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 תקנון סטודנטים
 

 ת של תקנות לימודים חלו .1
את   שסיים  בתנאי  וזאת  בחוג,  הראשונה  לימודיו  בשנת  שפורסמו  כפי  התקנות  יחולו  הסטודנט  על 

ללו  מערכת הלימודים, ובלבד שהשנים רצופות. עם זאת רשאי החוג להכניס שינויים ב  6לימודיו תוך  
 לא יהיו כרוכים בשינוי בסך הכולל של שעות הלימוד, כפי שהיה נהוג בשנת לימודיו הראשונה.  

 
 

   תנאי קבלה .2
או תעודת סיום מכינה    או תעודת סיום תיכון שקולה מחו"ל תעודת בגרות ישראלית )זכאות מלאה(  

 סאי.  יום הנדתעודת סאו  ומעלה( 30בני + )למועמדים 30קדם אקדמית או תעודת סיום מכינת 
 עמידה בבחינה הפסיכומטרית ברמה הנדרשת ע"י החוג המבוקש.

 (.ם/בחינת אמי"רבבחינה הפסיכומטרית או יון סף באנגלית )צ
 
חוג  הערה: לכל  הקבלה  ידויקבע י  תנאי  על  ה  ו  )באישור  אוטונומי  ובלבד  באופן  האקדמית(  מועצה 
וללא  יהם תהיה על סמך ממוצע הייתכנו חוגים שהקבלה אל  .ר לעילומהאמ  לא יפחתו  שאלה בגרות 

 ציון בבחינה הפסיכומטרית. 
 

 מעמד הלומד  .3
 סטודנט מן המניין   3.1

ט שהתקבל ועמד בכל תנאי הקבלה או לסטודנט הממשיך את לימודיו בשנים  נמעמד הניתן לסטוד
 . מתקדמות ועומד בכל דרישות המכללה והחוג

 תנאי     סטודנט על  3.2
מדרי  דנטסטו באחת  עומד  )שאינו  המכללה  של  הקבלה  חריגהשות  בקבלה  בתנאי  ,  (והתקבל 

 שישלים את הדרישה החסרה ו/או דרישה שוות ערך.  
ייבדק האם עמד הסטודנט   זו  לימודים אחת בלבד, בתום תקופה  לשנת  ניתן לסטודנט  זה  מעמד 

 ין. ודנט מן המניבתנאי שהוצב לו ויוחלט האם לאשר המשך לימודיו כסט 
 ת של המכללה.  בכל הדרישות האקדמיו סטודנט בתנאי זה חייב

מן   למעמד  להעבירו  והחלטה  בסטודנט  שהדיון  יתכן  החוג  ראש  החלטת  לפי  מסוימים  במקרים 
   .'ן תיעשה בסוף סמ' איהמני 

 סטודנט לא מן המניין    3.3
הדרושים   המסמכים  כל  את  הציג  טרם  הרשמה  רישום  בזמן  אשר  מסמכסטודנט  הציג  ים  או 

 חסרים. 
ל ניתן  זה  ללימודיםבסטודנט  מעמד  עמד הסטודנט  חודש הראשון  האם  ייבדק  זו  בתום תקופה   ,

 בתנאי שהוצב לו ויוחלט האם לאשר המשך לימודיו כסטודנט מן המניין. 
 סטודנט בתנאי זה חייב בכל הדרישות האקדמיות של המכללה.  

       שומע חופשי 3.4
חופ  3.4.1 שומע  במעמד  לשםסטודנט  הלומד  ל  שי  תואר  אחקבלת  סמסטר  בהתאם  משך  בלבד,  ד 

 חוג ובאישור קבלה של ראש החוג. לקורסים שנקבעו לפי כל  
 המעוניינים בהעשרה. גמלאים 3.4.2
 מועמדים המעוניינים בהעשרה. 3.4.3
 תלמידי תיכון מצטיינים.  3.4.4
 ציבור המורים בשנת שבתון.  3.4.5

 ר ראש החוג. ים וזאת בכפוף לאישושנ 3נ"ז במשך   40סך היקף נ"ז שניתן ללמוד הינו  
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 ת לימודים יעריכת תכנ .4
של    4.1 והנהלים  לתקנונים  בהתאם  וזאת  הסטודנט  על  מוטלת  המערכת  הרכבת  על  האחריות 

 המכללה והחוג. 
קורסי   4.2 כולל  וקיץ  ב'  א',  סמסטר  מראש,  השנה  לכל  הינו  הלימודים  שנת  תחילת  לפני  הרישום 

 אנגלית.
האינטר 4.3 אתר  דרך  מתבצע  במקריהרישום  המכללה.  של  בתוכניותנט  מיוחדים,  דות,  מיוח  ם 

 כירות החוג.זהסטודנטים יבצעו רישום במ
 לקראת תקופת הרישום לקורסים מפורסמות לסטודנטים הודעות על מועדי הרישום.  4.4
 על הסטודנט להירשם לקורסים בהתאם לשנתון ולדרישות האקדמיות.  4.5
ובמידה והשלי 4.6 יוכל להירשם לקורסים רק  ושילם מקדמה ם את חובותיו הכספייסטודנט  על    ם 

 . כר הלימודחשבון ש
 

 לקורסים כללי הרישום 4.7
 ניתן להירשם לקורסים החופפים בשעות הלימוד שלהם באופן מלא או חלקי.  לא 4.7.1
 של קורסי קדם, לא ניתן להירשם לקורס ההמשך, ללא מעבר בקורס הקדם.  במקרים 4.7.2
ונכשל  סטודנט 4.7.3 בקורס  חובותיו  את  השלים  המועדיםבשנ   שלא  להיי  חייב  מחדש ,  רשם 

. במידה  מועד חריג, יוכל להירשם לקורס ההמשךל  אישור  בלטודנט קי במידה וסקורס.  ל
 וסטודנט נבחן אך לא עבר, קורס ההמשך יימחק לו מהמערכת.

 ניתן ללמוד קורס חובה בחוג יותר מפעמיים.  לא 4.7.4
מרצה 4.7.5 לשיעורים  אישור  הסטודנט  הגעת  אינ   על  לשיעורים,  הגעה  אסמכתא או  מהווה  ה 

 ום לקורס. לריש
כפי שנרשם במכתב הקבלה.    באנגלית   יתבצע בהתאם לסיווג הרמה   נגליתרסי א ורישום לק 4.7.6

 ב' בהתאמה.  –רשם בשנה הראשונה לקורסי האנגלית ולסמסטר א' ו יעל הסטודנט לה
 

 שינויים בתכנית הלימודים  4.8
 ר.בכל סמסט מיאקדמנהל במערכת יערכו בתקופת השינויים שמועדה ייקבע ע"י  שינויים 4.8.1
 . ראשים תפורסם לסטודנטים מהודעה על תקופת השינוי  4.8.2
 לא ניתן לבצע שינויים לאחר המועדים שנקבעו.  4.8.3
לערוך   4.8.4 מבקש  הוא  שבהם  בקורסים  לקורסים,  ברישום  שינוי  לערוך  הסטודנט  באחריות 

 שינוי.   
 

 זכאות לתואר  .5
סטודנט להשלים   5.1 כל  חייב  ב.א.  תואר  זכות   120לקבלת  אם    נקודות  וכנית  ת בתאחר   צוין)אלא 

בשולעמ  הלימודים( באנגלית.וד  פטור  כולל  האקדמיות  המטלות  לפחות    אר  חייב    2סטודנט 
עבודות סמינריוניות אותן יש להגיש עד היום הראשון של שנת הלימודים העוקבת אלא אם כן 

 א לידיעת הסטודנטים. בנקבע תאריך קודם על ידי המרצה והו
ש 5.2 תעבוגר  יקבל  המכללה  דרישות  בכל  ה  בוגר ודת  עמד  המטעם  מערבי,  דמאקמכללה  גליל  ית 

 על התעודה יצוין החוג בו למד הסטודנט.    חתומה בידי הנשיא וראש החוג.
לימודים מאושרת לתואר, לרבות השלמה בהצלחה של    תכניתרק סטודנט כאמור, אשר השלים   5.3

ה של  החובה  קורסי  ה   תכניתכל  המשוקלל  הוא  והממוצע  שלמד  הקורסים  כל  של  לפי  מצטבר 
 . י לקבל את התוארכא ז ,הדרישות של כל חוג

יש להגיש 5.4 גיליון ציונים  בפורטל הסטודנט    את בקשות הזכאות לתואר  ניתן    סיום תואר  –תחת 
הלימ  עדלהגיש   סיום  לשנת  העוקבת  השנה  של  מרץ  בחודש  לעבודה  הראשון  של  היום  ודים 

יגישו את הטפסים לאחר    הסטודנט.   יכללו ברשי תאריך הנ"ל לה סטודנטים אשר  מת מקבלי  א 
 רים באותה שנה. התא

להירשם   5.5 הסטודנט  חייב  הנ"ל,  הדרישות  בכל  עמד  לא  עוד  סיום  כל  עד  שנה  בכל  ללימודים 
לתואר.  האקדמיים  לי  חובותיו  לסיום  זכותו  על  ויתר  כאילו  ייחשב  נרשם,  מודים  סטודנט שלא 

 ולקבלת תואר. 
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חר משנתיים  ת כל הדרישות הנ"ל לא יאוחובה על כל סטודנט לגשת לבחינות האמורות ולמלא א 5.6
לא יתקבלו ולא ידונו בבקשות סטודנט להגשה באיחור של עבודות,    . לאחר גמר לימודיו במכללה

 מיום הפסקת לימודיו של הסטודנט.   שנתיים או מילוי חובות אחרים לאחר
 בחינה מיוחדת לשם שיפור ציון לאחר קבלת אישור על זכאות לתואר.  לא תאושר  5.7

 
 

 הצטיינות בתוארריונים ליטקר .6
יתרה: 6.1 ציוניהם    2%  הצטיינות  שממוצע  בחוג  ז  ,ומעלה  90מהבוגרים  בוגר  יהיו  לתעודת  כאים 

 מהיקף הלימודים לתואר באקדמית גליל מערבי.  75%שסיימו בהצטיינות יתרה זאת בתנאי 
בהצטיינות    ומעלה יהיו זכאים לתעודת בוגר  85מהבוגרים בחוג שממוצע ציוניהם    10%  הצטיינות: 6.2

 מהיקף הלימודים לתואר באקדמית גליל מערבי.  75%ימו שסי זאת בתנאי 
 

 ינויים בפרטים אישיים ש .7
 עדכון פרטים.  בלחצן–ניתן לבצע בפורטל הסטודנט 

 
 מצד הסטודנט  הודעה על הפסקת לימודים .8

נר  סטודנט יודיע על כך  את  להפסיק  מבקשלימודים ומסיבות כלשהן  לשם  אשר    ת צעובאמ  לימודיו, 
 .בקשות וערעוריםצן בלח –פורטל הסטודנט 

 
 חידוש לימודים  .9

 חדש. סטודנטשהפסיק לימודיו, או שלימודיו הופסקו והתקבל שוב ללימודים, דינו כדין   סטודנט
מ למעלה  לפני  שנלמדו  קורסים  על  חל  ההתיישנות  גבול   10  -חוק  לקבוע  רשאי  החוג  שנים. 

