
 
 

 

 

 )עדכון( 2202ינואר  -) קורונה(הוראת שעה  -נוהל משמעת 

 )כבתקנון המשמעת -כל ההגדרות (

לתקנון המשמעת קובע כי נשיא המכללה רשאי להקים גופים קבועים שיטפלו בהפרת הוראות תקנונים בנושאים מוגדרים על  7סעיף 
רשאי לבקש כי , סטודנט שהובא לבירור בפני גוף שהוקם לטיפול ובנושא מוגדר כאמור. פי החלטות של רשויות המכללה המוסמכות

 .ועבר הדיון לוועדת המשמעתבמקרה כזה י. לא לפני אותו הגוףו, עניינו יידון בפני ועדת המשמעת

ספריות אשר תוסמכנה לטפל בעבירות משמעת הנוגעות -מוקמות ועדות מנהליות בית, וכנגזר מאילוצי הבחינות בעת הזאת, לאור זאת
ובכלל זה (עבודות בית מתמשכות הדברים אינם חלים על בחינות פרונטליות או על . לבחינות מקוונות או אחרות אשר נערכות מרחוק

 .במקרים האלה כל סמכויות המשמעת נשארות בידי וועדת המשמעת המכללתית). פרויקטים מחליפי בחינות או עבודות גמר

בניסוחים המצומצמים , ה בלבד9או  1ד9ספריות עבירות משמעת לפי סעיפים -תטופלנה במסגרת הוועדות הבית, תחת הגבלות אלה
 :הבאים

 .לימודיו מסגרתבעבודת בית או בעבודה אחרת המוטלת על הסטודנט ב, ונאה בבחינהה: 1ד9

לרבות הפרת , לימודיו מסגרתאו כל עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט ב לעבודת בית, הפרה של הוראות המתייחסות לבחינה: ה9
  .הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה

 : סגרת ההליך יוגבלו לעונשים הבאיםהעונשים המנהליים הנגזרים מעבירות אלה במ

 .עד לחזרה על הקורס 0יירשם ציון . )כאחד( פסילת הבחינה והקורס •

 .חודשים בקבלת הזכאות לתואר 3עכוב של : לפסילהבנוסף  •

הודעה בדבר ההרשעה  או העברת/ו, הסטודנטדבר ההרשעה והעונש בגיליון הציונים של  רישום :לפסילהבנוסף  •
 .למוסדות אחרים להשכלה גבוהה

שני הסעיפים האחרים יכולים להתווסף על ). לפסול רק את הבחינה לא ניתן(פסילת הקורס היא עונש הבסיס : הערה 
 .גבי העונש הבסיסי

 :ההליך

מגיש התלונה ימסור לרכזת הוועדה המנהלית טופס תלונה בו יתאר את העבירה המיוחסת לנילון ואת הראיות התומכות  .א
 . בה

ההרכב יעיין בתלונה ואם . שאחד מחבריו הוא מרצה בחוג של הסטודנט, התלונה תועבר לעיונו של הרכב בן שלושה חברים .ב
תידון העברת התלונה לוועדת המשמעת , ה9-ומ 1ד9-עיפים החורגים מאו אם מופיעים בתלונה ס, יימצא בה חומרה יתירה

יוכל ההרכב להחליט על , בעת הצורך. ר ועדת המשמעת המכללתית"וזאת בהתייעצות עם יו, לפי הנוהל הרגיל, המכללתית
 .ללא אפשרות ערעור, החלטה על גניזה היא סופית. מחיקת סעיפים או אף על גניזת התלונה

מכתב הקובע זאת יישלח . יחליט מנהלתית על הרשעה מותנית ועל עונש מותנה, ין מקום לגניזת התלונהמצא ההרכב שא .ג
הליך ) ימי עבודה 5תוך (דנט תישמר הזכות לבקש לסטו: ובו יסוכם ההליך המנהלי תחת התניה) ובו חומר התלונה(לנילון 

, הרכביוכל גם להעביר מכתב אשר יועבר לודנט הסט. שימוע בפני ההרכב או העברת הדיון לוועדת המשמעת המכללתית
 .יחליף את השימוע ולא יידון אם הסטודנט לא יגיע לשימועלא המכתב . ובו הסטודנט יגיב לתלונה

 .תקבל החלטת ההרכב תוקף של החלטה שאינה מותנית, לא ביקש הסטודנט הליך שימוע כמפורט מעלה .ד
בסיום הדיון יקבל ). לפי שיקול דעת ההרכב, ואחרים(ן תוך שמיעת הסטודנט יתכנס ההרכב וידון בעניי, ביקש הנילון שימוע .ה

במקרה של זיכוי לא תהיה לאיש אפשרות לערער או להעביר את הדיון לוועדת . ההרכב החלטות שתסוכמנה במכתב
 .המשמעת המכללתית

עניינו ישוב ויידון בוועדת המשמעת לבקש כי ) ימי עבודה 10תוך (רשאי הסטודנט , או ה הסתיים הדיון לפי סעיפים ד .ו
וההליך המשמעתי יחל , ללא כל הגבלות או סייגים, יועבר הדיון לוועדת המשמעת המכללתית, אם אכן כך. המכללתית

 .בוועדת המשמעת המכללתית מראשיתו
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 _______________:תאריך הגשת התלונה
 

 .ונןטופס זה יועבר לסטודנט בהסתרת פרטי התקשרות למתל
 

 פרטי המתלונן
 

 ________________:שם המתלונן
 

 _____________________: החוג
 

 ____________________:תפקיד
 
 
 

 ).יש למלא בנפרד עבור כל סטודנט( פרטי התלונה
 

 ._________________:ית/שם הסטודנט
 

 ._________________: חוג הלימודים
 

 ._____ :שנת הלימוד
 

 ._____________________: זהותמספר תעודת 
 

 . ___________________שם הקורס  אליו מתייחסת התלונה 
 
 
 

 ): יש לסמן לפחות אחד משני הסעיפים הבאים(הסעיף בתקנון שלפיו מוגשת התלונה  
 

 .בעבודת בית או בעבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, הונאה בבחינה: 1ד9          

 

לעבודת בית או כל עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת , הפרה של הוראות המתייחסות לבחינה: ה9          
 . לרבות הפרת הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה, לימודיו

 
 

 ):ניתן לפרט בדף נפרד שיצורף לתלונה(ותאור האירוע ________   תאריך האירוע 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 :חומר מצורף

 
1. _________________________________ 



 
 

 

 
2. _________________________________ 

 
3. _________________________________ 

 
 

 
 

 ____) : מיוחד/ ' ב/ ' א(מועד הבחינה המקוונת 
 

 . משקל העבודה החשודה בציון הקורס ותאור דרך חישוב הציון בקורס
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
 

 :מידע רלוונטי נוסף
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________ 

 
 

 ___________________________: תאריך______________________   : חתימת המתלונן
 
 

 )יוסתר מהסטודנט. (_____________________________: טלפון
 
 

 )יוסתר מהסטודנט. (____________________: כתובת אלקטרונית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5גרסה                                                                                                                                              
 

את טופס התלונה יש לשלוח 
 ,דוריתל

רכזת ועדות המשמעת הבית 
 :ספריות

doritsa@hac.ac.il 


	פרטי המתלונן

