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  עת"מ        המחוזימשפט הבבית 

       ינים מנהלייםילענבשבתו כבית משפט 

  מחוז מרכזב

 הסטודנטים  אגודת  :/המבקשתהעותרת

 580501252של האוניברסיטה הפתוחה ע.ר.     

  , רעננה108מרח' רבוצקי  

  , ו/או איילת בטש מנחםע"י ב"כ עו"ד ישי דב גלילי 

 20175אביב ת.ד. -תל 105מרח' החשמונאים     

 03-6241687פקס'  03-6242677טל'     

  -נגד  -

  האוניברסיטה הפתוחה    המשיבה:

 , 1דרך האוניברסיטה מרח'     

 4353701רעננה,     

 09-7782222טל:     

 : עתירה מנהלית סוג התביעה

 קבועצו עשה ו קבועצו מניעה  הסעד המבוקש:

 2007-המשפט )אגרות(, תשס"זבהתאם לתקנות בתי _______ :אגרה

 לא האם קיים הליך נוסף בבית משפט בקשה למסכת עובדתית דומה?

 

 ולצו עשה צו מניעה זמניבקשה לצו ארעי, ל
 

 :הטענות והסעד המבוקשתמצית 

רוצה  שאינו להכריח סטודנטהאוסר על האוניברסיטה הפתוחה מניעה בית המשפט הנכבד ליתן צו 

להשתמש בתוכנה  , באמצעות תוכנת תומקס,באוניברסיטה הפתוחה ,להבחן במסגרת לימודיו

  )להלן: "תומקס"(. ETESTאו בשמה  מסוג תומקסחודרנית 

 

לאפשר לכל סטודנט הרוצה להבחן בצו עשה בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות למשיבה 

להחלטה  וזאת עד ונעשה גם כיום כפי שנעשה עד היוםלעשות זאת באמצעות תוכנת ה"זום" 

  אחרת בתיק זה.

 

מתקיימת בחינה שבו  ,18.01.2021, זה הנו דחוף ביותר משום שביום ב' הקרובמתן הצו הארעי ה

משום  ,להבחן באמצעות תוכנת התומקס (5,000מהסטודנטים )כ  6/1המשיבה מנסה להכריח 

לא יוכלו להבחן  ,כלל הסטודנטים הנבחניםשמתוך ו "פיילוט"שהמשיבה החליטה שהיא עושה 

)כפי שיוסבר בהמשך  בבחינה חלק מהסטודנטים שאינם רשאים להוריד את תוכנת התומקס

אי  או לחילופין אינם יכולים להוריד אותה משום שהמחשב שלהם לא מספיק חדיש. בהרחבה(

מתן הצו יגרום לכך שהסטודנטים הללו ייפגעו באופן ממשי בלימודיהם, כבר ביום ב' הקרוב, כפי 

 נסביר בהמשך צו ארעי זה.ש



2 

 

 40,000המייצגת את חבריה, כ  העותרת הינה אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה,  .1

 סטודנטים וסטודנטיות  של האוניברסיטה הפתוחה בשלוחות הפרוסות ברחבי הארץ.

 

המשיבה הינה האוניברסיטה הפתוחה, מוסד לימודים להשכלה גבוהה, אשר מבקשת עתה  .2

מרחוק באמצעות, הכרחת הסטודנט הנבחן להתקין במחשבו  ק שרירותי מתלמידיהחללבחון 

אשר הינה תכנה פולשנית הפוגעת בפרטיות  ) להלן:" התוכנה"( ETEST/  תכנת תומקס

 ואוספת מידע מהמחשב של הסטודנט. 

