ועדת המשמעת

הודאתה ולראיות בתיק התלונה. הוועדה החליטה  להשית על הסטודנטית עונש בפועל  בהתאם להמיוחסת לה 

הוועדה התרשמה מלקיחת האחריות המלאה של הסטודנטית )ז( לתקנון. 4פי סעיף  ביטול הממ"ן עלשל 

לסטות מרף הענישה המקובל  כי יש מקוםהחליטה  למעשה ומהבעת החרטה הכנה ובנסיבות המקרה 

דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת  )יג( לתקנון.4על פי סעיף ₪  150 מופחת בסך ולהסתפק בקנס כספי 

תוך שבועיים מיום קבלת  09-7781633/4לשלם בטלפון  יתאת הקנס על הסטודנט קקים באו"פ.סטודנטים נז

 לסמסטר אחד. עוד החליטה הוועדה להשית על הסטודנטית עונש על תנאי של הרחקה מהלימודים פסק דין זה

הסטודנטית  ולא יופעל אלא אם)יא( לתקנון. להבהרה, עונש ההרחקה מהלימודים הינו על תנאי 4על פי סעיף 

 בחמש השנים הקרובות.תבצע עבירת משמעת נוספת 

על פי סעיף  2020בשנה הקרובה, שנת האפשרות לקבלת הצטיינות  את הוועדה החליטה לשלול מהסטודנטית

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1)ג( לתקנון המשמעת ובהתאם לסעיף 4

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

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

 

 

 

 

 

 

 מר רועי דיין           ד"ר סינתיה אדנבורג        פרופ' טל מקובסקי           מועד הדיון:

 יו"ר ועדת המשמעת         9.2.2020

 

 

 חברת ועדת המשמעת     

 

 

 

 חבר ועדת  המשמעת   

 

 



  

     
ועדת משמעת                   
                     

          19.2.2020 
 

 פסק דין

 

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

אשר חלקים ניכרים  שלה זהים למטלה  "מוסיקה פופולרית בישראלבקורס "   12 מטלה את בכך שהגישה

  .2019שהוגשה בסמסטר ב

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

טית כי לצורך כתיבת המטלה נעזרה בספר הקורס, בשיעורם המוקלטים ובסיכומים שקיבלה הסטודנ

 מסטודנטים אחרים, לא העתיקה מטלה מסטודנט אחר וציינה נסיבות אישיות.

בהגשת מטלה מועתקת בהתאם החליטה להרשיע את הסטודנטית לווה ועיינה בחומר הנ ועדת המשמעת

)ז( לתקנון. 4עונש בפועל של ביטול הממ"ן על פי סעיף לראיות בתיק התלונה. הוועדה החליטה  להשית עליה 

החליטה הוועדה לסטות מרף הענישה המקובל ולהסתפק  שציינה הסטודנטית בתגובתה, בשל נסיבות אישיות

מי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים ד )יג( לתקנון.4על פי סעיף ₪  250בקנס כספי בסך 

. עוד תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה 09-7781633/4לשלם בטלפון  יתאת הקנס על הסטודנט באו"פ.

החליטה הוועדה להשית על הסטודנטית עונש על תנאי של הרחקה מהלימודים לשני סמסטרים על פי סעיף 

ולא יופעל אלא אם הסטודנטית תבצע עבירת הרחקה מהלימודים הינו על תנאי )יא( לתקנון. להבהרה, עונש ה4

 בחמש השנים הקרובות.משמעת נוספת 

)ג( 4על פי סעיף  בשנתיים הקרובותהאפשרות לקבלת הצטיינות  את הוועדה החליטה לשלול מהסטודנטית

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1לתקנון המשמעת ובהתאם לסעיף 

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

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

 

 

 

 

 

 מר רועי דיין           ד"ר סינתיה אדנבורג        פרופ' טל מקובסקי           מועד הדיון:

 יו"ר ועדת המשמעת         9.2.2020

 

 

 חברת ועדת המשמעת     

 

 

 

 חבר ועדת  המשמעת   

 

 



  

     
ועדת משמעת                   
                    

          19.2.2020 
 

 פסק דין

לתקנון המשמעת לסטודנטים, בכך  1ז()3 -ו 1)ו(3בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים  םהסטודנט הואש

אשר זהה לחלוטין למטלות מסמסטרים קודמים  "מוסיקה פופולרית בישראלבקורס "  12 מטלה את שהגיש

  ולמקורות אינטרנטיים.

בעניינו בהיעדרו. בתגובתו לתלונה הסטודנט לא הופיע לדיון ולא ביקש את דחייתו ולכן הוועדה החליטה לדון 

הודה הסטודנט בטעותו, לקח אחריות למעשיו והתחייב להפיק לקחים מהמקרה וכי מעשה זה לא יחזור על 

 עצמו בעתיד.

להודאתו  בהתאםבעבירה המיוחסת לו החליטה להרשיע את הסטודנט ועיינה בחומר הנלווה  ועדת המשמעת

להשית על הסטודנט עונש בפועל של ה החליטה הוועדה כי אין מנוס מבנסיבות המקר. ראיות בתיק התלונהלו

. היות שמדובר בסטודנט חדש שלקח אחריות מלאה למעשיו, קבעה )ז( לתקנון4ביטול הממ"ן על פי סעיף 

)יג( 4על פי סעיף ₪  150בסך  מופחת  לסטות מרף הענישה המקובל ולהסתפק בקנס כספי הוועדה כי יש  מקום

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

. עוד החליטה הוועדה להשית על הסטודנט עונש תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה 09-7781633/4בטלפון 

לימודים )יא( לתקנון. להבהרה, עונש ההרחקה מה4על פי סעיף  לסמסטר אחדעל תנאי של הרחקה מהלימודים 

 בחמש השנים הקרובות.בצע עבירת משמעת נוספת יולא יופעל אלא אם הסטודנט הינו על תנאי 

)ג( לתקנון 4על פי סעיף  בשנה הקרובההאפשרות לקבלת הצטיינות  את הוועדה החליטה לשלול מהסטודנט

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1המשמעת ובהתאם לסעיף 

להגיש ממ"ן חסר בסמסטר  ממליצה הוועדה לאפשר לסטודנטס, שהסטודנט יעמוד בדרישות הקור מנת על

 העוקב בו נלמד הקורס.

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

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

 

 

 

 

 מר רועי דיין           ד"ר סינתיה אדנבורג        פרופ' טל מקובסקי           מועד הדיון:

 יו"ר ועדת המשמעת         9.2.2020

 

 

 חברת ועדת המשמעת     

 

 

 

 חבר ועדת  המשמעת   

 

 



  

     
ועדת משמעת                   
                      

          19.2.2020 
 

 פסק דין

 

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

חלק ניכר מתשובותיה דומה מאוד ואף אשר "  מוסיקה פופולרית בישראל"בקורס  12 מטלה את בכך שהגישה

 קודמים.זהה למטלות שהוגשו בסמסטרים 

הסטודנטית הופיעה לדיון, ציינה כי נעזרה בסיכומים של סטודנטים אחרים לצורך כתיבת המטלה וכי לא 

 ידעה שהמעשה אסור וכי לא הייתה לה כוונה לבצע עבירה.

