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  לידיעת ציבור הסטודנטים
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1220  

  

  החלטות בית הדין המשמעתי

קנון המשמעתי בת 4.18, 4.9נט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפ"י הודאתו בעבירה לפי סעיפים סטוד
שהה בשרותי נשים בבנין מדעי המחשב, ומתא  25/1/09) בתאריך 1הטרדה מינית בשני מקרים:  לסטודנטים תשס"ו:"

נמצא מציץ כשהוא נתלה על  31/3/09) בתאריך 2אחד הושיט יד עם טלפון סלולרי לתוך תא סמוך בו שהתה המתלוננת. 

  דופן תא סמוך בשרותי נשים בבנין אולמן."

  הסטודנט הוטלו העונשים הבאים:על 

  נזיפה - 10.1

  סמסטרים, מתוכם שני סמסטרים בפועל (סמסטר אביב תשע"ב וסמסטר חורף 12-הרחקה מלימודים בטכניון ל - 10.6

  תשע"ג), ועשרה סמסטרים הרחקה על תנאי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון.  ההרחקה על תנאי תופעל          

  בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו.             4.18או  4.9ויורשע שוב לפי סעיפים  במידה          

  

  יחיד-החלטות דן

בתקנון המשמעתי  ב'4.10מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפ"י הודאתו בעבירה לפי סעיף  סטודנט

  ולרי"." היה ברשותו מכשיר סל2"בעת בחינה בקורס "פיסיקה  :לסטודנטים תשס"ו

  על הסטודנט הוטל העונש הבא:

  נזיפה - 10.1

  

ג' בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו: 4.10א', 4.10סטודנט מהפקולטה למדעי המחשב נמצא אשם בעבירה לפי סעיפים 

  ח" הגיש תרגילי בית מצולמים מאחר כתרגילים שלו."3בעבודה מסכמת בקורס "פיסיקה 

  על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים:

  נזיפה - 10.1

  קביעת ציון אפס בתרגילי הבית בקורס.  - 10.2

    

  שהתקבלו במסגרת עיסקות טעוןהחלטות 

ד' בתקנון המשמעתי 4.10א', 4.10מהפקולטה לביולוגיה נמצא אשם עפ"י הודאתו בעבירה לפי סעיפים  סטודנט

  טית אחרת".לסטודנטים תשס"ו: "בבחינה בקורס "אנגלית טכנית" העתיק תשובותיו מסטודנ

  על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים:

  קביעת ציון אפס במקצוע "אנגלית טכנית" בסמסטר אביב תשע"א. - 10.3

  בכל מקרה של הרשעההרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, ויופעל  - 10.6

  משמעתי לסטודנטים תשס"ו.ד' בתקנון ה4.10א', 4.10לפי סעיפים נוספת            

  

בתקנון המשמעתי לסטודנטים  4.1סטודנט מהפקולטה למדעי המחשב נמצא אשם עפ"י הודאתו בעבירה לפי סעיף 

  תשס"ו:" נכנס לשעור באחור, כשבידו כוס משקה, בניגוד להנחיות המרצה, וסרב לעזוב את הכיתה עקב כך".

  על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים:

  הנזיפ - 10.1

  שעות בספריה המרכזית בטכניון, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  30עבודות שרות על תנאי בהיקף של  - 10.9

  בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו. 4.1ויופעל בכל מקרה של הרשעה נוספת לפי סעיף            

  

בתקנון המשמעתי  4.1רה לפי סעיף סטודנטית מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול נמצאה אשמה עפ"י הודאתה בעבי

לסטודנטים תשס"ו:"בעת בחינה במקצוע "מבוא לניהול פיננסי" לא צייתה להוראות המשגיחה בנוגע ליציאה מהכיתה 

  ולמסירת הבחינה".

