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לסטודנטים
כפי שאושר ע"י ועדת הקבע ללימודי הסמכה ומוסמכים ביום
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הלימודים בטכניון מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו.
הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד הטכניון,
הסטודנטים ,העובדים וחברי-הסגל האקדמי.
מטרת תקנון זה היא להסדיר את הטיפול באותם מקרים החורגים
מכללים אלה.

 .1הגדרת מונחים
למונחים הבאים יהיה המובן כדלקמן:
" 1.1הטכניון"  -מכון טכנולוגי לישראל ,לרבות כל גוף או מוסד
הנמצא בשליטתו ,הנהלתו או פיקוחו של הטכניון.
" 1.2סטודנט"  -מי שבעת ביצוע העבירה היה אחד מאלה )במסגרת
לימודי הסמכה ,ביה"ס לתארים מתקדמים ,היחידה ללימודי המשך
ולימודי חוץ ,המרכז לחינוך קדם-אקדמי ,או בכל מסגרת לימודים
אחרת המתנהלת ע"י הטכניון  -ולמעט מסגרת אשר נקבע לה תקנון
משמעת עצמאי(:
א .נרשם ללימודים בטכניון לרבות מי שנמצא בהליכי קבלה ובקשתו
טרם נדחתה.
ב .סטודנט בחופשת לימודים ,סטודנט בהפסקת לימודים.

ג .סטודנט שסיים את חוק לימודיו אך טרם הוענק לו התואר.
" 1.3איש הטכניון" – חבר סגל אקדמי ,עובד מינהלי או טכני או
סטודנט בטכניון ,לרבות כל אדם הפועל מטעם הטכניון.
" 1.4רכוש הטכניון" – רכוש השייך לטכניון או מוחזק או מופעל
על ידו ,לרבות הרכוש המוחזק או נמצא ברשותו של איש
הטכניון שעה שהוא נמצא בתחום הטכניון.
" 1.5עבירה משמעתית" – כל מעשה או מחדל מאלה המפורטים
בסעיפים השונים של פרק  4להלן.
" 1.6חצרי הטכניון" – כל השטחים שבשליטת ו/או בחזקת
הטכניון ו/או בניהולו ,ו/או שטחים שמתנהלת בהם פעילות
לימודית של הטכניון.
" 1.7אורח הטכניון" -כל אדם הנמצא בחצרי הטכניון לפי הזמנת
הטכניון או איש הטכניון.
" 1.8תובע" -מי שמונה ע"י דיקן לימודי הסמכה לשמש כתובע
לענין תקנון זה.

 .2כללי
 2.1כאשר הנאשם הוא סטודנט מתארים מתקדמים ,או תלמיד
במסגרת היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ או תלמיד במרכז לחינוך
קדם-אקדמי יותאם התקנון כלהלן:
בכל מקום בו כתוב "דיקן לימודי הסמכה" יש לקרוא "דיקן בית הספר
לתארים מתקדמים" או "דיקן היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ" או
"ראש המרכז לחינוך קדם-אקדמי" בהתאמה.
בכל מקום בו כתוב "אגודת הסטודנטים" יש לקרוא "ארגון הסטודנטים
לתארים גבוהים".

בכל מקום בו כתוב "מקצוע" יש לקרוא מקצוע לימוד ,או
מחקר /פרוייקט  /עבודת גמר לתואר גבוה ,לפי העניין.
 2.2תלונה כנגד חבר הסגל האקדמי הזוטר )כגון מורה נלווה או
מורה משנה נלווה או מורה משנה נלווה עוזר( ,הנאשם בעבירה
שקשורה בעיקר לתפקודו כחבר סגל ,תטופל במסגרת הליכי
המשמעת של הסגל האקדמי .במקרה של חילוקי דעות באשר
למסגרת הטיפול בתלונה כנ"ל תועבר המחלוקת ליו"ר הסנט
שיכריע בעניין סופית.
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 .3כללי משמעת
הסטודנטים חייבים למלא אחר כללי המשמעת הבאים:
 3.1להקפיד על כבוד הטכניון ומוסדותיו ,הסגל האקדמי ,הטכני
והמינהלי ועל כבוד ציבור הסטודנטים ,ולהתנהג בצורה הולמת.
 3.2למלא בנאמנות את כל החובות הלימודיות והאחרות כפי
שהן חלות על הסטודנטים לפי חוקת הטכניון ,תקנונו ונהליו.
 3.3לציית להוראות אנשי סגל הטכניון בשעת מילוי תפקידיהם.
 3.4לשמור על רכוש הטכניון על כל צורותיו ועל הנקיון והסדר
בחצרי הטכניון.
לשם אכיפת עקרונות אלה תופעל מערכת שיפוט משמעתי
כמפורט להלן.

