
20191.170.פרסום החלטות ועדת משמעת מתאריך  

ועדת המשמעת בוחנת כל מקרה לגופו  קרים שנידונו במסגרת ועדת המשמעת. להלן ריכוז המ

ועברו המשמעתי בהתאם:  לאופי העבירה, נסיבות המקרה, נסיבות אישיות של הסטודנט 

 במהלך לימודיו.
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 לתקנון המשמעת של המכללה. 5.4בנוכחות הסטודנט בעבירה המיוחסת לו, לפי סעיף 

 סיבת זימון:

שנתי(, הגשת עבודת סיכום סמסטר  במסגרת הקורס "הקניית מיומנויות קריאה וכתיבה" )קורס

, ללא הפניה המרצהב' במהלך בדיקת העבודה התגלו מספר קטעים שהועתקו ממאמרו של 

למאמר בגוף העבודה או בביבליוגרפיה, ללא ציון מרכאות או כל הבהרה אחרת שלא מדובר 

רמת ברעיון מקורי שלך. פרט להעתקה מהמאמר, תוכן העבודה כתוב באופן שאינו תואם את 

 וסגנון הכתיבה בעבודות קודמות שהגשת במהלך הקורס. 

  החלטה:

 ( לתקנוןג)8.1לפי סעיף חמורה נזיפה  .1

לפי סעיף  ,קורס "הקניית מיומנויות קריאה וכתיבה"פסילת עבודת סיכום ב .2

 )יח( לתקנון8.1

 )יט( לתקנון8.1, לפי סעיף הקורס "הקניית מיומנויות קריאה וכתיבה"פסילת  .3

עלול להיות  האם תורשע בעבירה משמעתית נוספת את –הרחקה אזהרת  .4

 לתקנון. 8.4לפי סעיף  לתקופה קצובהמורחק מלימודים במכללה 

שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשע"ט לפי סעיף  .5

 )ו( בתקנון.8.1
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 לתקנון המשמעת של המכללה. 5.4 לו, לפי סעיף בנוכחות הסטודנט בעבירה המיוחסת 

 סיבת זימון:

בקורס "הבטחות ובגידות  6.10.2019במסגרת בחינה חסויה ללא חומר עזר, שהתקיימה ביום 

, מועד א' סמסטר קיץ תשע"ט, המשגיחה מעצמות המערב ויצירת המזה"ת המודרני" –



 
 

הבחינה בחתיכת נייר מבצבצת מתחת למחברת הבחינה שלך. המרצה אישר שמדובר בחומר 

 הרלוונטי לבחינה. 

 החלטה:

 ( לתקנוןג)8.1לפי סעיף חמורה נזיפה  .1

מעצמות המערב  –"הבטחות ובגידות  קורסב 6.10.2019פסילת בחינה מיום  .2

)יח( 8.1המודרני", מועד א' סמסטר קיץ תשע"ט, לפי סעיף  ויצירת המזה"ת

 לתקנון

מעצמות המערב ויצירת המזה"ת המודרני",  –"הבטחות ובגידות  קורספסילת  .3

 )יט( לתקנון8.1לפי סעיף 

עלול להיות מורחק  האם תורשע בעבירה משמעתית נוספת את –אזהרת הרחקה  .4

 לתקנון. 8.4לפי סעיף  לתקופה קצובהמלימודים במכללה 

שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשע"ט לפי סעיף  .5

 )ו( בתקנון.8.1
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 לתקנון המשמעת של המכללה. 5.4בנוכחות הסטודנט בעבירה המיוחסת לו, לפי סעיף  

 סיבת זימון:

סמסטר גבריות בקולנוע הישראלי", בקורס "מהציון(  70%במהלך בדיקת עבודת הרפרט שלך )

 ו. הועתקעבודתך אינה מקורית וחלקים ממנה  כי הבחינה, המרצה ט' תשע"א

 החלטה:

 ( לתקנוןב)8.1נזיפה לפי סעיף  .1

לפי , ט' תשע"אסמסטר גבריות בקולנוע הישראלי", בקורס "פסילת עבודת רפרט  .2

 )יח( לתקנון8.1סעיף 

)יט( 8.1לפי סעיף , ט' תשע"אסמסטר גבריות בקולנוע הישראלי", " קורספסילת  .3

 לתקנון

 )יד( לתקנון.8.1עיכוב תעודת זכאות לתואר למשך חודשיים לפי סעיף  .4

שלילת פרס או מלגת הצטיינות בגין הישגים בשנת הלימודים תשע"ט לפי סעיף  .5

 )ו( בתקנון.8.1

 


