
  תקנו� משמעת
  

  הגדרות �סימ� א' 
  

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

  :אחד מאלה" רכז האקדמי"המ
1
  "); רכז האקדמי"המ �(להל�  . המרכז האקדמי למשפט ולעסקי
 רכי הוראה או מחקר;ולצ ואו מסונ! אלי רכז האקדמיכל מוסד הנמצא בשליטת המ. 2

מרכז נמצא בו לצורכי לימוד או מחקר כ"תלמיד של ה קדמירכז האכל  מוסד שתלמיד המ. 3
  לענייני משפחה; ספריה אקדמית; לשכה לסיוע משפטי וכד'; ", כגו� בית המשפטהאקדמי

 

  .רכז האקדמימי שממלא תפקיד הוראה, הדרכה או מחקר מטע
 המ    "מורה"
  

ואינו  יובשירות או 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

, לרבות ניסיו�, שידול או רכז האקדמיהמשמעת שיקבעו מעת לעת ויפורסמו בדר& המקובלת במ
  סיוע לעבור עבירות כאמור.

  
   "תלמיד"

מעת הרשמתו וכל עוד הוא  �כתלמיד  ויד�על ונתקבל רכז האקדמימי שנרש
 ללימודי
 במ. 1
.
  רשו
 כתלמיד, כולל בחופשת הלימודי

 תמרגע הרשמתו ועד קבלת הודע �מי שהגיש מועמדותו להתקבל כתלמיד, ובקשתו נדחתה . 2
  הדחייה;

  מי שסיי
 את חוק לימודיו, א& טר
 קיבל תעודה;. 3
  תלמיד לעניי� תקנו� זה עד סו! השנה מי שהתקבל כתלמיד לשנת לימודי
 מסוימת, ייחשב כ. 4

;
 האקדמית, א! א
 הפסיק לימודיו לפני תו
 שנת הלימודי

ג
 לאחר שסיי
 ו/או  � רכז האקדמיאו שהציג מועמדותו למ רכז האקדמימי שהיה תלמיד במ. 5
בקשר למעשי
 שעשה בעת  שהיה תלמיד או מועמד  �הפסיק  לימודיו  ו/או נדחתה מועמדתו 

  .כז האקדמירקבלה למ

  
  רשויות   המשמעת � סימ� ב' 

  
  )  רשויות  המשמעת1

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

  משמעת.
ראש  יעל ידהתובע ימונה שמעת וועדת הערעורי
. רשויות אחרות: התובע, מזכיר ועדת המב. 

  .המרכז האקדמי
  
  )  בחירת  הממונה  וסגניו 2

  לתקופה קצובה. רכז האקדמימקרב מורי המואת סגניו ראש המרכז האקדמי ימנה את הממונה 
  
  )  הרכב ועדת המשמעת3

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

במקרה של מחלוקת בי� הממונה לבי� סגנו, בי� לעניי� ההכרעה עצמה ובי� לעניי� העונש, תכריע ב. 
  דעתו של הממונה.

  
  )  ממונה וסג�4

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

  



  )   חלוקת  התיקי� וקביעת  המועדי�5
פי החלטה �פי הנחיות כלליות או על�חלוקת התיקי
 בי� הממונה לסגנו וקביעת הדיו� יקבעו על

  י� מסוי
 כפי שיקבע הממונה.ילענ
  
  )   מזכיר ועדת המשמעת6

  )."המזכיר" �ימנה את "מזכיר ועדת המשמעת" (להל�  א. המנכ"ל
 :פי הנחיות הממונה�תפקיד המזכיר לטפל בכל ההיבטי
 המנהליי
 של ההלי& המשמעתי עלב. 

  ] קבלת תלונה ופתיחת תיק תלונה.1[
  ] משלוח וקבלה של הודעות שונות הקשורות בהלי& המשמעתי.2[
      לצור& הכרעה בשאלת קיומו של ההלי& המשמעתי בתיק הנדו�.       תובע] העברת התיק לעיו� ה3[
  ] ניהול פרוטוקול הדיו� המשמעתי.4[
  ] מעקב ויישו
 אחר החלטות ועדת המשמעת.5[
  בביצוע תפקידו, בהתא
 לצור&.ולתובע ] סיוע לממונה 6[
  
  )  הרכב  ועדת  הערעורי�7

מקרב  שלושהראש המרכז האקדמי ימנה כחברי ועדת הערעורי
 ויושב ראש ועדת הערעורי
 א. 
  לתקופה קצובה.מרכז האקדמי המורי
 ב

ב. יושב ראש אגודת הסטודנטי
 יודיע לראש המרכז וליושב ראש ועדת הערעורי
 את זהות נציג 
 .
  אגודת הסטודנטי
 לועדת הערעורי

  
  מותב  ועדת  הערעורי�) 8

ועדת הערעורי
 תדו� בערעורי
 על החלטות ופסקי די� של הממונה או של ועדת המשמעת א. 
  מה
 הוא נציג אגודת הסטודנטי
., כשאחד שלושהל במותב ש

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

  .יושב ראש ועדת הערעורי
 ישמש יושב ראש המותבג. 

