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 תקנון 
 ונהלים

 סטודנטיםל
 
 
 

 
 לימודים ןת של תקנוחלו

 
, וזאת בתנאי שסיים את יחולו התקנות כפי שפורסמו בשנת לימודיו הראשונה בחוג סטודנטעל ה

עם זאת רשאי החוג להכניס שינויים במערכת הלימודים, ובלבד שהללו  שנים רצופות. 6לימודיו תוך 
 נהוג בשנת לימודיו הראשונה.  השל שעות הלימוד, כפי שהי ללולא יהיו כרוכים בשינוי בסך הכ
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 עמד הלומדמ
 

  מן המנייןסטודנט 
או  ללמוד ןמעונייכפי שנדרש כתנאי קבלה למסלול בו הוא , בעל תעודת בגרות בממוצע ציוניםסטודנט 

 .מודלל ןמעונייכפי שנדרש כתנאי קבלה למסלול בו הוא וציון פסיכומטרי  +03בוגר מכינת 
 

 סטודנט לא מן המניין
 סטודנט אשר בזמן ההרשמה טרם הציג את כל המסמכים הדרושים או הציג מסמכים חסרים.

, בתום תקופה זו ייבדק האם עמד הסטודנט בתנאי לסמסטר ראשון בלבדמעמד זה ניתן לסטודנט 
 שהוצב לו ויוחלט האם לאשר המשך לימודיו כסטודנט מן המניין.

 חייב בכל הדרישות האקדמיות של המכללה.  סטודנט בתנאי זה

   
 סטודנט על תנאי   

סטודנט שאינו עומד באחת מדרישות הקבלה של המכללה )ראה סעיף "תנאי קבלה" בכל חוג(, אך 
 התקבל  על ידי ועדת קבלה בתנאי שישלים את הדרישה החסרה ו/או דרישה שוות ערך. 

לבד, בתום תקופה זו ייבדק האם עמד הסטודנט בתנאי מעמד זה ניתן לסטודנט לשנת לימודים אחת ב
 שהוצב לו ויוחלט האם לאשר המשך לימודיו כסטודנט מן המניין.

 סטודנט בתנאי זה חייב בכל הדרישות האקדמיות של המכללה. 
 

 
 שומע חופשי

 מסגרת ייחודית המיועדת ל: .1

 נים בהעשרה.יגימלאים המעוני 

 .תלמידי תיכון מצטיינים 

 ים בשנת שבתון. יבור המורצ 

ופשית. הישגים ח  , יוכל ללמוד קורסים במסגרת שמיעה םמועמד שלא התקבל ללימודי .2
לפחות, יהוו שיקול דעת בבקשה  "זנק 23נאותים בקורסי השמיעה החופשית, בהיקף של 

 לקבלה לתואר ב.א. 
 , אלאםלא תהייה כל התחייבות לקבל סטודנט במעמד של שומע חופשי ללימודי למכללה .0

  .ניתן ללמוד שנה כשומע חופשי יעמוד בתנאי הקבלה הנדרשים.  אם 
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 עריכת תכנית לימודים

 
הודעה על מועד עריכת תוכנית לימודים תשלח לסטודנט בצירוף שובר תשלום  מקדמת שכר  .1

           לימוד.
 מליאה. תכנון הקורסים ייעשה לשנה אקדמית  .2

הצבירה, כך שלכל קורס יש משקל בנקודות  זכות בהתאם הלימודים מתנהלים לפי שיטת  .0
 נ.ז. בתואר.  123לתוכנית הלימודים של החוג. על הסטודנט לצבור 

 (על הסטודנט ללמוד אנגלית כשפה זרה. )ראה להלן .4

סי ליבה מתקדמים או רבמידה ונוצרת חפיפה  בין קורסי ליבה שסטודנט נכשל בהם ובין קו .5
 טודנט להירשם לקורסי הליבה בהם נכשל.קורסי בחירה, חובה על הס

 סטודנט לשני קורסים המתקיימים במקרה של רישום  .אין אפשרות להירשם לקורסים חופפים .6
  הלימודים. ו בחלקם באותן שעות, יבוטלו קורסים אלו מתכניתא מלואםב

עריכת תוכנית הלימודים תעשה ע"י הסטודנט בהתאם לתקנות ובהתאם לתוכנית הלימודים  .7
 מסלול שבחר.ב

 רכזי החוגים יכולים לסייע בייעוץ לבניית המערכת בהתאם לתקנות בתוכנית הלימודים בלבד.

על כל סטודנט מוטלת החובה לוודא שכל הקורסים שנרשם אליהם, אכן הוזנו במחשב של  .8
מחשב, הסטודנט לא רשום לקורס. משמעות הדבר ב. אם קורס מסוים אינו רשום המכללה

ט לא יוכל להבחן בקורס זה.  במקרה כזה חובה על הסטודנט לפנות בדחיפות היא כי הסטודנ
 לרכז החוג.

 מוטלת על הסטודנט בלבד.  רשימת הקורסים אליהן הוא רשום,האחריות לבדיקת  .9

הוא לסייע ולכוון. בכל מקרה עליך מוטלת האחריות הבלעדית לכל  רכז החוגתפקיד  לידיעתך: .13
 מודים.החלטותיך האקדמיות במהלך הלי

 

 שינויים בתכנית לימודים
 

 ימועדויים יתבצעו בכפוף לשיקולי המערכת. שינ. בתוכנית הלימודיםקיימת אפשרות לשינויים 
 ככלל שבוע שינויים מתקיים בשבוע השני של כל סמסטר.  בתחילת שנת הלימודים. מושינויים יפורסה

 
שכר  קופת השינויים יחויב בתשלום אליו לאחר ת מיםרשו כםכל קורס שהינ  :יםהסטודנט לידיעת
  .מלאלימוד 
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 הבעה עברית 
קורס הוא טרום ה"הבעה עברית" הוא קורס שנתי ומטרתו לשפר את כושר ההבעה של הסטודנט. 
כל סטודנט חייב  אקדמי והזכאות לתואר מותנית בעמידה בדרישות הקורס או קבלת פטור ממנו.

 השנייה.שנת לימודיו  הבעה עברית לתואר עד סוףבלהשיג פטור 

 פטורים מן הקורס:
 2ומעלה בהבעה עברית בתעודת בגרות ישראלית רגילה ) 75סטודנטים בעלי ציון  .1

 יחידות(.
יחידות לימוד בבחינת בגרות  0ומעלה בהבעה עברית  73סטודנטים בעלי ציון  .2

 )מתכונת חדשה(.
בחינת בגרות יחידות לימוד ב 4ומעלה בהבעה עברית  65סטודנטים בעלי ציון  .0

 )מתכונת חדשה(.

יחידות לימוד בבחינת בגרות  5ומעלה בהבעה עברית  63סטודנטים בעלי ציון  .4
 )מתכונת חדשה(.

סטודנטים שלמדו הבעה עברית או כתיבה מדעית במכללה אחרת או במוסד על  .5
 ומעלה. 63תיכוני מוכר בהיקף של שעתיים שבועיות במשך שנה וקיבלו ציון 

 .75אחרות והשיגו ציון   ו הבעה עברית במכינות קדם אקדמיותשלמד  סטודנטים .6
 ממוסד אקדמי ישראלי מוכר. B. Ed .סטודנט בעל תואר ב.א. או .7
. ההשתתפות 65סטודנטים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור בהבעה בציון עובר  .8

בבחינת הפטור כרוכה בתשלום. מועדי הבחינות יפורסמו על לוחות המודעות 
 יבה האקדמית.ובמזכירות החט

 סטודנטים שקיבלו פטור מועדת ההוראה של החוג. .9

 
 אנגלית כשפה זרה

כל סטודנט חייב להגיע לרמת פטור באנגלית עד סוף שנת הלימודים השנייה. קורסי האנגלית אינם 
 נכללים במכסת נקודות הזכות לתואר.

ר ממוחשב( מועדי הבחינות הסיווג לרמות הלימודים עפ"י ציון פסיכומטרי, אמי"ר או אמיר"ם )אמי"
 ל ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה.מתפרסמים עהפסיכומטרי והאמי"ר ואופן הרישום אליהן, 

הרישום למבחן אמיר"ם מתבצע במכללה חודש לפני הבחינה , והמבחן מתקיים במכללה. קיום מועד 
 הבחינה מותנה במספר נרשמים מינימאלי.

