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  תקנוני� �' פרק ב
  
  

  תקנו� הלימודי� 
  
  תקופת הלימודי�. 1
  
מלימודי חובה   וה� מורכבי�, )ה סמסטרי�שש(יהיה שלוש שני� לתואר מש� הלימודי�   )א(

  .ומסמינריוני�
  

אלא א� סיי� כל בחינותיו ומילא את יתר התחייבויותיו על פי  ,לא יקבל תלמיד את התואר  )ב(
  .מרכז האקדמילא יאוחר מאשר תו� שש שני� מיו� תחילת לימודיו ב, התקנות

  
  תלמיד שלא השלי� חובותיו תו� שש השני� האמורות יופסקו לימודיו ויהיה רשאי להירש�    )   ג(

  .רק לאחר שלוש שני�, א� יעמוד בתנאי הקבלה הרגילי�, מחדש       
  
  .י הדיק�"ייקבע ע, )ג(ק "די� לימודיו הקודמי� של תלמיד שחידש לימודיו כאמור בס)  ד(
  
י "שאושרה ע, א� לא תיכלל הפסקת לימודי� מרצו�, במניי� שש השני� תיכלל תקופת השעיה  )ה(

�  .הדיק
              
       

  השתתפות בלימודי�. 2
  
ההשתתפות . מוסדההוראה ניתנת בכל שעות ההוראה של ה: חובת נוכחות בשיעורי�. א

הכנת החומר הדרוש , בתרגילי� ובסמינריוני� ,חובהבלימודי� מחייבת נוכחות בשיעורי� 
  .עמידה במבחני ביניי� בכתב ובעל פה וביתר דרישות המורי�, כתיבת עבודות בית, לכ�

  
ולא ירשו� , ימי� בשעות חופפותלא ילמד תלמיד בשיעורי� המתקי: זמני הוראה חופפי�. ב

התגלה בטופס הלימודי� רישו� של שיעורי� חופפי� . שיעורי� כאלה בטופס הלימודי�
לא עשה כ� בתו� שבעה ימי� . יידרש התלמיד להודיע איזה מ� השיעורי� לא ייחשב לו  כאמור

  .תחליט על כ� המזכירות ותודיע לתלמיד על ההחלטה, מיו� שנדרש לכ�
  
  

  הלימודי� סדרי. 3
  

  .דקות 45שעה אקדמית היא בת    .א

  .התלמיד חייב להשתת# בשיעורי� באופ� סדיר   .ב

 15ימתינו התלמידי� למורה בכיתה , א� לא תבוא הודעה מ� המזכירות על ביטול שיעור   .ג
 . דקות לפחות

קיומו של   לאחר מכ� יכולי� התלמידי� להתפזר א� לא לפני שיודיעו למזכירות על אי      
  .השיעור

  

  לימודי עזר באנגלית . 4

  
חייב להוכיח כושר קריאה והבנה של טקסטי� מדעיי� באנגלית עד  מרכז האקדמיב תלמידכל     

, פסיכומטרי: השיבו% לרמות יעשה על פי בחינת מיו� חיצונית. ראשונהתו� לימודי שנה 
  . �"ר ואמיר"אמי

      
     



  : פטור מלימוד אנגלית נית� במקרי� הבאי�

 .שלמדו אנגלית כשפה זרה, בעלי תואר אקדמי מוכר .1

  .שהיא שוות ער� לתעודת בגרות ישראלית, בעלי תעודה מאר% דוברת אנגלית .2

בהצלחה  כי למדו שנתיי� ברמה תיכונית באר% דוברת אנגלית ועמדו, � המוכיחי�תלמידי  .3
     בבחינות 

  .וסד אשר שפת ההוראה בו היא אנגליתהבגרות במ       

והשיגו " מתקדמי�"כי סיימו ועמדו בהצלחה בקורס לאנגלית ברמת , � המוכיחי�תלמידי .4
    " פטור"
  .במוסד מוכר להשכלה גבוהה באר%      

  .ומעלה 134 ציו�, תלמיד שהשיג בבחינה הפסיכומטרית בתת המבח� לאנגלית .5

  
  

  
  קורסי�  ועבודות. 5
  

שינויי� ועידכוני� מתפרסמי� על לוחות . ככלל מתקיימי� הקורסי� לפי הפרוט בשנתו�  .א
י� /המורי� נקראי� להסדיר מבעוד מועד ביטול שיעור. ובאתר האינטרנט המודעות

ולהודיע ; י מילוי מקו� או שיעורי השלמה"כגו� מפאת שירות מילואי� ע, צפויי�
  . כגו� מפאת מחלה, בלתי צפוי בהקד� האפשרי על ביטול שיעור

  

להתייעצות ע� תלמידי�  רכז האקדמיבמהל� שנת הלימודי� יהיו המורי� זמיני� במ  .ב
ל ימסרו המורי� מספרי "בתקופת הפגרה וכ� לקראת נסיעה לחו. בשעות קבלה שבועיות

  .או כתובת/טלפו� בה� נית� יהיה להשיג� בצורה סבירה ו
  

המשקל יהיה זהה ) ז"נ(לכל קורס נית� משקל המתבטא בנקודות זכות  :משקל קורס  .ג
  .ללא קשר לשנת הלימוד או לחוג שהתלמיד משתיי� אליו, קורסב לכל התלמידי�

  

כל שעה שבועית . ז נעשית לפי היק# השעות של הקורס"הקצאת נ: נקודות זכות  .ד
וכתיבת עבודה  השתתפות בסמינר. ז אחת"מזכה את התלמיד בנ) ס"שש(סמסטריאלית 

  .ז בלבד"נ 4סמינריונית מקנה 
  

היא , סמינריוני�, תרגילי�, השתתפות התלמידי� בשעורי�: חובת השתתפות בקורסי�  .ה
אי השתתפות סדירה בלימודי� שוללת מ� התלמיד את זכותו לגשת לבחינות . חובה

יב חי) אבל, מחלה, מילואי�(תלמיד אשר ייעדר מהקורסי� מסיבות מוצדקות , הסיו�
  .להשלי� את החומר שהחסיר

  

תינת� בקורסי� שייקבעו מראש " סיי�"או " נכשל", "השלי�": הערכה  מילולית  .ו
�  .ויצויינו בשנתו

  

נית� להעביר קורסי� לעודפי� רק לאחר . הינו קורס שנית� עליו ציו� סופי: קורס עוד!  .ז
  .סיו� התואר

  
לפני תחילת שנת קורסי� שמתקיימי� במהל� הקי% ומסתיימי� : קורסי המש"  .ח

קורסי� שמסתיימי� . ירשמו כקורסי� של שנת הלימודי� הקודמת, הלימודי� החדשה
  .ירשמו כקורסי� של אותה שנה, אחרי תחילת שנת הלימודי� החדשה

  

רכז המ. נית� להגיש עבודות סמינריוניות באמצעות המזכירות בלבד: עבודות סמינריוניות  .ט
  .גשו ישירות למרצהלעבודות שיו היה אחראיילא  האקדמי

  

סמינר תו� /המורה ימסור ציו� על עבודת סיו� קורס: סמינר/בדיקת עבודת סיו� קורס  .י
  .הגשת העבודה חודשיי� מיו� 

  

בשו� מקרה לא . העבודות תוגשנה דר� התאי� המיועדי� לכ� בלבד :נוהל הגשת עבודה  .יא
 .קבלת עבודתו במזכירות באחריות התלמיד לודא.  ובאימייל בפקס  להגיש עבודות נית�



העבודות יוגשו ע� מספר תעודת זהות בלבד שירש� . תלמיד יגיש את עבודתו בדפוסה
�  .עבודה בשני קורסי� שוני�אותה חל איסור גמור על הגשת . המהווה שער, בד# הראשו

  

יש לפנות . מטפלת בדחיית המועדי� להגשת עבודות איננההמזכירות : דחיית עבודות  .יב
  . בכתבאו מתרגל /ישירות למרצה ו

  

וימסור אותה , של העבודה שהוא מגיש שמור לעצמו העתקהתלמיד חייב ל: אבדה עבודה  .יג
  .בד� העבודה המקוריתאולבדיקה במקרה של 

  

לקחנה עבודות שלא תי. עבודות תוחזרנה לתלמיד באמצעות המזכירות :ותשמירת עבוד  .יד
  .תושמדנהלאחר מכ� , חודש לאחר פרסו� הציו�מעל ידי התלמיד תישמרנה לא יאוחר 

  
בכל . לא נית� להגיש ערעור על עבודות ותרגילי�: ערעורי� על עבודות ותרגילי�  .טו

  .הסתייגות נית� לפנות למרצה בשעות הקבלה

  
  
  בתוכנית הלימודי� שינויי�. 6
  

מתחילת הקורס או שני הלימודי� עד סו# השבוע התלמיד רשאי לבצע שינויי� בתכנית   .א
  .רכז האקדמישיקבע על ידי המ, במועד מוקד� יותר

  

של  שניעד סו# השבוע ה ו על ידי התלמיד באמצעות אתר האינטרנטשעשינויי� לקורסי� י  .ב
. השינוי הוא על בסיס מקו� פנוי בקורס .' של סמסטר ב שניהשבוע הסו#  עדו' סמסטר א

נית� יהיה להקטי� את מכסת הלימודי� או  לא' מותר לשינויי� בסמסטר אלאחר המועד ה
  .'במועד השינויי� לסמסטר ב' לבטל קורסי� למעט קורסי� של סמסטר ב

  
  בחינות. 7
  

 'אמועד : הבחינות ייערכו בשני מועדי�, קורסי� שמתקיימות בה� בחינות: מועדי בחינות  .א
ושל קורס שהסתיי� , חופשת הסמסטריתקיי� ב, ראשו�השל קורס שהסתיי� בסמסטר 

 . במש� החופשה השנתית  בסמסטר השני 

 

  .הבחינות יתקיימו בדר� כלל בשעות הבוקר  .ב

  

  .'אחייב תלמיד להשתת# בבחינות במועד   ככלל   .ג
  

במהל� הסמסטר השני לגבי קורסי� , 'אלבחינה יתקיי� לאחר מועד ) 'מועד ב(מועד נוס#   .ד
ובמהל� החופשה השנתית לגבי קורסי� שנתיי� וקורסי� ' בסמסטר א      שהתקיימו 
 'בראשו� עשוי להתקיי� מועד הבחלק מ� הקורסי� שהסתיימו בסמסטר . 'מסמסטר ב

של הקורס  'ביחול מועד , החוזר בשני הסמסטרי�, בקורס סמסטריאלי. בחופשת הפסח
  .'בסמסטר של הקורס המתקיי� ב 'אבו זמנית ע� מועד ' סמסטר אמ

  

בי� , זהא� נבצר מתלמיד לגשת למועד  .של הקורס שהשתת# בו 'אהתלמיד ייבח� במועד   .ה
) בחינות חופפי� בקורסי� שוני� שהתלמיד חייב בה� יכגו� מועד( המוסד מחמת אילוצי� של

רשאי לגשת  .'בהוא רשאי לגשת למועד , )אבל, מחלה, מילואי�(ובי� מחמת אילוצי� אישיי� 
עליו להודיע על כ� , 'א של קורס ג� תלמיד אשר רוצה לתק� ציוני� שקיבל במועד  'בלמועד 

  . תלמידי�מיידית למזכירות 
  

תלמידי� . הרשות להבח� פעמיי� בשנה אינה זכות אוטומטית –) 'מועד ג(מועד בחינה מיוחד   .ו
  שנבצר מה� 

ג� תלמידי� שנבחנו . וחדאינ� זכאי� למועד בחינה מי', ונבחנו במועד ב' להבח� במועד א      
האפשרות . אינ� זכאי� להבח� במועד בחינה מיוחד', ונבצר מה� להבח� במועד ב' במועד א



ובמקרי� מיוחדי� לפי שיקול , לקבלת מועד מיוחד ניתנת רק בהקשר לשירות מילואי� פעיל
�  :דעת הדיק� כמפורט להל

  

י מועדי הבחינות של קורס תלמידי� שנבצר מה� בגלל שירות מילואי� פעיל להבח� בשנ .1
  .שהיו חייבי� להבח� בו

של בחינה זו ' א� שירתו בשירות מילואי� פעיל במועד ב', תלמידי� שנבחנו במועד א .2
 .וברצונ� לנסות לשפר את ציונ�

ימי�  21בגלל שירות מילואי� פעיל או ששירתו במש� ' תלמידי� שלא נבחנו במועד א.    3
 .הבחינהרצופי� במהל� הסמסטר שלפני 

זכאית , תלמידה שילדה בתקופה של עד שלושה שבועות לפני בחינה ולא השתתפה בבחינה  . 4
 .למועד מיוחד

 .במקרי� נוספי� לשיקול דעת הדיק� בלבד.    5

  
  

תוגשנה לא יאוחר משבוע ימי� , קורס ובחינות סו# בקשות למועד מיוחד של בחינת ביניי�  .ז
במידה שלא יוגשו בקשות עד . בהצגת אישורי� מתאימי� לפני קיו� המועד המיוחד ותלווינה

 .לא תתקיי� בחינה, שבוע לפני מועד הבחינה

 

תלמידי� שאושרה לה� בחינה במועד מיוחד ולא הופיעו לבחינה מבלי להודיע על כ� מראש   .ח
 .יקבלו ציו� אפס בבחינה, )עד שבוע לפני מועד הבחינה(

  

  .ג� א� הוא נמו� מהציו� הקוד�, הקובעבחינה הוא /הציו� המאוחר יותר בקורס  .ט
  

בהצגת . (האפשרות להבח� במועדי� מיוחדי� מוגבלת לשתי בחינות בלבד  בשנת לימודי� אחת
  ).אישורי� מתאימי� ובהתא� לנהלי�

  

ג� א� לא , מגליו� הציוני�, שאליה� נרש� התלמיד, בשו� מקרה לא נית� להשמיט קורסי�  .י
  .קיבל   בה� ציו� סופי

  

, בסו# כל שנת לימודי� נערכות בחינות מעבר בקורסי� הנלמדי� באותה שנה: בחינות מעבר  .יא
  .נקבע אחרת אלא א�

  

ה בקורס מסוי� במש� שנת מורתלמיד שלא מילא אחר דרישת ה: שלילת הזכות להבח�  .יב
לא יהיה רשאי , המורה שלא להתיר לו לגשת לבחינת המעבר החליט הלימודי� ובשל כ�

. ויהיה עליו ללמוד את הקורס מחדש בהתא� לתקנות, ועדי� שבאותה שנהלהבח� בשני המ
  .בלבד 'בהמורה רשאי ג� להחליט שעל התלמיד להבח� במועד 

  
  בחינות ביניי�. יג

  . כמועד מיוחדהמועד השני מוגדר , אחד בלבד מועדבחינות הביניי� ל.   1
במקרי� בה� משקל בחינת  .מהציו� הסופי 25%משקל בחינת הביניי� לא יעלה על .   2

