תקנון המשמעת
 .1ממונה על המשמעת
הוועדה האקדמית העליונה תקים את מערכת המשמעת לסטודנטים ,שתמנה מתוכה חבר סגל
שיהיה ממונה על נושאי המשמעת וגוף נוסף שישמש ערכאה לערעורים.
 .2עבירות משמעת
עבירת משמעת הינה אחת העבירות כדלקמן שיעבור סטודנט:
)1

אי-ציות להוראות של רשויות המרכז הבינתחומי ,מוריו או עובדיו ,שניתנו על-ידם עקב
מילוי תפקידם ,או אי-ציות להוראות כאמור של הרשויות ,המורים או העובדים של
המוסדות שהעמידו את מתקניהם לשימוש המרכז הבינתחומי.

)2

מסירת ידיעה כוזבת ביודעין למרכז הבינתחומי ,או חיבור מסמך כוזב ו/או הגשתו
לרשוי ותיה ,למוריו או לעובדיו ,לשם קבלת זכויות במרכז או הסתרת מידע ביודעין ,או
עשיית מעשה תרמית לשם קבלת זכויות במרכז הבינתחומי או בקשר ללימודים במרכז
הבינתחומי.

)3

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

)4

הונאה או מצג שוא בעבודת בית ,בעבודה סמינריונית ,או בעבודה אחרת המוטלת על
הסטודנט בקשר עם לימודיו ,כולל הפרה של הוראות הנוגעות לביצוע אותה עבודה ,וכן
סיוע לאחר לעשות מעשה כזה.

)5

מעשה תרמית אחר כלשהו ,או מצג שוא שנעשה לשם קבלת זכויות באוניברסיטה או
בקשר ללימודים בה ,אם לטובת עצמו ,אם לטובת אחר וכן סיוע בעשיית כל מעשה
כאמור.

)6

הפרה של הוראות המתייחסות לבחינה ,לעבודת-בית ,לעבודה סמינריונית ,לעבודת-גמר
או לעבודה אחרת המוטלת על הסטודנט בקשר עם לימודיו ,לרבות הוראות בדבר
התנהגות במהלך בחינה בכתב או בחינה בעל-פה.

)7

העברת עבודה או מטלה או קובץ אלקטרוני המכיל את העבודה או המטלה לסטודנט
אחר ,לכל מטרה ,בין א ם להגשה או לסיוע לסטודנט אחר טרם החזרתה מבדיקה על ידי
המרצה.

)8

הפרה של תקנון או הוראות שימוש במתקני המרכז הבינתחומי או במתקני המוסדות
שבשטחם פועל המרכז הבינתחומי ,לרבות אולמות ,ספריות ,משרדים ,מגרשי חנייה ושטח
פתוח.
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)9

הפרעה לסדרי הוראה ומחקר במרכז וכן הפרעה לכל פעילות שאישרו רשויות המרכז
הבינתחומי או רשויות המוסדות שבשטחם פועל המרכז הבינתחומי וכן סיוע לכל הפרעה
כזו.

)10

שימוש במאגרי מידע שלא למטרה לשמה ניתנו ,תוך הפרת הסכמים בין המרכז
הבינתחומי והמו"לים ו/או הפרת זכויות יוצרים אחרת.

)11

פגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש המרכז הבינתחומי או ברכוש אחר המשמש לצרכיו או
ברכוש המוסדות שבשטחם פועל המרכז הבינתחומי.

)12

התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם ,בגופם או ברכושם של מורי המרכז הבינתחומי,
עובדיו או תלמידיו  ,או פגיעה בכבודם ,בגופם או ברכושם של מורי המוסדות שהעמידו את
מתקניהם לרשות המרכז הבינתחומי ,עובדים או תלמידיהם ,אם נעשתה ההתנהגות עקב
מעמדם כמורים ,כעובדים או כסטודנטים או בקשר למעמדם זה ,או אם נעשתה בשטחי
המרכז הבינתחומי או בתחומי המוסדות שבשטחם פועל המרכז הבינתחומי.

)13

התנהגות שאינה הולמת את כבוד המרכז הבינתחומי או מעמד של סטודנט.

)14

סרוב להזדהות בפני עובד או מורה במסגרת מלוי תפקידם.

)15

אי הופעה או סרוב להעיד בפני רשויות המשמעת.

)16

מתן עדות שקר או העלמת עובדות בדיון בפני רשויות המשמעת.

)17

התנהגות הנוגדת את עקרונות המוסר הציבורי ,וכן כל התנהגות שיש עמה
קלון.