ימת קורסי חובה ללימוד אנגלית כשפה זרה לסטודנטים הלומדים חידה  לאנגלית כשפה זרה, מקיהי
לסיים את להתחיל את לימודי האנגלית בשנה הראשונה ללימודיו ו. חובה על כל סטודנט במכללה

 .במכללההשנייה ללימודיו  עד סוף השנהחובותיו בשפה האנגלית 
 

 :מיון לקורסים
 לקורסים באנגלית לפי תוצאות  ןמוימ למכללה האקדמית גליל מערבי,כל סטודנט המתקבל 

 )אמי"ר/אמיר"ם/ פסיכומטרי(. המבחן באנגלית של המרכז הארצי לבחינות והערכה
 

 מסווג הסטודנט כדלהלן: / אמי"ר/אמיר"ם  באנגליתעל פי תוצאות הבחינה הפסיכומטרית          
 

 , המכיל שעות שבועיות 8בן  סמסטריאלי . קורס טרום בסיסי א' :53-69    ציון
 . טרום בסיסי א' וטרום בסיסי ב'רמות:  2בתוכו 

 . בסיסימקורס ברמה זו עוברים לקורס 
 שעות שבועיות.  6קורס סמסטריאלי בן  .טרום בסיסי ב' :73-84   ציון 

 . בסיסימקורס ברמה זו עוברים לקורס 
 

 שעות שבועיות. 8ורס סמסטריאלי בן ק בסיסי. :85-99   ציון

 .אה זו עוברים לקורס מתקדמים מקורס ברמ
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 שעות שבועיות  4קורס סמסטריאלי בן  .'אמתקדמים   : 133-119  ציון 

 מקורס ברמה זו עוברים לקורס מתקדמים ב.
 

  : 123-100  ציון
 שעות שבועיות  4. קורס סמסטריאלי בן 'במתקדמים 

 הקורס מקנה פטור.

 .פטור באנגלית :מעלהו 104 ציון
 

 
דנטים ידרשו להתחיל בלימודי האנגלית מהסמסטר הראשון ללימודיהם למעט רמת כל הסטו

 מתקדמים ב' שניתן ללמוד החל מסמסטר ב' בשנה א'.
כל הסטודנטים נדרשים לסיים את חובות האנגלית עד לרמת פטור לא יאוחר מסוף השנה השנייה 

 שנה הבאה.ללימודיהם. סטודנט שלא יעמוד במועד זה לא יוכל להמשיך ללמוד ב
 

 פטור מלימודי אנגלית לתואר ראשון:
 פטורים מלימודי אנגלית סטודנטים העונים על אחת מהדרישות הבאות:

 .לפטור עברו את המבחן באנגלית של הבחינות הפסיכומטריות הארציות בציון הנדרש .א

 מוסד מוכר להשכלה גבוהה.שפה זרה בכסיימו בהצלחה קורס מתקדמים באנגלית  .ב

 ראשון מאוניברסיטה או ממכללה שקיבלו היתר מהמל"ג להעניק תואר ראשון.בעלי תואר  .ג

   יש להציג אישורים בפני היחידה לאנגלית כשפה  –בעלי תעודת בגרות מארץ דוברת אנגלית  .ד

 זרה. הפטור במקרה זה אינו אוטומטי ונתון לשיקול היחידה.             
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 הכרה בלימודים קודמים

 
 והענקת פטורים מקורסים קודמיםאקדמיים הכרה בלימודים 

, חייב להמציא ומעוניין בהכרה אקדמיתללמוד במכללה,  עוברו סטודנט אשר למד במוסד אקדמי אחר
ההכרה בלימודים קודמים מקנה זכות להפחתה דו"ח ציונים מפורט על לימודיו במוסד בו למד. 

תואר במכללה. בכל מקרה חייב סטודנט להשלים לפחות מקבילה במספר נקודות הזכות הנדרשות ל
 מנקודות הזכות לתואר במכללה האקדמית גליל מערבי. 65%

 
 קודמיםאקדמיים -לאהכרה בלימודים 

)החלטה  4.4.36ההכרה בלימודים לא אקדמיים קודמים תיעשה על פי עקרונות החלטת מל"ג מיום 
יס לימודים לא אקדמיים אפשרי רק בלימודים לימודים אקדמיים על בסהכרה ב( לאמור: 947/13

 ברמת התואר הראשון.
  לימודים אקדמיים ברמת התואר הראשון על הכרה בהמכללה רשאית, אך לא חייבת, להעניק

 03בסיס לימודים לא אקדמיים )לרבות לימודי חוץ במוסד אקדמי(, עד להיקף מקסימאלי של 
ים בלבד, שקיימת הלימה בתכנים בינם לבין נ"ז, על בסיס ענייני ולגבי קורסים רלוונטי

קורסים מקבילים בתכנית האקדמית. לא יינתן פטור ממקצועות יסוד/ליבה/מבואות שבתכנית 
 האקדמית.

 תיכוני הנפרשים על פני שנתיים  -לימודים לא אקדמיים לעניין זה הם לימודים במוסד על
 לפחות או לימודי חוץ במוסד אקדמי.

  נ"ז( אפשרי, רק לגבי מי שסיים את הלימודים הלא  03קסימאלי המותר )בהיקף המ הכרהמתן
 אקדמיים וקיבל תעודה המעידה על סיום לימודיו.

  בעבור לימודים לא אקדמיים שנלמדו חמש שנים ויותר לפני מועד תחילת  הכרהינתן תלא
 הלימודים האקדמיים.

  סיס הסדר עם מוסד לימודים עלעל בסיס פרטני )אינדיבידואלי( או על ב הכרהניתן להעניק- 
תיכוני, על המכללה לקבל את אישור המל"ג  -תיכוני. במקרים של הסדר עם מוסד לימודים על

 בטרם הפעלתו של ההסדר.

  על יסוד לימודים  הכרההמכללה תדווח למל"ג מדי שנה על יישום ההחלטה, אם היא מעניקה
 לא אקדמיים.

 מסגרת המכללה האקדמית העצמאית.נוהל זה יחול החל משנה"ל הראשונה ב 
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 נוכחות בשיעורים
. סטודנט הנעדר יותר משתי פגישות בסמסטר, ללא נימוקים הנוכחות בכל השיעורים הינה חובה

יחשב כמי שלא עמד בדרישות הקורס. במקרה של היעדרות מסיבות מילואים, מחלה, לידה ימוצדקים, 
 מיד עם שובו ללימודים.החוג  יולרכזמים למרצים וכו', על הסטודנט/ית להציג אישורים מתאי

 

 זכאות לתואר
 הוא בדרך כלל שלוש שנים. ב.א. משך הלימודים לסיום הדרישות לתואר  .1

המכללה יקבל תעודת ב.א. מטעם המכללה האקדמית גליל החוג ובוגר ב.א. שעמד בכל דרישות  .2
 מערבי.  על התעודה יצוין החוג בו למד הסטודנט. 

כאמור, אשר השלים תוכנית לימודים מאושרת לתואר, לרבות השלמה בהצלחה  רק סטודנט .0
של כל קורסי החובה של התוכנית והממוצע המשוקלל המצטבר של כל הקורסים שלמד הוא 

 , זכאי לקבל את התואר. קורס נכשל לא ייחשב בממוצע. בהתאם לדרישות החוג

הסטודנטים עד היום הראשון לעבודה את בקשות הזכאות לתואר יש להגיש במזכירות  מינהל  .4
סטודנטים אשר יגישו את בחודש מרץ של השנה העוקבת לשנת סיום הלימודים של הסטודנט.  

