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  משמעתי לסטודנטיםשיפוט                                                                                                                         
                    2004יוני                                                                                                                                        

 
                                                                                       הסטודנטים ציבור לידיעת                                                              

מרץ מוהחלטות שנתקבלו במסגרת עיסקות טיעון ,יחיד-דן, הדין לערעורים -בית, המשמעתיהדין - ביתהחלטות פירסום
  2004 עד יוני 2004

 
 הדין המשמעתי לסטודנטים- ביתהחלטות

 
שיתוף פעולה :  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם בעבירה לפי סעיף 

 .  ג"סמסטר אביב תשס" תכנון וקרה של פרוייקטי בניה"תרגיל מסכם במקצוע בניגוד להוראות  ב
 :על הסטודנט הוטל העונש הבא

 . ג"סמסטר אביב תשס" תכנון ובקרה של פרוייקטי בניה" קביעת ציון אפס בתרגיל המסכם במקצוע - 8.2
 

דיבר בלשון :  תקנון המשמעתי לסטודנטים ב4.12סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם בעבירה לפי סעיף 
 .דויטשר. י' וכלפי פרופ" מחנה גאודזיה בקדסטר"מאיימת כלפי מורה המקצוע 
 :על הסטודנט הוטל העונש הבא

 .  נזיפה- 8.1
 

ם העתיקו שתיי:  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10סטודנטים מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול נמצאו אשמים בעבירה לפי סעיף 
 . ד"סמסטר חורף תשס" סוציולוגיה ארגונית ויחסי עבודה"מתוך שלוש עבודות במקצוע 

 :על הסטודנטים הוטלו העונשים הבאים
  הסטודנטים יאלצו לחזור על המקצוע. ד"סמסטר חורף תשס" סוציולוגיה ארגונית ויחסי עבודה" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3

 .        מחדש
 עונש זה יופעל במידה ויעברו   . בתוקף עד סיום לימודיהם בטכניון, תנאי-נטים מלימודים לסמסטר אחד על הרחקת הסטוד- 8.5 

 . ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.11, 4.10         עבירה לפי סעיפים  
 

אחר בזמן החזרת ספר :   בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.13סטודנט מהפקולטה להנדסת מכונות נמצא אשם בעבירה לפי סעיף  
 .לספרית הפקולטה להנדסת מכונות
 :על הסטודנט הוטל העונש הבא

 .  נזיפה- 8.1
 

היה שותף :   בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.12סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם בעבירה לפי סעיף 
 .בעבודה שחלקה היה מועתק מאחר
 :על הסטודנט הוטל העונש הבא

 . ד"סמסטר חורף תשס" מרחביים-מסדי נתונים גיאו" במקצוע 3,4 קביעת ציון אפס בעבודות הבית - 8.2
 

העתיק את :   בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם בעבירה לפי סעיף 
 .ד"סמסטר חורף תשס" מרחביים-מסדי נתונים גיאו" במקצוע 4, 3עבודות הבית 

 :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
 . הסטודנט ייאלץ לחזור על המקצוע מחדש. ד"סמסטר חורף תשס" מרחביים-מסדי נתונים גיאו" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 ירה   עונש זה יופעל במידה ויעבור עב. בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי- הרחקת הסטודנט מלימודים לסמסטר אחד על- 8.5

 . ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10        נוספת לפי סעיף  
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עזר להעתיק :   בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם בעבירה לפי סעיף 
 . ד"סמסטר חורף תשס" מבוא לפוטוגרמטריה"במבחן במקצוע 

 :הבאיםעל הסטודנט הוטלו העונשים 
 .הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש.  ד"סמסטר חורף תשס" מבוא לפוטוגרמטריה" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 עונש זה יופעל במידה ויעבור .  בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי- הרחקת הסטודנט מלימודים לסמסטר אחד על- 8.5