  על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים:

  נזיפה - 10.1

  ודים בטכניון, ויופעל בכל מקרה של הרשעה הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי, בתוקף עד סיום הלימ  - 10.6

  בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו. 4.1נוספת לפי סעיף            



לסטודנטים  המשמעתי בתקנון 4.2סטודנט מהפקולטה לרפואה נמצא אשם עפ"י הודאתו בעבירה לפי סעיף 

  חשבים בטכניון".תשס"ו:"הפעיל נתב תקשורת במעונות הסטודנטים בניגוד לתקנות השימוש במ

  על הסטודנט הוטל העונש הבא:

  יבוצעו עד תום סמסטר חורף תשע"ב,  - שעות בפועל 10שעות במעונות קסל, מהן  60עבודות שרות בהיקף של  - 10.9

   4.2שעות על תנאי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, ויופעל בכל מקרה של הרשעה נוספת לפי סעיף  50-ו          

   בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו.           

  

בתקנון המשמעתי לסטודנטים  4.4סטודנט מהפקולטה למדעי המחשב נמצא אשם עפ"י הודאתו בעבירה לפי סעיף 

  תשס"ו:" התבטא בצורה לא נאותה ותוקפנית בדוא"ל ששלח למרצה הקורס "פרויקט בתכנות מתקדם א".

  על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים:

  נזיפה - 10.1

  הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, ויופעל בכל מקרה של הרשעה   - 10.6

  בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו. 4.4נוספת לפי סעיף            

  

"במהלך מעבדה ב':4.10סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפ"י הודאתו בעבירה לפי סעיף 

שהתקיימה במסגרת הקורס "מעבדה בכימיה כללית", הוציא מתיקו חומר עזר לימודי שאסור בשימוש ובהכנסה לשטח 

  המעבדה". 

  על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים:

  קביעת ציון אפס במרכיב המעבדה בקורס "מעבדה בכימיה כללית" בסמסטר אביב תשע"א. - 10.2

  לסמסטר אחד על תנאי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, ויופעל בכל מקרה של הרשעה  הרחקה מלימודים - 10.6

  ב' בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו.4.10נוספת לפי סעיף           

  

ב' בתקנון המשמעתי 4.10סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפ"י הודאתו בעבירה לפי סעיף 

  בשימוש ובאחזקה בבחינה."הוציא מכשיר סלולרי פעיל שאסור  "2במקצוע "פיסיקה  :" במהלך בחינהלסטודנטים תשס"ו

  על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים:

  " בסמסטר חורף תשע"א.2קביעת ציון אפס במקצוע "פיסיקה  - 10.3

  פעל בכל מקרה של הרשעה הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, ויו  - 10.6

  ב' בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו.4.10נוספת לפי סעיף            

  

ב' בתקנון המשמעתי 4.10א', 4.10סטודנטית מהפקולטה לפיסיקה נמצאה אשמה עפ"י הודאתה בעבירה לפי סעיפים 

  סור בשימוש, שבו ניסתה להשתמש."מ"מ" נמצא ברשותה חומר לימודי א2לסטודנטים תשס"ו:"בבחינה במקצוע "פיסיקה 

  ודנטית הוטלו העונשים הבאים:על הסט

  מ"מ" בסמסטר חורף תשע"א. 2קביעת ציון אפס במקצוע "פיסיקה  - 10.3

  חורף תשע"ב. –הרחקה מלימודים בטכניון בפועל לסמסטר אחד  - 10.6

  טכניון, ויופעל בכל מקרה של הרשעה הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי, בתוקף עד סיום הלימודים ב  - 10.6

    ב' בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו.4.10א', 4.10נוספת לפי סעיפים            

  

בתקנון המשמעתי  4.11א', 4.10סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל נמצא אשם עפ"י הודאתו בעבירה לפי סעיפים 

"קומבינטוריקה למדעי המחשב" הגיש טופס בחינה בו שינה את בהליך ערעור על ציון בחינה בקורס לסטודנטים תשס"ו:"

  תשובותיו מנוסחן המקורי בעת הבחינה על מנת לשפר את ציונו".