 .4עבירות משמעתיות
סטודנט עבר עבירה משמעתית אם עשה אחת מאלו:
 4.1לא ציית להוראות איש הטכניון שניתנו במסגרת מילוי
תפקידו ,או סירב להזדהות בפני איש הטכניון במסגרת מילוי
תפקידו.
 4.2הפר תקנה ,הוראה או נוהל ,ובכלל זה תקנה ,הוראה או נוהל
המתייחסים לשימוש במתקני הטכניון או רכושו או לכללי
ההתנהגות בחצריו.
 4.3גנב ,גרם נזק או פגע בכל דרך אחרת :ברכוש הטכניון ו/או
ברכוש איש הטכניון ו/או ברכוש אורח הטכניון ו/או בציוד,
ברכוש או בטובין כלשהם של כל בית מסחר או עסק הנמצא
בחצרי הטכניון.
 4.4פגע בכבוד הטכניון ו/או בכבודו של איש הטכניון או בכבוד
איש מאורחי הטכניון ,במעמדם כאנשי הטכניון או אורחיו.
 4.5פגע בגופו של איש הטכניון או בגופו של אורח הטכניון או
תקף איש טכניון או אורח הטכניון בעת שהיה בחצרי הטכניון או
בעת מילוי תפקידו.
 4.6שיבש או הפריע לסדרי הוראה או מחקר בטכניון או לכל
פעילות אחרת ,המתנהלת בחצרי הטכניון ,למעט פעולות אגודת
הסטודנטים שנעשו באישור.
 4.7השתמש ברכוש הטכניון לצרכים פרטיים.
 4.8פרץ לרכוש הטכניון או מתקניו ,או השיג את גבולו בכל דרך
אחרת.
 4.9עשה מעשה שיש בו משום הטרדה ו/או התנכלות מינית,
כהגדרתם בנוהל הטכניון למניעת הטרדה מינית כפי שיתוקן
מעת לעת ו/או הפר נוהל זה בכל דרך אחרת.
הליך הטיפול בעבירה זו יהיה עפ"י נוהל הטכניון למניעת הטרדה
מינית.
 4.10הפר חובה לימודית המוטלת עליו בטכניון ,ובכלל זה:
א .עשה מעשה על מנת לשפר ציון בבחינה ,בוחן ,עבודה,
פרויקט או כל מטלה לימודית אחרת ,או על מנת להשיג
יתרון אקדמי ,עבורו או עבור סטודנט אחר ,בהונאה או
בדרך בלתי כשרה אחרת.
ב .היה ברשותו חומר לימודי או ציוד אסור בעת בחינה או
בוחן ,בין אם השתמש בו במהלך הבחינה או הבוחן ובין אם
לא.
ג .סייע לסטודנט אחר או הסתייע באחר בעת בחינה או בוחן
או בביצוע מטלה לימודית אישית אחרת ,שבה לא הותר
להסתייע באחר.
ד .העתיק מאחר ,או איפשר במכוון לאחר להעתיק ממנו
בבוחן ,בחינה ,עבודה ,פרויקט או כל מטלה לימודית אחרת.
ה .קשר קשר ו/או השתתף בקשר או בנסיון לבצע כל אחת מן
הפעולות הנזכרות בסעיף זה.
 4.11עשה מעשה שיש בו משום מרמה ,הונאה ,זיוף או מסירת
מידע כוזב בכל הנוגע ,במישרין או בעקיפין ,לחובות או זכויות
סטודנט טכניון ,שלו עצמו או של סטודנט אחר.
 4.12שיבש ,במעשה או במחדל ,הליך משמעתי ,ולרבות :העיד
שקר ,בידה ראיות ,השמיד ראיות ,סירב להעיד )אלא אם כן
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התקבלה בקשה מנומקת לסרב להעיד מטעמי קרבה משפחתית,
כמוגדר בסעיף  215לתקנות האקדמיות( ,או עשה דבר )או נמנע
מלעשות דבר( מתוך כוונה לשבש את ההליך המשמעתי ו/או
להביא לידי עיוות דין  -בין אם בהעלמת ראיות ,סיכול הזמנת
עד ,הטרדת עד ,הדחת עד לעדות שקר ובין אם בכל דרך אחרת.
4.13
"ספריה" לענין תקנון זה לרבות ספריה ממוחשבת,ספרית
וידאו ,או קבצי מידע השמורים בכל שיטה או אמצעי אחר.
א .הוציא ללא רשות ספר או חומר אחר השייך לאחת
מספריות הטכניון.
ב .ביצע פעולה ,הפוגעת בזכותם של אחרים להשתמש בספר
או בכל חומר אחר השייך לספריות הטכניון ,בניגוד לתקנון
או לנוהלי ספריות הטכניון.
ג .השחית ספר או כל חומר אחר השייך לספריות הטכניון,
תלש דפים או הרחיק כל חלק מהם.
ד .ביצע פעולה הפוגעת בזכויות היוצרים בחומרים
המאוכסנים בספריה ,לרבות העתקה לא מורשית )בין אם
על ידי צילום ובין אם על ידי העתקה באמצעות מחשב או
בכל דרך אחרת(.
 4.14בסעיף זה "הרשאה" היא – קבלת רשות אישית ממרכז
המחשבים בטכניון או ממנהל רשת מחשבים מסוימת
בטכניון ,להשתמש במחשב מסוים או ברשת מחשבים
מסוימת בכפוף להוראות הגוף המוסמך לכך.
א .חדר ללא הרשאה למחשב הטכניון ישירות ממסוף ,או דרך
מודם או בכל דרך אחרת ,אם על ידי שימוש בסיסמת
כניסה שלא היה מורשה לה ואם בכל דרך אחרת.
ב .חדר לקבצים מסוימים ללא הרשאה להיכנס לאותם
קבצים.
ג .גרם נזק ,ביצע מחיקה ,ביצע שינוי או כל פעולה אחרת
בקבצים או בהוראות מחשב ,במזיד או ביודעין ,תוך
שימוש בהרשאה או שלא בהרשאה.
ד .השתמש במחשב הטכניון ממסוף אשר לא הורשה במפורש
להשתמש בו ,גם אם הורשה להשתמש במחשב.
ה .עשה מעשה במחשב הטכניון לצרכים פרטיים ,לרבות
העתקת תוכנות ,בין אם השימוש היה למטרות רווח ובין
אם היה למטרות אחרות שלא לשמן ניתנה לו הרשאה.
לענין זה כל שימוש במחשב ללא הרשאה ייחשב גם כשימוש
לצרכים פרטיים.
ו .הפר זכויות יוצרים תוך שימוש במחשב הטכניון.
ז .חדר דרך מחשב הטכניון ,על ידי שימוש ללא הרשאה
ברשת המחשבים ,למחשב אחר.
ח .עשה שימוש במידע ,או מסר מידע ,שהושג ללא הרשאה
באחת הדרכים המנויות לעיל.
ט .מסר סיסמת כניסה ,שנמסרה לו ולשימושו בלבד ,לאדם
אחר ,מבלי שקיבל רשות מפורשת לכך ממרכז המחשבים,
או ממנהל המערכת אליה מתייחסת סיסמת הכניסה.
המוסר סיסמת כניסה כאמור ,ייחשב שותף לכל עבירה
שעשה מקבל הסיסמה בעקבות כניסתו למחשב באמצעות
הסיסמה ,אלא אם יקבע בית הדין אחרת.
י .הפיץ באינטרנט או בדואר אלקטרוני דברי שיטנה ,גזענות,
הסתה ,תועבה או דברים הפוגעים בכבוד הטכניון או
בכבוד מי מאנשי הטכניון ,ובלבד שההפצה היא ברשת
הטכניון ,באתרי הטכניון ,באמצעות ציוד של הטכניון ,או
בכל אופן אחר הקשור במישרין או בעקיפין לרשת
המחשבים של הטכניון.
4.15
א .הסיע כלי רכב בניגוד להוראות כל תמרור או שלט ,קבוע או
זמני ,שהצבתו בחצרי הטכניון אושרה על ידי קצין הבטחון
של הטכניון או מי מטעמו ,או הסיע כלי רכב בניגוד
להוראות הקב"ט או מי מטעמו.
ב .הסיע כלי רכב בתוך חצרי הטכניון ,בצורה מסוכנת להולכי
רגל או לכלי רכב אחרים או לרכוש הטכניון.