 באותה שנה.   הטפסים לאחר תאריך הנ"ל לא יכללו ברשימת מקבלי התארים

 
 קריטריונים להצטיינות בתואר

עלה, יהיו זכאים לתעודת בוגר ומ 93מהבוגרים בחוג שממוצע ציוניהם  2%: הצטיינות יתרה
 מהיקף הלימודים לתואר במכללה האקדמית גליל מערבי. 75%בהצטיינות יתרה, זאת בתנאי שסיימו 

ומעלה יהיו זכאים לתעודת בוגר בהצטיינות זאת  85מהבוגרים בחוג שממוצע ציוניהם  13%: הצטיינות
 ליל מערבי.מהיקף הלימודים לתואר במכללה האקדמית ג 75%בתנאי שסיימו 

 

 על ידי הסטודנט לימודיםהודעה על הפסקת 
 לימודים ומסיבות כלשהן הגיע למסקנה שעליו להפסיק לימודיו, יודיע על כךלתלמיד אשר נרשם 

 .זכירות מינהל הסטודנטיםלמ ,בכתב
  חדש.  סטודנטדינו כדין  ,שהפסיק לימודיו, או שלימודיו הופסקו והתקבל שוב ללימודיםסטודנט 

 

 נויים בפרטים אישייםיש
על שינוי או שיבושים ברישום המחשב בפרטים   מזכירות מינהל הסטודנטיםלעל הסטודנט להודיע 

 ת"ז וכד'(. יש לצרף צילום השינוימען מגורים, שם המשפחה, מצב משפחתי, מספר  )כגון: אישיים
  .ל הסטודנטיםמזכירות מינהטופס עדכון הפרטים האישיים ניתן לקבל ב בתעודת הזהות. את

 

 תנאי מעבר
סטודנט לא יוכל להירשם לקורסי חובה של שנה ב' לפני שסיים את חובותיו בקורסי חובה של שנה א' 
ולא יוכל להירשם לקורסי חובה של שנה ג' לרבות סמינריונים לפני שסיים את חובותיו בקורסי חובה 

 של שנה א' ושנה ב'.
זור על קורסים אלה בשנה העוקבת. במידה ונכשל באחד סטודנט אשר נכשל בקורסי חובה יוכל לח

 מקורסי החובה פעם נוספת, ייאלץ לעזוב את החוג.
 סטודנט כזה יוכל לעבור ללמוד בחוג אחר.

 קבלתו של סטודנט לחוג אחר לאחר כישלון חייבת להיות בהסכמת ראש החוג החדש.
 מעבר לחוג אחר יהיה רק בשנת הלימודים העוקבת.

 כשל ביותר ממחצית מהקורסים לא תינתן הזדמנות נוספת ולימודיו יופסקו.לסטודנט שנ
 יופסקו לימודיו.)ראה לעיל( ר המעבר לחוג השני הסטודנט נכשל אם לאח

 
 יתכנו תנאי מעבר נוספים בהתאם לדרישות כל חוג.

 קורסי האנגלית אינם נכללים בקטגוריה זו.



 

8 

 

 

   נהלי בחינות
 

 כללי .1

 תחילת שנת הלימודים. לוח הבחינות יפורסם לוח הבחינות מתפרסם ב .1.1
 .לוח בחינות -מידע אישי–ובאתר המכללה במדור בחינות  

 ני סוף שבועות לפ 0לאחר פרסום לוח הבחינות ניתן לעשות שינויים בתאריכי הבחינות עד   .1.2
 ממשתתפי הקורס ומדור בחינות. 83%  -הסמסטר בהסכמת מרצה הקורס ו 

 מדור בחינות שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתאריכי הבחינות, אך לא יאוחר .1.0
 משבועיים לפני תום הסמסטר.  

 באישור מיוחד של ראש החוג ניתן לקיים בחינות בשיעור האחרון בסמסטר. .1.4

 ות מפורסם לוח בחינות מעודכן וסופי. שבועיים לפני הבחינ .1.5

 במהלך תקופת הבחינות ייתכן שיבוץ חופף של יותר מבחינה אחת ביום וקיום  בחינות      .1.6
 בימים עוקבים. 

 סטודנט שנקבעו לו שתי בחינות באותו יום ובאותה השעה ומעוניין לגשת לשתיהן, ימלא  .1.7
 במדור בחינות.טופס בקשה לכך  

 ות חופפות, יש להיבחן במועד א' בקורס המהווה דרישת קדם.במקרה של שתי בחינ .1.8

  לוח בחינות.–מידע אישי -באתר המכללה בתקופת הבחינות יפורסמו חדרי הבחינות   .1.9

    , לוח בחינות -מידע אישי–באתר המכללה , לעקוב אחר הפרסומים סטודנטחובה על ה   .1.13
 מסרנה הודעות אישיות יהתעדכן בשינויים שחלים במועדי הבחינות. לא תול
 הבחינות. התאריכים המחייבים הם רק אלה  לסטודנטים לגבי שינויים במועדי    
  המתפרסמים ע"י מדור בחינות.    

 זכאות להיבחן .2

כל חובותיו האקדמיות של הקורס והשלים את כל זכאי להיבחן סטודנט אשר מילא את  .2.1
 חובותיו הכספיים במדור שכר לימוד. 

אישור נבחן אותו ניתן וב ה מזהה עם תמונהחובה על הנבחן, הניגש לבחינה, להצטייד בתעוד .2.2
  מידע אישי. –המכללה  באתר להדפיס

 רשום נווודא כי העל הסטודנט לעל כל סטודנט להיבחן אך ורק בקורס ובקבוצה בו הוא רשום.  .2.0
  במידע אישי באתר. ושכל הקורסים  בהם עליו להיבחן מופיעים כנדרש לומד הואלקורס בו 

סטודנט שאינו רשום ושמו אינו מופיע ברישומי המחשב באחד מהקורסים לא יורשה לגשת  .2.4
 ויהיה עליו להסדיר זאת עם רכז החוג. לבחינה

 כללי בחינה ותקנות לגבי התנהגות בעת הבחינה .3

עם תחילת הבחינה יתבקש הנבחן להציג ולהניח על שולחנו תעודה מזהה עם תמונה, אישור  .0.1
נבחן וספח הבחינה ממחברת הבחינה. המשגיח בבחינה יאסוף את המסמכים ויחזירם 

 בתום הבחינה לנבחן.

הנבחן ישתמש במהלך הבחינה בנייר שסופק לו על ידי מדור בחינות בלבד. את הבחינה יש  .0.2
 ט בלבד. )השימוש בעיפרון אסור(.לכתוב  בע

מחברות  ,חוברות ,ספריםטלפון נייד, כולל  –חובה על הנבחן להניח חפציו האישיים  .0.0
 . הבחינהתת ימיד בהיכנסו לכבקדמת הכיתה וקלמרים 

 

רלוונטי  ושאינו חל איסור חמור להחזיק בכיסי הבגדים חומר רלוונטי
העתקה הינה  ו/אווש, , גם אם לא נעשה בו שימבחינה. תפיסת חומרל

 בגדר עבירת משמעת חמורה!

http://michlol.wgalil.ac.il/michlol2000/asp/mida_login_unified.asp?type=login
http://michlol.wgalil.ac.il/michlol2000/asp/mida_login_unified.asp?type=login
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 .  נבחן אשר נמצא ברשותו חומר אסור ו/או נחשד בהעתקה חייב למסור למשגיח את כל החומר

להמשיך בבחינה תוך אזהרה, כי תוגש  לסטודנטיתאפשר  ע"פ הוראת המשגיח על הבחינה
  .נגדו תלונה לועדת המשמעת

 אם ע"י שיחה ואם ע"י העברת חומר כלשהו בעת הבחינההתקשרות כלשהי בין נבחן לחברו  .0.4
אסורה בהחלט.  נבחן העובר על תקנה זו יתאפשר לו  )גם אם הבחינה היא עם חומר פתוח(

  להמשיך בבחינה תוך אזהרה כי הוא יועמד לדין משמעתי.

חל איסור על החזקת ו/או שימוש במכשיר טלפון סלולארי או מכשירים אלקטרוניים  .0.5
 מהלך הבחינה. יש לכבותם ולהניחם בתיק בקדמת הכיתה.אחרים ב

המשמעת וציונו  תנבחן שיחרוג מנהלי ההתנהגות בזמן הבחינות, תוגש נגדו תלונה לוועד .0.6
 בבחינה יעוכב עד להחלטת ועדת המשמעת.

אין להעתיק את שאלון הבחינה או חלק ממנה ו/או תשובות הבחינה. אסורה כל פנייה  .0.7
 ם הזדהות או בלעדיה.למרצה בגוף המחברת ע

במהלך הבחינה יישמעו הנבחנים להוראות המשגיח על הבחינה, הפרת נוהל זה תוביל  .0.8
 להגשת תלונה לוועדת משמעת.