ראיות בהתאם לבעבירה המיוחסת לה עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנטית  ועדת המשמעת

בפועל של  על הסטודנטית עונש, החליטה הוועדה להשית  בנסיבות המקרה. אם להודאתהבתיק התלונה ובהת

דמי הקנס יועברו לקרן )יג( לתקנון. 4על פי סעיף ₪  500)ז( לתקנון וקנס כספי בסך 4ביטול הממ"ן על פי סעיף 

תוך שבועיים  09-7781633/4לשלם בטלפון  יתאת הקנס על הסטודנט מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ.

. עוד החליטה הוועדה להשית על הסטודנטית עונש על תנאי של הרחקה מהלימודים מיום קבלת פסק דין זה

, עונש ההרחקה מהלימודים הינו על תנאי ולא יופעל אלא להבהרה)יא( לתקנון. 4על פי סעיף  סמסטרים לשני

 בחמש השנים הקרובות.אם הסטודנטית תבצע עבירת משמעת נוספת 

ממליצה הוועדה לאפשר שהסטודנטית תעמוד בדרישות הקורס,  יות ואין מדובר בממ"ן חובה ועל מנתה

 לסטודנטית להגיש ממ"ן חסר בסמסטר העוקב בו נלמד הקורס.

)ג( 4על פי סעיף  בשנתיים הקרובותהאפשרות לקבלת הצטיינות  את הוועדה החליטה לשלול מהסטודנטית

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1לתקנון המשמעת ובהתאם לסעיף 

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

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

 

 

 

 

 

 מר רועי דיין           ד"ר סינתיה אדנבורג        פרופ' טל מקובסקי           מועד הדיון:

 יו"ר ועדת המשמעת         9.2.2020

 

 

 חברת ועדת המשמעת     

 

 

 

 חבר ועדת  המשמעת   

 

 



  

     
ועדת משמעת                   
                      

          19.2.2020 
 

 פסק דין

 

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

בחלקה דומה מאוד ואף זהה למטלה אשר "  מוסיקה פופולרית בישראל"בקורס  12 מטלה את בכך שהגישה

 .2019שהוגשה בסמסטר ב

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

כי נעזרה בספרים ובסיכומים שכתבה במהלך שיעורי ההנחיה לצורך כתיבת המטלה והיא כתבה את המטלה 

 בכוחות עצמה ולא העתיקה מעבודות של סטודנטים אחרים.

הכולל את המטלה שהגישה הסטודנטית וקובץ מקור ההעתקה כפי עיינה בחומר הנלווה  ועדת המשמעת

שצורפו כראיה לתלונה והתרשמה כי הסטודנטית עיבדה את חומר הלימוד בעצמה וכי אין מדובר במעשה 

 העתקה ולכן החליטה פה אחד לזכות הסטודנטית מאשמה.

דין לערעורים תוך עשרה ימים עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית ה ולסטודנטית לקובל

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מר רועי דיין           ד"ר סינתיה אדנבורג        פרופ' טל מקובסקי           מועד הדיון:

 יו"ר ועדת המשמעת         9.2.2020

 

 

 חברת ועדת המשמעת     

 

 

 

 חבר ועדת  המשמעת   

 

 



  

     
ועדת משמעת                   
                     

                    19.2.2020 
      

 פסק דין
 

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

", אשר זהה למטלה של סטודנטית להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנועבקורס " 11הגישה את מטלה בכך ש

 אחרת.

הסטודנטית הופיעה לדיון, ציינה כי מדובר בקורס ראשון שלה בשפה העברית, חווה קשיים רבים בלימוד הקורס 

 כתיבת המטלות אסורה.וכי לא ידעה שעבודה משותפת ב

ועדת המשמעת שמעה את הסטודנטית, עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנטית בעבירה 

המיוחסת לה על פי הראיות בתיק התלונה. הוועדה החליטה להשית על הסטודנטית עונש בפועל של ביטול 

מטלת חובה, ביטולה יגרור אי עמידה )ז( לתקנון. הוועדה מודעת לכך שהיות שמדובר ב4המטלה על פי סעיף 

בתנאי הקורס. עוד מחליטה הוועדה להשית על הסטודנטית עונש נוסף על תנאי של הרחקה מהלימודים לשני 

)יא( לתקנון. להבהרה, עונש ההרחקה מהלימודים הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם 4סמסטרים על פי סעיף 

 השנים הקרובות.הסטודנטית תבצע עבירת משמעת נוספת בחמש 

)ג( לתקנון 4על פי סעיף הוועדה החליטה לשלול מהסטודנטית את האפשרות לקבלת הצטיינות בשנה הקרובה 

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1המשמעת ובהתאם לסעיף 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מר רועי דיין           ד"ר סינתיה אדנבורג        פרופ' טל מקובסקי           מועד הדיון:

 יו"ר ועדת המשמעת         9.2.2020

 

 

 חברת ועדת המשמעת     

 

 

 

 חבר ועדת  המשמעת   

 

 



  

     
ועדת משמעת                   
                       

                    19.2.2020 
      

 פסק דין
 

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

", אשר זהה למטלה של להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנועבקורס " 11הגישה את מטלה לסטודנטים, בכך ש

 סטודנטית אחרת.

הסטודנטית הופיעה לדיון, ציינה כי בשל קשיים בשפה העברית כתבה את המטלה יחד עם חברתה ללימודים 

 ולא ידעה כי המעשה אסור. 

והחליטה להרשיע את הסטודנטית בעבירה  ועדת המשמעת שמעה את הסטודנטית, עיינה בחומר הנלווה

המיוחסת לה על פי הראיות בתיק התלונה. הוועדה החליטה להשית על הסטודנטית עונש בפועל של ביטול 

)ז( לתקנון. היות שמדובר במטלת חובה, ביטולה יגרור אי עמידה בתנאי הקורס. עוד 4המטלה וזאת על פי סעיף 

עונש נוסף על תנאי של הרחקה מהלימודים לשני סמסטרים על פי סעיף  מחליטה הוועדה להשית על הסטודנטית

)יא( לתקנון. להבהרה, עונש ההרחקה מהלימודים הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנטית תבצע עבירת 4

 משמעת נוספת בחמש השנים הקרובות.

)ג( לתקנון 4על פי סעיף ה הוועדה החליטה לשלול מהסטודנטית את האפשרות לקבלת הצטיינות בשנה הקרוב

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1המשמעת ובהתאם לסעיף 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מר רועי דיין           ד"ר סינתיה אדנבורג        פרופ' טל מקובסקי           מועד הדיון:

 יו"ר ועדת המשמעת         9.2.2020

 

 

 חברת ועדת המשמעת     

 

 

 

 חבר ועדת  המשמעת   

 

 



  

     
ועדת משמעת                   
                       

          19.2.2020 
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת לסטודנטים, בכך  1)ז(3 -ו 1)ו(3בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים  םהסטודנט הואש

פסקאות מתוכו זהות לממ"ן שהוגש בסמסטר אשר "  מוסיקה פופולרית בישראלבקורס " 12ממ"ן  את הגישש

 .קודם

הסטודנט לא הופיע לדיון ובהתאם לבקשתו הדיון בעניינו התקיים בהיעדרו. בתגובתו לתלונה כפר הסטודנט 

בעבירה המיוחסת לו, ציין כי ענה על שאלות המטלה בעצמו ללא כל תמיכה ועזרה וכי ייתכן שהניסוח שלו 

בר מעיד על כך שהעתיק זהה לניסוח של סטודנטים אחרים היות שחומר הלימוד בקורס לא השתנה ואין הד

את המטלה. הסטודנט הדגיש כי אם היה מדובר בממ"ן שמועתק במלואו, היה מקום לחשד להעתקה אך היות 

 שאין זה המקרה הוא חף מפשע.

