נספח ב
תקנון משמעת  -תלמידים
תחולה
 .1תקנון משמעת סטודנטים (להלן " -התקנון") יחול על כלל תלמידי המכללה.
הגדרות
 .2בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה לרבות לשון נקבה ,במשתמע וההיפך.
 .3בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם:
"המכללה"

1.3

המכללה לחברה ואמנויות (בהקמה) ,לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או
בפיקוחה או מסונף אליה בין אם באופן קבוע או ארעי.
" 3.2חבר סגל"
מי שממלא תפקיד הוראה ,הדרכה או מחקר בכל המסלולים והדרגות במכללה או מטעמה.
.3.3

"סטודנט" או "תלמיד"
מי שבעת ביצוע העבירה נכלל בהגדרות שלהלן:

3.3.1

מי שנרשם ללימודים במכללה ,מעת הרשמתו ,כל עוד הוא רשום כסטודנט לרבות
בתקופת חופשה ,ועד הפסקת לימודיו (ללא זכאות קבלת תואר) או עד לסיום לימודיו,
וכל עוד לא הוענק לו תואר.

3.3.2

מי שנרשם ללימודים במכללה ומועמדותו נדחתה  -מעת הרשמתו ועד דחיית הרשמתו.

3.3.3

מי שיירשם במכללה במסלול "שומעים חופשיים" בעת הרשמתו ועד סיום לימודיו
במסלול זה.

3.3

"עובד"
עובד המכללה או אדם המועסק מטעם המכללה (אף בהיעדר יחסי עובד-מעביד עם
המכללה) ואיננו חבר סגל.

3.3

"ראש התוכנית"
ראש יחידה לימודית ו/או שאיננה כלולה במסגרת התוכנית.

3.3

"נשיא"
נשיא המכללה.

3.3

"רשויות משמעת"

הממונה על המשמעת ,סגניו ,ועדת הערעורים ויו"ר ועדת הערעורים.
"קריית המכללה"

3.3

המתחם שבשימוש המכללה והכולל את מבני המכללה השונים והשטחים שביניהם.
"מתקני המכללה"

3.3

מבני המכללה ,אולמות ,חדרי לימוד ,חדרי מחשבים ,ספריות ,חדרי מעבדות ,מסעדות,
דוכני מכירות ,משרדים ,לרבות תכולתם ,ובלבד שנמצאים בתחום קריית המכללה.
3.13

"ועדה מרכזת"
ועדה קבועה של המועצה האקדמית ,הפועלת בשמה ומיישמת את מדיניותה
והחלטותיה בתחום האקדמי.

כללי משמעת
.4

סטודנט חייב למלא אחר כללי המשמעת הבאים:

3.1

לשמור על כבוד המכללה ,כבוד חברי הסגל ,עובדיה ,תלמידיה ואורחיה ,ולהתנהג
בצורה ההולמת את היותו סטודנט במוסד להשכלה גבוהה ואת עקרונות המוסד
הציבורי.

3.2

למלא בנאמנות את כל החובות הלימודיות ,המשמעתיות והאחרות ,כפי שהן חלות על
הסטודנטים לפי חוקת המכללה ,תקנותיה ונהליה.

3.3

לציית להוראות רשויות המכללה ,חברי הסגל והעובדים ,הניתנות עקב ובקשר למילוי
תפקידיהם ,בהתאם לתקנותיה ונהליה של המכללה.

3.3

לשמור על רכוש המכללה ועל הניקיון והסדר בתחומיה.

עבירות משמעת
.5
1.3

עביר ת משמעת היא אחת העבירות כדלקמן שנעברה על-ידי סטודנט:
התנהגות הנוגדת את עקרונות המוסר הציבורי ,וכל התנהגות שבגינה הורשע הסטודנט
בפלילים במעשה שיש עמו קלון.

1.5

התנהגות בלתי הולמת סטודנט מכללה ו/או התנהגות הפוגעת או עלולה לפגוע בכבוד
המכללה ,המבוצעת על ידי סטודנט בהימצאו בתחומי קריית המכללה ,במוסדות שונים
להשכלה גבוהה וכן בכל מקום אחר בו יימצא בתוקף היותו סטודנט מכללה.

1.1

התנהגות הפוגעת בכבודם ,בשלומם ,בגופם וברכושם של חברי הסגל ,עובדיה,
תלמידיה ,ו/או אורחיה של המכללה ,אם נעשתה בקשר למעמדם של הנפגעים כחברי
הסגל ,כעובדים ,כסטודנטים או כאורחים.

1.5

הפרעה לסדרי הוראה ומחקר וכן הפרעה לכל פעולה אחרת המאושרת על ידי
המוסדות המתאימים במכללה.

1.1

אי  -ציות להוראה של רשויות המכללה ,ובכלל זה לחברי הסגל ולעובדיה ,שניתנה
במסגרת מילוי תפקידיהם ,וכן אי  -ציות להוראות כאמור גם אם ניתנו מחוץ לתחומי
קריית המכללה.

1.5

סירוב להזדהות בפני עובד או חברי הסגל במסגרת מילוי תפקידם.