  קביעת ציון אפס במקצוע "קומבינטוריקה למדעי המחשב" בסמסטר אביב תשע"א. - 10.3

  ת" בסמסטר אביב תשע"א.ביטול לימודים במקצועות "מבוא למדעי המחשב ח", "מבוא לתכנות מערכו - 10.5

  הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, ויופעל בכל מקרה של הרשעה  - 10.6

  בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו.   4.11א', או 4.10נוספת לפי סעיפים           

  

ד' בתקנון 4.10א', 4.10תו בעבירה לפי סעיפים סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפ"י הודא

  המשמעתי לסטודנטים תשס"ו: "במהלך בחינה בקורס "גאומכניקה" העתיק פתרון מסטודנט אחר שישב לפניו".

  על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים:

  קביעת ציון אפס במקצוע "גאומכניקה" בסמסטר אביב תשע"א. - 10.3

  "מבוא לאלמנטים סופיים" בסמסטר חורף תשע"ב.ביטול לימודים במקצוע  - 10.5

  הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, ויופעל בכל מקרה של הרשעה  - 10.6

  ד' בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו.  4.10א', או 4.10נוספת לפי סעיפים           



בתקנון המשמעתי  4.11נמצא אשם עפ"י הודאתו בעבירה לפי סעיף  סטודנט מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול

  לסטודנטים תשס"ו:"הגיש אישור כוזב לביטוח הלאומי בנוגע להפסקת לימודים בעת שהיה סטודנט בטכניון".

  על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים:

  .2012ברואר שעות, יבוצע עד סוף פ 20ביצוע עבודות שרות בספריה המרכזית בהיקף של  - 10.9

  הרחקה מלימודים לשנתיים על תנאי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, ויופעל בכל מקרה של הרשעה  - 10.6

  בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו.   4.11נוספת לפי סעיף           

בתקנון  4.18א', 4.10, 4.2הודאתו בעבירה לפי סעיפים סטודנט מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול נמצא אשם עפ"י 

המשמעתי לסטודנטים תשס"ו:"לפני בחינה בקורס "מודלים סטוכסטיים" ניסה לחדור שלא כדין לחשבונות מחשב 

  במערכת המודל של מרצה ומתרגל בקורס".

  על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים:

  " בסמסטר חורף טיים", "ניהול שרשראות אספקה ומערכות לוגיסטיותביטול לימודים במקצועות "מודלים סטוכס - 10.5

  תשע"א.           

  הרחקה מלימודים לעשרה סמסטרים על תנאי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, ויופעל בכל מקרה של הרשעה  - 10.6

  א' בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו.4.10נוספת לפי סעיף           

  

, נמצאו אשמים עפ"י הודאתם בעבירה עפ"י סעיפים מהפקולטות למדעי המחשב והנדסת חשמל,טיםסטודנשישה 

ד' בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו:"בקורס "ארגון ותכנות המחשב" הגישו תרגיל בית שהועתק בחלקו 4.10א',4.10

  מתרגיל אחר כתרגיל מקורי שלהם".

  על הסטודנטים הוטלו העונשים הבאים:

  בחישוב הציון בקורס "ארגון ותכנות המחשב" בסמסטר אביב תשע"א. 20%איפוס מרכיב שעורי הבית בשעור  - 10.14

  הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, ויופעל בכל מקרה של הרשעה    - 10.6

  לסטודנטים תשס"ו.   ד' בתקנון המשמעתי4.10א', או 4.10נוספת לפי סעיפים             

ג' 4.10שני סטודנטים נוספים, מהפקולטות למדעי המחשב ולמתמטיקה, נמצאו אשמים עפ"י הודאתם בעבירה לפי סעיף 

בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו: "בקורס "ארגון ותכנות המחשב" הגישו תרגיל בית שהוכן בסיוע סטודנט אחר שלא 

  שלהם." היו רשאים להעזר בו, כתרגיל מקורי

  על הסטודנטים הוטלו העונשים הבאים:

  נזיפה - 10.1

  הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, ויופעל בכל מקרה של הרשעה  - 10.6

  ג' בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו.  4.10נוספת לפי סעיף           

  

בתקנון המשמעתי לסטודנטים  4.11שם עפ"י הודאתו בעבירה לפי סעיף סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל נמצא א

תשס"ו:"הגיש אישור על שרות מילואים אותו לא ביצע על מנת לזכות במועד בחינה מיוחד בקורס "עקרונות פיזיקליים 

  על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים:  של מוליכים למחצה".