נשים הרות ונבחנים באישור פרט ל ,היציאה לשירותים במהלך הבחינה אסורה בהחלט .0.9
 .במדור בחינותהסדרת האישור תתבצע . רפואי מתאים 

על סיום הבחינה,  ן בראש כל שאלון. עם הודעת המשגיח על הבחינהימשך זמן הבחינה מצו .0.13
 על הנבחן להפסיק את הכתיבה מיד, למסור את מחברת הבחינה לידי המשגיח על הבחינה

 מן הכתה.  לקחת את התעודה המזהה, אישור הנבחן וספח הבחינה , ולצאת

חנים עד חצי שעה לפני למרצה זכות להאריך את משך הבחינה, במקרה זה יודיע על כך לנב .0.11
שעת סיום הבחינה. הארכת זמן נוספת תינתן לנבחנים שיש בידיהם אישור להארכת זמן, 

 ביחס זהה לתוספת שניתנה לכל הנבחנים.

 ציונים .4

מחובת הסטודנט לברר את ציוניו. הודעות . באתר האינטרנטתוצאות הבחינות תפורסמנה  .4.1
 אישיות לא תשלחנה.

או בקורסים מסוימים במילה: עבר/נכשל,  133עד  3-מהציונים ירשמו במספרים  .4.2
 השלים/לא השלים. 

 בקורס, אלא אם כן צוין אחרת בסילבוס הקורס. 63ציון עובר הינו ציון  .4.0

כל סטודנט רשאי לעיין במחברת הבחינה שלו. מחברת הבחינה תשמר שלושה חודשים  .4.4
 מתאריך הבחינה ובתום תקופה זו תיגרס.

מחברתו באופן הבא: בבחינות פתוחות, הסטודנט רשאי לבקש  סטודנט זכאי לראות את .4.5
באתר את סריקת  מחברת הבחינה. סטודנט המעוניין לצפות במחברת הבחינה יגיש בקשה 

ברירתיות -כרוכה בתשלום(. בבחינות רב )הבקשה לוח בחינות -מידע אישי–המכללה 
)אמריקאיות( המרצה יקבע יום לקבלת הסטודנטים לעיון במחברת הבחינה. תאריך 

 לוח בחינות -מידע אישי–באתר המכללה פתיחת המחברות בנוכחות המרצה יפורסם 

 לא תאושר הגשה חוזרת של עבודה/סדנא לשם שיפור ציון לאחר שכבר ניתן ציון. .4.6

 שמה מחדש לקורס לצורך שיפור ציון תאושר פעם אחת אחת בלבד.הר .4.7

 לא תאושר בחינה חוזרת לשם שיפור ציון לאחר קבלת אישור על זכאות לתואר. .4.8

 מועדי הבחינות .5

 ד א' ומועד ב'. כל סטודנט זכאי להיבחן בשני בכל קורס בו מתקיימת בחינה יקבע מוע .5.1
 מועדים אלה.     

 סטודנט שלא ניגש לבחינה או נכשל במועד א', יוכל לגשת  למועד ב'. .5.2

 סטודנט אשר נכשל במועד א' או סטודנט שלא הופיע לבחינה במועד א', מופיע אוטומטית  .5.0
 ברשימת הנבחנים במועד ב'.      

 עוניין לשפר את ציונו במועד ב', יירשם )לצורך היערכות( סטודנט שקיבל ציון עובר ומ .5.4

http://michlol.wgalil.ac.il/michlol2000/asp/mida_login_unified.asp?type=login
http://michlol.wgalil.ac.il/michlol2000/asp/mida_login_unified.asp?type=login
http://michlol.wgalil.ac.il/michlol2000/asp/mida_login_unified.asp?type=login
http://michlol.wgalil.ac.il/michlol2000/asp/mida_login_unified.asp?type=login
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מידע –באתר המכללה למועד ב' רק לאחר קבלת ציון מועד א'  עד יומיים לפני מועד ב' 
 . לוח בחינות -אישי

 פשר במועד ב' של אותו סמסטר בשנה"ל בה נלמד הקורס. שיפור ציון מתא .5.5

 למען הסר ספק, סטודנט אינו רשאי להיבחן יותר מפעמיים באותה הבחינה, במועדים  .5.6
 שנקבעו לה.      

 בכל מקרה בו הסטודנט ניגש לשני מועדים של אותה הבחינה, הציון שהשיג .5.7
 . במועד האחרון הוא הקובע לעניין הרשומות     

 פעמיים ולהבחן בו יותר מארבע פעמים )בסךיותר מט לא יוכל ללמוד אותו קורס סטודנ .5.8
 חינות לכל פעם שלמד את הקורס( ב שתי הכל     

 בבחינות אמצע לא יתקיים מועד ב'. .5.9

 סטודנט רשאי לחתום על ויתור בבחינה במועד ב' בלבד ורק במידה וניגש למועד  -זמן ויתור .5.13
נו מועד נוסף, וזאת בתנאי שהציון שהשיג במועד הראשון הוא אשר המועד המיוחד הא' או כ   

"ויתור", יחתום את  -המחברת סטודנט המחליט לא לכתוב בחינה יציין על גבי "עובר". 
הבחינה ויוכל לעזוב את חדר הבחינה  שמו בדו"ח הנמצא אצל המשגיח על הבחינה ועל גבי 

 לא נכתבה כלל.  במקרה זה תיחשב הבחינה כאילו חצי שעה מתחילתה. 

 מועד מיוחד  .5.11

 ככלל, כל סטודנט חייב להיבחן בכל קורס במועדים הרגילים )מועד א' ומועד ב'(.  .5.11.1

טודנט יגיש טופס בקשה לרכז החוג, אשר תועבר על מנת להיבחן במועד מיוחד הס .5.11.2
 לדיון והחלטת וועדת מועדים חריגים.

לסטודנט  תישלחהבקשה על אישור או דחייה של  החלטת הוועדה למועדים חריגים  .5.11.0
הודעה זו הינה סופית ואינה   בכתב בדואר, לפי הכתובת הרשומה ברשומות המכללה.

במידה והבקשה אושרה, על הסטודנט יהיה לתאם את מועד הבחינה  ניתנת לערעור.
 מול מדור בחינות.

סטודנט יהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד במקרים בהם נעדר מאחד משני המועדים  .5.11.4
 ם )מועד א' ומועד ב'( מהסיבות המפורטות להלן ובצירוף אישורים מתאימים. הרגילי

 כאשר מועדי שתי בחינות חלים באותו יום )חפיפה(. .5.11.4.1

ימים לפני  7-יום ומעלה, המסתיים פחות מ 15שירות מילואים לתקופה של  .5.11.4.2
הבחינה, או שירות מילואים בזמן הבחינה עצמה. הסטודנט יציג  אישור על 

 אים פעיל )ספח מקורי המיועד לביטוח לאומי(שירות מילו

סטודנטית אשר לא ניגשה למועדים הרגילים בגין חופשת  -לידה/שמירת הריון .5.11.4.0
הסטודנטית תציג שבועות מיום הלידה( או בגין שמירת הריון.  14לידה )

אישור רשמי של משרד הפנים על הלידה או של הרופא המטפל על שמירת 
 הריון.

גתו ילדה עד שבוע ימים לפני הבחינה. הסטודנט יציג סטודנט אשר בת זו .5.11.4.4
 אישור ממשרד הפנים על הלידה. 

הסטודנט יציג אישור רשמי של המוסד הרפואי בו אושפז, לרבות  -אשפוז .5.11.4.5
 תאריכי האשפוז.

פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה. הסטודנט יציג תעודת פטירה  -אבל .5.11.4.6
 ממשרד הפנים. 

, נוצרי או דרוזי אשר נעדר מהמועדים סטודנט מוסלמי-חגים ומועדים .5.11.4.7
 הרגילים לאור חגים ומועדים.

 וועדת מועדים חריגים תדון בבקשהבמקרים מיוחדים, ניתן לפנות בכתב לרכז החוג.  .5.11.5
 לקבלת מועד מיוחד. 

 מועדי בחינה מיוחדת ייקבעו כדלקמן: 
 במהלך סמסטר ב'. -לגבי קורסים המתקיימים בסמסטר א'

 במהלך חופשת הקיץ. -מים בסמסטר ב'לגבי קורסים המתקיי
 במהלך סמסטר א' של השנה  -לגבי קורסים המתקיימים בסמסטר קיץ

 העוקבת.

http://michlol.wgalil.ac.il/michlol2000/asp/mida_login_unified.asp?type=login
http://michlol.wgalil.ac.il/michlol2000/asp/mida_login_unified.asp?type=login
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במהלך -לגבי קורסים בהם מתקיימים מבחני מחצית סמסטר שהם חובה )שאינם מגן(
 הסמסטר ולא יאוחר מסוף מועדי א' של אותו הסמסטר.

