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הגדרות
 .1אוניברסיטה



אוניברסיטת חיפה.

 .2נשיא



הנשיא או נשיא בפועל או משנה לנשיא או ממלא מקו לנשיא.

 .3רקטור



רקטור האוניברסיטה או פרורקטור בהעדרו של הרקטור.

 .4דיק



דיק הפקולטה הנוגעת בדבר ,או פרו דיק בהעדרו של הדיק.

 .5עובד אקדמי



מי שנושא משרת הוראה ,הדרכה או מחקר מטע האוניברסיטה ובד"כ
כל מי שממלא תפקיד על פי מינוי מטע השלטונות האקדמיי
באוניברסיטה.

 .6התקנו



תקנו חובותיו של העובד האקדמי.

 .7ביתדי



ביתהדי למשמעת אשר הוק על פי התקנו.

 .8בעלדי



נאש ,מאשי ומתלונ.

 .9שופט



כל חבר ביתהדי או ועדת הערעורי לרבות אב ביתהדי ויו"ר הועדה.

 .10ועדת הערעורי 
 .11עבירה



ועדת הערעורי של ביתהדי למשמעת אשר הוקמה על פי התקנו.
הפרת חובה מחובותיו של העובד האקדמי לפי התקנו.

א .חובותיו של העובד האקדמי
 .1עובד אקדמי חייב למלא את תפקידי ההוראה ,המחקר והמינהל שלשמ נתמנה או נבחר,
כגו:
א .להשתת( בהוראה במספר השעות השבועיות שנקבעו לו בהתא לצרכי ההוראה ,ולפי
מספר שבועותהלימוד שנקבעו בלוחהשנה האקדמית .עליו להשתת( בהרצאות,
תרגילי ,סמינרי ,מעבדות ,הדרכה קלינית ,וכל צורה אחרת של הוראה והדרכה
במקצועו .במקרה שאי העובד מורה באופ עצמאי ,עליו למלא את תפקידי העזרה
בהוראה בהתא להוראות המורי הממוני עליו.
ב .להדרי* את תלמידיו )כולל :תלמידי המחקר( ולהושיט לה כל עזרה לש
התקדמות בלימודיה או במחקריה .עליו לדאוג שיקבלו ההכשרה המקצועית
והמדעית הטובה ביותר שהוא מסוגל לתת לה.
ג .להכי שאלוני ,לתק עבודות בכתב ,להיות נוכח בהתא לצור* בזמ הבחינות בכתב
ובבחינות בעלפה ועליו לדאוג להערכת עבודותגמר ועבודות דוקטורט – מתו* שיתו(
– פעולה מלא ע חבריו בחוג הלימודי.
ד .להשתת( בעבודת חוגו או יחידתו בקביעת תכניות הלימוד וכל פעולה משותפת אחרת.
עליו להשתת( בקביעות בעבודת הגופי שאליה הוא שיי* בתוק( משרתו ,כגו:
מועצת הפקולטה או הסינט ,ובועדות שנתמנו עלידי גופי אלה או גופי אחרי
ולמלא את התפקידי שנתמנה לה באוניברסיטה.
ה .המורה שנתמנה או נבחר לראש חוג או יחידה ,חייב למלא את תפקידי ההנהלה
בנאמנות ,לקד את התפתחות היחידה או החוג ,ולדאוג לטובת העובדי שהוא
ממונה עליה ,להושיט לה עזרה והדרכה במחקר ובכל פעולות אקדמיות אחרות.
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ו .לעסוק במחקר לפי מיטב יכולתו.
 .2עובד אקדמי חייב להתנהג אישית ומקצועית בצורה הולמת ע"פ כללי האתיקה המקובלי
במוסדות אקדמיי ביחס למוסדות האוניברסיטה ,לחבריו לעבודה ,לתלמידיו ,לתקנוני
האוניברסיטה ולרכושה.
 .3המפר חובה לפי התקנות הכלליות המחייבות כל עובד אקדמי עלול להיתבע בפני