  סמסטר אביב תשע"ב. –סטר אחד הרחקה מהלימודים בטכניון בפועל לסמ - 10.6

  הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, ויופעל בכל מקרה של הרשעה  - 10.6

  בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו.   4.11נוספת לפי סעיף           

  

בתקנון המשמעתי לסטודנטים  4.11ף סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל נמצא אשם עפ"י הודאתו בעבירה לפי סעי

תשס"ו:"הגיש אישור על שרות מילואים אותו לא ביצע על מנת לזכות במועד בחינה מיוחד בקורס "עקרונות פיזיקליים 

  על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים:  של מוליכים למחצה".

  סמסטר אביב תשע"ב. –הרחקה מהלימודים בטכניון בפועל לסמסטר אחד  - 10.6

  נוספת לפי הרחקה מלימודים לשנה על תנאי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, ויופעל בכל מקרה של הרשעה  - 10.6

  בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו.   4.11סעיף           

  

פני : "ל4.11ה', 4.10א', 4.10, 4.1סטודנט מהפקולטה להנדסת מכונות נמצא אשם עפ"י הודאתו בעבירה לפי סעיפים 

בחינה בקורס "מבוא לבקרה" מסר במכירה שאלות מגירסה מוקדמת של הבחינה ופתרון לאחת מהן לסטודנט בקורס, 

  במטרה לסייע לסטודנט להשיג יתרון אקדמי במרמה.  כמו כן הסתיר מקב"ט הטכניון את זהותו כסטודנט בטכניון."

  על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים:

  סמסטרים), החל מסמסטר חורף תשע"א (כולל). 6בפועל לשלוש שנים (טכניון בהרחקה מלימודים  - 10.6

   לשנה על תנאי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, ויופעל בכל מקרה של הרשעה בטכניון הרחקה מלימודים  - 10.6

  בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו. 4.11ה',  4.10א', 4.10, 4.1סעיפים נוספת לפי           

  ביטול לימודים במקצוע "אוטומציה תעשייתית" סמסטר אביב תשע"א. - 10.5



בתקנון  4.11ב', 4.10א', 4.10סטודנט מהפקולטה להנדסת מכונות נמצא אשם עפ"י הודאתו בעבירה לפי סעיפים 

 המשמעתי לסטודנטים תשס"ו:"לפני בחינה בקורס "מבוא לבקרה" קנה מסטודנט אחר שאלות מגירסה מוקדמת של

  הבחינה ופתרון לאחת מהן, והביא עמו לבחינה את השאלות ופתרונותיהן על מנת להשיג יתרון אקדמי במרמה."

  על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים:

  .(חורף תשע"א,אביב תשע"א,חורף תשע"ב) הרחקה מלימודים בטכניון בפועל לשלושה סמסטרים - 10.6

  פיננסי" בסמסטר אביב תשע"א. ביטול לימודים במקצוע "מבוא לניהול - 10.5

  הרחקה מלימודים בטכניון לשנה על תנאי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, ויופעל בכל מקרה של הרשעה   - 10.6

   בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו. 4.11ב',  4.10א', 4.10נוספת לפי סעיפים           

  

ב' בתקנון המשמעתי לסטודנטים 4.10הודאתו בעבירה לפי סעיף סטודנט מהפקולטה למדעי המחשב נמצא אשם עפ"י 

תשס"ו:"בעת בחינה בקורס "לוגיקה ותורת הקבוצות" היה ברשותו מכשיר סלולרי פעיל שאסור באחזקה ובשימוש בעת 

  הבחינה".

