
  שיפוט משמעתי לסטודנטים                                                                                                           
  2009יולי                                                                                                                        

  
  לידיעת ציבור הסטודנטים                                                         
  .2009 עד יולי 2009ממרץ במסגרת עסקות טעון ו  בבית הדין המשמעתי לסטודנטיםפירסום החלטות שנתקבלו

  
  החלטות בית הדין המשמעתי

:  ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' א4.10י סעיף  מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול נמצא אשם בעבירה לפטנסטוד
היו תשובות זהות לאלה שהוכנו " ניהול שרשראות אספקה ומערכות לוגיסטיות"שלו במקצוע ) פתרון(במחברת הבחינה 

  .י צוות ההוראה של הקורס"ע
  :  על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים

  .ט"סמסטר חורף תשס" ה ומערכות לוגיסטיותניהול שרשראות אספק" קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  סמסטר אביב, ע"סמסטר חורף תש, ט"סמסטר אביב תשס:   הרחקה מלימודים בטכניון בפועל לשלושה סמסטרים- 10.6

  .18/3/07זאת כהפעלה של עונש על תנאי שנקבע בענינו של הנאשם בעסקת טעון מיום , ע"           תש
  שלושת הסמסטרים הללו יהיו .  ון לשלושה סמסטרים בפועל בשל העבירה הנוכחית הרחקה מלימודים בטכני- 10.6

  ד לנהוג לפנים משורת הדין בענין "וזאת בשל החלטת ביה,            חופפים להרחקה שנגזרה בשל הפעלת העונש על תנאי
  .           זה

  ויופעל בכל מקרה של,  סיום הלימודים בטכניוןבתוקף עד, הרחקה מלימודים בטכניון לשמונה סמסטרים על תנאי  -10.6
  . ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10           הרשעה על עבירה נוספת לפי סעיף 

  
  החלטות שהתקבלו במסגרת עסקת טעון 

בתקנון המשמעתי לסטודנטים ' ב4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "נט מהפקולטה להנדסת חשמל נמצא אשם עפסטוד
זאת בניגוד ו ,שלף טלפון סלולרי מכיסו ועיין בו בצורה חשאית ומחשידה" מ1פיסיקה "במקצוע ' בבחינת מועד א: ו"תשס

  . להוראות 
  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים

  .ט"סמסטר חורף תשס" מ1פיסיקה "קביעת ציון אפס במקצוע   - 10.3
  ויופעל בכל מקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, י  הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנא- 10.6

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

בתקנון המשמעתי לסטודנטים ' א4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה להנדסת מכונות נמצא אשם עפ
טען שמסר את . לא מסר את הבחינה ויצא איתה החוצה" C שפת –מבוא למחשב " במקצוע 'בבחינת מועד א: ו"תשס

, לא מסר בתחילת הבחינה את תעודת הסטודנט שלו.  מצב שבו אבדה הבחינה שלוובכך ניסה להשיג בהונאה , הבחינה
    .עד שלבסוף מסר אותה, וטען כמה פעמים שאכן עשה זאת

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  .ט"סמסטר חורף תשס"  Cמבוא למחשב שפת " קביעת ציון אפס במקצוע  - 10.3
  ).ט"אביב תשס( הרחקה מלימודים בטכניון לסמסטר אחד בפועל  - 10.6
  ויופעל בכל מקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,   הרחקה מלימודים בטכניון לארבעה סמסטרים על תנאי- 10.6

   .ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' א4.10ל עבירה נוספת לפי סעיף            הרשעה ע
  

בתקנון המשמעתי לסטודנטים ' ב4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה להנדסת מכונות נמצא אשם עפ
  .  כשחזר מהשירותיםנמצא ברשותו טלפון סלולרי לא כבוי" 'ר ח"מד"בבחינה במקצוע :  ו"תשס

  : הוטלו העונשים הבאיםעל הסטודנט
    נזיפה- 10.1
  ויופעל בכל מקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,   הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי- 10.6

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

בתקנון המשמעתי לסטודנטים ' ב4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "שם עפסטודנט מהפקולטה למדעי המחשב נמצא א
  .וזאת בניגוד להוראות, נמצא ברשותו טלפון סלולרי פתוח כשיצא לשירותים" 'ת1א "חדו"בבחינה במקצוע :  ו"תשס

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
    נזיפה-10.1
  ויופעל בכל מקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, נאי הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על ת- 10.6

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



בתקנון ' א4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "נמצא אשם עפ) תואר שני(סטודנט מהיחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ 
הגיש . העתיק קטעים רבים מילה במילה מעבודה שניתן לרכוש באינטרנט ולא ציטט אותה:  ו"תשסהמשמעתי לסטודנטים 

  .את עבודתו כאילו היא שלו
  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים

  .קביעת ציון אפס בעבודת הגמר   - 10.3
   להיבטים משפטיים ומנהליים  מבוא", "מבוא לתכנון ערים ואזורים: " ביטול לימודי הסטודנט במקצועות הבאים- 10.14

  ".מדיניות קרקעית וייזום הפיתוח הפרטי", "            בתכנון
  .         ס"אביב תש, ס"חורף תש, ט"אביב תשס, ט"חורף תשס:   מלימודים בטכניון לארבעה סמסטרים בפועלה הרחק - 10.6
  ויופעל בכל ,  עד תום הלימודים לתואר הנלמדבתוקף,   הרחקה מלימודים בטכניון לשמונה סמסטרים על תנאי- 10.6

  . ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' א4.10           מקרה של הרשעה על עבירה נוספת לפי סעיף 
  
ה לפי י הודאתם בעביר" סטודנטים מהפקולטה לביולוגיה ומהמחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים נמצאו אשמים עפ5

השתתפו בהעתקה קולקטיבית של סעיפים מתרגיל בית במקצוע :  ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ד4.10סעיף 
  . הדבק –בשיטת העתק " ביולוגיה מולקולארית"

  :על הסטודנטים הוטלו העונשים הבאים
  .ט"סמסטר חורף תשס" ביולוגיה מולקולארית" קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  ויופעל בכל מקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, רחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי ה- 10.6

  .ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ד4.10          הרשעה על עבירה נוספת לפי סעיף 
המשמעתי לסטודנטים בתקנון ' ד4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט נוסף מהפקולטה לביולוגיה נמצא אשם עפ

  .משני סטודנטים אחרים " ביולוגיה מולקולארית"העתיק תרגיל בית במקצוע : ו"תשס
  :על הסטודנט הוטל העונש הבא

  .ט"סמסטר חורף תשס" ביולוגיה מולקולארית" קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  ויופעל בכל מקרה של, ימודים בטכניוןבתוקף עד סיום הל,  הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי- 10.6

  . ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ד4.10          הרשעה על עבירה נוספת לפי סעיף 
בתקנון המשמעתי ' ד4.10י הודאתה בעבירה לפי סעיף "סטודנטית נוספת מהפקולטה לביולוגיה נמצאה אשמה עפ

  ".ביולוגיה מולקולארית"יל בית במקצוע איפשרה לסטודנט אחר להעתיק תרג: ו"לסטודנטים תשס
  :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים

   נזיפה- 10.1
  ויופעל בכל מקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי- 10.6

  .ו"ים תשסבתקנון המשמעתי לסטודנט' ד4.10          הרשעה על עבירה נוספת לפי סעיף 
  

העתיק : בתקנון המשמעתי לסטודנטים' ד4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה לרפואה נמצא אשם עפ
  .עם הנתונים של אותה שנה מבלי לעדכנם" בקטריולוגיה"ח מעבדה משנה קודמת במקצוע "מדו

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  .ט"סמסטר חורף תשס" בקטריולוגיה"במקצוע ) 20%(ות קביעת ציון אפס במרכיב המעבד - 10.2
  ויופעל בכל מקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי- 10.6

  .ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ד4.10          הרשעה על עבירה נוספת לפי סעיף 
  

בתקנון ' א4.10י הודאתה בעבירה לפי סעיף " ביוטכנולוגיה ומזון נמצאה אשמה עפסטודנטית מהפקולטה להנדסת 
  " .1פיסיקה "שינתה טופס בחינה במקצוע :  ו"המשמעתי לסטודנטים תשס

  :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים
  .ט"סמסטר חורף תשס" 1פיסיקה " קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  .ט"סמסטר חורף תשס" יסודות הכימיה" ביטול לימודים במקצוע - 10.5
  ויופעל בכל מקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי- 10.6

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

בתקנון המשמעתי לסטודנטים ' ד4.10י הודאתה בעבירה לפי סעיף "מה עפסטודנטית מהפקולטה למדעי המחשב נמצאה אש
  .ט"י זוג סטודנטים בסמסטר חורף תשס"שהוגש ע" מ"את"העתיקה חלקי סברוטינות מתרגיל בית במקצוע :  ו"תשס

  :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים
  .ט"רף תשססמסטר חו" מ"את" קביעת ציון אפס במרכיב שעורי הבית במקצוע - 10.2
  ויופעל בכל מקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי- 10.6

  . ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ד4.10          הרשעה על עבירה נוספת לפי סעיף 



בתקנון המשמעתי לסטודנטים ' א4.10עיף י הודאתה בעבירה לפי ס"סטודנטית מהפקולטה לביולוגיה נמצאה אשמה עפ
  .  במשרדה של מזכירת המחלקה" בסיסיתאימונולוגיה" את התשובות למבחן במקצוע נראתה משנה:  ו"תשס

  :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים
  . ט"סמסטר חורף תשס" אימונולוגיה בסיסית" קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  .ט"סמסטר חורף תשס" אפידמיולוגיה " ביטול לימודים במקצוע- 10.5
  ויופעל בכל מקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי- 10.6

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

בתקנון המשמעתי לסטודנטים ' א4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "פסטודנט מהפקולטה למדעי המחשב נמצא אשם ע
  ".הגנה במערכות מתוכנתות"ו" תורת החישוביות"ניסה להשיג הארכה להגשת עבודת בית במקצועות :  ו"תשס

  :על הנאשם הוטלו העונשים הבאים
  " הגנה במערכות מתוכנתות"ובמקצוע " תורת החישוביות"קביעת ציון אפס במרכיב שיעורי הבית במקצוע   - 10.2

  .ט"           סמסטר חורף תשס
  . ע" יבוצע עד סוף סמסטר חורף תש- שעות עבודת שרות בספריה המרכזית20  - 10.9
  ויופעל בכל מקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי  - 10.6

  .ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' א4.10ה נוספת לפי סעיף            הרשעה על עביר
  
  
  
  
  
   

             
  
  
  
  
  

             