 . ג"קנון המשמעתי לסטודנטים תשס בת4.10        עבירה נוספת לפי סעיף  
 

 בתקנון המשמעתי לסטודנטים וכן  בעבירה לפי 4.1י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה להנדסה כימית נמצא אשם עפ
קיבל , נעזר באדם נוסף לצורך פתרון בחינה, סרב לבקשת המרצה לרשום מספר מלים:   בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10סעיף 
 .  חומר אסור והכניס אותו לחדר הבחינהממנו

 :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
 .הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש. ד"סמסטר חורף תשס" Cמבוא למחשב שפת " קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 .ד" סמסטר אביב תשס- הרחקת הסטודנט מלימודים לסמסטר אחד בפועל - 8.5
 עונש זה יופעל במידה ויעבור.  בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי-לימודים לסמסטר אחד על הרחקת הסטודנט מ- 8.5

 . ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10        עבירה נוספת לפי סעיף  
 

הגיש :   בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.11, 4.10י סעיפים  "י הודאתו בעבירה עפ"מועמד ללימודים בטכניון נמצא אשם עפ
 .ה"תעודת בגרות מזויפת בבקשת קבלה לטכניון לסמסטר חורף תשס

 : על המועמד הוטל העונש הבא
 . ה" החל מסמסטר חורף תשס- הרחקת המועמד מלימודים לשמונה סמסטרים בפועל - 8.7

 
שיתוף :  לסטודנטים בתקנון המשמעתי4.12, 4.2סטודנט מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול נמצא אשם בעבירות לפי סעיפים 

השארת חשבון משתמש בחוות המחשבים פתוח . ד"סמסטר חורף תשס" מערכות ספרתיות"פעולה בהכנת תרגיל מחשב במקצוע 
 . לשימושו של סטודנט אחר

 :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
 .  ד"סמסטר חורף תשס" מערכות ספרתיות" קביעת ציון אפס בתרגיל מחשב במקצוע - 8.2
 עונש זה יופעל במידה ויעבור.  בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי- הרחקת הסטודנט מלימודים לסמסטר אחד על- 8.5

 . ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10,  4.2        עבירה נוספת לפי סעיפים  
 

במסגרת המקצוע : ן המשמעתי לסטודנטים בתקנו4.10סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם בעבירה לפי סעיף 
 .ח שלו"ח מעבדה מקבוצה אחרת כדי להעתיק אותו ולמסור אותו כדו"קיבל דו" כימיה כללית"

 :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
 .הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש. ד"סמסטר חורף תשס, "כימיה כללית" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 עונש זה יופעל במידה ויעבור.  בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי-הסטודנט מלימודים לסמסטר אחד על הרחקת - 8.5

 . ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10        עבירה נוספת לפי סעיף  
 

חנה בחניון : טודנטים בתקנון המשמעתי לס4.2, 4.1סטודנט מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול נמצא אשם בעבירות לפי סעיפים 
רכבו חנה , ט"סרב למסור תוית חניה לקב, התנגד לתשלום עבור הפריצה לצורך גרירת הרכב.  בית הסנט בו אסור לו לחנות
 .ט"בטכניון בניגוד להוראות הקב

 :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  נזיפה- 8.1
 . מניעת כניסת רכב לטכניון עד סיום הלימודים בטכניון- 8.4
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 הדין לערעורים-החלטות בית

 
שיתפו :   בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10סטודנטים מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצאו אשמים בעבירה לפי סעיף 

 .  ג"סמסטר אביב תשס" תכנון וקרה של פרוייקטי בניה"פעולה בניגוד להוראות  בתרגיל מסכם במקצוע 
 :ד המשמעתי לאחד הסטודנטים כלהלן"את גזר הדין שקבע ביהד לערעורים החליט לאשר "ביה
 .הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש. ג"סמסטר אביב תשס" תכנון ובקרה של פרויקטי בניה" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 :ד המשמעתי לסטודנט נוסף כלהלן"ד לערעורים החליט לשנות את גזר הדין שקבע ביה"ביה
 .הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש. ג"סמסטר אביב תשס" תכנון ובקרה של פרויקטי בניה"ון אפס במקצוע  קביעת צי- 8.3
 עונש זה יופעל במידה ויעבור עבירה . בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי- הרחקת הסטודנט מלימודים לסמסטר אחד על- 8.5

