
1 
 

 עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

 תקנון מעונות הסטודנטים

 

 כללי

 מטרה .1

עזריאלי מכללה אקדמית לקבוע את סדרי החיים במעונות הסטודנטים של נועד תקנון זה 
 לפעול יםהמוסמכגופים , את החובות והזכויות של דיירי המעונות ואת הלהנדסה ירושלים

 במעונות.

 הגדרות .2

 זה: בתקנון

וכל מי שיוסמך ע"י  עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים המכללה
 .המכללה או יבוא מטעמה בכל הנוגע לניהול ותפעול המעונות

ה למבנ הסמוכיםמעונות הסטודנטים של המכללה והשטחים  המבנ המעונות
 המעונות.

לרבות תלמידים  ,מכללהואושר כסטודנט מן המניין ב מי שהתקבל סטודנט

 הלימודים הפסיק בפועל אתולא  במכינה השנתית של המכללה,
 .במכללה

להתגורר ע"י המכללה שהורשה  ,להשכלה גבוההאחר סטודנט של מוסד 
 כסטודנט.לעניין תקנון זה יחשב במעונות, 

מועד שקיבל אישור בדבר התקבל למגורים במעונות, מהסטודנט ש דייר
 והסדיר את כל ההתחייבויות הנובעות תום תקופת ההרשאהועד  קבלתו

 ממגוריו בהם.

וכל מי שמתארח בהם עפ"י , לרבות אורח של דייר, כל מבקר במעונות מוזמןאורח או 
 ., אם לאוזה ובהתאם להוראות תקנון

 מנכ"ל המכללה. המנכ"ל

, ובהעדרו מעונותה, לתפקיד מנהל המכללהי "מי שנתמנה, מזמן לזמן, ע המנהל
 לצורך כך. המנכ"למי שימנה 

 מנהל הביטחון של המכללה טחוןימנהל הב
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 למחרת. 07:00 לבין 23:00ובין  16:00 -ל 14:00השעות שבין  שעות מנוחה

 אשר ימונו על ידי נשיא המכללהחברים ארבעה ועדה אשר תורכב מ ועדת המשמעת
קאן הסטודנטים, ידישמש גם כיו"ר הוועדה,  , אשרהמנכ"לכלהלן: 
אגודת הסטודנטים במכללה או יו"ר ו דקנאט הסטודנטים, מנהל/ת

  .נציגו

ועדה בראשות מנכ"ל המכללה, אשר תכלול את המנכ"ל, המנהל,  ועדת המעונות
 מנהל/ת הדקנאט, סמנכ"ל הכספים ויו"ר אגודת הסטודנטים במכללה. 

 מוסד להשכלה
 גבוהה

 להשכלהכל מוסד ישראלי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה כמוסד 
 .(לא כולל שלוחה של מוסד זר)גבוהה ומתוקצב על ידי ות"ת 

מעונות בהתאם דירה בלהתגורר בדירה או בחדר בלדייר הרשאה  הרשאה
 תנאי ההסכם עם הדייר. ול לתקנון זה

 

 תקנון זה נכתב בלשון זכר לצרכי נוחיות אך הוא פונה לגברים ולנשים כאחד.

 

 תחולה .3

 .אורחסטודנט, דייר ותקנון זה חל על כל  .א

, יאושרו ע"י הנהלת המכללה, ובנושאים ועדת המעונות יומלצו ע"יתקנון ים בשינוי .ב
 .מהותים ע"י הוועד מנהל של מכללה

 

 חלקים שלובים .4

שנחתם או הסכם של הדייר ו/הוראות תקנון זה באות להוסיף על הוראות כל התחייבות  .א
 ולא לגרוע מהם. ,למגוריו במעונות ביחסעימו 

 כל תקנון אחר של המכללה. וראות הוראות תקנון זה מתווספות ואינן גורעות מה .ב

 

 מילוי הוראות .5

 ונהליםתקנון זה ואחר הנחיות ולמלא אחר הוראות  חייבים להישמע אורחדייר, סטודנט, ו .א
סגל עובדי המעונות  שיפורסמו בכתב מזמן לזמן ע"י המנהל, ואחר כל הוראה בע"פ של

 עניינים. אשר תינתן מטעמים

 ואנשי הביטחון של מנהל הביטחוןחייבים למלא אחר הוראות  אורחדייר, סטודנט ו .ב
מי מטעמם על ידי או  המכללה, להישמע להוראות הביטחון המיוחדות שינתנו להם על ידם

 מזמן לזמן.

 

 מטרת ההרשאה .6

 בחדראין להשתמש . דייר ישתמש בחדר שיוקצה לו ובדירה בה מצוי חדר זה למגוריו בלבד
 ו/או בדירה לכל מטרה אחרת.
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 זכאות למעונות  .7

 נרשם ללימודים במכללה או סטודנט רשאי להגיש בקשה לזכאות למעונות.  .א

 בתנאים המצטברים להלן: דיור במעונותסטודנט יהיה זכאי ל .ב

מתוכנית לימודים  50% הסטודנט לומד במכללה בתוכנית לימודים של לא פחות מ (1
 .שנתית מלאה

לתואר לתואר )בתוכנית לימודים תוכנית הלימודים עד שנה מעבר ל הסטודנט לומד (2
עד  –עד שש שנים, לתואר שני  –, במסלול ערב עד חמש שנים –ראשון במסלול רגיל 

 (.שלוש שנים

סטודנט שאינו עומד בתנאים לעיל רשאי לבקש זכאות להתגורר במעונות, והמכללה  .ג
 קשתו. הבלעדי, לאשר את בעל פי שיקול דעתה  ,רשאית

 גם את יכולת ההסתגלות של ,בין יתר השיקולים ,בשיבוץ תביא בחשבוןהמכללה  .ד

במסגרת לימודיו במכללה ו/או על פי  ורישומי המשמעת שלו עמידה בתשלומים ,הסטודנט

 .תקנון זה

 כל חוב למכללה, לרבות חוב שכר לימוד, עלול למנוע הרשמה למגורים במעונות.   .ה

מקדים לדיור במעונות, ושיבוץ הדייר במעונות יעשה  עמידה בתנאי הזכאות הינה תנאי .ו
 והחלטות המכללה.  תקנון זהבהתאם ל

ת כלי רכב במכללה ימובהר בזאת כי הרשאה למגורים אינה כוללת זכות או הרשאה לחני .ז
  הניתנת ע"פ חוק. של סטודנט למעט זכות לחנייה  ,או במעונות

 

 ושיבוץ סדרי מגורים .8

ובמידת  , בכפוף להוראות תקנון זהמכללהייקבע על ידי ה שיבוצו של הדייר במעונות .א
 . יתר סדרי המגורים במעונות יקבעו ע"יהסטודנטשציין האפשר, בהתחשב בהעדפות 

לדייר  , מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולהורותשיבוץ זההמנהל שיהא רשאי לשנות 
, אחרים להתגורר בחדר/דירהלפנות את החדר ו/או את הדירה בו/בה הוא מתגורר ולעבור 

 ובלבד שניתנה לדייר אפשרות להשמיע את עמדתו בפני המנהל.

