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  שיפוט משמעתי לסטודנטים                                                                                                                        
  2005                 יוני                                                                                                                   

  לידיעת ציבור הסטודנטים                                                               
 עד יוני 2005בית הדין לערעורים והחלטות שנתקבלו במסגרת עיסקת טעון ממרץ , פירסום החלטות בית הדין המשמעתי

 2005  .  
  

  טיםהחלטות בית הדין המשמעתי לסטודנ
הגיש תעודת בגרות :  בתקנון המשמעתי4.11, 4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "מועמד ללימודים בטכניון נמצא אשם עפ

  . מזויפת בהרשמה לטכניון
  :על המועמד הוטל העונש הבא

   הרחקה מהטכניון לצמיתות- 8.8
  

ביקש להחתים אישור :  בתקנון המשמעתי4.12סטודנט מהפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל נמצא אשם בעבירה לפי סעיף 
  .סטודנט מזויף על שם סטודנט אחר באשנבי הקבלה באולמן

  :על הסטודנט הוטל העונש הבא
   נזיפה    - 8.1

  
  שיתפו פעולה במבחן:  בתקנון המשמעתי4.10שני סטודנטים מהפקולטה להנדסת מכונות נמצאו אשמים בעבירה לפי סעיף 

  .ה"סמסטר חורף תשס" הידרודינמיתתורת הסיכה ה"במקצוע 
  :על הסטודנטים הוטלו העונשים הבאים

  הסטודנטים יאלצו לחזור על המקצוע. ה"סמסטר חורף תשס" תורת הסיכה ההידרודינמית" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
  .        מחדש

  ויופעל במידה ויעברו עבירה נוספת, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים על תנאי לסמסטר אחד- 8.5
  . בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10        לפי סעיף 

            
משוואות "בבחינה במקצוע :  בתקנון המשמעתי4.12סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל נמצא אשם בעבירה לפי סעיף 

  .נמצא ברשותו חומר עזר אסור, ד"סמסטר אביב תשס" דיפרנציאליות חלקיות
  : הסטודנט הוטלו העונשים הבאיםעל

  . נזיפה- 8.1
  ויופעל במידה ויעבור עבירה נוספת לפי סעיף  ,בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה על תנאי לסמסטר אחד- 8.5

  .  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10        
  

בבחינה במקצוע :  בתקנון המשמעתי4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל נמצא אשם עפ
  . החזיק חומר עזר אסור, ד"סמסטר אביב תשס" משוואות דיפרנציאליות חלקיות"

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע. ד"סמסטר אביב תשס" משוואות דיפרנציאליות חלקיות" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3

  .        מחדש
  . ד"סמסטר אביב תשס" תורת המעגלים החשמליים" ביטול הקורס - 8.5
  ויופעל במידה ויעבור עבירה נוספת לפי סעיף, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה על תנאי לשני סמסטרים- 8.7

  .  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10        
  

נתפס עם טלפון סלולרי :  בתקנון המשמעתי4.12 בעבירה לפי סעיף י הודאתו"סטודנט מהפקולטה למדעי המחשב נמצא אשם עפ
  ".תכן מסננים אקטיביים"בכיסו בחזרו מהשרותים במבחן במקצוע 

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  .הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש. ה"סמסטר חורף תשס" תכן מסננים אקטיביים" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
  ויופעל במידה ויעבור עבירה נוספת לפי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי- 8.5

  .   בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.12, 4.10        סעיפים 
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: המשמעתי בתקנון 4.12,  4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "סטודנט מהפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל נמצא אשם עפ
  .ה"סמסטר חורף תשס" כימיה כללית"נתפס עם טלפון סלולרי בכיסו בזמן שיצא לשרותים במהלך מבחן במקצוע 

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  . הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש. ה"סמסטר חורף תשס" כימיה כללית" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
  ויופעל במידה ויעבור עבירה נוספת לפי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, סטר אחד על תנאי  הרחקה מלימודים לסמ- 8.5

  .   בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.12, 4.10        סעיפים 
  

