
 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                      

          17.7.2014 
 

 פסק דין

לסטודנטים, בכך  לתקנון המשמעת (ז)3 –ו 2)ו(3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים םהואשהסטודנט 

" באתר למכירת 20-פרסם מטלות שכתב בקורס "הסיפור העברי בראשית המאה הסמסטר המהלך שב

 .באינטרנט מטלות

במהלך הסמסטר מכר עבודותיו לאתר. הסטודנט ציין כי לא היה והודה כי הופיע לדיון עם ב"כ,  סטודנטה

אסורים וכוונתו הייתה להגדיל את מאגר המידע על מנת שסטודנטים יוכלו להפיק ממנו מודע לכך שמעשיו 

 וציין כי ביטל את חשבונו באתר לאחר שהבין שמדובר במעשה אסור. ,תועלת. הסטודנט התנצל על מעשיו

 .תועיינה בחומר הנלווה, והחליטה להרשיע את הסטודנט על פי הודאו שמעה את הסטודנט הוועדה

ע"פ ₪  500להשית על הסטודנט קנס של פה אחד החליטה הוועדה , טהמקרה, ולאור חרטת הסטודנ בנסיבות

 על תנאי לכל עבירה דומה למשך שנתיים. ₪  250)יג( לתקנון, מתוכם 4סעיף 

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

 שבועיים מיום קבלת פסק דין זה.תוך  7782207

הוועדה ורשע בעתיד בעבירת משמעת נוספת, תדע יחלילה בפני הסטודנט כי אם להתריע הוועדה מבקשת 

 .והקודמת בבואה לגזור את עונש ולקחת בחשבון את הרשעת

 

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

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

 

 

 

 

 

 ישראל לבנימר               גב' יוליה ברשדסקי ליבוביץ      יובל אילוןד"ר                 מועד הדיון:   

 הממונה על המשמעת         8.7.2014   

 

 הממונה על המשמעת ניתסג   

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

    

 



 

  

 האוניברסיטה  הפתוחה     

ועדת משמעת                   
                       

          23.9.2014 
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  (יב)3 –ו (ג)3(, ב) 3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואש יתהסטודנט

תפרצה לכיתה טרם הסתיים השיעור, הפריעה למהלך תקין של מפגש בקורס הלסטודנטים, בכך ש

 אחר ופגעה בכבוד עובד.

 והביעה צער על חלקה בארוע. הופיעה לדיון מיוצגת ע"י עו"ד  יתהסטודנט

ית על פי הודאתה בלקיחת ה להרשיע את הסטודנטעיינה בחומר הנלווה והחליטועדת המשמעת 

 חלק בארוע.

 

לקבל את המלצת הקובל ולהשית על פה אחד הסכמת הצדדים, החליטה ועדת המשמעת  בעקבות

)א( לתקנון, ועונש נוסף של הרחקה מהלימודים למשך 4הסטודנטית עונש של אזהרה, ע"פ סעיף 

הנוסף הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם  , אלא שהעונש)יא( לתקנון4ע"פ סעיף  סמסטר אחד

 )א( לתקנון.7ף ת דומה בעתיד וזאת על פי הוראת סעיטית תבצע עבירת משמעהסטודנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 הממונה על המשמעת         10.9.2014   

 

 הממונה על המשמעת ןסג  

 

 הממונה על המשמעת ןסג

 

 



 

 

 האוניברסיטה  הפתוחה     

 ועדת משמעת          
           

        26.8.2014   
 

 פסק דין

 

 לסטודנטים, בכך לתקנון המשמעתג( )3 ףעל סעי הבפני ועדת המשמעת בעביר םהואש הסטודנט

 כלפי האוניברסיטה.  שאינו ראויפגע בכבוד עובד או"פ והתבטא באופן ש 

מתוך  שהדברים נאמרווהסביר הדברים הלא ראויים  בכתיבת ההוד, הופיע בפני הוועדה הסטודנט

 וציין שלא הייתה בכוונתו לפגוע באף אחד.  ,על השירות הלקוי שקיבלוסערת רגשות  כעס

והחליטו להרשיע את הסטודנט על פי  ,עיינו בחומר הנלווהו שמעו את הסטודנטחברי הוועדה 

 פה אחד ה הוועדהיטהחלבנסיבות המקרה, הודאתו בהתבטאות שאינה נאותה כלפי האוניברסיטה. 

 )א( לתקנון.4לקבל את המלצת הקובל ולהשית עליו עונש של אזהרה על פי סעיף 

 

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

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

 

 

 


