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 סגל אקדמילתקנון משמעת 

 

  : מטרות ועקרונות יסוד: מטרות ועקרונות יסודמבואמבוא  ..אא

 

כקבוע במסמכי  תקנון זה מעוגן בסמכות המועצה האקדמית העליונה של המכללה האקדמית צפת

 היסוד של המכללה. 

 

חברי הסגל  שעל פיהם ינהגווניהולית  כללי משמעת אקדמיתשל מטרת התקנון היא לקבוע מערך 

 . חופש הביטוי וכבוד האדם ,תוך שמירה על חופש אקדמי ,האקדמי והמחקרי של המכללה

 

 תלונות בגין הפרת כללי המשמעת יתבררו ויוסדרו על פי תקנון זה.

 

של  "אני מאמין"כללי המשמעת והליכי בירור התלונות כאמור מושתתים על עקרונות היסוד וה

בתקנון האתי ובמאפייני לידי ביטוי במסמכי היסוד שלה,  םהמכללה האקדמית צפת כפי שהם באי

 שלעיצובם היא שואפת. יםדמות הבוגר

 

הסגל  שלתרבותיות -כללי המשמעת שבתקנון זה מביאים לידי ביטוי את אופייה של המכללה, את הרב

לברר ולהסדיר נושאים שנויים תשאף בה. המכללה שלומדים הסטודנטים  שלהאקדמי והמנהלי שלה ו

היא מעודדת שיח מאחה ומקדם הן במערכות היחסים שבין חברי ו ,במחלוקת תוך השגת הבנה הדדית

ביחסים של חברי הסגל עם הסטודנטים שלומדים והן  ,ביחסים שבין חברי הסגל למכללה, הן הסגל

 במכללה.

 

יעשו כל הנוגעים בדבר  ,וגם לאחר הגשתותקנון זה, ל פי הליך משמעתי ע ו שלבטרם יוחלט על פתיחת

, לרבות הסתייעות תהמשמעתי כם ללא צורך בהפעלת מערכת השיפוטמאמץ למציאת הסדר מוס

 ל כמפורט להלן.ו, והכבבעלי תפקידים אקדמיים ומנהליים במכללה

 

 הפעלת מערכת השיפוט המשמעתי תיעשה תוך שיקול דעת זהיר ובמקרים מתחייבים בלבד.

 

 מנו.מהמבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד 

 

  הגבלת תחולההגבלת תחולה  ..בב

 

הפרסום בחופש ותקנון לא יפגעו בחופש האקדמי של חברי הסגל, בחופש המחקר, הוראות ה .1

 .והביטוי
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 ארגון הסגל האקדמי לבין מוסדות המכללה. הוראות התקנון לא יחולו על סכסוכי עבודה בין .2

הוראות התקנון לא יפגעו בזכותו של חבר הסגל האקדמי למתוח ביקורת על מוסדות המכללה,  .3

 ולהביע באופן ציבורי את דעותיו הפוליטיות והחברתיות. ,בהשקידים עובדיה וממלאי התפ

 ובחופש השביתה בזכות לעיצומים ארגוניים הוראות התקנון לא יפגעו בזכות ההתארגנות, .4

 .שאושרו על ידי ארגון העובדים על פי דין

י ולדיני לכללי הצדק הטבע לדין הישראלי, הוראות התקנון והליכי הבירור והשיפוט יהיו כפופים .5

 הראיות הנוהגים בענייני משמעת.

 במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות תקנון חוגי יגברו הוראות תקנון זה. .6

 להוראות תקנון זה תחולה מיום אישורן וחתימתן. .7

  

  הגדרותהגדרות  ..גג

 

 בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום בצדם.

  כינות.המהמכללה האקדמית צפת, לרבות  – "המכללה"

 , סגן נשיאחוגתפקיד הוראה, הדרכה, תרגול או מחקר, לרבות ראש במכללה מי שממלא  –" "חבר סגל

 וכל מי שנושא בתפקיד ניהולי אקדמי.

 .חבר סגלהמכללה או בשירותה ואיננו  ל ידיכל מי שמועסק ע – "עובד"

    – "סטודנט"

 וא רשום כסטודנט, וכל עוד ה מי שהתקבל ללימודים במכללה מעת קבלתו. 1  

 .מי שסיים את חוק לימודיו במכללה אך טרם קיבל תעודה. 2  

 . על ועדת המשמעת ערכאת הערעורולסגל ועדת משמעת  – "רשויות המשמעת והשיפוט" 

, לרבות יושב ראש על ועדת המשמעת ערכאת הערעוראו ב מי שמכהן בוועדת המשמעת –" דהוע חבר"

 .את הערעורערכויושב ראש  דת המשמעתוע

 .על ועדת המשמעת לסגל ערכאת הערעוראו בלסגל הרכב החברים בוועדת המשמעת   – "מותב"

נתיים שנותרו לפחות שמן המניין,  סורבדרגת פרופסור חבר או פרופאקדמי פנים חבר סגל  – "קובל "

 םפתיחה בהליכילאחראי ל לפי הוראות תקנון זהונבחר , לסיום חוזה העסקתו כחבר סגל עד

 משמעתיים.

 אשר בוצעה על ידי חבר סגל. להלןבפרק ה' עבירה מאלה המנויות  – "משמעת"עבירת 

 המשמעת. הפעלת הליכי יםמסמך בכתב המפרט את העובדות והאירועים שבגינם מתבקש – "תלונה"

 מי שהגיש תלונה נגד חבר סגל בהתאם להוראות תקנון זה. – "מתלונן"

 ., ועד ההחלטה בדבר הגשת קובלנה כנגדוה נגדו תלונהחבר סגל שהוגש    – נילון""

לצורך  לסגלדת המשמעת ועליו"ר  על ידי הקובל נמסרשומסמך שמתבסס על תלונה  – ""קובלנה

 פתיחת הליך משמעתי.

 .קובלנה מי שהוגשה נגדו – "נקבל"
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 וגש עליו ערעור, ולא הלסגל דת משמעתועידי  הכרעת דין ו/או גזר דין שניתן על – "פסק דין סופי"

 .ערכאת הערעורידי  ו/או גזר דין שניתן על וכן פסק דין ,יום מיום פרסומו 33 במשך

 .ניהול האדמיניסטרטיבי של הליכי השיפוטלאחראי העובד המכללה  – "דת משמעת סגלועת ומזכיר"

 

  הוראות כלליותהוראות כלליות  ..דד

 קבה, גם ללשון נולהיפך  לפי הענייןכל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר מתייחס 

   גם ללשון רבים,.לפי העניין, ולהפך כל הכתוב בתקנון זה בלשון יחיד מתייחס 

והוא ייכנס לתוקף במועד אישורו על ידי המועצה  ,2311תקנון זה מחליף את נוהל המשמעת מיום 

 האקדמית.

 ארגון הסגלעם תקנון זה יהיה ניתן לשינוי מעת לעת על ידי המועצה האקדמית לאחר היוועצות 

 האקדמי. 

הסגל  אחראי לעדכון חברי הסגל האקדמי בהוראות תקנון משמעתסגן נשיא לעניינים אקדמיים 

 .םשינויבו

  

  עבירות משמעת עבירות משמעת   ..הה

 

ביצוע בצוותא, ביצוע באמצעות אחר, שידול עבירת משמעת היא כל אחת מהעבירות שלהלן, לרבות 

בוצעה שבין  ,שבוצעה על ידי חבר סגל, וסיוע לעבור עבירה, לרבות סיוע לניסיון לעבור עבירת משמעת

 מחוצה לה: או תלי המכללהובין כ

חברי הסגל האקדמי והמנהלי, עובדי של בשלומם, בגופם  ,בכבודם התנהגות שיש בה פגיעה .1

 או ברכושה של המכללה, המכללה והסטודנטים

י חבר סגל כלפעל רקע מין, מוצא, דת, נטייה מינית ומראה, התנהגות מטרידה, מפלה או מבזה  .2

 .אקדמי/מנהלי, סטודנט או עובד המכללה

הזנחה חמורה/מתמשכת של תפקידי הוראה, ניהול ותפקידים אקדמיים אחרים המתחייבים  .3

 תקנוני המכללה.ממהסכם ההעסקה ו/או 

ם הפרה נמשכת או מהותית של הוראות מחייבות של מוסדות המכללה ו/או בעלי תפקידי .4

חוק לאיסור הטרדה מינית, ממונה על מעמד האישה, ממונה על ניהוליים בה: הממונה על פי ה

 .ניהול הקורונה

 פגיעה ביושרה האקדמית בהוראה ובמחקר. .5

עובדיה או חברי הסגל האקדמי והמחקרי  המכללה, ה עללהוצאת דיב בדרך הגורמת התנהגות .6

 שלה.

