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  נון משמעת סטודנטיםקת

  
   כללי-' ק אפר

  
  בואמ  .1

בוססים על מ הלימודים באוניברסיטה . אקדמי שמטרתו להקנות ידע והשכלה לסטודנטים-אוניברסיטה הינה מוסד חינוכיה  
ת כבוד א  מהסטודנטים מצופה התנהגות ההולמת . אמון בין הסטודנטים לבין המוסד על סגל מוריו ועובדיו

  :הסטודנט מבהתאם לכך מצופה.   כמוסד אקדמי ואת מעמד הסטודנטהאוניברסיטה
  

  .ונהליה תקנותיה, את חוקת האוניברסיטה, מלא בנאמנות וביושר את החובות הלימודיותל  1.1  
  

    בכך כלולים גם ציות להוראות המורים ועובדי .  שמור על אוירה לימודית נאותה ועל סדר ציבוריל  1.2  
   לשמירת אוירה אקדמית נאותה ולשמירת הסדר , ם הקשורים למילוי תפקידםאוניברסיטה בנושאיה  
  .ציבורי במוסדה  

  
  .אורחיה והסטודנטים הלומדים בה, עובדיה, מוריה, שמור על כבוד האוניברסיטהל  1.3  

  
  . בתוכהןשמור על רכוש האוניברסיטה ועל הסדר והניקיול  1.4  
     

  גדרותה  .2
  .אים הפירוש הרשום לצידםקנון זה יהיה למונחים הבבת  

  
  בין קבועים ובין , הספר שלה ומכוניה-בתי, גוריון בנגב על כל שלוחותיה-וניברסיטת בן א-" וניברסיטההא"  2.1  
  .רעייםא    

  
  .הדרכה או מחקר מטעם האוניברסיטה, י שממלא תפקיד הוראה מ-" רהמו"  2.2  

  
  .ה ואיננו מורהי האוניברסיטה או בשירות"י שמועסק ע מ-" בדעו"  2.3  

  
  :י מאלה המוגדרים כדלקמן מ-" מידתל"ו א" ודנטסט"  2.4  

  
  מעת הרשמתו ועד קבלת הודעת קבלתו או , טהיי שהגיש מועמדותו להתקבל ללימודים באוניברסמ  2.4.1    
  .חייתוד    

  
    מעת ,לרבות לימודים במכינות ובמסגרות מיוחדות אחרות, י שנתקבל ללימודים באוניברסיטהמ  2.4.2    
  .רשמתו וכל עוד הוא רשום כסטודנטה      

  
  .י שסיים לימודיו אך טרם קיבל תעודהמ  2.4.3    

  
   סטודנט לעניין תקנון זה בקשר למעשים שעשה ביוסיף להיחש, י שהיה סטודנט לפי ההגדרות לעילמ  2.4.4    
  .עת היותו סטודנטב      
      
  .תקנון זה ל8בירה מאלה המפורטות בסעיף  ע-" ירת משמעתעב"  2.5  

  
  .ממונה על בית הדין לסטודנטים באוניברסיטה ה - " ממונה על בית הדיןה"  2.6  

  
  .ממונה על בית הדין לערעורים לסטודנטים באוניברסיטה ה-" מונה על בית הדין לערעוריםהמ"  2.7  

  
  . ית הדין המשמעתי לסטודנטים של האוניברסיטה ב-" ת הדיןבי"  2.8  

  
    ית הדין לסטודנטים של האוניברסיטה הדן בערעורים על פסקי דין של בית  ב-" וריםת הדין לערעבי"  2.9  
  .דיןה    

  
  .עובד או סטודנט המתלונן בפני התובע על התנהגותו של סטודנט, ורה מ-" לונןמת" 2.10   
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  . סמך בו טוען מתלונן כי סטודנט ביצע עבירת משמעת מ-" ונהתל"  2.11  
  

  .ידו- האקדמי של האוניברסיטה או מי שנתמנה עלמזכיר ה-" בעתו" 2.12   
  

. ממונה על בית הדיןהקובלנה מוגשת ל.  סמך מנומק בו טוען התובע כי סטודנט ביצע עבירת משמעת מ-" בלנהקו" 2.13  
ורשימת , דברלרשימת העדים הנוגעים , סעיף ההאשמה, הקובלנה תכלול תיאור עובדתי של העבירה לכאורה

  .מוצגים
  

  . סטודנט אשר נגדו הוגשה קובלנה ה-" בענת"  2.14  
  

  .הכוללת את הכרעת הדין וגזר הדין, םחלטת בית הדין או בית הדין לערעורי ה-" ק דיןפס"  2.15  
  

  .ובד המשמש כמזכיר בתי הדין של האוניברסיטה ע-" כיר רשויות השיפוטמז" 2.16  
  
  
  ערכת השיפוט באוניברסיטהמ  .3
  

  ת הדיןיב  3.1  
  

  .ית הדין מוסמך לדון ולפסוק בקובלנה נגד סטודנט על עבירת משמעתב  3.1.1    
  

  .-6.2 ו6.1פי התקנון לפי סעיף -ית הדין יושב בהרכב של אחד או שלושה עלב  3.1.2    
  

  מונה על בית הדיןמה  3.2
  

לי לתקנון האקדמי  בפרק הכל3.6י הגוף הבוחר כמפורט בסעיף "יבחרו ע,  סגניוארבעתממונה על בית הדין וה 3.2.1    
  .עלי דרגת פרופסור חבר או פרופסור מן המנייןב,מבין מורי האוניברסיטה הקבועים