 שנים.  10 -חות מ  התיישנות גם על קורסים שנלמדו לפני פ
 

 ם קודמים לימודיהכרה ב .10
 הכרה בלימודים אקדמיים קודמים והענקת פטורים מקורסים 10.1

  ומעוניין בהכרה אקדמית, חייב והעובר ללמוד במכללה,  סטודנט אשר למד במוסד אקדמי אחר  
ורט על לימודיו במוסד בו למד. ההכרה בלימודים קודמים מקנה זכות  להמציא דו"ח ציונים מפ

הלהפח נקודות  במספר  מקבילה  סטודנט  תה  חייב  מקרה  בכל  במכללה.  לתואר  הנדרשות  זכות 
 אקדמית גליל מערבי. במנקודות הזכות לתואר  65%להשלים לפחות 

ראשון   10.1.1 תואר  בעל  הינו  בהם סטודנט  חוגי  במקרים  חד  בהיקף שלא יוענקו פטבמסלול  ורים 
על   ה  25%יעלה  חייב  מקרה  בכל  הלימודים.  תוכנית  לפחות  מהיקף  להשלים    75%סטודנט 

 מנקודות הזכות באקדמית גליל מערבי. 
 שנים. 6לא ניתן פטור בגין קורסים אקדמיים שנלמדו לפני  10.1.2
 

 קודמיםאקדמיים -הכרה בלימודים לא 10.2
.  20.03.2018קרונות החלטת מל"ג מיום  אקדמיים קודמים תיעשה על פי ע  -ההכרה בלימודים לא

החלטת  פי  על  אקדמיים  לא  תיכו  לימודים  על  לימודים  הם  במוסד  מל"ג  חוץ  לימודי  או  ניים 
 להשכלה גבוהה.

רק    פטור 10.2.1 אפשרי  אקדמיים  לא  לימודים  בסיס  על  אקדמיים  ברמת למלימודים  לימודים 
 התואר הראשון. 

פרטני לסטודנט מלימודים אקדמיים    סיסבלהשכלה גבוהה רשאי להעניק פטור על    מוסד 10.2.2
נקודות  רבע מהיקף  לא אקדמיים בהיקף של עד    ברמת התואר הראשון על בסיס לימודים

 לתואר, על פי התנאים הבאים: הזכות 

הפטור כאמור יינתן על בסיס ענייני ולגבי קורסים רלוונטיים לתוכנית הלימודים   •
 האקדמית. 

י • ממקצועות  פטור  יינתן  לא  בתוכנית  ככלל,  הנלמדים  סוד/ליבה/מבואות 
 במקרים מנומקים.   האקדמית, אלא 

לתואר,  נקודות הזכות  קף  , דהיינו רבע מהיקף המקסימאלי המותרור בהימתן פט •
שסיים את הלימודים הלא אקדמיים וקיבל אישור המעיד על  אפשרי רק לגבי מי  
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עד   יתקיימו  אלה  כאשר  לימודיו,  מועד  6סיום  לפני  הלימודים    שנים  תחילת 
 האקדמית. 

ל   • מעבר  כאמור,  פטור,  הענקת  לאפשר  יהיה  שהפטור    םהשני  6  –ניתן  ובתנאי 
על בסיס  פ  מוענק  על  בתחום  שעוסק  למי  אישי  באופן  המוסד  של  דעתו  שיקול  י 

 ניסיונו המקצועי של המועמד.
 

   אנגלית כשפה זרה היחידה ל  .11
ללימוד אנגלית כשפה זרה לסטודנטים הלומדים  היחידה  לאנגלית כשפה זרה, מקיימת קורסי חובה  

א להתחיל  סטודנט  כל  על  חובה  הר במכללה.  בשנה  האנגלית  לימודי  את  ת  ולסיים  ללימודיו  אשונה 
 השנה השנייה ללימודיו במכללה. תום חובותיו בשפה האנגלית עד  

 
 מיון לקורסים 11.1

ית לפי תוצאות המבחן  חייב להציג רמה באנגלאקדמית גליל מערבי,  מכללה ה לסטודנט המתקבל  
 .(מבחן הפסיכומטריאו  )אמי"ר/אמיר"םבאנגלית של המרכז הארצי לבחינות והערכה 

 
מסווגים  באנגלית בחינת אמי"ר/ בחינת אמיר"ם /ות הבחינה הפסיכומטריתתוצא על פי

 :הסטודנטים כדלהלן
 

 ציון 
 אמירם/פסיכומטרי

 שש"ס רמות אנגלית 

 טרום בסיסי א'  50-69
 

 שש"ס  8

 טרום בסיסי ב'  70-84
 

 שש"ס  6

 בסיסי  85-99
 

 שש"ס  6

 מתקדמים א'  100-119
 

 "ס שש 4

 מתקדמים ב'  120-133
 

 שש"ס  4

 פטור  פטור  ומעלה  134

 
 ב'.  או א' בסיסי קורס ברמת טרום אחד סמסטר ילמד בסיסי טרום  לרמת המסווג סטודנט

 זו ימשיך לקורס ברמת בסיסי.  רמה בגמר
 
 

 : בהתאם לרפורמה באנגלית

שרמת • היא  סטודנט  שלו  ל  האנגלית  מחוייב  ב'  פטורהגיע  מתקדמים  קורס  מוד  )לל  לרמת 
 ת החוג.  בשפה האנגלית במסגרתוכן נוסף וד קורס  מ לול מתקדמים ב'(
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שרמת • שלו    סטודנט  מח   האנגלית  פטור  ללמוד  והינה  האנגלית    תוכן  קורסי  2יב  בשפה 
   .במסגרת החוג

 
 
 
 

 לתואר ראשוןביחידה לאנגלית ר מלימודי אנגלית פטו 11.2
 באות: הדרישות העל אחת מ ה נט העונסטודיינתן לפטור מלימודי אנגלית 

 ית של הבחינות הפסיכומטריות הארציות בציון הנדרש לפטור. בחן באנגל עבר את המ 11.2.1
 באנגלית שפה זרה במוסד מוכר להשכלה גבוהה. ב' בהצלחה קורס מתקדמים  םסיי 11.2.2
ראשון  11.2.3 תואר  תואר  ו   מאוניברסיטאות   בעל  להעניק  מהמל"ג  היתר  שקיבלו  ממכללות 

 ראשון. 
שורים בפני היחידה לאנגלית כשפה  הציג אייש ל  –ברת אנגלית  ודת בגרות מארץ דותע   בעל 11.2.4

 זרה. 
ללמוד   11.2.5 מחוייב  אנגלית  מלימודי  פטור  בעל  סטודנט  באנגלית  לרפורמה  קורסי    2בהתאם 

 תוכן בשפה האנגלית במסגרת החוג.  
 

 הבעה עברית  .12
מי  הבעה עברית" הוא לשפר את כושר ההבעה של הסטודנט. הקורס הוא טרום אקד" מטרת הקורס  

בעמידה בדרישות הקורס או קבלת פטור ממנו. כל סטודנט חייב להשיג פטור  והזכאות לתואר מותנית  
 ף שנת לימודיו השנייה. בהבעה עברית לתואר עד סו 

 
 : פטור מן הקורס

 נה עברית.שפת ההוראה הי ות ספר בי סטודנט אשר למד בב 12.1
 :שפת ההוראה אינה עברית וספר בסטודנט אשר למד בבית  12.2

 . בגרותיחידות בתעודת ה  5הבעה עברית ומעלה ב 75בעלי ציון טים טודנס 12.2.1
במוסד  12.2.2 או  אחרת  במכללה  מדעית  כתיבה  או  עברית  הבעה  שלמדו  תיכוני    על   סטודנטים 

 ומעלה.   60מוכר בהיקף של שעתיים שבועיות במשך שנה וקיבלו ציון 
 . 75אחרות והשיגו ציון   שלמדו הבעה עברית במכינות קדם אקדמיות   סטודנטים 12.3
 ממוסד אקדמי ישראלי מוכר. ,B.Sc   B.A, B.Edסטודנט בעל תואר 12.4
 .  65סטודנטים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור בהבעה בציון עובר  12.5
 טודנטים שקיבלו פטור מועדת ההוראה של החוג. ס 12.6
 ומעלה.   132ציון   טודנטים אשר קיבלו במבחן יע"לס 12.7

 
 נוהל בחינות וציונים   .13

 כללי  13.1
 לך השנה. במהלל הבחינות המתקיימות נהלים אלו מתייחסים לכ 13.1.1
 ם ללוח השנה האקדמי. תקופת מועדיהבחינות מתקיימות בתום כל סמסטר בהתא  כלל 13.1.2

מועדי  הבחינות   את  לשנות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המכללה  השנה.  בלוח  תפורסם 
 הבחינות.  

תאם  נות של כל חוג נקבע על ידי החוג ומפורסם ע"י מדור בחינות, כל זאת בהלוח הבחי 13.1.3
 רישום לקורסים.. מועדי הבחינות יפורסמו עם פתיחת ה""לחוק זכויות הסטודנט

 לוח הבחינות הכולל חדרי בחינה, יפורסם כשבוע לפני תום הסמסטר.  13.1.4
 כל שינוי או עדכון, יובא לידיעת הסטודנטים בהודעה רשמית.  13.1.5
עד  ני 13.1.6 הבחינות  בתאריכי  שינויים  לעשות  בהסכ  שבועיים תן  הסמסטר  סיום  מת לפני 

 ס ומדור בחינות.  ורהמרצה, כל משתתפי הק
 כל סטודנט רשאי להבחן אך ורק בקורס ובקבוצה בה הוא רשום. 13.1.7
בחינה   13.1.8 וקיום  ביום  אחת  מבחינה  יותר  של  שיבוץ  שיהיה  ייתכן  הבחינות  תקופת  במהלך 

סטודנט   עוקבים.  בחינותבימים  שתי  לו  ומעוניין  הבאותו     שנקבעו  השעה,  ובאותה  יום 
 בחינות. ן, ימלא טופס בקשה במדור לגשת לשתיה
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יהיה   13.1.9 ניתן  החוג  ראש  באישור  הסמסטר.  חופשת  במהלך  יתקיימו  הסמסטר  סוף  בחינות 
   לקיים בחינה בשיעור האחרון בסמסטר.

 
 

 אות להבחן זכ 13.2
 של הקורס. האקדמיים החובות סטודנט שרשום לקורס ומילא את כל  13.2.1
 כר לימוד. סטודנט אשר השלים את כל חובותיו הכספיים במדור ש 13.2.2
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 ה סדרי הבחינ   13.3

כשברשותו 13.3.1 תחילתה  לפני  שעה  כרבע  הבחינה  לחדר  להגיע  הסטודנט  על    תעודת   חובה 
המשגיח.זהות בפני  יציג  אותה  באחד    ,  המחשב  ברישומי  מופיע  אינו  ששמו  סטודנט 

   בחינה ועליו להסדיר זאת עם רכז החוג.  הקורסים לא יורשה לגשת ל 
 הה לא יוכל להבחן.שאין ברשותו תעודה מז סטודנט 13.3.2
בחינות להכניס נבחן לבחינה באופן חריג אך לא תותר כניסה לבחינה בתום  מדור    בסמכות 13.3.3

 חצי שעה מתחילתה. 
להניח   13.3.4 הנבחן  על  האישיים  את  חובה  נייד  –חפציו  טלפון  חוברות    כבוי  כולל  ספרים 

ליד המפקח על הבחינה מיד בהיכנסו לכיתת המבחן. חל איסור חמור להחומחבר זיק  ות 
   ייד וכל חומר רלוונטי לבחינה.  בכיסי הבגדים טלפון נ 

ישתמש במהלך הבחינה בנייר שיסופק לו על ידי מדור בחינות בלבד. את הבחינה יש   הנבחן 13.3.5
 לכתוב בעט בלבד. שימוש בעפרון אסור. 

)   נבחן 13.3.6 להבחן  לא  מחברת  שהחליט  למסור  חייב  השאלון  קבלת  לאחר  שהיא(  סיבה  מכל 
 צית השעה באולם הבחינה.  פרטים הנדרשים ולהמתין מחריקה בה רשומים ה

ניתן יהיה לקיימה   13.3.7 ככלל, בחינה אמורה להתקיים בשעה שנקבעה, אך במקרים מיוחדים 
 גם באיחור של שעה. 