ך בלי לפגוע א)תפקידי הוראה והדרכה ותפקידים אקדמיים אחרים, לרבות,  של תה נמשכהזנח .7

היעדרות ללא אישור, איחורים בהתחלת השיעורים או קיצורם, היעדרויות  (בכלליות האמור

, מפעילויות אקדמיות של החוג ו/או של הסטודנטים בחוג, ביצוע לקוי/חסר של הנחיית סטודנטים
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הדרכות במתמשכת בפעילויות אקדמיות של החוג, אי השתתפות בקורסים או אי השתתפות 

  .ו/או המכללה התפקוד האקדמי של חבר הסגל ו/או החוג דות לשיפורהמיוע

 לצרכים פרטיים.  עבירות כלפי רכוש המכללה, פגיעה ברכוש או הזנחתו ושימוש בו שלא ברשות .8

למכללה בפרסומים, בכנסים, בהופעות פומביות ובראיונות פנים אי ציון של שיוך חבר סגל  .9

  .מקצועיים

 או שימוש מטעה בתואר מנהלי או אקדמי. התחזות אקדמית/מוסדית  .13

כלפי המכללה, נושאי או הימצאות במצב כזה מצב של ניגוד עניינים או משוא פנים לכניסה  .11

ולו  –תפקידים בה, סטודנט או מי שנמצא תחת מרותו של חבר הסגל, לרבות ניהול מערכת יחסים

בלי שחבר הסגל הודיע לראש  לוהכ)עם סטודנט המצוי תחת מרותו של חבר הסגל,  –בהסכמה  גם

 .(החוג על החשש לניגוד עניינים וראש החוג אישר מצב זה

בכל עניין אחר כלפי סטודנטים, בהערכת הישגיהם האקדמיים ובלתי שוויונית התנהלות אקדמית  .12

  מטעמי דת, לאום, מגדר, נטייה מינית, דעה פוליטית או השתייכות פוליטית.

 . בנוגע לעניין מהותי הנוגע למכללה וזבתאו הצהרה כ כוזב מסירת מידע .13

   מינית כהגדרתן בנוהל למניעת הטרדה מינית.או התנכלות הטרדה  .14

עלולה לפגוע המה קלון, יהרשעה בפסק דין סופי של בית משפט מוסמך בעבירה פלילית שיש ע .15

שבית  מה קלון" היא עבירהילעניין סעיף זה, "עבירה שיש ע בתפקודו של חבר הסגל או במכללה.

  .מה קלוןימשפט מוסמך קבע שיש ע

  

  עונשים וחיובים נלוויםעונשים וחיובים נלווים  ..וו

 

העונשים שרשויות השיפוט המשמעתי מוסמכות להטיל על חבר סגל שהורשע בעבירת משמעת  .1

 הינם כדלקמן:

 ;התראה (א

 נזיפה בכתב; (ב

 ;או השהייתהבתפקידים אקדמיים הפסקת כהונה  (ג

, לתקופה מוגבלת או ו בגזר הדיןפסילה ממילוי תפקידים אקדמיים או מנהליים שיפורט (ד

 ;לצמיתות

שלילת זכויות או טובות הנאה במימון מחקר או בניהול תקציבי מחקר למשך תקופה קצובה  (ה

 שתיקבע 

 בפסק הדין;

 הדין;בגזר קבע ירכושה, למשך תקופה קצובה שתבמניעת שימוש בציוד המכללה, או  (ו

 ;למכללה פיצוי כספי לכיסוי נזק רכושי שנגרם (ז

 ללא הצדקה; ןנעדר מה נקבלהששכר ששולם עבור שעות הוראה/מחקר ניכוי  (ח

 ביטול זכויות או הטבות שהושגו באמצעות מצג שווא, במרמה או בתחבולה; (ט
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לתקופה קצובה  הליך להעלאה בדרגה ו/או להענקת קביעותשל קידום בעיכוב בפתיחת ו/או  (י

 ;קבע בגזר הדיןישת

 בהטעיה; קבלת הדרגה נעשתהכשהורדה בדרגה אקדמית  (יא

 דשים;וח 3משכורת מלאה או חלקית לתקופה שלא תעלה על  ושלילתהשעיה  (יב

בכפוף  ,בתשלום פיצויי פיטורין, כולם או מקצתם, או ללא תשלום פיצויי פיטורין פיטורין (יג

 .להוראות הדין

 רשויות המשמעת מוסמכות להטיל אחד או יותר מהעונשים המנויים לעיל.  .2

ל כפי ווהכ –עיל יכול שיהא לתקופה קצובה, או ללא הגבלת זמן עונש מן העונשים המנויים ל .3

 שייקבע מפורשות בגזר הדין.

והכול כפי שייקבע  –יכול שיהא על תנאי ולתקופה שתיקבע  עונש מן העונשים המנויים לעיל .4

 מפורשות בגזר הדין.

ל שנמצא לחייב חבר סגמוסמכות לעיל, רשויות המשמעת  1 נוסף על העונשים המפורטים בסעיף .5

 אשם בעבירת משמעת בחיובים נלווים כדלקמן:

 בפני המתלונן, או בפני כל גורם אחר, כפי שייקבע; התנצלות (א

 פעולה לתיקון המעוות או לצמצום הנזק; (ב

, לכיסוי הפסד כספי שנגרם עקב עבירת או לסטודנטעובד לתשלום פיצוי כספי למכללה,  (ג

 .נקבלברוטו של הדשית ויש משכורת חשלהמשמעת שביצע, ובלבד שהפיצוי לא יעלה על 

 ידי הנשיא  חנינה על .6

 או להקל בעונשו.  נקבלימים מיום מתן גזר הדין, לחון את ה 123, לאחר שחלפו  רשאי הנשיא (א

 סמכות החנינה לסגן הנשיא לעניינים אקדמיים.את  להאצילרשאי הנשיא במקרים חריגים  (ב

 מכתב המלצה. בצירוףבקשה לחנינה תוגש בכתב  (ג

להתייעץ בגורמי פנים  – או הסנל"א במקרה המתאים – ורך גיבוש החלטה רשאי הנשיאלצ (ד

 וחוץ ולבקש מסמכים ונתונים נוספים.

את עמדת הנקבל בעניין  – או הסנל"א במקרה המתאים – לצורך גיבוש החלטה יבקש הנשיא (ה

 זה.

 

  עבירת משמעת שהיא גם עבירה פליליתעבירת משמעת שהיא גם עבירה פלילית  ..זז

 

קיום הליכי שיפוט משמעתי לפי תקנון זה.  לא תמנעית מהווה גם עבירה פלילשעבירת משמעת  .1

 לא תעמוד הטענה של "סיכון כפול" בגין קיום הליכים פליליים באותן נסיבות. נקבללנילון/

כי מן התלונה עולה חשש, כי נעברה עבירה פלילית כמשמעותה לסגל דת משמעת ועסבר יו"ר  .2

האקדמי ליתן הודעה על כך ליועץ המשפטי  למזכיר , יורה1977-לחוק העונשין תשל"ז 268בסעיף 

 לממשלה או לבא כוחו. הליכי הדיון המשמעתי יעוכבו עד שתישלח הודעה כאמור.
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על תפקודו ומשפיעה מה קלון יהוגש כתב אישום פלילי נגד חבר סגל אקדמי בשל עברה שיש ע .3

את העובד כעובד המכללה, רשאי יו"ר ועדת המשמעת, לבקשת הממונה על התביעה, להשעות 

קבעו, אם לדעתו המשך תפקודו של חבר הסגל האקדמי עלול לפגוע או לגרום יממילוי תפקידים שי

 בה.שלומדים נזק, למכללה, לעובדיה או לסטודנטים 

דת ועהשעיית חבר הסגל האקדמי כאמור תהיה עד לסיום ההליך הפלילי נגדו, אלא אם הורה יו"ר  .4

 המשמעת אחרת.