)18

הטרדה מינית והתנכלות כקבוע בחוק למניעת הטרדה מינית  -התשמ"ח ,1998-תקנות
למניעת הטרדה מינית (חבות מעביד) ,התשמ"ח ,1998-והתקנון למניעת הטרדה מינית של
המרכז הבינתחומי.

)19

חל איסור טיפוס על גגות מבני המרכז הבינתחומי.

)20

ניסיון לעבור את אחת העבירות דלעיל.

עונשים
א .נמצא סטודנט אשם בעבירת משמעת ,יוטלו עליו אחד או אחדים מהעונשים הבאים:
)1

אזהרה ,נזיפה או נזיפה חמורה.

)2

ביטול הנחה בשכר לימוד או ביטול פרס לימודים או מלגה או ביטול הזכות לקבלם
לתקופה שתיקבע.

)3

מניעת שימוש במתקני המרכז כולל מעבדות ,ספריות ,מתקני ספורט ומערכות
מחשוב ותקשורת למשך תקופה שתיקבע.

)4

פסילת קורס ,שמשמעה רישום ציון נכשל ( )0בקורס ,איסור לגשת למבחן נוסף
באותו קורס ,וחובת מילוי כל מטלות הקורס במקרה של רישום מחדש לאותו קורס.

)5

פסילת עבודה המוטלת עליו בקשר עם לימודיו.

)6

הערת "הונאה חמורה" על גיליון הציונים של סטודנטים המואשמים בהעתקה
בבחינה.

ב.

)7

ביטול קורסים שנתיים או סמסטריאליים מסויימים שהסטודנט השתתף בהם.

)8

איסור לגשת לבחינה או לבחינות במועד מסוים או במועדים מסוימים.

)9

עיכוב מתן תעודה או מתן אישור המעיד על לימודי הסטודנט למשך תקופה
שתיקבע .ו/או מתן אישור ו/או מתן תעודה תוך ציון דבר העבירה שנעשתה.

)10

קנס כספי בשיעור שלא יעלה על מחצית שכר הלימוד שמשלם סטודנט מן המנין.

)11

הרחקה מחלק מהלימודים לתקופה שתיקבע לרבות איסור כניסת הסטודנט במשך
תקופת ההרחקה לתחומי המרכז.

)12

הרחקה מלימודים במרכז הבינתחומי לתקופה שתיקבע ,לרבות איסור כניסת
הסטודנט במשך תקופת ההרחקה ,לתחומי המרכז.

)13

הרחק ה מלימודים במרכז הבינתחומי לצמיתות ,לרבות איסור כניסת הסטודנט
לצמיתות לתחומי המרכז.

)14

ביטול זכויות או הישגים בלימודים שנרכשו כתוצאה ממרמה ,לרבות שלילת הזכות
לקבל תעודה או אישור המעידים על לימודים אלה.

)15

הטלת איסור על הסטודנט ,לתקופה מוגדרת או לצמיתות ,להשתמש במתקני המרכז
אלא למילוי החובות הלימודיות המוטלות עליו כסטודנט.

)16

חיוב הסטודנט בפיצוי כספי בגין נזק חומרי שגרם לרכוש המרכז ,ובכלל זה הספריה,
וכן בגין נזק חומרי שגרם לעובדי המרכז או תלמידיו .מועד ותנאי פרעון סכום
הפיצוי על-ידי הסטודנט יקבע לגבי כל מקרה בנפרד.

)17

חיוב הסטודנט לעשות שירות למרכז או מטעמו בתנאים ובמועדים שייקבעו על-ידי
רשויות המשמעת.

)18

גרירת רכב.

במקרים הבאים יטיל הממונה על המשמעת עונשי מינימום כדלקמן:
)1

העתקה במבחן כבוד – הרחקה מלימודים במרכז לצמיתות.

)2

הגשת עבודה סמינריונית שבעיקרה אינה מקורית – הרחקה מלימודים במרכז
לצמיתות.

)3

הגשת עבודה סמינריונית שאינה מקורית בחלקים נרחבים – הרחקה
מלימודים במרכז לשנתיים.

)4

העתקה בבחינה – הרחקה מלימודים במרכז לסמסטר.

)5

סיוע לתלמיד אחר בהעתקה על ידי מתן אפשרות עיון בעבודה או בבחינה –
הרחקה מלימודים במרכז לסמסטר.

ג.

עונש הרחקה חמור (עפ"י החלטת הממונה על המשמעת) יחול על סטודנט שימצא שהעתיק
עבודה שמחברה לא נתן את הסכמתו לכך.