במועד    -ויתור  זמן 13.3.8 בבחינה  ויתור  על  לחתום  רשאי  וניגש  סטודנט  במידה  ורק  בלבד  ב' 
נולמועד   מועד  הנו  המיוחד  המועד  כאשר  או  שהא'  שהציון  בתנאי  וזאת  במועד  סף,  שיג 

"ויתור",    -יין על גבי  המחברתהראשון הוא עובר. סטודנט המחליט שלא לכתוב בחינה יצ
יחתום את שמו בדו"ח הנמצא אצל המשגיח על הבחינה ועל גבי  הבחינה ויוכל לעזוב את 

נכחד לא  כאילו  הבחינה  תיחשב  זה  במקרה  מתחילתה.   שעה  חצי  בתום  הבחינה  תבה  ר 
 כלל.  

ב 13.3.9 מהכיתה  מותריציאה  בחינה  עד  זמן  הנמשכות  בבחינות  בלבד.  המשגיח  באישור  ת 
בבחינות   לשירותים.  יציאה  לרבות  הבחינה,  כל  במהלך  מהכיתה  יציאה  אין  שעתיים 

לאחר שעה וחצי מתחילת הבחינה.    הנמשכות למעלה משעתיים תתאפשר יציאה מהכיתה
הבח מכיתת  יציאה  תתאפשר  לא  מקרה,  ובבכל  הראשונה  השעה  בחצי  השעה  ינה  חצי 

האחרונה. יציאה לשירותים עקב סיבות רפואיות תותר רק בכפוף לאישור שניתן מראש, 
ת לאישורים  טרם  בכפוף  זאת  וכל  הסטודנטים,  דיקן  משרד  ידי  על  הבחינות,  קופת 

מרופא  דיקן    רפואיים  למשרד  הבחינות  תקופת  וטרם  מועד  מבעוד  שיוצגו  מומחה 
 הסטודנטים. 

הנב  במהלך 13.3.10 יישמעו  המשגי הבחינה  להוראות  להגשת חנים  תוביל  זה  נוהל  הפרת  חים. 
המשמעת. לרשויות  סלולרי,  תפיסת    תלונה  עבירת  מכשיר  בגדר  הנה  העתקה  ו/או  חומר 

ברשותו   נמצא  אשר  נבחן  חמורה.  סלולארמשמעת  אחר, מכשיר  אלקטרוני  מכשיר  או  י 
פי  -חינה. עלשגיח/ה את החומר הקשור לבחומר אסור ו/או נחשד בהעתקה חייב למסור למ

תוגש נגדו תלונה לוועדת    הוראת המשגיח/ה יתאפשר לו להמשיך בבחינה תוך אזהרה, כי
יהיה   גופו  שעל  סטודנט  על  גם  תוגש  משמעת  לוועדת  תלונה  משמעתי.  לדיון  המשמעת, 

 ומר כלשהו. כתוב ח
י העברת חומר כלשהו בעת  יד -ידי שיחה ואם על-כלשהי בין נבחן לחברו, אם על  התקשרות 13.3.11

 בחינה אסורה בהחלט. נבחן העובר על תקנה זו יועמד לדין משמעתי.  ה
ולהוציאם מחדר   13.3.12 או תשובות שנרשמו במחברת הבחינה  אין להעתיק את שאלון הבחינה 

נוהל זה  הבחינה. אסורה כל פנייה למרצה בגוף   המחברת עם הזדהות או בלעדיה. הפרת 
 המשמעת.  תוביל להגשת תלונה לוועדת 

הבחינה   13.3.13 זמן  שמשך  כל  בראש  על  מצוין  הבחינה,  סיים  על  המשגיח/ה  הודעת  עם  אלון. 
הנבחן להפסיק את הכתיבה מיד, למסור את מחברת הבחינה לידי המשגיח/ה ולצאת מן  

ש נבחן  לגבי  גם  תופסת  זו  הוראה  הנקוב  האולם.  הזמן  לפני  הבחינה  את  סיים 
            בשאלון.

ני  ה יודיע על כך לנבחנים עד חצי שעה לפחינה, במקרה זך את משך הבזכות להארי  למרצה 13.3.14
שעת סיום הבחינה. הארכת זמן נוספת תינתן לנבחנים שיש בידיהם אישור להארכת זמן,  

 ביחס זהה לתוספת שניתנה לכל הנבחנים.
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 מהלך בחינה מקוונת  הנחיות התנהלות ב 13.4
 הכנות כלליות:  13.4.1

המדריך   • את  לקרוא  הנבחן/ת  מקוונ באחריות  בבחינות  היבחנות  כפי  של  ות 
 . Tomaxשמפורסם באתר של 

על הסטודנט/ית להתקין את תוכנת המבחנים במחשב בו הוא אמור/ה לקיים את   •
 הבחינה. 

 הבחינה:  טרם 13.4.2
 בחינה. דקות לפני שעת התחלת ה 30על הנבחן/ת להתחבר לבחינה  .1
תק  .2 והקול  הווידאו  רכיבי  כי  לוודא  הנבחן/ת  בדיקעל  לרבות  המצלמה  ינים,  תקינות  ת 

 ון.  והמיקרופ 
 הנבחן/ת נדרש/ת ללבוש הולם ומלא ) כבכל יציאה למרחב הציבורי(. .3
 על הנבחן/ת להצטייד בתעודה מזהה )תעודת זהות או רישיון נהיגה(.  .4
 . על הנבחן/ת לשבת על כיסא מול השולחן והמחשב .5
 אין להשאיר חומרים כתובים על השולחן או על הקירות מסביב.   .6
ורדיו  ן/ת צריך להיות לבדו/ה בחדר ללא  ך להיות שקט, הנבחינה צריחדר הבח .7 טלוויזיה 

 דלוקים.  
 חדר הבחינה צריך להיות מואר.  .8
 על השולחן צריך להיות מחשב אחד בלבד עם מסך אחד בלבד.  .9

 כנות הנמצאות על המחשב מלבד תוכנת הבחינות. בזמן הבחינה יש לסגור את כל התו .10
 ניות.חל איסור על שימוש באוז .11
מכשירים .12 להכניס  שעונים  אין  לחדר    סלולאריים,  אחר  אלקטרוני  אמצעי  כל  או  חכמים, 

 הבחינה. 
 נות לזכאים/יות מפורטות בנספח א'.ההתאמות בדרכי היבח  .13
בהתאם .14 במחשבונים  להשתמש  ניתן  מראש,  יוגדר  שבהם  ניתנה    בקורסים  לגביו  לסוג 

 הרשאה. 
 

 הבחינה: מהלך 13.4.3
תן תוספת זמן )למעט תוספות  בחינה בזמן הנקוב ולא תינהנבחן/ת נדרש/ת להתחיל את ה .1

 זמן מאושרות מראש(.  
 יש להיכנס לבחינה בהתאם למזהה הבחינה שקיבל הנבחן/ת  בטופס הזמנת הבחינה.   .2
 יש להזדהות בהתאם להנחיות.   .3
ב .4 ותיכתב  תבוצע  לרבות  הבחינה  נוסף  של אדם  סיוע  כל  ללא  הנבחן/ת   ע"י  עצמאי  אופן 

 ה או שינוי בבחינה. הוספה, עריכ 
ל .5 לאין  ידי  צאת  על  מראש  שאושרו  התאמות  בעלי  למעט  הבחינה,  במהלך  שירותים 

 המכללה. 
מחוץ   .6 אל  המיקוד  את  להעביר  מבלי  במחשב  הבחינה  בפתרון  ורק  אך  להתמקד  עליך 

 חשב שמנטרת תנועות חריגות.  לתחום הנקלט על ידי מצלמת המ
מיום    .7 מקוונות  בחינות  למפ   12.7.20בנוהל  והדרישות  ההנחיות  הבחינה  ורטות  ביצוע 

 הבחינה . המקוונת , המפרטות את הנדרש מהסטודנט/ית בעת ביצוע 
ו/או קבלת איתותי הפרת טוהר      13.4.3,  13.4.2,  13.4.1אי עמידה בנוהל בחינות מקוונות,   .8

, תהווה עילה להליך משמעתי     Module Tomatestרים באמצעות תוכנת   הבחינות המוגד
 ועדת משמעת( . ) ו

 
 יות ישנו את ההנחיות, הנוהל יעבור תיקון והתאמה בהתאם להנחיות החדשות.שבו הרשו )*( במקרה

 
 פרסום ציונים 13.5
 ימים מיום הבחינה. 10עד  תוצאות הבחינות יפורסמו בפורטל הסטודנט ובאפליקציה 13.6
 
מקרים אלה ייקבע  כל אובדן מחברת בחינה שלא באשמתו של הנבחן, ידווח מיד לראש החוג. ב  על 13.7

הסטודנט בבחינה באחת מהדרכים הבאות, בתאום עם מרצה הקורס ובאישור ראש החוג:    ציונו של
  ל מבחן בעל פה. בשילוב ש  ציון הקיימים באותו קורס  מרכיבידש; או על ידי שקלול  על ידי בחינה מח
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היב יישמר כמו במקרה של  וכדומה  רגילה, המר ח משקל תרגילים, בחני אמצע  ערוך מבחן  יצה  נות 
 קל ציון הבחינה שאבדה. ודנט ומשקלו יהיה כמשבעל פה לסט

13.8  
 תוצאות הבחינות תפורסמנה באתר האינטרנט. מחובת הסטודנט לברר את ציוניו.  

 
 מועדי הבחינות  13.9

קורס בו מתקיימת בחינה סופית יקבע מועד א' ומועד ב', כל סטודנט זכאי  להיבחן    בכל 13.9.1
 בשני מועדים אלה.  

ד ב', ההרשמה למועדי ב'  עבמועד א', יוכל לגשת למוש לבחינה או נכשל  שלא ניגסטודנט   13.9.2
 . תתבצע במידע אישי לסטודנט ותסתיים עד שלושה ימים לפני מועד הבחינה

רק לאחר    ,שקיבל ציון עובר ומעוניין לשפר את ציונו במועד ב', יירשם למועד ב'  סטודנט 13.9.3
 אישי . דע מי–ועד ב' באתר המכללה עד שלושה ימים לפני מ  ,קבלת ציון מועד א'

 ר במועד ב' של אותו סמסטר בשנה"ל בה נלמד הקורס.  שציון מתאפ שיפור 13.9.4
במועדים          למען  13.9.5 הקורס,  באותו  מפעמיים  יותר  להיבחן  רשאי  אינו  סטודנט  ספק,  הסר 

   שנקבעו לו.
שהשיג   בכל 13.9.6 הציון  הבחינה,  אותה  של  מועדים  לשני  ניגש  הסטודנט  בו    במועד   מקרה 

 ון הוא הקובע.  האחר
       רס יותר מפעמיים ולהבחן בו יותר מארבע פעמים )בסך וא יוכל ללמוד אותו קנט ל סטוד 13.9.7

 הכל שתי בחינות לכל פעם שלמד את הקורס(.  
 , רמת הקושי ומשקל הבחינה בציון הסופי יהיו זהים במועדים השונים.מתכונת 13.9.8

 
 

 מועד מיוחד 13.10
נערכות, כאמור, בשני    ורס במועד הרגיל. הבחינותככלל, כל סטודנט חייב להיבחן בכל ק 13.10.1

דים: מועד א' ומועד ב'. הודעה על מועדי הגשת בקשות לבחינה במועד חריג תפורסם עמו
 בנפרד בתחנת המידע לסטודנט באתר המכללה.  

