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  שיפוט משמעתי לסטודנטים                                                                                                                              
  2007יולי                                                                                                                                            

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

  .  2007 יולי עד 2006
  

  בית הדין המשמעתי לסטודנטיםהחלטות 
 בתקנון המשמעתי לסטודנטים 'ב4.10ף  לפי סעיהי הודאתו בעביר" נמצא אשם עפהנדסת תעשיה וניהול מהפקולטה לסטודנט
  ".'מ2א "חדו"נתפס עם טלפון סלולרי בכיסו בזמן בחן במקצוע :  ו"תשס

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  על תנאי אחדם לסמסטר הרחקת הסטודנט מלימודי- 10.6

   .ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10 ף           נוספת לפי סעי
  .ז"לביצוע עד סוף סמסטר חורף תשס,  שעות עבודת שרות ביחידה לקידום סטודנטים10 - 10.9

  
ניגשו לבחן  :ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס'א4.10בעבירה לפי סעיף מים  אשו נמצארפואה מהפקולטה ליםסטודנטשני 

י "במקום זאת הזמינו תמצית שנכתבה עבורם ע. ו מבלי שקראו את המאמרים"בסמסטר אביב תשס" 2התא ומרכיביו "במקצוע 
  .סטודנטית אחרת

  : הוטל העונש הבאיםיםעל הסטודנט
   . נזיפה- 10.1

  
 בתקנון המשמעתי לסטודנטים 4.18, 4.11י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "נמצא אשם עפ) מוסמכים( לכימיה סטודנט מהפקולטה

 והגיש אותו כמסמך מקורי לוועדה ללימודי מוסמכים בפקולטה ,עדכן בעצמו מכתב המלצה שקיבל מאיש סגל בטכניון:  ו"תשס
  .לכימיה

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, סטודנט מלימודים לשמונה סמסטרים על תנאי הרחקת ה-  10.6

  . ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.18, 4.11           נוספת לפי סעיפים 
   .31/12/20007 לביצוע עד – שעות עבודת שרות בספריה המרכזית 180 -  10.9

  
הגיש גליון ציונים : ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.11סת מכונות נמצא אשם בעבירה לפי סעיף סטודנט מהפקולטה להנד

  .מזויף לחתימה בבנין אולמן וכן הגיש גליון ציונים מזויף לעתודה האקדמית
  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים

  סמסטר חורף , ח"סמסטר אביב תשס, ח"ססמסטר חורף תש:  הרחקת הסטודנט מלימודים לשלושה סמסטרים בפועל- 10.6
  .ט"           תשס

  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקת הסטודנט מלימודים לשמונה סמסטרים על תנאי- 10.6
  .  ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.11          נוספת לפי סעיף 

  
    החלטות בית הדין לערעורים

בתקנון המשמעתי ' ד4.10', א4.10נמצא אשם בעבירה לפי סעיפים ) מוסמכים(דנט מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול סטו
הגיש והציג מצגת שהועתקה מעבודה של , ו"בסמסטר אביב תשס" תכנון ופיקוח על הייצור"במסגרת הקורס :  ו"לסטודנטים תשס

  . סטודנטים אחרים מסמסטר וקורס אחר
  :טלו העונשים הבאיםעל הסטודנט הו

  .ו"סמסטר אביב תשס" תכנון ופיקוח על הייצור" 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 תשס4.10  נוספת לפי סעיף         

  .התובע והנאשם ערערו על פסק הדין  ועל גזר הדין
   .ד המשמעתי"בית הדין לערעורים אישר את פסק הדין ואת גזר הדין שקבע ביה



  2

  
  יחיד-החלטות דן

הכניס : ו"תשס בתקנון המשמעתי לסטודנטים 4.2, 4.1ט מהפקולטה להנדסת חשמל נמצא אשם בעבירה לפי סעיפים סטודנ
  . בניגוד לבקשות השומר,  ותעודה לפקולטה להנדסת חשמלסטודנטים ללא אישור

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
   נזיפה- 10.1
  .1/8/2007לביצוע עד ,  שעות שמירה בבנייני הטכניון פרט לבנין הפקולטה להנדסת חשמל8 - 10.9

  
  

  החלטות שנתקבלו במסגרת עסקת טעון
 'ד4.10', ג4.10', א4.10יפים  בעבירה לפי סעםודאתי ה"עפ ים נמצאו אשמיהולהנדסת תעשיה ונ מהפקולטה לם סטודנטיארבעה