 

  )  המש%  כהונה9
חברי ועדת הערעורי
, ה
 יהיו של נסתיימה תקופת כהונת
 של חברי ועדת המשמעת או 

  .יו� בכל עניי� התלוי ועומד בפניה
מוסמכי
 להמשי& ולסיי
 את הד
  
  )  דיו�  משמעת ושיפוט  פלילי10
סמכותו של הממונה לדו� ולפסוק בעבירת משמעת אינה נשללת על ידי האפשרות של קיו
 א. 

"הנתבע"), או על ידי  �הליכי
 פליליי
 בבית משפט נגד התלמיד שנגדו הוגשה התלונה (להל� 
  מת� פסק די� או החלטה בהליכי
 אלה. ידי� עלקיו
 הליכי
 כאלה, או 

עבירה פלילית של תלמיד במהל& בדיקתה של תלונה או במהל& ביצוע נתגלה חשד לכאורה לב. 
הממונה הודעה ליוע. המשפטי לממשלה בצירו! העתק החומר הנוגע ית� על כ& דיו� משמעתי, י

לחוק  269
 לסעי! הממונה לא ידו� בעניי� לפני מת� הודעה כאמור, וזאת בהתא .לעניי�
  .1977 �העונשי�, התשל"ז 

, רכז האקדמיא
 רשויות המדינה פתחו בחקירה בעניי� מסוי
 הנדו� בהליכי
 משמעתיי
 במג. 
אישו
 באותו עניי� לבית משפט, רשאי הממונה להחליט על עיכוב ההליכי
 כתב או שהוגש 

ירה או בבית המשפט. החליט המשמעתיי
 עד לסיו
 הטיפול באותו עניי� על ידי רשויות החק
 
הממונה על עיכוב ההליכי
 המשמעתיי
, יעקוב המזכיר אחר מהל& החקירה והמשפט מטע


לממונה, אשר יכריע בעניי� חידוש ההליכי
  מוסדות המדינה, וע
 סיומ
 יודיע על תוצאותיה
  המשמעתיי
 נגד התלמיד.

  יד בהלי& המשמעתי.פסק די� פלילי מרשיע יהווה ראיה חלוטה לאשמת התלמד. 
  
  
  )  שמירת  סמכויות  כללית11
סמכותו של הממונה לדו� ולפסוק בעבירת משמעת אינה שוללת את הסמכות של מורה או עובד א. 

 ,
לתת הוראות, או לנקוט צעדי
, לש
 מניעת הפרעה מצד תלמיד למהל& התקי� של לימודי
כזאת נכללת במסגרת תפקידיו של , במידה שסמכות רכז האקדמיבחינות או פעילות אחרת במ

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

, או מכוח נוהג לעכב מת� ציו�, רכז האקדמיהנובעת מהוראות אחרות של תקנוני המ האקדמי
 ה במקרה של הפרעה.לדחות בדיקת בחינה או עבודה או להוציא תלמיד מכית

  
  
  



  )  מוסדות משמעת לנושאי� מיוחדי�12
מבלי לפגוע בסמכויות הכלליות של הממונה ושל רשויות המשמעת האחרות הנזכרות בתקנו� זה, 
רשאי ראש המרכז האקדמי להקי
 גופי
 קבועי
 שיטפלו בהפרת הוראות תקנוני
, בהפרת 

  י
 מוגדרי
.חובות מ� החוק, או בהפרת הוראות חוזיות בנושא
  

  עבירות   ועונשי� �סימ� ג' 
  
  )  עבירות  משמעת13

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

, שניתנו על יד
 במסגרת ואו עובדי ו, מורירכז האקדמיאי ציות להוראות של רשויות המ  .א
.
  מילוי תפקיד

רב תלמיד להוראות משגיח בבחינה למסור חומרי
 החשודי
 כאסורי
 בשימוש סי
 (ד) לתקנו� המשמעת.13בבחינה, יראו אותו כמי שעבר עבירת הונאה לפי סעי! 