 על הסטודנט להגיש בקשה למועד מיוחד, דרך המידע אישי בצירוף אישורים מתאימים. 13.10.2
ל  בקשת 13.10.3 תועבר  של  הסטודנט  ולהחלטה  מידיון  למועדי וועדה  בבקשות  הדנה    ם וחדת 

 מיוחדים במכללה. החלטת הוועדה הינה סופית ולא ניתן לערער עליה. 
הוועדה למועדים מיוחדים  על אישור או דחייה של הבקשה תישלח לסטודנט דרך    החלטת  13.10.4

הסטודנט עבור  יקבע  בחינות  מדור  אושרה,  והבקשה  במידה  האישי.    מועד ה  את   המידע 
 ינה.  לבח

זכ  סטודנט 13.10.5 להיבח יהיה  במאי  חריג  במועד  משני  קן  לאחד  מלהגיע  ממנו  נבצר  בהם  רים 
 :המועדים מהסיבות המפורטות להלן ובצירוף האישורים המתאימים בלבד

 בחינות באותו יום  •
באותו   חלים  בחינות  שתי  מועדי  לגשת  ה כאשר  הסטודנט  חייב  )חפיפה(,  יום 

 ב'. א' ולבחינה האחרת במועד  לבחינה אחת, לפי בחירתו, במועד

   .שירות מילואים פעיל •
ו א'  )מועד  הבחינה  למועדי  לגשת  ממנו  נבצר  אשר  שירות  סטודנט  בשל  ב'(  מועד 

 מילואים פעיל. 
ימים במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט ששירת    10סטודנט אשר שרת  

ימים ומעלה    21ימי מילואים רצופים או    10שירות מילואים במהלך הסמסטר של  
שניגש לאחד המועדים )מועד א' או מועד   די למועד בחינה נוסף ובלב)במצטבר( זכא

נוסף. הסטודנט חייב   בחינה  זכאי למועד  יהיה  בשני המועדים,  ונכשל  ב'(. במידה 
 להציג אישור על שירות מילואים פעיל.  

 לידה/שמירת הריון  •
 (   מועד א' או מועד ב'( בגין סטודנטית אשר נבצר ממנה מלגשת למועדים הרגילים 

( לידה  תציג  מ שבועות    14חופשת  הסטודנטית  הריון.  שמירת  בגין  או  הלידה(  יום 
או   הלידה  על  הפנים  משרד  של  רשמי  מאישור  שמירת  אישור  על  המטפל  הרופא 

 הריון. 
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אישור   יציג  לפני הבחינה. הסטודנט  ימים  שבוע  עד  ילדה  זוגתו  בת  סטודנט אשר 
 ה.  ממשרד הפנים על הליד

 מחלה /אשפוז •
אש ממסטודנט  נבצר  למועדיר  לגשת  בשל    םנו  ב'(  מועד  או  א'  )מועד  הרגילים 

אושפז,   בו  הרפואי  המוסד  של  רשמי  אישור  יציג  הבחינה. הסטודנט  ביום  אשפוז 
 לרבות תאריכי אשפוז. 

סטודנט אשר נבצר ממנו לגשת למועדים הרגילים )מועד א' או מועד ב'( בשל מחלה  
ארוך משך  רפובעלת  אישור  יציג  הסטודנט  ה.  תאריכי  לרבות  רשמי,  חלה  מאי 
 וסיבת הנבצרות. 

 אבל •
בשל   ב'(  מועד  או  א'  )מועד  הרגילים  למועדים  לגשת  ממנו  נבצר  אשר  סטודנט 
ממשרד   פטירה  תעודת  יציג  הסטודנט  ראשונה.  מדרגה  משפחה  קרוב  פטירת 

 הפנים.  

 חגים ומועדים  •
עדים הרגילים  בצר ממנו לגשת לבחינה במוסטודנט מוסלמי, נוצרי או דרוזי אשר נ

 מועד ב'( בשל חגים ומועדים הנהוגים לפי הדת שלו.  ו)מועד א' א 

 נוספות   סיבות •
במקרים מיוחדים, ניתן להגיש בקשה למועד מיוחד, שלא מהסיבות שפורטו לעיל.  

 את הבקשה יש להגיש בצירוף אישורים המאמתים את תוכן הבקשה. 
אישור 13.10.6 יציג  שלא  המ סטודנט  תקפים  מסמכים  או  אינ עידים  הנבצרות,  סיבת  על    ו ים 

 ידית. י זכאי למועד מיוחד. בקשות שיוגשו ללא אישורים, לא יידונו ויידחו מ
 

 טבלת עזר לזכאות למועד מיוחד
 

זכאות למועד   מועד ב מועד א
 חריג 

לא נבחן עקב סיבת נבצרות מוצדקת   נבחן 
 עם אישורים מתאימים ותקפים 

 זכאי 

נבצרות מוצדקת    עקב סיבתלא נבחן 
 ם ם אישורים מתאימים ותקפיע

 זכאי  נבחן 

לא נבחן עקב סיבת נבצרות מוצדקת  
 עם אישורים מתאימים ותקפים 

לא נבחן עקב סיבת נבצרות מוצדקת  
 עם אישורים מתאימים ותקפים 

 זכאי 

 לא זכאי  נבחן  נבחן 

לא נבחן וסיבת הנבצרות אינה  נבחן 
 מוצדקת כמפורט 

 לא זכאי 

 בחן וסיבת הנבצרות אינהנ לא
 מוצדקת כמפורט 

 כאי זלא  נבחן 

לא נבחן וסיבת הנבצרות אינה 
 מוצדקת כמפורט 

לא נבחן וסיבת הנבצרות אינה 
 מוצדקת כמפורט 

 לא זכאי 

לא נבחן עקב סיבת נבצרות מוצדקת  
 עם אישורים מתאימים ותקפים 

לא נבחן וסיבת הנבצרות אינה 
 מוצדקת כמפורט 

 לא זכאי 

יבת הנבצרות אינה חן וס לא נב
 צדקת כמפורט מו

סיבת נבצרות מוצדקת   לא נבחן עקב
 עם אישורים מתאימים ותקפים 

 לא זכאי 

 לא זכאי  חתם ויתור  נבחן 

 
 

 מועדי בחינה מיוחדת ייקבעו כדלקמן: 13.11
 במהלך סמסטר ב'. -קורסים המתקיימים בסמסטר א' לגבי 13.11.1
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 הקיץ. במהלך חופשת   -לגבי קורסים המתקיימים בסמסטר ב' 13.11.2
 סטר א' של שנת הלימודים העוקבת.מהלך סבמ -מים בסמסטר קיץ לגבי קורסים המתקיי 13.11.3
לסטודנט   13.11.4 יתאפשר  קדם,  דרישת  מהווה  מיוחד,  מועד  לסטודנט  נקבע  בו  הקורס  אם 

יחויב   מתקדם  לקורס  נרשם  אשר  סטודנט  המתקדם.   בקורס  לימודיו  את  להתחיל 
בה עמד  לא  אם  גם  המתקדם,  הקורס  עבור  במידה  בתשלום  הקדם.  בקורס  צלחה 

קורס המתקדם ותותר  רישום שלו לקורס הקדם, יבוטל ה  תאהסטודנט לא עמד בהצלחה  ו
   חזרתו על קורס הקדם בסמסטר העוקב בלבד. 

 מועדים מיוחדים תתכנס לדון בבקשות במועדים כמפורט להלן.   ועדת 13.11.5
ללו 13.11.6 יקבעו בהתאם  מיוחדים  מועדים  בוועדת  לדיון  מידי  המועדים המדויקים  הבחינות  ח 

 סמסטר.

 טר ב'. סבתחילת סמ -י סמסטר א'רסקו •

 במהלך חופשת הקיץ.  -קורסי סמסטר ב' וקורסים שנתיים  •

 בתחילת סמסטר א' של שנת הלימודים העוקבת.  -קורסי סמסטר קיץ •
 הודעה מוקדמת על ביטול בחינה  13.11.7

הגעתו    סטודנט שאושר לו מועד מיוחד ולא יתאפשר לו להגיע לבחינה, יודיע על אי •
בחינ למדור  במייל  לבחינה  לפחות    exammail@wgalil.ac.ilות  לפני    24,  שעות 

הראשון   ליום  או  ראשון,  ליום  נקבעה  והבחינה  במידה  שנקבע.  הבחינה  מועד 
עד   ביום שישי  הגעתו  אי  על  יודיע  חג, הסטודנט  חזרה מחופשת  ללימודים לאחר 

 . 13:00השעה 

 ₪ עבור הבחינה.  120לבחינה יחויב ב  ועל אי הגעת   א יודיע בזמןסטודנט אשר ל •

שאושר לו מועד מיוחד ולא הגיע לבחינה במועד שנקבע )בין שהודיע ובין    סטודנט  •
האישורים   בצירוף  מיוחד,  למועד  חדשה  בקשה  להגיש  יוכל   הודיע(,  שלא 

לבח ניגש  שלא  לכך  שהסיבה  ובלבד  )מהסיבות המתאימים  מוצדקת  הינה    ינה 
ה לכך שלא ניגש לבחינה במועד המיוחד אינה מוצדקת,  ב שפורטו לעיל(. היה והסי

 לא יוכל להגיש בקשה חוזרת למועד מיוחד. 
אשר ניגש לבחינה במועד מיוחד ונכשל בה, יאלץ לחזור שוב על הקורס בסמסטר   סטודנט  13.11.8

 העוקב. 
ות למועדים  י פתיחת הפורטל להגשת בקשהסטודנט להתעדכן ולעקוב אחר מועד   באחריות 13.11.9

 ינות, בתקופות הרלוונטיות.  ח מיוחדים של ב
יידרש  13.11.10 נסגר. במקרה כזה, הסטודנט  ניתן להגיש בקשה למועד מיוחד כאשר הפורטל  לא 

 לחזור על הקורס.  
אותה   13.11.11 של  מיוחד  במועד  מפעמיים  יותר  להיבחן  רשאי  אינו  סטודנט  ספק,  הסר  למען 

 בחינה.  
 

 אחרון לתואר"( תואר )"חובקורס מעכב  13.12
למועד זכאי  יהיה  למעט    סטודנט  לתואר,  חובותיו  כל  את  שסיים  בתנאי  תואר  מעכב  מיוחד 

האחרונה   הלימודים  בשנת  נלמד  החסר  שהקורס  ובתנאי  מיוחד,  מועד  מבקש  בו  הקורס 
 ללימודיו של הסטודנט. במקרה זה, יתואם עבור הסטודנט, מועד בחינה. 

על הקורס    ב, יאלץ הסטודנט לחזור שוהתוארבבחינה בקורס מעכב    במידה והסטודנט נכשל
 בסמסטר/שנת לימודים העוקבת ולא יהיה זכאי לבחינה נוספת. 