  
  , צתם מקכולם או, ריכולים להיבח. נבחרים לתקופה של שנתיים,  סגניוארבעתממונה על בית הדין וה  3.2.2    
  .ת אחת בלבדפתקופת כהונה רצופה נוסל      

  
  .דווח לסינאט האוניברסיטה מדי שנה על פעילויות בתי הדיןממונה על בית הדין יה  3.2.3    

  
  ת הדין לערעוריםיב  3.3

  
  ית הדין לערעורים מוסמך לדון ולפסוק בערעור שהגיש סטודנט שהורשע בבית הדין וכן בערעור ב  3.3.1    
  .קולת עונשו או חומרתו, הרשעתו, הגיש התובע על זיכויו של סטודנטש      

  
  מורה נוסף , הממונה על בית הדין לערעורים או סגנו: ערעורים יושב בהרכב של שלושהית הדין לב  3.3.2    
  יג של אגודת הסטודנטים צונ, י הממונה על בית הדין לערעורים"דרגת מרצה בכיר ומעלה שיקבע עב      
  .ובלבד שלא השתתפו בדיון המשמעתי הקודם באותו עניין, ל האוניברסיטהש      

  
  לפי קביעתו של הממונה על , ן לערעורים ישמש הממונה על בית הדין לערעורים או סגנואב בית הדיכ  3.3.3    
  .ית הדין לערעוריםב      

  
  מונה על בית הדין לערעוריםמה  3.4  

  
 בפרק הכללי לתקנון 3.6י הגוף הבוחר כמפורט בסעיף "י ע"יבחרו ע, ממונה על בית הדין לערעורים וסגנוה 3.4.1    

  .ר חבר או פרופסור מן המנייןוקבועים בעלי דרגת פרופסההאוניברסיטה האקדמי מבין מורי 
  

   רנבחרים לתקופה של שנתיים ויכולים להיבח, כל אחד מהם, ממונה על בית הדין לערעורים וסגנוה  3.4.2    
  .תקופת כהונה רצופה נוספת אחת בלבדל      
    

  
  
  
  

בתוקף מ 
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  זכיר האקדמי של האוניברסיטהמה  3.5  
  

   יזמן עדי , ממונה על בית הדיןאקדמי של האוניברסיטה יגיש את הקובלנה המנומקת למזכיר הה  3.5.1    
    ידו באופן -המזכיר האקדמי רשאי לאצול מסמכויותיו אלו לעובד שימונה על.  וישמש כתובע, ביעהת    
  . בוע או לצורך דיון מסוים ובלבד שאינו מזכיר רשויות השיפוטק      

  
  .מזכיר רשויות השיפוטכז ההוראה ישמש כר  3.5.2    

  
  
    עמדם של בתי הדין של האוניברסיטהמ  .4
  

    קנון המשמעת לא בא לגרוע או להתערב באחריות או חובה של סטודנט כלשהו לפי כל דין במדינת ת  4.1  
  .הוסיף עליהןל  שראל אלא י    

  
  ידי -בע או המתלונן עלהתו, ידי הגשת תביעה פלילית נגד הנתבע-מכותם של בתי הדין איננה נשללת עלס  4.2  

  הדין ישעה -ובלבד שבית, דין בהליכים כאלה בעניין נשוא התלונה-ידי מתן פסקי-שויות המדינה וכן לא עלר  
  .יךהלת הדיון בתלונה משעה שהוגש כתב אישום לבית משפט ועד למתן פסק דין בא  

  
  ה שיש להודיע עליה למשטרה או שלכאורה נעברה עביר, או במהלך ערעור, תגלה במהלך דיון משמעתיה  4.3  
  , או לממונה על בית הדין לערעורים, אב בית הדין יודיע על כך לממונה על בית הדין, רשות מוסמכת אחרתל    
  .ע על כך לרקטורדיויו, הממונה יביא את דבר העבירה לכאורה לידיעת המשטרה או הרשות.  התאמהב    

  
  

   הליכים-' ק בפר
  
  ייםתיחת הליכים משמעתפ  .5
  
  

  30כתב למזכיר האקדמי כשהיא מפורטת וחתומה עד בלונה על עבירה לכאורה על כללי המשמעת תוגש ת  5.1  
  בסמכותו של הממונה על בית הדין להאריך מועד הגשת התלונה מעבר .  ום ממועד ביצוע או גילוי העבירהי    
  "):מתלונן"להלן ה( אחדים מן הבאים ידי אחד או-התלונה תוגש על.  ום וזאת במקרים חריגים בלבד י-30ל    

  
  וזאת בין אם נכח בביצועה , ובד המופקד על התחום שבו לפי החשד בוצעה העבירהעמורה או הה  5.1.1    
  .ובלבד שהשתכנע כי קיים בסיס לכאורה לתלונה, בין אם לאוו      

  
  .עובד או סטודנט שנכח בשעת ביצוע העבירה, ל מורהכ  5.1.2    

  
 האקדמי יהיה רשאי לפתוח בהליכי משמעת מיוזמתו שלו אם סבר כי נעברה עבירת משמעת ולא המזכיר 5.1.3    

  .או שהוגשה לו תלונה בנדון והמתלונן חזר בו ממנה, הוגשה לו תלונה בנדון
  
  

