
 
 

 קנון משמעת סטודנטיםת
 )ב"תשנ(ירור משמעתי פקולטטי ב

 
כל פקולטה רשאית להקי מערכת בירור משמעתי לסטודנטי הלומדי  .1 

י "סמכויותיה ואופ פעולתה יהיו עפ, תפקידיה, הקמת המערכת. במסגרתה

 .הוראות נוהל זה
 
 היה טעונההקמת מערכת בירור משמעתי פקולטטית לסטודנטי ת .2 קמתה
 .אישור מועצת פקולטה  ערכתמ
 
  ימנה, החליטה מועצת פקולטה להקי מערכת בירור משמעתי פקולטטית .3 חראיא
  אחראי משמעת פקולטטי באישור מועצת הפקולטה דקא הפקולטה   שמעתמ
 )."ממלא המקו": להל(וממלא מקו לאחראי ) "האחראי": להל(   ממלאו
 קומומ
 
 חראי וממלא המקו יהיו חברי הסגל האקדמי בעלי קביעות וימונו הא .4 קופתת
שני ובתו תקופת כהונה זו נית יהיה לשוב ) 3(לתקופת כהונה של שלוש   הונהכ

 .ולמנות לתקופת כהונה נוספת אחת
 
  יהיה מוסמ לדוממלא המקו , או לפי הוראותיו,  ובהעדרוהאחראי  .5 בירותע
  הלומדי בפקולטה שיואשמו בביצוע עבירות מאלהסטודנטי  עונשיו

ולהטיל על מי ) "נספח העבירות": להל(בנספח העבירות המצור לנוהל זה   

מאלה המפורטי בנספח העונשי המצור לנוהל , שיורשע בדי עונש או עונשי

 )."נספח העונשי ":להל(זה 
 

 . טעו אישור הועדה המרכזתכל שינוי בנספח העבירות או נספח העונשי יהיה .6 



 .שימונה לצור זהבאחריות ראש מינהל הפקולטה או מי   סדריו
 ירורהב
 .סטודנט יהיה רשאי לסרב להידו בפני האחראי או ממלא מקומו .9 ירובס
 תועבר התלונה , ירב סטודנט להידו בפני האחראי או ממלא מקומוס  הידו ל
  סטודנטי לבירור בפני רשויות השיפוט האמורות בתקנו המשמעת   י"פע
 ).ג"תשמ(  והל זהנ
 
   באמור בנוהל זה כדי לגרוע מסמכות ראש מינהל פקולטה להחליט אי .10  מכותס
  כי תלונה בגי ביצוע עבירה תוגשא יסבור כי הנסיבות מצדיקות זאת   קבילהמ

ותתברר ) ג"תשמ( סטודנטי לרשויות השיפוט האמורות בתקנו המשמעת   

 .ל"י התקנו הנ"בפניה עפ
 
 ראי או ממלא המקו לא יהיה הסטודנט מיוצג בדיו שייער בפני האח .11 יסורא
 .י אחר"ד ובי ע"י עו"  עבי  יצוגי
 
 ) או לממלא המקו(הדיו בתלונה ייער בצורה שתיראה לאחראי  .12  ליכיה
 .כיעילה ומועילה ובלבד שיישמרו כללי הצדק הטבעי  דיוה
 
 אלה המפורטות מי שהורשע פעמיי במהל תקופת לימודיו בעבירות מ .13 רשעותה
וכל תלונה , לא נית יהיה להעמידו עוד לדי בפני האחראי, בנספח העבירות  וזרותח

 תידו בפני  בגי עבירה מאלה המפורטות בנספח העבירות נוספת כנגדו 

 ).ג"תשמ( סטודנטי רשויות השיפוט האמורות בתקנו המשמעת 
 
 .יו סופיות ולא ניתנות לערעוריה, או ממלא המקו, החלטות האחראי .14 ופיותס
 חלטותה
 
 .הדיוני בפני האחראי או ממלא המקו יתנהלו בדלתיי סגורות .15 לתייד
 גורותס
 



ק,

 .י נוהל זה"כנגדו תלונה עפ
 

 .החלטת האחראי תועבר לתיקו האישי של הסטודנט .18 
 
 ).26.1.93(י הסינאט "תחילתו של נוהל זה ביו אישורו ע .19 חולהת
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 :עבירות המתייחסות לרכוש האוניברסיטה .3
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 .ברסיטהמשכר הלימוד השנתי באוני 10%קנס כספי בסכו שלא יעלה על  1.2 
א עבר עבירה (פיצוי כספי בשיעור שלא יעלה על הנזק הישיר שנגר עקב העבירה  1.3 

 ).לנספח העבירות 3מאלה המפורטות בפיסקה 
 ).לנספח העבירות 4א עבר עבירה מאלה המפורטות בפיסקה (ביטול בחינה  1.4 
לנספח  4או  1א עבר עבירה מאלה המפורטות בפיסקאות (ביטול השתתפות בקורס  1.5 

 ).העבירות
תקופה שלא תעלה על , אי מת שירות מסויי או שירותי בכלל לתקופה שתיקבע 1.6 

 .סמסטר
 
יהיה הוא , לנספח העבירות 1סבר מורה כי תלמיד ביצע עבירה מאלה המפורטות בפיסקה  .2

 .רשאי להרחיק התלמיד לאלתר מהשיעור שבמהלכו נעברה העבירה
 
לנספח העבירות יהיה הוא  4למיד ביצע עבירה מאלה המפורטות בפיסקה סבר מורה כי ת .3

 .רשאי להפסיק לאלתר השתתפות התלמיד בבחינה
 
לנספח זה כדי לגרוע מסמכות  3או  2לא יהיה בנקיטת צעדי מאלה האמורי בפיסקאות  .4

שי או כדי לגרוע מסמכותו להטיל עונ, האחראי לדו בעבירות בגינ ננקטו צעדי אלה

 .מאלה המפורטי בנספח זה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