המתחייבים, גם על  העונשין יחולו, בשינויי1977-העונשין תשל"ז לחוק 268הוראות סעיף  .5

 החלטת השעיה לפי סעיף זה.

דת ועהממונה על התביעה או מי שהושעה לפי סעיף זה רשאים להשיג על החלטת יו"ר  .6

על  ערכאת הערעור. יו"ר על ועדת המשמעת לסגל ערכאת הערעורבפני יו"ר לסגל המשמעת 

 לדון בהשגה בעצמו או להעבירה להכרעת מותב. רשאי ועדת המשמעת לסגל 

  

  לסגללסגל  רשויות המשמעתרשויות המשמעת  מזכירות מזכירות   ..חח

 

 .רשויות המשמעת לסגלמזכירות  ה שלראש המנהל האקדמי ימנה עובד מכללה לניהול עבודת .1

למזכירות  ויוגשרשויות המשמעת תלונה, קובלנה, ערעור, בקשה וכל הליך נלווה אחר לפעולות  .2

 הוועדה.

 .רשויות המשמעת חראית לניהול של פעילותהמזכירות תהיה א .3

 .רשויות המשמעתדיוני   שלרישום פרוטוקולים לניהול ולהמזכירות אחראית  .4

 הודעות למוזמנים.בהתאם מזכירות תקבע מועדים לישיבות ותוציא ה .5

הנשיא,  – המזכירות תדאג לתיאומים הנדרשים בין חברי הוועדה עם גורמים אחרים במכללה .6

 גל, אגודת הסטודנטים, ייעוץ משפטי.סנל"א, חברי ס

 דרשו.יככל שי ,המזכירות תדאג לזימון עדים .7

דת המשמעת וערכאת הערעור ככל שיוחלט על וע יהן שלהמזכירות תדאג לפרסום החלטות .8

  .ם מפרסו

 דת המשמעת וערכאת הערעור.ועהמזכירות תדאג לביצוע פסקי הדין של  .9

דת המשמעת, וע התביעה, תפקודן שללו תלעבודהמזכירות תסייע בכל עניין מנהלי הקשור  .13

 ערכאת הערעור .ו

 

  וסמכויותיהןוסמכויותיהן  השיפוט המשמעתי, בחירתן, הרכבןהשיפוט המשמעתי, בחירתן, הרכבן  רשויותרשויות  ..טט

 

 רשויות השיפוט המשמעתי של הסגל האקדמי במכללה הן: .1

 ;לסגלדת משמעת ועערכאה ראשונה:  (א

 .עור(ועדת המשמעת לסגל )להלן: ערכאת הערהחלטות על ערעורים  ערכאתערכאה שנייה:  (ב
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 הן: של הסגל רשויות השיפוט המשמעתי יהן שלסמכויות .2

בירור קובלנות המבוססות על תלונות שהוגשו נגד חברי הסגל בגין אחת או ערכאה ראשונה:  (א

 יותר מעבירות המשמעת שנמנו לעיל.

 תדון בערעורים על פסקי דין וגזרי דין של הערכאה הראשונה. ערכאת הערעור (ב

 לקבל את התלונה ולהטיל עונש/ים כמפורט לעיל או לדחותה .הראשונה מוסמכת  הערכאה (ג

 רשאית לקבל את הערעור או לדחותו, במלואו או בחלקו, על פי הפירוט שלהלן. ערכאת הערעור (ד

ערכאת הערעור רשאית להחזיר את הדיון לערכאה הראשונה לצורך השלמת הבירור 

   המשמעתי, על פי הנחיות שתפרט בפסק דינה.

 ות השיפוט המשמעתי:הרכב רשוי  .3

דה שתפקידה יהיה להכין רשימת מועמדים לכהונת חברים בכל ועהמועצה האקדמית תמנה  (א

ורשימת מועמדים לכהונת התובע וממלא מקומו הקבוע )להלן:  ,פוטיאחת מערכאות הש

 ו/או מועמדים חיצוניים. "הוועדה"(. המועמדים יכולים להיות חברי הסגל

 רו חמישה חברים שיהוו את מליאת הוועדה.לוועדת המשמעת לסגל ייבח (ב

תקף לפחות למשך חבר סגל כשיר להתמנות לוועדה אם הסכם ההעסקה שלו במכללה  (ג

 בוועדה.לחבר שנתיים מיום מינויו 

חברי ועדת המשמעת לסגל ייבחרו מתוך רשימת המועמדים שנקבעה על יד הוועדה כאמור  (ד

 ( לעיל. 1א()3בס' 

תקופות כהונה  2לתקופת כהונה של שנתיים ויוכלו לכהן עד דת המשמעת ייבחרו ועחברי  (ה

  .רצופות

חבר דת המשמעת תכלול שני מרצים בדרגת פרופסור, שני מרצים בדרגת מרצה בכיר, וע (ו

 מרצה. בדרגת 

 דת המשמעת תהיה אישה.ועלפחות אחת מחברי  (ז

 דת המשמעת יהיה משפטן.ועלפחות אחד מחברי  (ח

 לסגל יהיה לא יהודי.לפחות אחד מחברי ועדת המשמעת  (ט

 . לא יוכל לכהן כחבר בוועדת המשמעתראש חוג במכללה  (י

 דת המשמעת ייבחר על ידי הוועדה מבין שני החברים בדרגת פרופסור. ועושב ראש מליאת י (יא

דת המשמעת יהיה האחראי לניהול פעולות הוועדה ולאיוש המותבים ועיושב ראש מליאת  (יב

 כל דיון. ב

 שלושה חברים כדלקמן:לפחות שיכלול דת המשמעת תשב במותב וע (יג

 שה אחת.יבכל מותב תכהן לפחות א (1)

 בכל מותב יכהן לפחות משפטן אחד. (2)

 בכל מותב יכהנו חברים משני המינים. (3)

 ברוב קולות המשתתפים.תתקבלנה לסגל דת המשמעת ועהחלטות  (יד

 חברי מותב. 2ין חוקי לקיום ישיבות המותב הינו היו"ר ו ימנ (טו
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 הרכבה:וערכאת הערעור איוש  .4

 יכהנו חמישה חברים.  ערכאת הערעורב (א

דה שמונתה על ידי המועצה האקדמית כאמור ועייבחרו על ידי  ערכאת הערעורחברי  (ב

 .( לעיל1א()) 3בסעיף 

 ייבחר על ידי הוועדה מבין החברים בדרגת פרופסור.  ערכאת הערעוריושב ראש מליאת  (ג

ת הוועדה ולאיוש המותבים לכל יהיה האחראי לניהול פעולו ערכאת הערעור יושב ראש (ד

 דיון.

ערכאת ייקבע על ידי יו"ר  שמספרם ,חברים 5או  3תשב במותב של  ערכאת הערעור (ה

 .הערעור

 חברי מותב. 2הינו היו"ר וכן  ערכאת הערעורן חוקי לקיום ישיבת ימני (ו

 .ערכאת הערעורלעיל יחולו על הרכב יג 3הוראות סעיף  (ז

 מניעות .5

בנושא גביו קיים חשש לניגוד אינטרסים או למשוא פנים לא יכהן כחבר מותב מי של (א

העובדה שהנקבל וחבר מותב משתייכים  לצדדים המופיעים בו או לתוצאות הדיון. הדיון

 לאותו חוג במכללה לא תיחשב כשלעצמה כניגוד עניינים.