ד.

הממונה על המשמעת רשאי להורות ,שעונש לפי פסקות א( )8עד א( )13בסעיף זה יהיה  -כולו
או מקצתו  -עונש על-תנאי .סטודנט שנידון לעונש על-תנאי לא יישא בעונשו ,אלא אם עבר,
בתוך תקופה שתיקבע בהחלטת הממונה על המשמעת  -תקופה שלא תפחת משנה ולא
תעלה על שלוש שנים (להלן "תקופת התנאי")  -עבירת משמעת מאלה שיפורטו בהחלטה

והורשע בשל עבירה כאמור ,בין בתוך תקופת התנאי ובין אחריה .אלא אם-כן ייקבע אחרת
בהחלטת הממונה ,תתחיל תקופת התנאי ביום מתן ההחלטה.
ה.

צעדי ביניים בהליכי משמעת :על פי שיקול דעתו של הממונה על המשמעת ,קיימת אפשרות
להפעלת צעד ביניים של איסור פרסום תוצאות בחינות ועבודות (ובכלל זה מתן גליון ציונים
או אישורי לימודים) לסטודנט שעומד נגדו הליך של דיון משמעתי.
במקרים חריגים ,בהם נשקפת סכנה לשלום הציבור ולניהול התקנון של המרכז ,רשאי
הממונה על המשמעת להוציא צו ביניים של הרחקה עד לסיום ההליך המשמעתי .על הליך
זה קיימת בפני הסטודנט זכות ערעור ,כמקובל במקרים של הרחקה לצמיתות מהלימודים.

.4

עבירות קנס
א .העבירות המנויות להלן יהיו עבירות קנס .שיעור הקנס יהיה כנקוב לצד כל עבירה.
.1

אכילה ושתייה בכתות –  100ש"ח.

.2

שימוש מכל סוג שהוא בטלפון נייד בשיעורים ובספרייה –  350ש"ח.

.3

חנייה בניגוד לכללים –  100ש"ח.

.4

חנייה במקום המיועד לחניית נכים –  350ש"ח.

.5

עישון במקום אסור לעישון –  100ש"ח.

ב .המרכז ואגודת הסטודנטים ימנו פקחים מטעמם ,אשר יהיו מוסמכים להגיש תלונה בגין
עבירת קנס ,וזאת מבלי לגרוע מזכותם של סטודנטים ו/או מרצים ו/או עובדי המרכז להגיש
תלונות בגין עבירות אלה ,מיוזמתם.
ג.

הואשם סטודנט בעבירת קנס ,תינתן לו הברירה לשלם את הקנס במקום להידון על העבירה
האמורה .לא שילם הסטודנט את הקנס תוך  30יום מיום שהודע לו על האישום וברירת
הקנס ,תפקע זכותו לברירת קנס ויתקיים דיון משמעתי באישום ,בפני ועדת המשמעת של
המרכז הבינתחומי.

ד .הואשם סטודנט בעבירת קנס לאחר שהורשע בשכזו בעבר ,תועבר התלונה להליך משמעתי
רגיל בפני הממונה על המשמעת ,ללא זכות ברירת הקנס.
ה .סטודנט אשר לא ישלם את הקנס שהוטל עליו תוך  30ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה
בעניינו ,דינו כמי שלא שילם שכר לימוד.
ו.

.5

על אף האמור בס"ק ג ,הואשם סטודנט בעבירת קנס לאחר שהורשע בגין עבירה דומה בהליך
משמעתי ,יעביר קובל האגודה את התלונה להליך משמעתי רגיל בפני הממונה על המשמעת,
אשר יהיה רשאי להטיל כל עונש בהתאם לסמכותו לפי סעיף  3לתקנון.

זכות ערעור על פסק דין משמעתי
א .בכל מקרה שבו פסק הממונה על המשמעת בדיון משמעתי עונש של הרחקה מלימודים ,רשאי
הסטודנט לערער בפני ועדת ערר ,והיא תהא רשאית לאשר ,להקל או לבטל את העונש שהוטל
בפסק הדין המשמעתי .הודעת הערעור ונימוקיה יוגשו בכתב לועדת הערר ,לא יאוחר

משלושים יום מיום שנמסרה החלטת הממונה על המשמעת לסטודנט .במקרה שנפסקה
הרחקה על תנאי ,לא תהיה זכות ערעור; ואולם ,אם הופעל התנאי בהליך משמעתי מאוחר
יותר ,יהא הסטודנט רשאי לערער גם על הרשעתו בהליך שבו נפסקה לו הרחקה על תנאי.
ב.