הגישו " ניהול שרשראות אספקה ומערכות לוגיסטיות"במסגרת מטלות בית במקצוע : ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס
   .ו"המקצוע נלמד בסמסטר אביב תשס.  לפחות שני קבצי תרגילים נגועים בהעתקה

  :הוטלו העונשים הבאים םעל הסטודנטי
  .ו"סמסטר אביב תשס" ניהול שרשראות אספקה ומערכות לוגיסטיות" קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,   הרחקת הסטודנטים מלימודים לסמסטר אחד על תנאי- 10.6

   .ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ד4.10, 'ג4.10',א4.10           נוספת לפי סעיפים 
  

בתקנון המשמעתי ' ד4.10, 'א4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיפים " נמצא אשם עפ סביבתיתסטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית
  ".1א "חדו" העתיק תשובות במבחן במקצוע : ו"לסטודנטים תשס

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  .ו"סמסטר אביב תשס" 1א "חדו"אפס במקצוע   קביעת ציון - 10.3
  .ז"הרחקה מלימודים בפועל לסמסטר חורף תשס  - 10.6
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, הרחקת הסטודנט מלימודים לסמסטר אחד על תנאי  - 10.6

  . ו"טים תשס בתקנון המשמעתי לסטודנ'ד4.10', א4.10פים            נוספת לפי סעי
  

:  ו"קנון המשמעתי לסטודנטים תשסבת 'ג4.15ף י הודאתו בעבירה לפי סעי"נמצא אשם עפ ת מכונותסטודנט מהפקולטה להנדס
  .החנה את אופנועו על המדרכה באופן המפריע להולכי רגל

   :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  .ז" איסור כניסה ברכב לטכניון למשך סמסטר אביב תשס- 10.4
  ויופעל במידה ויעבור עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי- איסור כניסה ברכב  לטכניון לסמסטר אחד על- 10.4

  .'ג4.15           נוספת לפי סעיף 
  

  :  ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ג4.15י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל נמצא אשם עפ
  . בניגוד להוראות החניה באזור,חנה את קטנועו בכניסה לחדר המדרגות של חניון הפקולטה להנדסת חשמלה

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
   .5/7/07לביצוע עד ,  שעות בספריה המרכזית20 עבודת שרות בהיקף - 10.9
  ויופעל במידה ויעבור עבירה, ם הלימודים בטכניוןבתוקף עד סיו, תנאי- איסור כניסה ברכב  לטכניון לסמסטר אחד על- 10.4

   .'ג4.15          נוספת לפי סעיף 
  

 בתקנון המשמעתי לסטודנטים 4.18, 4.4י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "רפואית נמצא אשם עפ-סטודנט מהפקולטה להנדסה ביו
  .ראי משק ותחזוקה בפקולטהדיבר באגרסיביות לפקידה בפקולטה להנדסת חשמל וניבל פיו כלפי אח: ו"תשס

  :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, 4.4           נוספת לפי סעיפים 
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 בתקנון 4.18, 4.12, 4.11', א4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "פקולטה להנדסת תעשיה וניהול נמצא אשם עפסטודנט מה
ביקש ואף קיבל הטבות במקצועות . 2במלחמת לבנון  שרת במילואיםשיקר בכך שאמר כי :  ו"המשמעתי לסטודנטים תשס

  .הציג אישור מילואים מזוייף.  ו"שנלמדו באביב תשס
  :ט הוטלו העונשים הבאיםעל הסטודנ

   ".מערכות דינמיות לינאריות"- ו" 'הסתברות מ"  קביעת ציון אפס במקצועות - 10.3
  .ז" סמסטר אביב תשס- הרחקה מלימודים בפועל לסמסטר אחד - 10.6
   של עבירהויופעל במקרה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,   הרחקת הסטודנט מלימודים לשלושה סמסטרים על תנאי- 10.6

  . ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.18, 4.12, 4.11', א4.10           נוספת לפי סעיפים 
  

הפיץ בשם : ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.18י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה לרפואה נמצא אשם עפ
  .ימודים ובה פירוט הציונים בבחינה הארצית ברפואה פנימיתבפקולטה לרפואה הודעה כוזבת לחבריו לל' ו',מרכזת שנים ה