ראיות בהתאם לבעבירה המיוחסת לה עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנט  ועדת המשמעת

בפועל של ביטול הממ"ן על פי  על הסטודנט עונש, החליטה הוועדה להשית  בתיק התלונה. בנסיבות המקרה

דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת )יג( לתקנון. 4על פי סעיף ₪  500)ז( לתקנון וקנס כספי בסך 4סעיף 

תוך שבועיים מיום קבלת  09-7781633/4את הקנס על הסטודנט לשלם בטלפון  סטודנטים נזקקים באו"פ.

. עוד החליטה הוועדה להשית על הסטודנט עונש על תנאי של הרחקה מהלימודים לשני סמסטרים ן זהפסק די

, עונש ההרחקה מהלימודים הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנט להבהרה)יא( לתקנון. 4על פי סעיף 

 בחמש השנים הקרובות.בצע עבירת משמעת נוספת י

ממליצה הוועדה לאפשר לסטודנט שהסטודנט יעמוד בדרישות הקורס,  היות ואין מדובר בממ"ן חובה ועל מנת

 להגיש ממ"ן חסר בסמסטר העוקב בו נלמד הקורס.

)ג( 4על פי סעיף  בשנתיים הקרובותהאפשרות לקבלת הצטיינות  את הוועדה החליטה לשלול מהסטודנט

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1לתקנון המשמעת ובהתאם לסעיף 

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

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

 

 

 מר רועי דיין           ד"ר סינתיה אדנבורג        פרופ' טל מקובסקי           מועד הדיון:

 יו"ר ועדת המשמעת         9.2.2020

 

 

 חברת ועדת המשמעת     

 

 

 

 חבר ועדת  המשמעת   

 

 



  

     
ועדת משמעת                   
                      

                    4.3.2020 
      

 פסק דין
 

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

" אשר זהה למטלה של סטודנטית להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנועבקורס " 11הגישה את מטלה בכך ש

 אחרת.

י מקרה הסטודנטית הופיעה לדיון בעניינה, הודתה שהתייעצה עם סטודנטית אחרת לגבי המטלה והבטיחה כ

 זה לא יחזור על עצמו בעתיד. 

על פיו הסטודנטית מודה בעובדות קובל האו"פ הציג בפני הוועדה את הסדר הטיעון שנחתם בין הצדדים, 

התלונה, מביעה חרטה והתנצלות ונוטלת אחריות למעשיה וביקשו מועדת המשמעת לקבוע כי עונשה של 

 הסטודנטית יהיה כדלהלן:

 )י(לתקנון.4על פי סעיף  10640הקורס עונש בפועל של ביטול  .1

 )ב( לתקנון המשמעת4נזיפה על פי סעיף  .2

הפעלה עונש הרחקה מהלימודים על תנאי לסמסטר אחד בגין עבר משמעתי, כך שהסטודנטית תורחק  .3

 .2020מהלימודים בפועל לסמסטר אחד, סמסטר ג

משמעת נוספת במהלך חמש השנים סמסטרים בגין כל עבירת 3-עונש על תנאי של הרחקה מהלימודים ל .4

 הקרובות.

 )ג( לתקנון.4מניעת האפשרות לקבלת הצטיינות למשך שלוש שנים על פי סעיף  .5

בעבירה המיוחסת להרשיע את הסטודנטית  והחליטה עיינה בחומר הנלווהשמעה את הצדדים,  ועדת המשמעת

ה גוררת אי עמידה בתנאי הקורס. הודאתה ולראיות בתיק התלונה. מדובר במטלת חובה שפסילתבהתאם ללה 

הוועדה רואה בחומרה את העבירה שביצעה הסטודנטית לאור העובדה כי מדובר בעבירה שניה מאותו הסוג 

וכי לסטודנטית עומד ותלוי עונש על תנאי של הרחקה מהלימודים לסמסטר אחד ולכן קבעה פה אחד כי עונש 

בע הסדר הטיעון אינו מספק ולכן החליטה שלא לאשר כפי שקו 2020הרחקה בפועל לסמסטר אחד, סמסטר ג

 את הסדר הטיעון כפי שנחתם. הוועדה מחליטה פה אחד להשית על הסטודנטית את העונשים הבאים:

 )י(לתקנון.4על פי סעיף  10640עונש בפועל של ביטול הקורס  .6

 )ב( לתקנון המשמעת4נזיפה על פי סעיף  .7

אי לסמסטר אחד בגין עבר משמעתי, כך שהסטודנטית תורחק הפעלה של עונש הרחקה מהלימודים על תנ .8

ולכן קובעת  2020בפועל לסמסטר אחד. הוועדה התחשבה בכך שהסטודנטית נרשמה ללימודים לסמסטר ב

 .2021כי ההרחקה בפועל תחל בסמסטר א

סמסטרים בגין כל עבירת משמעת נוספת במהלך חמש השנים 3-עונש על תנאי של הרחקה מהלימודים ל .9

 הקרובות.



  

 )ג( לתקנון.4מניעת האפשרות לקבלת הצטיינות למשך שלוש שנים על פי סעיף  .10

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

 (.09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38 -ו 37מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 
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 המשמעת יו"ר ועדת         23.2.2020

 

 

 חברת ועדת המשמעת          

 

 

 

 חברת ועדת המשמעת        

 

 



  

     

 ועדת משמעת                   

                    4.3.2020 

      

 פסק דין
 

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

סטודנטית " אשר זהה למטלה של להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנועבקורס " 11הגישה את מטלה בכך ש

 אחרת.

הסטודנטית הופיעה לדיון בעניינה, הודתה שהתייעצה עם סטודנטית אחרת לגבי המטלה והבטיחה כי מקרה 

 זה לא יחזור על עצמו בעתיד. 

על פיו הסטודנטית מודה בעובדות קובל האו"פ הציג בפני הוועדה את הסדר הטיעון שנחתם בין הצדדים, 

טלת אחריות למעשיה וביקשו מועדת המשמעת לקבוע כי עונשה של התלונה, מביעה חרטה והתנצלות ונו

 הסטודנטית יהיה כדלהלן:

 )י(לתקנון.4על פי סעיף  10640עונש בפועל של ביטול הקורס  .11

 )ב( לתקנון המשמעת.4נזיפה על פי סעיף  .12

ית הפעלה חלקית של עונש הרחקה מהלימודים על תנאי לשני סמסטרים בגין עבר משמעתי, כך שהסטודנט .13

 .2020תורחק בפועל לסמסטר אחד, סמסטר ג

סמסטרים בגין כל עבירת משמעת נוספת במהלך חמש השנים  4-עונש על תנאי של הרחקה מהלימודים ל .14

 הקרובות.