. על אף האמור פעול על פיהשעות מראש, והדייר חייב ל 72ההודעה כאמור תימסר לפחות  .ב
יהיה הוא רשאי להורות על  ,בנסיבות מיוחדות, שייקבעו לפי שיקול דעתו של המנהל לעיל,
 הוראתו.פעול ע"פ החדר/הדירה ועל הדייר למיידי של  שינוי

לא יתגורר יותר במעונות בחדר מגורים אלא אם ניתן לכך אישור בכתב ומראש של המנהל,  .ג
 מדייר אחד. 

 .  סטודנטים בדירת זוג יורשה להתגורר זוג .ד

ללא אישור  לדירה אחרת,אחת מחדר לחדר אחר בדירה או מדירה מגורים ר ידייר לא יעב .ה
 מהמנהל.מראש ובכתב 

 

 חתימה על כתב הרשאה .9

 מגורי דייר במעונות מותנים בחתימתו על כתב הרשאה וכפופים לתנאיו.

 הסבהאיסור  .10

 אין להעביר את זכות השימוש בחדר או בכל חלק ממנו לאחר/ים. דייר המעביר את זכות
 השימוש או המתיר לאחר/ים להתגורר בחדרו יאבד מיידית את זכאותו להתגורר במעונות

בגין מלוא תקופת ההרשאה, וזאת בנוסף לכל  המכללהויחויב בדמי הרשאה לפי קביעת 
 המכללה לנקוט. תאחר אותו רשאי סעד
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 ביקורת ושיפוצים .11

וכל אחד מטעמם, רשאים להיכנס, לכל חדר  , קצין הביטחון של המכללההמנכ"להמנהל,  .א
וככל  ,שעות מראש 24של  שניתנה הודעה מוקדמת לדייריהם דירה במעונות, לאחר ו/או

ו/או פעולות  על מנת לערוך בהם שיפוצים ו/או תיקוניםהאפשר בתיאום עם הדייר, 
 או למטרות נדרשות אחרות.  תחזוקה נדרשות

רשאים להיכנס  יהיוצוות עובדי המעונות ו , קצין הביטחון של המכללההמנכ"להמנהל,  .ב
במקרה של חשש להפרת תקנון הדיירים מהם, אף ללא התראה מראש,  בהעדר ,לחדרים

על , ודחופים על מנת לערוך בהם ביקורת או תיקונים, או במקרה של חשש לבטיחות זה
מנת לוודא כי הדיירים מקיימים את התחייבויותיהם על פי הוראות תקנון זה וכתב 

 כניסה כאמור תיעשה בנוכחות לפחות שניים מעובדי המכללה.   ההרשאה.

הודעה מוקדמת  רשים לעיל רשאים להיכנס לחדר/לדירה ללאבמקרה חירום יהיו המו .ג
 לביצוע פעולות של הצלת חיי אדם ו/או רכוש.

בכל עת לשפץ ו/או לתקן  תזכאי אהת, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, המכללהמובהר כי  .ד
 24של  )בהודעה מראש לדיירבכל חדר ו/או דירה  (להלן: השיפוץ) ו/או להרוס ו/או לבנות

יהיו זכאים לכל פיצוי שהוא בגין כל אי  ו/או אזור במעונות, והדיירים לא ות(שעות לפח
וכיוצ"ב אשר עשויים להיגרם להם כתוצאה מהשיפוץ,  נוחות ו/או מטרדי רעש, לכלוך, אבק

לעשות  תמתחייב המכללהמהדייר מגורים ראויים ברמה סבירה.  כל עוד אין השיפוץ מונע
 וד הסטודנט במהלך השיפוץ.לשמור על צי ככל הנדרש על מנת

 

 מבנה, ריהוט וציוד .12

הריהוט  חייב לשמור על חדר מגוריו, על הדירה בה מצוי החדר, על המעונות, על הציוד, דייר .א
 ותקינותם. המתקנים המשותפים שבדירה ובשטחי המעונות. והוא אחראי לשלמותם

 הדייר אחראי שאורחיו ינהגו בהתאם. 

לא תקין חלפת גוף תאורה גופי התאורה תקינים ושמישים. הכל בה דיירים יקבלו דירה  .ב
 תיעשה ע"י המכללה בלבד. 

 דייר חייב להצטייד, בעצמו ועל חשבונו, בכלי מיטה וכלי מטבח. .ג

משטחים  אין להעביר ו/או להוציא ריהוט, ציוד ומתקנים מחדר לחדר, מדירה לדירה או .ד
למעונות, אלא באישור  ו אל מחוץציבוריים לחדר או ממקום בשטח ציבורי למקום אחר א

 בכתב ומראש מאת המנהל.

פריטים אין להכניס ריהוט פרטי למעונות ו/או ציוד הפועל על חשמל, גז, ומים למעט  .ה
במפצל שקעי חשמל,  המגורים בחדרי להשתמש אין .ע"י  המנהל מראש שאושרו והוגדרו

 שלא אושרו כאמור.  ,החדר לחימום  חשמליים במכשיריםאו 

הודעה  אישור כאמור לעיל מאת המנהל, ניתן לביטול בכל עת על פי שיקול דעת המנהל. .ו
 מסר בכתב לדייר.תביטול האישור בדבר 

ציוד, להוציא כל ת רשאיתהיה המכללה שעות ממועד מתן ההודעה כאמור,  24בחלוף  .ז
פועל אף אם אינו לעיל באופן מיידי משטח הדירה, שאינו מורשה כאמור מכשיר ריהוט או 

על פי כתב ההרשאה ו/או הוראות  כללהלגרוע מכל זכות העומדת למ וזאת מבליאו מחובר, 
 יחויב בתשלום דמי אחסנה סבירים. הדין. הדייר

 חשמליות בדירה )אינדוקציה( יעשה עם כלי בישול מתאימים בלבד. ההשימוש בכיריים  .ח

תבוצע במקום מרכזי יעודי במעונות  חג או שבת רותנ הדלקת!  בחדרים אש להדליק אין .ט
  בתיאום עם המנהל. 

