
 תקנון משמעת מכללת אורנים

 

 תקנון אתיקה ומשמעת:  1נספח 

לשמירה על יחס של כבוד לזולת ולשמירה , להתנהגות נאותהאורנים מצפה מהבאים בשעריה 

 .על רכוש

 .בכל מהלך לימודיהם באורנים אתיקה אקדמית נאותהשישמרו על , אורנים מצפה מן הסטודנטים

  

  כללי משמעת     .1

  :הסטודנטים במכללה חייבים לקיים את המפורט להלן

 . מרציה ועובדיה המנהליים: הוראות המכללה  1.1

 . על הניקיון והסדר בתחומיה, לשמור על רכוש המכללה  1.2

סטודנטים עמיתים , עובדיה המנהליים, על כבוד מרציה, לשמור על כבוד המכללה  1.3

 . תו סטודנט במוסד להשכלה גבוההלהתנהג בצורה ההולמת את היו. ואורחיה

  

 עבירות אתיקה ומשמעת      .2

 : עבירת אתיקה ומשמעת ייחשבו בין השאר

שימוש בטלפונים , הפרעה בשיעורים, עישון במקומות אסורים: הפרת כללי התנהגות  2.1

 . ואלימות מילולית  אכילה בזמן השיעור ללא הסכמת המרצה, ניידים בזמן שיעור

אחזקה ושימוש , מתן סיוע לסטודנט אחר, הפרה של הוראות הבוחן: ה בבחינההונא  2.2

או כל מעשה , מתן אפשרות לסטודנט אחר להעתיק, העתקה מסטודנט אחר, בחומר אסור

 . אחר הפוגם בטוהר הבחינה

( תוך פגיעה בכללי הדיווח האקדמי)הבאת דברים שלא בשם אומרם , מצג שווא, הונאה  2.3

או בכל עבודה אחרת המוטלת על , בעבודות שנתיות, בעבודות סמינריוניות ,בעבודות בית

 . הסטודנט

 . בלא הודעה מוקדמת אי התייצבות לאימוני הוראה  2.4

, עת-גניבת כתבי, החזרתם במועד-גניבת ספרים או אי: פגיעה ברכוש ספריית המכללה  2.5

פגיעה , הסתרת ספרים, ללא רשותהוצאת פריטים , תלישת דפים, גניבת תדפיסים וכדומה

 (. 'מעין'לרבות מרכז )בציוד מחשבים וכל עבירה אחרת הקשורה בשימוש בספרייה 

 . מעונות וציוד, מבנים: לרבות, פגיעה ברכוש המכללה  2.6

 . של מעונות הסטודנטיםחריגה מתקנון המשמעת   2.7

 . מעת ואתיקהי ועדת המש"שניתנה ע אי מילוי חלקי או מלא של החלטה  2.8

השתתפות בהתנהגות אלימה בתחומי המכללה , הקמת מהומה: התנהגות פרועה  2.9

 . והתנהגות הפוגעת במרצי המכללה או בעובדיה או בסטודנטים שלה

ובפרט , וכן התנהגות שיש עמה קלון  התנהגות הנוגדת את עקרונות המוסר הציבורי    2.10

 . הטרדה מינית

( אמצעי התקשורת)סטודנט רשאי להופיע בשם אורנים בהקשר ציבורי  :מידע לתקשורת   2.11

 . רק אם קיבל היתר מיוחד מראש אורנים

וכן כל , כל מעשה אחר או מחדל אשר יש לראות בהם בנסיבות העניין כעבירת משמעת   2.12

או /או עובדיה ו/מרציה ו   או/התנהגות מכל סוג אשר יש בה משום פגיעה במכללה ו

  .טים שלה ייחשבו כעבירת משמעת ואתיקה אקדמיתהסטודנ

  

 ועדת האתיקה ומשמעת      .3

ורשאית לגזור עונש , ועדת האתיקה ומשמעת מוסמכת לדון בכל תלונה שהוגשה בפניה  3.1

 . ובכלל זה גם הרחקה מן הלימודים, דעתה  על פי שיקול

 : האתיקה ומשמעת תורכב משבעה חברים ועדת  3.2



   יושב ראש;  

   (על פי מינוי)חברי ועדה המייצגים את הפקולטות במכללה;  

  דיקן הסטודנטים;  

   נציג אגודת הסטודנטים . 