  : לפי שיקול דעתו, אחר קבלת התלונה ינקוט המזכיר האקדמי בפעולות הבאותל  5.2  
  

  .מן הנתבע או מכל גורם אחר כראות עיניו, ן המתלונןדרוש הסברים נוספים מי  5.2.1    
  

  .מליץ בפני המתלונן לבטל את התלונהי  5.2.2    
  

  .כך יפתח בהליכים משמעתיים-ידי-עביר את התלונה למזכיר רשויות השיפוט ועלי  5.2.3    
  

  .תלונן למ כךויודיע על,  האוניברסיטה יחליט שלא להגיש קובלנהל עם היועץ המשפטי שתבהתייעצו  5.2.4    
  

  : יעשה מזכיר רשויות השיפוט את כל הפעולות הבאות, ם פתיחת ההליכים המשמעתייםע  5.3  
  

  מים מיום פתיחת ההליכים ולא יאוחר  י-14שיהיה לא מוקדם מ,  תאריך לדיון או סגניוקבע עם הממונהי  5.3.1    
  עד מאוחר יותר לדיון וזאת במקרים בסמכותו של הממונה על בית הדין לקבוע מו.  ום מיום זה י-60מ      
  .ריגים בלבדח      

וקף מ בת
11/2005 
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  .יזמין את התובע ויצרף להזמנה את הקובלנה  5.3.2    

  
קבועה הזמנית לכתובתו -ידי מכתבים רשומים שישלחו בו- זמין את הנתבע לדיון המשמעתי בבית הדין עלי  5.3.3    

הכל , ה הוא לומדבי ליחידה האקדמית מ פניידי העתק שישלח אליו בדואר רגיל או-ועל, ולכתובותיו הזמניות
  .חד או שלושהאדיין ,היינוד, בהזמנה יצוין הרכב בית הדין.  פי הרישומים שבידי האוניברסיטה-על

  
    הנתבע יוכל לעיין בחומר . וכן עותק של תקנון משמעת סטודנטים, צרף להזמנה את הקובלנהי  5.3.4    
  . מזכיר רשויות השיפוטראיות במזכירות האקדמית בתיאום עםה      

  
  .ודיע למתלונן בדואר רגיל או פנימי על מועד ומקום הדיוןי  5.3.5    

  
  .ודיע לדיקן הסטודנטים בדואר רגיל או פנימי על מועד ומקום הדיוןי  5.3.6    

  
  .ר אגודת הסטודנטים בדואר רגיל או פנימי על מועד ומקום הדיון"ודיע ליוי  5.3.7    

  
     את עדי התביעה כפי שיורה לו המזכיר האקדמי או מי שנתמנה לשמש כתובע בדיון זמין לדיוןי  5.3.8    
  .טעמומ      

  
יחליט המזכיר האקדמי באם לבטל את התלונה או לפעול על פי סעיף ,  מתלונן אשר חזר בו מתלונתו-ביטול תלונה  5.4

5.1.3 .  
  

   באמצעות ממונה על בית הדין לרמסהבקשה המנומקת בכתב תי. נתבע רשאי לבקש את דחיית הדיוןה  5.5  
  נה על בית הדין יחליט אם והממ.  זכיר רשויות השיפוט לא יאוחר משלושה ימים קודם למועד שנקבע לדיוןמ    
  , לנתבע, מתלונן לי מזכיר רשויות השיפוט"הודעה מתאימה תשלח ע. דחות את הדיון אם לאו ולאיזה מועדל    
  .ולדיקן הסטודנטיםר אגודת הסטודנטים "ליו, עדיםל    

  
  : באחת מן הדרכים הבאות, נתבע רשאי להזמין לדיון עדי הגנה מטעמוה  5.6  

  
  כתובותיהם ומספרי הטלפון של העדים לא יאוחר , למזכיר רשויות השיפוט את שמותיהם מסורי   5.6.1    
  פי -שומים עלמזכיר רשויות השיפוט יזמן את העדים במכתבים ר.  שבעה ימים לפני מועד הדיוןמ        
  .ידי הנתבע-תובותיהם כפי שנמסרו עלכ        

   
  .מטעמו זמין בעצמו וללא צורך בהודעה מוקדמת את העדיםי  5.6.2
  

  .עובד או סטודנט באוניברסיטה, אשר יהיה מורה, כח-ידי בא-נתבע רשאי להיות מיוצג עלה  5.7  
  

  
  דרי הדיוןס  .6
  
  

  :רכב בית הדין יקבע בהתאם לאמור לעילה 6.1
    

  את הרכב בית , יקבע הממונה על בית הדין לפי שיקול דעתו, לעיל ד5.3.1פי סעיף -קבע מועד לדיון עלנ  6.1.1    
    הממונה על בית הדין יקבע הרכב של , בכל מקרה.  הרכב של אחד או שלושה, דהינו, דיןה      
  :לושה אם מתקיימים הבאיםש      

  
  .מיטב שיפוטופי -ש לדיון חשיבות עקרונית עלי  6.1.1.1      

  
  ה לתקופה טעונש הצפוי על העבירה שבגינה הוגשה התלונה כולל הרחקה מהאוניברסיה  6.1.1.2      
  .תעודת גמר או תואר, או ביטול תעודת סיום לימודים, צובה או לצמיתותק          

  
  .נתבע בקש בכתב מראש שעניינו ידון בפני הרכב של שלושהה  6.1.1.3      

  
  .דין משמעתי-ות בבית/ות קודמת/עהנתבע הרשל  6.1.1.4      

  
  .כי הדיון יעבור לבית דין בהרכב של שלושה ,כל מקרה רשאי דן יחיד להחליט בתחילת הדיוןב  6.1.2    
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  : יקבע את היושבים בדין כדלהלןממונה על בית הדיןה  6.2  