ג .החנה כלי רכב בתוך חצרי הטכניון במקום אסור לחניה או
במגרש חניה מוגבל או במקום המיועד לרכב נכים ,מבלי
שהיה מצויד בתווית חניה מתאימה לאותו מקום.
 4.16עבד בעבודות נוספות בטכניון ,או מחוץ לטכניון ,בניגוד
לתנאים לקבלת המלגה ,לרבות הפר אחד מן התנאים לקבלת
מלגה ,ללא אישור מדיקן ביה"ס לתארים מתקדמים או רשות
מוסמכת אחרת ,לפי הענין.
 4.17הורשע בפלילים בפסק סופי במעשה שיש לו זיקה ללימודיו
בטכניון.
 4.18הפר את כללי המשמעת לפי תקנון זה ו/או התנהג בצורה
שאינה הולמת סטודנט בטכניון ומעשהו אינו בגדר אחת
העבירות המנויות בפרק זה.

 .5רשויות השיפוט המשמעתי
ואלו הן רשויות השיפוט המשמעתי:
 5.1דן יחיד.
 5.2בית-הדין המשמעתי.
 5.3בית-הדין לערעורים.

 .6הרכב חבר השופטים
 6.1חבר השופטים יורכב כדלקמן:
א 14 .פרופסורים ,פרופסורים אמריטוסים או פרופסור מן
המניין קליני או חברי-סגל בדרגת פרופסור חבר לביה"ד
המשמעתי ,ו 7 -פרופסורים ,פרופסורים אמריטוסים או חברי-
סגל בדרגת פרופסור חבר לביה"ד לערעורים ,שיתמנו לתפקיד זה
על ידי הוועדה המרכזת באישור המליאה האקדמית ,לתקופה
של שנתיים עם אפשרות למינוי מחדש.
ב 14 .סטודנטים יתמנו לתפקיד זה ע"י נשיא הטכניון7 :
סטודנטים בלימודי הסמכה שיתמנו לפי המלצת אגודת
הסטודנטים ,בכפוף לבדיקת התאמתם לתפקיד ע"י דיקן לימודי
הסמכה בתיאום עם היחידות האקדמיות;  7סטודנטים מתארים
מתקדמים שיתמנו לפי המלצת אגודת הסטודנטים* ,בכפוף
לבדיקת התאמתם לתפקיד ע"י דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים
בתיאום עם היחידות האקדמיות.
ג .מינויו של סטודנט יהיה לשנה אחת ,עם אפשרות למינוי חדש.
ד .פרופסור ,פרופסור אמריטוס או פרופסור מן המניין קליני או
פרופסור חבר לא יוכל להיות בו-זמנית בעל מינוי לבית הדין
המשמעתי ולבית הדין לערעורים.
ה .רשאי שופט לסיים דיון משמעתי בו יושב ,גם אם הסתיימה
תקופת המינוי שלו.
 6.2המליאה האקדמית ,לפי המלצת הוועדה המרכזת ,תמנה
מתוך השופטים חברי הסגל את יו"ר בית-הדין המשמעתי ואת
יו"ר בית-הדין לערעורים ,ואת ממלאי מקומם.
 6.3מזכיר לימודי הסמכה או מי שימונה על ידו ,ישמש מזכיר
בית הדין ,ויעזור ליו"ר בית-הדין המשמעתי וליו"ר בית-הדין
לערעורים בכל הענינים המינהליים הקשורים בהפעלה תקינה של
בית הדין.
 6.4הנשיא רשאי ,לבקשת יו"ר בית-הדין המשמעתי או יו"ר
ביה"ד לערעורים ,למנות אד הוק ובמידת הצורך שופט/ים
נוסף/ים לחבר השופטים מקרב השופטים )פרופסור ,פרופסור
אמריטוס או פרופסור מן המניין קליני או פרופסור חבר( אשר
נמנו עם חבר השופטים למשך תקופה כל שהיא במהלך עשר
השנים הקודמות למועד מינוי זה .המינוי יכול שיהיה לתקופה
מסוימת או לצורך דיון משמעתי מסוים.

