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  שיפוט משמעתי לסטודנטים                                                                                                                              
    2008אפריל                                                                                                                                         

  לידיעת ציבור הסטודנטים                                                             
 2007 נובמברוהחלטות שנתקבלו במסגרת עיסקת טעון מ ד לערעורים"ביה, דן יחיד ,פירסום החלטות בית הדין המשמעתי

     2008 אפריל עד
  

   ת הדין המשמעתי לסטודנטיםהחלטות בי
: ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' א4.10סטודנטית מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצאה אשמה בעבירה לפי סעיף 

  .ז"סמסטר אביב תשס" מבוא להנדסת חומרים"השתמשה בעבודות מסמסטרים קודמים על מנת לשפר ציון במקצוע 
  :יםעל הסטודנטית הוטלו העונשים הבא

  .ז"סמסטר אביב תשס" מבוא להנדסת חומרים" קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקת הסטודנטית מלימודים לסמסטר אחד על תנאי- 10.6

  . ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10          נוספת לפי סעיף 
  

: ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.4, 4.1י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "ה למדעי המחשב נמצא אשם עפסטודנט מהפקולט
לאחר שחזר .  לא ציית להוראות משגיחה ויצא ללא רשות מהכיתה" מבוא לרשתות מחשבים"במקצוע ' במהלך מבחן מועד ב

  .התייחס אליה בצורה לא מכובדת ומעליבה
  :ים הבאיםעל הסטודנט הוטלו העונש

   נזיפה– 10.1
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקת הסטודנט מלימודים לשני סמסטרים על תנאי- 10.6

  . ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.4          נוספת לפי סעיף 
   .ח"ב תשסלביצוע עד סוף סמסטר אבי,  שעות עבודת שרות בספריה המרכזית40 - 10.9

  
  החלטות בית הדין לערעורים

ז העתיק "ל תשס"בשנה: 'ד4.10', א4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "נמצא אשם עפ) מוסמכים(סטודנט מהפקולטה לכימיה 
  ".פולימרים בביוטכנולוגיה"עבודה במקצוע 

 בעונש של הרחקה על תנאי שמעתיד המ" שקבע ביה את עונש ההרחקה מלימודים בפועל לסמסטר אחדהמירד לערעורים "ביה
  ". פולימרים בביוטכנולוגיה"ד לערעורים אישר את העונש של מתן ציון אפס במקצוע "ביה.  לשני סמסטרים

  
  יחיד-החלטות דן

 פגיעה :ו"תשס בתקנון המשמעתי לסטודנטים 4.5, 4.4 נמצא אשם בעבירה לפי סעיפים ה כימיתמהפקולטה להנדס ט סטודנ
בכך שפגע בו מילולית ודחף אותו לאחר דין ודברים עימו בעניינים הנוגעים לתפקידו , ופגיעה בגופו) סטודנט(ניון בכבוד איש הטכ
   .  כנציג סטודנטים

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
   נזיפה- 10.1
  .31/3/08לביצוע עד ,  שעות עבודת שרות בספריה המרכזית16  -10.9

  
    טעוןהחלטות שנתקבלו במסגרת עסקת

בתקנון המשמעתי לסטודנטים ' ב4.10', א4.10י הודאתה בעבירה לפי סעיפים "נטית מהפקולטה לרפואה נמצאה אשמה עפסטוד
החזיקה חומר לימודי אסור ועשתה בו שימוש על מנת לשפר ציון , במהלך בחינת מבוא במחלקת נשים בבית חולים כרמל: ו"תשס

  :ים הבאיםעל הסטודנטית הוטלו העונש   .בבחינה
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, הרחקת הסטודנטית מלימודים לשני סמסטרים על תנאי  - 10.6

  . ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ב4.10', א4.10נוספת לפי סעיפים            
  .25/7/08לביצוע עד ,  שעות עבודת שרות בספריה המרכזית 40  - 10.9

  .ל"למרות העובדה שיש לנאשמת פטור עם ניקוד מהמקצוע הנ" אתיקה ומשפט רפואי"לימוד המקצוע  -10.14
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 בתקנון המשמעתי 4.18, 4.4, 4.3י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפ
בניפוץ מחשבון של , הגיב לדבריו של המרצה בקללות" דותיסודות המיפוי והמדי"בתום בוחן במקצוע : ו"לסטודנטים תשס

  . סטודנט אחר ובהתנהגות שאינה הולמת סטודנט בטכניון
  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים

    נזיפה- 10.1
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,   הרחקת הסטודנט מלימודים לסמסטר אחד על תנאי- 10.6
  . ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.18, 4.3       נוספת לפי סעיפים      