 
 : הסעד הארעי, צו המניעה וצו העשה המתבקשואלו נימוקי 

 

הקורונה, בישראל, כמו גם ברחבי העולם, מוסדות לימוד רבים, ובין היתר מוסדות  בשל מגיפת .3

לימוד להשכלה גבוהה, נדרשו להתאים את לימודיהם ולעבור ללמידה מרחוק ובחינה מרחוק 

 .של תלמידיהם

 

גם המשיבה, כמו יתר המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, הודיעה על עריכת בחינה מרחוק,  .4

ט ייבחן באמצעות מחשב בביתו. הסטודנטים נבחנו מרחוק באמצעות תוכנת כאשר כל סטודנ

 ועל כך לא הלינה המבקשת. ZOOMה 

 
בשוק קיימות מס' תוכנות המאפשרות עריכת בחינה מרחוק, אשר חלקן לא פוגעות בפרטיות  .5

של המשתמש תוך שהן מאפשרות לערוך את הבחינה בתנאים מיטביים, וכן הן קלות לשימוש 

 ול וניתן להפעילן מכל מחשב. ולתפע

 
הינה תכנת בחינות, המופעלת על המשיבה בחרה לעשות שימוש בתכנת תומקס. תכנת תומקס  .6

התוכנה מייצרת "דלת אחורית" במסגרתה יכולה אותה החברה לראות את  ידי חברה פרטית.

את כל הקבצים של הסטודנט, לראות את המחשב של הסטודנט על כל קבציו מרחוק ולשמור 

 התכנים ועוד.

 
תלמדים בתוכנה לא פולשנית הנקרא "זום" אך החליטה  בחנה ובוחנתויודגש, המשיבה  .7

מהסטודנטים  1/3מהסטודנטים נבחנים ללא השגחה, ו  2/3 פתאום "לעשות פיילוט לפיו

מהסטודנטים  5,000וחלקם, כ  ZOOMנבחנים בהשגחה, חלקם באמצעות תכנת ה 

להוריד למחשבם תוכנת תומקס שהיא תוכנה זדונית  , באופן שרירותי,יוכרחו

ובעייתית המופעלת על ידי חברה פרטית שלה, בניגוד למשיבה, אין חוזה מול הסטודנט ואין 

 מחויבות לסטודנט כל שהיא.

 
מהתלמידים ייבחנו ללא  2/3קרי החל מיום ב' הקרוב יחלו בחינות סוף הסמסטר במסגרתן  .8

וחלקם, אשר נבחרו באופן שרירותי –חלקם באמצעות תוכנת "זום"  -בהשגחה  1/3השגחה, ו 

 לא יוכלו להבחן אם לא יורידו את תוכנת התומקס. לקרוא ולא להאמין.
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פולשנית הפועלת באמצעות בינה ינה תכנה להבדיל מתוכנת "הזום" תוכנת התומקס ה .9

, בין היתר לפי הבעת פנים. פעולותיה את המתרחש בחדר בו הסטודנט נבחן מלאכותית ומנטרת

 הפוגעניות של התכנה הן, ביתר היתר כדלקמן:

 
התכנה משתלטת על המחשב, מקליטה ומצלמת את הסטודנט בזמן  .א

ודנט בדיוק באותו התוכנה יכולה גם להעתיק קבצים של הסט הבחינה.

 אופן שהיא משתלטת על המחשב והסטודנט כלל לא ידע על כך.

 
שמירת הנתונים של הסטודנט  , כתנאי להתקנה שלה,התוכנה דורשת .ב

במאגרי החברה הפרטית. למשל, בכניסה לבחינה הסטודנט מצטלם עם 

לא ברור איזה  והמידע נשמר במאגרי החברה. –תעודת הזהות שלו 

במאגרי המידע ובאיזה אופן  , הפרטית הזאת,שימוש תעשה החברה

 תסחר במידע זה.

 
עלול לגרום לפסילת  –התכנה לא מסננת רעשים. כל רעש ולו הקל ביותר  .ג

 הבחינה. 

 
הוא עלול להיחשד  –התכנה בוחנת קצב הקלדה. אם הסטודנט מתעייף  .ד

 בהעתקה. 