באמצעות מסמרים או  בחדרים מראות, וילונות או כל חפץ אחר, ותנתמו לתלות אין .י
 ברגים. 
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אין להכניס לחדרים, לדירות או לבניין המעונות אופניים / אופניים חשמליות / קורקינט  .יא
גלגלי -או אופניים מתקפלות או כלי רכב דולמעט קורקינט )או כלי תחבורה אחר חשמלי 

מובהר כי האחריות . המעונות מיועד לכך מחוץ לבניןהמקום בויש להחנותם  (מתקפלאחר 
הסטודנט, וכי המכללה וכל מי  /אורחלכלי התחבורה כנ"ל תהא של הדייר/ ההמלאה 

בכל  הנ"ל. גניבה אובדן או נזק לכלי התחבורהמטעמה אינם נושאים באחריות כלשהי לגבי 
 .כלי הרכב הדו גלגלי ברחבי הקמפוסבמקרה, חל איסור לנוע 

 אין להכניס שינויים או תוספות כלשהם, בין אם שינוי פנים ובין אם שינוי חוץ, בקירות, .יב
 דלתות, חלקי מבנה אחרים, בריהוט וציוד, במערכות חשמל או מים, במתקנים משותפים

 צביעה, הדבקה, תקיעת מסמרים ונעצים ובין בכל ומתקני המעונות ואין לקלקלם, בין ע"י
 דרך אחרת. הדיירים יחויבו בגין מלוא עלות פירוק ו/או הסרת השינויים והשבת המצב

והאינסטלציה,  המים, החשמלנות, להוסיף או לגרוע מתשתיות אין לש לקדמותו.
 .התקשורת וכל תשתית אחרת הקיימת במעונות

 .בעצמו חדר סיידצבוע או לל מקרה שהוא,, בכל רשאי יהיה לא טנסטוד .יג
 

 ניקיון .13

קנים תבמבמטבח, , דייר חייב לשמור על הסדר והניקיון בחדר, בדירה בה מצוי החדר .א
 המעונות כולו. ובשטחהמשותפים במעונות 

לניקיון הדירה ולהוצאת  -( אם בדירה יותר מדייר אחד) יחד עם חבריו לדירה - דייר אחראי .ב
  .ומתקני המיחזור במעונותבבניין האשפה )פיר( שוט  האשפה מתוכה, אל

 אין להשליך לשוט )פיר( האשפה קרטונים ו/או כל פריט העלול לחסום את הפיר.   .ג

 במידה ,והשירותים האמבטיות או/ו החדר של יסודי יקיוןנעבור  בתשלום יחויבדייר  .ד
 .בתחילה שהתקבלו כפי, בתום תקופת ההרשאה קייםנ ימצאו לא שהללו

 

 ושלום הציבורשמירה על הסדר  .14

ביטויים והתנהגות שיש בה כדי לגרום לתסיסה מעשה, יש לנהוג תוך כבוד הדדי ולהימנע מ .א
או לכל פעולה אחרת העלולה לפגוע בסדר החיים התקין במעונות ו/או או להפרת הסדר 

 .שיש בה כדי לפגוע ברגשות הציבור

 .אורחל הטרדה ו/או אי נוחות לדייר ו/או, לא יגרום למטרד, אורחדייר, סטודנט ו/או  .ב

מכשירי שמע  דייר אחראי לכך שלא יבקעו מחדרו רעשים, קולות רדיו ומוסיקה, טלוויזיה, .ג
 .במעונות לרעש בלתי סבירולא יגרום  וקולות אחרים בעוצמה גבוהה

 - מראש ובכתב -אין לקיים במעונות פעילות חברתית רועשת ללא קבלת רשות לכך  .ד
בהתאם  או ממי שמונה מטעמו ומשניתנה הרשות אין לקיים פעילות כאמור אלאמהמנהל 

 לרשות שניתנה ומגבלותיה.

, יפעל בהתאם להוראות החוק האוסרות לעודד או להשמיע או אורחדייר, סטודנט ו/או  .ה
לפרסם דברי עידוד, שבח, הזדהות או אהדה למעשי אלימות או טרור; כמו כן אסור 

כולל אינטרנט, דברי גזענות וכן דברים שיש בהם כדי  שהיאל מדיה להשמיע או לפרסם בכ
להביא לידי שנאה, בוז או אי נאמנות למדינת ישראל או כדי לעודד שנאה או איבה בין 

 .חלקים שונים באוכלוסייה

, המעונות שטחי המעונות מיועדים למגורים בלבד, ועל כן אסור לחלוטין לקיים בשטחי .ו
 פעילויות פוליטיות כלשהן, לרבות אסיפות, הרצאות, מפגשים מסוגים ללא יוצא מן הכלל,

רשאי לאשר, המנכ"ל  שונים, חלוקת עלונים, תליית מודעות, דגלים או כל חומר כתוב אחר.
 במקרים חריגים, לפי שיקול דעתו, פעילות כאמור.

צפוי להפסקת הסכם ההרשאה עובר עבירת משמעת והעובר על הוראות אלו דייר  .ז
 . ועדת המשמעת, לפי הוראת ונותהרחקה מהמעול
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 ושמירת חפצים נעילה .15
 באחריות הדייר לשמור על כל חפציו האישיים לרבות דברי ערך. דייר העוזב את חדר מגוריו

ודייר העוזב אחרון את הדירה חייב לנעול גם את דלת הדירה. המכללה  אותו, לוחייב לנע
 .או ניזוק אבד ,לציוד שנגנבת אחראיתהיה לא 

 

 שכפול מפתחות ומנעולים .16

 ,של החדרים או הדירותאין לשכפל את מפתחות הדירה והחדר ואין למסור מפתחות  .א
 לאחרים. דייר אשר איבד מפתח יודיע על כך למנהל. 

 נעולה, כרוכים בתשלום. שכפול מפתח ופתיחת דלת .ב

רשאי  . המנהלאמצעי נעילה אין להחליף את מנעולי הדירה והחדר ואין להוסיף עליהם .ג
את ולחייב  להסיר כל מנעול שנקבע או הותקן בניגוד להוראה זו, להתקין מנעול חליפי

 .שיגרמונזקים ההדייר בהוצאות ו
 

 והזדהות בטחון .17

ובהעדרם למי שנקבע ע"י המנהל, על כל  הביטחון או למנהל או,מנהל דייר חייב להודיע ל .א
 יראו במעונות. חפץ חשוד או אדם חשוד שימצאו או

 או כל נושאהביטחון, מנהל , המנהל, המנכ"לחייבים להזדהות בפני  אורחדייר, סטודנט ו .ב
 תפקיד במעונות, בכל עת שיידרשו לכך.