   . נזיפה- 10.1 :על הסטודנט הוטל העונש הבא
  

  ,4.12', ה',ג',א4.10, 4.6, 4.4, 4.3, 4.2: י הודאתו בעבירות לפי סעיפים"סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל נמצא אשם עפ
כתיבה ומכירת חוברות המכילות פתרונות לתרגילים למרות :  ו"תשס בתקנון המשמעתי לסטודנטים 4.18', ח',ה4.14',  ד4.13

 Technion.co.il הקמה ותחזוקה של אתר אינטרנט עם שם מתחם . בקשה מפורשת של מחברי התרגילים  שלא לעשות כך
ם האתר לא ש.  שם זה עלול היה להטעות ולמנוע מגולשים להגיע לאתר הטכניון.  המהווה הפרה של סימן רשום של הטכניון

במסגרת . השם לבסוף שונה רק לאחר התערבות עורכי הדין המייצגים את הטכניון. שונה לאחר שיחת אזהרה שקוימה עם הנאשם
שבוש סדרי הוראה וסיוע לסטודנטים להשיג , תפעול האתר הופץ חומר לימודי בהיקף נרחב ביותר תוך הפרה של זכויות יוצרים

מכירה . הורדה של סרטי וידאו מאתר הטכניון לדיסק של מחשב אישי.   שיבוש הליך משמעתי. בדרך בלתי כשרהיתרון אקדמי 
הפצת דואר . ניהול משא ומתן למכירת סרט הוידאו תוך שימוש ברשת הטכניון. עבור כסף של סרט וידאו שנגנב מאתר הטכניון

" ספר חדש לקורס" חוברת המוצגת עי הנאשם כאלקטרוני תוך נסיון להתחזות לסגל קורס אקדמי בטכניון במטרה לקדם מכירת
  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים  ". חוברת העבודה של הקורס"ו

  ).ט"חורף תשס, ח"אביב תשס, ח"חורף תשס, ז"אביב תשס( הרחקה מלימודים בפועל לארבעה סמסטרים  - 10.6
  ויופעל במקרה של עבירה, ד סיום הלימודים בטכניוןבתוקף ע,   הרחקת הסטודנט מלימודים לשמונה סמסטרים על תנאי- 10.6

   .צא הסטודנט אשם           נוספת לפי כל אחד מסעיפי האישום בהם נמ
  

השתתפו בהעתקה :  'ד4.10', א4.10י הודאתם בעבירה לפי סעיפים "שני סטודנטים מהפקולטה למדעי המחשב נמצאו אשמים עפ
  :על הסטודנטים הוטלו העונשים הבאים.  ז"בסמסטר חורף תשס" תמונותגאומטריה נומרית של "בתרגילים במקצוע 

  " .גאומטריה נומרית של תמונות" 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' ד4.10', א4.10           נוספת לפי סעיפים  
  

 בתקנון 'ד4.10', א4.10י הודאתם בעבירה לפי סעיפים "נמצאו אשמים עפשני סטודנטים מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול 
  .ז"בסמסטר חורף תשס" תוניםשיטות לכריית נ"השתתפו בהעתקה בתרגיל בית במקצוע : ו"המשמעתי לסטודנטים תשס

  :על הסטודנטים הוטלו העונשים הבאים
  " .שיטות לכריית נתונים"  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' ד4.10, 'א4.10           נוספת לפי סעיפים  
  
 בתקנון 'ה4.10',ד4.10',ג4.10',א4.10י הודאתם בעבירה לפי סעיפים "סטודנטים מהפקולטה להנדסת חשמל נמצאו אשמים עפ 4

מועד (במבחן בית , כולל חונך מטעם היחידה לקידום סטודנטים, נעזרו בסטודנטים אחרים: ו"המשמעתי לסטודנטים תשס
   . ו"תשס' בסמסטר ב" שדות אלקטרומגנטיים"במקצוע ) ילואיםמ

   :על שני סטודנטים הוטלו העונשים הבאים
   ."שדות אלקטרומגנטיים" קביעת ציון אפס במקצוע  - 10.3
  .  ביטול לימודים בשני מקצועות- 10.5
  ויופעל במקרה של עבירה, ם בטכניוןבתוקף עד סיום הלימודי,  מלימודים לסמסטר אחד על תנאיים  הרחקת הסטודנט- 10.6
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  .ו "בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ה4.10' ד4.10', ג4.10', א4.10           נוספת לפי סעיפים  
   :על סטודנט נוסף הוטלו העונשים הבאים

  ". שדות אלקטרומגנטיים"  קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  .  ביטול לימודים במקצוע אחד- 10.5
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקת הסטודנט מלימודים לסמסטר אחד על תנאי - 10.6