המוסדות הממוני על משמעת אקדמית ויהיה צפוי לעונשי בהתא לתקנו זה.
ב .המוסדות הממוני על המשמעת והרכב
 .4שלש רשויות יהיו ממונות על המשמעת:
א .הדיק או הרקטור
ב .ביתהדי למשמעת
ג .ועדת הערעורי של ביה"ד למשמעת
 .5בהעדרו של הרקטור יפעל הפרורקטור .בהעדרו של הדיק ,או במקרה שהדיק נוגע לעני
באופ אישי – ימלא את מקומו הפרו – דיק .א הדיק עצמו נאש בעבירה על המשמעת,
יפעל בתור אינסטנציה ראשונה הרקטור.
 .6ביתהדי למשמעת יהיה מורכב מחמישה חברי ובכל בירור ישתתפו שלשה שופטי :שני
חברי מבי הסגל האקדמי ,וחבר אחד מטע הועד הפועל .במקרה שהנאש הוא
פרופסור מ המני )או שני הצדדי ה פרופסורי מ המני( ,יהיו שני השופטי
האקדמיי פרופסורי מ המני ,במקרה שהנאש או אחד הצדדי
הוא פרופסורחבר או מרצה בכיר ,יהיה שופט אחד פרופסור מ המני ושופט שני
פרופסורחבר או מרצה בכיר ,במקרה שהנאש או אחד הצדדי הוא מרצה או מדרי* או
אסיסטנט ,יהיה אחד השופטי פרופסור מ המני ואחד מרצה .לביתהדי יהיה יו"ר,
האחראי להנהלת פעולות ביה"ד ולהרכבת חבר השופטי בשביל כל מקרה ומקרה לפי
הסדר הנ"ל .היו"ר יהיה מבי חברי הסינט ,והסינט בזמ בחירת השופטי יקבע אחד
פרופסורי מ המני כיו"ר.
בהתא לפסקה הראשונה של סעי( זה יבחר הסינט בארבעה חברי לביה"ד למשמעת:
שני פרופסורי מ המני ,פרופסורחבר או מרצה בכיר אחד ,מרצה אחד וארבעה ממלאי
מקו באות הדרגות .הועדהפועל יבחר חבר אחד ממלא מקו אחד מבי חבריו .מש*
הכהונה של חברי ביתהדי למשמעת יהיה שלש שני.
 .7וועדת הערעורי של ביתהדי למשמעת תהיה מורכבת מהנשיא ,הרקטור ועוד חבר
בדרגת פרופסור מ המני שאיננו נמנה ע ביתהדי המשמעתי .במקרה של נסיבות
מיוחדות או לפי בקשת אחד הצדדי ,יהיה הנשיא רשאי למנות לדיו בערעור מסויי
ועדת ערעורי בהרכב מיוחד והוא :הנשיא ,הרקטור ,ומני בלתי זוגי מבי חברי הועד
הפועל .המתלונ לא ישב בדי בתלונתו .היה הרקטור המתלונ ,יכה בועדת הערעורי
ממלא מקומו .היה הנשיא המתלונ – יהיה חבר ועדת הערעורי ממלא מקומו.
מש* הכהונה של ועדת הערעורי של ביתהדי למשמעת יהיה שלש שני.
ג .סמכויות הגופי הממוני על המשמעת
 .8הדיק יטפל בעבירות בשטח ההוראה ובעבירות קלות מסוגי אחרי ,במידה שה
שייכות למסגרת הפקולטה .הרקטור יטפל בעבירות דומות שה מחו -למסגרת הפקולטה .עבירות
קלות ההולכות ונשנות וכ עבירות חמורות יותר יועברו עלידי הדיק או הרקטור – לפי שקול
דעת – לביה"ד למשמעת .הרשות בידי הנשיא או הרקטור להפנות ביזמת ה את הבירור ישר
לביה"ד למשמעת.
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 .9ביתהדי למשמעת יטפל:
א .בעבירות קלות ההולכות ונשנות והעבירות חמורות ,שהועברו אליו עלידי הדיק או
הרקטור.
ב .בעבירות שבירור יופנה באופ ישיר לביה"ד ע"י הנשיא או הרקטור.