 

 ועדת מועדים חריגים תתכנס לדון בבקשות במועדים הבאים: .5.11.6
 מהלך חודש ינואר מועדי אמצע סמסטר א'

 מהלך חודש אפריל מועדי סוף סמסטר א' 

 מהלך חודש יוני מועדי אמצע סמסטר ב'

מועדי סוף סמסטר ב' ומועדי אמצע 
 סמסטר קיץ

 מהלך חודש ספטמבר

 מהלך חודש דצמבר מועדי סוף סמסטר קיץ

 
המועדים המדויקים לדיון בוועדת מועדים חריגים יקבעו בהתאם ללוח הבחינות מידי 

 סמסטר.

להגיע לבחינה, מתבקש להעביר הודעה סטודנט שאושר לו מועד מיוחד ולא יתאפשר לו  .5.11.7

 . mail@wgalil.ac.ilexamאו במייל  9315201-34לביטול הבחינה למדור בחינות בפקס 
(, לא יהיה זכאי 5.11.4סטודנט שלא הגיע לבחינה, ללא סיבה מוצדקת )כמפורט בסעיף 

 לקבל מועד נוסף.

אם הקורס בו נקבע לסטודנט מועד מיוחד מהווה דרישת קדם, יוכל הסטודנט לבחור  .5.11.8
אם להתחיל את לימודיו בקורס המתקדם. במקרה זה, אם בחר כך, יהיה עליו לשלם 

עבור קורס ההמשך, לרבות אם לא עמד בהצלחה בקורס הקדם. במידה ולא עמד 
בהצלחה בקורס הקדם, יבוטל הקורס ותותר חזרתו על קורס הקדם בסמסטר העוקב 

 בלבד. 

 ערעורים           .6

, לאחר עיון במחברת הבחינה עד שבוע מיום פתיחת ערעור על ציון בחינה ניתן להגיש בכתב .6.1
. בטופס יפרט טופס ערעור-מדור בחינות-באתר המכללהניתן למצוא  המחברת. את הטופס

 הסטודנט את הנימוקים הענייניים להגשת הערעור. 

 ניתן לערער על ציון בחינה פעם אחת בלבד. .6.2

ת הציון, יהווה הציון החדש החליט המרצה לבדוק את הבחינה מחדש, ובעקבות זאת שינה א .6.0
את ציונו הסופי של הסטודנט גם אם הוא נמוך מהציון המקורי. על המרצה להחזיר תשובה על 

 ימי עבודה.  תוצאות הערעור הן סופיות ומחייבות. 7-הערעור לא יאוחר מ

במקרים בהם הערעור אינו מטופל עד המועד הנוסף של הבחינה, ובחר הסטודנט להיבחן  .6.4
 וסף של הבחינה, ייחשב לזכותו הציון הגבוה מבין שני המועדים.במועד הנ

בנסיבות מיוחדות כאשר מרצה הקורס אינו מוכן לבדוק את הבחינה, או כאשר סטודנט מבקש  .6.5
מראש החוג שמרצה הקורס לא יבדוק את בחינתו רשאי ראש החוג להעביר את ערעור 

 רס. הסטודנט לבדיקת מרצה אחר, וזאת בתיאום עם מרצה הקו

 חל איסור לרשום הערות ו/או בקשות אישיות בעת הגשת הערעור.  .6.6

 כל ערעור שיוגש שלא על פי  הנהלים המפורטים לעיל, לא יטופל. .6.7
 

 נוהל הגשת עבודות
 כללי .1

ידי -כל עבודת בית, עבודת גמר בקורס, עבודה סמינריונית או דו"ח מעבדה/ניסוי המוגשת על .1.1
, בהתאם סטודנטים/קבוצת סטודנטהעצמית של אותו  , חייבת להיות פרי עבודתוסטודנטה

 המרצה.להוראות 

 .מכללהלא תוגש אותה עבודה לשני קורסים ב .1.2

mailto:exammail@wgalil.ac.il
http://www.wgalil.ac.il/files/Appeal_Sheet.pdf
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 השאיר בידיו עותק/צילום של העבודה.סטודנט לעל ה .1.0

 

 עבודה בקורס .2

, מודפסות כשהן העבודות יוגשו ו, ידי-בהתאם להנחיות שיימסרו עללמרצה העבודות יוגשו  .2.1
 ידי המרצה.-ים עלהנקבע נהליםפי ה-לע

 ידי החוג הנוגע בדבר.-או על רצהידי המ-מועד הגשת העבודה הוא היום שנקבע לכך על .2.2

 אלה תיתכן רק באישור גורם מוסמך בחוג ובמקרה זה יחויב התלמיד, גם אם נהליםחריגה מ .2.0
 תשלום שכר לימודנהלי פי -את כל חובות השמיעה, בתשלום שכר לימוד נוסף, על סיים 

 .מכללהב

שבועות מהמועד שנקבע  ארבעהציון על עבודת גמר בקורס תוך  מדור בחינותימסור ל המרצה .2.4
 במקרים חריגים ובאישור ראש החוג  תוך שישה שבועות ממועד זה.  .להגשתה

 רשאי לקבוע משך זמן קצר יותר לבדיקת העבודה. ראש החוג .2.5

עד תישמרנה העבודות  חוג.ה על ידי רכז, או מרצהישירות על ידי ה סטודנטיםעבודה תוחזר ל .2.6
 העוקב למועד פרסום הציון.  סוף הסמסטר

סטודנט רשאי לערער על ציון בעבודה פעם אחת בלבד, הערעור יוגש על פי הנהלים שנקבעו  .2.7
 להגשת ערעור על ציוני בחינה, בהתאמות המתחייבות.
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 הגשת עבודה סמינריונית .3

לסטודנט. באישור יצויין תאריך מסירת העבודות יוגשו לרכז החוג, אשר ייתן אישור על כך  .0.1
 העבודה, למי נמסרה ובאיזה סמינריון. 

 העבודה תוגש בשני עותקים, עותק  אחד יישאר בידי המרצה והעותק השני יוחזר לסטודנט. .0.2

נקבע  אלא אם כןבתחילת שנה"ל העוקבת שבו הקורס נלמד להגיש יש עבודות סמינריוניות  .0.0
 א לידיעת הסטודנטים.ידי המרצה והוב-תאריך קודם על

רק הגשת העבודה באיחור תיתכן  במידה והסטודנט לא הגיש במועד את עבודת הסמינריון, .0.4
את כל חובות  סיים  ובמקרה זה יחויב התלמיד, גם אם מרצה הסמינריון וראש החוגבאישור 

  .מכללהב פי כללי תשלום שכר לימוד-השמיעה, בתשלום שכר לימוד נוסף, על

 ת העבודה, רק באישור המרצה.ניתן לפרסם א .0.5

תיקונים או השלמות  מרצה. דרש המרצהיום מיום שנמסרה לידי ה 63תיבדק תוך העבודה  .0.6
 יום מתאריך מסירת העבודה בשנית. 63לעבודה, יחושב מועד סיום הבדיקה ומתן הציון 

חודשים מיום  0 -לאחר שינתן לה ציון, ותשמר שם לא יותר מ לרכז החוגתוחזר העבודה  .0.7
 פרסום הציון. 