  .יתקיימו שני מועדי�, 25%על הביניי� עולה 
במועד הראשו� או שנבח� ומעוניי� לשפר יוכל לעשות זאת ביניי� התלמיד שלא נבח� בבחינת . 3

מועד זה יחשב כאחד משני המועדי� המיוחדי� שבה� רשאי ). מועד מיוחד(במועד השני 
  .תלמיד להבח� בשנה

  
רק במקרי� אלא . בחינות בעל פה רכז האקדמילא מתקיימות במ ,ככלל: פה בחינות בעל. יד

מורה , תיער� בפני שני מורי�, בחינה שאושרה בעל פה. ובאישור הדיק�, חריגי� במיוחד
�  .המקצוע ומורה נוס# שיקבע על ידי הדיק

  
אישור תלמיד שכתב ידו אינו קריא יפנה בכתב על מנת לקבל : בחינות בכתב בלתי קריא. טו

לפי , או להדפסה, צילו� של הבחינה יינת� לתלמיד להעתקה בכתב יד קריא. לשיכתוב בחינות
. להחזיר את השכתוב שבוע מיו� הבחינה תלמידעל ה. בי� על ידיו ובי� על ידי אחר, בחירתו

לא הוחזר . התלמיד יצהיר כי הבחינה המועתקת היא העתק מדוייק של הבחינה המקורית
  ".נכשל"ייחשב הדבר כאילו צויי� עליה בהערה מילולית , השכתוב במועד

  



כ בשנתו� ובאתר האינטרנט "מפורסמי� בדתאריכי הבחינות : פרסו� מועדי הבחינות. טז
  .המועדי� המיוחדי� יפורסמו באתר האינטרנט במהל� השנה. בתחילת השנה

  
  :פורטי� להל�תלמיד יורשה להשתת# בבחינה בתנאי� המ: תנאי� להשתתפות בבחינה. יז

  ;לא נית� לרשו� קורס בדיעבד, הקורס רשו� בתכנית הלימודי� שלו.  1
  ;הוא מילא את הדרישות האקדמיות של הקורס.  2
  ;הוא הציג בכניסה לאול� הבחינה תעודה מזהה.  3
  .עמד בתנאי תשלו� שכר הלימוד . 4

  
על התלמידי� לקיי� את כל הוראות ההתנהגות החלות עליה� בזמ� : התנהגות בזמ� בחינה. יח

ולהישמע להנחיות " טוהר הבחינות"תו� כדי שמירה על , בחינה לפי תקנו� המשמעת
  . תלמידי� שיעברו על ההוראות יועמדו בפני ועדת משמעת. המשגיחי�

  
. ני תחילת הבחינותדקות לפ 15על התלמיד להיות בכניסה לאול� הבחינות : ניהול הבחינה. יט

זהותו של התלמיד תיבדק  .עליו לשבת באול� שנקבע לו ברשימת הנבחני� שעל לוח המודעות
 .תעודה מזההבכניסה לאול� יוודאו המשגיחי� שברשות התלמיד יש . (בכניסה לאול�

  ).וזהותו ייבדקו במהל� הבחינה תעודתו
  

תלמיד שאיחר לבחינה  .הבח� בבחינהדקות לא יורשה ל 30  תלמיד המאחר לבחינה למעלה מ. כ
כניסתו תתאפשר עד חצי שעה לאחר תחילת המבח� . לא יהיה זכאי   לקבל את זמ� האיחור

  . וזאת בתנאי שא# תלמיד לא יצא מהבחינה
  
, לפי שיקול דעתו, המשגיח רשאי. התלמיד ישב כפי שיפורס� ובהתא� להוראות המשגיחי� .כא

  .חר בכל עתלהעביר תלמיד ממקומו למקו� א
  

אלא א� כ� ניתנה רשות מפורשת לכ� בשאלו� ', בספרי� וכו, אי� להשתמש בבחינה במחברות .כב
כל החפצי� ירוכזו באול� הבחינה בהתא� להוראות "). ספרי� פתוחי�("הבחינה 

  . המשגיחי�
  
וכ� ירשו� , לקראת הבחינה יודיע המורה מהו חומר העזר המותר לשימוש בבחינה: חומר עזר. כג

פתקי� , חומר עזר יותר לשימוש בתנאי שאי� בו כל רישומי�. שאלו� הבחינה זאת על גבי 
   .ב"וכיו

  
דקות לפחות אחרי  30אלא כעבור , תלמיד לא יורשה לעזוב את אול� הבחינה מסיבה כלשהי  .כד

, עליו להחזיר למשגיחי� את השאלו� ואת מחברת הבחינה, במקרה כזה. שאלוני�החלוקת 
  .וייחשב כמי שהשתת# בבחינה

  
. במבחני� של עד שעתיי� לא תותר יציאה לשרותי� בשו� מקרה: כללי� ליציאה לשירותי�. כה

בכל . תנת� יציאה מבוקרת על פי החלטת המשגיחי�, במבחני� שאורכ� עולה על שעתיי�
  .מנע מלהפריע לשאר הנבחני� בכיתהמקרה יש להי

  
  !יענש באופ� חמור ביותר, שיתפס בעבירת העתקה תלמידעל פי החלטת ועדת הוראה 

  
  .אסור לנבחני� לשוחח ביניה� או להעביר חומר כלשהו זה לזה .כו

  
הנבח� ירשו� את שמו ואת מספר תעודת הזהות כולל שתי ספרות הביקורת על התלוש  .כז

הנבחני� . אי� לרשו� במחברת הבחינה ש� או סימ� אחר לזיהוי. הבחינההמחובר למחברת 
  .יניחו את תעודות הזיהוי שלה� על השולח� לפני תחילת הבחינה

  
. אי� לכתוב בשוליי�. על עמוד אחד של כל ד#, בכתב ברור ונקי, יש לכתוב את התשובות בעט .כח

ותימחק בצורה ברורה ) הבחינה בלבדשל מחברת (טיוטה תיכתב רק על צידו השני של הד# 
אסור לתלוש ". טיוטה"בראש עמוד הטיוטה יכתוב התלמיד בבירור . לפני מסירת הבחינה

  .דפי� מ� המחברת
  
  .יגיש המשגיח תלונה לועדת המשמעת, במקרה של הפרת ההוראות והתקנות .כט

  



, למשגיח) יידרש א�, ובכלל זה שאלו� הבחינה(ע� סיו� הבחינה יש למסור את המחברת  .ל
  .ולעזוב בשקט את אול� הבחינה

  
המוסמ� יהיה באול� הבחינה ככל /המורה :נוכחות המורה או המוסמ" על ידו בבחינה. לא

להשיב על , ויהיה זמי� בקרבת מקו� בכל מהל� הבחינה, הדרוש להבהרת שאלות הבחינה
  .המוסמ� במועד המיוחד לא חלה חובת נוכחות על המורה או. שאלות התלמידי�

  
בחינה . אלא באישור הדיק�, שעות 3מש� הזמ� המוקצב לבחינה לא יעלה על : מש" הבחינה. לב

זאת למעט הבחינה . והחלק השני יתקיי� לאחר הפסקה, ארוכה יותר משלוש שעות תפוצל
  .מש� זמ� הבחינה יצוי� על גבי שאלו� הבחינה. לתלמידי� שאינ� דוברי עברית

  

תלמידי� שאינ� שולטי� בעברית משו� שלא : � שאינ� דוברי עבריתהתאמות לתלמידי. לג
ואשר מבקשי� לקבל בשל , למדו בבית ספר או באוניברסיטה ששפת ההוראה בה� היא עברית

בסמו� ככל , יפנו בכתב לדיק� באמצעות המזכירות, כ� תוספת זמ� לכתיבת בחינותיה�
 .האפשר לאחר קבלת� ללימודי�

לו ללימודי� יהיו זכאי� לתוספת זמ� של רבע שעה על כל שעת בחינה תלמידי� כאמור שהתקב
בשנה השניה ללימודיה� יקבלו תוספת זמ� של רבע שעה לכל  . בשנה הראשונה ללימודיה�

למעט תלמידי� , זמ� בבחינות הבחינה ובשנה השלישית והרביעית לא תינת� הארכת
  .המשתייכי� למנהל הסטודנטי�

  
הדיק� רשאי לפטור מתקנה . מחברות הבחינה תועברנה לבדיקה בעילו� ש�: בדיקת הבחינות. לד

המורה ימסור את הציוני� למזכירות תו�  .כשהנסיבות מצדיקות זאת ,מסוימות   זו בחינות 
במקרי� מיוחדי� רשאי הדיק� לאשר הארכה למש� זמ�  .מיו� קיו� הבחינה שלושה שבועות
, בת, ב�(חינה או עבודה לתלמיד שיש לו קשר אליו מורה האמור לתת ציו� בב. בדיקת הבחינה

ימסור , לפי שיקולו, יפנה אל הדיק� אשר, או במקרה של ניגוד ענייני� )  'ב� זוג וכו, אח, הורה
י מורה נוס# או ינקוט כל אפשרות אחרת הנראית "י מורה אחר או ע"את העבודה לבדיקה ע

  .לו
  

 יוצע לו לבחור ,מחברת הבחינה של התלמיד אבדה לאחר שהובהר סופית כי: אובד� בחינות. לה
  : בי� האפשרויות הבאות

  ,לפני שנית� עליה ציו�במקרה של אובד� מחברת 
  .לגשת לבחינה חוזרת. 1
 2 . �  ).ציו� מילולי" (השלי�"לקבל ציו
ובתנאי שהמורה , א� היו כאלה, לקבל ציו� על סמ� ממוצע ציוניו החלקיי� באותו הקורס. 3 

  .ת ההוראה הסכימו לכ�או ועד

  
  :יוצע לתלמיד לבחור באפשרויות הבאות: אובד� מחברת לאחר שנית� לה ציו�במקרה של 

  .השארת הציו� על כנו. 1       
  .לגשת לבחינה חוזרת. 2       

  
נית� לראות ולקבל מחברות בחינה רק בתו� מועד ההסברי� ג� א� : שמירת בחינות והחזרת�. לו

באישור המורה יוכלו התלמידי� לקבל את מחברות הבחינה תו� . התלמיד אינו מעוניי� לערער
לאחר מועד זה תושמדנה המחברות ללא כל . חודשי� מתו� המועד שהוקצב לערעורי� 3

  .הודעה נוספת
  
  

  ציוני�. 8
  
מ� הציו�  30%שמשקלו יגיע עד כדי , שאי המורה לקבוע במקצועו ציו� חלקיר: ציוני� חלקיי�. א

  .להגדיל את משקלו של הציו� החלקי, במקרי� מיוחדי�, באישור הדיק� יוכל המרצה .הסופי
  
רשאי המורה להחליט על , בשיעור בו לא יינת� ציו� חלקי עבור השתתפות: )בונוס(ציו� מיטיב . ב

נקודות והוא  7ציו� מיטיב לא יעלה על  .די� שהצטיינו במהל� השיעורמת� ציו� מיטיב  לתלמי
  ). נקודות 100עד לשיעור של (יתווס# לציו� הסופי במקצוע 

  



מ� הציו�  40%רשאי המרצה להחליט על מת� ציו� מג� עבור השתתפות טובה עד כדי : ציו� מג�  .ג
  ).100מתו� (נקודות  45  מ ובלבד שציונו של התלמיד בבחינה לא יהיה נמו� ,הסופי במקצוע

  
התיקנו� נקבעו בועדת הוראה ומטרת� לשמור על אחידות בסיסית בציוני כללי : קנו�ית. ד

  .מידע מפורט יותר על כללי התיקנו� נמצא בתחנת המידע באתר האינטרנט. הקורסי� השוני�
  
מה� חובותיה� בקורס ומהו , בתחילת הקורס, המורה יודיע לתלמידי�: ציו� סופי בקורס. ה

הציוני� הסופיי� ניתני� על סמ� . משקל� היחסי של חובות אלה בקביעת הציו� הסופי
בחינות ביניי� ודרישות מיוחדות של , השתתפות בלימודי�, בחינות מעבר, עבודות בית

  .בעבודה בשו� מקרה לא נית� להמיר בחינת סו# קורס. המרצה
  
יוכל לשפר ציו� במועד , תלמיד המבקש לשפר ציו� באותה שנה בה למד את הקורס: שיפור ציו�. ו

תלמיד שלא יוכל לגשת למועד זה יוכל לשפר ציו� . מועד מיוחד לא נועד לשיפור ציו�, בלבד' ב
בחינה הוא המחייב ג� א� הוא נמו� /הציו� המאוחר יותר בקורס. בשנת הלימודי� הבאה

  .מהציו� הקוד�
תלמיד המבקש לשפר ציו� בשנה שלאחר מכ� יוכל לבחור א� ברצונו לשפר את כל המטלות  

שקלול הציו� , במידה שבחר לגשת רק לבחינה הסופית. בקורס או לגשת רק לבחינה הסופית
נית� לשפר ציו� רק . יהיה בהתא� לשקלול שנעשה באותה שנה בה למד התלמיד את הקורס

  .מועד מיוחד לא נועד לשיפור ציו�, בלבד' ב ו' במועדי א
כ� שיהיה תוא� לחומר הנלמד בשנה בה הוא מבקש לשפר את , האחריות על השלמת החומר

  .היא על התלמיד בלבד, ציונו
  .לפנות למזכירות ולחתו� על טופס בקשה לשיפור ציו�על התלמיד      

  
  
, תלמיד שניגש לבחינה בלי שהיה זכאי לכ� .בתחנת המידע, הציוני� יפורסמו: פרסו� ציוני�. ז

לא , מבחני� של תלמידי� החשודי� בהעתקה/תרגילי�/עבודות ציוני .לא יקבל ציו� בבחינה
  .יפורסמו עד תו� הברור המשמעתי בעניינ�

  
  סול� הציוני�. ח

  95 100  מעולה
  85 94  טוב מאוד

  75 84      טוב
  65 74  כמעט טוב

  60 64  מספיק
  0 59  נכשל

  
  

  :ערעורי� על ציוני בחינות  .ט

  
תלמיד השוקל  .המורה יפרס� את פתרו� הבחינה באתר או יספק הסברי� לתלמידי� . 1

ובמידת האפשר  באתרהגשת ערעור זכאי לראות את מחברתו על פי המועדי� שיפורסמו 
 ).הערות בגו# הבחינה דינ� כדי� הסבר בכתב(פה  לקבל מהמורה הסבר בכתב או בעל

רק א� מילא את , תלמיד רשאי לערער על ציוני בחינה, במידה ויתקיי� מועד הסברי�
  :התנאי� הבאי�

  .נכח במועד ההסברי�  .א

  . מתרגל/ בסיו� מועד ההסברי� החזיר את המחברת המקורית למרצה   .ב
  

, מכל סיבה שהיא, תלמיד שהוציא את מחברת הבחינה מהכיתה בה מתקיי� מועד הסברי�. 2
  .ג� א� נעשתה טעות חישוב, זכאי להגיש ערעורלא יהיה 

  
, פרסו� הבחינות באתרתו� שבוע ימי� מיו�  ,בעילו� ש� דר� תחנת המידעהערעור יוגש . 3

נימוקי הערעור . יפרט התלמיד את נימוקיו להגשת הערעור ערעורב, אלא א� נאמר אחרת
: נ� שייכי� לעניי� כגו�יש להימנע מנימוקי� אחרי� שאי. יתייחסו א� ורק לתוכ� הבחינה

אי קבלת הערעור תגרו� קשיי� מיוחדי� למערער או שנסיבות אישיות או אחרות מנעו 
  !ערעור לא מנומק לא יבדק .ב"בעד המערער מלהתכונ� לבחינה וכיו

  



הציו� שייקבע לאחר הבדיקה , לבדוק את הבחינה מחדש המורההחליט   החלטת המורה . 4
 המורההחלטתו המנומקת של ). הוא נמו� מהציו� הקוד� ג� א�(יהיה ציו� הבחינה 

  . תלמידעד החלטתו ישאר בתוקפו הציו� שעליו ערער ה, דר� תחנת המידעתימסר לתלמיד 
  

  
בערעור יפרט . רשאי להגיש את ערעורו לדיק�, תלמיד הסבור כי קופח מטעמי� אישיי�. 5

  .לדיק�התלמיד ג� את הסיבות שהניעו אותו לפנות ישירות 
  

או  הדיק� רשאי לשלול את אפשרות הערעור בבחינה א� הציו� נית� על ידי יותר מבוח� אחד. 6
 �אי� זכות ערעור על ציו� של "). אמריקאית"בחינה " (ברירה"א� בחינה היא בצורת שאלו

  .בחינה בעל פה שנערכה במעמד של יותר מבוח� אחד
    

הערעור ידחה על הס# א� המערער ציי� את שמו על גבי טופס הערעור או מחברת הבחינה . 7
או הבהיר את זהותו בדר� אחרת או א� הערעור מתבסס על נימוקי� שאינ� רלוונטי� 

  .לבחינה
  

  
  

  הכרה בקורסי�. 9
  
יוכל להגיש בקשה להכיר , רכז האקדמיקורס הנדרש במ במוסד אקדמי מוכרלמד ש תלמיד .א

יש להגיש לפני תחילת , בצירו# האישורי� המתאימי�, בקשה להכרה. לימודיו הקודמי�ב
הבקשות יימסרו באמצעות מזכירות . א� לא יאוחר משבועיי� לאחר פתיחתו, הקורס

אשר רשאי להתייע% ע� מורה , אישור הבקשה או דחייתה היא בסמכותו של הדיק�. תלמידי�
  .המקצוע או ועדת ההוראה

  
קורסי� . רכז האקדמיממוצע משוקלל יחושב רק על סמ� קורסי� שנלמדו במסגרת המ ציו�  .ב

  .לא ייכללו בחישוב הציו� הממוצע המשוקלל, רכז הקדמיי המ"שנלמדו במוסד אחר והוכרו ע
  

  .שכר לימודהנחה מפטור מקורסי� אינו מזכה ב  .ג
  

 תלמידרשאי להכיר בלימודיו של , הדיק�: חדש לשנת לימודי� מתקדמתתלמיד קבלת   .ד
או ציו� אחר , לפחות" עובר"א� קיבל בקורסי� אלה ציו� , בקורסי� שניתנו במוסדות אחרי�

תיבדק מידת ההתאמה של הקורסי� שנלמדו במוסדות האחרי� , לצור� כ�. י הדיק�"שיקבע ע
את רשימת , כזה תלמידלגבי כל , הדיק� יסכ� בכתב .מרכז האקדמילקורסי� הניתני� ב

ויפרט את תכנית , במוסדות השכלה אחרי� ואשר נלמדו על ידי, הקורסי� שהוכרו לו
   .סיכומי� אלה יוכנסו לתיקו האישי התלמידהלימודי� המחייבת את 

  
  
  
  

  הפסקת הלימודי� וחידוש�. 10
  

 לאחר שנרש� ושיל� את שכר, תלמיד המבקש להפסיק את לימודיו או שלא להתחיל בה�  .א
 , ודהלימ

  . יגיש לדיק� בקשה בכתב שבה יפרט את הטעמי� לכ�
  
לפי התנאי�  רכז האקדמיתהיה חזרת התלמיד ללימודי� במ, אישר הדיק� את הבקשה  .ב

וא� ירצה , במוסדיתבטלו לימודיו , הפסיק תלמיד את לימודיו ללא אישור הדיק�. שקבע
  .'המבקש להתקבל לשנה אלשוב וללמוד יהא דינו לכל דבר ועניי� כדי� כל מועמד חדש 

  
  .במקרי� מיוחדי� ובתנאי� שיקבעו על ידו רשאי הדיק� לאשר בדיעבד הפסקת לימודי�  .ג
  

  .לא תאושר הפסקת לימודי� לתלמיד שטר� מילא אחר תנאי המעבר משנה לשנה  .ד
 



  עמד בהצלחה בבחינות המעבר והיה זכאי לעבור  , לפחות, תלמיד שסיי� שנת לימודי� שלמה  .ה
  יהיה זכאי להמשי� בלימודי� על פי שיקול דעת הדיק�   לשנה הבאה בשעת הפסקת לימודיו        
  .ובתנאי� שיקבעו על ידיו       

  

של תלמיד שהפסיק את לימודיו  רכז האקדמיהדיק� יקבע את די� לימודיו הקודמי� במ  .ו
  .לתקופה העולה על שנה אחת

  
  
  
  חזרה על קורס. 11
  
באישור הדיק� רשאי תלמיד לחזור פע� אחת על קורס בשנה או : קורס הרשות לחזור על. א

לש� . בסמסטר שלאחר שנת הלימודי� שבה למד את הקורס לראשונה ובה נית� הקורס בשנית
  .כ� על התלמיד לחזור ולרשו� בטופס הלימודי� ולשל� שכר לימוד בהתא�

רשאי הדיק� להסתמ� על , כאמור לעיל, בקשת תלמיד לחזור על קורס בהחלטה שלא לאשר
: כגו�(וכ� שיקולי� מינהליי� ) תלמיד למד כבר קורס מתקד� יותר: כגו�(שיקולי� אקדמיי� 

  ).קורס מוגבל משתתפי� או עדיפות לתלמידי� אחרי�
  
  
תלמיד שנכשל בקורס חייב לחזור ולמלא אחר החובות השוטפי� : פטור מחובות שוטפי�. ב

  .  בקורס
  
  .אפילו הוא נמו� מהציו� המקורי, הציו� המאוחר יותר הוא המחייב  :ציו� הקורס. ג
  
הדיק� רשאי לקבוע קורסי� בה� ייאסר על התלמיד : הגבלת זכות החזרה בקורסי� קיימי�. ד

הדיק� רשאי להגביל את מספר הקורסי� עליה� . לחזור על הקורס א� נבח� בו בשני מועדי�
  .לתואררשאי תלמיד לחזור במהל� הלימודי� 

  
    

  תנאי מעבר. 12
  
  .בקורסי� שבה� נבח� התלמיד 60מצרי� ציו� ממוצע של לפחות  מעבר משנה לשנה. א
  
באישור  .לא ילמד תלמיד קורס מתקד� בא� נכשל בקורס קד� לקורס זה בשני המועדי�. ב

 �בקורס  "עובר"הדיק� נית� יהיה לשמוע קורס מתקד� א� לא להבח� בו לפני שהושג ציו
  .ווה תנאי קד�המה

  
תלמיד יחשב כתלמיד שנה מסויימת א� הוא לומד לפחות שלושה : תוק! שנת לימודי�. ג

  .קורסי� הניתני� באותה שנה
  
תלמיד שנכשל בקורס חובה חייב ללמוד אותו מחדש בשנה הראשונה לאחר : כשלונות בבחינה. ד

הקורס כדי� כל יתר התלמידי� לעניי� כל החובות הכרוכות בלימוד , דינו. השנה שבה למד אותו
לא . להרש� לקורסי� בה� נכשל תלמידבאחריותו של ה. בשנה בה הוא לומד מחדש את הקורס

יהיה התלמיד זכאי להתייצב לבחינה בשנה האמורה בלי ללמוד את , נית� קורס כזה מחדש
כשל נוס# על אלה שהוא חייב בה� ונ, הורשה התלמיד ללמוד ולהיבח� בקורס .הקורס מחדש

  .יובא הכישלו� בחשבו�  לכל דבר, בבחינה באותו קורס
  
תלמיד שנכשל בקורס כלשהו פע� אחת ובשל שרות צבאי נבצר ממנו להתייצב במועד אחר של  .ה

באותו קורס בשנת הלימודי� ) בשני מועדי�(יורשה להתייצב לבחינה , אותה שנת לימודי�
�על תלמיד כזה . מבלי שישתת# בלימודי�, א� אותו קורס נלמד מחדש בשנה זו, שלאחר מכ

הציו� החלקי והציו� המיטיב שקיבל באותה שנה בה למד . ומר הנלמדיחולו השינויי� שחלו בח
ומשקל� בציו� , לצור� חישוב הציו� הסופי, את הקורס יועברו אל השנה בה ייבח� בקורס

יהיה הציו� , א� לא נית� ציו� חלקי או ציו� מיטיב בשנה בה למד את הקורס. הסופי לא ישתנה
  .שיקבל בבחינה הציו� המלא והסופי

  



תלמיד שלא התייצב לבחינה בקורס חובה חייב לחזור וללמוד אותו : אי התייצבות לבחינה. ו
כדי� יתר התלמידי� בשנה בה , לעניי� כל החובות הכרוכות בלימוד אותו קורס, מחדש ודינו

  .הוא לומד מחדש את הקורס
  
ח� בקורס לאפשר לתלמיד להיב, מטעמי� מיוחדי�, רשאי, הדיק� בתיאו� ע� מרצה הקורס .ז

מלבד הבחינה , או לשחררו מכל חובה הכרוכה בלימוד הקורס, מבלי ללמוד אותו מחדש
  .בכפו# לכל תנאי שיקבע, הסופית

    
  
אול� . תלמיד שייכשל בקורס אחד ארבע פעמי� יופסקו לימודיו: מספר כשלונות מירבי. ח

יהא   ארבע פעמי� פרט לקורס חובה אחד שבו נכשל , תלמיד שסיי� את כל לימודיו לתואר
   .לאחר לימוד הקורס מחדש, הדיק� רשאי לאשר לו להבח� פעמיי� נוספות בשנה אחת

  
רשאי להירש� מחדש , תלמיד שלימודיו הופסקו בעקבות ארבעה כשלונות באותו קורס .ט

ולאחר שיעמוד בתנאי הקבלה שיהיו בתוק# בעת , רק כעבור שלוש שני�' כתלמיד שנה א
  .חידוש הרשמתו

  
  
  
  

  זכאות לתואר. 13
  
רכז האקדמי תלמיד זכאי לתואר בתנאי שהשלי� את כל התחייבויותיו למ : תנאי זכאות. א

  :כמפורט להל�, והשלי� את כל חובותיו האקדמיי�) ובכלל זה ההתחייבות הכספית(
  

  .ה� מבחינת היק# הקורסי� וה� מבחינת הרכב� המוסדהשלי� את לימודיו על פי דרישות  .1
  

2.   �  .בכל הקורסי� הנכללי� בממוצע ציוניו, לפחות 60קיבל ציו
 

  .לפחות 60השיג ממוצע ציוני� סופי בכל לימודיו של   .3
  

מורכב מכל הציוני� שקיבל התלמיד " בוגר"ציו� גמר לתואר  : משקל מרכיבי ציו� הגמר. ב
� המופיעי� הציוני� הסופיי .ז שהוענקו לכל קורס"בסיו� כל קורס ומשוקלל על פי מספר נ

כולל עד , חישוב הממוצע לתואר נעשה על פי הציו� המדוייק. הינ� מעוגלי�, בגליו� הציוני�
  .המצוי במחשב, שתי ספרות אחרי הנקודה

  
  
הציו� המספרי יקבע את רמת הסיו� ואת מעמדו היחסי : הגדרה מילולית של התואר בתעודה. ג

בתנאי שהציו� לא יהיה נמו� (ותו מחזור בא רכז האקדמישל התלמיד בקרב כלל המסיימי� במ
  :בהתא� לכללי� הבאי�, )מהס# שייקבע לכל רמה

  .95ציו� ס# מינימלי   מכלל התלמידי  1%   בהצטיינות יתרה  
  .90ציו� ס# מינימלי    עליוני�  5%בהצטיינות 

  .ט ואיל�"תחול על תלמידי� שהחלו לימודיה� בשנת תשס –הוראת מעבר 
  
  
  

  ממוצע הציוני�קביעת . 14
  
כל הציוני� שקיבל : )מצטייני סיו� תואר ומצטייני רשימת דיק�(ציוני� הנכללי� בממוצע . א

התלמיד בסיו� הקורס ייכללו בציו� הממוצע לאותה שנת לימוד וכ� בציו� הממוצע לתואר 
ייכלל רק , חזר תלמיד על בחינה או עבודה. ז שהוענקו לכל קורס"פי מספר נ  וישוקללו על

  .ז לתואר אשר בה� רשאי כתלמיד לקבל ציו� מילולי מוגבל"מספר הנ. הציו� המאוחר
  
הערכה  :הציוני� המפורטי� להל� לא ייכללו בחישוב הממוצעני� שאינ� נכללי� בממוצע ציו. ב

  .אינה משתקללת בממוצע  הציוני�, "השלי�", "סיי�", "עובר", "פטור"  מילולית כ
   



רכז רו לצור� המש� לימודי� במלימודי� מאוניברסיטאות אחרות שהוכ: זיכויי� אקדמיי�. ג
  .ולא יוכנסו  לממוצע, ללא  ציו�" פטור"ידווחו כ האקדמי

  
  :חישוב הממוצע לשנת לימודי�. ד

  .משקל הציו� בכל קורס יקבע לפי מספר נקודות הזכות שנקבעו לו .1
הציו� הממוצע המשוקלל של שנת לימודי� מסויימת הוא ממוצע כל הציוני� הסופיי� . 2

בכלל� ג� קורסי� משנה קודמת שהתלמיד חייב בה� וג� . באותה שנה  יד שקיבל התלמ
  .קורסי� אחרי� שהתלמיד הורשה ללמוד אות�

  .לא יכללו קורסי� שתלמיד לא ניגש בה� לבחינה. 3
  
  