 הצדדים לדיון המשמעתי רשאים להעלות טענה בדבר חשש כאמור בכל שלב של הדיון. (ב

יוכל  ,ב טענה בדבר חשש למשוא פנים או ניגוד אינטרסים של חבר המותבדחה המות (ג

דת ועוהדיון בפני  ,הצד שהעלה טענה זו לערער על החלטת המותב בפני ערכאת הערעור

 ערכאת הערעור. ה שלהחלטתליופסק עד  המשמעת

ר והדיון בערעו ,יד עם העלאתהייחליט בה המותב מ ,נטענה טענת מניעות בערכאת הערעור (ה

ערכאת  ה שלערכאת הערעור בעניין זה. השגה על החלטתה של יופסק עד שתתקבל החלטת

 .הערעור תוגש לנשיא

 גם יחד.הערכאות לא יכהן אדם בשתי   (ו

 :הפסקת כהונה .6

דת משמעת ועחבר לכהן כחבר סגל במכללה, תחדל כהונתו כדת משמעת ועחדל חבר  (א

 החליטה הוועדה אחרת.כן אלא אם 

מתוך רשימת  , מכל סיבה שהיא, תבחר הוועדהדת משמעתועחבר נתפנה מקומו של  (ב

 משך יתרת תקופת הכהונה שהתפנתה. ביכהן , והוא המועמדים האמורה לעיל חבר חדש

 התביעה והממונה על התביעה: .7

 ליבתי או על ידי חבר סגל בכיר ,בכיר בדרגת פרופסור ליבתיהתביעה תנוהל על ידי חבר סגל  (א

המינוי מותנה בכך שתקופת העסקתו שישמש כממלא מקומו.  ,תבדרגת מרצה בכיר לפחו

 הצפויה של הממונה על התביעה במכללה אינה קצרה משנתיים מיום המינוי.

  ,שלוש שנים שלא תעלה עלהממונה על התביעה, וממלא מקומו, ייבחרו לתקופה  (ב
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לאחר או כממלא מקומו יכול לשוב ולהיבחר לתפקיד זה  כממונה על התביעהמי שכיהן  (ג

 הפסקה של שלוש שנים לפחות.

ידי הממונה על התביעה,  בקובלנה שתידון בפני רשויות השיפוט המשמעתי תיוצג התביעה על (ד

 ידי ממלא מקומו. או על

 התביעה תהיה רשאית להיעזר בייעוץ משפטי ולהיות מיוצגת על ידי עורך דין. (ה

ממונה על התביעה או ממלא נגיעה בעניין הנדון מצד הלהתעורר חשש לניגוד עניינים או  (ו

נבצר מנשיא המכללה למנות מחליף  ימנה נשיא המכללה מחליף לטיפול בתלונה. ,מקומו

 בשל מניעות ימנה סנל"א את המחליף. ובשל נגיעה לנושא א

דת ועלהופיע בפני  , ככל שירצה בכך,אין במינוי תובע כדי לשלול את זכותו של המתלונן (ז

 שיקבע יו"ר המותב.  המשמעת, וליטול בה חלק בדרך

 אחד או אחדים מהגורמים שלהלן:יות מיוצג על ידי המתלונן יוכל לה (ח

 חבר סגל אקדמי;  (1)

 ;והאקדמי או העומד בראש חוגנציג ה (2)

 ;(אגודת הסטודנטיםסטודנט )באמצעות  (3)

 )באמצעות מנהל משאבי אנוש/הנהלה(;  מנהליחבר סגל  (4)

 .ןעורך דיבמקרים מיוחדים שיאושרו ע"י הנשיא ע"י  (5)

 ההגנה .8

 יוכל להיות מיוצג על ידי אחד או אחדים מהגורמים שלהלן:הנילון 

 או העומד בראשו;הנילון שאליו משתייך נציג החוג האקדמי  (א

 חבר סגל מנהלי )באמצעות מנהל משאבי אנוש/הנהלה(;  (ב

       .עורך דין (ג

 

  פתיחת הליך משמעתיפתיחת הליך משמעתיהגשת תלונה והגשת תלונה ו  ..יי

  

  ::סגלסגלנגד חבר נגד חבר   ע"פ תקנון זה רשאי להגיש תלונהע"פ תקנון זה רשאי להגיש תלונה  ..11

 חבר סגל. .א

 . המכללהעובד  .ב

 .במכללהסטודנט  .ג

 דת המשמעת. ועהתלונה תוגש למזכירות  .2

ויצורפו  ,פרט את המעשים המיוחסים לחבר הסגל שנגדו הוגשה התלונהתתלונה תוגש בכתב, ה .3

דת המשמעת לממונה ועעל ידי מזכירות  עותק התלונה יועבר .בההנדרשים אליה כל המסמכים 

 .נילוןלעל התביעה ו

דת המשמעת ועבאמצעות מזכירות לממונה על התביעה בכתב את תשובתו רשאי למסור  הנילון .4

 שנמסרה לידו.ימים מיום  14בתוך 
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מי שהגיש את התלונה בעניין  ו שלדת ואופן מעורבותהממונה על התביעה רשאי להחליט כי מי .5

 .נשוא התלונה אינה מצדיקה הכרה בו כמתלונן

חליט שלא לפתוח בהליך משמעתי בעקבות תלונה שהוגשה, אם הממונה על התביעה רשאי לה .6

בהליך המשמעתי, כיוון שכבר הוחלט לפתוח בהליך הצדקה לפתוח לדעתו אין לה יסוד, או אין 

 משמעתי בעניין נשוא התלונה. 

בתלונה, להזמין ראיות, ולהציע לנילון הזדמנות  ערוך בירורהממונה על התביעה מוסמך ל .7

 תגובתו לתלונה. להשמיע בפניו את

דת המשמעת וע. ההחלטה תימסר על ידי מזכירות החלטת הממונה תינתן בכתב ותכלול נימוקים .8

 .נילוןלמי שהגיש את התביעה ול

החליט הממונה על התביעה שלא לפתוח בהליך משמעתי או שלא להכיר במי שהגיש את התלונה  .9

א המכללה על החלטת הממונה על כמתלונן, רשאי מי שהגיש את התלונה להשיג בכתב בפני נשי

 .וינמק בכתב את החלטתו התביעה לפי סעיף זה. נשיא המכללה יחליט בהשגה

 

  יישוב סכסוכים בהסכמהיישוב סכסוכים בהסכמה  ..יאיא

 

 :פתרון הסכסוך לפני הגשת תלונה .1

פנות להליכי ל צדדיםיציע ל ,בטרם יחליט הממונה על התביעה על פתיחת הליך משמעתי (א

  .הסכסוך בדרכי שלוםלנסות לפתור את  כדיפישור או גישור 

יסמיך הממונה על התביעה חבר סגל,  ,או פישור הסכימו הצדדים לקיומו של הליך גישור (ב

 עובד או אדם אחר לקיים את ההליך.

על ידי הממונה על התביעה הוא הליך גישור של ניהול ההכשירות להיבחר לתפקיד תנאי  (ג

 הינו בעל תעודת מגשר. נבחרשה

 על סיומו יוקפאו הליכי המשמעת.על ידי המגשר להודעה מהלך הגישור ועד מתחילת  (ד

 הליכי הגישור יוסכמו על ידי המגשר והצדדים.של מיקום האופן וה (ה

 יודיע על כך המגשר לממונה על התביעה. – הסתיים הגישור בהסכמה (ו

יעביר המגשר את  ,באישור ועדת המשמעתאליו הגיעו שהסכימו הצדדים על התניית ההסדר  (ז

יגיש את המסמכים לאישור המותב שנקבע וזה , על המשמעת ר אל הממונהמסמכי הגישו

 לשמיעת ההליך המשמעתי הנדון.

 יסגור הממונה על התביעה את תיק התלונה שהוגשה ,7-וא 6הסתיים הגישור כאמור בס"ק  (ח

 . אם הוגשה, נגד חבר הסגל

הסתיים  התקיים לאשאו שהליך גישור  ,לקיום הליך גישור מהצדדיםאחד לא הסכים  (ט

 להלן.א בהסכמה, יימשך ההליך המשמעתי כסדרו כאמור בפרק י"

 :יישוב הסכסוך בהסכמה במהלך הדיון .2
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המתלונן, הנילון והנקבל לפנות אל הממונה על התביעה  יםבכל שלב משלבי הדיון יכול (א

 בבקשה לקיים בין הצדדים הליך גישור.