 )ג( לתקנון.4מניעת האפשרות לקבלת הצטיינות למשך שלוש שנים על פי סעיף  .15

בעבירה המיוחסת להרשיע את הסטודנטית  הוהחליט עיינה בחומר הנלווהשמעה את הצדדים,  ועדת המשמעת

הודאתה ולראיות בתיק התלונה. מדובר במטלת חובה שפסילתה גוררת אי עמידה בתנאי הקורס. בהתאם ללה 

הוועדה רואה בחומרה את העבירה שביצעה הסטודנטית לאור העובדה כי מדובר בעבירה שניה מאותו הסוג 

קבעה פה אחד כי עונש של הרחקה מהלימודים לשני סמסטרים ווכי לסטודנטית עומד ותלוי עונש על תנאי 

ולכן החליטה שלא לאשר  מספקכפי שקובע הסדר הטיעון אינו  2020הרחקה בפועל לסמסטר אחד, סמסטר ג

 את הסדר הטיעון כפי שנחתם. הוועדה מחליטה פה אחד להשית על הסטודנטית את העונשים הבאים:

 )י(לתקנון.4על פי סעיף  10640עונש בפועל של ביטול הקורס  .16

 )ב( לתקנון המשמעת.4נזיפה על פי סעיף  .17

הפעלה חלקית של עונש הרחקה מהלימודים על תנאי לשני סמסטרים בגין עבר משמעתי, כך שהסטודנטית  .1

 2020הוועדה התחשבה בכך שהסטודנטית נרשמה ללימודים לסמסטר בתורחק בפועל לסמסטר אחד. 

 .2021בפועל תחל בסמסטר אולכן קובעת כי ההרחקה 



  

סמסטרים בגין כל עבירת משמעת נוספת במהלך חמש השנים  4-עונש על תנאי של הרחקה מהלימודים ל .2

 הקרובות.

 )ג( לתקנון.4מניעת האפשרות לקבלת הצטיינות למשך שלוש שנים על פי סעיף  .3

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

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

 

 

 

 חברת ועדת המשמעת        

 

 



  

     
 ועדת משמעת          
          

        4.3.2020        
 

 פסק דין

 

לסטודנטים, בכך  לתקנון המשמעת 1)ז(3–ו 1)ו(3 םבפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפי מההואשטית הסטודנ

", אשר נתגלתה כמועתקת ממטלה אחרת תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידעבקורס " 11הגישה את מטלה ש

 שהוגשה בקורס.

 הסטודנטית לא הופיעה לדיון ובהתאם לבקשתה הדיון בעניינה התקיים בהיעדרה. 

ל האוניברסיטה והסטודנטית הגיעו להסדר טיעון שעל פיו הסטודנטית מודה בעובדות התלונה, מביעה קוב

חרטה והתנצלות ונוטלת אחריות למעשיה. הצדדים ביקשו מוועדת המשמעת לקבוע, כי עונשה של הסטודנטית 

 יהיה כדלקמן: 

 ( לתקנון.)ז4על פי סעיף  11פסילת מטלה  .1

 .תקנון)ב( ל4נזיפה על פי סעיף   .2

דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים )יג( לתקנון. 4על פי סעיף ₪  100קנס כספי בסך  .3

 .תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה 09-7781633/4לשלם בטלפון  יתאת הקנס על הסטודנט באו"פ.

עונש ההרחקה  .לתקנון)יא( 4של הרחקה מהלימודים לשני סמסטרים וזאת על פי סעיף על תנאי  עונש   .4

הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנטית תבצע עבירת משמעת נוספת במהלך השנתיים  מהלימודים

 הקרובות. 

 )ג( לתקנון.4מניעת האפשרות לקבלת הצטיינות למשך שנתיים על פי סעיף  .5

נטית הצהירה כי היא חברי הוועדה עיינו בחומר הנלווה ובהסדר הטיעון שנחתם בין הצדדים. היות שהסטוד

חתמה על הסדר הטיעון מרצונה החופשי, לאחר שקראה אותו והבינה את משמעותו והשלכותיו, החליטה ועדת 

 המשמעת לאשר את הסדר הטיעון שנחתם ולתת לו תוקף של פסק דין.

 

 

 

 

 גב' אור אריאל              גב' יוליה ברשדסקי             פרופ' טל מקובסקי           מועד הדיון:

 המשמעת יו"ר ועדת         23.2.2020

 

 

 חברת ועדת המשמעת          

 

 

 

 חברת ועדת המשמעת        

 

 



  

     
ועדת משמעת                   
                      

          4.3.2020 
 

 פסק דין

 

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

אשר ברובה דומה למטלות שהוגשו  "מוסיקה פופולרית בישראלבקורס "   12 מטלה את בכך שהגישה

  בסמסטרים קודמים.

 בהיעדרה.הסטודנטית לא הופיעה לדיון ובהתאם לבקשתה הדיון בעניינה התקיים 

קובל האו"פ והסטודנטית הגיעו להסדר טיעון על פיו הסטודנטית מודה בעובדות התלונה, מביעה חרטה 

 והתנצלות ונוטלת אחריות למעשיה וביקשו מועדת המשמעת לקבוע כי עונשה של הסטודנטית יהיה כדלהלן:

 )ז( לתקנון המשמעת.4בהתאם לסעיף  12פסילת מטלה  .4

 לתקנון המשמעת )א(4נזיפה על פי סעיף  .5

)יא( לתקנון המשמעת. עונש ההרחקה 4עונש הרחקה על תנאי לשני סמסטרים וזאת על פי סעיף  .6

מהלימודים הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנטית תבצע עבירת משמעת נוספת במהלך השנתיים 

 הקרובות.

 )ג( לתקנון.4מניעת האפשרות לקבלת הצטיינות למשך שנתיים על פי סעיף  .7

במהלך הדיון ציין קובל האו"פ כי מצא לנכון לסטות מרף הענישה המקובל בשל נסיבות אישיות רפואיות של 

הסטודנטית ואף העביר לעיון הוועדה מסמכים התומכים במצבה וביקש לאשר את הסדר הטיעון שנחתם 

 ולתת לו תוקף של פסק דין.

בהתאם בעבירה המיוחסת לה סטודנטית להרשיע את ה והחליטה עיינה בחומר הנלווה ועדת המשמעת

הוועדה לא ₪.   500הודאתה ולראיות בתיק התלונה. רף הענישה המקובל במקרים אלו כולל קנס כספי בסך ל

התרשמה כי הטיעון למצב בריאותי בהכרח גורר את ביטול  הקנס הכספי המקובל במלואו ולכן מחליטה שלא 

ביטול הממ"ן קובעת כי עונשה של הסטודנטית יהיה כדלקמן:  לאשר את הסדר הטיעון שנחתם בין הצדדים ו

דמי הקנס יועברו לקרן מלגות  )יג( לתקנון.4על פי סעיף ₪  150 , קנס כספי מופחת בסך )ז( לתקנון4על פי סעיף 

תוך שבועיים מיום  09-7781633/4לשלם בטלפון  יתאת הקנס על הסטודנט לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ.