, או ביצוע מעשה ואו לעובדי ו, למוריוותיי, לרשורכז האקדמימסירת ידיעה כוזבת למ  .ב
או בקשר  רכז האקדמיבמ תרמית, או הסתרת מידע ביודעי�, לש
 קבלת זכויות

 .רכז האקדמיללימודי
 במ

מהופעה להעיד או  תהימנעוהתנהגות בלתי הולמת בפני רשויות המשמעת, ובכלל זה   .ג
בהלי& משמעתי  ; הימנעות ממסירת ראיות; סירוב להעיד; מת� עדות שקרטלהישפ

 והפרת החלטה או עונש של רשות משמעת.

בודה סמינריונית, בעבודת גמר, או בעבודה בית, בע�בבחינה, בעבודתמכוונת הונאה   .ד
  ., או נסיו� להונאה כאמוראחרת שהוטלה על התלמיד בקשר ע
 לימודיו

, הימצאות חומר אסור (לרבות טלפו� סלולרי) בכליו של התלמיד או ברשותו בשעת בחינה  .1ד
  .בי� א
 התלמיד מודע להימצאות החומר האסור בכליו, ובי� א
 התרשל בלבד

, בי� במטרה להתקבל בעצמו כתלמיד ובי� במטרה רכז האקדמיבבחינת כניסה למהונאה   .ה
  .מרכז האקדמילסייע לאחר להתקבל כתלמיד ב

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

בדבר /'אחרת שהוטלה על התלמיד בקשר ע
 לימודיו, לרבות הפרת הוראות  לעבודה 
 פה.� התנהגות במהל& בחינה בכתב או בעל

] מבלי לגרוע מהנחיות נוספות הניתנות לתלמידי
, מובהר בזה ומודגש כי אסור 2[
לתלמיד לעיי� בעבודתו הכתובה של תלמיד אחר לפני מועד ההגשה ואסור לתלמיד 

  ה).לרבות טיוט –לאפשר לתלמיד אחר לעיי� בעבודתו שלו לפני מועד ההגשה (עבודה 
] הדפסת עבודה במרכז האקדמי תעשה א& ורק באמצעות כרטיס הצילו
 של התלמיד 3[

שכתב את העבודה, ולא באמצעות כרטיס צילו
 של תלמיד אחר. במקרה של הפרת 
.
 הוראה זו, תחול האחריות להגשת עבודות זהות / דומות על שני התלמידי

רכז תייחסי
 לשימוש במתקני המהפרה של תקנו� או של הוראות או של הסכמי
 המז.  
 ספריות, אולמות, מועדוני
, משרדי
, שטח פתוח, ומגרשי חניה  , כולל האקדמי

 .(לדוגמא, הכנסת מזו� ושתיה לכיתות או תליית מודעות במקומות שאינ
 מיועדי
 לכ&)

וכ� הפרעה לכל פעילות אחרת  מרכז האקדמיהפרעה להוראה, למחקר או לעבודה בח. 
 .רכז האקדמיהמ על ידי מוסדות המאושרת 

, ובכלל זה גניבה של רכוש ואו ברכוש אחר המשמש לצרכי רכז האקדמיהמ פגיעה ברכוש ט. 
 זה.כ

 ואו תלמידי ו, עובדיוהתנהגות שיש בה משו
 פגיעה בכבוד
, בגופ
 או ברכוש
 של מוריי. 
ו א
 נעשתה עקב או בקשר למעמד
 כמורי
, כעובדי
 א רכז האקדמיהמ של 

 .רכז האקדמיהמ של  וכתלמידי
, או א
 נעשתה בתחו
 מתקני

 עישו� במקו
 אסור.יא. 

ואי ציות להוראות  רכז האקדמי,המ אי ציות להוראות ולנהלי הנהיגה והחניה בשטח יב. 
 ופקחיו. �הביטחוקצי� 

 , או בכל חומר כתוב אחררכז האקדמיהמ חדירה או עיו� בלתי מורשי
 במאגרי מידע של יג. 
 .רכז האקדמימל השיי& 

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

רכז האקדמי ("מחברת בחינה" וכד') ללא מטו. מת� פומבי לסיכומי הרצאות בקורס שנית�  ב
 של המורה באותו הקורס. מראש ובכתבאישור 

, ובלבד שאינה נופלת לגדר כלה גבוההמוסד להשהתנהגות שאינה הולמת תלמיד טז. 
 העבירות המנויות לעיל.



  
רכז האקדמי או בקשר המיז. כל התנהגות שמהווה עבירה פלילית א
 היא נעשתה בתחו
 רכז האקדמי.מרכז האקדמי או בקשר למללימודי
  ב

  
  )   עונשי�14

  .י� להל�ליותר מ� העונשי� המנוי תלמיד שנמצא אש� בעבירת משמעת צפוי לאחד או 
בנוס, לעונש, באופ� אוטומטי יאבד התלמיד את זכותו  לקבל הנחה בשכר  לימוד, פרס לימודי� 

  או מלגה.
  כ� עשוי התלמיד לאבד את זכותו להימנות על רשימת הדיק� ולייצג את התלמידי� כנציג אגודת 

 .ד לתקנו� הלימודי�.20 � .י ו15הסטודנטי� כמפורט בסעיפי� 
  

  ה או נזיפה חמורה.אזהרה, נזיפא. 
 .רכז האקדמיהמ מניעת שימוש במתקני ב. 