יפנה הממונה על התביעה  ,במהלך הדיון בפני ועדת המשמעתלהליך גישור הוגשה בקשה כזו  (ב

 יחליט בבקשה.ש ,את הבקשה אל המותב הדן בעניין

לפני הדיון בפני ערכאת או , שהסתיים הוגשה בקשה כאמור טרם פתיחת הדיון, או לאחר (ג

, וזה הערעור או במהלכו, יעביר הממונה על התביעה את הבקשה ליו"ר ועדת המשמעת

 בל את הבקשה או לדחותה. יחליט אם לק

 תחליט בעניין ערכאת הערעור. ,הוגשה בקשה כאמור במהלך דיון בפני ערכאת ערעור (ד

 ,יבחר המגשרי ,החליט יו"ר ועדת המשמעת או החליטה ערכאת הערעור על קיום הליך גישור (ה

 והדיון יתקיים לפי הוראות פרק זה.

יעוכב  ,עור בפני ערכאת הערעורהוחלט על קיום הליך גישור במהלך קיומו של הליך ער (ו

 ההליך המשמעתי עד לסיום הליכי הגישור.

הממונה על  ,הליך גישור שהסתיים בהצלחה במהלך קיומו של דיון בפני ועדת המשמעת (ז

 .ועדת המשמעתהמשמעת יביא אותו לאישורה של 

הממונה על  ,הליך גישור שהסתיים בהצלחה במהלך דיון בערעור בפני ערכאת ערעור (ח

 .לאישורה של ערכאת הערעורביא אותו ימעת המש

יימשך התהליך  ,או שהתקיים הליך גישור ולא הסתיים בהסכמה ,לא התקיים הליך גישור (ט

 .תקנון זה בהתאמההמשמעתי על פי הוראות 

 

  הההגשת קובלנהגשת קובלנ  ..יביב

 

 ניסוח הקובלנה .1

על ולא הושגה הסכמה  ,החליט הממונה על התביעה כי יש מקום לפתוח בהליך משמעתי (א

  .קובלנה בכתב הממונה על התביעהיכין  ,יםדשור בין הצדגי

מטעם התביעה תתבסס הקובלנה גם בירור  ךנעראם הקובלנה תתבסס על התלונה שהוגשה, ו (ב

 . הבירור על ממצאי

 :הללוהקובלנה תכלול את הפרטים  (ג

 פרטי המתלונן; (1)

 ;פירוט המעשים או המחדלים המיוחסים לנילון (2)

 ;ת לנילוןפירוט עבירת המשמעת המיוחס (3)

 מסמכים והראיות שבכוונת התביעה להציג בדיון;הרשימת  (4)

 במהלך הדיון.לזמן בכוונת התביעה ששמות העדים  (5)

 .הקובלנה תוגש למזכירות ועדת המשמעת (ד

 הזמנה לדיון  .2
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 עותקים מן הקובלנה:מזכירות ועדת המשמעת תשלח באמצעות המייל  (א

  ;חר שייקבעיעביר עותקים לחברי המותב לאש ליו"ר ועדת המשמעת (1)

 ; לנשיא המכללה (2)

 .לנקבל (3)

 לפי הכללים הקבועים להלן. .מועד שנקבע לדיון בקובלנהה יצויןבהזמנה  (ב

 התביעה ומינוי תובע: ייצוג 

להסמיך  אובעצמו, כתובע הממונה על התביעה רשאי לייצג את התביעה בדיון המשמעתי  (1)

 את ממלא מקומו.

דין, רשאי הממונה על  ידי עורך שמעתי עללהיות מיוצג בהליך המ מכוח זכותו נקבלבחר  (2)

דין שאינו חבר הסגל האקדמי ואינו עובד  לצורך ההליך עורךלתובע למנות  תביעהה

 מכללה.

  

  הליכי האישום והדיון בוועדת המשמעתהליכי האישום והדיון בוועדת המשמעת  ..יגיג

 

יקבע את המקום  דת המשמעת כי הקובלנה נערכה בהתאם לדרישות תקנון זה,ועמצא יו"ר  .1

 דיון בקובלנה.לואת המועד 

  .נקבלהדיון בקובלנה יחל בתוך חודש ימים מיום משלוח הקובלנה ל  .2

דת המשמעת. ההחלטה תינתן ועבקשה להארכת מועד שנקבע או לשינויו תוגש למזכירות  .3

 דת המשמעת.ועעל ידי יו"ר 

על מקום הדיון לפחות שבועיים לפני המועד שנקבע. הודעה דת המשמעת תשלח ועמזכירות  .4

 נקבלהש( חוגים)או ה חוגלבעלי הדין, לנשיא המכללה, ולראש הומועדו לחברי המותב, 

  ./םומשתייך אלי

 :ניהול הדיון .5

 בדלתיים סגורות.  תקיימוישיבות המותב י  (א

, למתלונן, של הנקבל חוגלאפשר לנשיא, לראש הרשאי לפי שיקול דעתו יו"ר המותב   (ב

 להיות נוכחים בדיון. בעלי תפקידים אחריםאו ל

 להציג ראיותיהם להעלות טענותיהם וה, התובע והנקבל זכאים הממונה על התביע (ג

 .בפני המותב

 בהקדם. סיום הדיוןהדיונים יתקיימו בתדירות ובקצב סבירים, במגמה להגיע ל (ד

לרבות הגורם להפרעה בדיונים , חברי המותב רשאים להרחיק מן הדיונים כל אדם  (ה

 .הצדדים לדיון

לידיעתו בדרך שתורה עליה יימו בהיעדרו שהתקהורחק צד להליך, יובאו ההליכים   (ו

 דת המשמעת.וע
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היו יותר ממתלונן אחד בגין אותו מעשה, מוסמך יו"ר המותב לקבוע מי מבין  (ז