האתיקה ומשמעת תפרסם ברבים תיאור מקרה והחלטתה ללא פרטים  ועדת  3.3

 . אישיים מזהים

בתנאי , חברי ועדה 3אולם לא פחות מאשר )בהרכב חסר הוועדה תתכנס גם   3.4

 (. שחברי הוועדה הוזמנו כראוי ומבעוד מועד

וזה בתנאי שהסטודנט לא יופיע , הדיון יכול להתנהל גם בהיעדר הסטודנט  3.5

 . אף שהוזמן כראוי ומבעוד מועד, במועד שנקבע

רשאי להיעזר בסטודנט , האתיקה ומשמעת העומד לדין בפני ועדת, סטודנט  3.6

אך לא יהיה מיוצג על ידי אדם , אחר מהמכללה או בחבר הסגל האקדמי במכללה

  .ד"אחר לרבות עו

  

  העונשים     .4

צפוי לאחד או יותר מן העונשים , סטודנט שיימצא אשם בעבירת אתיקה ומשמעת

  :שלהלן

 אזהרה   4.1

 נזיפה   4.2

הנמצא , כוש ניתן לחייב סטודנטבמקרה של השחתת ר)קנס כספי   4.3

 (. בפיצוי כספי, בעבירת משמעת הכוללת נזק לרכוש או ספרייה אשם

או   פסילה של עבודה סמינריונית או שנתית, פסילת בחינה שהסטודנט נבחן בה  4.4

 . כל עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו

 . ודנט השתתף בהםביטול קורסים שנתיים או סמסטריאליים שהסט  4.5

 . עונש על תנאי  4.6

 . בכפוף לאישור ראש אורנים, הרחקת סטודנט מן המכללה לתקופה מוקצבת  4.7

 . בכפוף לאישור ראש אורנים, מן המכללה לצמיתות  הרחקת סטודנט  4.8

 . הרחקת סטודנט מן המעונות לתקופה מוקצבת או לצמיתות  4.9

האתיקה ומשמעת יירשמו בתיק האישי של הסטודנט שעניינו  סיכומי החלטות ועדת

 . נדון

תוך שבעה ימים ( בדואר רשום)הודעה על החלטת הוועדה תישלח לסטודנט בכתב 

 . מיום קבלת ההחלטה

  

  ועדת ערר     .5

 .ועדת הערר ממונה רק לצורך דיון בערעור ספציפי

. הוק שלושה מרצים אשר ימונו על ידי ראש אורנים ונציג סטודנטים-בוועדה יישבו אד

 :חברי הוועדה הם

 . ר ועדת הערר"יו    .א

 . נציג הפקולטה בה לומד המערער    .ב

 . מרצה נוסף     .ג

 (. ללא זכות הצבעה)האתיקה ומשמעת  דיקן הסטודנטים ונציג ועדת    .ד

  .נציג הסטודנטים    .ה

  

  נוהלי ערעור     .6

 . האתיקה ומשמעת להגיש ערעור זכותו של כל סטודנט הנמצא אשם בוועדת



יום מיום שליחת  30הערעור יוגש ליושב ראש ועדת האתיקה ומשמעת תוך   6.1

 . ההודעה לסטודנט

  ר הוועדה יאשר בכתב את קבלת הבקשה לערעור ויפנה את הערעור לראש"יו  6.2

 . אורנים

ועדת הערר תתכנס תוך . ראש אורנים ימנה ועדת ערר בהרכב הנזכר לעיל  6.3

 . שלושים יום מיום קבלת הערעור

  

 בסמכותה של ועדת הערר      .7

 . לדחות את הערעור  7.1

 . לקבל את הערעור  7.2

 . לשנות את ההחלטה או לבטלה  7.3

  .לקבל כל החלטה אחרת לפי שיקול דעתה בנסיבות העניין  7.4

  

 .סיכומי ההחלטות של ועדת הערר יירשמו בתיקו של הסטודנט שעניינו נדון

תוך שבעה ימים ( בדואר רשום)הודעה על החלטת הוועדה תישלח לסטודנט בכתב 

 .מיום קבלת ההחלטה

החלטה על הרחקה מאורנים לתקופה מוקצבת או לצמיתות מחייבת אישור ראש 

 .אורנים

 .ללא אפשרות ערעור, החלטת ועדת הערר היא סופית

  

  פעולת הרחקה אדמיניסטרטיבית על ידי ראש אורנים     .8

או /או פוליטי ו/במקרה של הפרת סדר על ידי יחידים או קבוצות על רקע בטחוני ו

סטודנט מאורנים על ידי / עובד / סיכון במרצה / ובמקרה של אפשרות לפגיעה , אחר

מתוקף , רשאי ראש אורנים, ועד להגשת תלונה משמעתית ודיון בה, קבוצה או/יחיד ו

 :לנקוט בצעדים אלו, אחריותו הכוללת

  .ים לתקופה של עד חודש/איסור כניסה לשיעור  8.1

 . איסור כניסה לקמפוס לתקופה של עד חודש  8.2

ת אם לא הוגשה תלונה משמעתי, להרחיב את תקופת האיסורים בחודש נוסף  8.3

 .והגורמים להפעלת האיסור עדיין בתוקף
 