 .7דן יחיד
 7.1שופט מתוך חברי-הסגל בחבר השופטים של בית-הדין
המשמעתי מוסמך לדון בכל עבירה כדן יחיד אם יתקיימו כל
התנאים הבאים:
א .כתב האישום הועבר אליו על ידי יו"ר בית-הדין המשמעתי
לשם שיפוט כדן יחיד.
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ב .לנאשם אין הרשעה משמעתית קודמת.
 7.2יו"ר בית-הדין המשמעתי רשאי ,על-פי בקשת דן יחיד או
לבקשה מנומקת של הסטודנט ,להעביר את הדיון לבית-הדין
המשמעתי.
 7.3דן יחיד יהיה מוסמך להטיל על הנאשם שיימצא אשם בדין
בפניו את העונשים המפורטים בסעיפים ,10.4 ,10.3 ,10.2 ,10.1
) 10.8לתקופה קצובה( ,10.12 ,10.11 ,10.10 ,10.9 ,ו.10.13 -

 .8הליכי אישום
בפרק זה ,מקום בו נאמר "בית הדין" ,הכוונה היא גם לדן יחיד,
וזאת כאשר ההליך הוא בפני דן יחיד – אלא אם נקבע במפורש
הסדר מיוחד לגבי הליך בפני דן יחיד.
 8.1הודעה על חשד של ביצוע עבירה תימסר תוך זמן סביר על ידי
איש הטכניון ,אשר בנוכחותו בוצעה או אשר הידיעה עליה הגיעה
אליו ,לתובע ,עם העתק לראש היחידה האקדמית בה לומד
הסטודנט אליו נוגע העניין.
 8.2התובע יבדוק תוך זמן סביר את החומר הרלוונטי ,ויהיה
רשאי להחליט על העמדת הסטודנט החשוד לדין .החליט על
העמדה לדין ,ינסח כתב-אישום שיכלול את פרטי העבירה,
לרבות המקום והזמן בהם נעברה ,את הסעיף מתוך פרק  4על פיו
מוגש האישום ואת עדי התביעה ו/או מסמכים הבאים לסמוך
את האישום אם יהיו כאלו.
התובע רשאי לערוך שינויים ברשימת עדי-התביעה והמסמכים,
ובלבד שיודיע על-כך למזכיר בית-הדין המשמעתי ולנאשם עד
שבועיים לפני המועד שנקבע לשמיעת המשפט.
העתק כתב האישום יישלח לראש היחידה האקדמית בה לומד
הסטודנט ,ולראש היחידה אליה משתייך המתלונן.
 8.3השתהות בלתי סבירה ,שהביאה לקבלת החלטה על הגשת
כתב אישום זמן ניכר לאחר ביצוע העבירה ו/או לאחר מתן
ההודעה על ביצוע העבירה ,תהיה שיקול ענייני לעניין ההחלטה
הסופית אם להגיש כתב אישום ,להרשעה ולמידת העונש.
החלטה על הגשת כתב אישום למעלה משנה לאחר ביצוע
העבירה ,טעונה את אישור דיקן לימודי הסמכה.
 8.4ניתן להגיש כתב אישום אחד נגד מספר נאשמים ,אם כל
אחד מהם היה צד לעבירות שבכתב האישום או לאחת מהן ,בין
כשותף ובין בדרך אחרת ,או אם האישום הוא בשל סדרת
מעשים הקשורים זה לזה עד שהם מהווים פרשה אחת .אין באי-
צירופו של צד אחד לעבירה מניעה לשפיטתו של צד אחר.
ואולם ,בית הדין רשאי ,בכל שלב שלפני הכרעת הדין ,לצוות על
הפרדת משפטו של נאשם פלוני שהואשם עם אחרים.
 8.5בהתאם לאופי וחומרת העבירה ימליץ התובע בפני יו"ר בית-
הדין המשמעתי אם יתקיים משפט על ידי שופט כדן יחיד או
בפני בית דין בהרכב של שלושה שופטים .כמו כן יוכל התובע
להמליץ בפני יו"ר בית-הדין המשמעתי על עסקת טיעון.
 8.6הנאשם יהיה רשאי להיות מיוצג בפני בית הדין על ידי איש
הטכניון )להלן "הסניגור"( .במקרה של משפט על ידי דן יחיד לא
יופיע תובע או סניגור.
 8.7התובע רשאי להגיע להסכמה עם הנאשם לגבי עסקת טיעון,
ובתנאי שבמסגרת ההסכמה על העסקה יצהיר הנאשם בכתב כי
הוא מודע לזכותו להיוועץ בסניגור .הסכמה זו תובא לאישור
יו"ר בית-הדין המשמעתי לפחות שלושה ימי עבודה לפני המועד
שנקבע למשפט .אישר יו"ר בית-הדין המשמעתי את עסקת
הטיעון ,תקבל העסקה תוקף של פסק דין ללא אפשרות ערעור.
)פסק דין הוא הכרעת הדין )בה מוחלט על הרשעה או זיכוי( וגזר
הדין )בו נקבע העונש במקרה של הרשעה (( .לא אישר יו"ר בית-
הדין המשמעתי את העסקה ,יועבר המקרה לדיון בפני בית הדין
המשמעתי לפי סעיף .8.5
 8.8עם הבאת כתב האישום לידיעתו ,יקבע יו"ר בית-הדין
המשמעתי את השופט אשר ידון באישום כדן יחיד ,בכפוף
לתנאים המפורטים בפרק  ,7או יקבע את הרכב מושב בית הדין
המשמעתי הדן בתלונה האמורה ,ובו שלושה שופטים :שני
פרופסורים )לרבות פרופסור אמריטוס ופרופסור חבר( ,וסטודנט
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אחד.כמו-כן יקבע את אחד מהפרופסורים כאב בית הדין של
המושב האמור.
השופט הסטודנט יהיה משתלם לתואר גבוה אם הנאשם הוא
סטודנט מתארים מתקדמים ,ויהיה סטודנט בלימודי הסמכה
אם הנאשם הוא סטודנט בלימודי הסמכה או במרכז לחינוך
קדם-אקדמי; בכל מקרה אחר יחליט יו"ר בית-הדין המשמעתי
על פי נסיבות הענין.
לא ישמש כדן יחיד או כחבר במושב בית הדין אדם שהוא מורו
של הנאשם ,או הינו מהיחידות אליהן משתייכים הנאשם או
המתלונן.
 8.9לאחר קביעת השופט או הרכב מושב בית הדין יתאם מזכיר
בית הדין את מקום קיום המשפט ואת מועדו ,במקרה של דן
יחיד תוך שלושה שבועות ואילו במקרה של בית דין לא יאוחר
מחודשיים מתאריך הגשת כתב האישום ,למעט בחופשות הקיץ
בהן לא תתקיימנה ישיבות של בית הדין.
 8.10התובע ימסור למזכיר בית הדין את המסמכים ואת שמות
העדים שהוא מבקש לזמן לדיון עד  14יום לפני המועד שנקבע
לשמיעת המשפט ,והנאשם ימסור למזכיר בית הדין את
המסמכים ואת שמות העדים שהוא מבקש לזמן לדיון עד  7ימים
לפני המועד שנקבע לשמיעת המשפט .מזכיר בית הדין ידאג
להזמנת העדים למשפט .שני הצדדים יוכלו להוסיף ראיות,
לרבות עדים ,ומסמכים ,באישור בית הדין .בית הדין רשאי
להזמין עדים נוספים כראות עיניו.
 8.11מזכיר בית הדין ימציא לצדדים בדואר רשום או יתן בידם
כתב אישום והזמנה למשפט ,לפחות  14יום לפני מועד המשפט.
להזמנה לנאשם יצורף גם העתק התקנון המשמעתי .הנאשם יהיה
רשאי לעיין בחומר הראיות ולקבל העתק ממנו.
 8.12כל איש הטכניון חייב להיענות להזמנה להופיע כעד.
 8.13עד להתכנסות הראשונה של בית הדין ,מוסמך אב בית
הדין ,לפי שיקול דעתו ,לדחות את ישיבת בית הדין מסיבות
שנראות לו מוצדקות .משהתכנס בית הדין יהיו הליכיו נתונים
להכרעת בית הדין עצמו.
 8.14לכל משפט בפני הרכב בית הדין יזמין מזכיר בית הדין
כמשקיפים את ראש היחידה אליה משתייך הנאשם ,את נציג
אגודת הסטודנטים ואת דיקן הסטודנטים ,הרשאים להשתתף
בכל דיון כמשקיפים .אין השתתפותם של המשקיפים חובה
והעדרם אינו פוסל את הדיון.
 8.15דיוני בית הדין ,למעט דיון בפני דן יחיד ,יתנהלו בדלתיים
פתוחות ,אלא אם יחליט בית הדין אחרת.
 8.16לא הופיע הנאשם לדיון כפי שנקבע בהזמנה שנשלחה לו,
מסיבות מוצדקות ,ידחה בית הדין את הדיון לתאריך אחר ,אלא
אם כן ויתר הנאשם על כך מראש .במקרה של דחיה תישלח
הודעה לנאשם לכתובתו האחרונה הרשומה בטכניון או תינתן
בידו .לא הופיע לדיון שני ,יערך הדיון בהעדרו ,אלא אם כן יחליט
בית הדין על דחיה נוספת.
 8.17מזכיר בית הדין ידאג לכך שיתנהל פרטיכל מכל דיון אשר
ישקף את מהלכו .פרטיכל הדיון בבית הדין יהיה טעון אישור אב
בית הדין אחרי הערות הסניגור והתובע .במקרה של דיון בפני דן
יחיד ,יערך הפרטיכל על-ידי השופט בטופס מתאים.