  .  25/7/08לביצוע עד ,  שעות עבודת שרות בספריה המרכזית16  - 10.9
  

מעבר "במקצוע ' במהלך בחינת מועד ב: 'א4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה להנדסת מכונות נמצא אשם עפ
  .ז עשה שימוש לא כשר בחוברת התשובות של ספר הלימוד כדי לשפר את ציונו בבחינה"שסת' סמסטר א" חום

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  ".מעבר חום" קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  ".תכנון פרויקטים וניהולם", "הנע חשמלי", "2מכניקת מוצקים : " ביטול לימודים במקצועות- 10.5
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, דנט מלימודים לשני סמסטרים על תנאי הרחקת הסטו- 10.6

   .ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' א4.10          נוספת לפי סעיף 
  

י בתקנון המשמעת' ד4.10', א4.10, 4.3י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "סטודנט מהפקולטה להנדסה כימית נמצא אשם עפ
על מנת לשפר את ציונו באותה " מ1עקרונות הנדסה כימית "גנב תרגיל בית של סטודנטית אחרת במקצוע :  ו"לסטודנטים תשס

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים   .מטלה
  ".מ1עקרונות הנדסה כימית " קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  ויופעל במקרה של עבירה,  בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, הרחקת הסטודנט מלימודים לשני סמסטרים על תנאי- 10.6

  . ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' א4.10, 4.3          נוספת לפי סעיפים 
  

בתקנון המשמעתי לסטודנטים ' ב4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפ
  ". 3פיסיקה " סלולרי בכיס בזמן שיצא לשירותים באולמן במהלך בחינה במקצוע נתפס עם טלפון:  ו"תשס

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  ".3פיסיקה " קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקת הסטודנט מלימודים לסמסטר אחד על תנאי- 10.6
  . ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ב4.10  נוספת לפי סעיף         

  
 בתקנון המשמעתי לסטודנטים 4.14, 4.2י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל נמצא אשם עפ

  :על הסטודנט הוטל העונש הבא   . לבניית אתר אינטרנט מסחריt2עשה שימוש במחשב :  ו"תשס
  .  נזיפה- 10.1

  
 בתקנון המשמעתי לסטודנטים 4.11', א4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל נמצא אשם עפ

באמצעות ) ז"סמסטר אביב תשס' מועד ב" (מבוא לתרמודינמיקה ופיסיקה סטטיסטית"ערער על ציון במבחן במקצוע : ו"תשס
  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים  . ףמחברת הבחינה שלו לאחר שעשה בה שינוי המהווה זיו

  ".מבוא לתרמודינמיקה ופיסיקה סטטיסטית" קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  1אלגברה " , "תכן לוגי ומבוא למחשבים", " מעגלי מיתוג אלקטרוניים", " אותות ומערכות: " ביטול לימודים במקצועות- 10.5

  ".' מבוא להסתברות ח", "          מורחב
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקת הסטודנט מלימודים לשלושה סמסטרים על תנאי- 10.6

  . ו"  בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.11', א4.10          נוספת לפי סעיפים 
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בתקנון המשמעתי ' ב4.10', א4.10עיפים י הודאתו בעבירה לפי ס"סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפ
  .נתפס עושה שימוש בחומר עזר אסור בשירותים" גיאולוגיה הנדסית"במקצוע ' בבחינה במועד ב:  ו"לסטודנטים תשס

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  ".גיאולוגיה הנדסית" קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  ".1סטטיקת מבנים ", "יקהסטטיסט: " ביטול לימודים במקצועות- 10.5
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקת הסטודנט מלימודים לשני סמסטרים על תנאי- 10.6

  . ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס'  ב4.10', א4.10          נוספת לפי סעיפים 
  

 בתקנון המשמעתי לסטודנטים 4.11', א4.10בעבירה לפי סעיפים י הודאתו "סטודנט מהפקולטה למדעי המחשב נמצא אשם עפ
     :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים  .זייף אישורים על שירות מילואים כדי לזכות בהקלות אקדמיות:  ו"תשס
  ".תורת החישוביות" קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  .ח"ח וסמסטר אביב תשס" תשס סמסטר חורף– הרחקה מהטכניון לשני סמסטרים בפועל - 10.6
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקת הסטודנט מלימודים לשלושה סמסטרים על תנאי- 10.6

  . ו"  בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.11', א4.10          נוספת לפי סעיפים 
  

תקף :  ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.18ירה לפי סעיף י הודאתו בעב"סטודנט מהפקולטה לרפואה נמצא אשם עפ
  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים.  ח הלל יפה"מילולית נהג הסעה לביה

   נזיפה- 10.1
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקת הסטודנט מלימודים לסמסטר אחד על תנאי- 10.6

  . ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.18י סעיף           נוספת לפ
  