1.5

מסירת ידיעה כוזבת ביודעין למכללה ,או חיבור מסמך כוזב ,או הכנסת שינוי בכל
מסמך ,תעודה או רשומה מטעם המכללה ו/או הגשתו לרשויותיה ,לחברי הסגל או
לעובדיה לשם קבלת זכויות במכללה ,או בקשר ללימודים במכללה ,אם לטובת מוסר
הידיעה ,מחבר המסמך או המגיש אותו כאמור ,אם לטובת אחר.

1.5

הונאה בבחינה ,כולל הפרה של הוראות הנוגעות לכתיבה או להתנהגות במשך הבחינה
או סיוע לסטודנט אחר במעשה כזה ,ובכלל זה החזקת חומר שאינו מותר ,העתקה
מסטודנט אחר או מתן אפשרות לסטודנט אחר להעתיק ,התנהגות בניגוד להוראות
המשגיח או התנהגות הפוגעת במשגיח או תקשורת כלשהי עם נבחן אחר.

1.5

הונאה או מצג שווא בעבודת בית ,בעבודה סמינריונית ,או בעבודה אחרת המוטלת על
הסטודנט בקשר עם לימודיו ,כולל הפרה של הוראות הנוגעות לביצוע אותה עבודה
לרבות העתקה מאחר ומתן אפשרות לסטודנט אחר להעתיק.

1.35

מעשה תרמית אחר כלשהו ,או מצג שווא שנעשה לשם קבלה למכללה ,קבלת זכויות
במכללה או בקשר ללימודים בה ,אם לטובת עצמו ,אם לטובת אחר.

1.33

ביצוע מעשה שיש בו משום הטרדה ו/או התנכלות מינית ,כהגדרתם בחוק למניעת
הטרדה מינית ,התשנ"ח.1333 -

1.35

פגיעה ברכוש ספריות המכללה ובכלל זה :גניבת ספרים ,הסתרתם או השחתתם וכל
עבירה אחרת הקשורה בשימוש בספריות ,ולרבות העברה ללא היתר של זכות השימוש
במתקני המכללה ובמחשביה לידי אחר.

1.31

שימוש ברכוש המכללה לצרכים פרטיים ,לרבות שימוש בזמן מחשב לצרכים אישיים
ו לרבות פריצה למחשב המכללה או למחשב אחר באמצעות מחשב המכללה.

1.35

פריצה או הסגת גבול ברכוש המכללה או במתקניה בדרך אחרת.

1.31

הפרת תקנות ,הוראות ונהלי המכללה ,ובכלל זה הפרה של תקנות ,הוראות או הסכמים
המתייחסים לשימוש במתקני המכללה כולל ספרייה ,חדרי מעבדות ,אולמות ,מעונות
ושיכונים ,משרדים ,שטחים פתוחים ,מועדונים ,מתקני ספורט ומגרשי חניה.

1.35

גרימת נזק במזיד או ביודעין באמצעות מחשב לרכוש המכללה ו/או לעובדים במכללה
ו/או לצד ג' ו/או לרכוש צד ג' ,ולרבות מחיקת קבצים ,העתקתם שלא כדין או שינויים.

1.35

חניית רכב בתוך חצרות המכללה במקום אסור לחניה או במגרש חניה מוגבל או במקום
המיועד לרכב נכים ,מבלי שהסטודנט היה מצויד בתווית חניה מתאימה לאותו מקום.

1.35

אי  -קיום נוהל הגבלת העישון בתחומי המכללה ,כהגדרתו בחוק למניעת עישון
במקומות ציבוריים ,התשמ"ג.1333 -

1.35

אי  -הופעה או סירוב להעיד בפני רשויות המשמעת ,לאחר שקיבל הסטודנט הודעה
פורמלית על חובת התייצבות.

1.55

שיבוש הליכי משמעת לפי התקנון ,לרבות מתן עדות שקר ו/או העלמת עובדות בדיון
בפני רשויות המשמעת.

1.53

אי  -קיום החלטת רשויות המשמעת.

1.55

הפרת כללי המשמעת לפי תקנון זה ו/או הפרת נהלים או הוראות או תקנות של
המכללה או מי מטעמה ו/או התנהגות בצורה שאינה הולמת סטודנט במכללה ומעשהו
אינו בגדר אחת העבירות המנויות לעיל.

עונשים
.6

סטודנט שנמצא חייב בעבירת משמעת ,צפוי לאחד או יותר מן העונשים
המנויים להלן:

3.1

אזהרה ,נזיפה או נזיפה חמורה.

3.2

שלילה מהסטודנט לתקופה קצובה או לצמיתות ,קבלת פרס לימודים ,הנחה בשכר
לימוד ,מלגה ,ו/או כל זכאות אחרת בעלת משמעות כספית ,כולן או מקצתן .ביטול
זכויות או הישגים שנרכשו כתוצאה ממרמה.

3.3

מניעת שימוש במתקני המכללה כולל מעבדות ,ספריות ומגרשי חניה ,למשך
תקופה קצובה או לצמיתות ,אלא למילוי חובותיו הלימודיות המוטלות עליו כסטודנט.