 .10ועדת הערעורי של ביה"ד למשמעת תדו בערעורי נגד פסקידי של ביה"ד למשמעת.
את הערעור יוכל להגיש התובע או הנאש.
 .11במקרה פיטורי של מורה לרגל הפרת משמעת ולאחר פסקדי של הגופי המוסמכי
לכ* ,יוכל הוא לערער בפני הועדהפועל ,שהוא האינסטנציה הסופית בעני זה .א יתעורר
צור* בהסמכת ועדה נוספת מטע הועדהפועל לדיו בנושאי אלה ,יוחלט על הרכבה
במועד מאוחר יותר .הועדה תכלול את נציג ארגו הסגל האקדמי.
ד .ענשי
 .12הענשי יהיו:
א .התראה בכתב
ב .נזיפה ע הודעה במועצת הפקולטה או בסינט או בועדהפועל )או בגופי אחרי מעי
אלה(
ג .הפסקת חברות בועדות או הרחקה מתפקידי מינהליי אחרי
ד .הפסקת שירות לתקופה מסויימת
ה .פיטורי מהאוניברסיטה ע פיצויי
ו .פיטורי מהאוניברסיטה בלי פיצויי
 .13נוס( על ענשי אלה יכול ביה"ד למשמעת או ועדת ערעורי לחייב את הנאש בפעולה
מסויימת לש תיקו המעוות ,וכ יוכל לחייבו בתשלו פיצוי כספי ,במקרה שפעולתו
גרמה להפסד כספי לחבר ,לתלמיד או לאוניברסיטה.
 .14כל ביטול של הוראה ללא סיבה מספקת ,ולו ג של שעות ספורות ,יגרור אחריו ניכוי
מתאי מהמשכורת ,אלא א המורה יקבל על עצמו להשלי את ההוראה )עד כמה
שהדבר אפשרי בלי גרימת נזק לתלמידי( עלידי הוספת שעות ותו* אישור הדיק ,ויש
לראות בניכוי תקנה אדמיניסטרטיבית גרידא ,כפי שהיא קיימת לגבי עובדי
אדמיניסטרטיביי .נוס( על ניכוי משכורת ,יוכל ביטול שרירותי של תפקידי הוראה
לגרור אחריו ג הטלת אחד הענשי המפורטי בסעי( .12
 .15בסמכותו של הדיק או הרקטור יהיה להטיל א* ורק את העונש של ההתראה בכתב .על
עונש זה יש לנאש זכות ערעור בפני ביתהדי המשמעתי ,בהתא להליכי שנקבעו
בפרק הד בהגשת ערעור על החלטות ביתהדי המשמעתי .החלטת ביתהדי המשמעתי
על ערעור כנ"ל היא סופית.
 .16סמכות של ביה"ד למשמעת ושל ועדת הערעורי יהיה להטיל את כל הענשי.
 .17סירוב מצד העובד האקדמי לציית לפסקהדי שהוטל עליו ייחשב לפגיעה חמורה ביותר
באוניברסיטה ,ויובא לבירור בפני ועדת הערעורי ,אשר תשב בסמכות של ביה"ד
למשמעת .איציות לפסקהדי ייחשב לעבירה נוספת אשר עליה תהיה רשאית ועדת
הערעורי להטיל עליו עונש של הפסקה זמנית או הפסקה מוחלטת של שירות
באוניברסיטה בלי פיצויי.
 .18הנהלת האוניברסיטה תוציא לפועל פסקידי סופיי הנידוני בתקנו זה.
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כללי הנוהל של בית הדי למשמעת אקדמית
א .הגשת משפט
 .1אשמה או תלונה
כל תלונה תוגש לרקטור ולדיק בכתב באמצעות המזכיר האקדמי .מצאו הרקטור
והדיק שאי מקו להגיש אשמה ,רשאי המתלונ להפנות את תלונתו במישרי לבית
הדי באמצעות המזכיר האקדמי .אול אב ביתהדי רשאי לא להביא את התלונה
לדיו ,א – לדעתו – אינה מגלה עבירה הראויה לדיו .הוגשה התלונה ע"י הנשיא או
