
 

 

 
 

 

 ועדת המשמעת מהחלטות
 ז"ל תשע"שנה

 

 
 םללא אזכור ,זמינים באינטרנט הגיש עבודה שחלקים ממנה הועתקו ממקורות תלמיד

 1 עבירה

 0פסילת הקורס מושא העבירה בציון  -
 נזיפה -
 מן הלימודים לשנהעונש על תנאי של הרחקה  -

  עונשים

 2 עבירה תלמיד הגיש עבודה שחלק נכבד ממנה מועתק 
  הרחקה בפועל מן האוניברסיטה לשנה -
 0פסילת הקורס מושא העבירה בציון  -
 שעות שירות לטובת הציבור 10 ביצוע -
 

  עונשים

תלמידה הגישה עבודה לאחר המועד האחרון להגשה, תוך זיוף חותמת הזמן בקובץ, כך 
 במועד אותה שייראה כאילו הגישה 

 3 עבירה

 ביטול ההשתתפות בקורס מושא הבחינה  -
 עונש על תנאי של הרחקה לשנה -
 כתיבת מכתב התנצלות למרצה -
 

  עונשים

 4 עבירה קורסים שונים 10-תלמיד העתיק בבחינות ב
 0פסילת כל הקורסים מושאי התלונה בציון  -
 הרחקה לצמיתות מן האוניברסיטה -
 

  עונשים

 5 עבירה קורסים שונים 10-תלמיד סייע לתלמיד חבר להעתיק בבחינות ב
 חודשים 12-עיכוב של זכאות לתואר ב -
 שעות שירות לטובת הציבור 10 ביצוע -
 עונש על תנאי של הרחקה לצמיתות -
 

  עונשים

 6 עבירה במהלך בחינה תלמיד יצא לשירותים והחביא שם חומר לימודי שהיה ברשותו 
 חודשים 12-עיכוב של זכאותו לתואר ב -
   0ביטול הבחינה והקורס מושא העבירה בציון  -
 שעות שירות לטובת הציבור 15 ביצוע -
  נזיפה חמורה -
 עונש על תנאי של הרחקה לשנה -
 

  עונשים

 7 עבירה במהלך בחינה תלמיד החזיק טלפון סלולרי, ואף יצא לשירותים כשהטלפון ברשותו 
 0מושא העבירה בציון ביטול הבחינה והקורס  -
 שעות שירות לטובת הציבור 40 ביצוע -
  נזיפה -
 עונש על תנאי של הרחקה לשנה -
 

  עונשים

 8 עבירה תלמידה הגישה מטלה שנכתבה בידי אדם אחר 
 חודשים  12-עיכוב של זכאותו לתואר ב -
 0ביטול הבחינה והקורס מושא העבירה בציון  -
 עונש על תנאי של הרחקה לשנה -
 

  עונשים

תלמידה העבירה לתלמיד אחר באותו קורס עבודה שכתבה כדי שיתרגמה. התלמיד עשה 
 שימוש בעבודה ללא רשות התלמידה 

 9 עבירה

 :לתלמידה
 ביטול השתתפות בקורס -
 חודשים 6-עונש על תנאי של הרחקה ל -

 לתלמיד:
 חודשים  12-עיכוב של זכאותו לתואר ב -
 0ביטול העבודה והקורס בציון  -
 חודשים 12-עונש על תנאי של הרחקה ל -
 נזיפה -
 שעות לטובת הציבור 30ביצוע  -
 

  עונשים

 