  
  . הממונה עצמו או מי מסגניו-הרכב אחד ב  6.2.1    

  
  .ונציג אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה, אחד מסגניו, ה עצמו או סגנו הממונ-הרכב של שלושה ב  6.2.2    

  
  .ממונה או מי מסגניו לא ישב בדין אם יש לו נגיעה ישירה בנשוא הדיוןה  6.2.3    

  
  .טרם הדיוןב את שמו או שמותיהם של היושבים בדין לידיעת הנתבע יש להביא  6.2.4    

  
   בית הדין לפי בידי א-מספר הנוכחים בדיון יוגבל על.  תיים פתוחותדיון המשמעתי יהיה בדרך כלל בדלה  6.3  
  במקרים מיוחדים רשאי אב בית .  על החלטה זו של אב בית הדין אין ערעור.  נאי המקום בו נערך הדיוןת    
  ור לעיל רשאי אב בית הדין אמלמרות ה.  דין לבקש חדר גדול יותר שיאפשר מספר גדול יותר של נוכחיםה    
  .ימוקים שירשמונמ, פי מיטב שפוטו-על, החליט על דיון בדלתיים סגורותל    

  
  .לפני שיקול דעתו מנימוקים שירשמו, ב בית הדין רשאי לדחות את מועד הדיוןא  6.4  

  
  .הדין ינהל את הדיון בדרך שנראית לו צודקת ויעילה-ב ביתא  6.5  

  
  , ללעי ד5.5או נדחתה בקשתו על פי סעיף , לעיל ד5.5פי סעיף - עלהא הופיע הנתבע לדיון ולא בקש דחייל  6.6  
  .  ותחולנה כל הוראות התקנון בשינוי סדרי הדיון המחויבים, הדין לקיים את הדיון שלא בפניו-שאי אב ביתר    
  מרות האמור יבטל הממונה על בית הדין את הכרעת הדין וגזר הדין שניתנו בהעדר הנתבע ויקבע מועד ל    
  :ם התקיימו שני התנאים הבאים יחדיודיון חוזר אל    

  
  ום מהמועד בו נתקיים  י14ע הגיש בקשה מנומקת לדיון חוזר למזכיר רשויות השיפוט בתוך בנתה  6.6.1    
  , דיוןה      

  
  וכי לא היה בידו להודיע ,  של הנתבע נבעה מסיבה מוצדקתוממונה על בית הדין השתכנע שהיעדרותה  6.6.2    
  .כך במועד-לע      

  
  :הלך הדיון יהיה כדלהלןמ  6.7  

  
  .תובע יזהה את הנתבע ויציג בפניו את כל הנוכחים בשמם ותפקידםה  6.7.1    

  
  .תובע יקרא את הקובלנה ואת התלונה במלואןה  6.7.2    

  
  .הדין אם הוא מבין את האשמה ומודה בה אם לאו-ידי אב בית-נתבע ישאל עלה  6.7.3    

  
  .בית הדין לטעון טיעוניו-יאפשר לו אב, ודה הנתבע בביצוע העבירהה  6.7.4    

  
   -משסיים יציג הנתבע או בא.  יציג התובע את ראיותיו ועדיו וישמיע את טיעוניו, א הודה הנתבעל  6.7.5    
  .ראיותיו ועדיו וישמיע את טיעוניו, וחו את גירסתוכ      

  
  אב .  ת המתלונן ואת הנתבעא, הנתבע והתובע רשאים לחקור את העדים, יושב או היושבים בדיןה  6.7.6    
  הדין ידאג להגן על העדים מפני פגיעה והטרדה במהלך הדיון וימנע שאלות בלתי ענייניות או -יתב      
  .וזרות תוך ניצול לרעה של הדיוןח      

  
  היושב , הורשע הנתבע.  היושב או היושבים בדין יודיעו לנתבע על זיכויו או על הרשעתו, תום הדיוןב  6.7.7    
  . יעונים לעונשטו היושבים בדין יאפשרו לצדדים לטעון א      

  
  לדחות את מתן , בנסיבות שימצא לנכון, בית הדין רשאי.   לאחר שמיעת הטיעוניםןזר הדין יינתג  6.7.8    
  .או מתן גזר הדין למועד אחר/כרעת הדין וה      

  
   שלא בנוכחות שאר המשתתפים יתייעצו היושבים בדין ביניהם, אשר יושב בדין הרכב של שלשהכ  6.7.9    
  העונשים .  תכריע דעת הרוב, במקרה של חילוקי דעות.  להוציא את מזכיר רשויות השיפוט, דיוןב      
  . הלן ל9יטיל בית הדין יהיו מתוך העונשים המפורטים בסעיף ש      
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  . ר של מהלך הדיוניםאורך כל מהלך הדיון ירשום מזכיר רשויות השיפוט פרוטוקול מפורט ככל האפשל 6.7.10    
  .ידי היושב או היושבים בדין בחתימת ידם-פרוטוקול יאושר עלה      

  
  ידי משלוח בדואר רשום לפי - על, מים ממועד מתן גזר הדין י-10לא יאוחר מ,  לנתבע בכתברסק הדין יימספ  6.8  
  אלא אם ביקש , יטהתובתו הקבועה וכתובותיו הזמניות של הנתבע כפי שהן מופיעות ברישומי האוניברסכ    
  .הוראות בכתב וכתובת אחרת למשלוח נתבע אחרת והשאירה    