 

  דיווח .18

 על:שתקבע המכללה, בכל אמצעי תקשורת וכפי  בכתב,דייר חייב לדווח למנהל 

 .(לחופשת לימודיםפרט )היעדרות מהמעונות לתקופה העולה על שבועיים  .א
מובהר בזאת כי כל היעדרות מהמעונות או עזיבתם, בין אם דווח עליהם ובין אם לאו, 

מקנים לדייר כל פטור או הנחה בתשלום דמי הרשאה ויתר התשלומים המוטלים  אינם
 להוראות כתב ההרשאה. עליו, בכפוף

 שעות. 48 - למשך למעלה מבמעונות מחלה מדבקת או מחלה המרתקת אותו למיטה  .ב

 .(או במוסד אחר להשכלה גבוההכללה במ)הפסקת לימודים  .ג

 . ובשטחים ציבוריים כל תקלה או נזק שנגרם לחדר או לדירה .ד

 כל מפגע בטיחותי.  .ה

 . המתרחש בבניין המעונות כל אירוע חריג .ו

 

 פניות דיירים .19

תתועד . פניית הדייר הנוגע למגוריו במעונותלטיפול, לצוות המעונות בכל נושא  יפנהדייר  .א
שעות אישור על קבלת פנייתו והעברתה  48י צוות המעונות. הדייר יקבל בתוך ע" ותטופל

 לטיפול, לרבות הערכה של משך הזמן הצפוי לטיפול בפנייתו.

בכל נושא הקשור  ,דייר רשאי לפנות למנהל/ת דקנאט הסטודנטים, לאחר שפנה למנהל .ב
, והוא סבור כי פנייתו לא טופלה כראוי. )למעט פרק המשמעת בתקנון( למעונות ולתקנון זה

שעות אישור על קבלת פנייתו והעברתה  48הדייר יקבל בתוך פנייה כאמור תיעשה בכתב. 
    . תומשך הזמן הצפוי לטיפול בפנייהערכה של לטיפול, לרבות 
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  ביטוח רפואי .20

למתן סעד רפואי ת אחראיאינה המכללה ואי הולם. דייר חייב להיות מבוטח בביטוח רפ
 מכל סוג שהוא. 

 אירוחכניסת  דיירים ו .21

 . מכללה בלבדשל ה דיירכניסת דיירים תתאפשר בהצגת תעודת  .א

הסכמתם של יתר הדיירים באותה , אף אם התקבלה לשם כך אין להלין אדם במעונות .ב
. המנהל או מי שמונה על ידו מאתמראש ו רשות בכתבלכך  תקבלההאלא אם  ,דירה

לינת האדם האחר תותר אך ורק במשך הזמנים כפי שיקבעו  –במקרה שינתן אישור כנ"ל 
שמונה על ידו תהיה הסמכות, בין היתר, לדרוש מאת האורח  . למנהל או למיבאישור הנ"ל

 לתום האירוח. להותיר בידיהם פיקדון עד

במעונות, בין אם ניתן אישור לביקור בין אם לא  ואחראי אישית למעשי אורחי הדייר יהי .ג
. כל נזק שיגרם על ידי ויישא באחריות על התנהגותם של אורחי הדייר המארח .ניתן אישור

מובהר כי המנהל יהא רשאי לקבוע הסדרים  .האורחים יגרור חיוב של הדייר המארח
 .הסדרים אלופעול ע"פ מיוחדים בעניין ביקור אורחים והדיירים יהיו חייבים ל

 .מחוץ לחדרי המגורים הינה אסורהכללה ו/או הממעונות לינה בשטח ה .ד

 –לאף גורם אחר או כרטיס דייר )ככל שקיים( אין להעביר את מפתח הדירה ו/או החדר  .ה

  .קרוב משפחה אומוזמן חבר, , אורח

תתאפשר רק בהזמנה של ( ולא ללינהבלבד לביקור )כניסת אורחים של דיירי המעונות  .ו
ו/או בחדר בבניין  אורחיסה ו/או שהייה של נכ .ובנוכחות הדייר בלבד הדייר המארח

  .בבוקר שלמחרת, בכל ימות השבוע 08:00ועד השעה  23:00ות אסורה לאחר השעה נבמעו

למסור ידרשו ( ובכלל זה סטודנטים)אורחים שאינם דיירים המכללה רשאית לקבוע כי   .ז
יד תעודה מזהה בכניסה למתחם המעונות ומספר להפקפרטים מזהים ו/או להציג או 

 .טלפון ליצירת קשר

התנהגות במעונות, לשמירה על השקט, לאיסור זה, לרבות הסעיפים העוסקים בתקנון  .ח
שתיית משקאות חריפים, אחזקה ועישון וכיו"ב, מחייב הן את הדיירים והן את האורחים 

 .המגורים בפרטת וובכלל זה בשטחים הציבוריים בכלל ובתוך דיר

תיחשב כהפרה או לינה, ללא אישור בכתב, בשעות שאינן מותרות שהייה של אורח במעונות  .ט
של כאמור של תקנון המעונות, והיא עשויה למנוע מן הדיירים אירוח עתידי. שהייה 

מארח בדמי אירוח נוספים של כל דייר האת הבנוסף תחייב ו/או לינה ללא אישור אורחים 

 .ביחס לתקופת השהייה שמשלם הדיירלתעריף החודשי השווה ים בתעריף אחד מן האורח

 

 החזקת חיות מחמדאיסור  .22

 , ואין להאכילן בשטח המעונותמכל סוג שהוא אין להחזיק או לגדל במעונות חיות מחמד
 .)למעט כלבי נחיה( 
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 משחקים אסורים .23

 אלה בסימן י"באין לנהל במעונות משחקים אסורים, הגרלות והימורים כמשמעותם של 
,אין להשתתף בהם ואין להרשות התקיימותם  1977 -שבפרק ח' לחוק העונשין תשל"ז

 או במעונות.ו/או בדירה ו/ בחדר

 חומרי חבלהאיסור אחזקת ו אחזקת נשק .24

. וחומרים דליקים , לרבות זיקוקיםאין להחזיק במעונות חומרי נפץ וחומרי חבלה אחרים
 .  , ובאחריות נושא הנשקרישיון נשק בלבד, בהתאם לכל דיןנשיאת נשק תיעשה ע"י בעלי 

 סמים ומשקאות משכריםאיסור עישון, צריכת  .25

ובכל מקום אחר, לרבות  בשטחי המעונותהמעונות,  בחדריחל איסור עפ"י דין על עישון,  .א
המותרים המסומנים בשילוט המתיר עישון בלבד ו למעט בשטחיםבשטחים פתוחים, 

-תשמ"ג ,החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישוןלהוראות  בהתאם
1983 . 

עישון כולל סיגריות אלקטרוניות, נרגילות, אידוי וכל מוצר איסור על למען הסר ספק, 
 עישון אחר. 