  . ו "בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ה4.10' ד4.10', ג4.10', א4.10           נוספת לפי סעיפים  
  :על סטודנט נוסף הוטלו העונשים הבאים

  ".שדות אלקטרומגנטיים "  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' ה4.10' ד4.10', ג4.10', א4.10           נוספת לפי סעיפים  
, ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.18י הודאתו בעבירה לפי סעיף "מצא אשם עפנ סטודנט נוסף מהפקולטה להנדסת חשמל

  :ואלה העונשים שהוטלו עליו
  . נזיפה- 10.1
   .ז"שסלביצוע עד תום סמסטר אביב ת,  שעות עבודת שרות בספריה10 - 10.9
  ויופעל במקרה של עבירה, ניוןבתוקף עד סיום הלימודים בטכ,  הרחקת הסטודנט מלימודים לסמסטר אחד על תנאי- 10.6

  . ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.18           נוספת לפי סעיף 
 בתקנון 'ד4.10', ג4.10', א4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "סטודנט נוסף מהפקולטה להנדסת חשמל נמצא אשם עפ

שדות "במקצוע ) מועד מילואים(ה במבחן בית   נעזר בסטודנטים אחרים והיה שותף להעתק:ו"המשמעתי לסטודנטים תשס
  :ואלה העונשים שהוטלו עליו  . ו"תשס' בסמסטר ב" אלקטרומגנטיים

  ". שדות אלקטרומגנטיים" קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  .ז" שעות עבודת שרות בספריה המרכזית לביצוע עד תום סמסטר אביב תשס30 - 10.9
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, סמסטר אחד על תנאי הרחקת הסטודנט מלימודים ל- 10.6

  .ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ד4.10 ',ג4.10 ',א4.10          נוספת לפי סעיפים  
  

בתקנון  'ח4.14',ה4.14',ג4.14',ב4.14',א4.14י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "סטודנט מהפקולטה למתמטיקה נמצא אשם עפ
עשה שינויים , חדר לקבצים שאינו רשאי לקרוא, חדר ללא הרשאה למספר מחשבים בטכניון : ו"המשמעתי לסטודנטים תשס

  :על הנאשם הוטלו העונשים הבאים  .במספר קבצים
  .ז"תשס'  ביטול הזכות לקבל פרס לימודים במהלך סמסטר ב- 10.4
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  על תנאי הרחקת הסטודנט מלימודים לשמונה סמסטרים- 10.6

  . ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס'  ח4.14',ה4.14',ג4.14',ב4.14',א4.14          נוספת לפי סעיפים 
   ).27/8/2008עד (  חודשים 15 יבוצעו תוך – שעות עבודת שרות במרכז המחשבים 360 - 10.9

  
 בתקנון המשמעתי 'ב4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "טה להוראת הטכנולוגיה והמדעים נמצא אשם עפסטודנט מהפקול
של הפתק ' מ1א "סיכום הקורס חדו: החזיק ברשותו חומר עזר אסור" מ1א "חדו" במהלך בחינה במקצוע : ו"לסטודנטים תשס

  :על הנאשם הוטלו העונשים הבאים  . הסגול
  ".מ1א "חדו"מקצוע  קביעת ציון אפס ב- 10.3
  ".מבוא למחשב שפת סי" ביטול לימודי הסטודנט במקצוע - 10.5
  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  
  
י הודאתם בעבירה לפי "מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול וסטודנטית מהפקולטה למדעי המחשב נמצאו אשמים עפסטודנטים  5

ניהול שרשראות "השתתפו בהעתקת תרגילי בית במקצוע : ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ד4.10', ג4.10', א4.10סעיפים 
   .ז"במהלך סמסטר חורף תשס" אספקה ומערכות לוגיסטיות

  : סטודנטים הוטלו העונשים הבאים3 על
  ".ניהול שרשראות אספקה ומערכות לוגיסטיות"קביעת ציון אפס במקצוע  - 10.3
  ויופעל במקרה של עבירה נוספת לפי , בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  על תנאיאחד הרחקה מלימודים לסמסטר - 10.6

  .ו"ן המשמעתי לסטודנטים תשסבתקנו' ד4.10', ג4.10', א4.10           סעיפים 
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  :ים הבאים העונשועל סטודנטית נוספת הוטל
  ".ניהול שרשראות אספקה ומערכות לוגיסטיות" קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  ויופעל במקרה של עבירה נוספת לפי , בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  על תנאייםסמסטר שניל  הרחקה מלימודים - 10.6