 

  .1כנספח  השימוש בתוכנת התומקס מצ"ב כתבות אשר פורסמו בעניין

 

בשל העובדה שהתוכנה היא כל כך פולשנית כל הסטודנטים של המשיבה המשרתים בכוחות  .10

הבטחון וחלק מהסטודנטים העובדים בחברות היי טק לא יכולים להוריד את התוכנה 

למחשבים שלהם משום שהארגונים הללו אוסרים את הורדת התוכנה אשר מאפשרת חדירה 

 צים הפרטיים של הסטודנט, ושמירתם בשרתי חברת תומקס.לקב

 

האוניברסיטה בוחרת באופן שרירותי איזה סטודנט יבחן בתוכנת "הזום" איזה סטודנט יבחן  .11

 בתוכנת התומקס. סטודנט שהאוניברסיטה תחליט באופן שרירותי כי ייבחן בתוכנת התומקס

ולא יוכל לעשות זאת בשל מקום עבודתו לא יוכל להמשיך את לימודיו בפועל. זאת משום שלא 

יוכל לגשת לבחינה בקורס ובהרבה מקרים סטודנט נדרש לעשות לסיים קורס מסויים כתנאי 

לרישום לקורסים נוספים. קרי, יהיו סטודנטים שההתנהגות השרירותית של המשיבה פשוט 

 , את הקידום בעבודה, את מהלכם התקין של הלימודים שלהם ועוד."תתקע" להם את התואר

 

עצם העובדה שהתוכנה יודעת "לשמוע ולראות" מה קורה בחדר, יודעת "לראות" את הקבצים  .12

של המשתמש ועוד והכל כאמור יכול להישמר ו/או נשמר במאגרים של חברה פרטית, גורמת 

הוריד את התוכנה הזאת. קרי, התוכנה לגופים אלו להורות לאנשים שעובדים בהם שלא ל

כי נאסר עליהם להוריד  בחןילא יכולים להגורמת "לדלת אחורית" שבגינה חלק מהסטודנטים 

 את התוכנה הזאת.
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זאת ועוד, התוכנה דורשת מחשב ברמה מסוימת ולא כל הסטודנטים ידם משגת לקנות מחשב  .13

טים מבוססים כלכלית יכולים להיבחן חדש "התומך" בתכנה זו ובכך נוצרת אפליה לפיה סטודנ

וסטודנטים חלשים כלכלית לא יכולים להבחן. העשירים ימשיכו בתואר והעניים לא ימשיכו 

 בתואר והכל מתוך בחירה שרירותית בלתי סבירה ובלתי מידתית.

 

שנבחר על ידה אקראית להיבחן באמצעות  המשיבה הודיעה כי סטודנטלפני כשבועיים  .14

שלא יוריד את התכנה למחשב לא יוכל להיבחן, ובכך מחייבת את ו ולא בזום, תומקס

 הסטודנט להוריד את התכנה למחשב המשמש אותו על כל פעולותיה הפולשניות והפוגעניות

זאת למרות שיש בשוק תוכנות כגון זום שפוגעות  .מבלי שניתן לסטודנט זמן להיערך לכך

בפגיעה בלתי סבירה ובלתי מידתית בזכויות יסוד  הרבה פחות בפרטיות הסטודנט והמדובר

של הסטודנט ובזכויות של הסטודנט מכוח חוקים רבים כפי שנראה בהמשך והכל כשיש 

 אלטרנטיבה אחרת, גם אצל המשיבה עצמה )כך ממש!(.

 
לא למותר לציין כי המשיבה עורכת גם כיום בחינות באמצעות תוכנה חלופית, תכנת ה  .15

ZOOM  חלק בתכנת ה  –נבחנים בהשגחה  1/3סטודנטים נבחנים ללא השגחה, ו מה 2/3כיום

ZOOM  ,כך שבפועל אין כל מניעה להיבחן באמצעות ה וחלק בתוכנת ה תומקסZOOM   אך

, מסרבת לאפשר לסטודנטים חלופות לבחינה והכל באופן משיקוליה הפרטייםהמשיבה, 

  שרירותי לא מידתי ולא סביר.