המתלוננים יהיה רשאי להיות נוכח בישיבות הוועדה וליטול חלק בדיונים. בכל מקרה, 

 על חמישה.לא יעלה מספר המתלוננים הרשאים להיות נוכחים בישיבות 

יו יותר ממתלונן אחד בגין אותו מעשה, מוסמך יו"ר המותב לקבוע מי מבין ה (ח

המתלוננים יהיה רשאי להיות נוכח בישיבות הוועדה וליטול חלק בדיונים. בכל מקרה, 

 על חמישה. לא יעלה מספר המתלוננים הרשאים להיות נוכחים בישיבות 

 .דיוןהפרוטוקול את  הלדת המשמעת תנועמזכירות  (ט

 :ייצוג .6

ידי  להיעזר עלנקבל רשאי  ערכאת הערעורבהליך משמעתי בפני ועדת המשמעת ובפני  (א

 מכללה.ליבתי בשהוא חבר סגל אקדמי  נציג

להיות מיוצג הנקבל רשאי  ערכאת הערעורדת המשמעת ובפני ועבהליך משמעתי בפני  (ב

 דין. ידי עורך על

דת המשמעת ולממונה וע דין, יודיע על כך ליו"ר ידי עורך להיות מיוצג על נקבלבחר ה (ג

 ימים לפני תחילת הדיון.  7על התביעה לפחות 

 :דין עדר בעלידיון בה .7

 דחות את הדיון למועד אחר. התובע לדיון, רשאי המותב ל תייצבלא ה (א

 בטל את הדיון בקובלנה.לרשאי המותב  ,לא התייצב התובע לדיון שנדחה כאמור (ב

 מיוחדים שינומקו על ידי המותב. לא ייערך דיון בהיעדרו של הנקבל אלא במקרים  (ג

, רשאי המותב לדחות המזכירותל ידי ע שהוזמן כדיןאף לדיון, הנקבל  תייצבלא ה (ד

 .בהיעדרו נקבללדון את ה אוהדיון מועד את 

 פרוטוקול הדיון.  נקבל, יישלח לנקבלהתקיים דיון בהיעדר  (ה

, נקבלהע או קשו זאת התובי, רשאי יו"ר המותב, אם בנקבלעדר יהתקיים דיון בה (ו

 .לכנס את המותב לדיון חוזר הדיוןתוך שבועיים ממועד ב

 כינוס מותב לדיון חוזר יתקיים רק במקרים מיוחדים ומטעמים שיירשמו. (ז

ימים מהמועד  14תוך ברשאי לעתור לביטולה  הוא יהיה ,ניתנה החלטה בהיעדר צד (ח

את תב שנתן החלטה כאמור. העתירה תתברר בפני המו אודותעל בו יקבל הודעה ש

 או לשנותה.אותה יהיה מוסמך לבטל והוא  ,ההחלטה

  :ניהול הפרוטוקול .8

שישקף את על ידי מזכירות ועדת המשמעת. לרישום פרוטוקול  יו"ר ההרכב ידאג (א

פסקי )הפרוטוקול יכלול גם את כל ההחלטות,  הנאמר והמתרחש בדיון המשמעתי

 של המותב. (הדין וגזרי הדין

 בעלי הדין.שלח לעותק מהפרוטוקול יי (ב

 :הנקבלתשובת  .9

 לקובלנה. להשיב הנקבליתבקש בפתיחת הדיון  (א
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 רשאי שלא להשיב, ואם השיב רשאים חברי המותב לשאול אותו על גרסתו.הנקבל  (ב

להסיק רשאים , רואים אותו כאילו כפר באשמה, חברי המותב הנקבללא השיב  (ג

 מסקנות מהימנעות זו.

 :נטל ההוכחה .13

או בעובדות המפורטות בקובלנה, או בחלק מהן, תישא  באשמה,הנקבל לא הודה  (א

 התביעה בנטל הוכחת העבירות המיוחסות לו. 

הנדרש לפי מאזן ההסתברויות במשפט  ההוכחה נטל ההוכחה יהיה גבוה מנטל (ב

 אזרחי. 

 יותר.יהיה גבוה שיידרש להוכחתה  הוכחהככל שהעבירה חמורה יותר נטל ה (ג

רשאי המותב לקבוע העולה כדי עבירה פלילית, התנהגות  נקבלבו מיוחסת לשקום מ (ד

 מעבר לספק סביר.  יהיהנטל ההוכחה הנדרש כי 

 נטל ההוכחה הנדרש ויודיע על כך לצדדים.על עם פתיחת ההליך יחליט המותב  (ה

 המותב רשאי לנהל דיון זוטא בנושא זה ולאפשר לבעלי הדין לטעון טענותיהם.

 :הזמנת עדים .11

לחקור חקירה ו, מותבדים במישרין, או באמצעות הבעלי הדין רשאים להזמין ע (א

 נגדית את העדים של הצד שכנגד.

 הזכויות האמורות עומדות גם למתלונן, בכפוף לאישור יו"ר המותב. (ב

 דת המשמעת רשאית להזמין עדים ביוזמתה, אם תראה צורך בכך.וע (ג

ת דת המשמעועעל ידי להעיד עובד מכללה או סטודנט שהוזמן  ,חבר סגל אקדמי (ד

הפרת  דת המשמעת.ועידי  חייב להופיע, ולהמציא להרכב כל ראיה שיידרש על

 ה.ת לעבירות המנויות בסעיף פהחובה הינה עבירת משמעת המתווס

 :החלטות ביניים .12

או יו"ר דת המשמעת ועמשהוגשה תלונה, וכל עוד לא נכנס פסק הדין לתוקף, רשאי יו"ר  (א

חבר מתלונן, הלבקשת  מיוזמתו או ,נייםלתת החלטת בי -לאחר שנקבע המותב – המותב

 תובע או מיוזמתו.הו הממונה על התביעההסגל הנילון, 

  –החלטת ביניים, לרבות  (ב

גילוי מסמכים, זימון מומחים, פסילת  – החלטות הנוגעות להליכים קודמים לדיון (1)

 ראיות.

 צו המונע כניסה למכללה או לאזורים מסוימים בה. (2)

 פקידים מסוימים.השעיה מתפקיד מסוים או מת (3)

אלא אם כן מדובר בהפרעה לניהול הדיון או  ב-א ולא תינתן החלטת ביניים על פי ס"ק  (ג

 לפגיעה חמורה בסדר הציבורי בתחומה.למהלך התקין של פעילות המכללה או 

, אולם אם הנסיבות בעל הדין שכנגדביניים תתקבל תגובת ההחלטת קבלת לקודם  (ד

 בלי קבלת תגובתו.מחייבות זאת תתקבל ההחלטה גם 
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דת המשמעת, ולאחר שנקבע המותב ליו"ר וערשאי לפנות בכל עת ליו"ר  נקבלהנילון או ה (ה

 המותב, ולבקש את ביטול החלטת הביניים או שינויה.

גם על הליך ערעור. הסמכויות הנתונות לפי המתבקשים הוראות סימן זה יחולו בשינויים  (ו

 ות ליו"ר ועדת הערעורים בהתאמה.דת המשמעת תהיינה נתונועסימן זה ליו"ר 

 :דרי דין וראיותס .13

 הצגת ראיות.ו יתבססו על עדיםבערכאה הראשונה  כרעות עובדתיותה (א

הצגת הראיות בהתאם לכללי הצדק גביית העדויות והמותב יקבע את אופן "ר יו (ב

 ובכפוף להוראות תקנון זה כפי שיפורטו בהמשך. ,הטבעי והיעילות

, בכפוף , ובכלל זה לקבל כל ראיהון, כפי שימצא לנכוןהמותב רשאי לנהל את הדי (ג

 להוראות תקנון זה.

, יראו אותם נקבלממצאים עובדתיים בפסק דין סופי במשפט פלילי שנוהל נגד ה (ד

 נגדו. שמתנהל כמוכחים בהליך המשמעתי

 :משמעתיההליך ההפסקת  .14

, יהמותב היושב בדין מוסמך להורות על הפסקת הליך משמעתי אם נראה לו כ (א

 אין עניין בהמשכו. בנסיבות העניין,

ערכאת לערער בפני  התובע והנילוןעל החלטה להפסיק הליך משמעתי כאמור רשאים  (ב

 .ההחלטהיום מיום שנשלחה אליהם  14תוך ב הערעור

 :סיכומים .15

באופן  רשאים בעלי הדין ונציגיהם לסכם את טענותיהם והעדויותבתום שמיעת הראיות 

 , או לטוען בשמו, שמורה רשות הדיבור האחרונה.נקבל. להמותבשייקבע על ידי יו"ר 

 

  וביצועווביצועו  גזר הדיןגזר הדין, , הכרעת הדיןהכרעת הדין    ..ידיד

 הכרעת הדין .1

ושמיעת טיעוני  , העדויותסיום גביית הראיותיום ממועד  33תוך בהכרעת הדין תינתן  (א

 הצדדים.

 מקצתן.בכולן או בבהן הואשם, שבעבירות  רשיעולה, או בלהנקרשאי לזכות את  המותב (ב

אפשר לתובע לתקן את הקובלנה ככל שהדבר נדרש מחומר הראיות שהוצג המותב רשאי ל (ג

 בדיון.

לתקן את כתב ההגנה שלו ולהשלים את בהתאם יהיה הנקבל רשאי  ,תיקן התובע את הקובלנה (ד

 מסכת ראיותיו. 

 תהיה על פי רוב קולות המותב.  ת הדיןהכרע (ה

 ם אותה.קיימת דעת מיעוט, תכלול הכרעת הדין גמקרה שב (ו

 הכרעת הדין תנומק. (ז

 בעלי הדין.אליה יוזמנו שהכרעת הדין תוקרא בישיבת המותב  (ח
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 המזכירות תשלח לו עותק מההחלטה ונימוקיה. ,נעדר הנקבל מישיבת הקראת הכרעת הדין (ט

דת המשמעת לחייב את ועדת המשמעת על ידי עורך דין, רשאית ועשיוצג בפני נקבל לא הורשע  (י

הדין, כולו או מקצתו, כפי שתמצא לנכון. סכום זה  טרחה של עורךהמכללה בכיסוי שכר ה

יום מיום ההחלטה, ובלבד שאין ערעור תלוי ועומד בעניין  93תוך בישולם על ידי המכללה 

 הקובלנה האמורה.

