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  סטודנטי� תקנו� משמעת

  

  כללי  .א

לימודי� במוסד אקדמי מחייבי� תלמידי�, מורי� ועובדי� להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד 

ולהיענש בהתא�  ,מרכזהפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת ב .אקדמי

  לתקנו� המשמעת.

  

  הגדרות  .ב

  רוש הרשו� לצד�:בתקנו� זה יהיה למונחי� הבאי� הפי

ויתר הפעילויות  ובתוכ י�הפועל , בתי הספר והחוגי�האקדמי כרמלהמרכז  � "מרכז"ה •

  האקדמיות והאחרות. 

 מבתי הספר, החוגי� או דמי שממלא תפקידי הוראה, הדרכה או תרגול באח �מורה / מרצה  •

  אחרי�.הלימוד המסלולי 

ות, ניהול, תחזוקה, או בכל תפקיד אחר בתפקידי מזכיר מרכזה ידי�עלכל מי שמועסק  � עובד •

  .מרכזמטע� ה

  כל אחד מההגדרות הבאות: � סטודנט •

, וזאת מעת הרשמתו ועד לקבלת החלטת מרכזמי שהגיש מועמדות להתקבל ללימודי� ב .1

  עדת הקבלה בבקשתו.וו

  כתלמיד מ� המניי� או על תנאי. מרכזבמי שהתקבל ללימודי�  .2

  טר� קיבל את תעודת התואר, או כל תעודה אחרת., א# מרכזמי שסיי� את לימודיו ב .3

לתקנו�  , או מי שהגיש מועמדתו ללימודי� ימשי# להיות כפו%מרכזמי שהיה סטודנט ב .4

מעשי� לגבי המשמעת ג� לאחר שסיי� לימודיו או הפסיק�, או שמועמדותו נדחתה וזאת 

  או מחדלי� שעשה בעת שהיה סטודנט או מועמד ללימודי�. 

  .מרכזמעשה או מחדל הנוגד את תקנו� המשמעת של ה � עבירת משמעת  •

 עדת הערעורי� ויושב הראש שלה.והממונה על המשמעת וסגניו, ו �רשויות המשמעת  •

  

  כללי משמעת  .ג

  סטודנט חייב למלא אחר כללי המשמעת הבאי�:

את להתנהג בצורה ההולמת  ו.ואורחי ו, תלמידיועובדי ,ו, כבוד מורימרכזלשמור על כבוד ה .1

  היותו תלמיד במוסד להשכלה גבוהה.

  .מרכזרשויות ה ידי�עלנהלי� הנקבעי� ללמלא אחר כללי ההתנהגות בהתא� לתקנוני� ו .2
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  מילוי תפקיד�. במסגרתלמלא אחר הוראות המורי� והעובדי� הניתנות  .3

, וועל הניקיו� והסדר בתחומ ו, לשמור על רכושמרכזלהקפיד על התנהגות נאותה בשטח ה .4

  יה, קפטריה ומשרדי�.ירי לימוד, ספרלרבות חד

למלא אחר כללי היושר וההגינות החלי� על כתיבת בחינות, עבודות בית וכל מטלה לימודית  .5

 אחרת לרבות התנהגות בזמ� בחינה.

  

  שמעתעבירות מ  .ד

  עבירת משמעת היא אחת העבירות כדלקמ�:

ניתנו במסגרת מילוי , שועובדילו ובכלל זה למורי, מרכזאי ציות להוראות של רשויות ה .1

  תפקיד�.

מסירת פרטי� כוזבי�, ביצוע מעשה תרמית או הסתרת מידע ביודעי�, לש� קבלת זכויות   .2

  .מרכזהקשורי� ללימודי� בדברי� או  מרכזב

הונאה בבחינה, כולל הפרה של הוראות הנוגעות לכתיבה או להתנהגות במש# הבחינה, או סיוע  .3

החזקת חומר אסור, העתקה מתלמיד אחר או מת�  לתלמיד אחר במעשה כזה, ובכלל זה

אפשרות לתלמיד אחר להעתיק, התנהגות בניגוד להוראות המשגיחי�, או התנהגות הפוגעת 

  בה�.