:  ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.11י הודאתה בעבירה לפי סעיף "סטודנטית מהפקולטה למתמטיקה נמצאה אשמה עפ
  :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים.   בה עבדהSAPהציגה גליון ציונים מזויף לשם קבלת מלגה בחברת 

  ).ט"חורף ואביב תשס, ח"חורף ואביב תשס( סמסטרים 4הסטודנטית מלימודים בטכניון בפועל לתקופה של  הרחקת - 10.6
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקת הסטודנטית מלימודים לשישה סמסטרים על תנאי- 10.6

  .ו"תשס  בתקנון המשמעתי לסטודנטים 4.11          נוספת לפי סעיף 
  

בתקנון המשמעתי ' ה4.14, 4.2י הודאתה בעבירה לפי סעיפים "סטודנטית מהפקולטה למדעי המחשב נמצאה אשמה עפ
  . לרשת הטכניון" ראוטר"חיברה , ולמרות אזהרה של מרכז המחשבים, בניגוד למסמך שהיא חתומה עליו: ו"לסטודנטים תשס

  : על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים
  .ח"לביצוע עד סוף סמסטר אביב תשס,  שעות עבודת שרות בספריה המרכזית20 - 10.9
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  מלימודים לשני סמסטרים על תנאיית הרחקת הסטודנט- 10.6

  . ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס'  ה4.14, 4.2          נוספת לפי סעיפים 
  

בתקנון המשמעתי ' ה4.14, 4.2י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "מחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים נמצא אשם עפסטודנט מה
 הקים שרת  לשיתוף קבצים בו ניתן לשתף קבצים ,ובניגוד להוראות, בניגוד למסמך שהוא חתום עליו:  ו"לסטודנטים תשס

  :אים  על הסטודנט הוטלו העונשים הב.המוגנים בזכויות יוצרים
  .ח"לביצוע עד סוף סמסטר אביב תשס,  שעות עבודת שרות בספריה המרכזית60 - 10.9
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקת הסטודנט מלימודים לשני סמסטרים על תנאי- 10.6

   .ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס'  ה4.14, 4.2          נוספת לפי סעיפים 
  

: ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' א4.10י הודאתה בעבירה לפי סעיף "סטודנטית מהפקולטה לרפואה נמצאה אשמה עפ
  .וללא ציטוט המקור, מועתק ברובו ממקור באינטרנט" אנדוקרינולוגיה כללית"הגישה מאמר סקירה בקורס 

  :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, מלימודים לסמסטר אחד על תנאי  הרחקת הסטודנטית - 10.6

  .ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' א4.10           נוספת לפי סעיף 
  .31/10/08לביצוע עד , ם ברמה של סניטר" שעות עבודת שרות בבית חולים רמב90 – 10.9
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הגיש : ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' א4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "ם עפסטודנט מהפקולטה לרפואה נמצא אש
  .שבו קטעים נרחבים היו מועתקים מילה במילה וללא ציטוט המקור" אנדוקרינולוגיה כללית"טיוטה של מאמר סקירה בקורס 

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, ל תנאי  הרחקת הסטודנט מלימודים לסמסטר אחד ע- 10.6

  .ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' א4.10           נוספת לפי סעיף 
  .31/10/08לביצוע עד , ם ברמה של סניטר" שעות עבודת שרות בבית חולים רמב60  - 10.9

  
בתקנון המשמעתי ' ב4.10י הודאתה בעבירה לפי סעיף "עפסטודנטית מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול נמצאה אשמה 

ואף פתחה וסגרה את הקלמר מספר פעמים , בזמן בחינה החזיקה חומר עזר אסור בקלמר בצורת שני פתקים:  ו"לסטודנטים תשס
  .תוך כדי הצצה בפתקים

  :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים
  ".קעקרונות השיוו" קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  ".הסתברות ת" ביטול לימודי הסטודנטית במקצוע - 10.5
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקת הסטודנטית מלימודים לסמסטר אחד על תנאי- 10.6

   .ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ב4.10          נוספת לפי סעיף 
  

בתקנון המשמעתי לסטודנטים ' ב4.10', א4.10י הודאתה בעבירה לפי סעיפים " אשמה עפסטודנטית מהפקולטה לכימיה נמצאה
  .החזיקה חומר עזר אסור בשירותים והשתמשה בו" 1פיסיקה "במהלך בחינה במקצוע : ו"תשס

  :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים
  .ח" סמסטר חורף תשס1בפיסיקה ) מועד א( קביעת ציון אפס בבחינה - 10.2
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקת הסטודנטית מלימודים לסמסטר אחד על תנאי- 10.6

  . ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' א4.10          נוספת לפי סעיף 
  
  
  

       