 
 בחינות ציוניערעור על  13.13

ערעור על ציון הבחינה ניתן להגיש באמצעות פורטל הסטודנט בדף הציונים, את הערעור ניתן להגיש   14
 פרט הסטודנט את הנימוקים הענייניים להגשת הערעור.  עד שבוע מיום קבלת הציון. בערעור י

15  
 

 ניתן לערער על ציון בחינה פעם אחת בלבד.  15.1.1
ובעקבות  15.1.2 מחדש,  הבחינה  את  לבדוק  המרצה  הציון    זאת  החליט  יהווה  הציון,  את  שינה 

 החדש את ציונו הסופי של הסטודנט גם אם הוא נמוך מהציון המקורי.  
 ימי עבודה.    7-על המרצה להחזיר תשובה על הערעור לא יאוחר מ 15.1.3

mailto:exammail@wgalil.ac.il
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 סופיות ומחייבות. תוצאות הערעור הן   15.1.4
  יבחןבמקרים בהם הערעור אינו מטופל עד המועד הנוסף של הבחינה, ובחר הסטודנט לה 15.1.5

 במועד הנוסף של הבחינה, ייחשב לזכותו הציון הגבוה מבין שני המועדים. 
 או בקשות אישיות בעת הגשת הערעור.  חל איסור לרשום הערות ו/ 15.1.6
 לעיל, לא יטופל.  כל ערעור שיוגש שלא על פי  הנהלים המפורטים 15.1.7

 
 

 עבודות הגשת 15.2
 כללי   15.2.1

 ח מעבדה/ניסוי המוגשת דו" כל עבודת בית, עבודת גמר בקורס, עבודה סמינריונית או  •
ידי הסטודנט, חייבת להיות פרי עבודתו העצמית של אותו סטודנט/קבוצת  -על

 ודנטים, בהתאם להוראות המרצה. סט

 לא תוגש אותה עבודה לשני קורסים במכללה.  •

 עבודה שהוגשה במוסד לימודי אחר.   לא תוגש •

 על הסטודנט להשאיר בידיו עותק/צילום של העבודה.  •
 

 ורסעבודה בק 15.2.2

יוגשו למרצה בהתאם להנחיות שיימס • עלהעבודות  יוגשו כשהן  -רו  ידיו, העבודות 
   ידי המרצה.-ם הנקבעים על פי הנהלי-מודפסות, על

ידי החוג הנוגע  -ו על ידי המרצה א-מועד הגשת העבודה הוא היום שנקבע לכך על  •
 בדבר.

יח  • זה  ובמקרה  בחוג  מוסמך  גורם  באישור  רק  תיתכן  אלה  מנהלים  ויב  חריגה 
פי  -התלמיד, גם אם סיים  את כל חובות השמיעה, בתשלום שכר לימוד נוסף, על

 במכללה. נהלי תשלום שכר לימוד 

בקור • גמר  עבודת  על  ציון  בחינות  למדור  ימסור  שבועות  המרצה  ארבעה  תוך  ס 
שנקבע  מ שישה  המועד  תוך  החוג   ראש  ובאישור  חריגים  במקרים  להגשתה. 

 שבועות ממועד זה.  

 י לקבוע משך זמן קצר יותר לבדיקת העבודה.רשא ראש החוג  •

י • על  ידי המרצה, או  על  ישירות  די רכז החוג. העבודות  עבודה תוחזר לסטודנטים 
 הסמסטר העוקב למועד פרסום הציון.   תישמרנה עד סוף 

ט רשאי לערער על ציון בעבודה פעם אחת בלבד, הערעור יוגש על פי הנהלים  סטודנ •
 ציוני בחינה, בהתאמות המתחייבות. על  ערעור   שנקבעו להגשת 

 
 הגשת עבודה סמינריונית  15.2.3

 ה. בהתאם להנחיות של המרצ העבודות יוגשו •

תחילת שנה"ל העוקבת שבו הקורס נלמד אלא  עד לעבודות סמינריוניות יש להגיש   •
 ידי המרצה והובא לידיעת הסטודנטים. -כן נקבע תאריך קודם על  אם

באישור • באיחור  עבודה  להגיש  שנההמר  ניתן  עד  במידה    צה  הסמינריון.  מסיום 
להגשוסטודנט   בקשה  טופס  למלא  עליו  באיחור,  עבודה  להגיש  עבודה  מבקש  ת 

מס'   נספח  )ראה  הסמינריון  מרצה  את  ולהחתים  ייעשה  11באיחור  הטיפול   .)
 סגרת החוג. במ

חובות   • כל  את  סיים   אם  גם  התלמיד,  יחויב  באיחור,  עבודה  הגשת  של  במקרה 
 פי כללי תשלום שכר לימוד במכללה.  -נוסף, על שכר לימוד שלוםהשמיעה, בת

 . לפרסם את העבודה, רק באישור המרצהניתן   •
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יום מיום שנמסרה לידי המרצה. דרש המרצה תיקונים או      60העבודה תיבדק תוך   •
יום מתאריך מסירת    60למות לעבודה, יחושב מועד סיום הבדיקה ומתן הציון  הש

 העבודה בשנית. 

 לערער על עבודת סמינריון. שרותאין אפ •



 

 15 

 
 אקדמית גליל מערבימכללה הה  -תקנון משמעת סטודנטים

 
 המשמעת: מרכזת רשויות 

 גב' סמדר סלמה 
 8:00-17:00ה -, א 04-9015215טלפון: 

 smadars@wgalil.ac.ilכתובת דוא"ל: 
 

 תובעת רשויות המשמעת:
   לית למנהל אקדמי" סמנכאל,  ל הלגב' מיכ
 04-9015363טלפון: 

 michalal@wgalil.ac.ilכתובת דוא"ל:  
 

 תחולה 
הלומדים במסלול   "( יחול על כלל תלמידי המכללה"התקנון -תקנון משמעת סטודנטים )להלן .1

 האקדמי והקדם אקדמי.  

 הגדרות
 שון זכר, הכוונה לרבות לשון נקבה, וההיפך. ב בלבכל מקום בו נכת .2
 לצד כל אחד מהם: בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה .3

 
 "המכללה"   3.1

בפיקוחה או   מצא בשליטתה או, לרבות גוף או מוסד הנ האקדמית גליל מערביהמכללה  
 ליה, בין אם באופן קבוע או ארעי. א מסונף 

 "חבר סגל" 3.2
 וראה, הדרכה או מחקר בכל המסלולים והדרגות במכללה או מטעמה. יד המי שממלא תפק

 סטודנט" או "תלמיד"" 3.3
 ע העבירה נכלל בהגדרות שלהלן: מי שבעת ביצו

ודיו )ללא זכאות קבלת  ועד הפסקת לימ מעת הרשמתו : נרשם ללימודים במכללה 3.3.1
שום  וא רכל עוד ה  התואר, זאת  תואר( או עד לסיום לימודיו וכל עוד לא הוענק לו

 החופשות.  תקופת ב כסטודנט , לרבות 
חיית  ועד דמנרשם ללימודים במכללה ומועמדותו נדחתה, מעת הרשמתו ועד  3.3.2

 . מועמדותו
סיום לימודיו  ועד  רשם ללימודים במסגרת בית הספר למכינות , מעת הרשמתונ 3.3.3

ועד הפסקת לימודיו או עד לסיום לימודיו    החופשות ,לרבות בתקופת   ,במכינה
 אקדמית.  -דםה הקבמכינ

 נרשם במסלול "שומעים חופשיים", בעת הרשמתו ועד סיום לימודיו במסלול זה.   3.3.4
 

 "עובד"  3.4
מעביד עם   -עובד המכללה או אדם המועסק מטעם המכללה )אף בהיעדר יחסי עובד

 ( ואיננו חבר סגל.  המכללה

mailto:smadars@wgalil.ac.il
mailto:michalal@wgalil.ac.il
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 "ראש חוג" 3.5
 במסגרת החוג.  ולה ראש בי"ס במכללה, ראש חוג או ראש יחידה לימודית שאיננה כל 

 "נשיא"  3.6
 האקדמית גליל מערבי. המכללה  נשיא 

 "רשויות משמעת" 3.7
 רעורים.  וועדת המשמעת וועדת הע  

 "תחומי המכללה"  3.8
בני המכללה השונים  האקדמית גליל מערבי, הכולל את מהמכללה  המתחם שבשימוש 

 והשטחים שביניהם, לרבות מבני כפר הסטודנטים, שטחיהם וחניוני המכללה.   
 הסטודנטים" כפר " 3.8.1

כפר הסטודנטים כולל את כל המבנים המיועדים למגורי סטודנטים, השטח המסחרי  
 ור מגורי הסטודנטים והשטחים שבין המבנים באזור זה. במתחם אז

 "מתקני המכללה" 3.9
, אולמות, חדרי לימוד, חדרי מחשבים, ספריות, חדרי מעבדות, קפיטריה, מבני המכללה

 חניונים. ות המכללה, בנייניה ומתקניה,  חצר  כפר הסטודנטים, משרדים,
ם או מושכרים לה, גם אם בין אם מוחכריו בבעלותהאם בין  הנם מתקנים המכללה  מתקני

ר בבעלות המכללה  הם נמצאים מחוץ לתחומי המכללה, ולרבות שטחים ומבנים אש
 , לרבות תכולתם ובלבדבחכירתה, מושכרים לה, או בחזקתה ובשימוש גורמים אחרים

 צאים בתחום מתחם המכללה.  שנמ
 "מועצה אקדמית עליונה"   3.10

כללה, בראש המועצה עומד נשיא  מועצה אקדמית עליונה הינה הגוף העליון של המ
 המכללה. 

 כללי משמעת  .4

 המשמעת הבאים:סטודנט חייב למלא אחר כללי   
הג חברי הסגל, עובדיה, תלמידיה ואורחיה, ולהתנ וכבודם של: לשמור על כבוד המכללה 4.1

 את היותו סטודנט במוסד להשכלה גבוהה ואת עקרונות המוסר הציבורי.   צורה ההולמתב
  ת הלימודיות, המשמעתיות והאחרות, כפי שהן חלות על הסטודנטיםלמלא את כל החובו 4.2

 נהליה. כל תקנותיה וכל  לפי 
  הניתנות בקשר למילוי תפקידיהם, ועובדיה,לציית להוראות רשויות המכללה, חברי הסגל  4.3

 אם לתקנותיה ונהליה של המכללה. בהת
 לשמור על רכוש המכללה ועל הניקיון והסדר בתחומיה.  4.4
ר הבחינות ועל כללי התנהגות במהלך הבחינות, בהתאם לקבוע בתקנון  לשמור על טוה 4.5

 בחינות. 

 
 ת משמעת עבירו .5

 
 עבירה על כללי המשמעת תיחשב עבירת משמעת, בין אם בוצעה בין כותלי המכללה ובין אם

 כמפורט:   להם, לרבות ניסיון, שידול או סיוע לעבור עבירות כאמור,  המחוצ

 
ט במכללה ו/או התנהגות הגורמת, או עלולה לגרום, להוצאת התנהגות בלתי הולמת סטודנ 5.1

המכללה, במוסדות שונים  ל ידי סטודנט בהימצאו בתחומי למכללה, המבוצעת ע דיבה
 וקף היותו סטודנט מכללה. א בתגבוהה וכן בכל מקום אחר בו ימצ להשכלה

  בדי המכללה,עוב  התנהגות הפוגעת בכבודם, בשלומם, בגופם ו/או ברכושם של חברי הסגל, 5.2
ו בעובדים או  , בין אם בוצעה בתחומי המכללה ומחוצה לה, אאורחיהבתלמידיה, ו/או ב

בתלמידים של מוסדות אחרים בהם מקיימת המכללה לימודים או הכשרה אקדמית, בין  
פרסום דברי בלע והשמצה בפומבי בכתב ובין אם על ידי    צעות רשתות חברתיות, באמ אם

   .צעים אלקטרונייםבאמ פה ו/או-ו/או בעל
ה לה במסגרת  התנהגות הפוגעת ברכוש, המכללה בין אם בתחומי המכללה או מחוצ 5.3

לימודים אקדמאיים או התנהגות הפוגעת ברכוש של מוסדות בהם מתקיימות פעילויות 
 ת של המכללה.  דמיואק

 הפרעה לסדרי הוראה ומחקר וכן הפרעה לכל פעולה אחרת המאושרת על ידי מוסדות 5.4
 ה. מכללה
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סגרת אי ציות להוראה של רשויות המכללה, ובכלל זה לחברי הסגל ולעובדיה, שניתנה במ 5.5
המכללה ובין שניתנו   תפקידיהם, וכן אי ציות להוראות כאמור, בין שניתנו בתחומי  מילוי