הרקטור ,ידו בה ביתהדי.
 .2פרטי ההאשמה או התלונה
כתב אשמה או תלונה צריכי לפרש במידה מספקת של ודאות את העניני הבאי:
א .שמות בעליהדי ,תאר וכתבת
ב .מהות האשמה ותיאור העובדות הצריכות לעני
ג .רשימת המסמכי שיש בה כדי להוכיח את האשמה ,והעתק
ד .שמות העדי שהמתלונ מציע להזמינ.
 .3מסירה לדי
המזכיר האקדמי יכי בהקד האפשרי ,שבעה העתקי של כתב האשמה או התלונה
המיועדת לביתהדי כנ"ל וימסור:
א .שלושה מה לאב ביתהדי יחד ע כתב האשמה המקורי והמסמכי הרצופי
לו ,א ישנ כאלה
ב .העתק לנשיא
ג .העתקי לרקטור ולדיק
ד .העתק לנאש ,בדואר רשו.
ב .סדרי הדי
 .4מועד המשפט
מצא אב ביתהדי ,כי העני הוא בגדר שיפוטו של ביתהדי וכי כתבהאשמה או
התלונה נער* בהתא לדרישות הסעי(  2דלעיל ,יקבע את הרכב השופטי לבירור
התלונה ,את המועד ואת המקו לשמיעת המשפט ,אשר יתקיי תו* חודש ימי מ
המסירה לדי ,פרט לתקופה של פגרתהקי ,-א לא נת להרכיב בה ביתהדי.
הודעה על כ* תישלח לשופטי היושבי בדי ולבעלי הדי לפחות שבועיי לפני
המועד הקבוע.
 .5ישיבת בית הדי
ביתהדי ישב בדלתיי סגורות ,אול הנשיא ,הרקטור והדיק רשאי להיות נוכחי
בעת ישיבת ביתהדי.
 .6דיו בהעדר בעלדי
א( לא הופיע המאשי או המתלונ בשעת הדיו ללא סיבה מספקת ,רשאי ביתהדי
לבטל את התלונה ,ללא זכות לחדשה.
ב( לא הופיע הנאש בשעת הדיו ללא סיבה מספקת ,רשאי ביתהדי לדונו שלא בפניו.
 .7דחיית המשפט
ביתהדי רשאי לדחות את שמיעת המשפט או את המשכו מיו ליו או לכל תארי* אחר,
ובלבד שתינת הודעה מספקת לבעליהדי.
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 .8טענת הנאש
בפתיחת המשפט יישאל הנאש ,א מודה הוא באשמה או בעובדות המפורטות באשמה
או בתלונה ,בכול או במקצת .שתיקת הנאש תיחשב כאיהודעה .הנאש זכאי לדרוש,
כי לפני תחילת הדיו יינתנו לו פרטי נוספי לש הבהרת הפרטי לגבי כתה האישו.
בקשה לקבלת פרטי אלו יגיש הנאש בכתב לפני הישיבה .אב ביתהדי יחליט א
העובדות מפורטות דיי או א יש צור* בפרטי נוספי .החליט אב ביתהדי להעתר
לבקשה ,תמסר הודעה לתובע להמציא לנתבע ,ע העתק למזכיר ביתהדי ,את הפרטי
עד תחילת הדיו.
לא המציא התובע הפרטי המבוקשי בעוד מועד ,רשאי ביתהדי להחליט לפי בקשת
הנאש ,לבטל את האישו רק א יהיה סבור שלפי הנוסח הקיי נשללת אפשרות הוגנת
מ הנאש להתגונ.
 .9פרשת הראיות
לא הודה הנאש באשמה או בחלק הימנה ,תינת הזדמנות למאשי או למתלונ
להוכיחה ,כפו( לזכותו של הנאש להביא ראיות כדי להזי את הראיות שהובאו נגדו.
 .10עדי
א( כל בעלדי רשאי להזמי עדי ולחקור חקירה נגדית את עדי יריבו
ב( ביתהדי עצמו רשאי להזמי עדי א יראה צור* בכ*
ג( כל עד חייב לפני מת עדותו להבטיח בה צדק שיגיד את האמת
ד( כל עובד אוניברסיטה שהוזמ עלידי ביתהדי חייב להופיע ולהעיד.