  .ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ד4.10', ג4.10', א4.10 סעיפים           
  :על סטודנט נוסף הוטלו העונשים הבאים

  ".ניהול שרשראות אספקה ומערכות לוגיסטיות" במקצוע 10 קביעת ציון אפס בתרגיל - 10.2
  ופעל במקרה של עבירה נוספת לפי וי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  על תנאיאחד  הרחקה מלימודים לסמסטר - 10.6

  . ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ד4.10', ג4.10', א4.10           סעיפים 
  : על סטודנט נוסף הוטלו העונשים הבאים

  ".ניהול שרשראות אספקה ומערכות לוגיסטיות" קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  ".יםניהול מסדי נתונ" ביטול לימודים במקצוע - 10.5
  ויופעל במקרה של עבירה נוספת לפי , בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  סמסטרים על תנאימונהלש הרחקה מלימודים - 10.6

  .ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ה4.10' ד4.10', ג4.10', ב4.10', א4.10           סעיפים 
  :והוטל עליה העונש הבא', ג4.10', א4.10מה לפי סעיפים סטודנטית נוספת מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול נמצאה אש

  .  נזיפה- 10.1
  

 בתקנון המשמעתי לסטודנטים 4.18, 4.2 בעבירה לפי סעיפים י הודאתו" עפסטודנט מהפקולטה למדעי המחשב נמצא אשם
ך שהוא חתום עליו בניגוד למסמ, בנוסף. ט פתח שרשור שניתן לפרשו כמצדיק מעשי אונס"במסגרת פורום של אס: ו"תשס

  .  לשתף תכנים המוגנים בזכויות יוצריםניתןהקים שרת לשיתוף קבצים בו , ובניגוד להוראות
  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים

  .31/12/2007לביצוע ביחידת הבטחון עד ,  שעות עבודת שרות120 - 10.9
  ויופעל במקרה של עבירה, עד סיום הלימודים בטכניוןבתוקף ,  הרחקת הסטודנט מלימודים לשלושה סמסטרים על תנאי- 10.6

  . ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.18, 4.2          נוספת לפי סעיפים 
  

: ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.18י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית נמצא אשם עפ
  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים   .ד"סמסטר חורף תשס" מ2קה פיסי"עשה שימוש במבחן גנוב במקצוע 

  " מ2פיסיקה " 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"דנטים תשס בתקנון המשמעתי לסטו4.18           נוספת לפי סעיף 
  

: ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.18י הודאתם בעבירה לפי סעיף "שני סטודנטים מהפקולטה לרפואה נמצאו אשמים עפ
  .התנהגות בלתי הולמת במהלך מבחן מעשי במקצוע אנטומיה

  :על הסטודנטים הוטלו העונשים הבאים
  . קביעת ציון אפס במבחן במקצוע אנטומיה- 10.2
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקת הסטודנטים מלימודים לסמסטר אחד על תנאי- 10.6

  . ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.18          נוספת לפי סעיף 
  

י לסטודנטים  בתקנון המשמעת4.18, 4.2י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "סטודנט מהפקולטה להנדסת מכונות נמצא אשם עפ
 לשתף קבצים המוגנים בזכויות ניתןבניגוד למסמך שהוא חתום עליו ובניגוד להוראות הקים שרת לשיתוף קבצים בו : ו"תשס

  . יוצרים
  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים

  .31/12/07לביצוע עד ,  שעות עבודת שרות בספריה המרכזית60 - 10.9
  ויופעל במקרה של עבירה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, י סמסטרים על תנאי הרחקת הסטודנט מלימודים לשנ- 10.6

  .ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.18, 4.2          נוספת לפי סעיפים 
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 בתקנון המשמעתי לסטודנטים 4.18, 4.11י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל נמצא אשם עפ
  . ס ללימודי הסמכה"בביה) באמצעות אחותו(ראי לזיוף גליון ציונים שלו ולהגשתו לחתימה אח: ו"תשס

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  .31/12/07לביצוע עד ,  שעות עבודת שרות בספריה המרכזית60  - 10.9
  ויופעל במקרה של עבירה, ניוןבתוקף עד סיום הלימודים בטכ,  סמסטרים על תנאימונה הרחקת הסטודנט מלימודים לש- 10.6

    .ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס 4.11ף           נוספת לפי סעי
  
  
  
  
  