 אין אפשרות לערער על עבודת סמינריון. .0.8
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 ועדת משמעת
 :גדרותה

 :בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם
 

, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה המכללה האקדמית גליל מערבי - "המכללה" 
 ., או בפיקוחה או המסונף אליהבחסותה או

בכל המסלולים והדרגות  לא תפקיד הוראה, הדרכה או מחקרמי שממ - "/"המרצה"ה"המור
 .במכללה או מטעמה

 או בשירותה ואיננו מורה. כל מי שמועסק ע"י המכללה - "עובד"
 ונתקבל בה כתלמיד מעתהרשמתו מי שנרשם ללימודים במכללהא.        - "/"סטודנט"תלמיד"

 וכל עוד הוא רשום כתלמיד, כולל בחופשות לימודים.  
שהגיש מועמדותו להתקבל כתלמיד ובקשתו נדחתה, מרגע  מי .ב

 קבלת הודעת הדחייה. הרשמתו עד
 קיבל תעודה. טרםמי שסיים את חוק לימודיו אך  .ג
ימשיך  או שהגיש מועמדותו למכללה מי שהיה תלמיד במכללה .ד

להיות כפוף לסמכות המשמעתית של רשויות השיפוט 
ק את לימודיו גם לאחר שסיים או הפסי המשמעתי של המכללה

או נדחתה מועמדותו, וזאת בנוגע למעשים שעשה בעת שהיה 
 .במכללהתלמיד או מועמד לקבלה 

מי שלומד במכינות לעולים חדשים ו/או בכל מכינה אחרת  .ה
 ו/או בפיקוחה האקדמי. המתקיימת מטעם המכללה

של חצרי המכללה, בנייניה ומתקניה, מעונות סטודנטים ומתקנים  - "תחומי המכללה"
גם אם הם  ,המכללה בין בבעלותה, בין אם מוחכרים או מושכרים לה

לתחומי  המכללה, ולרבות שטחים ומבנים אשר בבעלות  מחוץ נמצאים
או בחזקתה ובשימוש גורמים  ,המכללה בחכירתה, מושכרים לה

 אחרים.
 יו"ר וועדת משמעת וחברי הוועדה. -  "וועדת משמעת"

 ועדת ערעורים וחברי הוועדה.יו"ר ו -    "וועדת ערעורים"
 וועדת משמעת וועדת ערעורים.  - "רשויות המשמעת"

 

 כללי משמעת: .1
 סטודנט חייב למלא אחר כללי המשמעת הבאים:                  

 לשמור על כבוד המכללה, כבוד מוריה, עובדיה, תלמידיה ואורחיה  1.1
 ולהתנהג בצורה ההולמת את היותו תלמיד במוסד להשכלה ואת 

 עקרונות המוסר הציבורי.
 למלא בנאמנות את כל החובות הלימודיות, המשמעתיות והאחרות,  1.2

 בנהלימתפרסמות ו וסדהסטודנטים במכלל  חלות על כפי שהן 
 .ובתקנוני המכללה

 לציית להוראות המורים והעובדים הניתנות עקב מילוי תפקידיהם. 1.0
 קיון והסדר בתחומיה.ילשמור על רכוש המכללה ועל הנ 1.4

 

 :עבירות משמעת .2
 אם בוצעה בין כותלי , ביןעבירה על כללי המשמעת תיחשב עבירת משמעת                   

  :מחוצה להם כמפורט ובין אם המכללה                  
 או במוסר  כללה, ברכושה, או בפעולותיההתנהגות הפוגעת בכבוד המ 2.1
 הציבורי.  

 מוריה או עובדיה שניתנו על, המכללהאי ציות להוראות של רשויות   2.2
  וכן אי ציות להוראות כאמור, גם  פקידיהםת ידיהם במסגרת מילוי 

 אם ניתנו מחוץ לתחומי המכללה. 
 , לרשויותיה, למוריה או לעובדיה, או למכללהמסירת ידיעה כוזבת  2.0

תרמית, או הסתרת מידע ביודעין, לשם קבלת זכויות  ביצוע מעשה
 .במכללה םאו בקשר ללימודי במכללה

 בדיון בפני רשויות המשמעת, או או העלמת עובדות מתן עדות שקר 2.4
 המשמעת. להעיד בפני רשויות ו/או סירוב אי הופעה
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 הונאה בבחינה, בעבודת בית, בעבודה סמינריונית, בעבודת גמר, או  2.5

התלמיד בקשר עם לימודיו, ע"י  העתקה,  בעבודה אחרת המוטלת על 
או  , חיבור מסמך כוזב והגשתו,זיוף בחינה,בשעת  שיחה עם חבר/ה 
 בכל דרך אחרת.

 לרבות הפרת הוראות  ,המתייחסות למטלות הנ"ל ,הפרה של הוראות 2.6
 בחינה, כולל החזקת חומר אסור. התנהגות במהלך  בדבר

 הפרה של תקנון או הוראות או הסכמים המתייחסים לשימוש 2.7
שבים, מחשבים, תקשורת מח כולל ספריות, במתקני המכללה

אולמות, חדרי מעבדה, מעונות, מועדונים, משרדים, שטח פתוח, 
.אי ציות להוראות ולנוהלי הנהיגה  מתקני ספורט ומגרשי חניה

והחניה בשטח הקמפוס כפי שמתפרסמים ע"י מחלקת הביטחון ואי 
 .ויחידותיו פקחיו ,ציות להוראת קצין הביטחון

 וכן הפרעה לכל  הבמכללהוראה, למחקר או לעבודה סדרי הפרעה ל 2.8
המכללה וכן סיוע לכל פעילות אחרת המאושרת על ידי מוסדות 

 .הפרעה כזו
 או ברכוש אחר המשמש  פגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש המכללה 2.9

 לצרכיה לרבות תלישת דפים מספרים השייכים לספריות המכללה
השונות. התנהגות בלתי  השונות ו/או הנמצאים במחלקות המכללה

 או הפרת הוראות הבטיחות במעבדה או במתקנים אחרים.זהירה 
 התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של  2.13

, בין שנעשתה עקב או המכללהמוריה, של עובדיה או של תלמידיה של 
קשר למעמדם כמורים, כעובדים או כתלמידים, ובין שנעשתה הב

 .המכללהבתחום 
 ן ב"חוק למניעת הטרדה מינית" הטרדה מינית והתנכלות כמשמע 2.11

ובתקנות למניעת הטרדה מינית, הן עבירות משמעת חמורות ויחולו 
 עליהן הוראות התקנון למניעת הטרדה מינית.

 שתתפות בפעילות פוליטית ו/או מפלגתית ובכלל זה הפגנות בתחומי ה 2.12
 המכללה.

 תליית מודעות ושלטים בתחום המכללה ללא אישור הגורמים  2.10
 .מכללההלכך ע"י שהוסמכו 

 סירוב להזדהות בפני עובד או מורה במסגרת מילוי תפקידם. 2.14
 גדרבלת כלושאינה נ המכללההתנהגות שאינה הולמת את תלמיד  2.15

, גם אם בוצעו מחוץ לתחומי המכללה ובלבד העבירות המנויות לעיל 
שהינו נמצא במקום, בתוקף היותו סטודנט במכללה )כגון: סיורים 

ציבורית, פעילויות  –ת התנדבותית, קהילתית לימודיים, פעילו
 .הכשרה מעשית וכדומה( 

 

 :וועדת משמעת וועדת ערעורים -שויות המשמעת ר .3
 

 :עדת משמעתוו   0.1
. מספר החברים בוועדה, לא המועצה האקדמיתועדה המוקמת ע"י ו

בוועדה חברים מתוקף  ה.חמישחברים מתוקף תפקידם, יהיה  כולל 
בועדת המשמעת של המכללה  כות הצבעה.ונציגים ללא ז תפקידם

ישבו אך ורק חברי הסגל האקדמי. היו"ר יהיה חבר סגל בדרגת 
פרופסור. דיקן הסטודנטים יושב בוועדה בתקן משקיף. ראש מינהל 

נציג אגודת אקדמי יהיה התובע אך לא יהיה חבר בוועדה. 
אקדמי ע"י  אש מינהלהסטודנטים, אשר הודעה על בחירתו תועבר לר

 הסטודנטים, ישתתף כמשקיף בוועדה ללא זכות הצבעה. יו"ר אגודת
 נציג זה, ימונה לתקופה של לא יותר משנה.

 :  עדת ערעוריםוו   0.2
אשר חבריה  המכללההמועצה האקדמית של ועדה המוקמת ע"י 

משמעת. מספר החברים בוועדת ערעורים, לא כולל  אינם חברי וועדת
 בוועדה חברים מתוקף  .חברים מתוקף תפקידם, יהיה חמישה
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 אקדמי אש מינהלתפקידם ללא זכות הצבעה: יו"ר וועדת משמעת, ר
 שישמש כמשקיף בוועדה ללא זכות הצבעה. ,נציג אגודת הסטודנטיםו

 
 חברי רשויות המשמעת 3.3

  ידי נשיא -יו"ר ועדת המשמעת ויו"ר ועדת הערעורים ימונו על 0.0.1
ליו"ר ועדת המשמעת המסורות סמכויות ההמכללה. בהעדר היו"ר כל 

 וליו"ר ועדת ערעורים נתונות לסגניהם.
 