 תחומי המכללה, במסגרת פעילותה. ל  וץמח
 סירוב להזדהות בפני עובד או חברי הסגל במסגרת מילוי תפקידם.  5.6
, ירת ידיעה כוזבת ביודעין למכללה, או חיבור מסמך כוזב, או הכנסת שינוי בכל מסמךמס 5.7

, או  ו/או הגשתו לרשויותיה, לחברי הסגל או לעובדיה, או רשומה מטעם המכללה תעודה
, או בקשר ללימודים במכללה,  או מחוצה לה במכללה לשם קבלת זכויותיות יצונ לרשויות ח

 אם לטובת אחר. ו כאמור ר המסמך או המגיש אותו אם לטובת מוסר הידיעה, מחב
    הבחינות בטוהר פגיעה 5.8

  נה ו/או העתקה, כולל הפרה של הוראות הנוגעות לכתיבה או להתנהגותהונאה בבחי 5.8.1
חר במעשה כזה, העתקה מסטודנט אחר או מתן  נט אבמשך הבחינה או סיוע לסטוד

 אחר. לסטודנט אחר להעתיק, או תקשורת כלשהי עם נבחן   אפשרות
החזקת חומר שאינו מותר בעת הבחינה, לרבות החזקת מכשיר טלפון נייד, או כל   5.8.2

 מכשיר אלקטרוני אחר, שלא הותר מראש לשימוש בבחינה.
 נה. התנהגות בניגוד להוראות המשגיח בעת הבחי 5.8.3
התשובות, או    שאלות הבחינה, או חלק מהן, ופרסום והפצת השאלות ו/או תהעתק 5.8.4

, לרבות באתרי אינטרנט ו/או ברשתות חברתיות, בין אם  חלק מהן, בכל דרך שהיא
ת המופיעות בבחינה ובין אם בניסוח אחר המשקף את  נעשו באופן מלא וזהה לשאלו

 תוכן השאלות.  
עבודה סמינריונית, או בעבודה אחרת המוטלת  ת, בהונאה או מצג שווא בעבודת בי 5.8.5

ת לביצוע אותה עבודה  בעת לימודיו, כולל הפרה של הוראות הנוגעו  על הסטודנט
ר ו/או הגשת  אזכורו המפורש, ו/או העתקה מאדם אח  לרבות העתקה ממקור ללא

מתן אפשרות   ו/או  בתשלום מאחר  עבודה שהוכנה על ידי אחר ו/או שנקנתה
 עתיק. ר להלסטודנט אח

 הטרדה מינית   5.9
רדות  למניעת הט   ביצוע מעשה שיש בו משום הטרדה ו/או התנכלות מינית, כהגדרתן בחוק

   מיניות.
 השחתתם וכלפגיעה ברכוש ספריות המכללה ובכלל זה: גניבת ספרים, הסתרתם ו/או  5.10

 עבירה אחרת הקשורה בשימוש בספריות. 
 מחשביה לידי אחר. ה ובהעברה ללא היתר של זכות השימוש במתקני המכלל 5.11
ב למחש וכן פריצה פריצה למחשב המכללה שימוש ברכוש המכללה לצרכים פרטיים, לרבות 5.12

 אחר באמצעות מחשב המכללה. 
  של תקנות, הוראות או הסכמיםהפרת תקנות, הוראות ונוהלי המכללה, ובכלל זה הפרה   5.13

  כפר ות, המתייחסים לשימוש במתקני המכללה כולל ספריה, חדרי מעבדות, אולמ 
 משרדים, שטחים פתוחים, מועדונים, מתקני ספורט ומגרשי חניה.  ,הסטודנטים

באמצעות מחשב לרכוש המכללה ו/או לעובדים במכללה   שלא במזיד גרימת נזק במזיד או 5.14
רכוש צד ג', ולרבות מחיקת קבצים ו/או העתקתם שלא כדין או ו/ ביצוע  ו/או ל ו/או לצד ג'

 . שינויים בהם
 תחומי בניגוד להוראות כל תמרור או שלט, קבוע או זמני, שהצבתו ב נועיסעת רכב מ ה 5.15

 , נסיעה מעל המהירות המותרת. כללה או בא כוחםידי רשויות המ-אושרה על  המכללה
 בצורה מסוכנת לכלי רכב אחרים או להולכי רגל. המכללה,  תחומיהסעת כלי רכב בתוך  5.16
במגרש חניה מוגבל או במקום   ה אוהמכללה במקום אסור לחני  תחומיחניית רכב בתוך  5.17

 ותו מקום.לרכב נכים, מבלי שהסטודנט היה מצויד בתווית חניה מתאימה לא  המיועד
ן במקומות אי קיום נוהל הגבלת העישון בתחומי המכללה, כהגדרתו בחוק למניעת עישו 5.18

 .ציבוריים
מית  ה רש אי הופעה או סירוב להעיד בפני רשויות המשמעת, לאחר שקיבל הסטודנט הודע 5.19

 חובת התייצבות. ל ע
י  דיון בפנשיבוש הליכי משמעת לפי התקנון, לרבות מתן עדות שקר ו/או העלמת עובדות ב 5.20

 רשויות המשמעת. 
 אי קיום החלטת רשויות המשמעת. 5.21
ונות וסרטונים, מכל סוג שהוא ובאמצעות כל טכנולוגיה,  צילום והקלטת מרצה, תמ 5.22

סגרת הלימודים ובנושא הקשור  ה במבמהלך שיעור ו/או במהלך שיח  המתקיימים
ישורו  המרצה ומתן אישורו. אין בהסכמת מרצה ובמתן א  ללימודים, וללא הסכמת

ום, ו/או  לעשות שימוש נוסף בהקלטה ו/או בציל  להקלטת ו/או צילום השיעור משום אישור 
 ו/או רשתות חברתיות ובכל אמצעי אחר.  בסרטון, לרבות פרסום והפצה באתרי אינטרנט

ו/או שתייה בשטח ספרייה או בכל מקום אחר שבו האכילה ו/או השתייה נאסרו לפי  ילה  אכ 5.23
 .מכללההוראות ה

 .עטית מסיכות או הפרת הנחיות משרד הבריאות לעניין מניעת התפשטות הקורונהאי  5.24
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של   אחרות כללי המשמעת לפי תקנון זה ו/או הפרת נהלים או הוראות או תקנות הפרת  5.25
 ורה שאינה הולמת סטודנט במכללה. ת בצהמכללה ו/או התנהגו

 עבירות משמעת בבחינות מקוונות  5.26
המכללה  תחומי ת תהווה עבירת משמעת, בין אם בוצעה בכל עבירה על נוהל בחינות מקוונו

 1.   12.7.20בנוהל בחינות מקוונות מיום  , כמפורט  מחוצה להם ובין אם
,   ו/או  6עד ג'    3' או ג   12ב'   -  2  עד  2' ב -  2ם  אי עמידה בנוהל בחינות מקוונות, סעיפי

 .  Tomax   קבלת איתותי הפרת טוהר הבחינות המוגדרים באמצעות תוכנת
 

 עונשים  .6

   נשים המנויים להלן:סטודנט שנמצא חייב בעבירת משמעת, צפוי לאחד או יותר מן העו
 פסילת מבחן.   6.1
 ביטול זכויות או הישגים שנרכשו כתוצאה ממרמה.  6.2
 פה. נזי  אזהרה ו/או 6.3
שלילה מהסטודנט לתקופה קצובה או לצמיתות קבלת פרס לימודים, הנחה בשכר לימוד,   6.4

כפר  זכאות אחרת בעלת משמעות כספית, כולן או מקצתן, כולל דיור ב ו/או כל מלגה
 . הסטודנטים

 סטודנטים ומגרשי חניה,ה כפר עת שימוש במתקני המכללה כולל מעבדות, ספריות,מני 6.5
לצמיתות, אלא למילוי חובותיו הלימודיות המוטלות עליו  או   למשך תקופה קצובה

 כסטודנט. 
ט במסגרת לימודיו. דין פסילה כאמור, כדין קבלת ציון  פסילת בחינות המוטלות על הסטודנ  6.6

דות בית, עבודות סמינריוניות, או עבודות אחרות, דין פסילה  בבחינה זו. פסילת עבו נכשל 
 זו. בעבודה  0קבלת ציון  כאמור, כדין

 ביטול קורסים שנתיים או סמסטריאליים שהסטודנט השתתף בהם. 6.7
 ביטול קבלת הסטודנט למכללה.  6.8
 . עתידיים ים שת לבחינות במועד איסור לג 6.9

סטודנט או על סיום לימודיו, למשך עיכוב מתן תעודה או מתן אישור המעיד על לימודי ה 6.10
 שלא תעלה על שנה.  תקופה

ת או לצמיתות, לרבות איסור כניסת  וגדרהרחקת הסטודנט מן המכללה לתקופה מ  6.11
תקופת ההרחקה  ב, כולל האפשרות שבמשך תקופת ההרחקה, לתחומי המכללה הסטודנט,

 בכל מסגרת שהיא.  לצורך לימודים במכללה על ידי לימודים   לא ניתן יהיה לצבור נקודות
 ביטול שנת הלימודים השוטפת או חלקה  6.12

הלימודים או חלקה, יושב לו שכר הלימוד   שנת נגזר על הנתבע עונש של ביטול  במקרה בו
להלן, ניתן יהיה לקזז   6.13יף במידה ויינתן בנוסף עונש של קנס לפי סע בגין תקופה זו.

 כר הלימוד של המכללה. הלימוד את סכום הקנס, בכפוף לתקנון ש מהחזר שכר
ם זאת, . עןהמלא לסטודנט מן המניי  שכר הלימוד השנתיקנס כספי בשיעור שלא יעלה על  6.13

במקרה של נזק לרכוש של המכללה, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע פיצוי בגובה  
 גרם. הנזק שנ

ש המכללה  לרכו  נזקחיוב הסטודנט בפיצוי כספי בגין נזק חומרי, לרבות בזבוז משאבים,  6.14
או  סטודנטים שלה זה הספרייה, וכן בגין נזק חומרי שגרם לעובדי המכללה,  ובכלל

  הפיצוי יקבע על פי גובה  כמו כן, חיוב הסטודנט להשיב כספים שקיבל שלא כדין. יה.תלמיד
סכום הפיצוי על ידי הסטודנט, ותנאי הפירעון ייקבעו לגבי כל מקרה הנזק. מועד פירעון 

 לגופו. 
 פיצוי כספי, שנפסקו כעונש על הנתבע ולא שולמו במועדם, יראו כחוב של הנתבע  קנס או

 למכללה. 
ט לעבודות שירות במכללה או מטעמה בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי  טודנחיוב הס 6.15

יקבע במסגרת גזר הדין עונש אחר שיושת על   משמעתיו"ר וועדת ה  המשמעת.  רשויות
 . ת שהוטל עליוהנילון במקרה שלא ביצע את השירו

ר  חיוב בהתנצלות בכתב בפני הגורם שנפגע מהמעשה בו הורשע הסטודנט. הסטודנט יעבי 6.16
 הפצתו. לנוסח מכתב ההתנצלות לאישור רשויות המשמעת קודם  את

ה, בו יימצא ברשות סטודנט, בהחזקתו או  בכל מקרה במהלך בחינ -ענישה אוטומטית   6.17
טרוני אחר השייך לו ושלא הותר מראש  ו/או מכשיר אלק בקרבתו מכשיר טלפון נייד 

  .אוטומטית ינההבח  לתקנון המשמעת, תיפסל 5.8.2לשימוש בבחינה, כאמור בסעיף 
  משמעת.וועדת בקשה להופיע בפני יהא רשאי להגיש   סטודנט שבחינתו נפסלה כאמור

 נש על תנאי עו 6.18
  י רשויות המשמעת רשאיות להורות כי העונש או מקצתו יהיה על תנאי. התנא 6.18.1

 מגדיר את פרק הזמן וסוג הענישה שתתבצע במקרה של עבירה חוזרת.  