לשני . עוד החליטה הוועדה להשית על הסטודנטית עונש על תנאי של הרחקה מהלימודים דין זה קבלת פסק

ולא יופעל אלא אם )יא( לתקנון. להבהרה, עונש ההרחקה מהלימודים הינו על תנאי 4על פי סעיף  סמסטרים

 בשנתיים הקרובות .הסטודנטית תבצע עבירת משמעת נוספת 

בשנתיים הקרובות, החל מסמסטר האפשרות לקבלת הצטיינות  את מהסטודנטיתהוועדה החליטה לשלול 

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1)ג( לתקנון המשמעת ובהתאם לסעיף 4סעיף על פי  2021ועד ג 2020א



  

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

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

 

 

 

 חברת ועדת המשמעת        

 

 



  

     

 ועדת משמעת                   

          4.3.2020 

 פסק דין

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

זהה למטלה שהוגשה בסמסטר אשר בקורס "ג'נוסייד, פוליטיקה וזיכרון" של קאנט"  13מטלה ה את בכך שהגיש

 .2018ב

חרטה.  הוהביע ה, התנצלהאחריות למעשי ה, לקחהה בעבירה המיוחסת לתלדיון, הוד ההופיע יתהסטודנט

ודנטית הסט .מטלה מועתקת השבעקבותיהן  הגיש  מיוחדותנסיבות אישיות  ה בפני הוועדהפירט יתהסטודנט

ציינה כי מדובר בקורס אחרון לתואר השני וכי קבלת התואר בזמן הכרחית לצורך עבודתה וביקשה להקל 

 בעונשה ולאפשר לה להגיש מטלה חלופית על מנת לעמוד בתנאי הקורס.

  בהגשת מטלה ית, עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנטיתועדת המשמעת שמעה את הסטודנט

הוועדה רואה בחומרה את העבירה שבוצעה  ובהתאם לראיות בתיק התלונה. המועתקת בהתאם להודאת  13

ולאחר בירור שנעשה לאור נסיבות אישיות,  היות שמדובר בסטודנטית לתואר שני ובמטלת חובה מסוג רפרט.

לקבל את המלצת ו יש מקום לחרוג מרף הענישה המקובלכי החליטה הוועדה בנושא אל מול מרכזת ההוראה, 

על ₪  500קנס כספי בסך , לתקנון )ז(4ולהסתפק במקרה זה בעונש של ביטול הממ"ן על פי סעיף  הקובל לעונש

את הקנס על  דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ.)יג(לתקנון. 4פי סעיף 

עוד קבעה הוועדה כי יושת  .סק דין זהתוך שבועיים מיום קבלת פ 09-7781633/4לשלם בטלפון  יתהסטודנט

 )יא( לתקנון.4על פי סעיף  סמסטרים שניעל תנאי של הרחקה מהלימודים ל נוסף עונש על הסטודנטית 

בצע עבירת משמעת ת ית, עונש ההרחקה מהלימודים הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנטלהבהרה

 בחמש שנים הקרובות.נוספת 

ובאישור חריג של מרכזת  עמוד בדרישות הקורס,ת יתובה, על מנת שהסטודנטלמרות שמדובר במטלת ח

 להגיש ממ"ן חסר בסמסטר העוקב בו נלמד הקורס. יתהוועדה לאפשר לסטודנט אשרתמ ההוראה,

)ג( 4על פי סעיף  בשנתיים הקרובותהאפשרות לקבלת הצטיינות  ית אתהוועדה החליטה לשלול מהסטודנט

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1לסעיף לתקנון המשמעת ובהתאם 

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

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

 

 גב' אור אריאל              גב' יוליה ברשדסקי             פרופ' טל מקובסקי           מועד הדיון:

 המשמעת יו"ר ועדת         23.2.2020

 

 

 חברת ועדת המשמעת          

 

 

 

 חברת ועדת המשמעת        

 

 



  

     
ועדת משמעת                   
                      

                    4.3.2020 
      

 פסק דין
 

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

לא כתבה אותה ו ", אשר לקוחה מאתר לרכישת עבודות ברשתתרבות וארגוניםבקורס "  14הגישה מטלה בכך ש

 באופן עצמאי.

דיון, הודתה כי נעזרה במקורות ביבליוגרפיים שהורידה מהאינטרנט אך לא העתיקה את הסטודנטית הופיעה ל

המטלה. הסטודנטית ציינה כי רק עם קבלת ההודעה על התלונה בעניינה הבינה כי שלחה בטעות קובץ שגוי 

י היא והעבירה את הקובץ שכתבה בעצמה במייל בו שלחה תגובתה לתלונה. הסטודנטית הדגישה בפני הוועדה כ

 לומדת במכללת בית ברל ולאור התחייבות שנתנה במקום עבודתה לסיים את התואר ביקשה להקל בעונשה.

ועדת המשמעת שמעה את הסטודנטית, עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנטית בעבירה 

קראת כתיבת המיוחסת לה על פי הראיות בתיק התלונה. מדובר במטלת חובה, אשר מהווה הצעת מחקר ל

עבודה סמינריונית בקורס מתקדם ולכן פסילתה בהכרח גוררת אי עמידה בתנאי הקורס. הוועדה רואה בחומרה 

את העבירה שביצעה הסטודנטית ולא מקבלת את גרסתה בנושא  ולכן מחליטה פה אחד כי אין מקום לסטות 

: עונש בפועל של ביטול הקורס על פי מרף הענישה המקובל  ומקבלת את המלצת הקובל לעונש במלואה, דהיינו

)יא( לתקנון. 4)י( לתקנון,  עונש נוסף על תנאי של הרחקה מהלימודים לשלושה סמסטרים על פי סעיף 4סעיף 

להבהרה, עונש ההרחקה מהלימודים הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנטית תבצע עבירת משמעת נוספת 

 בחמש השנים הקרובות.

)ג( 4על פי סעיף לשלול מהסטודנטית את האפשרות לקבלת הצטיינות בשנתיים הקרובות  הוועדה החליטה

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1לתקנון המשמעת ובהתאם לסעיף 

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

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

 

 

 

 

 

 גב' אור אריאל              גב' יוליה ברשדסקי             פרופ' טל מקובסקי           מועד הדיון:

 המשמעת יו"ר ועדת         23.2.2020

 

 

 חברת ועדת המשמעת          

 

 

 

 חברת ועדת המשמעת        

 

 



  

   

 ועדת משמעת                   

          31.5.2020 

 פסק דין

 

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

  אשר זהה למטלה שהוגשה בסמסטר קודם. "מוסיקה פופולרית בישראלבקורס " 14 מטלה בכך שהגישה

הסטודנטית זומנה לדיון ב"זום" ולבקשתה הדיון בעניינה התקיים בהיעדרה. בהתכתבות ששלחה, הודתה 

אחרים על מנת לכתוב את המטלה שלה, לקחה אחריות למעשיה, הביעה צער  הסטודנטית שנעזרה בממ"נים

 וחרטה וציינה כי מקרה זה לא יחזור על עצמו בעתיד.

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

ביטול הממ"ן על הודאתה ולראיות בתיק התלונה. הוועדה החליטה  להשית על הסטודנטית עונש בפועל  של ל

כי החליטה הוועדה התרשמה מהבעת החרטה של הסטודנטית ולאור מגיפת הקורונה, )ז( לתקנון. 4פי סעיף 

על פי  300₪ בסך  מופחתולהסתפק בקנס כספי  ₪  500של קנס בסך  לסטות מרף הענישה המקובל יש מקום

 יתאת הקנס על הסטודנט דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ. )יג( לתקנון.4סעיף 

. עוד החליטה הוועדה להשית על תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה 09-7781633/4לשלם בטלפון 

)יא( לתקנון. להבהרה, עונש 4י סעיף על פ לסמסטר אחדהסטודנטית עונש על תנאי של הרחקה מהלימודים 

בחמש השנים ולא יופעל אלא אם הסטודנטית תבצע עבירת משמעת נוספת ההרחקה מהלימודים הינו על תנאי 

 הקרובות.