פסילת בחינה שהתלמיד נבח� בה, פסילת עבודת בית, פסילת עבודה סמינריונית, פסילת עבודת ג. 
גמר או עבודה אחרת שהוטלה על התלמיד בקשר ע
 לימודיו. די� פסילת בחינה או עבודה 

 ".0"כאמור כדי� כשלו� בציו� 

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

 במועד מסוי
 או במועדי
 מסוימי
. האיסור לגשת לבחינה. 

 ו. הפחתה מהציו� בעבודה, בבחינה או בקורס.

 ביטול השתתפות בקורס.ז. 

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

 אישור לימודי
 במתכונת של חצי תוכנית בלבד לתקופה שתקבע.ט. 

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

 לתקופה קצובה או לצמיתות. רכז האקדמיהרחקה מהמיא. 

קבלת תעודה או אישור המעידי
 על ביטול זכויות או הישגי
 בלימודי
, לרבות שלילת זכות ליב. 
 ולרבות שלילת הזכות להכלל ברשימת הדיק�. לימודי
 אלה

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

  כל עונש אחר התוא
 את נסיבות העניי�.יד. 
  
  וסמכויות נוספות של הממונה )  עונש על תנאי15
לעיל (למעט סעי! קט� א'), כולו או  14עת רשאיות להורות כי עונש לפי סעי! רשויות המשמא. 

על ידי  שתקבענהמקצתו יהיה על תנאי. התנאי הוא שהתלמיד לא יעבור עבירה או עבירות 
  רשויות המשמעת בתקופה מוגדרת.

די תלמיד שנדו� לעונש על תנאי לא ישא את עונשו, אלא א
 עבר תו& התקופה שנקבעה על יב. 
מיו
 ההחלטה, אלא  תלהימנוועדת המשמעת אחת מהעבירות שנקבעו. תקופת התנאי תתחיל 

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

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

פורט בתקנו� כוללת ג
 את הסמכות לתת את העונש באופ� חלקי, ד. הסמכות לגזור כל עונש המ
 באופ� מסויג או באופ� מותנה.

הממונה רשאי להורות, בנסיבות מיוחדות ומטעמי
 מיוחדי
 שיירשמו, כי דבר ההרשעה ה. 
הציוני
 לאחר  �מגיליווהעונש יירשמו בגיליו� הציוני
 של הנתבע. רישו
 כאמור ימחק 

� ציי� הממונה תקופה אחרת. לא קבע הממונה רישו
 כאמור, לא יירש
 שנתיי
, אלא א
 כ
  הציוני
. �בגיליודבר ההרשעה או העונש 

ו
 ההרשעה מטעמי
 מיוחדי
 עונש ללא רישמת� ו. רשויות המשמעת רשאיות להורות על 
  .שיירשמו

יקבעו כי בהתקיי
 תנאי
 שימטעמי
 מיוחדי
 שיירשמו ז. רשויות המשמעת רשאיות להורות 
 תקופה שתיקבע בתו
 לכל דבר ועניי�והרישו
 אודותיה הרשעתו של התלמיד  תימחק

 .בהחלטה

  
  )  פיצויי�16

, רכז האקדמינמצא  תלמיד אש
 בעבירת משמעת, ועקב מעשה העבירה נגר
 נזק כלכלי למ
כספי  פיצוי רכז האקדמירשאית הועדה לחייבו, בנוס! לכל עונש שיוטל עליו או במקומו, לשל
 למ

  בשיעור שלא יעלה על הנזק שנגר
 עקב העבירה.
  
  )  אכיפה17

  .רכז האקדמיקנס או פיצויי
 שנפסקו  כעונש על נתבע, ייראו כחוב של הנתבע למ 



  
  הליכי הדיו� � סימ� ד' 

  
  )  המתלונ�18

 תלונה על עבירות משמעת נגד תלמיד תוגש למזכיר ועדת המשמעת על ידי מורה, על ידי עובד 
  או על ידי תלמיד אחר.רכז האקדמי המ

  
  )  עיו�   בתלונה19
 :בתו& זמ� סביר שיחליט, תובעה לעיו� התלונה תועבר, מזכירל בסמו& לאחר הגשת תלונה  .א