 
   נוהל בחינות מקוונות   -1נספח  1
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התקופה   במהלך שא את עונשו רק אם עבר י ייסטודנט שנדון לעונש על תנא  6.18.2
תקופת התנאי או  שנקבעו והורשע בגין עבירה כאמור תוך  שנקבעה אחת מהעבירות

ההחלטה, אלא אם נקבע אחרת בגוף    אחריה. תקופת התנאי תתחיל מיום
 ההחלטה. 

לעיל, יופעל התנאי על ידי רשויות המשמעת,   6.17 הורשע סטודנט כאמור בסעיף 6.18.3
לגרוע מסמכויות רשויות המשמעת להטיל על הסטודנט עונש או   דיכך כולא יהא ב

 בגינה הופעל התנאי. החדשה ש  עונשים נוספים בגין העבירה

 
 קווים מנחים לענישה  .7

  ובכל מטלה אחרת שאינה בחינה, תיפסל  בכל מקרה של הרשעה בהונאה בעבודת בית 7.1
 .סייפסל הקור במקרים חמורים   ואהעבודה/המטלה נשוא ההונאה 

 .  מקרה של העתקת עבודה סמינריונית כולה או חלקה תיפסל העבודה, ייפסל הקורסב 7.2
 או ייפסל הקורס.  חומר עזר אסור במהלך בחינה תיפסל הבחינהבכל מקרה של החזקת   7.3
ה, בו יימצא ברשות סטודנט, בהחזקתו או בקרבתו מכשיר טלפון  בכל מקרה במהלך בחינ  7.4

לו ושלא הותר מראש לשימוש בבחינה, כאמור ייך ו/או מכשיר אלקטרוני אחר הש  נייד
 לתקנון המשמעת, תיפסל הבחינה.   5.8.2בסעיף 

במהלך  ו/או מכשיר אלקטרוני יצע עבירה חוזרת של החזקת מכשיר טלפון נייד סטודנט שב  7.5
ועמד בפני וועדת משמעת והעונש המקסימלי על עבירה זו יהיה הרחקה  המבחן י

 מהסמסטר.  

 
 ייצוג משפטיו נההליכי הגשת התלו .8

או    סגל חברכל לעיל,   5רשאי להגיש תלונה על עבירה לכאורה, בהתאם למפורט בסעיף  8.1
 )להלן "המתלונן"(. ד של המכללה עוב

  ועדה.ו ן בכתב בעותק אחד למרכזת התלונה בדבר עבירה על המשמעת תוגש על ידי המתלונ 8.2
 ניתן להגיש את התלונה באופן ידני או באמצעות דוא"ל.  

יין בתלונה לאחר קבלתה, והוא רשאי לבקש הסברים מהמתלונן, מהנתבע או מכל  ע יעהתוב 8.3
 אחר.  גורם

חבר   סטודנטנוכח בעת הדיון, והוא רשאי להיות מיוצג בפני רשויות המשמעת ב הנילון יהיה 8.4
 :ו עורך דין או על ידי עורך דין בנסיבות הבאותשאיננ 

  .ג את עצמולייצקיימת מגבלה משמעותית ביכולתו של הנילון . 1
 : על הנילון את אחד מהעונשים הבאים היות בקשה להטילל העשוי . 2

      לתקופה העולה על שנה; ביטול בדיעבד של הכרה בלימודים   כללההמהרחקה בפועל מ     
 (  סמנכלי"ת למנהל אקדמי) תובעתאו יותר; שלילת זכאות לתואר אקדמי; ה של שנתיים     
 . דין-צריכות כי הנילון יהיה מיוצג על ידי עורךסבור כי נסיבות המקרה מ    
 .נשיאור האו עובד לא יוכלו לייצג נילון אלא באיש  רצהמ. 3
 שאי להתיר לנילון להיעזר לצורך יהיה ריו"ר וועדת המשמעת  נוסף על האמור לעיל, . 4

  -תכזה ייגרם לנילון עיוו  דין אם נוכח כי קיים חשש ממשי שללא ייצוג  -הגנתו בעורך    
 עשרה דין בשל חשש כזה תוגש לפחות -דין. בקשה מנומקת להתיר הסתייעות בעורך    
 בבקשה לאחר  יחליט  יו"ר וועדת המשמעת ני מועד הדיון שעליו הודע לנילון. לפ  ימים    
 .שיקבל את תגובת התובע    
 ין, המכללה תוכל לאפשר  . במקרה שהסטודנט יבקש להיות מיוצג על ידי עורך ד 5

 השתתפות של היועץ המשפטי שלה בהליך.     

 
 

 הליכי הדיון בתלונה  .9
 

ליו"ר וועדת הליכים משמעתיים, יעביר את התלונה  החליט התובע שיש מקום לפתוח ב 9.1
 הבאים: ון הפרטיםתוך צימשמעת 
 פרטי המתלונן. א.  
 תיאור מעשים ומחדלים המיוחסים לנתבע.  ב. 
   סות לנתבע.פי עבירות המשמעת המיוחפירוט סעי ג. 

שלח לנתבע, לתובע ולמתלונן, בהקדם האפשרי, את כתב התלונה תוך מרכזת הוועדה ת 9.2
 רת כתב המסמכים אותם מבקש התובע להגיש במסגועותקי   המשמעת  ה לתקנוןהפניי

 .  8.4כאמור בסעיף הודעה לנתבע על זכאותו לייצוג   כמו כן  .התלונה
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, או SMSת הודעת דוא"ל, הודעת ם שיישלחו לנתבע באמצעוכל הודעה או מסמכי 9.3
לנתבע באופן  באמצעות הודעה בתחנת המידע האישי של הסטודנט ייחשב כאילו נמסרו 

 דעה לסטודנט.  אישי ומועד המשלוח הוא הקובע את מועד העברת ההו
 

 גניזת תלונה  .10

 וז את התיק, ובלבדהגיע התובע למסקנה כי אין לפתוח בהליכים משפטיים, רשאי הוא לגנ  10.1
 יע על כך בכתב למתלונן תוך פירוט נימוקיו.שיוד

ננה מבוססת, רשאי לערער על כך  תלונתו איאת מתלונן אשר סבור כי החלטת התובע לגנוז  10.2
  ם מהיום שהודיע לו התובע על החלטתו לגנוז את התלונה.הנשיא תוך ארבעה עשר ימי  בפני

 החלטת הנשיא תהא סופית. 
 על תלונות שנגנזו.  לנשיאוח מפורט דיויו"ר וועדת המשמעת  אחת לשנה יגיש 10.3

 
 מועד הדיון וזימון עדים .11

מאוחר מאשר ארבעים וחמישה ימים מיום   המועד שייקבע לדיון בתלונה יהיה לא 11.1
ימים מהיום בו נמסרה ההודעה על העמדה   עשרהולא מוקדם מ  ,ידי התובע שנתקבלה על
 לדין לנתבע.  

בצירוף  יו"ר הוועדה דיע על כך לדחות את מועד הדיון, יותובע או נתבע, המבקש ל 11.2
ועדה בבקשת  שלושה ימים מיום שנמסרה לו ההודעה. החלטת יו"ר הו , תוךונימוקי

 ימים. בתוך שלושה תימסר לנתבע, לתובע ולמתלונן  הדחייה
הביא  את שמות העדים שהם מבקשים ל מרכזת התובע והנתבע יהיו רשאים להודיע ל 11.3

 רכזתלפני התאריך שנקבע לדיון המשמעתי, והמ ימים שבעהיאוחר מ   , לאהלעדות בוועד 
תפסול אפשרות להביאם ולאפשר אי הודעת שמות העדים לא  דאג לזימון העדים לדיון.ת

ועדת המשמעת רשאית לזמן   כמו כן דת המשמעת.בישיבת וע להם להשמיע את דבריהם
יהיו חייבים טודנט אשר זומנו כעדים סגל, עובד או ס עדים נוספים כראות עיניה. כל חבר

 . להיענות להזמנה
-ימנע שאלות בלתייגן על העדים מפני פגיעה והטרדה במהלך הדיון ו יו"ר וועדת המשמעת 11.4

 .וןענייניות או חוזרות, תוך ניצול לרעה של הדי
 

 דיון בהעדר הנתבע  .12

במועד   לא הופיע  הואלדון בתלונה בהיעדר הנתבע, אם    כיםמוסמוחברי הוועדה  יו"ר הוועדה  
לעיל,  ש תקיים דיון שלא במעמד הנתבע, בנסיבותבמקרה שלעיל י אף על פי שזומן כראוי.שנקבע 

"ר וועדת  יוניתנה החלטת  ועדה רשאי ליתן כל החלטה אף שלא בפני הנתבע.יהיה יו"ר הו
ימים מיום שקיבל הודעה על   14רשאי הוא לפנות לממונה תוך ,  שלא בפני הנילון המשמעת

רשאי לבטל את החלטתו או לשנותה מטעמים  יו"ר וועדת המשמעת וההחלטה בבקשה לביטולה,  
 .שיירשמו, ולקיים דיון מחודש בהחלטה

 מהלך הדיון .13

   .דרך שנראית לו צודקת ויעילהינהל את הדיון ויקבל ראיות ב וועדת המשמעתיו"ר  
  הליך הדיון יתקיים כדלקמן:

 זהות הנתבע. את  ותאמתציג את הנוכחים מרכזת תהא. 
 בע יקרא את כתב התלונה. התוב. 
 שמיעת עדויות וחקירת הנתבע.   תתבצעג. 

 שמעת והנתבע. ד. יתקיים דיון עם חברי ועדת המ
ת על החזרת תלונה להשלמת חומר להורו  יו"ר וועדת המשמעת. במהלך הדיון, רשאי  ה

 .נההתלונה בידי התובע, לפני שיימשך הדיון בתלו   הבהרתהראיות או ל 
 
רשאי להרשיע את הנילון בעבירה שונה מזו שהואשם בה, אם אשמתו   עתיו"ר וועדת משמ  ו.

 .הייתה לנילון הזדמנות סבירה להתגונן מפניהבה מתגלה מן העובדות שהוכחו, ו 
     
 
 

 טה וקביעת העונשמתן ההחל .14

צא יצביעו חברי הוועדה בעלי זכות ההצבעה לאחר דיון בנוכחות  המשקיפים, האם נמ 14.1
    הנתבע חייב או זכאי.