  תלמידי� מצטייני�. 15
  הדיק� רשימת .א

ברשימת הדיק� יכללו . ברשימת הדיק� יכללו תלמידי� ותיקי� המצטייני� בכל שנתו� לימודי�
, מתלמידי תוכנית הבוגר 5%תלמידי� הלומדי� תוכנית לימודי� מלאה במספר שלא יעלה על 

ממוצע הביניי� ). כולל תלמידי� שלא ממשיכי� לימודיה� במרכז האקדמי בשנה שלאחר מכ�(
או  90לא יפול מציו� )  לפי ההרכב שיפורט להל�(הנכללי� ברשימת הדיק�  השנתי של תלמידי�

  . מס' גבוה יותר
  
  רשימת הדיק� .ב

ברשימת הדיק� יכללו . ברשימת הדיק� יכללו תלמידי� ותיקי� המצטייני� בכל שנתו� לימודי�
, גרמתלמידי תוכנית הבו 5%תלמידי� הלומדי� תוכנית לימודי� מלאה במספר שלא יעלה על 

ממוצע הביניי� ). כולל תלמידי� שלא ממשיכי� לימודיה� במרכז האקדמי בשנה שלאחר מכ�(
או  90לא יפול מציו� )  לפי ההרכב שיפורט להל�(השנתי של תלמידי� הנכללי� ברשימת הדיק� 

  .מס' גבוה יותר
  
  :אופ� חישוב הממוצע לרשימת הדיק� לתואר במנהל עסקי�. 1

  . ז"נ 33: 'שנה א
  . ז"נ 36: 'בשנה 
  .ז"נ 37:  'שנה ג

  
  :אופ� חישוב הממוצע לרשימת הדיק� לתואר בחשבונאות. 2

  . ז"נ 42: 'שנה א
  . ז"נ 35: 'שנה ב
  .ז"נ 39:  'שנה ג

  
תלמיד . לכל שנתו� יחושבו במסגרת נקודות החובה רק קורסי חובה השייכי� לאותה שנה .ג

ו לא יכללו בחישוב הממוצע לרשימת הדיק� מקצועות אל, שמשלי� קורסי חובה משני� קודמות
חישוב הממוצע . הינ� מעוגלי�, הציוני� הסופיי� המופיעי� בגליו� הציוני�. באותה שנה

  .לרשימת דיק� יעשה על פי הציו� המעוגל שמופיע בגליו� הציוני�
  
לא  ציוני� שינתנו או ישונו לאחר שפורסמה רשימת מצטייני� טנטטיבית על לוחות המודעות .ד

  .יכללו בממוצע לחישוב הצטיינות
  
ציוני המועדי� המיוחדי� . בלבד' ב -ו' הציוני� לצור� שיקלול הממוצע יכללו רק את מועדי א .ה

  .לא יכללו בשו� מקרה
  
  
לצור� חישוב . חישוב ממוצע הציוני� לרשימת דיק� יעשה לכל השנתו� ללא הפרדה למסלולי� .ו

  .לבדהממוצע ילקחו ציוני� מעוגלי� ב
  
" תלמידי� מצטייני�"כפי שמפורט בתקנו� בסעי' , תלמיד שאי� לו את מספר הנקודות הנדרש .ז

  . לא יוכל להכלל ברשימת המצטייני�
  
של תלמידי� הלומדי� תוכנית לימודי� מלאה וממוצע ציוניה�  1%רשימת הדיק� תכלול  .ח

� אקדמאי� קודמי� ואינ� על סמ� לימודי, אשר קבלו הכרה בקורסי� 90אינו נופל מציו� 
  . ז"נ 30לצור� חישוב הממוצע ילקחו בחשבו� .  מגיעי� למספר הנקודות הנדרש



תלמידי� הסבורי� שה� . שמות המועמדי� לרשימת הדיק� יפורסמו על גבי לוח המודעות .ט
זכאי� להיכלל ברשימה ואינ� מופיעי� בה יפנו בכתב למזכירות תו� שבועיי� מיו� פרסו� 

יתכ� כי תלמיד שפורס� ברשימה זו . רשימה זו היא טנטטיבית ואינה סופית. רשימת המועמדי�
, י הדיק�"תלמידי� שנכללו ברשימת הדיק� יקבלו תעודה חתומה ע. ופיתלא יכלל ברשימה הס

  .כ� יצויי� הדבר בגיליו� הציוני�. ושמותיה� יפורסמו על גבי לוח המודעות
  
לא יכלל ברשימת מצטייני הדיק� בשנת הלימוד בה , סטודנט שהורשע בבביצוע עבירת משמעת .י

  .נעברה    העבירה
  

  .ה ללימודי� לא יקבל מלגה כספיתסטודנט בשנתו האחרונ .יא
  
  

  מידע על התלמיד מסירת. 16
  
קבלת המידע תעשה . תלמיד זכאי לקבל מידע הנמצא אודותיו במאגר הציוני� : לתלמיד עצמו. א

התלמיד רשאי לייפות בכתב את כוחו של אד� . תלמידי�י פנייה של התלמיד למזכירות "ע
  .אחר לקבל את המידע שהוזכר

  
  .וסדתוח בפני רשויות הממידע על ציוני התלמיד יהיה פ: רכז האקדמילרשויות המ. ב
  
רכז ימסרו כל פרטי� אודות התלמיד לאד� או לגו� כלשהו שמחו� למ לא: לגופי� חיצוניי�. ג

  .אלא על סמ� בקשה של התלמיד, )פרט למסירת מידע המחוייבת על פי חוק( האקדמי
  
  

  שימוש בתוכנות מחשב. 17
  
אסור להעתיק תוכנות . וקיותמותר השימוש רק בתוכנות מחשב ח רכז האקדמיבמחשבי המ .א

שימוש במחשב הינו א� ורק למטרות  .מחשבי� אלו ואסור להשתמש בה� בתוכנות מועתקות
  .אקדמיות ולא לכל מטרה אחרת

  
יש להישמע . רכז האקדמיהתלמיד חייב להשתמש במחשב בהתא� להוראות החוק ולנוהלי המ .ב

או מחדל /ו, ולהימנע מכל פעולה וסדלהוראות איש המחשבי� ושאר הגורמי� המוסמכי� במ
  .או למידע המאוחסני� בו/לנתוני� ו, העלול לגרו� נזק למחשב

  
או אשר הגיעו לידי /בתוכנות אשר הועתקו שלא כדי� ורכז האקדמי אי� להשתמש במחשב המ .ג

  .המשתמש בכל דר� שיש בה משו� הפרת חוק זכויות יוצרי�
  
או /נתוני� ו, תוכנות, מיד בכל דר� שהיא לגבי המידעאחראי כלפי התל ואיננ רכז האקדמיהמ .ד

או אובד� שעלול להיגר� /כל הנובע מהשימוש שנעשה במחשב ולא תישא באחריות לנזק ו
  .לתלמיד כתוצאה מהשימוש במחשב

  
או לש� השגת גישה /לש� פריצה למערכות אחרות ורכז האקדמי המ יאי� להשתמש במחשב .ה

חייבות זו מהווה עבירת משמעת וא� עלולה להוות עבירה הפרת הת. בלתי חוקית אליה�
  .פלילית

  
  הדפסת עבודות בספריה. ו

כדי למנוע אפשרות , את המחשב בגמר עבודתו לכבותתלמיד שמדפיס עבודות בספריה חייב 
  .ג� הוא יעמוד לועדת משמעת, במידה שלא יעשה כ� ועבודתו תועתק. העתקה

  
  !יענש באופ� חמור ביותר, יתפס בעבירת העתקהתלמיד ש על פי החלטת ועדת הוראה

  
  פרסו� סיכומי הרצאות. 18
" מחברות בחינה"לרבות (עותק פומבי לסיכומי הרצאות בקורס שנית� במרכז האקדמי   .א

של המורה  מראש ובכתבייעשה א� ורק באישור ) ידי אגודת התלמידי�#שהופצו בעבר על
  .באותו הקורס

  .עבירת משמעת בי� א� יש בכ� פגיעה בזכויות יוצרי� ובי� א� לאהפרת הוראה זו מהווה   .ב



  ובעיות בריאות � בעלי ליקויי למידהתלמידי. 19
  
  או צרכי� מגווני�/ו תלמידי� בעלי ליקויי למידה. א

תלמידי� אלו יפנו למרכז התמיכה לתלמידי� ליקויי למידה במרכז ורק על סמ� החלטת רכזת 
נית� להגיש . לתיאו� פגישה יש לפנות למזכירות תלמידי�. מרכז התמיכה יאושרו הקלות

הבקשה , במידה ויתקבלו איבחוני� מעבר למועד זה, שבועות מתחילת כל סמסטר 6אבחוני� עד 
  .ר הבאתועבר לטיפול לסמסט

  התאמות בדרכי היבחנות ונוהלי� ספציפיי� ימסרו לתלמיד בפגישה אישית ע� רכזת המרכז
  . שני� מיו� הוצאתו 5תוקפו של איבחו� הוא 

  
  .מתחייב לקבל את המלצות המומחה ואיננרכז האקדמי המ* 
  
  
  תלמידי� בעלי בעיות בריאות. ב

ונזקק להתאמות , נאי הבחינה הרגילי�תלמיד אשר עקב בעיות בריאות אינו מסוגל להיבח� בת
, יפנה בכתב לדיק� ויצר# לפנייתו טפסי� רפואיי� המתארי� את בעייתו, בתנאי הבחינות שלו

  . ואת המלצות הצוות הרפואי להתאמות הנדרשות
או בסמו� להתעוררות הבעיה , התלמיד יגיש את בקשתו במהל� החודש הראשו� ללימודיו

  .הרפואית
  
  .י איננו מתחייב לקבל את המלצות הצוות הרפואיהמרכז האקדמ* 
  

  .ועל התלמיד יהיה לחדשו מדי שנה לפי הצור�, תוק# האישור יחול על אותה שנת לימודי� בלבד
  

  
  הוראות כלליות. 20
  
  שינוי הוראות. א

להוסי# , תקנה וכלל בשנתו� זה, רשאיות תמיד לשנות כל הוראה מרכז האקדמירשויות ה
  לגרוע , עליה�

  הודעה על שינויי� . ג� במש� שנת הלימודי�, בכל עת �לפי שיקול דעת, מה� או לבטל� בכלל
ג� א� השינויי� נקבעו או , כפו# תמיד לשינויי� כאלה וסדתלמיד במ. כאמור תתפרס�

  .הוחלט עליה� לאחר שהתחיל את לימודיו
  
  בקשות מיוחדות. ב

לתת לתלמיד הקלה מחובה המוטלת עליו , בנסיבות מיוחדות ויוצאות מ� הכלל, הדיק� רשאי
�  :אופ� הגשת בקשות מיוחדות. על פי התקנו

  

  .מוגשות דר� המזכירות לענייני תלמידי� רכז האקדמיבקשות תלמידי� לרשויות המ .1
  

  .ואליה� יצורפו האישורי� הנדרשי� לפי הנסיבות, יוגשו וינומקו בכתב, בקשות כאמור .2
 

  .בכתב תלמידתשובה לבקשות ימסרו ל .3
  
  פרסו� הודעות לתלמידי�. ג

באתר רכז האקדמי והוראות והודעות לתלמידי� מתפרסמות על לוחות המודעות של המ
קיימת אפשרות להצטר#  .התלמידי� חייבי� לעקוב בקביעות אחר הודעות אלו .טהאינטרנ

  .לפרטי� יש לפנות למזכירות, בתשלו� לשירות הודעות מייל ביט
  
  הסטודנטי�אגודת . ד

, לחוק זכויות הסטודנט 21שעומדת בכללי סעי# , התלמידי� זכאי� להקי� אגודת סטודנטי�
. הבחירות יתקיימו בתיאו� ע� ראש המוסד. ולבחור אליה את נציגיה�, 2007 –ז "התשס

, ע� זאת. את נציגי הסטודנטי�, רכז האקדמי יראה בנציגי אגודת סטודנטי� כאמורהמ
אלא א� כ� לא , המרכז האקדמי לא יכיר בסטודנט שהורשע בועדת משמעת כנציג סטודנטי�

�, נגזר עליו עונש הרחקה בפועל או על תנאי והממונה או ועדת הערעורי� קבעו בפסק הדי
  .אי� בהרשעה קלו� וכי התלמיד יוכל לשמש כנציג סטודנטי�כי , מטעמי� מיוחדי� שיירשמו

התקנו� כולו כפו! לתיקוני� ולשינויי� שיוכנסו בו בכל עת על פי החלטת המוסדות 
  המוסמכי� של המרכז האקדמי



 תקנו� הספרייה

 

  
  

  :נוהל השאלה
  .ספרי� ותדפיסי� ע� סרט לב� ניתני� להשאלה

  .ספרי� ניתני� להשאלה עד שבוע ימי� בלבד
  .או על פי שיקול דעת� של הספרניות, ספר מבוקש מושאל ליומיי� 

  .� להשאלהניתנילא ספרי� ותדפיסי� ע� סרט אדו� 
  .סדרות ופסקי די� אינ� ניתני� להשאלה, כתבי עת, מילוני�, אנציקלופדיות, אוגדני�

  .פריטי� 5נית� לשאול עד 
  .4 1000ס "בוגר המרכז זכאי להמשי� ולהשתמש בשירותי הספריה תמורת המחאת ערבו� ע

  
  :נוהל החזרת ספרי�

  .ליו�4  10איחור בהחזרת ספר יחייב הטלת קנס 
  .רשאית לדרוש החזרת ספר ג� לפני המועד שנקבע הספריה

�  .יוטל עליו כפל קנס, סטודנט שיאחר בהחזרת ספר מוזמ
  .סטודנט שיאחר בהחזרת ספר יהיה חסו� להארכה נוספת

  
  :הארכת מועד השאלת ספרי�

  :הארכת ספר מושאל אפשרית באחת מ� הדרכי� הללו
  בדלפק הספרניות*
*�  באמצעות שיחת טלפו
  מיילבשליחת *
  דר� קטלוג הספריה*

  .המועד הקובע הוא המועד המופיע במחשב
  !י קורא אחר ובאישור הספרניות בלבד"הארכה תתאפשר בתנאי שהספר אינו מוזמ� ע

  
  :הזמנת ספרי�

  .הזמנת ספרי� מתבצעת א� ורק על פי תור .לא נית� להזמי� ספר לתארי� מסוי�
לא נית� להזמי� ספר כל עוד קיימי� (לו הזמנת ספר תתבצע א� ורק א� כל העותקי� הושא