 .11כללי סדר הדי וראיות
א( ביתהדי אינו קשור בהלכות סדר הדיו ובדיני הראיות הנוהגי לפי חוקי המדינה
ב( בית הדי רשאי לקבל ראיות ג מתו* מסמכי או בכל דר* נאותה אחרת ,ובלבד
שלא יקבל ראייה כלשהי שלא במעמד בעליהדי הזדמנות מספקת להיות נוכחי
בשעת קבלת הראייה.
 .12צירו טוע
כל בעלדי רשאי להעזר בהופעתו בפני ביתהדי עלידי חבר מהסגל האקדמי ,אשר יוכל
להיות נוכח בשעת הדיוני ולהשתת( בה השתתפות פעילה .במקרי יוצאי מהכלל,
בה לא השיג הנתבע חבר מהסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה ,יוכל להעזר בחבר
מהסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה ,יוכל להעזר בחבר סגל ממוסד אקדמי אחר,
לאחר שקבל לכ* אישור מאב ביתהדי.
 .13סיו המשפט
בתו שמיעת המשפט תינת הרשות לכל בעלדי או לטוע שצור( עלידו לסכ את
טענותיו ולנאש תינת רשות הדיבור האחרונה.
 .14פסק הדי
ביתהדי יוציא את פסקדינו ברוב דעות ויקרא אותו לבעלי הדי בישיבת ביתהדי ,ולא
יאוחר מתו חמישה עשר יו מיו סיו המשפט.
נמצא הנאש אש ,יורשה הנאש לתת טע ,למה לא ייענש או למה יוקל בענשו ,ואחרי
כ יוציא ביתהדי את גזרדינו.
פסקהדי ייכנס לתקפו מיד ע קריאתו ,פרט למקרי שבה יש זכות ערעור .א
הערעור לא הוגש ,ייכנס פסקהדי לתקפו ע תו המועד הערעור.
העתק פסקהדי ,לרבות גזרהדי ,יימסר בכתב לבעלי הדי ,לנשיא ,לרקטור ולדיק תו*
עשרה ימי.
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ג .ערעורי
 .15הודעת ערעור
כל ערעור יוגש בכתב למזכיר האקדמי תו* עשרה ימי מיו מסירת פסקהדי למערער.
כתב הערעור יפרט את נימוקיו והמערער לא יורשה לטעו נימוקי נוספי אלא ברשות
ועדת הערעורי.
המזכיר האקדמי ימסור בהקד האפשרי לכל חברי ועדת הערעורי
העתק מכתב הערעור ,ויצר( אליו העתק מכתב האשמה או התלונה והעתק מפרוטוקול
המשפט בביתהדי.
 .16שמיעת הערעור
הנשיא יקבע את מועד שמיעת הערעור שיהא תו* שלושי יו מיו הגשת הערעור
למזכיר האקדמי ויכנס את ועדת הערעורי.
 .17ועדת הערעורי רשאית:
א .לחות את הערעור לאור החומר שבידה ,א( מבלי לשמוע את טענותיה של בעליהדי
ב .להרשות לבעליהדי להביא בפניה ראיות נוספות ,א תראה נימוק לכ*
ג .להחזיר את העני לביתהדי כדי להשלי את הדיו בנקודה מסויימת
ד .לדחות את הערעור או לקבלו ולשנות את פסקהדי נשוא הערעור כפי שתמצא
לצודק ,לאחר ששמעה את טענות בעליהדי.
 .18ועדת הערעורי תת את פסק דינה בנוכחות הצדדי תו* חמישה עשר יו מיו סיו
שמיעת הערעור.
ד .שונות
 .19סודיות
כל שופט ,כל בעלדי וכל אד אחר אשר עקב כל תפקיד שהוא באוניברסיטה נודעי לו
פרטי על כל אשמה ,תלונה או משפט המתנהל בביתהדי או בועדת הערעורי ,חייב
לשמר בסוד מוחלט.
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