 
סביר ואינו מידתי, בפרט כאשר ישנן אלטרנטיבות שאינן פוגעניות, ואשר השימוש בתכנה אינו  .16

המשיבה לא נתנה לעותרת כל חלופה לסטודנטים  יש באפשרותן לבחון את הסטודנטים מרחוק.

שלא יכולים להיבחן )אנשי מוסדות ביטחון ועובדי הייטק שמקום עבודתם אוסר עליהם להוריד 

 תוכנה זו(. 

כאשר אנו נמצאים בסגר  18/01/2021ינות מתחילות ביום שני הקרוב, חשוב להדגיש כי הבח .17

 ומכאן הדחיפות בעתירה מנהלית זו. הדוק, 

 

כאמור סטודנטים רבים עובדים במוסדות ביטחוניים, והמחשב היחיד שבשימושם הינו מחשב  .18

ועלולה לגרום  מטעם העבודה, אשר אוסרת עליהם התקנה של תוכנות מסוג תוכנות תומקס

לפגיעה חמורה אפילו בביטחון המדינה. ברור כי מרגע שנמנעת מסטודנט היכולת להיבחן אם 

פעולה זו פוגעת בזכויותיו  –לא יוריד את התכנה הפולשנית למחשב מבלי שניתנת לו חלופה

הבסיסיות של הסטודנט פגיעה אנושה. סטודנטים רבים מתקשים למצוא מחשב חלופי, בפרט 

 ת הסגר הנוכחי. בתקופ

 
במציאות אשר נכפתה עלינו, ברור כי יש לבצע התאמות לצורך למידה ובחינה מרחוק. העותרת  .19

מבינה זאת, ומכבדת את הנהלים, אשר הינם חמורים יותר מהנהלים הקבועים בבחינות 

המתקיימות ברחבי כיתות הלימוד. ברם, בהתאם ובהכרח יש להתאים את הבחינות לסביבה 

ן כי ייעשה שימוש בתכנה כה אגרסיבית אשר עלולה לפסול בחינה הלימודית הנוכחית. לא ייתכ
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על תזוזת עיניים או רעש רקע. כידוע, בתקופת הסגר הנוכחי, מערכת החינוך מושבתת, 

ותלמידים רבים נמצאים בבית, בין היתר בזמן קיום הבחינות. האם זה הגיוני שבחינה תיפסל 

  רק בשל רעשי רקע ?

 
בים שהינם הורים לקטינים שלא נמצאים במסגרות חינוך בתקופת ישנם סטודנטים ר למשל, .20

 ZOOMהסגר, והילדים בבית יכולים להפריע לבחינה במפתיע. כאשר הבחינה מתקיימת ב

. כאשר שיקול דעת ולא לפסול בחינה על הפרעה מסוג זההמשגיח יכול להפעיל  –תחת משגיח 

לא מופעל שיקול  –בינה מלאכותית הבחינה מתקיימת באמצעות תוכנת התומקס, ובאמצעות 

דעת כאמור, התוכנה מתריעה על בעיה, ועצם ההתרעה בפני עצמה עלולה לפגוע בריכוז הנבחן 

 שחושש שהבחינה תיפסל ולא יכול להמשיך ולהתרכז בבחינה ובכך לפגוע בסיכויי הצלחתו. 