  ).עותקי� על המד#
  .על הסטודנט מוטלת האחריות לבדוק את מיקומו ברשימת הממתיני�

  .שעות 48ספר מוזמ� ישמר 
  

  :אובד� ספרי�
  .קורא שאיבד ספר חייב לרכוש ספר חדש במקומו

  
  :כללי התנהגות בספרייה

  !בספריה חובה לשמור על השקט
  !מוש בטלפוני� ניידי� בתחומי הספריהחל איסור על שי

  )!מלבד מי�( אי� להכניס מזו� ושתיה
  !העישו� אסור

  ).כולל תיקי מחשב ניידי�(אי� להכניס תיקי� לספריה 
  .חייב לעשות כ�– מרכז האקדמיקורא המתבקש להזדהות ולמסור את פרטיו האישיי� לעובד ה

  .צפוי לעמוד בפני וועדת משמעת סטודנט שהפר הוראות הספריה
  
  
 

  
  
  
  



  שכר לימוד ותשלומי�תקנו� 
  

  שכר לימוד
  
  .ידי הנהלת המוסד מדי שנה גובה שכר הלימוד נקבע על.   1
  
מדי כפי שייקבע  , התלמידי� יחוייבו בשלוש השני� הראשונות בתשלו� מלא של שכר הלימוד.   2

  .שנה
        

אגודת הסטודנטי� ייגבו בנפרד ובהתא� ותשלומי� נלווי� כגו� תשלומי� לביטוח לאומי .  3
  .והחלטת המוסדות הנוגעי� בדבר תלמידלצורכי ה

  

בתו� תקופת הרישו� ולאחר עריכת השינויי� במערכת הלימודי� זכאי�           אישור לימודי� .4
  .שה לאישורי� נוספי� כרוכה בתשלו�בק. התלמידי� לקבל אישורי לימודי� וגיליו� ציוני�

  

  :אשר ילמד מעבר לשלוש שני� תלמיד .5

  .שכר לימוד  300%ישל�   עבור שלוש שני�   .א
  

ללא קשר , משכר הלימוד לאותה שנה 10%ישל�  –עבור כל שנה נוספת או חלק ממנה   .ב
  .      להיק# שעות הלימוד

  
בכפו# למועדי התשלו� שנקבעו לאותה שנה ובכל , חייב לשל� שכר לימוד מדי שנה תלמידכל 

תשלו� שכר לימוד . מקרה עד לסיו� לימודיו באותה שנה ולפני התייצבותו לבחינות באותה שנה
  .לגשת לבחינות תלמידחלקי יבטל את זכותו של ה

 .ו� לימודי� וקבלת תעודהיחשב כמוותר על זכותו לסי, התקנו� קובע כי מי שלא ישל� במועד
 .לא יוכל להירש� להמש� לימודי� א� לא עמד בתנאי התשלו� שנקבעו בשעת קבלתו תלמיד
  .רכז האקדמישלא שיל� מלוא שכר הלימוד לא יהא זכאי לקבלת אישורי� שוני� מהמ תלמיד

  
  

  סוציו אקונומיות מלגות
במקרי� משכר הלימוד  25%בה עמיד לרשות התלמידי� הנזקקי� מלגות עד גוי מרכז האקדמיה

  ). לא כולל תשלומי� נלווי�(חריגי� בלבד 
יפנה לוועדת המלגות בבקשה להענקת , י�שאינו יכול לשאת בהוצאות הכרוכות בלימוד תלמיד
ועדת המלגות תבדוק כל בקשה תו� התחשבות בהישגי� האקדמיי� ובמצבו הכלכלי של . מלגה

  .גות במקרי� חריגי� וקשי� במיוחדותית� מל לפי מפתח עדיפויות תלמידה
  
  

  מלגות בעבור פעילות חברתית
רשאי להעמיד מלגות שנתיות ג� לתלמידי� שישמשו כרכזי ספורט או ישתתפו בנבחרות  וסדהמ

 ולפי שיקול דעת רכז האקדמיי המ"היק# המלגה והתנאי� להענקתה ייקבעו מעת לעת ע. ספורט
רשאי להחתי� תלמידי� אלו על כתב  וסדהמ. כלשהי בכ� מחוייבות וומבלי שיש עלי, הבלעדי

  .התחייבות המסדיר את התנאי� להענקת המילגה
  
  

  מלגות הצטיינות
מצומצ� של תלמידי� מלגת הצטיינות מיוחדת על פי השגי� יוצאי ' המרכז האקדמי מעניק למס

  .זז משכר הלימודהמלגה הכספית בעבור הצטיינות תקו. דופ� בלימודיה� ולפי שיקול דעת המרכז
  

  .תלמיד שמפסיק לימודיו לא רשאי לקבל מלגה ויהא עליו להחזירה
  

מלגה , על בסיס סוציו אקונומי באותה שנה שהורשע בועדת משמעת לא זכאי לקבל מלגה תלמיד
הורשע לאחר חלוקת המלגות יהיה עליו להחזיר את ש תלמיד. על בסיס פעילות חברתית לא תשלל

  .המלגה שקיבל
  

המזכה  וסדשמשתת# בפרוייקט של המ תלמיד, רכז האקדמינית� לקבל מלגה כפולה מהמלא 
  .פרט למלגת הצטיינות, וסדלא יוכל לקבל מלגה נוספת מהמ, במלגה



  
שסיי� שלוש  תלמיד. סכו� המלגה יהיה יחסי לשכר הלימוד אותו שיל� התלמיד באותה שנה

שלומד  תלמיד. ה זכאי להגיש בקשה למלגהוחצי שנות לימוד ומשל� עבור השלמות בלבד לא יהי
יקבל את החלק היחסי על פי אחוזי התשלו� אות� משל� , תוכנית חלקית ויהיה זכאי למלגה
  באותה שנה ובכל מקרה לא יותר 

  .100%  מ
  .סכו� המלגה יקוזז מ� החוב, שבעת חלוקת המלגות חייב כס# תלמיד

  
  ביטול הרשמה

תשלו� עבור : לא מוחזרי� לו בשו� מקרה הכספי� הבאי�  מועמד שהתקבל וביטל לימודיו 

  .מדמי המקדמה 50%יוחזרו  15/09/10עד  –תשלו� המקדמה . ודמי רישו�, ערכת רישו�
  

  חופשת לימודי�
ל "תלמיד שבקשתו תאושר יחוייב בשנה. תלמיד המבקש שנת חופשה יגיש בקשה למזכירות

משכר הלימוד המלא בנוס# לשכר  10%פשה בתוספת חידוש לימודי� בס� של שלאחר שנת החו
תלמיד שבקשתו תאושר יחויב בדמי רישו� כפי שנהוג לגבי תלמיד חדש שנרש� . הלימוד הרגיל

  .רכז האקדמילמ
  
  

  הארכת לימודי�
 תלמיד שלא סיי� את לימודיו בתו� שלוש שני� וחצי ומעוניי� להמשי� בלימודיו יבקש אישור

לימודי� מעבר לעיל לעני�  5יחוייב בשכר לימוד נוס# כאמור בסעי# , א� בקשתו תאושר. לכ�
  .לשלוש שני�

  
  

   חזרה על קורסי�  ומסירת עבודות באיחור
במידה שה� חורגי� מעבר לשלוש , או לא נבח� כלל בה� נכשל י�לחזור על קורס הנדרש תלמיד

  .לעיל 5ט בסעי# שני� וחצי יחוייב בתשלו� נוס# בהתא� למפור
  . 4 750תלמיד שחוזר על קורס שפה זרה ידרש לשל�  

 � כלתלמיד שנדרש ללמוד לימודי� עודפי� כתוצאה מהרשעתו בועדת משמעת יחוייב לשל� בגי
  .ל ג� א� הוא לומד את הקורס במסגרת שלוש שנות הלימודי�"משכ 2.5%קורס 

  
  

  חובת תשלו�
הסדרת . במלוא� ובמועד� רכז האקדמיהלימוד למהתלמיד חייב להסדיר את תשלומי שכר 

או מילוי טפסי� ללימודי� ה� התחייבות חוקית של התלמיד לתשלו� שכר /התשלו� הראשו� ו
דמי . לא ייקלט טופס לימודיו, תלמיד אשר לא יסדיר את תשלו� המקדמה לשכר הלימוד. הלימוד

  . על פי הרשו� בתקנו�, בנוגע למקדמה. הרישו�  אינ� מוחזרי� בכל מקרה
  
  
  

  סקת לימודי�הפ
  

ומסיבות כלשה� החליט להפסיק , תלמיד שהחל לימודיו בשנת הלימודי� או טר� החל לימודיו
  .הודעות טלפוניות לא תחשבנה, רכז האקדמייודיע על כ� במכתב רשו� למ, את לימודיו

יחשב כממשי� לימודי� וידרש לשל� את מלוא שכר , תלמיד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודיו
  .דהלימו

  
  תקנו� החזר שכר לימוד � ביטול לימודי�

  
  :הודעה על הפסקת לימודי� והתשלו� בו חייב התלמיד שברצונו להפסיק לימודיו

  
  הסכו� בו חייבי�  תארי"

  מהמקדמה 50%  15/09/11עד 
  מהמקדמה 75%  30/09/11 16/09/11
  המקדמה כולה  30/10/11 01/10/11

  



הכלל לגבי ביטול לימודי� חל על כלל התלמידי� כולל אלו שנרשמו לאחר התאריכי�  :הערה
  .המפורטי� לעיל

  
  .תשלומי� 8  תשלו� יחסי לפי חלוקה ל+ תגבה מקדמה , החל מתחילת שנת הלימודי�

  
, תשלומי� לחודשי� אוקטובר+ במקדמה  תלמיד שמבטל לימודיו בינואר יחוייב: לדוגמא
  .דצמבר וינואר, נובמבר

  
  .ישל� כאילו למד כל החודש, תלמיד שיודיע על ביטול לימודי� באמצע חודש

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  
  
  
  

התקנו� כולו כפו! לתיקוני� ולשינויי� שיוכנסו בו בכל עת על פי החלטת המוסדות 
  .המוסמכי� של המכללה



  

  

  

  

  תקנו� משמעת

  
  
  

  הגדרות �' סימ� א

  

  :בתקנו� זה יהיה למונחי� הבאי� המוב� כדלקמ�

  

  :אחד מאלה" רכז האקדמיהמ"

  ; ")רכז האקדמיהמ"  להל� ( המרכז האקדמי למשפט ולעסקי� .1

  

  ;רכי הוראה או מחקרולצ ואו מסונ# אלי רכז האקדמיכל מוסד הנמצא בשליטת המ .2

 

מרכז תלמיד של ה"נמצא בו לצורכי לימוד או מחקר כ האקדמירכז כל  מוסד שתלמיד המ .3

  ';לשכה לסיוע משפטי וכד; ספריה אקדמית; לענייני משפחה כגו� בית המשפט, "האקדמי

 

  .רכז האקדמיהדרכה או מחקר מטע� המ, מי שממלא תפקיד הוראה    "מורה"

  

ואינו  יואו בשירות רכז האקדמיאו אד� המועסק על ידי המ רכז האקדמיעובד המ"   עובד"

  .מורה

  

לתקנו� זה  וכ� עבירות על כללי   13העבירות המפורטות בסעי# כל אחת מ" עבירת משמעת"

שידול או , לרבות ניסיו�, רכז האקדמיהמשמעת שיקבעו מעת לעת ויפורסמו בדר� המקובלת במ

  .סיוע לעבור עבירות כאמור

  

   "תלמיד"

מעת הרשמתו וכל עוד   כתלמיד  ויד  ל עלונתקב רכז האקדמימי שנרש� ללימודי� במ .1

  .כולל בחופשת הלימודי�, הוא רשו� כתלמיד

  

מרגע הרשמתו ועד קבלת   ובקשתו נדחתה , מי שהגיש מועמדותו להתקבל כתלמיד .2
  ;הדחייה תהודע

  



  ;א� טר� קיבל תעודה, מי שסיי� את חוק לימודיו .3
  

ייחשב כתלמיד לעניי� תקנו� זה עד סו# , מי שהתקבל כתלמיד לשנת לימודי� מסוימת .4

  השנה 

  ;א# א� הפסיק לימודיו לפני תו� שנת הלימודי�, האקדמית

 

ג� לאחר שסיי�     רכז האקדמיאו שהציג מועמדותו למ רכז האקדמימי שהיה תלמיד במ .5

  או הפסיק    /ו

למעשי� שעשה בעת  שהיה תלמיד או מועמד  בקשר  או נדחתה מועמדתו /לימודיו  ו

  .רכז האקדמיקבלה למ

  

  
  
  
  
  
  

  רשויות   המשמעת � ' סימ� ב

  

  רשויות  המשמעת)  1
  

המורכבת    ועדת המשמעת, ראש המרכז האקדמי: ה� רכז האקדמירשויות המשמעת במ  .א
לענייני וועדת הערעורי� ") הועדה"  להל� (, וסגניו) הממונה: להל�( מהממונה על המשמעת

  .משמעת
  

או , ל המרכז האקדמי"מנכ. מזכיר ועדת המשמעת וועדת הערעורי�, התובע: רשויות אחרות  .ב

  .מי שימונה על ידו ישמש תובע בדיו� המשמעתי

  

  בחירת  הממונה  וסגניו )  2
  

  .לתקופה קצובה רכז האקדמיראש המרכז האקדמי ימנה את הממונה מקרב מורי המ  .א
  

  .בהסכמת ראש המרכז האקדמי ,שהוא ג� ממלא מקו�, סג�לו רשאי למנות הממונה   .ב

  

  הרכב ועדת המשמעת)  3
  

  היא רשאית לדו� ג� בהרכב של שניי� , אול�. ועדת המשמעת תדו� בהרכב של ד� יחיד  .א
  .א� החליט על כ� הממונה, )הממונה וסגנו(

  

, לעניי� העונשבי� לעניי� ההכרעה עצמה ובי� , במקרה של מחלוקת בי� הממונה לבי� סגנו  .ב

  .תכריע דעתו של הממונה

  

  

  



  ממונה וסג�)  4
  

די� החלטה או פסק די� של סג� כדי� . כל סמכות המסורה לממונה על המשמעת מסורה ג� לסגנו
�  .החלטה של הממונה לכל דבר ועניי

  

  חלוקת  התיקי� וקביעת  המועדי�)   5
  

פי החלטה  פי הנחיות כלליות או על עלחלוקת התיקי� בי� הממונה לסגנו וקביעת הדיו� יקבעו 
  .י� מסוי� כפי שיקבע הממונהילענ

  

  מזכיר ועדת המשמעת)   6
  

  ").המזכיר"  להל� " (מזכיר ועדת המשמעת"ימנה את  ל"המנכ  .א
  

 :פי הנחיות הממונה תפקיד המזכיר לטפל בכל ההיבטי� המנהליי� של ההלי� המשמעתי על  .ב

  .קבלת תלונה ופתיחת תיק תלונה] 1[

]2[�  .בהתא� לצור�או מגורמי� אחרי� , מהנתבע, בקשת הסברי� מהמתלונ

  .משלוח וקבלה של הודעות שונות הקשורות בהלי� המשמעתי] 3[

  .איסו# חומר הראיות וריכוזו בתיק התלונה] 4[

העברת התיק לעיו� הממונה לצור� הכרעה בשאלת קיומו של ההלי� המשמעתי בתיק ] 5[

�  .          הנדו

  .ניהול פרוטוקול הדיו� המשמעתי] 6[

  .מעקב ויישו� אחר החלטות ועדת המשמעת] 7[

  .בהתא� לצור�, סיוע לממונה בביצוע תפקידו  ]8[

  

