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 לתואר ראשון במנהל עסקים תכנית הלימודים -פרק א'

 תכנית הלימודים לתואר ראשון בחשבונאות  -'בפרק 

 נית הלימודים לתואר שני בלימודי שוק ההון ובנקאות תכ -'גפרק 

 תקנונים  - 'דפרק 

   לימודים מוסדי תקנון 

 יה יספרתקנון ה

 ותשלומים שכר לימודתקנון 

    תקנון משמעת

   הטרדה מיניתלמניעת תקנון 

כללי זכויות הסטודנט )התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה,  

 2012 -אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה(, תשע"ב 

 ואיםליוהל שירותים מיוחדים לתלמידים המשרתים במנ

 מועדים וחופשות  לוח

 
 
 

 

 

 



  

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 –פרק א' 

תוכנית הלימודים  
  ראשוןתואר ל

 עסקים במנהל



  

 
 תכנית לימודים מנהל עסקים תואר ראשון

 

לימודיו לתואר לפי החלוקה נקודות זכות )נ"ז( בכל שנות  120תחיל את לימודיו בתשפ"א צריך ללמוד יסטודנט ש
 הבאה:

 לל אנגלית ומעורבות חברתית(חובה  )כו ינ"ז קורס 82
 נ"ז קורסי התמחות  24
 עסקים"ז קורסי בחירה מנהל נ 14

 

 להלן דרישות כל התמחות )במהלך שנת הלימודים השנייה והשלישית לתואר(:
 נ"ז קורסי חובה  24 -התמחות יזמות וחדשנות 

 נ"ז קורסי בחירה  12 -נ"ז קורסי חובה ו 12 -התמחות שיווק
 נ"ז קורסי בחירה  9 -נ"ז קורסי חובה ו 15 -ימוןמהתמחות 

 
נ"ז קורסי בחירה הכוללים את הקורסים: סמינר, פרויקט ונושאים   38ללמוד סטודנט שלא בחר התמחות יצטרך 

 .מאותה התמחות  נבחרים
 

 להלן פירוט תכנית הלימודים:
 שנה א' 

 ( "אשיתחילו את לימודיהם בתשפ )סטודנטים 
 

 נ"ז )כולל אנגלית(.  40הסטודנט להשלים הלימוד הראשונה, על   תעל מנת להשלים את שנ
 חובה קורסי 

נקודות  קוד הקורס  שם המרצה   שם קורס 
 זכות 

נוכחות  
 חובה 

קיימת   698  רמת טרום בסיסי א' –אנגלית 
נוכחות  
חובה  
בכל  

הרמות 
 באנגלית

  701  בסיסי אנגלית רמת 
  702  מתקדמים א' אנגלית רמת 

 2 1027  ' מתקדמים ב ת אנגלית רמ

 מקוון -מתמטיקה א'
 

בנוסף יתקיים תרגול עם  
 מרצה. 

התרגול הינו רשות ולא 
 חובה. 

eLearning 8002 3  

  -מיקרו-מבוא לכלכלה
 מקוון

eLearning 8004 3  

  3 8312 ד"ר מיכאלה אלרם יזמות עסקית

  eLearning 8102 3 מקוון  -יישומי מחשב

  3 8316 ד"ר יפית רפאל  קבלת החלטות בארגונים
שיטות סטטיסטיות למנהל 

 ' אעסקים 
  3 8006 מר שי ליבוביץ

  3 8009 ד"ר מיכאלה אלרם מבוא לשיווק 

  3 801001 מר נתי נוישטיין    יסודות המימון א'

  3 8014  טל-עמי מירו"ח יהודה בר/רו"ח  יסודות החשבונאות א'

ימת יק eLearning 8313 2 מקוון -כתיבה מדעית 
נוכחות  

  חובה
בשיעור  
היכרות 

עם 
 הספריה 

  3 8027 ד"ר מיכאלה אלרם ניהול התפעול

  3 8013 ד"ר יפית רפאל  התנהגות ארגונית מבוא ל



  

 קורס בחירה 

 נ"ז.  14על הסטודנט לבחור במהלך התואר קורסים בהיקף כולל של 
 :  "אבתשפ שישובץ לסטודנטיםקורס להלן 

  -מיומנויות למידה
 ( וןמקו )קורס 

eLearning 8420 'קורס מקוון -סמסטר א- 
מפגשים במהלך   2-3יתקיימו 

 הסמסטר שיתואמו בהמשך

3 

 

 נ"ז.  קורס חובה שצריך לבצע עד סיום התואר.  3בהיקף של  מעורבות חברתית
 עילות אחת מבין האפשרויות הבאות:פיש לבחור 

 נקודות זכות  קוד הקורס  שם קורס 

 3 6000 התנדבות בקהילה

 3 6006 טיםסטודנ חונכות

 3 6004 שרות מילואים

 3 6007 השתתפות בנבחרת ספורט

 3 6005 הסטודנטים פעילות חברתית באגודת 

 