 . ג"לסטודנטים תשס בתקנון המשמעתי 4.10        נוספת לפי סעיף  
 

חות "העתיק שני דו:  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה לפיסיקה נמצא אשם עפ
 .ג"סמסטר אביב תשס" מ4מעבדה לפיסיקה "מעבדה במקצוע 

 :ד המשמעתי כלהלן"ד לערעורים החליט לאשר את גזר הדין שקבע ביה"ביה
 .הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש. ג"סמסטר אביב תשס" מ4מעבדה לפיסיקה "ון אפס במקצוע  קביעת צי- 8.3
 עונש זה יופעל במידה ויעבור עבירה . בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי- הרחקת הסטודנט מלימודים לסמסטר אחד על- 8.5

 .  ג"ודנטים תשס בתקנון המשמעתי לסט4.11, 4.10        נוספת לפי סעיפים  
 

:   בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהמחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים נמצא אשם עפ
הציע תשלום למי , י הגשת תרגיל שאינו שלו"ניסה להונות את צוות הקורס ע, ביקש שיגישו בשמו עבודה בקורס שלא ביצע

 .ו ופירסם מודעה על כך בחדר המדפסות שבחוות המחשבים בבנין פישבךשיוסיף את שמו לעבודה של
 :ד המשמעתי כלהלן"ד לערעורים החליט לאשר את גזר הדין שקבע ביה"ביה
 .הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש. ד"סמסטר חורף תשס" מבוא לרשתות מחשבים" מתן ציון אפס במקצוע - 8.3
 .ד" סמסטר אביב תשס-פועל לסמסטר אחד  הרחקת הסטודנט מלימודים ב- 8.5
 , "1פרקים במתמטיקה לרפואנים : "כלהלן) ד"חורף תשס( ביטול חלק מלימודי הסטודנט בסמסטר בו נעברה העבירה - 8.5

 ". אנגלית טכנית", "2מעבדה לפיסיקה         "
 

 יחיד -החלטות דן
 

:   בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.12, 4.1עבירה לפי סעיפים סטודנטים מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצאו אשמים ב
 .למרות הוראות המשגיחה לשמור על שקט" כלכלה הנדסית"שוחחו בזמן בחן במקצוע 

 :על הסטודנטים הוטל העונש הבא
 . ד"סמסטר חורף תשס" כלכלה הנדסית" קביעת ציון אפס בבחן אמצע סמסטר במקצוע - 8.2

 
 עסקת טיעוןהחלטות שנתקבלו במסגרת 

 
הוציאה :   בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.13י הודאתה בעבירה לפי סעיף "סטודנטית מהפקולטה למתמטיקה נמצאה אשמה עפ

 .  ללא רשות ספר מספרית הפקולטה למתמטיקה
 :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים

 .ג" תשססמסטר אביב" מבוא למתמטיקה שימושית" קביעת ציון אפס במקצוע -' א8.10
 . 30/4/04ח עד " ש200 תשלום קנס כספי בסך -' א8.10
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 בתקנון המשמעתי 4.12, 4.11 4.10י הודאתו בעבירות לפי סעיפים "סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל נמצא אשם עפ
-באתר הקשור ל" תכן לוגי"פירסם פתרון חלקי של תרגיל במקצוע .  הקים אתר ששימש בסיס להעתקת עבודות בית:  לסטודנטים

T2  .פירסם פתרון תרגילים בקומבינטוריקה באתר הקשור לT2  .העתיק במבחן בקומבינטוריקה. 
 :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים

 .הסטודנט ייאלץ לחזור על המקצוע מחדש.ד"סמסטר חורף תשס" קומבינטוריקה למדעי המחשב" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 .ג" סמסטר אביב תשס-" תכן לוגי מבוא למחשבים" ביטול המקצוע - 8.5
 .ד" סמסטר חורף תשס-" מבוא לתכנות מערכות" ביטול המקצוע - 8.5
 ויופעל במידה , בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי-עונש זה ניתן על.  ג" ביטול כל לימודי הסטודנט בסמסטר אביב תשס- 8.5

 .ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.11, 4.10ים          ויעבור עבירה נוספת לפי סעיפ
 ויופעל במידה , בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי-עונש זה ניתן על.  הרחקת הסטודנט מלימודים לארבעה סמסטרים- 8.7

 . ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.11, 4.10        ויעבור עבירה נוספת לפי סעיפים  
 

:   בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "לטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפסטודנט מהפקו
 . ד"סמסטר חורף תשס" מרחביים-מסדי נתונים גיאו"העתיק עבודות בית במקצוע 
 :על הסטודנט הוטל העונש הבא

 . הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש. ד"ף תשססמסטר חור" מרחביים-מסדי נתונים גיאו" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 

 4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית ומהפקולטה למדעי המחשב נמצא אשם עפ
 .ד"סמסטר חורף תשס" מרחביים-מסדי נתונים גיאו"העתיק עבודות בית במקצוע :  בתקנון המשמעתי לסטודנטים

 :וטלו העונשים הבאיםעל הסטודנט ה
 .הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש.  ד"סמסטר חורף תשס" מרחביים-מסדי נתונים גיאו" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 עונש זה יופעל במידה ויעבור עבירה. בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי- הרחקת הסטודנט מלימודים לסמסטר אחד על- 8.5

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

 בתקנון המשמעתי 4.11, 4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפ
 .דםהתרגיל נכתב בסמסטר קו. ד"סמסטר חורף תשס" מבוא לניהול הבניה"זייף את שמו על תרגיל בית במקצוע :  לסטודנטים

 :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
 "מבוא לניהול הבניה"במקצוע ) מהציון20%מרכיב של (תרגיל משולב ותרגיל הסיור ,  קביעת ציון אפס בתרגילי הבית- 8.2

 . ד"        סמסטר חורף תשס
 ש זה יופעל במידה ויעבורעונ. בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי- הרחקת הסטודנט מלימודים לסמסטר אחד על- 8.5 

 . ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10עבירה עבירה נוספת לפי סעיף  
 

:  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפ
 .ד הוגש כבר בסמסטר קודם"סמסטר חורף תשס" מבוא לניהול הבניה"תרגיל הבית שהגיש במקצוע 

 :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
 . ד"סמסטר חורף תשס" מבוא לניהול הבניה"במקצוע )  מהציון10%מרכיב של ( קביעת ציון אפס בתרגילי הבית - 8.2
 דה ויעבור עבירה עונש זה יופעל במי. בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי- הרחקת הסטודנט מלימודים לסמסטר אחד על- 8.5

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

:   בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפ
 .ח שלו" אותו ולמסור אותו כדוח מעבדה מקבוצה אחרת כדי להעתיק"קיבל דו" כימיה כללית"במסגרת המקצוע 

 :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
 . הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש. ד"סמסטר חורף תשס" כימיה כללית" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 ה ויעבור עבירה עונש זה יופעל במיד. בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי- הרחקת הסטודנט מלימודים לסמסטר אחד על- 8.5

 .ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10        נוספת לפי סעיף  
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 בתקנון המשמעתי 4.10י הודאתם בעבירה לפי סעיף "סטודנטים מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצאו אשמים עפ
 ". כימיה כללית"ח מעבדה במקצוע "העתיקו דו: לסטודנטים

 :ם הבאיםעל הסטודנטים הוטלו העונשי
 ).  מהציון20%" (כימיה כללית" קביעת ציון אפס בחלק המעבדה במקצוע - 8.2
 עונש זה יופעל במידה ויעברו . בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי- הרחקת הסטודנטים מלימודים לסמסטר אחד על- 8.5