 
ל הסטודנטים מידע אישי רב ע ועלולה לשמורהתוכנה הינה תוכנה אשר מצלמת, מקליטה,  .21

. עולה חשש ממשי כי פרטיותם של הסטודנטים אשר נכפה עליהם לעשות שימוש בתכנה

תיפגע, וכך גם אבטחת המידע האישי של הסטודנטים. תכנת התומקס היא פיתרון שאינו 

מידתי, אינו סביר  ועל כן, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבה  לאפשר לסטודנט 

 . מענה לסוגיית טוהר הבחירות, מבלי לסכן את הסטודנטים חלופות אחרות שנותנות

 
ניתן לכך דוגמה. נניח שהסטודנט הוא בעל נטיות מניות מסוימות, שהוא לא מגלה אותן ברבים,  .22

היתכן כי חברה פרטית תהיה חשופה לכל התמונות שלו? היתכן שהחברה הפרטית תוכל לדעת 

תכן שחברה פרטית תחשף לקבצי מקום העבודה דברים שהסטודנט לא מעוניין שידעו עליו? הי

 של הסטודנט? של ילדיו שאולי משתמשים במחשב? של משפחתו? של הוריו? של אחיו?

 

ראוי לציין כי השימוש בתוכנה נבחן על ידי מוסדות השכלה גבוהה רבים, אשר מרביתם פסלו  .23

וחודרני ובאופן שאינו את השימוש בתכנה שכן היא פוגעת בפרטיותו של הפרט, באופן פולשני 

 לגיטימי.

 

גם היא שקלה להשתמש בתוכנה זאת, אך בסופו של דבר  אוניברסיטת תל אביבכך למשל,   .24

 ".ZOOMהחליטה להשתמש בחלופה הרבה פחות פוגענית שהיא תוכנת "

 
בן גוריון בנגב,  יברסיטתבאוניברסיטת אריאל הוחלט על ביטול השימוש בתכנה, וגם באונ .25

 שימוש בתכנה זו.   הוחלט כי לא ייעשהפה הטכניון וחי

 

כנה יש היסטוריה ידועה של בעיות באבטחת מידע, וברור כי אם ולחברה המפעילה את הת .26

נתונים אישיים רבים של סטודנטים, לרבות צילום תעודת זהות  –שרתיה של החברה ייפרצו 

רה בפרטיותם של עם כל פרטיה, עלולים לדלוף למרשתת, באופן שעלול להוות פגיעה חמו

  הסטודנטים, חשש לגניבת זהות, ועוד.

 
רשם כי נמשרד המשפטים פרסם טיוטת הנחיות למוסדות השונים שגם בה  20.12.2020ביום  .27

  "חדירה למחשב" על ידי מוסד להשכלה גבוה הוא אמצעי קיצוני ובלתי מידתי.
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הארצית, המביעה  מצ"ב מכתב מטעם יולי הלל ס"יור התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות .28

 .2כנספח את החשש לו שותפות כלל אגודות הסטודנטים בישראל. מצ"ב 

 
 הפן המשפטי:

 
 התכנה פוגעת בזכויות הבסיסיות המוקנות לסטודנטים.  .29

 

 פרטיות וצנעת הפרט 7התוכנה פוגעת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ובפרט בהתאם לסעיף  .30

 חייו.)א( כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת  7

 

 )ב( אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.

 

 .בכליוברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או  אין עורכים חיפוש)ג( 

 

 )ד( אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.

 
רק במקרה זאת ועוד, הרשות להגנת הפרטיות קבעה כי ייעשה שימוש בתוכנה כה חודרנית,  .31

שאין אפשרות להשתמש בחלופה אחרת ואילו במקרה שלפנינו כאמור יש אפשרות להשתמש 

 בחלופה אחרת. 

 

 לחוק המחשבים קובע כי: 4סעיף  .32

זה, "חדירה  מאסר שלוש שנים; לענין -החודר שלא כדין לחומר מחשב הנמצא במחשב, דינו  " 

חדירה באמצעות התקשרות או התחברות עם מחשב, או על ידי הפעלתו, אך  -לחומר מחשב" 

 "1979-למעט חדירה לחומר מחשב שהיא האזנה לפי חוק האזנת סתר, תשל"ט

 
( לחוק המחשבים קובע כי חדירה למחשב באופן שעושה תוכנת תומקס היא 4)א()6סעיף  .33

 פעולה אסורה במחשבים.