 .9סדרי בית הדין
בפרק זה ,מקום בו נאמר "בית הדין" ,הכוונה היא גם לדן יחיד,
וזאת כאשר ההליך הוא בפני דן יחיד  -אלא אם נקבע במפורש
הסדר מיוחד לגבי הליך בפני דן יחיד.
 9.1מזכיר בית הדין יציג את הנוכחים.
 9.2התובע יקרא את כתב האישום.

 9.3בית הדין ישאל את הנאשם אם הוא מודה באשמה.
 9.4לאחר תשובת הנאשם יהיה רשאי התובע להציג את ראיותיו.
הנאשם יהיה זכאי לחקור את עדי התביעה .לאחר מכן יהיה
הנאשם רשאי להציג את ראיותיו .התובע יהיה זכאי לחקור את
הנאשם ואת עדי ההגנה.
לא ייחקר הנאשם על-ידי התובע ,אלא אם בחר הנאשם להעיד
או להשיב לשאלות עובדתיות של בית-הדין .בחירתו של נאשם
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שלא להעיד או שלא להשיב לשאלות עובדתיות של בית-הדין
יכולה לשמש כחיזוק לראיות כנגדו.
כל צד יהיה רשאי בתורו להגיש מסמכים שונים כראיה.
 9.5התובע והנאשם ישמיעו את סיכומיהם בזה הסדר.
 9.6בית הדין ייתן את הכרעת הדין וינמקה.
 9.7נמצא הנאשם אשם  -ישא התובע בדרישה לעונש ,ולנאשם
תינתן אפשרות להביא עדי אופי ולטעון טענותיו לענין העונש.
בית הדין יגזור את עונשו של הנאשם מתוך העונשים המפורטים
בפרק  10להלן.
 9.8בקביעת גזר הדין יתחשב בית הדין ,בין השאר ,בחומרת
העבירה ,בתוצאותיה ,במידת הזדון של ביצועה ,בתכנון או
בספונטניות של הביצוע ,בהרשעות קודמות של הנאשם,
ובשיקולים של מדיניות ענישה.
 9.9הכרעת הדין וגזר הדין יינתנו פה אחד או ברוב דעות ,בצירוף
נימוקים.
 9.10הכרעת הדין וגזר הדין ייקראו באוזני הנאשם .בנוסף על כך
יימסר לו העתק פסק הדין ביד או בדואר רשום.
 9.11גזר הדין יקבל תוקף לאחר  14יום מתאריך מסירתו לנאשם
ביד או בדואר רשום ,אלא אם כן הוגש במשך זמן זה ערעור.
במקרה זה תידחה ההוצאה לפועל עד להחלטה בערעור.
 9.12העתקי פסק הדין יומצאו לראשי היחידות אליהן
משתייכים הנאשם והמתלונן ,לדיקן הסטודנטים ,לדיקן לימודי
הסמכה ,לאגודת הסטודנטים ,למתלונן ,ובמקרה של עבירה
אקדמית גם למורה האחראי על המקצוע שבגינו נעברה העבירה.
 9.13בית-הדין אינו קשור בסדרי נוהל פורמליים .מהלך המשפט
ייקבע לפי מיטב הבנתו של אב בית-הדין ,כדי להבטיח את מלוא
האפשרות של בירור העניין הנדון .להשגת מטרה זו רשאי בית
הדין לתקן כל פגם או טעות בכל הליך ,וליתן הוראות בכל עניין
אחר ככל שייראה לו צודק.
 9.14פרטי העבירה ופסק הדין יפורסמו בכל מקרה .בדרך כלל,
יצווה בית הדין גם על פרסום שם הנאשם ,אלא אם קיימות
נסיבות מיוחדות לאי פרסום השם .ואולם ,פסק דין שיש עליו
זכות ערעור לא יפורסם ,אלא לאחר שנסתיים הערעור או שעבר
המועד החוקי להגשתו.
 9.15לאחר שהוגש כתב אישום נגד סטודנט הנמצא בהליכי סיום
לימודיו ,ישהה דיקן לימודי הסמכה את כל ההליכים ואת
הענקת התואר עד לאחר סיום משפטו .בית-הדין רשאי לאשר
המשך הליכי הסיום אך ההחלטה על הענקת התואר תתקבל רק
לאחר סיום משפטו ,וסיום החובות )כגון קנס כספי או עבודת
שירות( עקב משפטו.