  
  . ולמתלונןלתובעעתקי פסק הדין המנומק ישלחו ה  6.9  

  
  או לאחר הדיון , )הלן ל7ראה פרק (חולתו של גזר הדין היא החל מתום המועד הקבוע להגשת הערעור ת 6.10  
  על ביצוע גזר הדין לאלתר וינמק  יורה אב בית הדין,  חריגיםבמקרים, למרות האמור.  בערעורו אם הוגש    
  .חלטתוה    

  
  :ישלח העתק פסק הדין לכל הבאים, א הגישו הנתבע או התובע ערעור עד תום המועד החוקי לעשות כןל  6.11  

  
  ,יקו האישי של הנתבעת    6.11.1      

  
  ,ס בו לומד הנתבע"זכירות הפקולטה או מזכירות ביהמ    6.11.2      

  
  ,לקה בה לומד הנתבעחאש המר    6.11.3      

  
  ,יקן הסטודנטיםד    6.11.4      

  
  .ר אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה"וי    6.11.5      

  
  ייבים ח, -5.6.1 ו5.3.8ידי מזכיר רשויות השיפוט להעיד לפי סעיפים -עובד וסטודנט שזומנו על, ל מורהכ  6.12  
  . הופיע לדיוןל    

  
  רעורע  .7
  

  והן על חומרת , הן על הזיכוי או ההרשעה, י דין של בית הדין ניתנים לערעור בפני בית הדין לערעוריםסקפ  7.1  
  .רשאים לערער הנתבע והתובע בלבד.  עונש או קולתוה    

  
  אלא , ולא תורשה בו הבאת עדים והצגת ראיות, ערעור יוגבל לבדיקת הממצאים והמסקנות של בית הדיןה  7.2   
  או שהממונה על בית הדין לערעורים השתכנע כי , ןלא היו ידועות לנוגעים בעניישות חדשות ם נתגלו ראיא    
  .יימות נסיבות מחייבות מטעמים של עשיית צדקק    

  
  פסק הדין שנשלח .  ערעור המנומק יוגש למזכיר רשויות השיפוט בכתב תוך עשרה ימים מקבלת פסק הדיןה  7.3  
  .יגורוששבוע לאחר דואר רשום יחשב כאילו נתקבל ב    

  
  הממונה על בית הדין לערעורים .  זכיר רשויות השיפוט יעביר את הערעור לממונה על בית הדין לערעוריםמ  7.4  
  :שאי לפעול לפי שיקול דעתור    

  
  .קבוע מועד לדיון בבית הדין לערעוריםל  7.4.1    

  
  אם מצא כי הליך , שמעתי חוזרמדיון החזיר את הטיפול לממונה על בית הדין ולהורות לו לערוך ל  7.4.2    
  .דיון היה לקוי או כי חרג בית הדין מסמכותוה    

  
     סגל עם שני חברי תוזאת בהתייעצו, דחות את הערעור אם מצא שאין לכאורה בסיס לערעורל  7.4.3    
  .וספיםנ    

  
אמצעות בת החלטתו וישלח אותה ינמק א, לעיל ד7.4.3חה הממונה על בית הדין לערעורים את הערעור לפי סעיף ד  7.5  

ן יורה להחיל ככמו .  ום מיום הגשת הערעור י-14מזכיר הרשויות בדואר רשום לכתובתו של המערער לא יאוחר מ
יעוכב  , 7.14 פנה הנתבע אל הרקטור בבקשת חנינה כאמור בסעיף .לאלתר את גזר הדין שנגזר בדיון המשמעתי

  . אחרתביצוע גזר הדין אלא אם החליט הרקטור
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  ערעור ולא הום מיום הגשת  י-14יהיה זה לא מוקדם מ, בע הממונה על בית הדין לערעורים מועד לערעורק  7.6  
  בסמכותו של הממונה על בית הדין לערעורים לקבוע מועד מאוחר יותר לדיון .  ום ממועד זה י-30אוחר מי    
  .זאת במקרים חריגים בלבדו    

  
  :ה מזכיר רשויות השיפוט את הבאיםיעש, קבע מועד לערעורנ  7.7  

  
  זמנית -ידי מכתבים רשומים שישלחו בו-זמין את הנתבע לדיון המשמעתי בבית הדין לערעורים עלי  7.7.1    
  ידי העתק שישלח אליו בדואר רגיל או פנימי ליחידה -ועל, כתובתו הקבועה ולכתובותיו הזמניותל      
  .מים שבידי האוניברסיטהפי הרישו-הכל על, אקדמית בה הוא לומדה      

  
  ין בחומר הראיות במזכירות יהנתבע יוכל לע.  פסק הדין וכתב הערעור, צרף להזמנה את הקובלנהי  7.7.2    
  .אקדמית בתיאום עם מזכיר רשויות השיפוטה      

  
  .פסק הדין וכתב הערעור, ויצרף להזמנה את הקובלנה, זמין את התובעי  7.7.3    

  
  .בדואר רגיל או פנימי על מועד ומקום הדיוןודיע למתלונן י  7.7.4    

  
  .ימי על מועד ומקום הדיוןנודיע לדיקן הסטודנטים בדואר רגיל או פי  7.7.5    

  
    זמין לדיון את עדי התביעה כפי שיורה לו המזכיר האקדמי או מי שנתמנה לשמש כתובע בדיון י  7.7.6    
  .טעמומ      