 

, ובפרט סעיף 2007פוגעת בזכויות הסטודנטים מכוח חוק זכויות הסטודנט התשס"ז  התוכנה .34

 לחוק אשר קובע כי : )ב(  15

 
, לרבות בחינות בקורסי זכאי להיבחן בכל בחינהסטודנט לתואר ראשון )ב(  " 

יסוד, בשנה שבה נלמד הקורס, בשני מועדים שקבע המוסד, בלא קשר לרמת 

באותם תנאים ובלא פגיעה בזכויותיו של הסטודנט,  הישגיו בבחינות הקודמות

  ."וזאת בהתאם לנוהלי המוסד, לרבות לענין אופן הרישום לבחינה והציון הקובע

 
כאמור, ישנם סטודנטים שאין ברשותם מחשב התומך בתוכנה זו, או שהם אנשי ביטחון  .35

שימוש בתוכנה  שעבודתם אינה מאפשרת התקנת תוכנה זו במחשב שלהם ולכן על ידי כפיית

 מקופחת זכותם להיבחן.  –
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התוכנה הנה בניגוד לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( אשר קובעת בין היתר כי  .36

חיפוש באמצעות חדירה לחומר מחשב והפקת פלט תוך חדירה כאמור הינה חיפוש ותיעשה 

 לפקודה:  23ין זה ראה סעיף יבאמצעות צו שופט ועל ידי בעל תפקיד מיומן. לענ

 צווי חיפוש" 

צו  –רשאי שופט ליתן צו לערוך חיפוש בכל בית או מקום )להלן  . 23
 –חיפוש( אם 

החיפוש בו נחוץ כדי להבטיח הצגת חפץ לצורך כל חקירה, משפט   (1) 
 או הליך אחר; 

יש לשופט יסוד להניח שהוא משמש להחסנתו או למכירתו של חפץ   (2) 
שנשמר בו או מוחסן בו חפץ שנעברה בו או לגביו  גנוב, או  
 חוקית;-מתכוונים להשתמש בו, למטרה לא עבירה, או ששימש, או  

 1995-תשנ"ה  (6חדירה לחומר מחשב )תיקון מס' 

חדירה לחומר מחשב וכן הפקת פלט תוך חדירה כאמור, יראו   )א(  א.23
; יומן לביצוע פעולות כאמורידי בעל תפקיד המ-אותן כחיפוש וייעשו על

לחוק המחשבים,  4כמשמעותה בסעיף  –לענין זה, "חדירה לחומר מחשב" 
 .1995" -תשנ"ה

 
לא זו אף זו, תומקס הינה בבעלות חברה פרטית, כאשר לסטודנטים אין כל הסכם מול תומקס,  .37

 אלא מול האוניברסיטה הפתוחה בלבד, ולכן העותרת מסרבת בשם הסטודנטים לקבל את

 ההתקשרות הכפויה שהמשיבה מנסה לכפות, בפרט בנושא כה רגיש.

 פניותיה של העותרת למשיבה: 

 

העותרת מבקשת להביע תרעומת על התנהלות המשיבה. רק בשבועות האחרונים קיימה  .38

המשיבה פגישות עם העותרת, ובהן למעשה הודיעה כי המשיבה תחל לבחון באמצעות תכנת ה 

נתנה מענה לקשיים הרבים שעולים מהשימוש בתוכנה, לא סיפקה "תומקס". המשיבה לא 

אלטרנטיבות, ולא אפשרה שיח מקדם, אלא הסתפקה בהצבת עובדה בלבד. והכל בזמן 

 שלמשיבה יש פתרון שבו נעשו הבחינות עד היום באמצעות תוכנת ה"זום".