 2020ועד ג 2020לשנה החל מסמסטר אהאפשרות לקבלת הצטיינות  את הוועדה החליטה לשלול מהסטודנטית

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1ת ובהתאם לסעיף )ג( לתקנון המשמע4על פי סעיף  כולל

ממליצה הוועדה לאפשר שהסטודנטית תעמוד בדרישות הקורס,  היות ואין מדובר בממ"ן חובה ועל מנת

 להגיש ממ"ן חסר בסמסטר העוקב בו נלמד הקורס. יתלסטודנט

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

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

 

 

 

 מר רועי דיין           ד"ר סינתיה אדנבורג        פרופ' טל מקובסקי           מועד הדיון:

 יו"ר ועדת המשמעת         17.5.2020

 

 

 חברת ועדת המשמעת     

 

 

 

 חבר ועדת  המשמעת   

 

 



  

     

 ועדת משמעת                   

                    17.6.2020 

      

 פסק דין
 

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

", אשר התגלתה כלא מקורית ומבוססת על תכנים תרבות וארגוניםבקורס "  14הגישה את מטלה בכך ש

 המופיעים באתר אינטרנט לרכישת עבודות סמינריוניות בתשלום.

תמשה במאגרי מידע הסטודנטית הופיעה לדיון, ציינה כי את עבודתה כתבה וערכה מחומרים של הקורס והש

מהאינטרנט לתצפיות על מנת להמחיש את סיכומיה. הסטודנטית הדגישה כי השקיעה זמן ומאמצים רבים 

תצפיות ולא הייתה לה כוונה לבצע  3בכתיבת העבודה וכי הקטעים המועתקים הם פסקאות מעטות בנוגע ל

 תי לקבלת קידום בעבודתה.עבירה וביקשה להקל בעונשה היות ונמצאת בשלבי סיום התואר אשר מהו

ועדת המשמעת שמעה את הסטודנטית, עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנטית בעבירת העתקה 

בהתאם לראיות בתיק התלונה. מדובר במטלת חובה, אשר פסילתה בהכרח גוררת אי עמידה בתנאי  14במטלה 

פסקאות ולא בהעתקה מלאה והיות שהסטודנטית הקורס. בנסיבות המקרה, היות שמדובר בהעתקה חלקית של 

התנסתה בהגשת עבודה סמינריונית, החליטה הוועדה שלא לקבל את המלצת הקובל ולא להתייחס למטלה 

שהוגשה כהצעת מחקר והחליטה שלא להרחיק הסטודנטית מהלימודים בפועל ולהסתפק  בעונש בפועל של 

מעותו ביטול הקורס ועונש נוסף על תנאי של הרחקה מהלימודים )י( לתקנון, אשר מש4ביטול הממ"ן על פי סעיף 

)יא( לתקנון. להבהרה, עונש ההרחקה מהלימודים הינו על תנאי ולא יופעל אלא 4לשלושה סמסטרים על פי סעיף 

 אם הסטודנטית תבצע עבירת משמעת נוספת בחמש השנים הקרובות.

הצטיינות בשנתיים הקרובות החל מסמסטר  הוועדה החליטה לשלול מהסטודנטית את האפשרות לקבלת

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1)ג( לתקנון המשמעת ובהתאם לסעיף 4על פי סעיף  2020א

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

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

 

 

 מר רועי דיין          גב' יוליה ברשדסקי  פרופ' טל מקובסקי           מועד הדיון:

 יו"ר ועדת המשמעת         4.6.2020

 

 

 חברת ועדת המשמעת

 

 

 

 חבר ועדת המשמעת   

 

 

 

 

 

 



  

 

     

ועדת משמעת                   
                        

                    7.7.2020 
      

 פסק דין
 

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

לסמסטרים קודמים " אשר שייכות להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנועבקורס " 12ו  11שהגיש את מטלות 

 .אשר גם היא שייכת לסמסטר אחר ונכתבה ע"י סטודנטית אחרת 13ולאחר מכן הגיש את מטלה 

הסטודנט לא הופיע לדיון בעניינו ובשיחת טלפון שקיים עם אחראית הוועדה אישר לקיים הדיון בעניינו 

מתום לב ובכוונתו להפסיק בהיעדרו. בתגובתו לתלונה הודה הסטודנט כי העבודות היו קשות עבורו ופעל 

 הלימודים באו"פ.

ועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנט בעבירות המיוחסות לו על פי הראיות 

בתיק התלונה. היות ומדובר בכל שלושת מטלות הקורס, מחליטה הוועדה לקבל את המלצת הקובל לעונש 

)י( לתקנון ועונש נוסף על תנאי של הרחקה 4הקורס על פי סעיף ולהשית על הסטודנט עונש בפועל של ביטול 

)יא( לתקנון. להבהרה, עונש ההרחקה מהלימודים הינו על תנאי ולא 4מהלימודים לשני סמסטרים על פי סעיף 

 יופעל אלא אם הסטודנט יבצע עבירת משמעת נוספת בחמש השנים הקרובות.

ועד  2020לקבלת הצטיינות למשך שנה, החל מסמסטר אהוועדה החליטה לשלול מהסטודנט את האפשרות 

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1)ג( לתקנון המשמעת ובהתאם לסעיף 4על פי סעיף כולל  2020ג

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

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

 

 

 מר רועי דיין          ד"ר גל לוי        פרופ' טל מקובסקי           מועד הדיון:

 יו"ר ועדת המשמעת         25.6.2020

 

 

 חבר ועדת המשמעת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חבר ועדת המשמעת   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

     

ועדת משמעת                   
                      

                    18.8.2020 
      

 פסק דין

לתקנון המשמעת לסטודנטים,  1)ז(3 -ו 1(ו)3)ג(, 3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפיםית הואשמה הסטודנט

" אשר לא כתבה באופן עצמאי אלא בשיתוף עם ניהול השיווקבקורס " 11,12,15שהגישה את מטלות בכך 

סטודנטית אחרת וזאת למרות שהוזהרה על ידי המנחה כבר לאחר הגשת המטלה הראשונה. בנוסף, הסטודנטית 

 בצורה פוגענית ושאינה הולמת כלפי האו"פ.ובו התבטאה  14הגישה ערעור על בדיקת ממ"ן 

 הסטודנטית לא הופיעה לדיון בעניינה ולאור התכתבויות קודמות עמה, הוועדה מחליטה לדון בהיעדרה.

כתבה באופן עצמאי מלבד התייעצות לגבי תשובות  11בתגובתה לתלונה ציינה הסטודנטית כי את ממ"ן 

, החליטה על דעת עצמה לשפר ממוצע ציוני הממנים והגישה 14ממן מסויימות. בעקבות הערעור שהגישה על ציון 

ממן נוסף והודתה שעשתה זאת בפזיזות וללא מחשבה יתרה. הסטודנטית הדגישה כי דבריה במכתב הערעור 

 יצאו מהקשרם ונשמעו כאיום אך לא הייתה לה כוונת זדון והביעה חרטה על כך.