1.  
 לבטל את הליכי המשמעת, למחוק התלונה או לעכב הליכי
; או א
 יש מקו

 או מבלי לקבל תגובת הנילו�;לפתוח בהלי& משמעתי  .2

 .ה בהלי& משמעתיהגיב בטר
 תתקבל החלטה על פתיחלאפשר לנילו� ל .3

לאפשר לנילו� להגיב בטר
 תתקבל החלטה על פתיחת התיק כאמור בס"ק  תובעחליט הה  .ב
), יעביר המזכיר את נוסח התלונה לנילו� ויבקש לקבל את תגובתו בתו& עשרה ימי
, אלא 3א(

על פתיחת הלי&  תובעה האחרת. לא התקבלה תגובתו של הנילו� כאמור, יור תובעא
 קבע ה
 .משמעתי

לבטל את א
 יש מקו
  תובעבסמו& לאחר קבלת תגובתו של הנילו� כאמור בס"ק (ב) יחליט ה  .ג
 הליכי המשמעת, למחוק התלונה, לעכב הליכי
 או לפתוח בהלי& משמעתי.

  רשאי להורות בכל שלב על גביית ראיות נוספות בטר
 קבלת החלטות לפי סעי! זה. התובע  .ד

  
  הודעה בדבר פתיחת  הליכי�)  20
, תיק תלונהכי יש מקו
 לפתוח בהלי& משמעתי נגד תלמיד, יפתח המזכיר  חליט התובעה  א. 

  תלונה ואת הראיות שנאספו בתיק.ה את נוסחיכלול בי� היתר  אשר
  "נתבע") תשלח בדואר רשו
. �הודעה בדבר פתיחת הליכי
 משמעתיי
 נגד תלמיד (להל�   ב. 
יי� את הרקע העובדתי לתלונה ואת הסעי! בתקנו� אשר בהפרתו נאש
 התלמיד. ההודעה תצ  ג. 

 28כמו כ�, יצויי� בהודעה במפורש כי לנתבע עומדת זכות לעיי� בתיק התלונה בהתא
 לסעי! 
אתר האינטרנט של המרכז המופיע ב תקנו� המשמעתל התלמיד יופנהלתקנו� המשמעת; וכ� 

 .האקדמי

  
  )  מועד   הדיו�21

יו
 מיו
 קבלת התלונה על ידי הממונה; ובתקופת  ישי
מועד הדיו� יקבע לא יאוחר משא. 
  , אלא א
 כ� ביקש התלמיד דחיית המועד.יו
 תשעי
לא יאוחר מ � חופשת הקי. 

  יודיע מזכיר הועדה לנתבע ולתובע על מועד הדיו�.ע
 קביעת מועד הדיו�  ב. 
  
  
  )  דיו�  ללא נוכחות הנתבע22
ע נתבע לדיו� במועד שנקבע, רשאית הועדה לקיי
 את הדיו� בהעדרו, ובלבד שנעשתה לא הופי  א. 

  יקבל הודעה על מועד הדיו�. כל פעולה סבירה כדי שהנתבע
מפריע לדיו� ולאחר  ולקיי
 דיו� בהעדרו א
 הוא הממונה רשאי להורות על הוצאת הנתבע  ב. 

  שהוזהר.
  הנתבע תישלח אל הנתבע בדואר רשו
. החלטה שניתנה בעקבות דיו� שלא בנוכחות  ג. 
  
  )  דיו� ללא נוכחות הצדדי� בהסכמת הנתבע23
לבקשת הנתבע, ולאחר שעיי� בחומר הראיות שבתיק התלונה, רשאי הממונה להחליט כי הדיו� א. 

 המשמעתי יתנהל על סמ& החומר שבתיק התלונה בלבד.

לתקנו� המשמעת. אול
,  31ו בסעי! די� החלטה בעקבות דיו� כאמור כדי� פסק די� כמשמעות. ב

י, 14 ט,14 הועדה לא תהיה רשאית להטיל בדיו� כאמור עונש מהסוגי
 המפורטי
 בסעיפי

  יב. 14יא,  14
  
  בהיעדר הנתבעשניתנה )  ביטול  החלטה 24

תו& שבעה  לועדה , רשאי הנתבע לפנות22ניתנה החלטת הועדה שלא בפני הנתבע בהתא
 לסעי! 
יבל הודעה על ההחלטה בבקשה לביטולה. הועדה רשאית לבטל את החלטתה או ימי
 מיו
 שק

  לשנותה מטעמי
 מיוחדי
 שיירשמו, ולקיי
 דיו� מחודש בהחלטה.



  
  )  יצוג  הנתבע25

ו בפני רשויות הנתבע יהיה נוכח בעצמו בעת הדיו�, אול
 הוא רשאי להיעזר לצור& הצגת הגנת
 או בעור& די�. חבר�המשמעת בתלמיד

  
  )  נוכחות   המתלונ�26

  המתלונ� יהיה רשאי להיות נוכח בעת הדיו� ולהבהיר את תלונתו.
  