 יוצגו עבירות והרשעות קודמות של הסטודנט באם ישנן.  14.2
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בהטילו את העונש   (.7נחים לענישה ) סעיף  החלטה לגבי ענישה תיקבע בהתאם לקווים המ 14.3
ביצועה, בתכנון או   וצאותיה, במידת הזדון שלבת בחומרת העבירה,יתחשב יו"ר הוועדה 

 תנאי.  רשעות עלה לרבות ודמות של הנתבע בהרשעות קהעבירה, בספונטניות 
  48-פרטי ההחלטה יועברו למרכזת הוועדה לרישום. מכתב ישלח לסטודנט לא יאוחר מ  14.4

 ות ממועד ההכרעה.   שע
בע, ליו"ר הוועדה ולחבריה. המכתב יתויק  העתק מכתב ההחלטה יימסר לידי הנתבע, לתו 14.5

 בתיק האישי של הסטודנט.  
מקרים בהם ניתן אישור מיוחד   ל בדלתיים סגורות, למעטככלל , הדיון המשמעתי יתנה 14.6

 המשמעת.   ע"י יו"ר ועדת

 
 פרסום פסק הדין  .15

דין חלוטים של ועדת המשמעת -לתוקף, הסדרי טיעון ופסקיהחל מיום כניסת תקנון זה   .א
בהתאם להוראות סעיף זה, באתר האינטרנט של המזכירות האקדמית, בסמוך לאחר   ויפורסמ 

  .הדין חלוטים-סקיהמועד שבו הפכו פ

 . דין יפורסם תוך השמטת פרטים העלולים להוביל לזיהוי פרטי הנילון ומגיש התלונה-סקפ ב.
            זהות הנילון  הדין או אישר את הסדר הטיעון רשאי להורות על פרסום-ן את פסקג. הגורם שנת .16

לנילון ו/או למתלונן   ו/או המתלונן במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו ולאחר שניתנה 
זדמנות להשמיע טענותיהם בעניין זה. החלטה בדבר פרסום שם הנילון תינתן במקרים חריגים,  ה

תייחסות לתפוצה  הממונה יתחשב בהשלכות שיש לפרסום באינטרנט על הנילון תוך ה  ובמסגרתה
ועדת המשמעת  יו"ר ופי בקשת הנילון רשאי  -עיכוב ביצוע פסק הדין על.הרחבה בפרסום באינטרנט

דינו. החליט הממונה לא לעכב את ביצוע פסק הדין, רשאי  -לעכב את ביצוע פסקעל המשמעת 
 .ועדת הערעורים ולבקש עיכוב הביצוע לתקופה שתיקבעו  ליו"רלפנות   סטודנטה
 

 הדין: -פסקביצוע .  .17
ועדת המשמעת, ועל  הדין וההחלטות של  -ממונה על ביצוע פסקי סמנכל"ית למנהל אקדמי .א

 . הבטחת אכיפתם המלאה
  הדין -ועובדיה חייבים לבצע ככתבם וכרוחם את פסקי  רציה, ממכללהרשויות הכל  .ב

 .ת ולסייע להגשמתם המלאה וההחלטות של ועדת המשמע 
 
 
 

 
 וועדת משמעת וועדת ערעורים -עת רשויות המשמ .18

 
 וועדת המשמעת          18.1

 ועצה האקדמית.וועדה המוקמת ע"י המ ה :  וועדת משמעת
דיקן  . לא כולל חברים מתוקף תפקידםוועדה הינו חמישה, מספר חבריה ה : הרכב הוועדה

סמנכ"לית למנהל   פים,תקן משקיעל וועדה ב ונציג אגודת הסטודנטים ישבו   הסטודנטים
הודעה על בחירתו   -לנציג הסטודנטים אשרבחבר בוועדה. אינו אך  ,יהיה התובע דמיאק

ימונה לתקופה של לא ו  ע"י יו"ר אגודת הסטודנטים  ית למנהל אקדמיסמנכ"לתועבר ל
 יותר משנה. 

 בסטודנט.   , לא יהיה דיין בוועדה הדנהבקורס בו לומד הסטודנט הנתבערצה מ
 וועדת ערעורים      18.2

 מת ע"י המועצה האקדמית של המכללה אשר חבריה אינם חברי וועדתועדה המוק
 מישה.ורים, לא כולל חברים מתוקף תפקידם, יהיה חמשמעת. מספר החברים בוועדת ערע 

סמנכלי"ת למנהל  בוועדה חברים מתוקף תפקידם ללא זכות הצבעה: יו"ר וועדת משמעת, 
 .ציג אגודת הסטודנטיםונ  אקדמי

 על ידי נשיא המכללה. ימונו  ו"ר וועדת המשמעת וועדת הערעורים י 18.3
זכות הצבעה בוועדת המשמעת ובוועדת הערעורים   שלושה חברים בעלי-  מניין חוקי 18.4

 וקי בישיבות הוועדות. מהווים מניין ח
ועדת במקרה של מספר קולות שווה בעד ונגד החלטה, רשאים יו"ר ו-קול כפול בהצבעה 18.5

 ערעורים, להכריע בעניין בקול כפול. משמעת ויו"ר וועדת
שמעת או חברי וועדת  נסתיימה תקופת כהונתם של חברי וועדת מ- רציפות סמכויות 18.6

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

יא המכללה ימנה ממלא מקום שיחליף נש "ר ועדת המשמעת יובמקרה של היעדרותו    18.7
 תו. וא
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 שמירת סמכויות .19

    את סמכותם סמכותן של רשויות המשמעת לדון ולפסוק בעבירות משמעת אינה שוללת      19.1
 לשם מניעת   -שבגדר סמכותם   -לנקוט צעדים    חבר סגל או עובד לתת הוראות או של     
 בחינות או פעילות אחרת במכללה,  מצד סטודנט למהלך תקין של לימודים, הפרעות     
 שננקטו יובאו בחשבון בעת גזירת העונש בהליך המשמעתי.  אולם הצעדים     

 
 ד על פי  נון זה כדי לפגוע בסמכויות הנתונות לחבר סגל או לעובאין בהוראות תק       19.2

   ות הסמכות לדחות בדיקת בחינה או עבודה, לעכב מתןלרב -אחרים במכללה  תקנונים     
 סטודנט מכיתה במקרה של הפרעה.  ציון או להוציא     

 
 
 

 דיון משמעת ושיפוט פלילי   .20
עבירת משמעת אינה נשללת עקב האפשרות  לדון ולפסוק ב יו"ר וועדת המשמעתסמכותו של  20.1

או עקב קיום , ה התלונהשנגדו הוגש  סטודנט פליליים בבית משפט נגד השל קיום הליכים 
 .פסק דין או החלטה בהליכים כאלההליכים כאלה, או עקב מתן  

 
לחוק העונשין   268נתגלה חשד לעבירה פלילית של תלמיד מסוג העבירות המפורטות בסעיף  20.2

עבירות כנגד החיים,   בין השאר, לעבירות נגד ביטחון המדינה, עבירות שוחד, והמתייחסות
,  מכללהבנכסי ה מאסר שלוש שנים או יותר או עבירה פלילית הפוגעת הגוף או המוסר שדינן 

תודיע  המשמעת,  יו"ר וועדתבמהלך בדיקת התלונה נגדו או במהלך הדיון המשמעתי בפני  
חומר הנוגע מציא לו את התועץ המשפטי לממשלה ועל כך לי  סמנכל"ית למנהל אקדמי

 .תן הודעה כאמורלא ידון בעניין לפני מיו"ר וועדת המשמעת  לעניין.  
 

ה,  או שהוגש מכללהמדינה בחקירה בעניין הנדון בהליכים משמעתיים ב פתחו רשויות 20.3
  להחליט על הפסקת ההליכים יו"ר וועדת המשמעתאישום באותו עניין בבית משפט, רשאי 

עניין בידי רשויות החקירה או בתי המשפט והוא חייב  המשמעתיים עד סיום הטיפול באותו 
על    יו"ר וועדת המשמעת וסמך. החליט אם קיבל הנחיה מגורם שלטוני מלעשות זאת  

בתיאום עם הלשכה  לית למנהל אקדמי" סמנכתעקוב  הפסקת ההליכים המשמעתיים, 
ממונה  מוסדות המדינה, ועם סיומם יודיע ל המשפטית אחר מהלך החקירה והמשפט מטעם 

 המשמעתיים נגד התלמיד.על המשמעת על תוצאותיהם, ויכריע בעניין חידוש ההליכים 
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 נוהל בחינות מקוונות -1נספח 
 

 
 
 

 לים המקובלים בבחינות מקוונות באקדמית גליל מערבי.מטרת הנוהל להבהיר את הכל
 של המכללה האקדמית גליל מערבי.  מהתקנון האקדמינוהל זה מהווה חלק בלתי נפרד 

 
 הנחיות התנהלות במהלך בחינה מקוונת  

 
 הכנות כלליות:  .א

 
    מפורסם באתר של ש כפי  מקוונות  בבחינות בחנותיה של  מדריךלקרוא את ה ת /הנבחן באחריות  .1

Tomax ינק  הבא: בל https://tssupport.tomaxltd.com/he/support/home 
 . הבחינה את לקיים  ר/האמו הוא  בו  במחשב המבחנים  תוכנת את  להתקין ית/ הסטודנט על .2
 

 טרם הבחינה:  .ב
 . שעת התחלת הבחינה דקות לפני 30להתחבר לבחינה  ת/ הנבחן על .1
 .  פוןוהמיקרו  המצלמה  תקינות  בדיקת לרבותוהקול תקינים,    הווידאוכי רכיבי  לוודא על הנבחן/ת  .2
 (.הציבורי למרחב יציאה  כבכל) ומלא הולם ללבושת /נדרש ת /הנבחן .3
 (. נהיגה  רישיון או זהות)תעודת  מזהה בתעודה להצטיידת / הנבחן על .4
 והמחשב.  ולחןהש מול   סא ית לשבת על כ/ הנבחן על .5
 להשאיר חומרים כתובים על השולחן או על הקירות מסביב.   אין .6
 ורדיו דלוקים.   ויזיהו ת צריך להיות לבדו/ה בחדר ללא טל/הנבחן, שקט להיות  צריך הבחינה חדר .7
 . מואר להיות  צריך הבחינה חדר .8
 השולחן צריך להיות מחשב אחד בלבד עם מסך אחד בלבד.  על .9

 הבחינות.   תעל המחשב מלבד תוכנהנמצאות ר את כל התוכנות  הבחינה יש לסגו בזמן .10
 .באוזניות שימוש  על איסור חל .11
 לחדר הבחינה.   אחר אלקטרוני אמצעי  כל אוסלולאריים, שעונים חכמים,  מכשירים להכניס אין .12
 התאמות לבחינות מקוונות.   בנספח תאמות בדרכי היבחנות לזכאים/יות מפורטותהה .13

 אש, ניתן להשתמש במחשבונים בהתאם לסוג לגביו ניתנה הרשאה. בקורסים שבהם יוגדר מר
 

 מהלך הבחינה: .1
 
תוספות זמן   למעטת נדרש/ת להתחיל את הבחינה בזמן הנקוב ולא תינתן תוספת זמן ) /הנבחן .1

   .(מראשמאושרות 
 ת בטופס הזמנת הבחינה.  /הנבחן שקיבל הבחינה למזהה  בהתאם לבחינהלהיכנס  יש .2
 הנחיות.  להזדהות בהתאם ל יש .3
ללא כל סיוע של אדם נוסף לרבות הוספה, עריכה   הנבחן/ת  הבחינה תבוצע ותיכתב באופן עצמאי ע"י  .4

 או שינוי בבחינה. 
 אין לצאת לשירותים במהלך הבחינה, למעט בעלי התאמות שאושרו מראש על ידי המכללה.  .5
חוץ לתחום הנקלט על  עליך להתמקד אך ורק בפתרון הבחינה במחשב מבלי להעביר את המיקוד אל מ .6

 ידי מצלמת המחשב שמנטרת תנועות חריגות.  
 

 )*( במקרה שבו הרשויות ישנו את ההנחיות, הנוהל יעבור תיקון והתאמה בהתאם להנחיות החדשות.
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 כתובה קובלנה  -2 נספח

 _______ תאריך הגשת כתב הקובלנה: _______________
 : _____________________לית למנהל אקדמי" סמנכלהתאריך בו הועברה התלונה  

 _______________ שם הנילון: __
 _____ ת"ז: _______

 כתובת המייל של הנילון: _____________________ 
 שם התובע: ________________ 

 כתובת המייל של התובע: ________________ 
 עברה: ________________ סעיפי עבירת המשמעת שנ

 א התלונה: )ככל שרלוונטי(: ___________________ הקורס מוש
 ת הצריכות לעניין:תיאור העובדו
__________ _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________ __
______________________________ _____________________________________________

 _________________________________________ __________________________________
 _________________________________________________________________ 

 עדי התביעה )שם ותפקיד(: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 מסמכים שצורפו:
 כל שישנה( תגובת הנילון )כ .1

2. 
3. 
4. 
5. 

 