  על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים:

  יב תשע"א.קביעת ציון אפס במקצוע "לוגיקה ותורת הקבוצות" סמסטר אב - 10.3

  הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, ויופעל בכל מקרה של הרשעה  - 10.6

  ב' בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו.  4.10נוספת לפי סעיף           

  

בתקנון המשמעתי  4.2סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפ"י הודאתו בעבירה לפי סעיף 

  לסטודנטים תשס"ו:"ניסה להכנס לטכניון ברכבו במרמה, עם אישור כוזב שלא היה על שמו ולא התאים לתאריך".

  על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים:

  נזיפה - 10.1

  רתבוצענה עד סוף סמסטש ,בפועל 10שעות, מהן  40ביצוע עבודת שרות בספריה המרכזית בטכניון בהיקף של  - 10.9

  בעבירה נוספת לפי  יופעל בכל מקרה של הרשעהשעות) על תנאי. העונש על תנאי  30אביב תשע"ב, והיתרה (          

  בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון. 4.2סעיף           

  

בתקנון  4.11א', 4.10לפי סעיפים סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפ"י הודאתו בעבירה 

המשמעתי לסטודנטים תשס"ו:"לפני סיום בחינת מועד ב' בקורס "מבוא למכניקה הנדסית" שינה בעצמו וללא רשות את 

  הרישום במפקד הנבחנים לגבי מספר המחברות שהגיש, בנסיון לשפר את ציונו בבחינה בטענה שאבדה אחת ממחברותיו."

  ים הבאים:על הסטודנט הוטלו העונש

  בסמסטר אביב תשע"א." קביעת ציון אפס במקצוע "מבוא למכניקה הנדסית - 10.3

  ביטול לימודי הסטודנט במקצוע "מבוא להנדסת חומרים" בסמסטר אביב תשע"א. - 10.5

  הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, ויופעל בכל מקרה של הרשעה  - 10.6

  בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו.   4.11,א' 4.10 פיםנוספת לפי סעי          

  

בתקנון המשמעתי לסטודנטים  4.4שני סטודנטים מהפקולטה לביולוגיה נמצאו אשמים עפ"י הודאתם בעבירה לפי סעיף 

עה למענה על תשס"ו:"לקראת בחינה בקורס "ביוסטטיסטיקה" התקשרו בשעת לילה מאוחרת למתרגל הקורס בתבי

  שאלות, לא הזדהו והתבטאו באופן תוקפני כלפיו".

  על הסטודנטים הוטלו העונשים הבאים:

  נזיפה -10.1

  בפועל, שתבוצענה עד סוף סמסטר 10שעות, מהן  35ביצוע עבודת שרות בספריה המרכזית בטכניון בהיקף של  - 10.9

  על תנאי יופעל בכל מקרה של הרשעה  בעבירה נוספת לפי שעות) על תנאי. העונש25אביב תשע"ב, והיתרה (          

  בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון. 4.4סעיף           

  

בתקנון המשמעתי  4.11א', 4.10סטודנט מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול נמצא אשם עפ"י הודאתו בעבירה לפי סעיפים 

  ל"."2הגיש אישור על שרות מילואים אותו לא ביצע על מנת לזכות בציון עובר בקורס "פיסיקה לסטודנטים תשס"ו: "

  על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים:

  ל" בסמסטר קיץ תשע"א.2קביעת ציון אפס במקצוע "פיסיקה    - 10.3

  רוחני" בסמסטר אביב תשע"א."יזמות וקניין -ביטול לימודי הסטודנט במקצועות "תכנון פרויקטים וניהולם" ו - 10.14

  הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, ויופעל בכל מקרה של הרשעה    - 10.6

  בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס"ו.   4.11א' ,4.10נוספת לפי סעיפים             

  