הונאה או מצג שווא בעבודת בית, בעבודה סמינריונית או בעבודה אחרת המוטלת על התלמיד  .4

העתקה ללא ציו� אותה עבודה,  בקשר ע� לימודיו, כולל הפרה של הוראות הנוגעות לביצוע

  וכ� סיוע לאחר לעשות מעשה כזה.המקור 

גניבת ספרי�, הסתרת� או השחתת� וכל עבירה  :ובכלל זה מרכזפגיעה ברכוש ספריית ה .5

  ה.יה, כולל הפרת סדר ומשמעת בזמ� השהייה בספרייאחרת הקשורה בשימוש בספרי

יה, משרדי�, מגרשי יד, מחשבי�, ספר, כיתות, ציומרכזשימוש במתקני הההפרה של הוראות  .6

  חניה ושטח פתוח.

או סטודנטי�, א�  �, עובדי�התנהגות שיש בה משו� פגיעה בכבוד� או ברכוש� של מורי .7

  נעשתה עקב או בקשר למעמד� של הנפגעי� כמורי�, כעובדי� או כסטודנטי�.

יות לרשויות מת� עדות שקר, או העלמת עובדות בדיו� בפני רשויות המשמעת, או אי צ .8

 פנייתה. פי�עלהמשמעת, או סירוב להופיע בפנייה 

 התנהגות שאינה הולמת סטודנטי� במוסד אקדמי להשכלה גבוהה.  .9

, תקנות למניעת 1988�התשמ"ח, הטרדה מינית והתנכלות כקבוע בחוק למניעת הטרדה מינית .10

 ית של המרכז. והתקנו� למניעת הטרדה מינ 1988�, התשמ"חהטרדה מינית (חבות מעביד)

 ניסיו� לעבור את אחת העבירות דלעיל או סיוע לאחר לעבור את העבירות המפורטות לעיל.  .11
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  עונשי�  .ה

  סטודנט  אשר  נמצא  אש�  בעבירת משמעת,  צפוי  לאחד  או יותר מ� העונשי� הבאי�:

 אזהרה, נזיפה או נזיפה חמורה. .1

או עבודות ומטלות אחרות המוטלות על פסילת בחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית,  .2

  .הסטודנט בקשר ע� לימודיו

  איסור לגשת לבחינה או לבחינות במועדי� מסוימי�.  .3

  ביטול או איסור על השתתפות בקורס.  .4

  ומתקניו. ו, לרבות איסור כניסת הסטודנט לתחומימרכזמניעת שימוש במתקני ה .5

  ירותי� אחרי�, לתקופה שתיקבע.יה, ושימזכירות, שירותי ספר מניעת קבלה של שירותי .6

 �שגר� לרכוש וכ� בגי� נזק חומרי שגר� לעובדי בפיצוי כספי בגי� נזק חומרי חיוב  הסטודנט .7

  בזדו� או בשגגה. ,ללומדי�ו

  לתקופה מוגדרת. מרכזהרחקת הסטודנט מה .8

  לצמיתות. מרכזהרחקת הסטודנט מה .9

  רמה.ביטול זכויות או הכרה בהישגי� בלימודי�, אשר הושגו במ .10

  הקשור ללימודי�. מרכזעיכוב כל מסמ# או אישור מטע� ה .11

  יקבע מעת לעת ויפורס� ברבי�.ישקנס כספי בשיעור  .12

 

  על תנאי עונש  .ו

רשויות המשמעת רשאיות להורות כי עונש שהוטל על יד� יהיה, כולו או מקצתו, עונש על תנאי.  .1

ו# רשויות המשמעת בת ידי�התנאי הוא שתלמיד לא יעבור עבירה או עבירות שייקבעו על

  התקופה שתיקבע בהחלטה. 