במקרה בו פסק הממונה על המשמעת עונש של ביטול מלגה בשווי של  ₪ 1,500ומעלה או
במקרה של קנס כספי ישיר ,תתאפשר בקשת ערעור בפני ועדת הערר.

ג.

ועדת הערר תמנה  3חברים ותורכב מנציגי סגל ההוראה ומנציג סטודנטים אשר יבחר ע"י
אגודת הסטודנטים ,כאשר הממונה על המשמעת איננו משתתף בדיון.

ד .תינתן זכות טיעון לסטודנטים שהורחקו מכוחו של פסק הדין המשמעתי .ועדת הערר תקבע
את היקף זכות הטיעון ואת הדרך למימושה.
ה .סטודנט שהורשע בעבירת משמעת שאין עליה ערעור בזכות ,יוכל ,בתוך  14ימים מעת
שנמסרה לו החלטת הממונה על המשמעת ,להגיש בקשה מנומקת בכתב ,לדיקן בית הספר
כדי שיתיר לו להגיש בקשה לרשות ערעור .העתק ההודעה יימסר לקובל וזה יהיה רשאי תוך
 14ימים להגיש לדיקן בכתב את תגובתו.
הדיקן רשאי לאשר בקשה כזו רק במקרים חריגים ,וכאשר נראה לו כי נפלה טעות חמורה
ביותר בהחלטת הממונה על המשמעת .לא אישר הדיקן את הבקשה ייחשב הדבר כדחייתה.
החלטת הדיקן הנה סופית.
אישר הדיקן את הבקשה ,יהיה הסטודנט זכאי בתוך  14ימים מעת שנודע לו על החלטת
הדיקן לבקש כי הבקשה שהוגשה לדיקן ותגובת הקובל יועברו ליו"ר ועדת הערר כבקשת
רשות ערעור .יו"ר ועדת הערר יהיה רשאי:
( )1לאשר את הבקשה ולהעבירה לוועדת הערר שתדון בה כערעור.
( ) 2להחזיר את הדיון לממונה על המשמעת בצרוף הנחיות לפי שיקול דעת יו"ר הוועדה.
במקרה כזה יתחדש הדיון בפני הממונה על המשמעת על פי ההנחיות האמורות.
( )3לדחות את הבקשה.
החליט יו"ר הוועדה כאמור בחלופות  1ו ,2-יהיה רשאי ליתן גם כל הוראה אחרת הקשורה
בהליך ובכלל זה השעיית העונש שהוטל עד להכרעה בעניין.
ו.
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בכל מקרה שבו יש זכות לסטודנט לערער ,תהיה זכות נגד למרכז לערער על קלות העונש.

סמכות חנינה
במקרים בהם הורחק סטודנט מהלימודים לתקופה שעולה על שנה ,ובהינתן נסיבות חדשות שלא
הובאו בפני ועדת המשמעת או הערר ,רשאי המורחק להגיש בפני נשיא המרכז בקשה לחנינה.
ועדת החנינה תדון בנסיבות החדשות ,והיא רשאית להמליץ לנשיא לחון את הפונה.
בועדת החנינה יהיו חברים :דיקן/נית הסטודנטים מתוקף תפקידו/ה ,פרופ' טל כץ -נבון ופרופ'
ישי בר.
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ייצוג ומשקיפים
א.

ועדת משמעת או ועדת ערעורים לא תתכנס ללא השתתפות הסטודנט שעניינו נדון בפניהן,
אלא אם כן ויתר על כך מראש או הוזמן לדיון בעניינו ולא הופיע ללא הצדק סביר.

ב.

לא יורשע מועמד או סטודנט בעבירת משמעת אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את
טענותיו ,בהתאם לנוהלי המוסד ,ולא יורחק מהלימודים אלא אם כן ניתנה לו הזדמנות
להשמיע את טענותיו בפני ועדת משמעת וזכות לערער על החלטתה בפני ועדת ערעורים.

ג.

סטודנט שהועמד לדין משמעתי רשאי להופיע לדיון בעצמו ,או מיוצג בידי סטודנט אחר ,או
בליווי עורך דין מטעמו .סטודנט המבקש להיות מיוצג בידי עורך דין חייב להודיע על כך
למרכז בכתב לא יאוחר מ 5-ימים לפני מועד הדיון.

ד.

אגודת הסטודנ טים רשאית לשגר משקיף לדיונים משמעתיים ,אלא אם כן התנגד לכך
הסטודנט המועמד לדין.

