
  

     

ועדת משמעת                   
                        

          6.4.2017 
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  1)ז(3 -ו )ד(3בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים  מההואש יתהסטודנט

לא צייתה להוראות  ,"בעיות בפילוסופיה של המוסרשעת בחינת גמר בקורס "בלסטודנטים, בכך ש

 .המשגיחה ויצאה מחדר הבחינה טרם הזמן המותר

זומנה לדיון כדין, אך לא הופיעה לדיון ולא ביקשה דחייתו ולכן החליטה הוועדה לדון  יתהסטודנט

בתגובתה לתלונה ציינה הסטודנטית כי  ב לתקנון.33היעדרה וזאת על פי הוראת סעיף בעניינה ב

הופיעה לבחינה בפעם השלישית ולא הייתה בקיאה בחומר ולא מצאה לנכון לענות על שאלות 

זוכרת את שאלות הבחינה ואין לה כוונה  היא לאהבחינה והחליטה לעזוב. הסטודנטית ציינה כי 

 לפרסם אותן.

בעבירה של אי ציות  יתת הסטודנטוהחליטה להרשיע א בחומר הנלווהעיינה  ועדת המשמעת

המשגיחה להישאר בכיתה עד שתוכל  הפצרותיה החוזרות שלהסטודנטית לא נענתה ל. להוראות

לצאת על פי ההוראות. להוראה זו חשיבות גדולה על מנת לשמור על טוהר הבחינות כדי שבשעת 

ולכן החליטה לנזוף  הבחינה לא ידלפו שאלות הבחינה. אי לכך, רואה הוועדה בחומרה עבירה זו

שני הרחקה מהלימודים לעונש על תנאי של  הולהשית עלי )ב( לתקנון4בסטודנטית על פי סעיף 

 בגין כל עבירת משמעת נוספת בעתיד. ( לתקנון,א)י4על פי סעיף  סמסטרים

ולקובל עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך  יתלסטודנט

 (.30-3333723לתקנון המשמעת. )פקס  33 -ו 33עשרה ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 

 

 

 זוארץצחי מר            ד"ר נורית גולדמן           פרופ' ערן חיות                 מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת            4.4.2313

 

 הממונה על המשמעתנית סג  

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 



  

     

ועדת משמעת                   
                        

          14.5.2017 
 

 פסק דין

 

לתקנון המשמעת  1)ז(3 -ו )ד(3בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים  םהואש הסטודנט

לא ציית להוראות  ,"בסוציולוגיה של החינוך פרקיםשעת בחינת גמר בקורס "בלסטודנטים, בכך ש

 .לאחר שנחשד שעשה שימוש בטלפון נייד בעת הבחינה ראות את כיסיווסרב לבקשתה לההמשגיחה 

הופיע לדיון והכחיש העבירה המיוחסת לו וטען כי הנייד שלו היה על שולחן המשגיחה וכי  הסטודנט

יא את כיסי מכנסיו כי לבש מכנס שלא מאפשר רוקן את כיסיו לבקשת המשגיחה ולא יכול היה להוצ

 זאת.

 לבקשת קובל האוניברסיטה זומנה אחראית מרכז הבחינה לעדות.

. הוועדה התרשמה אחראית מרכז הבחינהשמעה את הסטודנט ואת עדותה של  ועדת המשמעת

ונהלי שמדובר בסטודנט שהתנהגותו בוטה ואינו מבין די הצורך את כללי ההתנהגות במהלך הדיון 

האוניברסיטה. הממונה על המשמעת העיר מספר פעמים לסטודנט על אופן התנהגותו ודרך 

היות ומדובר בסטודנט חדש, החליטה הוועדה לפנים משורת הדין להסתפק עם זאת, . התבטאותו

)ב( לתקנון ועונש נוסף על תנאי של הרחקה מהלימודים למשך שנתיים 4בעונש של נזיפה על פי סעיף 

 כל עבירת משמעת נוספת בעתיד.בגין 

לסטודנט ולקובל עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת המשמעת בפני בית הדין לערעורים תוך 

 (.90-3339723לתקנון המשמעת. )פקס  33 -ו 33עשרה ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 

 

 

 

 

 

 

 רביע אלג'מאלמר            ד"ר נורית גולדמן           פרופ' ערן חיות                 מועד הדיון:

 הממונה על המשמעת            3.0.2913

 

 הממונה על המשמעתנית סג  

 

 הממונה על המשמעת ןסג    

 

 