את עונשו, אלא א� עבר תו# התקופה שנקבעה  איישלא סטודנט אשר קיבל עונש על תנאי  .2

  תו# תקופת התנאי או אחריה.בי� בוהורשע משמעת מאלה שיפורטו בהחלטה עבירת 

  ולא תעלה על שלוש שני�. א תפחת מתקופה של סמסטרתקופת התנאי ל .3

  נאי תתחיל מיו� ההחלטה אלא א� נקבע בגו% ההחלטה אחרת.תקופת הת .4

 רשויות המשמעת יכולות ורשאיות לא רק להפעיל את העונש על תנאי אלא א% להוסי% עליו. .5
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  רשויות המשמעת ובעלי תפקידי� אחרי�:  .ז

 רשויות המשמעת הנ�: .1

 :הממונה על המשמעת וסגניו  א.

  נע� שרר "ד �הממונה על המשמעת   

  ד"ר יוסי מלמד �סג� הממונה על המשמעת       

 :הממונה על המשמעת וסגניו  .ב

  ד"ר גבריאל קלינג –יו"ר וועדת הערעורי�   

  ראי% זרייק ד"ר �ועדת הערעורי� סגני יו"ר ו      

  משה דוידוב ד"ר                      

 טודנטי�נציג של אגודת הס  

  :התובע והמזכיר כהגדרת� בתקנו� זה � בעלי תפקידי� אחרי�  ג.

  �אאבו רמד ד"ר מוסה �התובע 

  ד"ר מיטל פינטו � סג� התובע

  אסתי פלדגב'  � המזכיר

 :הממונה על המשמעת .2

  .מבי� חברי הסגל במשרה עיקרית מרכזנשיא הידי �הממונה על המשמעת ימונה על  .א

  .ת יבחרו סגני�לממונה על המשמע  .ב

  בתלונות על עבירות משמעת.  �כד� יחיד  �הממונה על המשמעת ידו� ויחליט   .ג

כל סמכות המסורה לממונה על המשמעת, נתונה ג� לכל אחד מסגניו. די� החלטה או פסק   .ד

  די� של סג� הממונה על המשמעת כדי� החלטה או פסק די� של הממונה על המשמעת.

ידי נציג אגודת �על אודי� �עור# ידי�להיות מיוצג על יכולבהלי# המשמעתי הסטודנט   .ה

 .הסטודנטי�

 :ותובעמזכיר  .3

עובד אשר ישמש מזכיר של רשויות המשמעת, לעניי� עבירות משמעת  תמנה מרכזהנהלת ה  .א

  "המזכיר"). �(להל� 

 "התובע"). �ישמש כתובע בדיו� המשמעתי (להל�  איש סגל אקדמי אשרימנה  הנשיא  .ב

 :פני הממונה על המשמעתהליכי הדיו� ב .4

תלונה תוגש למזכיר רשויות המשמעת. המזכיר יעביר את התלונה אל הממונה על התביעה   .א

  (התובע).
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התלונה תוגש בכתב, תפרט את המעשי� או המחדלי� המיוחסי� לסטודנט נשוא התלונה   .ב

  ויצורפו אליה מסמכי� או ראיות אחרות התומכי� בה, במידה ויש כאלה, בידי המתלונ�.

התובע יעיי� בתלונה בסמו# ככל האפשר למועד הגשתה ויקבל לרשותו כל חומר הקשור   .ג

יהיה רשאי לבקש מהמתלונ� ומ� הסטודנט הבהרות, הערות או התובע אליה. הממונה 

 והסברי� על פי שיקול דעתו.

החלטת התובע לגנוז את התלונה תועבר לידיעת המתלונ� והנילו�. רצה המתלונ� לבקש   .ד

עיי� מחדש בהחלטתו לגנוז את התלונה, יעשה כ� תו# שבעה ימי� ממועד החלטת מהתובע ל

לידיעת את החלטתו הגניזה. הוגשה בקשה כאמור, יחליט בה התובע או סגנו ויביא 

  הנוגעי� בדבר. 