נתפס עם טלפון סלולרי :  בתקנון המשמעתי4.12י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה למדעי המחשב נמצא אשם עפ
  .ה"סמסטר חורף תשס" כימיה כללית"מן שיצא לשרותים במהלך מבחן במקצוע בכיסו בז

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  . הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש. ה"סמסטר חורף תשס" כימיה כללית" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
  ויופעל במידה ויעבור עבירה נוספת לפי, ים בטכניוןבתוקף עד סיום הלימוד,  הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי - 8.5

  .   בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.12        סעיף 
  

דאגו שחתימתם תזוייף ברשימת :  בתקנון המשמעתי4.11שני סטודנטים מהפקולטה לרפואה נמצאו אשמים בעבירה לפי סעיף 
  ".אתיקה ומשפט רפואי"הנוכחות בהרצאה במקצוע 

  :הוטלו העונשים הבאיםעל הסטודנטים 
  . נזיפה- 8.1
  ויופעל במקרה של עבירה נוספת על, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים לשני סמסטרים על תנאי- 8.7

  .  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.12, 4.11, 4.10        סעיפים 
  

הגישו עבודת בית :  בתקנון המשמעתי4.12בעבירה לפי סעיף שני סטודנטים מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצאו אשמים 
  . ה"סמסטר חורף תשס" מרחביים-מסדי נתונים גיאו"שלא הם כתבו והכינו במקצוע 

  :על הסטודנטים הוטלו העונשים הבאים
  . נזיפה- 8.1
  ".מרחביים-מסדי נתונים גיאו" במקצוע 3'  קביעת ציון אפס בעבודת בית מס- 8.2
  ויופעל במידה ויעברו עבירה נוספת לפי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  מלימודים לסמסטר אחד על תנאי  הרחקה- 8.5

  .   בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.12, 4.11, 4.10        סעיפים 
  

זויפת מלימודים הגיש תעודת ציונים מ:  בתקנון המשמעתי4.11, 4.10מועמד ללימודים בטכניון נמצא אשם בעבירה לפי סעיפים 
  .גוריון בהרשמה לטכניון-קודמים באוניברסיטת בן

  :על המועמד הוטל העונש הבא
  .     הרחקה מהטכניון לצמיתות-8.8

  
  החלטות בית הדין לערעורים

  
קיבל בחינה גנובה :  בתקנון המשמעתי4.11, 4.10סטודנט מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול נמצא אשם בעבירות לפי סעיפים 

 - 4.11י סעיף "ההרשעה עפ, י הודאתו של הנאשם" עפ- 4.10ההרשעה לפי סעיף . שה בה שימוש על מנת להשיג יתרון אקדמיוע
  .ד"לפי החלטת ביה

  :ד המשמעתי כלהלן" את גזר הדין שקבע ביהאישרד לערעורים "ביה
  .חזור על המקצוע מחדשהסטודנט יאלץ ל.  ד"סמסטר  חורף תשס" מ2פיסיקה " קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
  .ד" מקצועות שנלמדו בסמסטר חורף תשס5 ביטול - 8.5
  .ה" סמסטרי חורף ואביב תשס-  הרחקה מלימודים לשני סמסטרים בפועל - 8.7
  ויופעל במידה ויעבור עבירה נוספת לפי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים לשני סמסטרים על תנאי- 8.7

  .  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.11, 4.10עיפים         ס
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לא הצהיר על לימודים :  בתקנון המשמעתי4.11, 4.10סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל נמצא אשם בעבירה לפי סעיפים 
  .ה"תשס' שבע בזמן הרשמתו לטכניון לסמסטר א- קודמים באוניברסיטת באר

  . בלבד4.11להרשיע את הנאשם לפי סעיף וקבע כי יש ,  את פסק הדיןשינהד לערעורים "ביה
  :והטיל על הנאשם את העונש הבא, ד המשמעתי" את עונש ההרחקה לשמונה סמסטרים בפועל שקבע ביהשינהד לערעורים "ביה
  .   ו"ה וסמסטר חורף תשס"סמסטר אביב תשס,  הרחקה מלימודים לשני סמסטרים בפועל- 8.7