3.3

פסילת בחינות המוטלות על הסטודנט בקשר עם לימודיו .דין פסילה כאמור,
כדין קבלת ציון נפסל בבחינה זו .פסילת עבודות בית ,עבודות סמינריוניות ,או עבודות
אחרות ,דין פסילה כאמור ,כדין קבלת ציון  3בעבודה זו.

3.3

ביטול קורסים שנתיים או סמסטריאליים מסוימים שהסטודנט השתתף בהם.

3.3

ביטול קבלת הסטודנט למכללה.

3.3

איסור לגשת לבחינות במועד מסוים או במועדים מסוימים.

3.3

עיכוב מתן תעודה או מתן אישור המעיד על לימודי הסטודנט או על סיום לימודיו ,למשך
תקופה שתיקבע.

3.3

ביטול שנת הלימודים השוטפת או חלקה .מימוש העונש טעון אישור נשיא המכללה.
במקרה בו נגזר על הנתבע עונש של ביטול שנת הלימודים או חלקה יושב לו שכר
הלימוד בגין תקופה זו .עם זאת ,במידה ויינתן בנוסף עונש של קנס לפי סעיף  3.11להלן,
ניתן יהיה לקזז מהחזר שכר הלימוד את סכום הקנס.

 3.13הרחקת הסטודנט מן המכללה לתקופה מוגדרת או לצמיתות ,לרבות איסור כניסת
הסטודנט ,במשך תקופת ההרחקה ,לתחומי קריית המכללה .בתקופת ההרחקה לא ניתן
יהיה לצבור נקודות לצורך לימודים במכללה על ידי לימודים בכל מסגרת שהיא .מימוש
ההרחקה טעון אישור נשיא המכללה.
 3.11קנס כספי בשיעור שלא יעלה על מחצית משכר הלימוד המלא השנתי לסטודנט
מן המניין ,שיעור המקסימום לא יחול על פיצוי כאמור בסעיף  3.12להלן.
 3.12חייב הסטודנט בפיצוי כספי בגין נזק חומרי ,לרבות בזבוז משאבים ,שגרם לרכוש
המכללה ובכלל זה הספריה ,וכן בגין נזק חומרי שגרם לעובדי המכללה ,או תלמידיה.
הפיצוי ייקבע על פי גובה הנזק .מועד פירעון סכום הפיצוי על ידי הסטודנט ,ותנאי
הפירעון ייקבעו לגבי כל מקרה בנפרד .קנס או פיצוי שנפסקו כעונש על הנתבע ולא
שולמו במועדם ,ייראו כחוב של הנתבע למכללה.
 3.13חיוב הסטודנט לעבודות שירות במכללה או מטעמה בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי
רשויות המשמעת.

 3.13חיוב בהתנצלות בכתב בפני הגורם שנפגע מהמעשה בו הורשע הסטודנט.
.7

בכל מקרה של הרשעה בהונאה בעבודת בית ,עבודה סמינריונית ,וכל מטלה אחרת
שאינה בחינה ,תיפסל העבודה/מטלה נשוא ההונאה .פסילה כאמור תיעשה בלא קשר
לכל עונש שיוטל על הסטודנט בעקבות הרשאתו בהונאה.

.8

עונש כאמור בסעיף  3.3לעיל ייקבע רק במקרים בהם בעיכוב מתן התואר יהיה תועלת
למיצוי הליכי המשמעת ,ולרבות הוצאה לפועל של ההחלטה והעונש.

.9

לא ייקבע עונש כאמור בסעיפים  3.3 ,3.3 ,3.3 ,3.3 ,3.3 ,3.3דלעיל בגין העבירות
המנויות בסעיפים  3.23 ,3.13 3.13 ,3.13 ,3.13 ,3.13 ,3.13 ,3.13 ,3.12 ,3.11דלעיל אלא
במקרים חריגים ומנימוקים שיירשמו.

.01

עונש על תנאי

 13.1רשויות המשמעת רשאיות להורות כי עונש לפי סעיפים  3.13 - 3.2לעיל או מקצתו,
יהיה על תנאי .התנאי הוא שהסטודנט לא יעבור עבירה או עבירות שייקבעו על ידי
רשויות המשמעת בתקופה מוגדרת.
 13.2סטודנט שנדון לעונש על תנאי לא ישא את עונשו ,אלא אם עבר תוך התקופה
שנקבעה אחת מהעבירות שנקבעו והורשע בגין עבירה כאמור תוך תקופת התנאי או
אחריה .תקופת התנאי תתחיל מיום ההחלטה אלא אם נקבע אחרת בגוף ההחלטה.
 13.3הורשע סטודנט כאמור בסעיף  13.2לעיל ,יופעל התנאי על ידי רשויות המשמעת ,ולא
יהא בכך כדי לגרוע מסמכויות רשויות המשמעת להטיל על הסטודנט עונש או עונשים
נוספים בגין העבירה החדשה שבגינה הופעל התנאי.