 הצלחה.   העותרת פנתה בנושא זה אל המשיבה, ואף התקיימו פגישות בנושא אך ללא כל .39

 
גם הנחיות לשימוש בתוכנה, הורדתה למחשב, והשימוש בה במהלך הבחינה, נעשו "ברגע  .40

בלבד לפני הבחינה, ובאופן אשר מותיר את הסטודנטים  מס' ימיםהדרכה שניתנת  –האחרון" 

  ללא מענה הולם במקרה של תקלה או קושי בקיום הבחינה.

 
 

פנתה העותרת באמצעות בא כוחה אל הנתבעת, אך דרישתה לא נענתה. מצ"ב  12.01.2021ביום  .41

 . 3כנספח המכתב 

 
סטודנט אשר לא ייבחן, יצטרך להיבחן במועד נדחה בסוף הסמסטר הבא, חשוב לציין כי  .42

 בפגיעה אנושה, ולמעשה מדובר ולא יוכל להמשיך את לימודי התואר שלו 07/2021-06חודשים 

בסטודנט שאין ביכולתו, באפשרותו, או ברצונו להוריד את התוכנה על מנת להיבחן שכן ללא 

 בחינה לא יוכל להמשיך בלימודי התואר.   
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 מאזן הנוחות:

 

ישנם אם חלילה לא יתקבל צו המניעה,  מאזן הנוחות נוטה באופן מובהק לטובת המבקשת.  .43

תואר שלהם. ישנם סטודנטים שאין להם סטודנטים רבים שלא יוכלו להמשיך את לימודי ה

אפשרות להוריד את התוכנה, בין אם המחשב שלהם לא תומך בתוכנה ובין אם העבודה שלהם 

המשיבה )במשרות הייטק ובמערכת הביטחון( לא מאפשרת התקנה של תוכנה כה פולשנית. 

 לא מספקת כל אלטרנטיבה.

 
, הרי שניתן להורות על בחינת הסטודנטים באמצעות וצו העשה הארעי אם יתקבל צו המניעה .44

וכפי שיבחנו סטודנטים אחרים שלא נבחרו שרירותית  כפי שנבחנו עד היום ZOOMה 

, ולמשיבה לא ייגרם כל נזק, שכן גם ככה מרבית הסטודנטים נבחנים לשמש "כפילוט"

כך שלא  ויודגש שוב עד היום בחנה המשיבה רק באמצעות ה"זום" .ZOOMבאמצעות ה 

ייגרם לה נזק כל שהוא לעומת נזק ממשי ומתמשך לסטודנטים שהתואר שלהם ביום ב הקרוב 

  ייתקע לחלוטין והם לא יוכלו להמשיך בתואר שלהם.

 

 לסיכום:

 
האוסר על האוניברסיטה  מניעה זמני לאור האמור לעיל, יתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו .45

מסגרת לימודיו באוניברסיטה הפתוחה להשתמש סטודנט הרוצה להבחן ב להכריחהפתוחה 

וליתן צו  בשם  "תומקס אחרי פתרונות סריקה בע"מ" )להלן: "תומקס"(. בתוכנה חודרנית

 כפי שנעשה עד היום.אוניברסיטה הפתוחה לאפשר לסטודנטים להבחן בזום עשה לפיו על ה

בבחינה פרונטלית עם סיום הסגר, ולא להמתין לסוף להיבחן לאפשר לסטודנט לחילופין  .46

 וליתן לתלמידים אלו אישור להמשיך את לימודי התואר עד לסיום הבחינה. הסמסטר הבא, 

 
( לחוק 1)5לבית המשפט הסמכות העניינית והמקומית לדון בעתירה מנהלית זאת. שכן סעיף  .47

ת הגופים הניתנים לתקיפה בבתי קובע  את מיהו 2000בתי המשפט לעניינים מנהליים  תש"ס ,

 .הה ובשפט המנהליים ובהם מוסד להשכלה גהמ

___________________ 

 ישי דב גלילי, עו"ד       

 העותרת ב"כ                