 מניין חוקי 0.0.2
שלושה חברים בעלי זכות הצבעה בוועדת המשמעת ובוועדת 

 ישיבות הוועדות.בהערעורים מהווים מניין חוקי 
 

 :קול כפול בהצבעה    0.0.0
ועדת ובמקרה של מספר קולות שווה בעד ונגד החלטה, רשאים יו"ר 

 להכריע בעניין בקול כפול. ,ערעורים עדתוו משמעת ויו"ר
 

 :רציפות סמכויות   0.0.4
עדת ועדת משמעת או חברי וונסתיימה תקופת כהונתם של חברי ו

ערעורים, הם יהיו מוסמכים להמשיך ולסיים את הדיון בכל עניין 
עד שימונו  ,התלוי ועומד בפניהם ולהתחיל בדיון בעניינים חדשים

 .חברים אחרים תחתיהם
 

 :והליכים פליליים הליכי משמעת .4

 נשללת על  אינה ,הסמכות לקיים הליכים משמעתיים לפי תקנון זה      4.1
הליכים פליליים בבית משפט נגד התלמיד  ידי האפשרות של קיום

דין כלשהו  ל ידי קיום הליכים כאלה, או על ידי פסקעאו  הנתבע, 
 בהליכים כאלה.

 התלונה עולה חשש, לכאורה, כי  ועדת משמעת כי מןוסבר יו"ר       4.2
לחוק העונשין  268כמשמעותה של זו בסעיף  ה עבירה פליליתשתנע

אקדמי ליתן הודעה  אש מינהליורה הוא לר, 1977  –            תשל"ז 
רשויות המשמעת לא   ., תוך שבועעל כך ליועץ המשפטי או לבא כוחו

 עה כאמור.תנקוטנה הליכים נגד התלמיד הנתבע עד שתישלח הוד
 

 :שמירת סמכויות .5
אינה שוללת את  ,סמכותן של רשויות המשמעת לדון ולפסוק בעבירות משמעת

ו של עובד לתת הוראות או לנקוט צעדים שבגדר סמכותם, א סמכותם של מורה
למהלך תקין של לימודים, בחינות או פעילות  לשם מניעת הפרעות מצד תלמיד

 .מכללהאחרת ב
 :החלטת ביניים .6

 חר שהוגשה תלונה ולאחר שניתנה לתלמיד הנתבע הזדמנות לא    6.1
עדת ולהשמיע את טיעוניו במידת הצורך והאפשר, רשאי יו"ר ו

לתת החלטות ביניים  ,אקדמי אש מינהלבהתייעצות עם ר    –משמעת 
כגון: דחיית בדיקה של בחינה, איסור לגשת לבחינה, הפסקת 

'. החלטות ביניים ווכ לימודים, איסור להשתמש במתקני המכללה
אלה תהיינה תקפות עד מתן פסק דין בתלונה, או עד מועד מוקדם 

תוקפה של החלטת  ,יותר כפי שייקבע על ידי יו"ר הוועדה. בכל מקרה
כן היא הוארכה על ידי  ביניים לא יעלה על שלושה שבועות, אלא אם

 עדת המשמעתוו
 בתלונה נגדו ביקש התלמיד הנתבע לדחות את המועד הקבוע לדיון    6.2

עדת וועדת המשמעת נעתר לבקשת הדחייה, יהא יו"ר ווויו"ר 
עד למתן  ,רשאי להאריך את תוקפה של החלטת הביניים  המשמעת 

 פסק הדין בתלונה אף מעבר לתקופה של שלושה שבועות.
 ניתנה החלטת ביניים בלא שנשמעו טענות התלמיד הנתבע, יהיה     6.0

דיון חוזר בהחלטה  ,משמעת עדתוהתלמיד רשאי לבקש מיו"ר ו
לא יאוחר  ,ביקש התלמיד דיון חוזר, ייערך דיון זה   בנוכחותו. 

 מאשר תוך שבוע ימים ממועד הבקשה.
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 עדת הערעורים.וחלטות ביניים אינן ניתנות לערעור בפני וה    6.4

 
 

 :עונשים .7
תלמיד שנמצא אשם בעבירת משמעת צפוי לאחד או יותר מן העונשים המנויים 

 :להלן
 .במכללהאזהרה, נזיפה או נזיפה חמורה שתירשם בתיקו האישי       7.1
 ביטול הנחה בשכר לימוד, פרס לימודים או מלגה, או ביטול הזכות       7.2
 הוועדה. ע"י לקבלם לתקופה שתיקבע      
 , כולל מעבדות, ספריות, מחשבים,המכללהמניעת שימוש במתקני       7.0

 מתקני ספורט ומגרשי חניה  ות סטודנטים,תקשורת מחשבים, מעונ           
 למשך תקופה שתיקבע.          

 הטלת איסור על הסטודנט, לתקופה מוגדרת או לצמיתות, להשתמש      7.4
 אלא למילוי  החובות הלימודיות המוטלות עליו   במתקני המכללה

 כסטודנט.
 פסילת בחינה שהתלמיד נבחן בה, וכן פסילת עבודת בית, עבודה       7.5

 סמינריונית, עבודת גמר או כל עבודה אחרת המוטלת על התלמיד          
 כישלון  בקשר עם לימודיו. דין פסילת בחינה או עבודות כאמור כדין          
 )אפס(. 3בציון           

 איסור לגשת לבחינות במועד מסוים או במועדים מסוימים.     7.6
 ם.אי הכרה בהשתתפות בקורס או בקורסי      7.7
 או על  ,עיכוב מתן תעודה או מתן אישור המעיד על לימודי התלמיד      7.8
 למשך תקופה שתיקבע. ,סיום לימודיו      
 קנס כספי, בשיעור שלא יעלה על מחצית שכר הלימוד המלא לתלמיד       7.9
 .המכללהמן המניין באותה שנת לימודים, שישולם לקופת       

 לצורך קבלת  ,דים הנדרשתתוספת קורסים מעבר למכסת הלימו 7.13
 התואר או התעודה.  

 ביטול בדיעבד של הכרה בלימודים של סמסטר, של שנה או יותר וכן 7.11
 ביטול תוקפם של תעודה או של אישור שניתנו.   

 , לרבות איסור לתקופה מוגדרת או לצמיתות הרחקה מן המכללה 7.12
 .כניסת הסטודנט לתחומי המכללה  

 לימודים לרבות זכות לקבלת תעודה או ביטול זכויות או הישגים ב 7.10
 המעידים על לימודים אלה. ,אישור  

 חיוב הסטודנט בפיצוי כספי בגין נזק חומרי שגרם לרכוש המכללה  7.14
ובכלל זה הספריה,  וכן בגין נזק חומרי שגרם  לעובדי המכללה, או 

רעון סכום  הפיצוי ע"י הסטודנט יקבעו לגבי יתלמידיה. מועד ותנאי פ
 רה בנפרד.כל מק

 חיוב הסטודנט לעשות שירות למכללה או מטעמה בתנאים ובמועדים  7.15
 רשויות המשמעת. שייקבעו ע"י  

 עדת המשמעת רשאית להורות, בנוסף לעונש אחר שיוטל על וו 7.16
 התלמיד, כי דבר ההרשעה והעונש יירשם בגיליון הציונים שהמכללה

יירשם דבר עדת משמעת, לא ותוציא לתלמיד הנתבע. לא קבעה כך ו
 ההרשעה או העונש בגיליון הציונים.

 הוא  העונש בגין עבירה של תלישת דפים מספר השייך למכללה 7.17
, אלא אם  כן החליטה הוועדה על אחד או יותר המכללה הרחקה מן

 בסעיף זה. מהעונשים כמפורט
 ועדת המשמעת רשאית להורות כי עונש כאמור לעיל, כולו או מקצתו, 7.18

נאי הוא שסטודנט לא יעבור עבירה או עבירות הת יהיה על תנאי.
סטודנט שנדון  בתקופה מוגדרת., שייקבעו ע"י רשויות המשמעת

שא את עונשו, אלא אם עבר תוך התקופה ילעונש על תנאי לא 
תוך  ,אחת העבירות שנקבעו והורשע בגין עבירה כאמור, על שנקבעה

לטה אלא תקופת התנאי תתחיל מיום ההח תקופת התנאי או אחריה.
 בגוף ההחלטה. אחרת אם נקבע
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 הורשע סטודנט כאמור בסעיף לעיל, יופעל התנאי ע"י רשויות  7.19
בכך כדי לגרוע מסמכויות רשויות להטיל על  המשמעת, ולא יהא

בגין העבירה החדשה שבגינה  ,הסטודנט עונש או עונשים נוספים
 הופעל התנאי.