 .10העונשים
בפרק זה ,מקום בו נאמר "בית הדין" ,הכוונה היא גם לדן יחיד ,וזאת
כאשר ההליך הוא בפני דן יחיד – אלא אם נקבע במפורש הסדר מיוחד
לגבי הליך בפני דן יחיד.
ואלה העונשים על עבירות משמעתיות:
 10.1נזיפה.

 10.2קביעת ציון " "0בבחינה ,בבוחן ,בעבודה ,בפרויקט,
במעבדה ,בתרגיל ,או במשימה לימודית אחרת.
 10.3קביעת ציון " "0במקצוע.
 10.4ביטול הזכות לקבלת :פרס לימודים ,מילגות לימודים ,דיור
במעונות ,שימוש במתקני הספורט ,רשות להכנסת רכב לטכניון,
השתתפות בחילופי סטודנטים במסגרת איאסט"א ,שליחות
להשתלמות בחו"ל במסגרת המרכז לחילופי סטודנטים ,וכיו"ב
היתרים ,הטבות או זכויות יתר  ,או כל צירוף של הנ"ל ולתקופה
שתיקבע ע"י בית-הדין.
 10.5ביטול לימודי הסטודנט בטכניון ,לרבות מקצועות בהם קבל
פטור מלימודים ,החל מן הסמסטר שבו נעברה העבירה ,כולם
או חלקם.
 10.6הרחקת הסטודנט מלימודים בטכניון למספר קצוב של
סמסטרים ,אחד או יותר .בכלל זה ,הרחקה מלימודים בסמסטר
בו נגזר הדין.

 10.7הרחקת הסטודנט מלימודים בטכניון לצמיתות.
 10.8איסור כניסה לתחום הטכניון או לחלקו לתקופה קצובה או
לצמיתות.
 10.9עבודות שרות ,כגון :שמירה ,סיוע בספריות ,מעבדות או
מתקני הספורט .משך העבודה ומועדיה יקבעו בגזר הדין
ויתואמו עם הגוף המקבל את עבודת השרות.
 10.10פיצוי בגין נזק חומרי שנגרם לרכוש הטכניון ו/או לאיש
הטכניון ,עד פי  5מערך הנזק שנגרם) .ר' גם סעיף (10.22
 10.11בעבירות לפי סעיף ) 4.13ג( יוטל עונש מינימלי של קנס
כספי בגובה פי  3מערך הפריט או הספר  -ובכל מקרה לא יותר
מפי  5מערך הפריט או הספר  -אלא אם יקבע בית-הדין,
מטעמים מיוחדים שיירשמו ,כי אין להטיל את עונש המינימום
הנ"ל) .ר' גם סעיף .(10.22
 10.12קנס כספי בשיעור שלא יעלה על מחצית שכר לימוד שנתי
של סטודנט מן המנין )להלן :שכ"ל( כאשר הדיון הוא בפני בית-
דין ,או שליש שכ"ל כאשר הדיון הוא בפני דן יחיד )ר' גם סעיף
 .(10.22לא יוטל קנס כספי על עבירה על-פי סעיף .4.10
 10.13החזרת המלגות ,או כל חלק מהן ,אשר הסטודנט קיבל
מביה"ס לתארים מתקדמים או מרשות מוסמכת אחרת.
 10.14כל עונש או דרישה לביצוע פעולה שיימצאו על-ידי בית-
הדין סבירים ומתאימים בנסיבות העניין.
הוראות כלליות לעניין הטלת העונשים:
 10.15נמצא סטודנט אשם במעשה שיש בו כדי לשפר ציון או
להשיג יתרון אקדמי עבורו או עבור סטודנט אחר בדרך לא כשרה
והמעשה יש בו כדי להשפיע על הציון של הבחינה או של בחן או
של עבודה סמסטריאלית ,יהיה העונש המינימלי על עבירה כזו
העונש הנקוב בסעיפים  10.3ו ,10.6-אלא אם יקבע בית-הדין,
מטעמים מיוחדים שיירשמו ,כי אין להטיל את עונש המינימום
הנ"ל.
 10.16את העונשים המפורטים בסעיפים ,10.9 ,10.6 ,10.5 ,10.4
 10.12ו 10.13-ניתן להטיל בפועל או על תנאי.
 10.17העונשים  10.6 ,10.5ו 10.7-יחולו על לימודי הסטודנט בכל
מסגרת שהיא ,חוץ או פנים טכניונית ,אלא אם כן ציין בית-הדין
אחרת.
 10.18בסמכות בית-הדין להשית על נאשם אחד או יותר
מהעונשים המפורטים בפרק זה.
 10.19סטודנט שהורשע והוטל עליו עונש כמפורט בסעיפים ,10.5
 10.6או  ,10.7לא ייכלל ברשימת מצטייני דיקן או מצטייני נשיא
בסמסטר או בסמסטרים כפי שנפסק בגזר-הדין ,גם אם הישגיו
בלימודים מזכים אותו בכך.
 10.20בתקופת הרחקה מלימודים לא יהיה ניתן לצבור נקודות,
לצורך לימודים בטכניון ,ע"י לימודים בכל מסגרת שהיא ,חוץ או
פנים טכניונית.
 10.21נגרם נזק לטכניון בצורה כלשהי על ידי המעשה שבו
הורשע הנאשם ,רשאי בית-הדין או שופט דן יחיד להטיל על
הנאשם ,בנוסף לכל עונש גם ביצוע פעולה מסוימת ו/או לשאת
בתשלום מסוים לשם תיקון המעוות ,בכלל זה לקבוע מועדים
לביצוע הפעולה ו/או התשלום .הוטל על הנאשם תשלום כלשהו,
יהווה הדבר חוב של הנאשם לטכניון ,ודינו כדין שכר לימוד.
הערה:אין תקנון זה סותר את הכלל ,כי מוסדות הטכניון
הנוגעים בדבר ,רשאים לגבות תמורה מלאה או חלקית מסטודנט
או מקבוצת סטודנטים על נזק שנגרם על ידיהם לרכוש הטכניון,
למעבדות וכד' ,בלי להזדקק לבית-הדין.
 10.22בכל מקרה בו הושת קנס כספי ,ישולם הקנס תוך  30ימים
מיום מתן גזר-הדין ,אלא אם יצוין במפורש אחרת בגזר-הדין.
הקנס יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מתום  30ימים ממועד
מתן גזר-הדין ועד למועד הפירעון בפועל .בית-הדין רשאי להורות
כי הקנס ישולם בתשלומים כפי שיקבע.