להרשיע את הסטודנטית בהגשת מטלות שלא נכתבו בצורה  ועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה והחליטה

עצמאית בניגוד להוראות בהתאם לראיות בתיק התלונה. בנסיבות המקרה, מחליטה הוועדה לקבל את המלצת 

)ז( לתקנון, עונש 4על פי סעיף  11,12,15הקובל לעונש ולהשית על הסטודנטית עונש בפועל של ביטול הממנים: 

)י( לתקנון ועונש נוסף על תנאי של הרחקה מהלימודים לשלושה סמסטרים 4ורס על פי סעיף בפועל של  ביטול הק

)יא( לתקנון. להבהרה, עונש ההרחקה מהלימודים הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנטית 4על פי סעיף 

 תבצע עבירת משמעת נוספת בחמש השנים הקרובות.

 2020רות לקבלת הצטיינות למשך שנתיים החל מסמסטר גהוועדה החליטה לשלול מהסטודנטית את האפש

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1)ג( לתקנון המשמעת ובהתאם לסעיף 4על פי סעיף כולל  2022ועד ב

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

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

 

 

 

 אור אריאל          גב' יוליה ברשדסקי  פרופ' טל מקובסקי           מועד הדיון:

 יו"ר ועדת המשמעת         3.8.2020

 

 

 חברת ועדת המשמעת

 

 

 

 חברת ועדת המשמעת   

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                       

          13.8.2020 
 

 פסק דין

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

אשר זהה לחלוטין לפתרון ממ"ן  "פופולרית בישראלמוסיקה בקורס " 13ממ"ן  את הגישהש לסטודנטים, בכך

 מסמסטר קודם ובו שאלות אחרות.

הסטודנטית הופיעה לדיון בשיחת "זום", הודתה שנעזרה במטלה אחרת על מנת לכתוב את המטלה שלה, 

 הציגה נסיבות אישיות וביקשה להקל בעונשה.

בעבירה להרשיע את הסטודנטית  והחליטה עיינה בחומר הנלווהשמעה את הסטודנטית,  ועדת המשמעת

הודאתה ולראיות בתיק התלונה. הוועדה החליטה  להשית על הסטודנטית עונש בפועל  בהתאם להמיוחסת לה 

כי יש  הוועדה החליטה לאור נסיבות אישיות שהציגה הסטודנטית, )ז( לתקנון. 4ביטול הממ"ן על פי סעיף של 

דמי  )יג( לתקנון.4על פי סעיף ₪  100 מופחת בסך הסתפק בקנס כספי לסטות מרף הענישה המקובל ול מקום

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

. עוד החליטה הוועדה להשית על הסטודנטית עונש על תנאי תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה 7781633/4

)יא( לתקנון. להבהרה, עונש ההרחקה מהלימודים הינו 4על פי סעיף  לשני סמסטריםימודים של הרחקה מהל

 בחמש השנים הקרובות.ולא יופעל אלא אם הסטודנטית תבצע עבירת משמעת נוספת על תנאי 

ועד  2020גלמשך שנה החל מסמסטר האפשרות לקבלת הצטיינות  את הוועדה החליטה לשלול מהסטודנטית

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1)ג( לתקנון המשמעת ובהתאם לסעיף 4על פי סעיף  כולל 2021סמסטר ב

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

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

 

 

 

 

 

 

 אור אריאל           גב' יוליה ברשדסקי  פרופ' טל מקובסקי           מועד הדיון:

 יו"ר ועדת המשמעת         3.8.2020

 

 

 חברת ועדת המשמעת

 

 

 

 חברת ועדת המשמעת   

 

 



  

     

 ועדת משמעת          
          

        24.8.2020        
 

 פסק דין

 לתקנון המשמעת)ח( 3 –ו 1)ז(3, 1)ו(3 םבפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפימה הואשטית הסטודנ

", אשר זהה כמעט לחלוטין ג'נוסייד, פוליטיקה וזיכרוןהגישה עבודת רפראט בקורס "לסטודנטים, בכך ש

 .2019לעבודה שהוגשה בסמסטר א

טית הגיעו להסדר טיעון שעל פיו הסטודנטית מודה בעובדות התלונה, מביעה קובל האוניברסיטה והסטודנ

חרטה והתנצלות ונוטלת אחריות למעשיה. הצדדים ביקשו מוועדת המשמעת לקבוע, כי עונשה של הסטודנטית 

 יהיה כדלקמן: 

 .)י( לתקנון, דהיינו, ביטול הקורס4עונש על פי סעיף  .1

 .2021דהיינו, הרחקה בפועל מהלימודים באו"פ לסמסטר א)יא( לתקנון, 4עונש על פי סעיף  .2

תבצע עבירת  אשר יופעל רק במידה שהסטודנטית סמסטרים  4 -של הרחקה מהלימודים ל עונש על תנאי .3

 משמעת נוספת בחמש השנים הקרובות. 

 )ג( לתקנון.4על פי סעיף  האפשרות לקבלת הצטיינות בשנתיים הקרובותמניעת  .4

או לבקש כל אישור מקובל מן האוניברסיטה הפתוחה המעיד על סיום \מנועה מלקבל  והסטודנטית תהיה 

לימודיה, לרבות, "גיליון ציונים", "מצב לימודים עדכני" ותעודת זכאות לתואר מכל סוג עד ליום האחרון של 

 .2021סמסטר א

 רעורים .הצדדים ביקשו שלא להפעיל את העונשים על תנאי המצויים בפסק דין בית הדין לע

 הסטודנטית לא הופיעה לדיון ולאור בקשתה , הדיון בהסדר הטיעון התקיים שלא בנוכחותה.

חברי הוועדה עיינו בחומר הנלווה ובהסדר הטיעון שנחתם בין הצדדים. היות שהסטודנטית ציינה כי היא מבינה 

את ההסדר שנחתם ואת השלכותיו, החליטה הוועדה לאשר את הסדר הטיעון שנחתם בין הצדדים ולתת לו 

 תוקף של פסק דין. 

 

 

 

 מר רועי דיין          גב' יוליה ברשדסקי  פרופ' טל מקובסקי           מועד הדיון:

 יו"ר ועדת המשמעת         17.8.2020

 

 

 חברת ועדת המשמעת

 

 

 

 חבר ועדת המשמעת   

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                       

          21.7.2020 
 

 פסק דין

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

אשר מועתקת ממטלה של סטודנטית  "הכנסת שינויים למערכת החינוךבקורס " 13 מטלה את הגישהשבכך 

 אחרת.

הסטודנטית זומנה לדיון ולבקשתה הדיון בעניינה התקיים בהיעדרה. בתגובותיה לתלונה ציינה הסטודנטית 

כי היות שהיתה אחרי לידה התקשתה בחזרה ללימודים סדירים ונעזרה בממ"ן אחר על מנת לכתוב את 

 שנמצאת בשלבי סיום התואר ביקשה להקל בעונשה. המטלה שלה. עוד ציינה כי נבחנה בקורס והיות

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

ביטול הממ"ן על הודאתה ולראיות בתיק התלונה. הוועדה החליטה להשית על הסטודנטית עונש בפועל  של ל

 לסטות מרף הענישה המקובל כי יש מקום הוועדה החליטהבמשק  לאור המצב הכלכלי)ז( לתקנון. 4פי סעיף 

דמי הקנס יועברו  )יג( לתקנון.4על פי סעיף   ₪ 300 מופחת בסךולהסתפק בקנס כספי  ₪  500של קנס בסך 

תוך  09-7781633/4לשלם בטלפון  יתאת הקנס על הסטודנט לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ.