 גזר הדין .2

 אשם בעבירת משמעת, ישמע המותב טענות לעונש. הנקבל נמצא  (א

 זכות הדיבור האחרונה. , לעניין העונש,דינו, תינתן, או לטוען בשמו, או לעורך ורשעשה נקבלל (ב

 אין בעמדת התובע כדי להגביל את סמכות המותב בקביעת העונש.  (ג

 דת המשמעת תגזור את העונש בהתאם לדעת הרוב. וע (ד

 יו"ר המותב. ו שלהעונש, תכריע דעת תחומרבאשר לנחלקו הדעות  (ה

 גזר הדין ינומק. (ו

, לתביעה, לנשיא נקבלל ל ידי מזכירות ועדת המשמעתועבר עגזר הדין ימהעתק מפסק הדין ו (ז

 .שהתקבלימים מיום  7, בתוך נקבלמשתייך ה םשאליה חוגיםהמכללה ולראשי ה

 תוקף .3

 כל חברי על ידי של רשויות הדיון המשמעתי ייכנסו לתוקף עם חתימתםוגזרי הדין פסקי דין  (א

 דת המשמעת אחרת.ועאלא אם כן החליטה  ,המותב

 ,ידי המכללה עם כניסתם לתוקף רי הדין של רשויות הדיון המשמעתי יבוצעו עלפסקי הדין וגז (ב

 אחרת. ערכאת הערעורדת המשמעת או ועאלא אם כן החליטה 

 הדין.גזר דת משמעת לעיכוב ביצוע ועיגיש המערער במקביל בקשה ליו"ר  –הוגש ערעור  (ג

  ים בהחלטתו.מזכירות הוועדה תעדכן את הצדד .דת המשמעת יכריע בבקשהועיו"ר  (ד

 כיפה וביצועא .4

עובד מכללה שימלא תפקיד של ממונה על ביצוע ואכיפת  ימנה סמנכ"ל המנהל האקדמי  (א

 פסקי דין.

סמכויותיו של הממונה על הביצוע יכללו הוצאה לפועל של פסקי הדין, גזרי דין והחלטות  (ב

שמעת, יו"ר מהדת ועממונה על התביעה, יו"ר האחרות טעונות ביצוע של רשויות השיפוט, 

 ערעור.המשמעת, ערכאת הדת ועמותב, ה

חריגה או אי תקינות בביצוע החלטה  לדת משמעת על כועהממונה על הביצוע ידווח ליו"ר  (ג

 .במהחלטות הגופים שנמנו לעיל בס"ק 

והוא רשאי, לפי שיקול , ג בכל עניין שיובא בפניו על פי ס"קבעצמו יחליט  ועדת המשמעתיו"ר  (ד

בנושא. ההכרעה הסופית תהיה של חברי המותב המותב הרלבנטי לשמיעת דעתו, לכנס את 

  דת המשמעת.ועיו"ר 

 

 



 

 לשכת הנשיא

17 

 

  הליכי הערעורהליכי הערעור  ..טוטו

 

 33תוך ב דין בפני ערכאת הערעורה דין ו/או גזרה רשאים לערער על פסק קבלהנהתביעה ו .1

 . לפי המאוחר ביניהם ,מיום מתן פסק הדין או מיום קבלת ההודעה עליויום 

אלא ברשות יו"ר שהוטל על הנקבל אי לערער על זיכוי או על קולת העונש מתלונן אינו זכ .2

  המותב.

מתן פסק הדין או יום מיום  21תוך ב דת המשמעתועלמזכירות ערעור תוגש לבקשת רשות  .3

 .ביניהם לפי המאוחר ,מיום הודעתו למתלונן

יום  33תוך דת המשמעת בועלהגיש ערעור שכנגד למזכירות הצד שכנגד רשאי הוגש ערעור,  .4

 .מיום הגשת הערעור

גם על המתחייבים יחולו בשינויים  ניהולולהגשתו ולההוראות הנוגעות לניסוח הערעור,  .5

 ערעור שכנגד.

 הודעת הערעור, או בקשת רשות הערעור, תפרט את נימוקי הערעור.  .6

נימוקים שלא פירט בנימוקי הערעור, אלא ברשות  בדיון המערער לא יהיה רשאי להעלות .7

 .הערעור רכאתע

  ושל ערכאת הערעור דת המשמעתועערעור על החלטות ביניים של  .8

 בפניה. יידון דת המשמעתועערעור על החלטות ביניים של  (א)

 ערעור על החלטת ביניים של ערכאת הערעור יידון בפניה. (ב)

 .שעל החלטתו מבקשים לערער יו"ר המותב טעון רשות של הערעור (ג)

ימים מיום קבלת ההחלטה  5תוך ב דת המשמעתועת למזכירובקשה לרשות ערעור תוגש  (ד)

 ותועבר ליו"ר המותב.  ,למערערעליה הודעה האו מיום 

הבקשה תפרט את נימוקי הערעור, והמערער לא יהיה רשאי להעלות נימוקים שלא פירט  (ה)

 דת המשמעת.ועבבקשה, אלא ברשות 

  ערכאת הערעורהרכב  .9

רף ועותק מהודעת הערעור, ויצ עורערכאת הערליו"ר  דת המשמעת תמסורועמזכירות  (א)

 גזר הדין.מפסק הדין ומ ,מפרוטוקול הדיון אליו עותק מהקובלנה,

 חברים, לשמיעת הערעור. 5או  3ימנה מותב בן  ערכאת הערעוריו"ר  (ב)

 .על פי הוראות פרק ט' לעיל ,ככל הניתן ,הרכב המותבים ייקבע (ג)

 ם לאמור להלן.יקבע מועדים לשמיעת הערעור, בהתא ערכאת הערעוריו"ר  (ד)

 שמיעת הערעור  .13

יום  33בתוך  (ככל שניתן)המותב שנקבע לשמיעת הערעור ישמע את טענות בעלי הדין  (א)

 הגשת הערעור. יוםמ

דת המשמעת, ועל בסיס הראיות ועועל בסיס פרוטוקול הדיון שהתקיים ב דוןיהערעור י (ב)

 .השהובאו בפני
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 מטעמים מיוחדים שיירשמו. ,עורהער ערכאתאלא ברשות ראיות חדשות לא יוצגו בערעור  (ג)

 ברציפות, מיום ליום.  ערכאת הערעורככל הניתן תתקיימנה ישיבות  (ד)

המותב רשאי לדחות את שמיעת הערעור מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שתינתן  (ה)

 .ולכל המשתתפים האחרים הודעה מראש לבעלי הדין

במקרה אלא אם כן  ,המשמעתזכויות הייצוג בערעור יהיו זהות לזכויות הייצוג בוועדת  (ו)

 מטעמים מיוחדים שיירשמו. ,דת המשמעת אחרתועיחליט יו"ר מסוים 

הזכות  ,כפי שקובע תקנון זה לגבי דיונים בוועדת המשמעת ההדיון בערכאת הערעור יהי (ז)

 אלא אם כן יחליט יו"ר המותב אחרת. להשתתף בדיון ופומביות

 דת המשמעת.ועידי מזכירות יו"ר המותב ידאג לרישום פרוטוקול הדיון על  (ח)

שמיעת הטיעונים.  שהסתיימהיום מיום  33 פסק הדין של ערכאת הערעור יינתן בתוך (ט)

יו"ר ועדת המשמעת להאריך את המועד רשאי במקרים מיוחדים ומנימוקים מיוחדים 

 האמור. 

 ערכאת הערעורסמכות  .11

וליתן כל פסק דין רשאית לדחות את הערעור או לקבלו, כולו או מקצתו,  ערכאת הערעור (א)

 שתמצא לנכון, ובלבד שלא תחמיר בעונש אם לא הוגש ערעור מטעם התובע.