*טעון אישור הסנט.
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תקנון משמעתי

 .11ערעור
 11.1התובע או הנאשם רשאים להגיש ערעור על פסק הדין בתוך
 14ימים מיום המצאת פסק הדין .ניתן גזר הדין בנפרד מהכרעת
הדין ,יהיה המועד להגשת ערעור  14ימים ממועד המצאת גזר
הדין.
מועד ההמצאה הינו מועד ההקראה אם ניתנה ההחלטה בנוכחות
הצדדים ,או יומיים לאחר מועד שליחתה בדואר רשום לכתובת
הנאשם כפי שהיא רשומה בטכניון – אם ניתנה שלא בפניו.
 11.2הערעור המנומק יוגש בכתב בשני עותקים למזכיר בית הדין
שיעביר עותק ממנו לצד האחר תוך  7ימים מיום קבלתו.
 11.3בית-הדין לערעורים יישב בהרכב של שלושה שופטים .יו"ר בית-
הדין לערעורים ירכיב את מושב בית הדין לערעורים כקבוע בסעיף 8.8
לעיל .לא יישב במושב בית-הדין לערעורים שופט אשר דן בערכאה
הראשונה בעניין עליו מוגש הערעור.יו"ר בית-הדין לערעורים יבקש
ממזכיר בית הדין לתאם מועד ומקום לשמיעת הערעור ויוציא הזמנות
לצדדים ולמשקיפים כמפורט בסעיף .8.14
 11.4בדרך כלל ידון בית-הדין לערעורים על סמך החומר שהיה לעיני
בית-הדין המשמעתי ולא יוכל צד להביא ראיות נוספות אלא לאחר
שיקבל רשות מבית-הדין לערעורים לכך .בית-הדין לערעורים מיוזמתו
רשאי אף הוא להזמין כל עד שיראה בעיניו כדרוש.
 11.5בית-הדין לערעורים אינו קשור בסדרי נוהל פורמליים .מהלך
המשפט ייקבע לפי מיטב הבנתו של אב בית-הדין ,כדי להבטיח את
מלוא האפשרות של בירור העניין הנדון .להשגת מטרה זו רשאי בית
הדין לתקן כל פגם או טעות בכל הליך ,וליתן הוראות בכל עניין אחר
ככל שייראה לו צודק.
 11.6דיוני בית-הדין לערעורים יהיו בפני הצדדים וכל צד יהיה רשאי
להביא בפני בית-הדין את טיעוניו .הצד המערער ראשון והמשיב
לאחריו.
 11.7בסמכות בית-הדין לערעורים לאשר את פסק הדין ,לבטלו או
לשנותו ,להקל בעונש או להחמיר בו וכל זאת במסגרת העונשים
הקבועים בפרק  10לעיל.
 11.8החלטות בית-הדין לערעורים תינתנה פה אחד או ברוב דעות,
ובצירוף נימוקים.
 11.9פסק הדין בערעור יכול להינתן בנוכחות הצדדים ויכול להינתן
מאוחר יותר על ידי משלוחו לצדדים בדואר רשום.
 11.10העתקי פסק הדין יומצאו לראשי היחידות אליהן משתייכים
הנאשם והמתלונן ,לדיקן הסטודנטים ,לדיקן לימודי הסמכה ,לאגודת
הסטודנטים ,למתלונן ,ובמקרה של עבירה אקדמית גם למורה האחראי
על המקצוע שבגינו נעברה העבירה.
 11.11פסק הדין של בית-הדין לערעורים הוא סופי ,ויכנס לתוקפו מיד
עם מסירתו ביד או בדואר רשום לנאשם ,פרט למקרה בו נגזר על
הנאשם עונש של הרחקה מהטכניון לצמיתות או איסור כניסה
לצמיתות.