 במעונות. שתיית אלכוהול ועישון נרגילות אסורים בשטחים הציבוריים והפתוחים .ב

 המעונות.אין להימצא בגילופין בתחומי  .ג

כסמים  כל דיןין להחזיק, לאחסן, להעביר ולהשתמש במעונות בסמים המוגדרים עפ"י א .ד
 האסורים בשימוש ובאחזקה.

 

 פינוי  .26

מיד בתום תקופת ההרשאה או עם ביטול ההרשאה או עם פקיעתה, הכל לפי המועד  .א
החדר/הדירה לפנות את חייב יסתיים תוקף ההרשאה לדייר והדייר יהא , המוקדם יותר

מפתחות חדר מגוריו והדירה בה מצוי החדר  את (או למי שמונה על ידו)להחזיר למנהל ו
  את תעודת או תג הדייר שקיבל.וכן 

 החדר/הדירה להחזיר אתו,  לפנות את החדר/הדירהעל הדייר בתום תקופת ההרשאה  .ב
חפציו , כאשר הם ריקים ופנויים מכל אדם ומכל המכללהלהחזקתה הבלעדית של 

)אשר נקי וראויים לשימוש מיידי, בכפוף לבלאי סביר  ,תקין ,האישיים, והם במצב סביר
 יקבע ע"פ המכללה(. 

 אי פינוי החדר או הדירה. ביום העזיבה תיחשב כמנהל להדירה אי החזרת מפתח  .ג

לפי  או בכל מקום אחר מכללהם יאוחסנו במחסני הו כאמור, החפציאת  הדייר הלא פינ .ד
והדיירים , מבלי שהמכללה תהא חייבת לתת על כך הודעה לדייר, שיקול דעת המכללה

מגובה דמי השימוש החודשיים במעונות שיהיו  5% יחויבו בהוצאות אחסון בשיעור של
 . החפצים ע"י הדייר איסוףנהוגים באותה עת עבור כל יום, החל מיום הפינוי ועד למועד 

לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או  הו/או הפועלים מטעמ יהו/או כל אחד מעובדמכללה ה .ה
 .אובדן שייגרמו לחפצים

ימים מיום שאוכסנו כאמור לעיל, ויתר על הבעלות בהם  30תוך  ולא הוציא הדייר את חפצי .ו
רשאית לעשות בהם כרצונה מבלי צורך במתן הודעה או מכללה שתהא והם מוקנים ל

 .התראה על כך לדייר

 כאמור בסעיף, בחדר/בדירהא החזיר/ה הדייר/ת את החדר/הדירה או הציוד והריהוט ל .ז
 . באמור בסעיף זה וכל הוצאה אחרת שתגרם למכללה, יחויב הדייר בתשלום הוצאות זה
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מבלי לפגוע מכללה, רשאית הזה ו/או בכתב ההרשאה,  לא פונה החדר כאמור בסעיף .ח
כך שתימנע כניסה או הדירה את דלת החדר  לנעולזה או בכתב ההרשאה,   באמור בסעיף

להפסיק אספקת החשמל, המים וכל ו/או  לחדר, לרבות החלפת מנעול/צילינדר החדר
  .שירות אחר לחדר ולנתק אותו מכל שירותים אלה

 ,להחזרת החדר והדירה להוסיף ולקבוע מעת לעת נהלים ומועדיםת רשאיהמכללה תהיה  .ט
 השינוי, מראש ובכתב.הודיעה על  והדיירים מתחייבים לפעול על פיהם, ובלבד שהמכללה

 

 אחריות דייר לאובדן ונזק .27

המכללה לא תהיה אחראית . האישיים כולל דברי ערך ולשמור על כל חפציאחראי הדייר  .א
 לנזק או אובדן או גניבה של חפצים אישיים או דברי ערך של הדייר. 

נזק ו/או אובדן ו/או גניבה ו/או תקלה ו/או קלקול ו/או שבר שיגרמו לכל  אחראיהדייר  .ב
כלל דיירי הדירה המתגוררים בה, אחראים, מתקנים בחדרו. לוציוד , ללריהוטו , ולחדר

אובדן, נזק, קלקול ושבר שיגרמו למתקנים המשותפים שבדירה ולריהוט  במשותף, לכל
 .("זק"נלהלן ) שבחלקים משותפים אלה והציוד

 דייר חייב להודיע מיד למנהל על כל נזק או תקלה או קלקול שנתגלו בדירה. .ג

ועל פי כתב ההרשאה,  זה מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למכללה על פי כל דין, על פי תקנון .ד
וציא עבור תיקון ו/או החלפה תבגין כל סכום ש מכללהאת ה חייב דייר להחזיר ולשפות

 . כללהוזאת על פי דרישת המ ,משימוש רגיל וסביר כתוצאה אשר נגרם שלא, בגין נזק

בדירה, בחדר, בריהוט בלאי או תקלה אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על דייר אחריות ל .ה
והדייר  תוך זמן סביר והוא יתוקן על ידי המכללהוסביר  שמקורם בשימוש רגיל ובציוד

 ביצועם. מתחייב לאפשר

 

 פיקדון .28

שיקבע על ידי פיקדון בסכום  -לפני כניסתו למעונות  -כללה דייר חייב להפקיד בידי המ
וכל  כל נזק העלול להיגרם על ידותשלום עבור וזאת כבטוחה ל ,"(קדוןיהפ)להלן "המכללה 

תחולנה הוראות  -חילוטו או החזרתו  -פיקדון ה. על חוב אחר למכללה בגין מגוריו במעונות
 .תקנון זה ו/או כתב ההרשאה

 דיירים בתשלום דמי נזק בחיו .29

דירה ב בכל מקרה של נזק לדירה ו/או חדר ובכל מקרה של אובדן ו/או נזק לציוד וריהוט .א
יקבע המנהל את שווי האובדן ו/או הנזק, יזמן אליו לרבות מפתחות לדירה, ו/או בחדר, 

האובדן ו/או  את דמיכללה רור עמו יחליט באם חייב הדייר לשלם למיולאחר ב את הדייר
הדייר יהיה רשאי  הנזק האמורים או כל חלק מהם, ויקבע את גובה התשלום ותנאיו.