 ערכאת הערעור רשאית להחזיר את הדיון לוועדת המשמעת עם הוראות להשלמת בירור. (ב)

 .ערכאת הערעורעל החלטות של  יחולו בשינויים המחויבים גם ’ט13ף הוראות סעי (ג)

שעליהם המתחייבים תוך כדי הדיון יחולו בשינויים  בנושא יישוב סכסוכים פרקההוראות  (ד)

 בערעור. יחליט יו"ר ערכאת הערעור גם במהלך דיון

במלואו  – את ההסכםשבפניו נשמע הערעור יאשר המותב  ,הגיעו הצדדים להסדר ביניהם (ה)

 לפי שיקול דעתו. – בחלקואו 

 

  פומביות הדיון ופרסום פס"דפומביות הדיון ופרסום פס"ד    ..טזטז

 

 יים סגורות.הליכי הדיון המשמעתי יתקיימו בדלת .1

לעיל רשאי הנשיא, אם לדעתו טובת המכללה דורשת זאת, להודיע על . 1 על אף האמור בסעיף .2

עצם קיומו של הליך משמעתי, לרבות הגשת תלונה והגשת קובלנה, וכן על החלטה על השעיה או 

 על מתן החלטת ביניים.

לפי בקשת הנשיא אלא במקרים מיוחדים,  נקבללעיל לא תנקוב בשם ה 2הודעה לפי סעיף  .3

 הזדמנות להשמיע עמדתו בעניין. נקבלדת המשמעת, לאחר שנתן לועובאישור יו"ר 

בהחלטה אם למסור הודעה ובקביעת תוכנה של ההודעה יובאו בחשבון גם האינטרס של אדם  .4

 ידי הפרסום. עלול להיפגע עלשאחר 

ינקטו על ידי המכללה, במהלך הליך משמעתי, וההליך הסתיים בזיכויו, י נקבלפורסם שמו של  .5

 פרסום הזיכוי.את לוודא כדי , כל האמצעים הדרושים נקבללפי בקשתו של ה
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 פומביות פסק הדין (א

יחליט המותב אחרת מטעמים כן לפסק הדין ולגזר הדין יינתן פומבי, אלא אם  (1)

 מיוחדים שיירשמו. 

ותב או שהמ ,עצמו נקבליבקש זאת הכן לא יינתן פומבי אלא אם  נקבללשמו של ה (2)

 רשמו.ייחליט אחרת מטעמים שי

 דאג להפצת פסק הדין וגזר הדין לחברי הסגל.ת דת המשמעתועמזכירות  (3)

 על אף האמור לעיל, פסק דין או פרקים ממנו יישמרו בסודיות במקרים הבאים: (ב

נקבעה סודיות בפסק הדין בצורה מפורשת, לבקשת בעל דין או כל אדם אחר  .א

 להיפגע מהפומביות.שעלול 

 כאמור תתבצע בכפוף לתנאים הבאים: סודיות תקביע .ב

 אדם אחר.של או  נקבלה על צנעת הפרט של בצורך לשמור (1)

 האפשרות לטעון בעניין זה.  נקבלניתנה לנשיא המכללה, לתובע, למתלונן ול (2)

כי פסק הדין, או חלקים ממנו, יהיו סודיים. לצורך כך  מותבהנשיא הורה ליו"ר ה (3)

ב כי פסק הדין יועבר לעיונו טרם הקראתו בפני רשאי הנשיא לבקש מיו"ר ההרכ

 בעלי הדין ו/או פרסומו.

על סודיות פסק הדין או חלקים ממנו,  דת המשמעת או ערכאת הערעורועהחליטה  (4)

לשנות  בבקשהבכל עת דת המשמעת ועיו"ר לפנות למטעמים מיוחדים רשאי הנשיא 

 את ההחלטה. 

 ויתור על סודיות .6

, נקבלל ההליכים בפני רשויות המשמעת פומביים אם ביקש זאת העל אף האמור לעיל, יהיו כ

שאינטרס של אדם אחר או של דת המשמעת או יו"ר ערכאת הערעור ועיו"ר אלא אם כן החליט 

 פסק הדין.את ההליכים ו/או לשמור בסודיות את המכללה מחייב 

או ליו"ר המותב  דת המשמעת ותועבר ליו"ר ועדת המשמעתועבקשת נקבל כנ"ל תוגש למזכירות 

 לפי העניין. ,בערעור

 פרסום פסק הדין בדרכים מיוחדות  .7

פי שיקול דעתו  , עלדת המשמעתועלמזכירות  יו"ר המותב או יו"ר ועדת המשמעת רשאי להורות

 פרסום פסק הדין וגזר הדין כפי שימצא לנכון.דרכים לובהתאם לנסיבות העניין, על 

 שמירה על כללי הסודיות .8

הפרת הסודיות  המכללה ועובדיהן חייבים בהקפדה יתרה על כללי הסודיות שבפרק זה.כל רשויות 

 תהווה הפרת משמעת של תקנון זה.
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  שונותשונות    ..יזיז

 

מהווה הפרת משמעת. המשתמש  כשלעצמה שימוש לרעה בהליכי המשמעת הקבועים בתקנון זה

 לרעה בהליכי המשמעת יועמד לדין משמעתי בהתאם לתקנון המשמעת. 

 וייעוץ משפטי סיוע  .1

הוראות הרשויות המשמעת רשאיות להיוועץ עם היועץ המשפטי של המכללה בכל הנוגע לביצוע 

 .המשמעתתקנון ב

 סיוע מנהלי  .2

בשירותים מנהלים ולבעלי התפקידים על פי תקנון זה סייע לבעלי הדין דת המשמעת תועמזכירות 

 הנחוצים באופן סביר בהליך המשמעתי. 

 דיווחים עיתיים .3

 לא ציוןפסקי הדין של רשויות המשמעת, לשל ממונה על התביעה יכין דין וחשבון שנתי ה (א

דת המשמעת או ועהותר פרסום שמו של הנקבל בהחלטת כן , אלא אם נקבליםשמות ה

 ערכאת הערעור.

 ועד המנהל של המכללה.וחברי המועצה האקדמית וה נם שלהדין וחשבון יועמד לעיו (ב

יעמיד לרשות המועצה האקדמית דיווח על  )אם יתבקש(  הממונה על התביעה יתבקש, (ג

 שלא יושבו בדרכי שלום הוחלט לא להגיש בגינן קובלנות. פי-ף עלתלונות שא

 13תוך ב נודין שניתה יהעתק מפסקולמועצה האקדמית מציא לוועד המנהל המזכירות ת (ד

 .םימים מיום נתינת

 סנקציותנקיטת  .4

אקדמי בגין עבירת משמעת, אלא על פי החלטה או פסק נגד חבר סגל ענישה נקטו צעדי ילא י (א

 .דת משמעת או ערכאת ערעור על פי תקנון זהועדין של 

 כדי לשלול את סמכותם של בעלי תפקידים במכללה לנקוט אמצעים מנהליים אין בסעיף זה (ב

בכל הנוגע להפרת הוראות המכללה או מי מטעמה בכל עניין הקשור  כנגד חבר סגל אקדמי

 .ולהעיר לו על כך בעל פה או בכתב ,רכושהביו, לרבות לשימוש בציוד המכללה או לתפקיד

 פי הסכם עם העובדים או עם עובד מסוים. אין בתקנון זה כדי לפגוע בזכויות המכללה על (ג

 רישום בתיק האישי  .5

העונש שהוטל עליו את העבירה ותציין מזכירות ועדת המשמעת את חייב בדין,  נקבלנמצא ה

 .סודי-אישיבתיקו ה

 שמירת תיקים .6

על עדכונם ועל , על שמירת התיקים של רשויות המשמעת תמופקדדת המשמעת ועמזכירות 

 ניהולם.

 תחולה .7
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ויחולו על כל מעשה  ,הוראות תקנון זה ייכנסו לתוקף ממועד אישורו על ידי המועצה האקדמית

 עשה לאחר כניסתו לתוקף.ייש

 התאמת תקנוני המכללה והחוגים .8

 תקנוני המכללה ותקנוני החוגים יוכנסו שינויים בהתאם לאמור בתקנון זה. בהוראות

 