  הרכב  ועדת  הערעורי�)  7
  

ראש המרכז האקדמי ימנה כחברי ועדת הערעורי� ויושב ראש ועדת הערעורי� חמישה מקרב      
  .לתקופה קצובהמרכז האקדמי המורי� ב

  

  

  

  מותב  ועדת  הערעורי�) 8
  

ועדת הערעורי� תדו� בערעורי� על החלטות ופסקי די� של הממונה או של ועדת   .א
  .שלושהל המשמעת במותב ש

 .מותב ועדת הערעורי� ייקבע על ידי יושב ראש ועדת הערעורי�  .ב

  .יושב ראש ועדת הערעורי� ישמש יושב ראש המותב  .ג

 .הסטודנטי�לדיוני הועדה יוזמ� נציג של אגודת   .ד



 

  המש"  כהונה)  9
  

ה� יהיו , חברי ועדת הערעורי�של נסתיימה תקופת כהונת� של חברי ועדת המשמעת או 
עד , וכ� לנהל כל הלי� חדש, מוסמכי� להמשי� ולסיי� את הדיו� בכל עניי� התלוי ועומד בפניה�

  .שימונו חברי� אחרי� תחת�
  

  דיו�  משמעת ושיפוט  פלילי)  10
  

ל הממונה לדו� ולפסוק בעבירת משמעת אינה נשללת על ידי האפשרות של קיו� סמכותו ש  .א

או על ידי , ")הנתבע"  להל� (הליכי� פליליי� בבית משפט נגד התלמיד שנגדו הוגשה התלונה 

  .מת� פסק די� או החלטה בהליכי� אלה ידי  עלאו , קיו� הליכי� כאלה

תלמיד במהל� בדיקתה של תלונה או במהל� עבירה פלילית של ביצוע נתגלה חשד לכאורה ל   .ב

הממונה הודעה ליוע% המשפטי לממשלה בצירו# העתק החומר ית� על כ� י, דיו� משמעתי

�לחוק  269וזאת בהתא� לסעי# , הממונה לא ידו� בעניי� לפני מת� הודעה כאמור .הנוגע לעניי

�  .1977  ז "התשל, העונשי

, רכז האקדמימסוי� הנדו� בהליכי� משמעתיי� במא� רשויות המדינה פתחו בחקירה בעניי�   .ג

רשאי הממונה להחליט על עיכוב ההליכי� , אישו� באותו עניי� לבית משפטכתב או שהוגש 

החליט . המשמעתיי� עד לסיו� הטיפול באותו עניי� על ידי רשויות החקירה או בבית המשפט

� החקירה והמשפט מטע� יעקוב המזכיר אחר מהל, הממונה על עיכוב ההליכי� המשמעתיי�

אשר יכריע בעניי� חידוש , לממונה וע� סיומ� יודיע על תוצאותיה�, מוסדות המדינה

  .ההליכי� המשמעתיי� נגד התלמיד

  .פסק די� פלילי מרשיע יהווה ראיה חלוטה לאשמת התלמיד בהלי� המשמעתי  .ד

  

  

  שמירת  סמכויות  כללית)  11
  

משמעת אינה שוללת את הסמכות של מורה או  סמכותו של הממונה לדו� ולפסוק בעבירת  .א

לש� מניעת הפרעה מצד תלמיד למהל� התקי� של , או לנקוט צעדי�, עובד לתת הוראות

במידה שסמכות כזאת נכללת במסגרת , רכז האקדמיבחינות או פעילות אחרת במ, לימודי�

  .תפקידיו של אותו מורה או עובד

רכז מורה או עובד המ, של ראש המרכז האקדמי אי� בהוראת תקנו� זה כדי לפגוע בסמכותו  .ב

לרבות , או מכוח נוהג, רכז האקדמיהנובעת מהוראות אחרות של תקנוני המ האקדמי

לדחות בדיקת בחינה או עבודה או , לעכב מת� ציו� המרכז האקדמיסמכויות מורה או עובד 

 .להוציא תלמיד מכיתה במקרה של הפרעה

  
  
  יוחדי�מוסדות משמעת לנושאי� מ)  12
  



, מבלי לפגוע בסמכויות הכלליות של הממונה ושל רשויות המשמעת האחרות הנזכרות בתקנו� זה

בהפרת , רשאי ראש המרכז האקדמי להקי� גופי� קבועי� שיטפלו בהפרת הוראות תקנוני�

  .או בהפרת הוראות חוזיות בנושאי� מוגדרי�, חובות מ� החוק

  

  

  עבירות   ועונשי� �' סימ� ג

  

  עבירות  משמעת)  13

�רכז בי� כתלי המ, שנעשתה על ידי תלמיד, עבירת משמעת היא אחת או יותר מהעבירות כדלקמ
  :ואו מחוצה ל האקדמי

שניתנו על יד� במסגרת , ואו עובדי ומורי, רכז האקדמיאי ציות להוראות של רשויות המ  .א

  .מילוי תפקיד�

או ביצוע מעשה , ואו לעובדי ולמורי, וותיילרשו, רכז האקדמימסירת ידיעה כוזבת למ   .ב

או בקשר ללימודי�  רכז האקדמילש� קבלת זכויות במ, או הסתרת מידע ביודעי�, תרמית

  .רכז האקדמיבמ

; ובכלל זה המנעות מהופעה להעיד או להשפט, התנהגות בלתי הולמת בפני רשויות המשמעת  .ג

 .מת� עדות שקר והפרת החלטה או עונש של רשות משמעת; סירוב להעיד

או בעבודה אחרת , בעבודת גמר, בעבודה סמינריונית, בית בעבודת, הונאה בבחינה] 1[  .ד

  .שהוטלה על התלמיד בקשר ע� לימודיו

חזקה היא שהתכוו� , נמצא חומר אסור בכליו של התלמיד או ברשותו בשעת בחינה] 2[

 .להשתמש בה� ולהונות בבחינה

להתקבל בעצמו כתלמיד ובי� במטרה בי� במטרה , רכז האקדמיהונאה בבחינת כניסה למ  .ה

 .מרכז האקדמילסייע לאחר להתקבל כתלמיד ב

, לעבודת גמר, לעבודה סמינריונית, בית  לעבודת, הפרה של הוראות המתייחסות לבחינה  ]1[  .ו

לרבות הפרת הוראות בדבר , אחרת שהוטלה על התלמיד בקשר ע� לימודיו או לעבודה 

 .הפ  התנהגות במהל� בחינה בכתב או בעל

מובהר בזה ומודגש כי אסור לתלמיד , מבלי לגרוע מהנחיות נוספות הניתנות לתלמידי�  ]2[

לעיי� בעבודתו הכתובה של תלמיד אחר לפני מועד ההגשה ואסור לתלמיד לאפשר לתלמיד 

  ).לרבות טיוטה –עבודה (אחר לעיי� בעבודתו שלו לפני מועד ההגשה 

ורק באמצעות כרטיס הצילו� של התלמיד  הדפסת עבודה במרכז האקדמי תעשה א�] 3[

במקרה של הפרת הוראה . ולא באמצעות כרטיס צילו� של תלמיד אחר, שכתב את העבודה

 .דומות על שני התלמידי�/ תחול האחריות להגשת עבודות זהות , זו



רכז הפרה של תקנו� או של הוראות או של הסכמי� המתייחסי� לשימוש במתקני המ  .ז

, לדוגמא( ומגרשי חניה, שטח פתוח, משרדי�, מועדוני�, אולמות, יותכולל ספר, האקדמי

 .)הכנסת מזו� ושתיה לכיתות או תליית מודעות במקומות שאינ� מיועדי� לכ�

וכ� הפרעה לכל פעילות אחרת  רכז האקדמילמחקר או לעבודה במ, הפרעה להוראה  .ח

 .רכז האקדמיהמ המאושרת על ידי מוסדות 

ובכלל זה גניבה של רכוש , ואו ברכוש אחר המשמש לצרכי אקדמירכז ההמ פגיעה ברכוש   .ט

 .זהכ

 של  ואו תלמידי ועובדי, ובגופ� או ברכוש� של מורי, התנהגות שיש בה משו� פגיעה בכבוד�  .י

או א� , כעובדי� או כתלמידי�, א� נעשתה עקב או בקשר למעמד� כמורי� רכז האקדמיהמ

 .רכז האקדמיהמ של  ונעשתה בתחו� מתקני

 .עישו� במקו� אסור  .יא

ואי ציות להוראות קצי�  ,רכז האקדמיהמ אי ציות להוראות ולנהלי הנהיגה והחניה בשטח   .יב

 .הבטחו� ופקחיו

או בכל חומר כתוב אחר , רכז האקדמיהמ חדירה או עיו� בלתי מורשי� במאגרי מידע של   .יג

 .רכז האקדמימל השיי� 

 .1998 –ח "תשנ, הטרדה מיניתאו התנכלות כמשמעות� בחוק למניעת /הטרדה מינית ו  .יד

ללא ) 'וכד" מחברת בחינה("רכז האקדמי ממת� פומבי לסיכומי הרצאות בקורס שנית�  ב  .טו

 .של המורה באותו הקורס מראש ובכתבאישור 

ובלבד שאינה נופלת לגדר העבירות , מוסד להשכלה גבוהההתנהגות שאינה הולמת תלמיד   .טז

 .המנויות לעיל

רכז האקדמי או בקשר המכל התנהגות שמהווה עבירה פלילית א� היא נעשתה בתחו�    .יז

 .רכז האקדמימרכז האקדמי או בקשר למללימודי�  ב

  

  עונשי�)   14

  .ליותר מ� העונשי� המנויי� להל� תלמיד שנמצא אש� בעבירת משמעת צפוי לאחד או 
פרס לימודי� , לקבל הנחה בשכר  לימודבאופ� אוטומטי יאבד התלמיד את זכותו  , בנוס! לעונש

  .או מלגה
  י� כנציג אגודת תלמידכ� עשוי התלמיד לאבד את זכותו להימנות על רשימת הדיק� ולייצג את ה

 .לתקנו� הלימודי� ד.20 �ו י.15י� כמפורט בסעיפי� סטודנטה

  

  .נזיפה או נזיפה חמורה, אזהרה  .א



 .רכז האקדמיהמ מניעת שימוש במתקני   .ב

פסילת , פסילת עבודה סמינריונית, פסילת עבודת בית, ינה שהתלמיד נבח� בהפסילת בח   .ג

די� פסילת בחינה או . עבודת גמר או עבודה אחרת שהוטלה על התלמיד בקשר ע� לימודיו

 � ".0"עבודה כאמור כדי� כשלו� בציו

התניית קבלת התואר וסיו� הלימודי� במטלות לימודיות נוספות על אלה שקבועות    .ד

� הלימודי�בתקנו. 

 .במועד מסוי� או במועדי� מסוימי� האיסור לגשת לבחינ  .ה

 .בבחינה או בקורס, הפחתה מהציו� בעבודה  .ו

 .ביטול השתתפות בקורס  .ז

או על סיו� לימודיו למש� , עיכוב מת� תעודה או עיכוב אישור המעיד על לימודי התלמיד  .ח

 .תקופה שתיקבע

 .לתקופה שתקבעאישור לימודי� במתכונת של חצי תוכנית בלבד   .ט

 .ביטול בדיעבד של הכרה בלימודי� של סמסטר אחד או יותר  .י

 .לתקופה קצובה או לצמיתות רכז האקדמיהרחקה מהמ  .יא

לרבות שלילת זכות לקבלת תעודה או אישור , ביטול זכויות או הישגי� בלימודי�  .יב

 .ולרבות שלילת הזכות להכלל ברשימת הדיק� המעידי� על לימודי� אלה

 .ובכלל זה הטלת חובה להחזיר כספי מילגה ששולמו לתלמיד, למלגהשלילת זכאות   .יג

  .כל עונש אחר התוא� את נסיבות העניי�  .יד

  

  וסמכויות נוספות של הממונה עונש על תנאי)  15

כולו , )'למעט סעי# קט� א(לעיל  14רשויות המשמעת רשאיות להורות כי עונש לפי סעי#   .א

על  שתקבענההתנאי הוא שהתלמיד לא יעבור עבירה או עבירות . או מקצתו יהיה על תנאי

  .ידי רשויות המשמעת בתקופה מוגדרת

  

קבעה על אלא א� עבר תו� התקופה שנ, תלמיד שנדו� לעונש על תנאי לא ישא את עונשו  .ב

תקופת התנאי תתחיל להמנות מיו� . ידי ועדת המשמעת אחת מהעבירות שנקבעו

  .אלא א� כ� נקבע אחרת, ההחלטה

 



עד לסיו� תקופת התנאי לא יירש�   א� עונש על תנאי מתייחס לציו� בקורס או בעבודה   .ג

 .בגליו� הציוני� של הנתבע הציו� של אותו קורס או עבודה

  

המפורט בתקנו� כוללת ג� את הסמכות לתת את העונש באופ�  הסמכות לגזור כל עונש  .ד

 .באופ� מסויג או באופ� מותנה, חלקי

 

כי דבר ההרשעה , בנסיבות מיוחדות ומטעמי� מיוחדי� שיירשמו, הממונה רשאי להורות  .ה

רישו� כאמור ימחק מגליו� הציוני� לאחר . והעונש יירשמו בגיליו� הציוני� של הנתבע

לא , לא קבע הממונה רישו� כאמור. � ציי� הממונה תקופה אחרתאלא א� כ, שנתיי�

 .יירש� דבר ההרשעה או העונש בגליו� הציוני�

  

  

  

  פיצויי�)  16

, רכז האקדמיועקב מעשה העבירה נגר� נזק כלכלי למ, נמצא  תלמיד אש� בעבירת משמעת

פיצוי כספי  ז האקדמירכלשל� למ, בנוס# לכל עונש שיוטל עליו או במקומו, רשאית הועדה לחייבו

  .בשיעור שלא יעלה על הנזק שנגר� עקב העבירה

  

  אכיפה)  17

  .רכז האקדמיייראו כחוב של הנתבע למ, קנס או פיצויי� שנפסקו  כעונש על נתבע 

  

  הליכי הדיו� � ' סימ� ד

  

  המתלונ�)  18

 על ידי עובד , תלונה על עבירות משמעת נגד תלמיד תוגש למזכיר ועדת המשמעת על ידי מורה

  .או על ידי תלמיד אחררכז האקדמי המ

  

  עיו�   בתלונה)  19

הממונה . ע� השלמת תיק התלונה יעביר המזכיר את תיק התלונה לממונה על המשמעת  .א

ביטול  – בדבר החלטת הממונההודעה . יחליט בדבר המש� הטיפול בתיק תו� זמ� סביר

תישלח על    עיכוב הליכי� או פתיחה בהלי� משמעתי , מחיקת התלונה, הליכי המשמעת

  .ידי המזכיר לנוגעי� בדבר

  

  .תיק התלונה יכלול בי� היתר טופס תלונה ואת הראיות שנאספו בתיק  .ב

  

  הודעה בדבר פתיחת  הליכי�)  20

  .תשלח בדואר רשו�") נתבע"  להל� (למיד הודעה בדבר פתיחת הליכי� משמעתיי� נגד ת  .א



  

ההודעה תציי� את הרקע העובדתי לתלונה ואת הסעי# בתקנו� אשר בהפרתו נאש�   .ב

יצויי� בהודעה במפורש כי לנתבע עומדת זכות לעיי� בתיק התלונה , כמו כ�. התלמיד

המופיע  תקנו� המשמעתל התלמיד יופנהוכ� ; לתקנו� המשמעת 28בהתא� לסעי# 

�בשנתו. 