  )  עדי�27

בעלי הדי� או הממונה על המשמעת רשאי
 לזמ� עדי
 לצור& בירור התלונה. שמיעת העדות 
  .תתבצע בהתא
 לאופ� שיקבע הממונה, תו& שמירה על זכויותיו של הנתבע

  
  הראיות )  גילוי28

  ע זכאי לעיי� בתיק התלונה לפני מועד הדיו� ולקבל לידיו את העתק חומר הראיות שבתיק.הנתב
  
  )  נוהלי הדיו�29
הנתבע יסביר לו את  הממונה יפתח את הדיו� על ידי קריאת התלונה בפני הנתבע, ועל פי בקשתא. 

 טיב התלונה שהוגשה נגדו.

 תבע.לאחר קריאת התלונה יבקש הממונה את תגובתו של הנב. 

הודה הנתבע בעובדות המפורטות בתלונה, תהיה הועדה רשאית למצוא אותו אש
 על פי ג. 
הודאתו, ללא צור& בראיות נוספות. אול
, הועדה תהיה רשאית, על א! הודאת הנתבע, לנקוט 

  בכל פעולה הנדרשת לבירור העובדות.
  נו�.לא הודה הנתבע בתלונה, יתנהל ההלי& המשמעתי בהתא
 לקבוע בתקד. 
  הממונה ינהל את הדיו� ויקבל ראיות בדר& שנראית לו צודקת ויעילה בנסיבות העניי�.ה. 
  פרוטוקול הדיו� ייער& על ידי הממונה או המזכיר.ו. 
במהל& הדיו�, רשאי הממונה להפסיקו, להורות על החזרת התלונה להשלמת חומר הראיות או ז. 

  ו להחליט כל החלטה אחרת.לפירוט נוס!, לפני שיימש& הדיו� בתלונה; א
  
  )   דיו� סגור ודיו� פומבי30

 גורות, אלא א
 החליטה הועדה אחרתיהיו בדלתיי
 ס הועדההדיוני
 המשמעתיי
 בפני 
בהחלטה מנומקת, על פי בקשת אחד הצדדי
 או על פי שיקול דעתה של הועדה. כ� רשאית הועדה 

.
  להוציא מ� האול
 מפריעי
  
  )  פסק  הדי�31
די� מנומק בכתב. �& זמ� סביר לאחר סיו
 הדיו� בהלי& המשמעתי תית� ועדת המשמעת פסקתוא. 

  .ולתובע עותקי
 של פסק הדי� ישלחו לנתבע, למתלונ�
  יתוייק בתיק האישי של הנתבע. העתק פסק הדי�ב. 
הועדה רשאית להרשיע את הנתבע בעבירה שונה מזו שהואש
 בה, א
 אשמתו בו מתגלה מ� ג. 

  מפניה. סבירה להתגונ�שהוכחו, וניתנה לנתבע הזדמנות  ת העובדו
  פסק הדי� ייכנס לתוקפו ביו
 מסירתו לנתבע, אלא א
 תחליט הועדה על מועד מאוחר יותר.ד. 
רכז המ הועדה רשאית להחליט על פרסו
 פסק די� או החלטה על גבי לוחות המודעות של ה. 

. פסק הדי� יפורס
 תו& הסתרת שמו של , או בכל מקו
 אחר שהועדה תמצא לנכו�האקדמי
  .אחרת מטעמי
 שיירשמואלא א
 כ� החליטה הועדה , הנתבע

  
  )  עיכוב  ביצוע פסק הדי�32

על החלטה לפי סעי! זה יש  .רשאי הממונה לעכב ביצוע של פסק די�או התובע על פי בקשת הנתבע 
  ועדת הערעורי
.ליושב ראש  זכות ערעור

  

  יניי�החלטות   ב �סימ� ה' 
  
  )  אמצעי  ביניי� דחופי�33
הגבלת כניסתו  � רשאי לנקוט באמצעי
 דחופי
, לרבות לאחר הגשת התלונה, יהיה הממונה  א. 

; הפסקת לימודיו של התלמיד רכז האקדמיהמ בשטח  מסוימי
של התלמיד למקומות 
יכוב ; עיכוב במת� ציו�, ערכז האקדמי; הטלת איסור על שימוש בציוד המרכז האקדמיבמ

וכ� כל החלטה אחרת שתהיה נחוצה  –ציוני
 או עיכוב במת� אישור לימודי
  �גיליובמת� 
  להשגת מטרותיו של ההלי& המשמעתי.