יעביר את התלונה לממונה על  החליט התובע שיש מקו� לפתוח בהליכי� משמעתיי�,  .ה

  .המשמעת

צעות המזכיר, ישלח לנתבע, לתובע ולמתלונ� הודעה בכתב על הממונה על המשמעת, באמ  .ו

  התלונה ועל המועד אשר נקבע לדיו� בה (להל� "כתב קבילה"). 

דר# מערכת הידיעו� של  או הזמנה לדי� תימסר לנתבע ביד או בדואר רשו� לפי כתובתו  .ז

ו� או דר# מערכת הידיעשנמסרו לנתבע בדואר רשו�  מסמ# אחרה או זמנ. כל ההמרכז

  יחשבו כאילו נמסרו לנתבע שלושה ימי� לאחר שיגור�.

לנתבע. תובע  ההזמנהימי� מהיו� שבו נמסרה  7�מ מוקד�יהיה  המועד שיקבע לדיו� לא  .ח

או נתבע המבקש לדחות את הדיו� יודיע על בקשתו לממונה על המשמעת, בצירו% נימוקי�, 

  יחליט א� להיענות לבקשה.ימי� מיו� שנמסרה לו ההודעה. הממונה על המשמעת  3תו# 

א� ביקש הנתבע להיות מיוצג  .המזכירובשעת הדיו� בתביעה יהיו נוכחי� התובע, הנתבע   .ט

א� ביקש הנתבע להיות מיוצג על ידי נציג אגודת יהיה נוכח ג� עור# דינו.  �די�ידי עור#�על

ל רשאי לסייע לנתבע, להשתת% בדיו� ולייצג את הנתבע ככהנציג יהיה הסטודנטי� 

 שהנתבע יהיה מעוניי� בכ#. 

הדיו� בתביעה יכול שיתנהל בהיעדר הנתבע,  פרוטוקול. מזכיררש� בידי היבמהל# הדיו� י  .י

 א� זה לא יופיע במועד שנקבע ללא הצדק סביר. 

. מצא בטיעוני הצדדי�הממונה יקבל את החלטתו בהתא� לשיקול דעתו ובהתחשב   .יא

מעבר למבוקש על ידי התובע המשמעתי בעונש להחמיר  , בנסיבות מיוחדות,הממונה לנכו�

 ינמק את עמדתו.

 המשמעת תישלח לסטודנט.  החלטת הממונה על   .יב

בכל עניי� שאי� לגביו הוראה בתקנו� זה ינהג הממונה על המשמעת בדר# הנראית לו הטובה   .יג

  ביותר לעשיית הלי# משמעתי צודק וראוי. 
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  החלטות ביניי�  .ח

י�, לאחר שהוגשה תלונה לתובע, לתת החלטות ביניי� או הממונה על המשמעת רשא נשיאה .1

וכו').  מרכז(כגו�: דחיית בדיקה של בחינה, איסור לגשת לבחינה, איסור להשתמש במתקני ה

 החלטות ביניי� אלה תהיינה תקפות עד מת� פסק הדי� בתלונה.

 מנהל, לראש לומד הנתבע ושב בית הספרלדיק� , שלחו לתובעיהעתקי� מהחלטות הביניי� י .2

 .ולממונה על הבחינות הסטודנטי�

  

  י�רועדת ערעוו  .ט

הנהלה ו או/חברי� מתו# הסגל במשרה מלאה,  נישמתוכ�  ,שלושהיהיו  י�רועדת הערעוחברי ו

ונציג אגודת הסטודנטי�, בהיעדר אגודה יהא נציג  מרכזנשיא הידי �ימונו עלאשר בכירה, 

  סטודנטי�.

  

  ערעור  .י

מהלימודי�,  בכל מקרה בו פסק הממונה על המשמעת בדיו� המשמעתי עונש של הרחקה  א. .1

  יהיה הסטודנט זכאי להגיש לועדת הערעורי� ערעור על הרשעתו ו/או על חומרת העונש.