 תהיה סופית. המנכ"ל והחלטתהמנכ"ל, לערער על קביעת המנהל בפני 

או  במקרה של דירה ובה מספר דיירים, בכל מקרה של נזק לחלקים המשותפים בחדר .ב
המנהל את  שבחלקים אלה, יקבעבדירה ובכל מקרה של אובדן ו/או נזק לציוד ולריהוט 

בדירה, על מנת  שווי האובדן ו/או הנזק, יזמן לברור את כלל דיירי הדירה המתגוררים
לייחס את הנזק/אובדן  לבדוק את זהות האחראים לאובדן ו/או הנזק. במקרה בו לא ניתן

ן ו/או למי מטעמו את שווי האובד לחלק מהדיירים, יישאו כלל הדיירים בתשלום למפעיל
 ביניהם. ו/או הנזק, או כל חלק ממנו, בחלקים שווים

 .מחירון" נזקים ובמקרה כזה יחייב המחירון בקביעת הנזק"רשאית לפרסם המכללה  .ג

 . הנזק בזמן הנראה לה כמתאיםאת זכות לתקן את השומרת לעצמה  המכללה .ד



10 
 

 בתקנון אמורכהמנהל רשאי לקבוע כי דמי הנזק בהם חויב הדייר ייגבו מסכום הפיקדון,  .ה
. שולמו דמי הנזק מתוך אמצעי תשלום אחרב לחייב את הדייר לשלם דמי נזק אלהאו , זה

 .ימים 7בתוך  הפיקדון הדייר את סכוםישלים סכום הפיקדון 

הדייר חייב  לא היה בסכום הפיקדון כדי לכסות את מלא דמי הנזק בהם חויב הדייר, יהא .ו
ייעשה כן יהא המנהל  פיקדון ובאם לאימים ולהשלים את סכום ה 7לשלם ההפרש תוך 

 עד לפירעון היתרה. רשאי להורות על עיכוב מתן שירותים כלשהם לדייר במעונות

לדירה ולחדר  עם סיום מגורי הדייר במעונות, ולאחר שהמנהל יוודא כי לא נגרמו כל נזקים .ז
ו, הכול לפי או יתרת ואין כל אובדן ו/או נזק לציוד ולריהוט, יוחזר לדייר סכום הפיקדון

 .העניין

בהליכים נוספים כנגד הדייר בגין  לנקוטמכללה כדי למנוע בעד הסעיף זה אין באמור ב .ח
קום או בנוסף להליכים וזאת במ - בין עפ"י פרק המשמעת ובין עפ"י כל דין -אובדן ו/או נזק 

 זה.סעיף האמורים ב
 

 תשלומיםדמי הרשאה ו .30

את דמי ההרשאה שישלמו הדיירים עבור מגוריהם  אחת לשנת לימודיםקבע תהמכללה  .א
 שיטת הצמדתם. במעונות ואת

הוצאות הארנונה, מים, חשמל, וכל שירות דייר יהא חייב לשלם בכל עת את דמי ההרשאה,  .ב
 שנקבעו לתשלומם. במועדים, המכללהכפי שנקבעו ע"י  ,אחר

 כפי שנקבע בכתבפיגר דייר בתשלום כלשהו יהא הוא חייב בתשלום ריבית פיגורים  .ג
 ההרשאה שנחתם עם הדייר.

ימים מיום  14עליהם לשלם תוך , , על פי תקנון זהמכללהכל תשלום שדיירים חייבים ל .ד
לבטל את ההרשאה למגורים ו/או מנהל הדרישת התשלום בכתב, ואם לא יעשו כן רשאי 

 .חוב, עד לפירעון הובמכללה להורות על עיכוב מתן שירותים כלשהם לדייר במעונות

 וכן למנוע, חוב כספי למעונותהמכללה רשאית לחסום את תחנת המידע לסטודנט בגין  .ה
 מוסד האקדמי ו מהמכללה )אקבלת אישורים, ציונים, תואר וכל מסמך או שירות אחר מה

 (. אליו שייך הסטודנט

על  ,כתב ההרשאה ו/או תקנון זהבהתאם למשפטי, אמצעי רשאית לנקוט בכל המכללה   .ו

 .מכללהאינם סטודנטים באם גם  ,מנת לגבות חובות של דיירי המעונות

 

 סיום זכאות למעונות

 חוסר התאמה חברתית: .31

בשל חוסר  תהא זכאית לסיים, בכל עת, את זכאותו של דייר להתגורר במעונות, וזאתהמכללה 
"סיום  להלן:) עה במהלך התקין של החיים במעונותהתאמה חברתית, שיש בה משום פגי

 -, בהתאם להוראות שלהלן (זכאות"

חוסר  לאחר שנעשו ניסיונות לשלב דייר במגורים במעונות, וניסיונות אלה לא צלחו בשל .א
בבקשה מנומקת  התאמתו החברתית של הדייר, יהא המנהל רשאי לפנות לועדת המשמעת

 בכתב לקיים דיון בדבר סיום זכאותו של הדייר.

דעת מומחה מבעל -לקבלת חוותרשאית לפנות , באמצעות יועץ המכללה, ועדת המשמעת .ב
בדבר אי התאמה כאמור לעיל. הבקשה  -תקבע ע"י הועדה  אשר זהותו -מקצוע רלוונטי 

 לדייר. על צרופותיה תימסר



11 
 

אם  - הבקשה תידון בפני ועדת המשמעת בתאריך שייקבע על ידה, במעמד המנהל והדייר .ג
 טענותיו. יחפוץ להופיע ולהשמיע

 ימים ממועד קיום הדיון בבקשה. 7ועדת המשמעת תמסור את החלטתה בתוך  .ד

 ימים 7הדייר יהא רשאי להגיש ערעור על החלטת ועדת המשמעת לנשיא המכללה בתוך  .ה
 ממועד קבלת ההחלטה. החלטת נשיא המכללה תהא סופית וחלוטה.

 

 עבירות ועבירות לכאורה: .32

 שהוגש נגדם כתב אישום בחשד לביצוע עבירה פלילית דיירים המעורבים במעשה פלילי או
 או שהורשעו בהליך משמעתי במוסד להשכלה גבוהה, רשאית ועדת המשמעת לסיים את

 זכאותם להתגורר במעונות.

מבלי , ישלמו ועדת המשמעת,מגורים שלהם הופסק על ידי ההרשאה לודנטים שהסכם סט
, תשלום בגובה מחצית משכ"ד כללההמלגרוע מכל סנקציה אחרת שהוטלה עליהם ע"י 

עבור כל חודש שנותר  חודשי לפי תעריף המגורים בחדר בו התגוררו בעת ביטול ההסכםה
 .תקופת ההרשאהב

 הליכי משמעת: .33

הליכי המשמעת הננקטים בגין הפרת הוראה מהוראות תקנון זה מוסדרים בפרק 
 המשמעת.

 

 בטיחות

 הוראות בטיחות .34

 הבטיחות ולמלא את הוראות הבטיחות שיינתנו לו מזמן לזמןעל הדייר להישמע להנחיות 
 , לרבות הנחיות בדבר פינוי למרחב מוגן קומתי במקרה הצורך. מכללהע"י ה

 כיבוי אש: .35

לאחר  על הדייר לבדוק את מיקום המטפים ולהפעילם רק בעת שריפה. כיבוי במים יעשה
הסתרה  ר על כיסוי ו/אוהפסקת חשמל לקומה ונוכחות אחראים במקום. חל איסור חמו

 המעונות בכלל. מכל סוג שהוא של מערכות גילוי האש והכיבוי בחדר/דירה בפרט, ובשטחי

 סכנות התחשמלות: .36

מפסקים  אין להשתמש במערכת החשמל במקרה של חוטים גלויים, מכסי שקעים או .א
 שבורים או פגומים, ציוד חשמלי מקולקל וכיו"ב.