נת� הממונה החלטה כאמור בהיעדר התלמיד, תתכנס ועדת המשמעת במועד סמו& ככל הנית�   ב. 
  ימי
 ממועד מת� ההחלטה. 7 � ולא יאוחר מ

 למנכ"ללתובע ונה על פי סעי! משנה א' ישלחו לתלמיד, למתלונ�, העתקי
 מהחלטת הממ  ג. 
 ולראש המרכז האקדמי.

החלטה כאמור תעמוד בעינה עד תו
 ההליכי
 המשמעתיי
, זולת א
 נת� הממונה החלטה    ד. 
  אחרת.

לתקנו�, בחינתו או עבודתו, שלגביה, לפי  'ו�'ד 13נתבע שהועמד לדי� בגי� עבירה על פי סעי!    ה. 
התלונה, נעברה העבירה, תעוכב, והנתבע לא יקבל עבורה כל ציו�. כמו כ�, תעכב המזכירות 

א
 יתבקש. הגבלה  רכז האקדמימבמת� אישור אשר יתבקש על ידי הנתבע בקשר ללימודיו 
  כאמור, תעמוד בעינה עד תו
 ההליכי
 המשמעתיי
, זולת א
 נת� הממונה החלטה אחרת.

  
  
  )  ביטול החלטות34
 7ועדת הערעורי
, בתו&  יושב ראש בפני 33הנתבע רשאי לערער על החלטת ביניי
 לפי סעי! א. 

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

  ועדת הערעורי
.יושב ראש על ידי 
  

  ערעור �סימ� ו' 
  
  )  זכות  ערעור35

. תובעאו ה המתלונ�, די� של ועדת המשמעת נית� לערעור בפני ועדת הערעורי
 על ידי הנתבעפסק 
(למעט  החלטות ביניי
 אחרות של הממונה או של הועדה לא תהיינה ניתנות לערעור ניפרד

, אלא באישורו של הממונה על המשמעת שיינת� )34כאמור בסעי!  – 33פי סעי! �החלטה על
כד� יחיד,  ערעורי
ערעור על החלטת ביניי
 יידו� בפני יו"ר ועדת ה .רשמומטעמי
 מיוחדי
 שיי

  אחרת. רעורי
עאלא א
 כ� יורה יו"ר ועדת ה
  
  )  מועד  הגשת  הערעור36

פסק הדי� בכתב  הגעתמיו
 ימי
  7 � ערעור על פסק די� של ועדת המשמעת יוגש לא יאוחר מ
  ., לתובע או למתלונ�, לפי העני�לנתבע

  
  ודעה  מנומקת)  ה37

  הגשת ערעור תעשה בכתב למזכיר. בהודעת הערעור יפורטו נימוקי הערעור.
  
  )  תשובת  המשיב38
ע
 הגשת הערעור יועבר תיק התלונה, בצירו! פסק הדי� והודעת הערעור לועדת הערעורי
. א. 

 –הל� (ל  , לפי העניי�ולתובע העתק מהודעת הערעור יועבר למתלונ� או לנתבע בהלי& המקורי
  "המשיב").

. בכתב ימי
 מיו
 שהומצאה לו הודעת הערעור, להשיב את תשובתו 7המשיב רשאי, בתו& ב. 
עותקי
 למזכיר. המזכיר יעביר את תשובת המשיב לעיונו של  4 �תשובת המשיב תומצא ב

  המערער.
  
  )  טענות  בכתב39
ועדת הערעורי
  יו"ר אירש ,אול
 .יושב ראש ועדת הערעורי
 יקבע מועד לשמיעת הערעורא. 

  ., א
 מצא לנכו� לעשות כ�להורות על דיו� בערעור על סמ& טענות בכתב
ערעור על פי טענות ב רשאית ועדת הערעורי
 לדו� לא הגיש המשיב את טענותיו בכתב במועד, ב. 

  המערער בלבד.
  
  )  סדרי  הדיו�40

ג
 על ועדת  המחויבי
בשינויי
  כל ההוראות הנוגעות לסדרי הדיו� בפני ועדת המשמעת, יחולו
.
  הערעורי

  
  )  היק,  הערעור41

הערעור יצטמצ
 לבדיקת הממצאי
 והמסקנות של ועדת המשמעת, ולא יורשה למערער או 
למשיב להציג ראיות שלא הוצגו בפני ועדת המשמעת. זאת, אלא א
 נתגלו ראיות חדשות, שבעת 

להציג�, או שראתה ועדת הערעורי
 כי קיימות הדיו� בפני הועדה לא היו ידועות לצד המבקש 
  נסיבות מיוחדות המחייבות מטעמי צדק להתיר הצגת�.