  

לאחר שניתנה לתלמיד אפשרות למסור , הממונה רשאי לסגור תלונה שהוגשה נגד תלמיד  .ג

  . את תגובתו

  

  מועד   הדיו�)  21

ובתקופת ; מועד הדיו� יקבע לא יאוחר משלושי� יו� מיו� קבלת התלונה על ידי הממונה  .א

  .אלא א� כ� ביקש התלמיד דחיית המועד, לא יאוחר משישי� יו�   חופשת הקי% 

  

ההודעה לנתבע תישלח  ,ע� קביעת מועד הדיו� תשלח על כ� הודעה לכל הנוגעי� בדבר  .ב

  .בדואר רשו�

  

  

  דיו�  ללא נוכחות הנתבע)  22

ובלבד , רשאית הועדה לקיי� את הדיו� בהעדרו, לא הופיע נתבע לדיו� במועד שנקבע  .א

  .יקבל הודעה על מועד הדיו� שנעשתה כל פעולה סבירה כדי שהנתבע

  

מפריע לדיו�  ולקיי� דיו� בהעדרו א� הוא רשאי להורות על הוצאת הנתבע הממונה  .ב

  .ולאחר שהוזהר

 

  .החלטה שניתנה בעקבות דיו� שלא בנוכחות הנתבע תישלח אל הנתבע בדואר רשו�  .ג

  
  דיו� ללא נוכחות הצדדי� בהסכמת הנתבע)  23

להחליט כי  רשאי הממונה, ולאחר שעיי� בחומר הראיות שבתיק התלונה, לבקשת הנתבע  .א

 .הדיו� המשמעתי יתנהל על סמ� החומר שבתיק התלונה בלבד

  

 .בקשה כאמור תוגש על פי טופס המצוי בידי המזכיר  .ב

  

. לתקנו� המשמעת 31די� החלטה בעקבות דיו� כאמור כדי� פסק די� כמשמעותו בסעי#   .ג

 י�הועדה לא תהיה רשאית להטיל בדיו� כאמור עונש מהסוגי� המפורטי� בסעיפ, אול�

  .יב 14, יא 14, י 14 ,ט14

  

  בהיעדר הנתבעשניתנה ביטול  החלטה )  24



לממונה תו� שבעה  רשאי הנתבע לפנות, 22ניתנה החלטת הועדה שלא בפני הנתבע בהתא� לסעי# 

הועדה רשאית לבטל את החלטתה או . ימי� מיו� שקיבל הודעה על ההחלטה בבקשה לביטולה

  .ולקיי� דיו� מחודש בהחלטה ,לשנותה מטעמי� מיוחדי� שיירשמו

  

  יצוג  הנתבע)  25

�אול� הוא רשאי להיעזר לצור� הצגת הגנתו בפני רשויות , הנתבע יהיה נוכח בעצמו בעת הדיו

  .חבר המשמעת בתלמיד

  

  נוכחות   המתלונ�)  26

  .המתלונ� יהיה רשאי להיות נוכח בעת הדיו� ולהבהיר את תלונתו

  

  עדי�)  27

שמיעת העדות . נה על המשמעת רשאי� לזמ� עדי� לצור� בירור התלונהבעלי הדי� או הממו

  .תו� שמירה על זכויותיו של הנתבע, תתבצע בהתא� לאופ� שיקבע הממונה

  

  

  גילוי  הראיות)  28

  .הנתבע זכאי לעיי� בתיק התלונה לפני מועד הדיו� ולקבל לידיו את העתק חומר הראיות שבתיק

  

  נוהלי    הדיו�)  29

הנתבע יסביר  ועל פי בקשת, הממונה יפתח את הדיו� על ידי קריאת התלונה בפני הנתבע  .א

 .לו את טיב התלונה שהוגשה נגדו

  

 .לאחר קריאת התלונה יבקש הממונה את תגובתו של הנתבע  .ב

 

תהיה הועדה רשאית למצוא אותו אש� על פי , הודה הנתבע בעובדות המפורטות בתלונה  .ג

, על א# הודאת הנתבע, הועדה תהיה רשאית, אול�. נוספות ללא צור� בראיות, הודאתו

  .לנקוט בכל פעולה הנדרשת לבירור העובדות

 

  .יתנהל ההלי� המשמעתי בהתא� לקבוע בתקנו�, לא הודה הנתבע בתלונה  .ד

 

  .הממונה ינהל את הדיו� ויקבל ראיות בדר� שנראית לו צודקת ויעילה בנסיבות העניי�  .ה

 

  .ידי הממונה או המזכיר וייחת� על ידי הממונה פרוטוקול הדיו� ייער� על  .ו

 

להורות על החזרת התלונה להשלמת חומר , רשאי הממונה להפסיקו, במהל� הדיו�  .ז

  .או להחליט כל החלטה אחרת; לפני שיימש� הדיו� בתלונה, הראיות או לפירוט נוס#



  

  דיו�   סגור  ודיו�  פומבי)   30

אלא א� החליטה , יהיו בדלתיי� סגורותהדיוני� המשמעתיי� בפני ועדת המשמעת   .א

על פי בקשת אחד הצדדי� או על פי שיקול דעתה של , הועדה אחרת בהחלטה מנומקת

  .הועדה

  

כ� ; רשאית הועדה לקבוע מגבלות על כניסת קהל לאול� הדיוני�, הוחלט על דיו� פומבי  .ב

מכל טע�  רשאית הועדה להוציא מ� האול� מפריעי� ולצוות על דיו� בדלתיי� סגורות

  .שהוא

  

  פסק  הדי�)  31

די� מנומק  תו� זמ� סביר לאחר סיו� הדיו� בהלי� המשמעתי תית� ועדת המשמעת פסק  .א

  .ולראש המרכז האקדמי ל"למנכ, למתלונ�, עותקי� של פסק הדי� ישלחו לנתבע. בכתב

  

  .העותק שישלח לראש המרכז האקדמי יתוייק בתיק האישי של הנתבע  .ב

 

א� אשמתו בו מתגלה , הועדה רשאית להרשיע את הנתבע בעבירה שונה מזו שהואש� בה  .ג

  .מפניה סבירה להתגונ�וניתנה לנתבע הזדמנות , מ� העובדות שהוכחו

 

אלא א� תחליט הועדה על מועד מאוחר , פסק הדי� ייכנס לתוקפו ביו� מסירתו לנתבע  .ד

  .יותר

 

רכז המ חלטה על גבי לוחות המודעות של הועדה רשאית להחליט על פרסו� פסק די� או ה  .ה

פסק הדי� יפורס� תו� הסתרת שמו . או בכל מקו� אחר שהועדה תמצא לנכו�, האקדמי

  .אלא א� כ� החליט הנאש� אחרת מטעמי� שיירשמו, של הנתבע

  

  עיכוב  ביצוע פסק הדי�)  32

�הממונה שלא לעכב את פסק   החליט  .על פי בקשת הנתבע רשאי הממונה לעכב ביצוע של פסק די

�  .ועדת הערעורי�רשאי הנתבע לערער על ההחלטה ליושב ראש , הדי

  

  החלטות   ביניי� �' סימ� ה

  

  אמצעי  ביניי� דחופי�)  33

רשאי לנקוט באמצעי� , ל"המנכלאחר שהתייע% ע� , יהיה הממונה, לאחר הגשת התלונה  .א

רכז המ מסויימי� בשטח הגבלת כניסתו של התלמיד למקומות   לרבות , דחופי�

 הטלת איסור על שימוש בציוד ; רכז האקדמיהפסקת לימודיו של התלמיד במ; האקדמי



עיכוב במת� גליו� ציוני� או עיכוב במת� אישור , עיכוב במת� ציו�; רכז האקדמיהמ

  .וכ� כל החלטה אחרת שתהיה נחוצה להשגת מטרותיו של ההלי� המשמעתי –לימודי� 

  

תתכנס ועדת המשמעת במועד סמו� ככל , טה כאמור בהיעדר התלמידנת� הממונה החל  .ב

  .ימי� ממועד מת� ההחלטה 7   הנית� ולא יאוחר מ

 

 ל"למנכ, למתלונ�, ישלחו לתלמיד' העתקי� מהחלטת הממונה על פי סעי# משנה א  .ג

  .ולראש המרכז האקדמי

 

ממונה זולת א� נת� ה, החלטה כאמור תעמוד בעינה עד תו� ההליכי� המשמעתיי�  .ד

  .החלטה  אחרת

 

, שלגביה, בחינתו או עבודתו, לתקנו� 'ו 'ד 13נתבע שהועמד לדי� בגי� עבירה על פי סעי#     .ה

תעכב , כמו כ�. והנתבע לא יקבל עבורה כל ציו�, תעוכב, נעברה העבירה, לפי התלונה

א�  רכז האקדמיהמ המזכירות מת� אישור אשר יתבקש על ידי הנתבע בקשר ללימודיו 

זולת א� נת� , תעמוד בעינה עד תו� ההליכי� המשמעתיי�, הגבלה כאמור. יתבקש

  .הממונה החלטה אחרת

  

  ביטול החלטות)  34

  

ימי�  7בתו� , בפני ועדת הערעורי� 34הנתבע רשאי לערער על החלטת ביניי� לפי סעי#   .א

  .ממועד קבלת ההחלטה

  

כ� ייקבע אחרת על ידי הממונה  אלא א�, הגשת ערעור לא תעכב את ביצועה של ההחלטה  .ב

  .או על ידי ועדת הערעורי�

  

  ערעור �' סימ� ו

  

  זכות  ערעור)  35

או  המתלונ�, פסק די� של ועדת המשמעת נית� לערעור בפני ועדת הערעורי� על ידי הנתבע

 החלטות ביניי� אחרות של הממונה או של הועדה לא תהיינה ניתנות לערעור ניפרד. ל"המנכ

  ).34כאמור בסעי#  – 33פי סעי#  לטה עללמעט הח(

  

  

  מועד  הגשת  הערעור)  36

פסק הדי� בכתב  מיו� מסירתימי�  7  ערעור על פסק די� של ועדת המשמעת יוגש לא יאוחר מ

  .לנתבע



  

  הודעה  מנומקת)  37

  .בהודעת הערעור יפורטו נימוקי הערעור. עותקי� למזכיר 4  הגשת ערעור תעשה בכתב ותוגש ב

  

  תשובת  המשיב)  38

. בצירו# פסק הדי� והודעת הערעור לועדת הערעורי�, ע� הגשת הערעור יועבר תיק התלונה  .א

 –להל� (  לפי העניי�, העתק מהודעת הערעור יועבר למתלונ� או לנתבע בהלי� המקורי

  ").המשיב"

  

. בכתב להשיב את תשובתו, ימי� מיו� שהומצאה לו הודעת הערעור 7בתו� , המשיב רשאי  .ב

המזכיר יעביר את תשובת המשיב לעיונו של . עותקי� למזכיר 4  תשובת המשיב תומצא ב

  .המערער

  

  טענות  בכתב)  39

אול� א� המערער או המשיב לא , יושב ראש ועדת הערעורי� יקבע מועד לשמיעת הערעור  .א

  .ות בכתברשאית ועדת הערעורי� להורות על דיו� בערעור על סמ� טענ ,פה ביקשו שמיעה בעל

  

ערעור על פי טענות ב רשאית ועדת הערעורי� לדו� , לא הגיש המשיב את טענותיו בכתב במועד  .ב

  .המערער בלבד

  

  

  סדרי  הדיו�)  40

יחולו בשינויי� המחוייבי� ג� על ועדת , כל ההוראות הנוגעות לסדרי הדיו� בפני ועדת המשמעת

  .הערעורי�

  

  היק!  הערעור)  41

ולא יורשה למערער או , קת הממצאי� והמסקנות של ועדת המשמעתהערעור יצטמצ� לבדי

שבעת , אלא א� נתגלו ראיות חדשות, זאת. למשיב להציג ראיות שלא הוצגו בפני ועדת המשמעת

�או שראתה ועדת הערעורי� כי קיימות , הדיו� בפני הועדה לא היו ידועות לצד המבקש להציג

  .תיר הצגת�נסיבות מיוחדות המחייבות מטעמי צדק לה

  

  די� –פסק )  42

תית� ועדת הערעורי� , או קבלת הטענות בכתב, סמו� ככל האפשר לאחר שמיעת טענות הצדדי�

  .שיומצא לצדדי�, די� מנומק את החלטתה בערעור בפסק

  

  סמכויות ועדת הערעורי�) 43

המחוייבי� ג� כל סמכות הנתונה לועדת המשמעת או לממונה על המשמעת נתונה בשינויי� .  א

  .לועדת הערעורי� או ליושב ראש ועדת הערעורי� בהתאמה



  

ובלבד שהוגש ערעור , ועדת הערעורי� מוסמכת להחליט ג� בדבר החמרה בעונשו של הנתבע.  ב

  .על קולת העונש

  

  דיו� חוזר וחנינה �' סימ� ז

להורות על דיו� רשאי יושב ראש ועדת הערעורי� , לטובתו של הנתבע, התגלו ראיות חדשות )44

  .חוזר בפני ועדת המשמעת

  

  .ראש המרכז האקדמי מוסמ� לחו� תלמיד שנמצא אש� בעבירת משמעת )45

 

  .אלא לאחר סיו� הליכי הערעור, בקשה לחנינה על ידי הנתבעולא תטופל לא תוגש  )46

  

ראש המרכז האקדמי יחליט בבקשת החנינה לאחר שעיי� בכל החומר שבתיק ולאחר ששמע  )47

  .ב ראש ועדת הערעורי�את עמדת יוש

 