מוקד מנהל או מי מטעמו ולחייב הדייר לדווח מיד ל במקרה של גילוי מפגע בטיחותי, .ב
 האחזקה.

למערכת התקשורת, או  החשמללמערכת כי הדייר לא יבצע כל שינוי ו/או תוספת  מודגש .ג
כל אדם אחר, בעצמו ובין אם באמצעות  , ביןאינסטלציה למערכתאו המחשוב והאינטרנט 

 בעל רישיון מתאים.לרבות אם הוא 
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 סכנת נפילה: .37

לונות אדני הח מכל סיבה שהיא, לטפס או לשבת על ןאיסור מוחלט לעלות על גג הבנייחל  .א
 .או במקומות גבוהים

 אין לפרק חלונות, רשתות או כל חלק מהם. .ב

 אדניות, עציצים או כל חפץ אחר על אדני חלונות מבחוץ או על קירותאו לתלות אין להניח  .ג
 חיצוניים.

 

 מפגעים בטיחותיים .38
הביטחון, על כל מפגע בטיחותי במעונות  מנהלבאופן מיידי למנהל ו/או לעל דייר להודיע 

 או בסביבתם ולהתרחק מאותו מפגע. 

 

  פרק המשמעת .39

 מטרה: .39.1

לקבוע את הליכי המשמעת במעונות המעונות הוא מטרת חלק זה של תקנון 
הוראות תקנון זה מתווספות  ם.הלהמוסמכות לנ הסטודנטים ורשויות השיפוט

 ואינן גורעות מתקנון המשמעת של המכללה. 

לא נקבע הסדר אחר בתקנון זה, ייערכו הליכי הדיון בתלונה ובערעור אם ככלל, 
 של המכללה, בשינויים המחויבים.הוראות תקנון המשמעת  עפ"י

 הגדרות: .39.2

למונחים בפרק יחולו גם ביחס המעונות ההגדרות שבחלק הכללי של תקנון 
 נאמר מפורשות אחרת בתקנון זה. המשמעת, אלא אם כן

 עבירות: .39.3

 –בתקנון זה "עבירה" פירושה 

תרמית, כל  כוזב ביודעין או הסתרת מידע ביודעין או נקיטת מידעמסירת  .א
הטבות בקשר עם  זאת על מנת להשיג זכויות מגורים במעונות או לקבל

 זכויות כאמור.

במעונות  פגיעה בכבודם, גופם או רכושם של דיירהתנהגות שיש בה משום  .ב
 או של עובד המכללה.

 במעונות. במכללה או של דייר סטודנטהתנהגות שאינה הולמת של  .ג
 לעניין זה הסתה על רקע של דת, מין או גזע תחשב כהתנהגות שאינה

 הולמת.

 .1988-ה מינית התשנ"חדהטרדה מינית כמשמעותה בחוק למניעת הטר .ד

תקנון המעונות ו/או מעשה או מחדל ב שנקבעוזו מבין החובות אי מילוי אי .ה
 תקנון המעונות.בהאיסורים הקבועים  שהינם בניגוד לאיזה מבין

מי שייעץ או שידל את חברו לעבור עבירה מי שעשה מעשה או נמנע מלעשות  .ו
כל זאת בין שהיועץ,  -כדי לאפשר או לסייע לחברו לעבור עבירה  מעשה

המסייע נכח בשעת עשיית העבירה הנ"ל ובין אם  או המשדל, המאפשר
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העבירה על מנת לאמץ המבצע בהחלטתו או כדי  וכן מי שנכח במקום -לאו
יראו אותו כמי שהשתתף בביצוע העבירה  -להבטיח ביצועה של העבירה 

 הנ"ל ונושא באחריות לה.

 

 רשויות השיפוט: .39.4

 רשויות השיפוט בעבירות עפ"י תקנון זה תהיינה:

 . כערכאה ראשונה – המנהל .א

כערכאת ערעור ו כערכאה ראשונה -( כהגדרתה בתקנון זה) ועדת המשמעת .ב
 על החלטות המנהל.

 .על החלטות ועדת המשמעת כערכאת ערעור - נשיא המכללה .ג

 

 ועדת המשמעת .39.5
 . כהגדרתה בתקנון זה

 

 וערעורים:תלונות  .39.6

, אשר תוגש ע"י מגיש התלונה הליכים לפי תקנון זה יחלו בהגשת תלונה בכתב .א
 . ולועדת המשמעת למנהל

צוות כל עובד מעובדי ו המנהלוסמכים להגיש תלונה כל דייר במעונות, מ .ב
  ומנהל הבטחון.  עונותהמ

 דייר שהגיש תלונה רשאי לבקש שתלונתו תהיה אנונימית. .ג

של המכללה  ולאגודת הסטודנטים לדייר ותלונה לגבי עבירה ימסרהעתקים מ .ד
 .)להלן "אגודת הסטודנטים"(

 לוועדת המשמעת.י הדייר על ידערעור על החלטת המנהל יוגש  .ה

לנשיא המכללה י הדייר על ידעל החלטת ועדת המשמעת יוגש דייר ערעור  .ו
 וועדת המשמעת.ל והעתק ממנו יימסר

 

 סמכויות רשויות השיפוט: .39.7

להוציא עבירה על הוראות הסעיפים , הדיון בכל עבירה ראשונה עפ"י תקנון זה .א
 'ד39.3 עד 'א39.3לתקנון המעונות ובעבירות האמורות בסעיפים  25 -ו 24, 23

 ייערך בפני המנהל. ,זה לפרק (כולל)

לתקנון זה ובעבירות  25 -ו 24, 23הדיון בכל עבירה על הוראות הסעיפים  .ב
 בפני ועדתלפרק זה, ייערך ( כולל) ד'39.3עד  א'39.3בסעיפים  האמורות

 המשמעת.

ועדת המשמעת רשאית להעביר את הדיון בעבירה לפי תקנון זה, לוועדת  .ג
 המשמעת של המכללה. 