. עוד החליטה הוועדה להשית על הסטודנטית עונש על תנאי של הרחקה שבועיים מיום קבלת פסק דין זה

ולא )יא( לתקנון. להבהרה, עונש ההרחקה מהלימודים הינו על תנאי 4על פי סעיף  לסמסטר אחדמהלימודים 

 בחמש השנים הקרובות.יופעל אלא אם הסטודנטית תבצע עבירת משמעת נוספת 

 2020ועד ג 2020לשנה החל מסמסטר אהאפשרות לקבלת הצטיינות  את עדה החליטה לשלול מהסטודנטיתהוו

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1)ג( לתקנון המשמעת ובהתאם לסעיף 4על פי סעיף  כולל

היות ואין מדובר בממ"ן חובה, אין מניעה מבחינת הוועדה לאפשר לסטודנטית להגיש ממ"ן חסר בסמסטר 

 נלמד הקורס על מנת שהסטודנטית תעמוד בדרישות הקורס.העוקב בו 

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

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

 

 

 מר רועי דיין          גב' יוליה ברשדסקי  פרופ' טל מקובסקי           מועד הדיון:

 יו"ר ועדת המשמעת         2.7.2020

 

 

 חברת ועדת המשמעת

 

 

 

 חבר ועדת השמעת   

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                      

          29.7.2020 
 

 פסק דין
 הגישה לתקנון המשמעת לסטודנטים, בכך ש 1ז()3 -ו 1)ו(3בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים  מההואש יתהסטודנט

 אשר זהה למטלה של  סטודנטית אחרת. בקורס "פסיכולוגיה בחינוך" 14 מטלה את

הקורונה אין באפשרותה להופיע לדיון. לאור הנסיבות כי בשל מגיפת  ציינהובתגובתה לזימון,  הסטודנטית זומנה לדיון

שציינה הסטודנטית, הוצע לסטודנטית לקיים את הדיון בעניינה בשיחת "זום בתאריך שנקבע. הסטודנטית לא השיבה 

 למייל  שנשלח אליה ולכן הוועדה החליטה לדון בהיעדרה.

 דנטית אחרת וכי לא הייתה לה כוונה לבצע עבירה.בתגובתה לתלונה הודתה הסטודנטית כי קיבלה לידיה ממ"ן של סטו

ועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה והחליטה להרשיע את הסטודנטית בעבירה המיוחסת לה בהתאם לראיות בתיק 

)ז( לתקנון. לאור המצב 4התלונה. הוועדה החליטה להשית על הסטודנטית עונש בפועל  של ביטול הממ"ן על פי סעיף 

ולהסתפק בקנס כספי ₪   500ליטה הוועדה כי יש מקום לסטות מרף הענישה המקובל של קנס בסך הכלכלי במשק הח

את הקנס  דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ.)יג( לתקנון. 4על פי סעיף ₪   300מופחת בסך 

. עוד החליטה הוועדה להשית על זה תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין 09-7781633/4לשלם בטלפון  יתעל הסטודנט

)יא( לתקנון. להבהרה, עונש ההרחקה 4הסטודנטית עונש על תנאי של הרחקה מהלימודים לסמסטר אחד על פי סעיף 

 מהלימודים הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנטית תבצע עבירת משמעת נוספת בחמש השנים הקרובות.

כולל על  2020ועד ג 2020האפשרות לקבלת הצטיינות לשנה החל מסמסטר א הוועדה החליטה לשלול מהסטודנטית את

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1)ג( לתקנון המשמעת ובהתאם לסעיף 4פי סעיף 

חסר בסמסטר העוקב בו  היות ואין מדובר בממ"ן חובה, אין מניעה מבחינת הוועדה לאפשר לסטודנטית להגיש ממ"ן

 נלמד הקורס על מנת שהסטודנטית תעמוד בדרישות הקורס.

עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך עשרה ימים מקבלת  ית ולקובללסטודנט

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

 

 

 

 

 מר רועי דיין           ד"ר גל לוי             פרופ' טל מקובסקי           מועד הדיון:

 יו"ר ועדת המשמעת         9.7.2020

 

 

 חבר ועדת המשמעת     

 

 

 

 חבר ועדת  המשמעת   

 

 



  

     

 ועדת משמעת                   
 

                              29.7.2020 
 

 פסק דין
בקורס "פסיכולוגיה בחינוך", נמצא כי המטלה שהגישה הסטודנטית זהה לחלוטין למטלה של  14בבדיקת מטלה 

סטודנטית אחרת בקורס. בהתכתבות של הסטודנטית עם מרכזת ההוראה ציינה הסטודנטית כי כתבה את המטלה 

 בכוחות עצמה ולאחר שהגישה אותה במערכת המטלות העבירה אותה לשאר הסטודנטים.

לתקנון   2(ו)3-ו 1ז()3בעבירות על סעיפים ברסיטה החליט לזמן את הסטודנטית לדיון בפני ועדת המשמעת קובל האוני

" ובכך סייעה לסטודנטית אחרת פסיכולוגיה בחינוךשכתבה  בקורס " 14מסרה את מטלה המשמעת לסטודנטים, בכך ש

 לבצע עבירה של העתקה בממ"ן.

תה הדיון בעניינה התקיים בהיעדרה.  בתגובתה לתלונה הודתה הסטודנטית לא הופיעה לדיון ובהתאם לבקש

 שכתבה באופן עצמאי, העבירה את עבודתה לסטודנטים אחרים. 14הסטודנטית כי לאחר שהגישה את מטלה 

לתקנון המשמעת והן בחוברת הקורס מצויין  2)ו(3ועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה ומבקשת להדגיש כי הן בסעיף 

יוע למטרות העתקה מהוה עבירת משמעת. לאור זאת הוועדה קבעה כי הסטודנטית פעלה בניגוד להוראות בפירוש כי ס

ומחליטה להרשיע את הסטודנטית בעבירה של  סיוע לסטודנטית אחרת  המיוחסת לה על פי הודאתה. היות שמדובר 

)ב( 4יף של נזיפה על פי סע בסטודנטית שנמצאת בתחילת דרכה האקדמית, החליטה הוועדה להסתפק בעונש בפועל

 דמי הקנס יועברו לקרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים באו"פ.)יג( לתקנון. 4על פי סעיף  300₪לתקנון וקנס כספי בסך 

עוד החליטה הוועדה  . תוך שבועיים מיום קבלת פסק דין זה 09-7781633/4לשלם בטלפון  יתאת הקנס על הסטודנט

נוסף על תנאי של הרחקה מהלימודים לסמסטר אחד בגין עבירת משמעת דומה על פי סעיף להשית על הסטודנטית עונש 

)יג( לתקנון. להבהרה, עונש ההרחקה על תנאי מהלימודים לא יופעל, אלא חלילה אם הסטודנטית תבצע עבירת משמעת 4

 השנים הקרובות. 5דומה ב 

)ג( לתקנון המשמעת 4על פי סעיף למשך שנה האפשרות לקבלת הצטיינות  ית אתהוועדה החליטה לשלול מהסטודנט

 )ד( לתקנון ההצטיינות.1ובהתאם לסעיף 

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

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

 

 

 מר רועי דיין           ד"ר גל לוי             פרופ' טל מקובסקי           מועד הדיון:

 יו"ר ועדת המשמעת         9.7.2020

 

 

 חבר ועדת המשמעת     

 

 

 

 חבר ועדת  המשמעת   

 

 

    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    


