סעיף  3בתקנון ועדת משמעת
.3

עבירות קנס וחיוב בפיצויים
בפרק זה יהיה למונחים הבאים המובן כדלקמן:

3.1

"עבירת קנס" כל אחת מהעבירות שלהלן וכל עבירה שתיווסף על ידי וועדת משמעת.
א .עישון בניגוד להוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים התשמ"א ,1983-או
בניגוד להוראות המכללה הנוגעות לאזורים בהם העישון מותר.
ב .שימוש בטלפון נייד בשטח הספרייה ,בכיתות הלימוד בעת קיום פעילות אקדמית
בהן או בכל מקום אחר שבו השימוש בטלפונים ניידים נאסר ע"פ הוראות המכללה.
ג .אכילה או שתייה בשטח הספרייה ,בכיתות הלימוד או בכל מקום אחר שבו האכילה
או השתייה אסורה ע"פ הוראות המכללה.
ד .הפרת הנחיות קורונה.

3.2

אחראי ע"פ סעיף זה הינו כמפורט להלן:
לגבי ס"ק  3.1.1א' ,ב' ג' ו-ד  -קב"ט המכללה נושא תג זיהוי וסדרנים נושאי תג
זיהוי ,שהוסמכו לכך ע"י המכללה ,למעט עבירות ע"פ סעיפים אלה שנעברו בשטח
הספרייה.
לגבי ס"ק  3.1.1ב' ג -ד ,ביחס לעבירות שנעברו בשטח הספרייה בלבד  -מנהלת
הספרייה.
לגבי ס"ק  3.1.1ב' ו-ד' ,ביחס לעבירות שנעברו במהלך בחינה בלבד ,המשגיח בבחינה ו/או
האחראי על המשגיחים.

3 .3

א .וועדת משמעת תקבע מעת לעת עבירות משמעת שתוגדרנה כעבירות קנס.
ב.

הקנס בגין עבירת קנס יעמוד על  .₪ 75לוועדת משמעת הסמכות לשנות ולעדכן את

גובה הקנס.
3.4

היה לאחראי יסוד סביר להניח שסטודנט עבר עבירת קנס ,רשאי הוא למסור לסטודנט
הודעת תשלום קנס .ההודעה תהייה בטופס שנקבע ויפורטו בה העבירה ,מועד עבירת
העבירה ,סכום הקנס שנקבע ,פרטי האחראי וכן זכותו של הסטודנט להידון בפני ועדת
משמעת.

3.5

הודיע סטודנט על רצונו להידון בפני ועדת המשמעת כאמור ,יתקיים דיון המשמעתי בהתאם
להוראות ס"ק  3.1להלן ויראו את הודעת התשלום ככתב תלונה.

3.6

לא הודיע הסטודנט לתובע במועד על רצונו להידון בפני הממונה על המשמעת רואים אותו
כמי שהודה בביצוע עבירת קנס בפני הממונה על המשמעת והורשע.

3.7

סטודנט ששילם את הקנס ,רואים אותו כמי שהודה בביצוע עבירת הקנס בפני הממונה על
המשמעת הורשע ונשא את העונש.

לא הודיע הסטודנט לתובע במועד על רצונו להידון בפני הממונה על המשמעת ולא שילם את

3.8

הקנס רואים את הקנס כעונש שהוטל בידי הממונה על המשמעת וכחוב של הסטודנט
למכללה.
בנוסף לאמור לעיל ,אם נמצא סטודנט אשם בעבירות משמעת ,ועקב מעשה העבירה נגרם
3.9
נזק חומרי למכללה ,רשאית ועדת המשמעת לחייבו ,בנוסף לכל עונש שיוטל עליו או במקומו ,לשלם
למכללה פיצוי כספי בשיעור שלא יעלה על הנזק שנגרם עקב העברה.
**

הודעה על תשלום קנס בגין עבירה בסה"כ  ₪ 75ابالغ عن دفع مخالفة بقيمة  75شيكل

שם הסטודנט/ית اسم الطالب/ة______________:

תאריך

تاريخ________________:
ת"ז رقم الهوية_______________________ :

שעה الوقت:

______________
נייד رقم الجوال_______________________ :

מקום העבירה

المكان___________:
שנת לימודים السنة الدراسية_______________ :
עבירת הקנס ( :נא לסמן את העבירה)
 עישון בניגוד להוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים התשמ"א ,1983-או
בניגוד להוראות המכללה הנוגעות לאזורים בהם העישון מותר.


שימוש בטלפון נייד בשטח הספרייה ,בכיתות הלימוד בעת קיום פעילות אקדמית
בהן או בכל מקום אחר שבו השימוש בטלפונים ניידים נאסר ע"פ הוראות המכללה.

 אכילה או שתייה בשטח הספרייה ,בכיתות הלימוד שבהן האכילה
ו/או השתייה אסורה ע"פ הוראות המכללה.
 הפרת הנחיות קורונה.
سبب المخالفة :اإلشارة الى نوع المخالفة
 مخالفة تدخين بما يتعارض وقانون الحد من التدخين في األماكن العامة للعام  .1983أو في األماكن
غير المسموح فيها في الكلية.
 استخدام الجوال في المكتبة ،الصفوف في وقت التدريس ،أي في أي نشاط أكاديمي أو في أي مكان
آخر تمنع فيه الكلية استخدام الجوال.
 األكل والشرب في المكتبة ،وفي الصفوف التي تمنع الكلية األكل والشرب فيها.

 االخالل بتوجيهات الكورونا.
הערות مالحظات
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________
______________________________________________________________
________
חתימת הסטודנט/ית توقيع الطالب/ة _______________
סטודנט המסרב להזדהות/לחתום על המסמך ,יועבר לטיפולה של וועדת משמעת
מכללתית!
الطالب/ة الذي/التي يرفض/ترفض التعريف عن نفسه/ه ا أو التوقيع على المخالفة يعرض/تعرض على لجنة السلوك في الكلية

שם ותפקיד מורשה מטעם המכללה اسم الموظف المسؤول في الكلية:
____________________