 .12דיון משמעתי חוזר
 12.1יו"ר בית-הדין המשמעתי רשאי ,לבקשת תובע ,דיקן לימודי
הסמכה או מי שהורשע בדין משמעתי ,להורות על עריכת דיון
משמעתי חוזר.
 12.2לא יורה יו"ר בית-הדין המשמעתי על עריכת דיון משמעתי
חוזר ,אלא אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
 התגלו עובדות או נסיבות חדשות אשר לא היו ידועות ,ולא ניתןהיה להשיגן ,במהלך הדיון המשמעתי.
 יש בעובדות או בנסיבות חדשות אלו כדי לשנות לכאורה אתתוצאות הדיון המשמעתי.
 השארת תוצאות הדיון המשמעתי על כנן תגרום למורשע נזקשל ממש.
 במועד הגשת הבקשה המורשע הינו סטודנט הטכניון ,או לאחלפו שנים-עשר חודש ממועד סיום לימודיו בטכניון.
ואולם ,רשאי יו"ר הסנט ,במקרים מיוחדים ובהחלטה מנומקת ,להתיר
הגשת בקשה לעריכת דיון משמעתי חוזר אף אם חלפו שנים-עשר חודש
ממועד סיום לימודיו של המורשע בטכניון.
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 12.3החלטתו של יו"ר בית-הדין המשמעתי בבקשה לעריכת דיון
משמעתי חוזר ,ושל יו"ר הסנט בבקשה להתיר הגשת בקשה
לעריכת דיון חוזר ,תהיה סופית.

 .13חנינה
 13.1במקרה של הרחקה לצמיתות או איסור כניסה לצמיתות יושהה
ביצוע גזר הדין לתקופה של  14יום לאחר הודעת גזר הדין לנאשם,
שיהיה רשאי תוך אותה תקופה להגיש בקשת חנינה לנשיא הטכניון.
הוגשה בקשה כנ"ל ,יכנס גזר הדין לתוקף עם קבלת תשובת הנשיא
ובהתאם לתשובה .לא הוגשה בקשת חנינה במועד האמור יהפך גזר הדין
לסופי בתום התקופה של  14יום מיום הכרזתו כנ"ל.
 13.2הורחק הנאשם מהטכניון לצמיתות ,יהיה רשאי לפנות לנשיא
הטכניון לאחר שלוש שנים מיום שהורחק ,בבקשה לאפשר לו חידוש
לימודיו בטכניון .הנשיא ,לאחר התיעצות עם דיקן לימודי הסמכה ,יהיה
רשאי להתיר לנאשם את חידוש לימודיו.
התנאים לחידוש הלימודים ייקבעו ע"י דיקן לימודי הסמכה.

 .14הוראות כלליות
 14.1התקנון המשמעתי לא בא לגרוע או להתערב באחריות או חובה של
סטודנט כלשהו לפי כל דין במדינת ישראל אלא להוסיף עליהן.
 14.2התעורר תוך כדי בירור האשמה או דיון בהליך משמעתי חשש
לכאורה לעבירה פלילית כהגדרתה בסעיף  268לחוק העונשין תשל"ז -
 , 1977תימסר הודעה על כך ליועץ המשפטי לממשלה או לבא כוחו.
 14.3אין בתקנון זה כדי לגרוע מסמכויותיו האקדמיות של המורה.

 .15החלטות ביניים
 15.1משהוגש כתב האישום ויו"ר בית-הדין המשמעתי קבע הרכב לבית-
הדין ,רשאי בית-הדין  -בהרכבו המלא או על-ידי אב בית הדין לבדו  -על
פי בקשה או ביוזמתו ,לתת החלטת ביניים .החלטת ביניים תינתן
במקרה בו קיים חשש להפרעה בשגרת הפעילות בטכניון ו/או לפגיעה
בסדר הציבורי בשטח הטכניון ו/או לפגיעה פיזית או אחרת בפרט או
פרטים בטכניון ו/או במקרים מיוחדים אחרים ,הדורשים – מטעמים
שיירשמו – נקיטה בצעד זה.
 15.2החלטת ביניים יכולה לכלול ,בין השאר ,איסור להימצא בשטח
הטכניון או בחלקים מסוימים בו ,לרבות במעונות גם אם משמעות
ההרחקה היא פגיעה ביכולתו של הסטודנט למלא חלק מחובותיו
האקדמיות.
 15.3קודם למתן החלטת ביניים תתקבל תגובת הנאשם ,אולם אם
הנסיבות מחייבות זאת תתקבל החלטה גם בלי קבלת תגובתו.
 15.4הנאשם רשאי ,עם שינוי בנסיבות ,לפנות בכל עת לבית-הדין ולבקש
ביטול החלטת ביניים או שינויה.
 15.5החלטת ביניים תינתן לזמן קצוב או עד למועד כניסת פסק הדין
לתוקף ,ויכולה לכלול תנאים מפסיקים .החלטת ביניים שניתנה על-ידי
ההרכב יכולה להסמיך את אב בית הדין לבטלה ,לחדשה או לשנותה
בנסיבות שיירשמו.
 15.6תוקף החלטת ביניים יפוג עם תום הזמן הקצוב בהחלטה או עם
כניסת פסק הדין לתוקפו או עם הפסקת ההליך המשמעתי -המוקדם
מבין שלושת המועדים.
 15.7ניתנה החלטת ביניים  -ייעשה מאמץ לסיים את הדיון המשמעתי
תוך  45יום )למעט חופשת הקיץ(.
 15.8בסעיף זה "בית-הדין המשמעתי"  -לרבות דן יחיד לפי פרק 6
לתקנון.
 15.9סעיפים  ,15.1 - 15.8יחולו בשינויים המחויבים גם על הליך ערעור
לפי פרק  11לתקנון.