ויו של בכל מקרה בו קיימת זכות ערעור לסטודנט יהיה התובע זכאי להגיש ערעור על זיכ  ב.

  הסטודנט מעבירה אחרת באותו פסק די� או החלטה ו/או על קולת העונש.

הודעת הערעור ונימוקיה תוגש בכתב למזכיר לא יאוחר משלושי� יו� מעת שנמסרה   ג.

  החלטת הממונה על המשמעת לסטודנט או לתובע, לפי העניי�.

 .המזכיר יודיע לסטודנט אודות מועד הדיו� בערעור וזכותו להשתת% בו .2

 .הסטודנט זכאי להיות מיוצג ע"י עו"דשעת הדיו� בערעור ב .3

ימי� מעת  30בגינה יוכל בתו# סטודנט שהורשע בעבירת משמעת שאי� לו ערעור בזכות    א. .4

 שנמסרה לו החלטת הממונה על המשמעת להגיש בקשת רשות ערעור מנומקת ליו"ר ועדת

  הערעורי�.

התובע יוכל להגיש בקשת רשות ערעור מנומקת ליו"ר ועדת הערעורי� על כל פסק די� או ב. 

טות ביניי�, תו# החלטה של הממונה על המשמעת שאי� לו ערעור בזכות בגינה, למעט החל

  ימי� מעת שנמסרו לו פסק הדי� או ההחלטה. 30

ג. יו"ר ועדת הערעורי� יהא רשאי לאשר את בקשת רשות הערעור ולהעבירה לועדת 

  הערעורי� או לדחותה.

ש עד יהא רשאי לתת כל הוראה הקשורה בהלי# ובכלל זה עיכוב העונ עורי�יו"ר ועדת הער .5

 .בעניינו של הסטודנט למת� הכרעה של ועדת הערעורי�
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 .סופי הינופסק הדי� של ועדת הערעורי�  .6

בכל מקרה בו אושרה לסטודנט בקשה למת� רשות ערעור יהיה התובע זכאי להגיש ערעור  א. .7

  על קולת העונש.על זיכויו של הסטודנט מעבירה אחרת באותו פסק די� או החלטה ו/או 

בכל מקרה בו אושרה לתובע בקשה למת� רשות ערעור יהיה הסטודנט זכאי להגיש ערעור ב. 

  .על הרשעתו בכל עבירה בה הורשע באותו פסק די� או החלטה ו/או על חומרת העונש

לא יאוחר מארבעה עשר יו� מעת שנמסרה  הודעת הערעור ונימוקיה תוגש בכתב למזכירג. 

  .החלטת יו"ר ועדת הערעורי� לסטודנט או לתובע, לפי העניי�

בכל עניי� שאי� לגביו הוראה בתקנו� זה תנהג ועדת הערעורי� בדר# הנראית לה הטובה ביותר  .8

  לעשיית הלי# משמעתי צודק וראוי.

  

  פרסו�  .יא

ו� הממונה על המשמעת רשאי להחליט על פרסו� פסק הדי� שנית� תו# ציו� ש� הנתבע או בעיל

  ש�.

  

 זכות טיעו�  .יב

וועדת הערר לא תתכנס בלא השתתפות הסטודנט שעניינו נידו�  הממונה על המשמעת לא ידו� .1

 ניינו ולא הופיע ללא הצדק סביר.לפניה אלא א� כ� ויתר על כ# מראש או הוזמ� לדיו� בע

לא יורשע סטודנט בעבירת משמעת אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו  .2

להשמיע טענותיו  המוסד ולא יורחק מהלימודי� אלא א� ניתנה לו הזדמנות ילנהליתא� בה

 .וזכות לערעור על ההחלטה לפי ועדת הערעורי� לפני הממונה על המשמעת 

  

 הערה כללית  .יג

 ולתו של תקנו� זה מיו� פרסומו. חת