  
י הודאתם בעבירה לפי סעיף "ל וסטודנט מהפקולטה למדעי המחשב נמצאו אשמים עפסטודנט מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהו

  .ה"סמסטר חורף תשס" הגנה במערכות מתוכנתות"העתיקו תרגיל בית במקצוע :  בתקנון המשמעתי4.10
שאר , יד המשמעת"בוטל עונש ביטול המקצוע שקבע ביה: ד המשמעתי כלהלן" את גזר הדין שקבע ביהשינהד לערעורים "ביה

  :העונשים אושרו כלהלן
  .הסטודנטים יאלצו לחזור על המקצוע מחדש. ה"סמסטר חורף תשס" הגנה במערכות מתוכנתות"  קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
  ויופעל במידה ויעברו עבירה נוספת לפי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,   הרחקה מלימודים לשני סמסטרים על תנאי- 8.7

  .    בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10  סעיף        
  

זייפו תוצאות ניסוי :  בתקנון המשמעתי4.11, 4.10שני סטודנטים מהפקולטה להנדסת מכונות נמצאו אשמים בעבירה לפי סעיפים 
  .והציגו אותן כתוצאות מהימנות, ה"סמסטר חורף תשס," מעבדה+כימיה כללית" במקצוע 5' במעבדה מס

  :ד המשמעתי כלהלן" את גזר הדין שקבע ביהאישר ד לערעורים"ביה
  .הסטודנטים יאלצו לחזור על המקצוע מחדש. ה"סמסטר חורף תשס" מעבדה+כימיה כללית" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
  יויופעל במידה ויעברו עבירה נוספת לפ, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,   הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי- 8.5

  .   בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.11, 4.10         סעיפים 
  

:  בתקנון המשמעתי4.12, 4.10, 4.5, 4.1י הודאתו בעבירות לפי סעיפים "סטודנט מהפקולטה להנדסת מכונות נמצא אשם עפ
תקף  את . ד" תשס סמסטר אביב-" טורי פוריה והתמרות אינטגרליות"י משגיחה עם חומר עזר אסור בבחינה במקצוע "נתפס ע

  .המשגיחה ולקח בכח כרטיס סטודנט
הוארכה , בוטל עונש ההרחקה בפועל לשני סמסטרים: ד המשמעתי כלהלן"גזר הדין שקבע ביה אתשינה ד  לערעורים "ביה

ד "להלן פרוט העונשים שקבע ביה. אושר מתן ציון אפס במקצוע, נוסף עונש ביטול מקצועות, תקופת ההרחקה על תנאי
  :וריםלערע

  הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע . ד"סמסטר אביב תשס" טורי פוריה והתמרות אינטגרליות" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
  .        מחדש

  .ד" מקצועות בסמסטר אביב תשס2 ביטול - 8.5
  עבירה נוספת לפי סעיפיםויופעל במידה ויעבור , בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה על תנאי לשישה סמסטרים- 8.7

  . בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10, 4.5, 4.1         
  

  החלטות שנתקבלו במסגרת עיסקת טיעון
  

במבחן במקצוע :  בתקנון המשמעתי4.12, 4.1י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "סטודנט מהפקולטה לפיסיקה נמצא אשם עפ
  .ללא רשות את כיתת המבחןלא ציית להוראות משגיחה ועזב " מערכות ספרתיות"

  : על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  . נזיפה- 8.1
  ".מערכות ספרתיות" קביעת ציון אפס במבחן במקצוע - 8.2
  ויופעל במידה ויעבור כל עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים לשני סמסטרים על תנאי- 8.7

  .         משמעתית נוספת
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בזמן מבחן :  בתקנון המשמעתי4.12י הודאתו בעבירה לפי סעיף "טודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפס
  .היה ברשותו טלפון סלולרי" 1פסיכולוגיה "במקצוע 