  
   לממונה על בית הדין לערעורים רהבקשה המנומקת בכתב תימס.  נתבע רשאי לבקש את דחיית הדיוןה  7.8  
  הממונה על בית הדין .  אמצעות מזכיר רשויות השיפוט לא יאוחר משלושה ימים קודם למועד שנקבע לדיוןב    
    מזכיר רשויות י"הודעה מתאימה תשלח ע.  ערעורים יחליט אם לדחות את הדיון אם לאו ולאיזה מועדל    
  .לעדים ולדיקן הסטודנטים, לנתבע, ונןשיפוט למתלה    

  
כתובותיהם ומספרי , מסור למזכיר רשויות השיפוט את שמותיהםי ,7.2אושר למערער להזמין עדים בכפוף לסעיף   7.9  

מזכיר רשויות השיפוט יזמן את העדים במכתבים .  שבעה ימים לפני מועד הדיוןמהטלפון של העדים לא יאוחר 
  .ידי הנתבע-יהם כפי שנמסרו עלי כתובותפ -רשומים על

    
  הדין לערעורים לקיים את -רשאי אב בית, לעיל ד7.8פי סעיף - עלהא הופיע הנתבע לדיון ולא בקש דחייל  7.10  
  למרות האמור יבטל .  ותחולנה כל הוראות התקנון בשינוי סדרי הדיון המחויבים בהתאם, דיון שלא בפניוה    
  וגזר הדין שניתנו בהעדר הנתבע ויקבע מועד לדיון חוזר אם התקיימו שני ת הדין את הכרעת הדין יב בא    
  :תנאים הבאיםה    

  
  ום מהמועד בו נתקיים  י14נתבע הגיש בקשה מנומקת לדיון חוזר למזכיר רשויות השיפוט בתוך ה  7.10.1    
  , דיוןה        

  
וכי לא היה , בעה מסיבות מוצדקות של הנתבע נוממונה על בית הדין לערעורים השתכנע שהיעדרותה   7.10.2    
  .כך במועד-ידו להודיע עלב        

  
    לעיל בשינויים  ד6יהיו זהים לאלו שבדיון בית הדין המשמעתי כמפורט בסעיף , דרי הדיון בערעורס 7.11   
  .מתחייביםה     

  
  להחמיר  , עתי חוזרלהורות על עריכת דיון משמ, לדחותו, מכות בית הדין לערעורים היא לקבל את הערעורס 7.12   
  או להקל בעונש גם אם לא הוגש ערעור על , גם אם לא הוגש ערעור על קולת העונש, עונשו של הנתבעב     
  .הלן ל9ף הדין יהיו מתוך העונשים המפורטים בסעי-העונשים שיטיל בית.  ומרת העונשח     

  
  .רעור נוסףעאין , ל פסק דינו של בית הדין לערעוריםע 7.13   

  
  ום  י14בקשת החנינה תוגש תוך .  רשאי לפנות לרקטור בכתב בבקשת חנינה, תבע שהורשע בדין בפסק דיןנ  7.14  
  המתקתו , י ביטול עונשו"הרקטור מוסמך לחון סטודנט ע.  או בית הדין לערעורים, פסק דינו של בית הדיןמ        
  . או  בית הדין לערעורים בהתאמה,  הדיןנה על ביתו בנדון עם הממץלאחר שהתייע, ו המרתו בעונש אחרא     
   הדין לערעורים באמצעות המזכיר יתחלטת הרקטור תובא לידיעת הממונה על בית הדין ועל הממונה על בה     
  .אקדמיה     
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   עבירות משמעת ועונשים-' ק גפר
  
  בירות משמעתע  .8
  

 1ם כללי המשמעת המפורטים בסעיף בירת משמעת היא כל מעשה או מחדל הגורם או העלול לגרום לאי קיוע  
  :שפירושה אחד או יותר מהבאים, שידול או סיוע לעבור עבירה כאמור, ןרבות ניסיול  

  
  המתבטאת , בין אם ארעה בין כתלי האוניברסיטה ובין אם מחוצה להם, תנהגות שאינה הולמת סטודנטה  8.1  
  :מעשים או במחדלים הבאיםב    

  
  .קלון, לדעת בין הדין בו נשפט, ט בפלילים במעשה שיש עמוגינה הורשע הסטודנב  8.1.1    

  
  בכבודה של האוניברסיטה או בכבודם של מי , במתכוון או ברשלנות,  לפגועהגעה או עלולה הייתפ  8.1.2    
  .תלמידיה או אורחיה, עובדיה, מוריהמ      

  
     או ברכושם של מי ממורי בגופם, שלומםב, במתכוון או ברשלנות,  לפגועהגעה או עלולה הייתפ  8.1.3    
  .תלמידיה או אורחיה, עובדיה, אוניברסיטהה      

  
  

  בין אם רכוש זה עמד , ברכושה של האוניברסיטה, במתכוון או ברשלנות,  לפגועהגעה או עלולה הייתפ  8.1.4    
  .סטודנט או אורח, עובד, ובין אם היה בחזקתו של מורה, שרות הכללל      

  
  או לכל , לסדרי הוראה ומחקר באוניברסיטה, במתכוון או ברשלנות,  להפריעהה הייתפריעה או עלולה  8.1.5    
  .עולה אחרת שנעשית מטעמהפ      

  
  .או בשרותיה לצרכים פרטיים, בשמה, ימוש ברכוש האוניברסיטהש  8.1.6    

  
  : ובכלל זה של האוניברסיטהתאו סירוב לציית להוראות של הרשויות המוסמכו, תנהגות שיש בה אי ציותה  8.2  