 ב' לעיל לעיל, יהיה מנוע מלשבת בדין לפי סעיף א'מי שדן נילון בדיון לפי סעיף  .ד
 לעיל. א'בדיון בערעור על החלטה שניתנה לפי סעיף 

יהא בכך כדי לפטור את הדייר  אולם לארשאי להיעזר בנציג מטעמו, יהיה דייר  .ה
 מנוכחות בדיון באופן אישי.
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 ערעורים: .39.8

 ימים מיום המצאת 7ל החלטת המנהל ניתן לערער בפני ועדת המשמעת תוך ע .א
 ההחלטה.

 ימים מיום 7על החלטת ועדת המשמעת ניתן לערער בפני נשיא המכללה בתוך  .ב
 המצאת ההחלטה.

כערכאת החלטת ועדת המשמעת כערכאת ערעור והחלטת נשיא המכללה  .ג
 ולא ניתנות לערעור. תהיינה סופיותערעור 

 

 עונשים: .39.9

המנהל רשאי להטיל עליו אחד או  נמצא דייר או סטודנט אשם בעבירה יהא .א
 יותר מהעונשים הבאים:

 נזיפה או אזהרה. .1

 קנס כספי בשיעור שלא יעלה על גובה שכר דירה חודשי. .2

להטיל עליו אחד ת ועדת המשמעת רשאינמצא דייר או סטודנט אשם בעבירה  .ב
 הבאים: או יותר מהעונשים

 נזיפה או אזהרה. .1

 קנס כספי בשיעור שלא יעלה על גובה שכר דירה חודשי. .2

 מניעת רישום למעונות בשנת הלימודים העוקבת. .3

 הרחקה מהמעונות לתקופה קצובה. .4

 הרחקה מהמעונות לצמיתות. .5
מובהר כי ועדת המשמעת רשאית לקבוע כי עונש ההרחקה מהמעונות לתקופה 

 או לצמיתות יבוצע באופן מיידי. 

הן כעונש  לעילעונשים האמורים את  להטיל םועדת המשמעת רשאיאו המנהל  .ג
 בפועל והן כעונש על תנאי. 

נזק  , ועקב מעשה העבירה נגרם למכללהנמצא דייר או סטודנט אשם בעבירה .ד
רשאים לחייבו, בנוסף , חומרי, יהיו ועדת המשמעת ו/או המנהל, לפי העניין

השווה לכל עונש שיוטל עליו או במקומו, לשלם למכללה פיצוי כספי בשיעור 
מתוך הפיקדון, וזאת מבלי לגרוע  לנזק שנגרם עקב העבירה, ולחלט סכום זה

 הנתון להם עפ"י דין. מזכות המכללה לכל סעד אחר ו/או נוסף

תוך תקופה שנקבעה  –עבר  םאדייר שנדון לעונש על תנאי יישא את עונשו  .ה
להלן: )תעלה על שנתיים  בהחלטת ועדת המשמעת ושלא תפחת משנה ולא

 והוא נמצא אשםאחת העבירות שנקבעו בהחלטה,  – ("תקופת התנאי"
עבירה כזאת תוך תקופת התנאי. תקופת התנאי תתחיל מיום ההחלטה, אם ב

 בהחלטה. חרתלא הורו א
 

 :ועבירות אחרות סמים עבירת .39.10

בין בתקנון זה ובין בהוראות המכללה  –חרף ובנוסף לאמור בכל מקום אחר  .א
ועדת המשמעת להורות על הוצאה זמנית של הדייר ת רשאי –ונהליה 

משיש לה יסוד סביר לחשוד בדייר כי הוא החזיק, איחסן, הפיץ או  מהמעונות
ולא עלה בידי  ,מין או מרמה ,ת אלימותעבירעבר או אסורים,  השתמש בסמים

במקרה שיובא לידיעת , לא כל שכן הדייר להוכיח כי אין ממש בחשד זה
המכללה על מקרה בו הדייר יעצר, או יחקר או שיפתח לו תיק משטרתי בגין 

  .איזה מהנ"ל
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הוצאה לתקופה קצובה שתיקבע  –"הוצאה זמנית" לעניין סעיף זה, פירושה  .ב
או הוצאה לתקופה בלתי מוגדרת, שתבוטל אם יזוכה  המשמעת עדתע"י וו
בהליך שיתנהל כנגדו בבימ"ש או עפ"י תקנון זה או על פי כל תקנון אחר  הדייר

להוצאה סופית אם יורשע בהליך כאמור. לא יהא  החל עליו, או תהפוך
ועדת המשמעת בסמכות הקנויה לה בסעיף זה כדי לפגוע  שתעשהבשימוש 

בצעדים ו/או הליכים שרשאים הם לנקוט  בסמכותו של כל גורם אחר לנקוט
 ונהליה. כנגד הדייר כאמור לפי איזו מהוראות המכללה

 

 

 קובלים ומשיבים: .39.11

 .מנהליהא נציג שימונה ע"י ה ,הקובל בתלונות שבסמכות המנהל .א

 יהא המנהל. ,הקובל בתלונות שבסמכות ועדת המשמעת .ב

 יהא המנהל. ,נשיא המכללהאו  המשיב בערעורים שיוגשו לוועדת המשמעת .ג
 

 הליכי שיפוט: .39.12

במידה ולא )המנהל יחליט, בהתאם לשיקול דעתו, אם לגנוז את התלונה  .א
 ,אם הקובלנה, על פי טיבה)או להוציא כתב קובלנה בעצמו  (ממש מצא בה

זכאי להגיש את תגובתו  . הדייר יהיה(אמורה להדון בפני ועדת המשמעת
 לקובלנה.

את , בתחום העניינים שבסמכותול אחד כ, יקבעו ועדת המשמעתו-והמנהל  .ב
הנוגעים לדיון בכל תלונה או ערעור, ובלבד שהדיון בקובלנה  המועדים

ימים ממועד מסירת הקובלנה או הערעור, לפי  4 יתקיים לא לפני חלוף
וועדת המשמעת רשאית,   מועד זה.ר לאחיום  21 -העניין, לדייר, ולא יותר מ

שירשמו, לאחר את ההליכים בסעיף מיוחדות ומנימוקים חריגים בנסיבות 
 ימים נוספים.  14זה, בלא יותר מ 

 ל אחדכ) והמנהל הליכי הדיון בתלונה ובערעור ייקבעו ע"י ועדת המשמעת .ג
-ו המנהלבדונם בתלונה ו/או בערעור לא יהיו  .(בתחום העניינים שבסמכותו

בבימ"ש או  קשורים בדיני הראיות והפרוצדורה הנהוגים ועדת המשמעתו
שתישמר  בוועדת המשמעת ובלבד שישמרו כללי הצדק הטבעי ובכלל זאת
ולהשמיע  זכותו של הדייר או הסטודנט להשתתף בכל דיון שיתקיים בעניינו

 גרסתו.

 משמעת לפי פרק המשמעת בתקנון זה יתועדו בכתב. ההליכי  .ד

 