רשאי הוא , החליט ראש המרכז האקדמי להפעיל את סמכות החנינה בכפו# לאמור לעיל )48

 .וכ� להורות על מחיקת רישו� ההרשעה, להמירו בעונש אחר, להפחית את העונש

  

הודעה בדבר החלטת הדיק� בבקשת חנינה תשלח ליושב ראש ועדת הערעורי� ולממונה על  )49

  .המשמעת

  

  

  הוראות כלליות �' חסימ� 

  

  .הודעה שנשלחה בדואר רשו� לכתובת המופיעה בתיקו של התלמיד חזקה שהגיעה ליעדה )50

  

, הממונה רשאי להחליט כל החלטה הנוגעת לסדר הדי� הדרוש לניהול ההלי� המשמעתי )51

  .ושאינה קבועה בתקנו� המשמעת

  

  .להארי� כל מועד הקבוע בתקנו� זה, מטעמי� שיירשמו, הממונה רשאי )52

  

וכ� לאסו# כל ראיה הדרושה , או המתלונ�/ובכלל� הנתבע ו, הממונה רשאי לחקור עדי� )53

  .לקבלת החלטה בהלי�

 

ג� , כל מקו� שבו נכתב בלשו� יחיד; ג� לשו� נקבה במשמע, כל מקו� בו נכתב בלשו� זכר )54

  .לשו� רבי� במשמע



  

  חובת   הופעה  להעיד)   55

 להזמנה להופיע כעד בדיוני� בפני רשויות המשמעת של עובד ותלמיד חייב להיענות , כל מורה

  .מילוי הוראה זו על ידי תלמיד מהווה עבירת משמעת אי. ולהעיד אמת רכז האקדמיהמ

  

  די��ביצוע  פסקי)   56

  .ממונה על ביצוע פסקי הדי� וההחלטות ועל הבטחת אכיפת� המלאה ל"המנכ  .א

החלטה של רשויות המשמעת על ידי של אכיפת , במישרי� או בעקיפי�, הכשלה במתכוו�  .ב

  .מורה או עובד תהווה עבירת משמעת, תלמיד

  

  תוק! התקנו�   )57

תוק# התיקו� יכנס לתוקפו ע� פרסומו . התקנו� כפו# לתיקוני� ולשינויי� שיוכנסו בו מעת לעת

רכז האקדמי המפרסו� התקנו� בשנתו�  , מבלי לגרוע מהאפשרות לפרסמו בדר� אחרת( ברבי�

  ).על דרישה זו עונה

  
  איסור הטרדה מינית והתנכלות) 58

        
המרכז האקדמי למשפט ועסקי� פועל מתו� מחוייבות לערכי� של כבוד הדדי והגינות כלפי ציבור 

  .וכל אד� אחר עמו אנו באי� במגע במסגרת העבודה, הסטודנטי�, עובדי המרכז
ויעשה ככל שביכולתו , רות ובצנעת הפרטבחי, בכבוד, המרכז רואה בהטרדה מינית פגיעה בזכויות

  .כדי למנוע התנהגות כזו
. למרכז האקדמי למשפט ועסקי� מדיניות ברורה שמטרתה למנוע מקרי� של הטרדה מינית

  . מהיר ודיסקרטי ככל האפשר, המרכז מחוייב לברר כל מקרה לגופו ולטפל בו באופ� רציני

הטרדה מינית והתנכלות שמקורה , 1998 �ח "התשנ, על פי החוק למניעת הטרדה מינית
הטרדה מינית והתנכלות מהוות , בנוס#. בהטרדה מינית מהוות עבירות פליליות ועוולות אזרחיות

האיסור המשמעתי על . המרכז האקדמי הקבועות בתקנו� המשמעת של , עבירות משמעתיות
 . חבר סגל מנהלי ותלמיד, הטרדה והתנכלות חל על חבר סגל אקדמי

יכול לפנות בתלונה , אשר נעברה בו אחת מעבירות אלו, המרכז האקדמי ת /ה או עובד/תלמיד
נית� להגיש תלונה משמעתית , בנוס!. למשטרה וכ� להגיש תובענה אזרחית לבית הדי� לעבודה

אשר , קידר� רונית דוני2ר "ד, לאחראית לטיפול בתלונות תלמידי� ועובדי� על הטרדה מינית
.התקנות ותקנו� המשמעת הרלבנטי, להוראות החוקתטפל בתלונה בהתא�   

במאגרי המידע המשפטיי� הממוחשבי� וכ� אצל , נית� למצוא את החוק והתקנות בקבצי החוקי�
.האחראית לטיפול בתלונות תלמידי� ועובדי� על הטרדה מינית  

 

 

 

 

 

 



  י� המשרתי� במילואי�תלמידשירותי� מיוחדי� לנוהל 
  

  כללי .1
  הגדרה –" שירות במילואי�" 

או שרות , יו� רצופי� 14שרות של לפחות , לצור� כללי� אלה, שרות במילואי� ייחשב
  .אלא א� נקבע אחרת בסעי# מסויי�, של מספר רב של ימי� מצטברי�

  
  למילואי� קבלת זימו�  

יו� יודיע למזכירות תלמידי�  14תלמיד המקבל זימו� למילואי� לתקופה העולה על   )א(
בהודעתו . יו� לפני מועד צאתו למילואי� 14לפחות , לואי�על יציאתו לשירות מי

  .יציי� התלמיד נושאי� מיוחדי� אשר לדעתו יזדקק לסיוע

הודעה זאת נדרשת על מנת שנית� יהיה להיער� מבעוד מועד למת� השירותי�   )ב(
 .הנדרשי� ע� חזרתו משירות מילואי�

  
  )�"פניה לולת(קיצור שירות /בקשה לדחיית 

קיצור שרות המילואי� יגיש את הבקשה /גיש בקשה לדחייתתלמיד המבקש לה  )א(
יהיו לפי הנוהלי� ) 'המועדי� וכו, לרבות הטפסי� הנדרשי�(הגשת הבקשה . �"לולת

  .  לרבות לוח זמני�, �"המקובלי� לגבי ולת

 .אי� לעכב את טופס הגשת הבקשה ג� א� אי� תאריכי בחינות   )ב(

 .ות תלמידי�� יוגש באמצעות מזכיר"ערעור על החלטת ולת  )ג(

בקשות מטעמי� כלכליי� יופנו . יש להגיש בקשות הנוגעות א� ורק לתחו� האקדמי  )ד(
 .לקציני ערי� ובקשות אישיות יופנו ישירות ליחידה

, ימי� ומעלה בלבד �4 תלמידי� מטפל בבקשות הדנות בתקופת מילואי� של "ולת  )ה(
 .יופנה החייל ליחידתו, כאשר מדובר בתקופה קצרה יותר

במידת הצור� יינת� סיוע במילוי . בקשה נית� להשיג במזכירות תלמידי�טפסי   )ו(
 .הטפסי� והגשת הבקשה

 

  סדנאות מעשיות וסיורי�, עבודות, בחינות .2
  בחינות סו! סמסטר 

זכאי למועד ' או מועד בחינה ב' תלמיד שנעדר עקב שירות מילואי� ממועד בחינה א  )א(
 .על פי הנוהל הקיי�, וזאת לאחר שהוגשה בקשה באישור הדיקא�, בחינה נוס#

בתקופת הלימודי� זכאי ) מצטבר(ימי� ומעלה  21ימי� רצופי� או  14מי ששרת   )ב(
 .למועד נוס#

ימי� ומעלה בתקופת הבחינות או בשבועיי� לפניה� זכאי להבח� במועד  4מי ששרת   )ג(
פי הנוסחה  בכל בחינה שתתקיי� בטווח מספר ימי� מתו� שירותו על, בחינה נוס#

�  .0.8מספר ימי מילואי� כפול : כלהל

הזכאות להבח� במועד נוס# יכול . מועד הבחינה הנוס# יינת� במועד מוקד� ככל שנית�  )ד(
 .שתנת� בסמסטר העוקב או ע� קבוצת תלמידי� אחרת

או בחינות במהל� הסמסטר /או בחינות אמצע סמסטר ו/תלמיד שהפסיד בחני� ו  )ה(
יהיה זכאי להבח� במועד , � בקביעת הציו� הסופי בקורסבקורס מסויי� ואשר נכללי

 .'הגשת עבודה וכד: או לקבל חלופה אחרת במקו� כגו�/מיוחד ו

 

 עבודות ותרגילי� 

, בוח�, פרוייקט, עבודה סמינריונית, עבודה, לרבות תרגיל –" עבודה", לעניי� סעי# זה  )א(
גיש במסגרת בחינת אמצע סמסטר או כל מטלה לימודית אחרת שעל התלמיד לה

  .לימודיו

ימי� משירות מילואי� לפני מועד   7 14תלמיד השוהה בשירות מילואי� או חזר   )ב(
או להגיש , או לקבל פטור מהגשתה, הגשת עבודה  יוכל להגישה במועד מאוחר יותר

�על פי נוהלי המוסד ובהתא� למהות והיק# , עבודה חלופית וזאת בתאו� ע� הדיק
 .העבודה

  
 

 



  סיורי� וקורסי הכשרה מעשית ,הפסד סדנאות 
קורסי הכשרה מעשית וסיורי� / סדנאות / תלמיד אשר נבצר ממנו להשתת# בסמינריוני� 

או לקבל פטור , עקב שירות מילואי� יוכל להשלי� את שהחסיר במועד מאוחר יותר
  .וזאת בהתא� למהות הקורס ובתיאו� ע� מורה הקורס, מהשתתפות

  
  
  

  סיוע בהשלמת לימודי� .3
תלמיד לאחר שירות מילואי� רשאי לפנות אל מורה המקצוע בשעות הקבלה בבקשה  )א(

  .לקבל עזרה בהשלמת חומר הלימודי� שהפסיד בתקופת שירות המילואי�
חונכות או שיעורי עזר להשלמת , תלמיד לאחר שירות מילואי� זכאי לקבל הדרכה)  ב(

לשכת הדיק� או מאגודת או החונכות ינתנו על ידי /שיעורי העזר ו. החומר החסר
מספר שעות העזר או החונכות יגזר ממספר ). בהתא� לסידור בכל מוסד(התלמידי� 

  .ימי הלימודי� אות� הפסיד התלמיד
על , צילומי� 40שה� , ליו� עבור צילומי�4  7תלמיד ששירת במילואי� זכאי לקבל עד ) ג(

  .עקב שירות מילואי�, כל יו� לימודי� ממנו נעדר
תרגילי� וחומרי , תקצירי�(כל חומר , מיד ששירת במילואי� יקבל ללא תשלו�תל)  ד(

  .שחולק לתלמידי� במהל� הקורס בעת ששהה במילואי�) לימוד אחרי�
המכללה תפעל בתאו� ע� אגודת התלמידי� לעידוד תלמידי� לסייע בבניית מאגר ) ה(

  .תקצירי הרצאות
, אי לעדיפות בהשאלת ספרי� בספריהתלמיד ששירת במילואי� זכ –השאלת ספרי� ) ו(

כ� יוכל להשאיל ספרי� מעבר למכסה  הרגילה . בתקופה הסמוכה לחזרתו מהשירות
מימוש זכות זו מותנית בקבלת מסמ� . של כמות הספרי� שנית� להשאיל בכל השאלה

  .ל וכנגד הצגת אישור מילואי�"זכאות מעוזרת מנכ
  
  

  פטור משכר לימוד נוס! 

ובשל כ� הפסיק לימודיו , יו� או יותר במהל� הסמסטר 21במילואי� תלמיד ששירת   )א(
לעניי� זה רשאי התלמיד . לא יחויב בשכר לימוד נוס#, בקורס ונאל% להירש� מחדש

  .להודיע על הפסקת לימודיו בקורס עד שבוע ימי� לפני מועד הבחינה

 .הלי� ההודעה על הפסקת הלימודי� בקורס יהיה על פי נוהלי המוסד  )ב(

שיעורי עזר , כל חומר לימודי שנית� לו: מיד ששרת במילואי� פטור מתשלו� עבורתל  )ג(
  .והשלמת סמינרי� סדנאות וקורסי הכשרה מעשית

 

  הוראות אחרות  .4
  

  " דרישה מוקדמת"היעדרות מבחינה של קורס המהווה  

" דרישה מוקדמת"מבחינה של קורס המהווה , עקב שירות מילואי�, תלמיד שנעדר  )א(
  .בקורס המתקד�" על תנאי"זכאי ללמוד , לימודי� מתקדמת או לקורס אחרלשנת 

דרישה "להפסיק לימודיו בקורס המהווה , עקב שירות מילואי�, תלמיד שנאל%  )ב(
בקורס " על תנאי"זכאי ללמוד , לשנת לימודי� מתקדמת או לקורס אחר" מוקדמת
 .המתקד�

 .ישות הקורס המתקד�האישור ללמוד על תנאי מותנה באפשרות האקדמית של דר  )ג(

  
   רישו� לקורסי� 

  .שירות במילואי� לא יפגע ברישו� לקורסי�  )א(

על בקשותיו לרישו� , לפני צאתו לשרות מילואי�, תלמיד יודיע למזכירות תלמידי�  )ב(
לתלמיד היוצא , לפי נוהלי המכללה, מזכירות התלמידי� תאפשר. לקורסי� השוני�

 .למילואי� רישו� מוקד�

למניעת מצב ששירות מילואי� יפגע בהלי� , ככל שיידרש, תיער� מזכירות התלמידי�  )ג(
הרישו� של תלמיד לקורסי� או יצמצ� את מרחב אפשרויות הבחירה שלו יחסית 

מזכירות התלמידי� תשאיר . לתלמיד שלא שירת במילואי� בעת הרישו� לקורסי�
 .מספר מקומות פנויי� לתלמידי� במילואי�

  
  



  מלגות 

 .י� יהיה זכאי לנקודות זכות לצור� בחינת זכאותו למלגהתלמיד ששירת במילוא  )א(

 .יש לצר# אישור על שירות מילואי� בשנה החולפת, ע� הגשת הבקשה למלגה  )ב(

  
  טיפול בבקשות 

כל תלמיד על פי שנת , הטיפול בתלמידי� במילואי� ירוכז במזכירויות תלמידי�  )א(
לשהו בגי� שרותו תלמיד המבקש לממש זכאותו לשרות כ. הלימוד אליה הוא משתיי�

  .במילואי� יפנה למרכזת השנה בה הוא לומד

ההחלטה בדבר מת� שרות או תנאי� מיוחדי� לתלמיד ששירת במילואי� תהיה בידי   )ב(
� .הדיקא

בעניינו של תלמיד ששרת במילואי� תעשה על ידי פניה , ערעור על החלטת מרצה  )ג(
 .לדיקא� משנה

עניינו לא טופל לדעתו כראוי ולא  תלמיד ששירת במילואי� זכאי לפנות לדיקא� א�  )ד(
  .זכה למענה אחרי שהגיש ערעור
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