  
  כפי שמפורסמות בתקנון האקדמי , תקנות לגבי פעילות פוליטית והפגנות בקמפוס האוניברסיטהה  8.2.1    
  .ל האוניברסיטהש    

  
  .או עובד אוניברסיטה הניתנות בהקשר למילוי תפקידו/וראות כל מורה וה  8.2.2    

  
  מתקני , מעונות, משרדים, ספריות, תמעבדו, כולל אולמות, וראות שימוש במתקני האוניברסיטהה  8.2.3    
  .כולל הסגת גבול, מגרשי חנייה וכיוצא באלה, פורטס    

  
  כניסה לחשבונות מחשב , ניסה למאגרי מידע באוניברסיטה או מחוצה לה ללא רשות או סמכותכ  8.2.4    
  .שינוי נתונים או שיבוש תוכנות מחשב, לא רשות או סמכותל    

  
  . בתי הדין של האוניברסיטהימון להעיד בפניז  8.2.5    

  
  או סיוע לאדם , עשה מרמה בהקשר ללימודים באוניברסיטה או בהקשר לזכאות כלשהי מהאוניברסיטהמ  8.3  
  :י אחד או יותר מהבאים"ע, וזאת בין אם הניב המעשה טובת הנאה לעושהו ובין אם לאו, חר במעשה כזהא    

  
  ידי רשויות - ביודעין ממסירת מידע כאשר זה נדרש עלתמנעוסירה ביודעין של ידיעה כוזבת או הימ  8.3.1    
  .אוניברסיטהה    

  
  תעודה או רשומה מטעם האוניברסיטה ללא הרשאה מהרשויות המוסמכות , כנסת שינוי במסמךה  8.3.2    
  .אותו ענייןל    

  
  שגרם או , טודנטבהקשר לחובותיו ומטלותיו של הס, תתוך כוונת מרמה או ללא כוונה כזא, עשה או מחדלמ  8.4  
  :על ידי אחד או יותר מהבאים,  או יכולתווהיה עלול לגרום להערכה מוטעית של הישגיש    
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  בוחן או פעולה אחרת שנועדה לבדוק את ,  להתנהגות הקשורה לבחינהתפרה של הוראות המתייחסוה  8.4.1    
  :ידי- הפרה כזו עלאו סיוע לאחר לבצע, ")בחינה  ""להלן( או יכולתו של הסטודנט והישגי      

  
  .כנסת חומר עזר אסור לבחינה או החזקתו בעת הבחינהה  8.4.1.1      

  
  ,  התקשרות בין בכתב ובין בדרך אחרת עם נבחן אחר או גורם חוץןתקשרות או ניסיוה  8.4.1.2      
  .עת בחינהב          

  
     לאחר מתן כנסת שינוי כלשהו בבחינה לאחר תום מועד הבחינה או בשעת עיון בהה  8.4.1.3      
  .הערכהה          

  
  עבודת גמר או כל מטלה לימודית אחרת שהוטלה , עבודה סמינריונית, ונאה בעבודת ביתה  8.4.1.4      
  או סיוע , כולל הפרה של הוראה הנוגעת לביצוע המטלה, ל הסטודנט בהקשר עם לימודיוע          
  .סטודנט אחר במעשה כזהל          

  
    יה עלול לגרום למניעת מימוש זכותם של סטודנט או סטודנטים אחרים שגרם או שה, עשה או מחדלמ  8.5  
  .או כל זכות אחרת המוקנית להם כדין, ספרים ואמצעי הוראה ולמידה אחרים, גישה למתקניםמ    

  
  

  ונשיםע  .9
  

  .  ברירת קנס-בירות חניה או עישון ע  9.1  
  עומדת האפשרות לשלם קנס ,  האוניברסיטהפני הסטודנט אשר עבר על עבירות חניה או עישון בין כותליב    
  י הממונה על בית "גובה הקנס יקבע מפעם לפעם ע.  ום מיום רישום העבירה י30בתוך תקופה של , ספיכ    
  .ויפורסם בפרסומי האוניברסיטה,  עם המזכיר האקדמי ונציג אגודת הסטודנטיםתדין בהתייעצוה    
    
  .הורשע ונשא את עונשו, ואים אותו כאילו הודה באשמהר, ילם הסטודנט את הקנס האמורש  9.1.1    

  
  המזכיר האקדמי יפתח בהליכים משמעתיים , א שילם הסטודנט את הקנס האמור במועד הנקובל  9.1.2    
  .עיל ל5פי סעיף ל      

  
  :חד או יותר מהעונשים הבאיםאל נתבע שנמצא אשם בבית דין בעבירת משמעת יוטלו ע  9.2  

  
  .זיפהנ  9.2.1    

  
  .זיפה חמורהנ  9.2.2    

  
  .יצוי כספי עבור נזק שנגרםפ  9.2.3    

  
  . נס כספיק  9.2.4    

  
    מסופי , מעבדות, כולל מתקני ספורט, בחלקם או בכללם, ניעת שימוש במתקני האוניברסיטהמ  9.2.5    
  .משך תקופה קצובהל, וכיוצא באלה,  ספריהישירות, חשבמ      

  
  , כולן או מקצתן, לוואה או כל זכאות אחרת בעלת משמעות כספיתה, מלגה, ניעת פרס לימודיםמ  9.2.6    
  .ולל דיור במעונות הסטודנטים למשך תקופה קצובהכ      