 . ג" תשס בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.11, 4.10        עבירה נוספת לפי סעיפים  
 

 בתקנון המשמעתי 4.11, 4.10י הודאתו בעבירות לפי סעיפים "סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפ
לסטודנטים מחוץ " 1תורת החוזק "העביר העתק של המבחן במקצוע ".  מבוא לפוטוגרמטריה"העתיק במבחן במקצוע :  לסטודנטים

 . עבורולחדר הבחינה כדי שיפתרו את הבחינה
 :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים

 .הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש. ד"סמסטר חורף תשס" מבוא לפוטוגרמטריה" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 .הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש.  ד"סמסטר חורף תשס" 1תורת החוזק " קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 , סמינריון בגיאודזיה, מבוא לתכנון תחבורה, הנדסת תעבורה: ד במקצועות"ם בסמסטר חורף תשס ביטול לימודי- 8.5

 .2        פסיכולוגיה חינוכית 
 .  ה"סמסטר אביב תשס, ד"סמסטר חורף תשס, ד" סמסטר אביב תשס- הרחקת הסטודנט מלימודים לשלושה סמסטרים בפועל - 8.7

 .ה"ד תשס" הקיץ תשס        ההרחקה כוללת גם את סמסטרי
 בתוקף עד סיום הלימודים , על כל עבירה בתקנון המשמעתי , תנאי- הרחקת הסטודנט מלימודים לשמונה סמסטרים על- 8.7

 .        בטכניון
 

 בתקנון המשמעתי 4.12, 4.1י הודאתו בעבירה לפי סעיפים  "סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפ
 .בניגוד להוראות המשגיח" כלכלה הנדסית" שוחח בזמן בחן אמצע סמסטר במקצוע :לסטודנטים

 :על הסטודנט הוטל העונש הבא
 .הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש. ד"סמסטר חורף תשס" כלכלה הנדסית" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3

 
 בתקנון המשמעתי 4.10, 4.1בירה לפי סעיפים י הודאתו בע"סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפ

 .בניגוד להוראות המשגיח" כלכלה הנדסית"שוחח והעתיק בבחן אמצע סמסטר במקצוע :  לסטודנטים
 : על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים

 .הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש. ד"סמסטר חורף תשס" כלכלה הנדסית" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 עונש זה יופעל במידה ויעבור עבירה. בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי- הרחקת הסטודנט מלימודים לסמסטר אחד על- 8.5

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

מדעי המחשב נמצאו אשמים ושני סטודנטים מהפקולטה ל, סטודנט מהפקולטה להנדסת מכונות, סטודנט מהפקולטה למתמטיקה
סמסטר " מערכות ספרתיות"העתיקו תרגיל מחשב במקצוע :  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10י הודאתם בעבירה לפי סעיף "עפ

 .ד"חורף תשס
 : סטודנטים הוטל העונש הבא2על 
 . על המקצוע מחדשהסטודנטים יאלצו לחזור. ד"סמסטר חורף תשס" מערכות ספרתיות" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 :  סטודנטים הוטלו העונשים הבאים2על 
 .הסטודנטים יאלצו לחזור על המקצוע מחדש. ד"סמסטר חורף תשס" מערכות ספרתיות" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
  ויעברו עונש זה יופעל במידה. בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי- הרחקת הסטודנטים מלימודים לסמסטר אחד על- 8.5

 . ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.11, 4.10        עבירה נוספת לפי סעיפים  
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במהלך :  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10י הודאתה  בעבירה לפי סעיף "סטודנטית מהפקולטה לרפואה נמצאה אשמה עפ

 .מר עזר במיכל ההדחהשם הסתירה חו, נכנסה לשרותים" אמבריולוגיה"הבחינה הסופית במקצוע 
 :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים

 .הסטודנטית תאלץ לחזור על המקצוע מחדש. ד"סמסטר חורף תשס" אמבריולוגיה של האדם" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 .ד"סמסטר חורף תשס" גנטיקה מולקולרית ותורשת האדם" ביטול המקצוע - 8.5
 עונש זה יופעל במידה ותעבור . בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי-ם לסמסטר אחד על הרחקת הסטודנטית מלימודי- 8.5

 . ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10        עבירה עבירה נוספת לפי סעיף  
 

 4.10י הודאתן בעבירה לפי סעיף "סטודנטית מהפקולטה להנדסה כימית וסטודנטית מהפקולטה למתמטיקה נמצאו אשמות עפ
סמסטר חורף " פרקים נבחרים בתולדות ישראל"שיתפו פעולה וביצעו עבודה משותפת במקצוע : בתקנון המשמעתי לסטודנטים

 .ד"תשס
 :על הסטודנטיות הוטלו העונשים הבאים

 .הסטודנטיות תאלצנה לחזור על המקצוע מחדש". פרקים נבחרים בתולדות ישראל" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 עונש זה יופעל במידה ויעברו . בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי-הרחקת הסטודנטיות מלימודים לשני סמסטרים על - 8.7

 . ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.11, 4.10        עבירה נוספת לפי סעיפים  
 

שיתפה :  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.12י הודאתה בעבירה לפי סעיף "סטודנטית מהפקולטה למדעי המחשב נמצאה אשמה עפ
 .ד"סמסטר חורף תשס" מערכות ספרתיות"פעולה בתרגיל מחשב במקצוע 
 :על הסטודנטית הוטל העונש הבא

 .ד"סמסטר חורף תשס" מערכות ספרתיות" קביעת ציון אפס בתרגיל מחשב במקצוע - 8.2
 עונש זה יופעל במידה ותעבור . עד סיום הלימודים בטכניוןבתוקף , תנאי- הרחקת הסטודנטית מלימודים לסמסטר אחד על- 8.5

 . ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10        עבירה עבירה נוספת לפי סעיף  
 

וסטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל נמצאו , סטודנט מהמחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, סטודנט מהפקולטה למדעי המחשב
" מערכות ספרתיות"הוגש תרגיל מחשב במקצוע :  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.12ירה לפי סעיף י הודאתם בעב"אשמים עפ

 .בשמם למרות שלא ביצעו אותו
 :על הסטודנטים הוטל העונש הבא

 .ד"סמסטר חורף תשס" מערכות ספרתיות"  קביעת ציון אפס בתרגיל מחשב במקצוע - 8.2
 
י הודאתם בעבירה לפי סעיף  "דנטים מהפקולטה להנדסת חשמל נמצאו אשמים עפ סטו2- סטודנטים מהפקולטה למדעי המחשב ו2

 .ד"סמסטר חורף תשס" מערכות ספרתיות"העתיקו תרגיל מחשב במקצוע :  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10
 :על הסטודנטים הוטלו העונשים הבאים

 . הסטודנטים יאלצו לחזור על המקצוע מחדש. ד"סמסטר חורף תשס" מערכות ספרתיות" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 עונש זה יופעל במידה ויעברו . בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי- הרחקת הסטודנטים מלימודים לסמסטר אחד על- 8.5

 . ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10        עבירה עבירה נוספת לפי סעיף  
 
:  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.12י הודאתם בעבירה לפי סעיף " נמצאו אשמים עפ סטודנטים מהפקולטה למדעי המחשב2

 .ד"סמסטר חורף תשס" מערכות ספרתיות"שיתפו פעולה ונתנו להעתיק את תרגיל המחשב במקצוע 
 :על הסטודנטים הוטלו העונשים הבאים

 .ד"ורף תשססמסטר ח" מערכות ספרתיות" קביעת ציון אפס בכל תרגילי הבית במקצוע - 8.2
 עונש זה יופעל במידה ויעברו . בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי- הרחקת הסטודנטים מלימודים לסמסטר אחד על- 8.5

 . ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10        עבירה עבירה נוספת לפי סעיף  
 
 
 
 


