
  

     

ועדת משמעת                   
                       

                        21.2.2018 
 

 פסק דין

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

שוחחה עם סטודנטית  ,"אנגלית לצרכים אקדמיים: בסיסיבחינת גמר בקורס " שעתבלסטודנטים, בכך ש

 אחרת על מנת לקבל סיוע בפתרון שאלה בבחינה.

בגרסתה  .ולא ביקשה דחייתו ולכן החליטה הוועדה לדון בעניינה בהיעדרה לדיון לא הופיעה יתהסטודנט

על מנת לשאול אותה מה עליה לשאול כי פנתה לסטודנטית אחרת במהלך הבחינה אך זאת  הודתהלתלונה 

 בבחינה. 3את המשגיחה לגבי שאלה 

בניסיון העתקה בבחינה מסטודנטית  והחליטה להרשיע את הסטודנטית ועדת המשמעת עיינה בחומר הנלווה

לנהלים החליטה הוועדה כי אין מנוס  תהמודע הותיק יתהיות שמדובר בסטודנט. להוראות אחרת בניגוד

)י( לתקנון ועונש נוסף על תנאי של הרחקה 4עונש של ביטול הקורס על פי סעיף  יתמלהשית על הסטודנט

)יא( לתקנון. למען הבהר, עונש ההרחקה מהלימודים הינו על תנאי 4מהלימודים לשני סמסטרים על פי סעיף 

 משמעת נוספת בעתיד.  בצע עבירתת יתולא יופעל אלא אם הסטודנט

)ג( 4האפשרות לקבלת הצטיינות בשנתיים הקרובות על פי סעיף  יתמהסטודנט לשלולהוועדה החליטה 

 .)ד( לתקנון ההצטיינות1המשמעת ובהתאם לסעיף  לתקנון

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

 (.09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38 -ו 37פסק דין זה. זאת על פי סעיפים ימים מקבלת 
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ועדת משמעת                   
                       

          21.2.2018 
 פסק דין

לתקנון המשמעת  2(ו)3 -ו 1(ז)3 (,ד)3 בפני ועדת המשמעת בעבירות על סעיפים מההואשית הסטודנט

סייעה לסטודנטית  ,"אנגלית לצרכים אקדמיים: בסיסי" שעת בחינת גמר בקורסבש לסטודנטים, בכך

 .אחרת לבצע עבירת משמעת

ולא ביקשה דחייתו ולכן החליטה הוועדה לדון בעניינה בהיעדרה. בגרסתה לדיון  ההופיע ית לא הסטודנט

לתלונה טענה הסטודנטית כי לא שוחחה עם סטודנטית אחרת ולא סייעה לה בפתרון שאלה בבחינה אלא 

 השיבה לה שתמתין ותפנה למשגיחה בשאלה.רק 

בסיוע לסטודנטית אחרת לבצע  יתוהחליטה להרשיע את הסטודנט עיינה בחומר הנלווה ועדת המשמעת

החליטה  ,היות ומדובר בסטודנטית ותיקה המודעת לנהלים והכללים הנהוגים בשעת הבחינה .עבירה

על תנאי של נוסף  עונשו)ח( לתקנון 4פי סעיף  עונש של ביטול הבחינה על להשית על הסטודנטיתהוועדה 

למען  .)יא( לתקנון4על פי סעיף  סמסטרים בגין כל עבירת משמעת נוספת בעתיד נישהרחקה מהלימודים ל

בצע עבירת משמעת ת יתהבהר, עונש ההרחקה מהלימודים הינו על תנאי ולא יופעל אלא אם הסטודנט

 נוספת בעתיד.

 .סמסטר הקרובמועד הבחינה הקרוב בב  להיבחן פעם נוספת בקורסיש לאפשר לסטודנטית 

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

 (.09-7780627לתקנון המשמעת. )פקס  38 -ו 37ימים מקבלת פסק דין זה. זאת על פי סעיפים 
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