  
  די� –)  פסק 42

 
סמו& ככל האפשר לאחר שמיעת טענות הצדדי
, או קבלת הטענות בכתב, תית� ועדת הערעורי
  די� מנומק, שיומצא לצדדי
.�את החלטתה בערעור בפסק

  
  י�סמכויות ועדת הערעור) 43

 
ג
  המחויבי
א.  כל סמכות הנתונה לועדת המשמעת או לממונה על המשמעת נתונה בשינויי
  לועדת הערעורי
 או ליושב ראש ועדת הערעורי
 בהתאמה.

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

  
  דיו� חוזר וחנינה �סימ� ז' 

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

  חוזר בפני ועדת המשמעת.
  
  ראש המרכז האקדמי מוסמ& לחו� תלמיד שנמצא אש
 בעבירת משמעת. )45

 
  בקשה לחנינה על ידי הנתבע, אלא לאחר סיו
 הליכי הערעור.ולא תטופל לא תוגש  )46
  
המרכז האקדמי יחליט בבקשת החנינה לאחר שעיי� בכל החומר שבתיק ולאחר ששמע  ראש )47

.
  את עמדת יושב ראש ועדת הערעורי
 

החליט ראש המרכז האקדמי להפעיל את סמכות החנינה בכפו! לאמור לעיל, רשאי הוא  )48
 להפחית את העונש, להמירו בעונש אחר, וכ� להורות על מחיקת רישו
 ההרשעה.

  
ודעה בדבר החלטת ראש המרכז האקדמי בבקשת חנינה תשלח ליושב ראש ועדת הערעורי
 ה )49

  ולממונה על המשמעת.

  
  הוראות כלליות �סימ� ח' 

  
50(  
בתיקו של התלמיד  ותת המופיעולכתובאו בדואר אלקטרוני הודעה שנשלחה בדואר רשו

  חזקה שהגיעה ליעדה.
  
לסדר הדי� הדרוש לניהול ההלי& המשמעתי,  הממונה רשאי להחליט כל החלטה הנוגעת )51

  ושאינה קבועה בתקנו� המשמעת.
  
  הממונה רשאי, מטעמי
 שיירשמו, להארי& כל מועד הקבוע בתקנו� זה. )52
  
הממונה רשאי לחקור עדי
, ובכלל
 הנתבע ו/או המתלונ�, וכ� לאסו! כל ראיה הדרושה  )53

  לקבלת החלטה בהלי&.
 

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

  
  )   חובת   הופעה  להעיד55

 כל מורה, עובד ותלמיד חייב להיענות להזמנה להופיע כעד בדיוני
 בפני רשויות המשמעת של 
  ולהעיד אמת.  רכז האקדמיהמ

  
  די�� )   ביצוע  פסקי56

  וע פסקי הדי� וההחלטות ועל הבטחת אכיפת� המלאה.ממונה על ביצ המנכ"ל
הכשלה במתכוו�, במישרי� או בעקיפי�, של אכיפת החלטה של רשויות המשמעת על ידי תלמיד, 

  מורה או עובד תהווה עבירת משמעת.
  
  תוק, התקנו�   )57



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

רכז האקדמי עונה המ אתר(מבלי לגרוע מהאפשרות לפרסמו בדר& אחרת, פרסו
 התקנו� ב ברבי

  על דרישה זו).
  
    ) איסור הטרדה מינית והתנכלות58

המרכז האקדמי למשפט ולעסקי
 פועל מתו& מחוייבות לערכי
 של כבוד הדדי והגינות כלפי 
  עמו אנו באי
 במגע במסגרת העבודה. ציבור עובדי המרכז, הסטודנטי
, וכל אד
 אחר

המרכז רואה בהטרדה מינית פגיעה בזכויות, בכבוד, בחירות ובצנעת הפרט, ויעשה ככל שביכולתו 
   כדי למנוע התנהגות כזו.

למרכז האקדמי למשפט ולעסקי
 מדיניות ברורה שמטרתה למנוע מקרי
 של הטרדה מינית. 
  בו באופ� רציני, מהיר ודיסקרטי ככל האפשר.  המרכז מחוייב לברר כל מקרה לגופו ולטפל

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

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

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

, אשר שלי קרייצר לויד"ר בתלונות תלמידי� ועובדי� על הטרדה מינית,  לאחראית לטיפול
  תטפל בתלונה בהתא� להוראות החוק, התקנות ותקנו� המשמעת הרלבנטי.

  
נית� למצוא את החוק והתקנות בקבצי החוקי
, במאגרי המידע המשפטיי
 הממוחשבי
 וכ� 

 מינית.  אצל האחראית לטיפול בתלונות תלמידי
 ועובדי
 על הטרדה

  
 