  
  , ת גמרדתעו, אישור סיום לימודים, אישור לימודים, ובכלל זה טופס יעוץ, יכוב הוצאה של כל תעודהע  9.2.7    
  .עודת תואר וכיוצא באלה לתקופה קצובהת      

  
   או להשתתף בקורס או בקורסים מסוימים לתקופה , יסור להבחן בבחינה או בבחינות מסוימותא  9.2.8    
  .צובהק      

  
  עבודת גמר וכיוצא , ובכלל זה עבודה סמינריונית, מטלה לימודית אחרת או קורס, סילה של בחינהפ  9.2.9    
  . במטלה או בקורסאו/ו, שמשמעותה ציון אפס בבחינה, אלהב      
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זכותו לפרס בית הדין את ל וישל, לעיל 8.4 או 8.3מצא  נתבע אשם בבית הדין בעבירות משמעת כמפורט בסעיפים נ  9.3  
 אלא אם ,למשך הלימודים לאותו התואר, או הערכה או כל הטבה אחרת שהקריטריון לקבלם הוא הישגים בלימודים

  .ת הזכאות כאמורמטעמים מיוחדים שירשמו בפסק דינו שלא לשלול א, כן מצא בית הדין
 ואינו גורע מסמכותו של בית הדין להטיל עונשים כאמור  לעיל9.2כמפורט בסעיף עונש זה הוא מלבד כל עונש אחר     

  . לעיל9.2בסעיף 
  
  

  :הסמכות להטיל בנוסף לאמור לעיל גם את העונשים הבאים, בית דין היושב בהרכב של שלושהל  9.4  
  

  .יטול לימודים של סמסטרב  9.4.1    
  

  .רחקה מהאוניברסיטה לתקופה קצובה או לצמיתותה  9.4.2    
  

   הציונים בתנאי שהעונש כלל הרחקה מהאוניברסיטה לתקופה של ןדין בגיליוהישום תקציר פסק ר  9.4.3    
  .נה ויותרש      

  
  .י האוניברסיטה"או תואר שניתנו ע/או תעודת גמר ו/יטול אישור סיום הלימודים וב  9.4.4    

  
  :בירות הבאות יחולו עונשי מינימום כדלקמןל העע  9.5  

  
   התקשרות ןו התקשרות או ניסיוא) 8.4.1.1(ה או החזקתו בעת הבחינה נכנסת חומר עזר אסור לבחיה  9.5.1    
  ונשו של המורשע  ע-) 8.4.1.2(בעת בחינה , ין בכתב ובין בדרך אחרת עם נבחן אחר או גורם חוץב      
  .ס בו בוצעה העבירהכלול לפחות ציון אפס בקורי      

  
    ו כל מטלה לימודית אחרת שהוטלה על אעבודת גמר , עבודה סמינריונית, ונאה בעבודת ביתה  9.5.2    
  או סיוע לסטודנט , כולל הפרה של הוראה הנוגעת לביצוע המטלה, סטודנט בהקשר עם לימודיוה      
  .ן אפס בקורס בו בוצעה העבירהונשו של המורשע יכלול לפחות ציו ע-) 8.4.1.4(חר במעשה כזה א      

  
  

    כנסת שינוי כלשהו בבחינה לאחר תום מועד הבחינה או בשעת עיון בה לאחר מתן ההערכה ה  9.5.3    
  .ונשו של המורשע יכלול הרחקה מהלימודים למשך סמסטר אחד לכל הפחות ע-) 8.4.1.3(      

  
  בין אם רכוש זה עמד לשרות , יברסיטהברכושה של האונ, במתכוון או ברשלנות, תנהגות שפגעהה  9.5.4    
  ונשו של המורשע יכלול  ע-) 8.1.4(סטודנט או אורח , בדוע, ובין אם היה בחזקתו של מורה, כללה      
  אך לא יותר מסכום השווה לשכר לימוד , פחות קנס כספי שערכו לא פחות מאשר ערך הנזק שנגרםל      
  .נתי מלאש      

  
  ונשו של המורשע יכלול  ע-) 8.1.1( הסטודנט בפלילים במעשה שיש עמו קלון תנהגות שבגינה הורשעה  9.5.5    
  .ות הרחקה מהלימודים למשך סמסטר אחדחפל      

  
  .רשאי בית הדין להקל בעונשי מינימום מטעמים שינומקו וירשמו בפסק הדין, מקרים חריגיםב     
  

   הדין יכלול את התנאי ואת תקופת תחולתו פסק.  תנאי- עלןל אחד מהעונשים הרשומים לעיל יכול להינתכ  9.6  
    יחול התנאי רק על אותה עבירה ותקופת תחולתו של התנאי , אם לא צוין במפורש אחרת. ל התנאיש    
  .היה שנתיים מיום מתן פסק הדיןת    

  
   העונש הדין גם את-יפעיל בית, ורשע נתבע בדין ותלוי ועומד נגדו עונש על תנאי בגין העבירה שהורשע בהה  9.7  
  . יהיו חופפים או מצטבריםםהדין יחליט האם העונשי-בית.  נגזר בדיון הקודם או יחדש את התנאיש    

  
  . בתיקו האישי של הסטודנטםרשת, מצית פסק הדין של הסטודנט שהורשעת  9.8  

  
  אלא ,  על לוחות המודעות של האוניברסיטה בציון שמו של הסטודנט שהורשעםפורסתמצית פסק הדין ת  9.9  
  .ם החליטו היושב או היושבים בדין אחרתא    
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