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  . נזיפה- 8.1
  ויופעל במקרה של הרשעה בכל עבירה, ימודים בטכניוןבתוקף עד סיום הל,  הרחקה מלימודים לשני סמסטרים על תנאי- 8.7

  .        משמעתית 
  :הפעלת עונש על תנאי בגין עבירה קודמת כלהלן:  בנוסף

  . ה" סמסטר חורף תשס-  הרחקה מלימודים לסמסטר אחד בפועל - 8.5
  

החזיק טלפון סלולרי : משמעתי בתקנון ה4.12י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל נמצא אשם עפ
  ".תכן מסננים אקטיביים"ברשותו במהלך מבחן במקצוע 
  :על הסטודנט הוטל העונש הבא

  ויופעל במידה ויעבור עבירה נוספת לפי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,   הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי- 8.5
  . טודנטים בתקנון המשמעתי לס4.12, 4.10         סעיפים 

   
במהלך מבחן במקצוע :  בתקנון המשמעתי4.12י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה להנדסת מכונות נמצא אשם עפ

  .נתפס מתבונן בטלפון סלולרי" משוואות דיפרנציאליות חלקיות"
  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים

  ".ציאליות חלקיותמשוואות דיפרנ" קביעת ציון אפס בבחינה במקצוע - 8.2
  ויופעל במידה ויעבור עבירה נוספת לפי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי- 8.5

  .  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.12, 4.10         סעיפים 
  

העתיק חלק :  בתקנון המשמעתי4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "נמצא אשם עפ) מוסמכים(סטודנט מהפקולטה למתמטיקה 
  .ד"סמסטר אביב תשס" פתרון נומרי של משוואות דיפרנציאליות חלקיות"מתרגילי הבית במקצוע 

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  הסטודנט יאלץ. ד"סמסטר אביב תשס" פתרון נומרי של משוואות דיפרנציאליות חלקיות" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3

  . לחזור על המקצוע מחדש         
  . ביטול שני מקצועות- 8.5
  ויופעל במידה ויעבור עבירה נוספת לפי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,   הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי- 8.5

  .  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10         סעיף 
  

 4.11, 4.10י הודאתה בעבירה לפי סעיפים "נמצאה אשמה עפ) מוסמכים(סטודנטית מהמחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים 
  .ה"תשס' סמסטר א" פסיכולוגיה חברתית ובית הספר"העתיקה חומר מהאינטרנט במסגרת תרגיל בית במקצוע : בתקנון המשמעתי

  :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים
  .סטודנטית תאלץ לחזור על המקצוע מחדשה". פסיכולוגיה חברתית ובית הספר" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
  .ה" סמסטר אביב תשס- הרחקה מלימודים לסמסטר אחד בפועל - 8.5
  ויופעל במידה ותעבור כל עבירה משמעתית, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים לשני סמסטרים על תנאי- 8.7

  .         נוספת
  

העתקה בתרגיל :  בתקנון המשמעתי4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "ול נמצא אשם עפסטודנט מהפקולטה להנדסת תעשיה וניה
  .ה"סמסטר חורף תשס" ניהול קשרי לקוחות"בית במקצוע 

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  .הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש". ניהול קשרי לקוחות" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
  ויופעל במידה ויעבור עבירה נוספת לפי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, דים לשני סמסטרים על תנאי הרחקה מלימו- 8.7

  .  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10        סעיף 
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  : בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10י הודאתה בעבירה לפי סעיף "סטודנטית מהפקולטה להנדסה כימית נמצאה אשמה עפ

  ".אנטומיה מיקרוסקופית ומקרוסקופית" עזר אסור במבחן במקצוע נתפסה עם חומר
  :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים

  .הסטודנטית תאלץ לחזור על המקצוע מחדש". אנטומיה מיקרוסקופית ומקרוסקופית" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
  . ביטול שלושה מקצועות - 8.5
  ויופעל במידה ותעבור עבירה נוספת לפי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  תנאי הרחקה מלימודים לשני סמסטרים על- 8.7

  .  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10        סעיף 
   
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
   

           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

             
  
  
  
  
  