 נ"ל בהתאם הוועדה זכאית לקבוע עונש שאינו כלול ברשימה ה 7.23
 לנסיבות.  

 :פיצויים .8
מצא תלמיד אשם בעבירת משמעת ועקב מעשה העבירה נגרם נזק חומרי נ

, רשאית ועדת משמעת לחייבו, בנוסף לכל עונש שיוטל עליו או במקומו, למכללה
 שנגרם עקב העבירה. ,פיצוי כספי בשיעור שלא יעלה על הנזק לשלם למכללה

 
 :אכיפה .9

לכל  על נתבע ולא שולמו, ייראו כחוב של הנתבע למכללה קנס או פיצויים שהוטלו
 לגבי תשלום שכר לימוד. דבר ועניין, ויחולו לגביהם כל הכללים הנהוגים במכללה

 
 והדיון: הליכי האישום .11

 התלונה בדבר עבירת משמעת, תוגש בכתב למזכירות האקדמית. 13.1

 תלונה בדבר עבירה על המשמעת תוגש ע"י המתלונן בכתב בשני 13.2
 עדת משמעת.ותקים ליו"ר ועו 

 ועדת משמעת יעיין בתלונה, יקבל הסברים וראיות ויהיה רשאי ויו"ר  13.0
 ראש מינהל אקדמי על גניזת התלונה.    להחליט לאחר התייעצות עם  

 אי שהגיע היו"ר להחלטה שאין מקום לפתוח בהליכים משמעתיים, ר 13.4
די המכללה, ל עבירות כלפי עובשהתלונה ובמקרים      הוא לגנוז את

רשאי הוא לגנוז התלונה לאחר שקיבל הסכמתו  –אורחיה ורכושה 
 של מנכ"ל המכללה.

  חוגה ראשבכל מקרה חייב היו"ר ברצותו לגנוז תלונה, לקבל הסכמת  13.5
לערער על זה רשאי  ,הנתבע ולאחר שהודיע על כך למתלונן לומד וב

על  ימים מיום שהודיע לו היו"ר 14תוך  נשיא המכללהכך בפני 
החליט על כך  הנשיאאם  ,החלטתו לגנוז התלונה. הערעור יתקבל

 תהא סופית. ווהחלטת
אחת לשנה יגיש היו"ר דווח  מפורט להנהלת המכללה על התלונות 

                                       שנגנזו.
 זימון בכתב  ,וחלט לדון בתלונה, תשלח המזכירות האקדמית לנתבעה 13.6

מהות עבירת המשמעת  תוך ציון הפרטים הבאים: ,לדיון המשמעתי
אור המעשים או המחדלים המיוחסים לתלמיד ית, המיוחסת לו

פרטי , רוט סעיפי עבירות המשמעת המיוחסות לנתבעיפ, הנתבע
 אורו.יהמתלונן ות

 יו"ר ועדת המשמעת ישלח בהקדם האפשרי לנתבע ולמתלונן, הודעה 13.7
 המועד שנקבע לדיון בתלונה.ועל כמפורט לעיל  בכתב על התלונה   

 כל הודעה או מסמכים שישלחו לנתבע בדואר רשום לפי כתובתו 13.8
ימים לאחר  7שבמחלקה בה הוא   לומד יחשבו כאילו נמסרו לנתבע 

 שיגורם. 
 הנתבע חייב להופיע בעצמו ללא ייצוג.  13.9

 אם הנתבע לא יופיע לדיון במועד שנקבע, רשאי יו"ר הוועדה לקיים  13.13
כל פעולה סבירה כדי שהנתבע  שתהעדרו, ובלבד שנעבהי את הדיון

 דיון, אם בכתב ואם בדרך אחרת.היקבל הודעה על מועד 

 ועדת משמעת רשאי להורות על הוצאת הנתבע ולקיים דיון ויו"ר  13.11
 פריע לדיון ולאחר שהוזהר.א מבהיעדרו אם הו  

 
 
 

 התקיים הדיון שלא בפני הנתבע, בהתאם לסעיף קטן ה' לעיל, רשאי  13.12
ימים מיום  7הוא לפנות ליו"ר הוועדה בבקשה לביטול ההחלטה תוך 

שקיבל הודעה על ההחלטה ויו"ר הוועדה רשאי לערוך דיון מחודש 
 בהחלטה.
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 הוועדה רשאית להרשיע את הנתבע בעבירה שונה מזו שהואשם בה,  13.10
אם אשמתו בה מתגלה מן העובדות שהוכחו, והייתה לנתבע הזדמנות 

 ניה.סבירה להתגונן מפ
 פסק הדין יועבר על ידי המזכירות האקדמית לכל הנוגעים בדבר. 13.14
 בציון או ,הוועדה רשאית להחליט על פרסום פסק דין שניתן על ידה 13.15

 התלמיד הנתבע. ללא ציון שם   
 על פי בקשת התלמיד הנתבע רשאי יו"ר ועדת המשמעת לעכב את  13.16

שאי התלמיד ביצוע פסק דינו. החליט היו"ר לא לעכב את פסק הדין, ר
עדת הערעורים ולבקש עיכוב הביצוע לתקופה ולפנות ליו"ר ו

 שתיקבע.
 
 

 :ערעור .11
 כות ערעור:ז 11.1

עדת ועדת המשמעת יהיה ניתן לערער בפני וול כל פסק דין של וע
יניים אינה ניתנת בתלונן. החלטת המהערעורים על ידי הנתבע או 

 . לערעור נפרד
 מועד הגשת הערעור: 11.2

ועדת משמעת יוגש לא יאוחר משבועיים ון של ערעור על פסק הדי
אם לא נמסרה הודעה בע"פ על פסק   מעת ההודעה על פסק הדין.

 הודעה.ההדין, משלוח פסק הדין בדואר פנימי או רשום ייחשב כמועד 
 הודעה מנומקת: 11.0

 מערער יגיש את ערעורו למזכירות האקדמית בהודעה מנומקת בכתב.
 סדרי הדיון: 11.4

עדת משמעת, ות לסדרי הדיון בפני וההוראות המתייחסו .א
בשינויים המחויבים על  כולל הוראות בדבר פסק הדין, יחולו

 פי העניין גם על הדיון בוועדת הערעורים.
 ועדת הערעורים מוסמכת גם להחמיר בעונשו של הנתבע.ו .ב

 :דיון חוזר 11.5
 עדת משמעתועדת ערעורים רשאי להורות על דיון חוזר בפני וויו"ר ו  
 שהתגלו ראיות חדשות.במקרה   

 :ייצוג על ידי עו"ד.            11.6
 נתבע המערער על החלטת ועדת המשמעת ומעוניין להגיע לערעור עם                     
 ייצוג ע"י עו"ד יוכל לעשות זאת באמצעות עו"ד מטעם אגודת                     
 בהתאם לתקנון המשמעת של  הסטודנטים. עו"ד חייב לפעול                    
 המכללה.                   
                    

 
 :הוראות כלליות .12

 חובת הופעה להעיד: 12.1
כל מורה, עובד ותלמיד חייב להיענות להזמנה להופיע כעד בדיונים 

ולהעיד אמת. אי מילוי הוראה זו  בפני רשויות המשמעת של המכללה
 היא עבירה משמעתית.

 ין:ביצוע פסקי ד .א
, מוריה ועובדיה חייבים לבצע ככתבם המכללהכל רשויות 

של ועדת המשמעת וועדת  ההחלטותו את פסקי הדין וכרוחם 
 הערעורים ולסייע להגשמה מלאה של פסקי הדין וההחלטות.

המזכירות האקדמית ממונה על ביצוע פסקי הדין וההחלטות  .ב
 המלאה. הבטחת אכיפתן   ועל

אכיפת החלטה  או בעקיפין, של כשלה במתכוון, במישרין ה .ג
תלמיד, מורה או עובד היא  של רשויות המשמעת על ידי

 עבירת משמעת.
 
 