 שנה ב' 

 ( "פדנטים שהתחילו את לימודיהם בתש)סטו
 

לתואר לפי נ"ז בכל שנות לימודיו  121צריך ללמוד  "פסטודנט שהתחיל את לימודיו בשנה"ל תש
 החלוקה הבאה: 

 ובה  )כולל אנגלית ומעורבות חברתית(קורסי חנ"ז  83
 נ"ז קורסי התמחות  24
 עסקים"ז קורסי בחירה מנהל נ 14

 

 להלן דרישות כל התמחות )במהלך שנת הלימודים השנייה והשלישית לתואר(:
 נ"ז קורסי חובה  24 -התמחות יזמות וחדשנות 

 רה נ"ז קורסי בחי 12 -נ"ז קורסי חובה ו 12 -התמחות שיווק
 נ"ז קורסי בחירה  9 -נ"ז קורסי חובה ו 15 -מימון חות התמ

 

נ"ז קורסי בחירה הכוללים את הקורסים: סמינר, פרויקט  38סטודנט שלא בחר התמחות יצטרך ללמוד 
 .מאותה התמחות  ונושאים נבחרים

 

 חובה קורסי 
נקודות  קוד הקורס  שם המרצה   שם קורס 

 זכות 
 נוכחות חובה 

/ מר   גיסף שרד"ר א סטטיסטיקה ב' 
 שי ליבוביץ

 

8007   3  

 אסטרטגיה עסקית 
 

  3 8226 ד"ר נתנאל דרורי

 -קרואמ-לכלכלהמבוא 
 מקוון

eLearning 8005 3  

רו"ח   /רו"ח יהודה בר יסודות החשבונאות ב'
 טל -עמי מי 

8024 3  

  -מבוא למערכות מידע
 מקוון

eLearning 8008 3  

שיטות מחקר במנהל 
 עסקים

  4 8023 דרוריד"ר נתנאל 

קיימת נוכחות  3 8073 גב' רבקה קהת  מיומנויות תקשורת 
 חובה

התנהגות מבוא ל
 ארגונית 

  3 8013 ד"ר יפית רפאל 



  

 

 קורסי התמחות 
 

 התמחות במימון 
 קורס חובה של ההתמחות 

קוד  שם המרצה   שם קורס 
 הקורס 

נקודות  מתכונת  
 זכות 

 3 ' סמסטר ב  8223 ד"ר שמואל )מולה( כהן עקרונות בהשקעות

 קורסי בחירה של ההתמחות 
 בכל התואר( 3)מתוך קורסים במהלך שנה ב'  2או  1לבחור 

 3 סמסטר א'  8401 אהרוןיחיעם ד"ר דודי  יסודות הבנקאות

 3 סמסטר א'  8039 דוקטורנט לירון רייטר שוק ההון בישראל 
 3 סמסטר ב'  8421 ד"ר אושי שהם קראוס Fintech פינטק

 
 

 שיווק ות בהתמח
 רס חובה של ההתמחות וק

קוד  שם המרצה   שם קורס 
 הקורס 

נקודות  מתכונת  
 זכות 

 3 סמסטר א'  8315 מר גדי חייט  תקשורת שיווקית משולבת 
   -קורסי בחירה של ההתמחות 

 בכל התואר( 4קורסים במהלך שנה ב' )מתוך  2או  1לבחור ניתן 
 -פיתוח מוצרים ושירותים

 מקוון
 3 א'  סמסטר 8337 ת גב' רבקה קה

רשתות  -שיווק דיגיטלי
 ***חברתיות 

 3 ' ב סמסטר  8251 חוליאן טרופרמר 

 3 סמסטר ב'  8218 ד"ר ענר טל התנהגות צרכנים 

 3 סמסטר א'  8409 גב' יעל אורן וגב' גיל מרטנס ניהול קהילות 

תות רש -דיגיטלי ***על מנת לקבל תעודה של ניו מדיה יש להשלים לימודים של שני קורסים: שיווק
 גוגל.  -חברתיות ושיווק דיגיטלי

 
 התמחות ביזמות וחדשנות

 קורסי חובה 
 

 -פיתוח מוצרים ושירותים
 מקוון

 3 סמסטר א'  8337 גב' רבקה קהת 

פרויקט בפיתוח מוצרים  
 ושירותים 

 3 סמסטר ב'  8227 ד"ר ענר טל

חקר שווקים ושיתופי פעולה 
 לחברות סטארט אפ

 3 סמסטר ב'  8332 גב' סימה חזן 

 
 נ"ז.  קורס חובה שצריך לבצע עד סיום התואר.  3בהיקף של  מעורבות חברתית

 עילות אחת מבין האפשרויות הבאות:פיש לבחור 
 נקודות זכות  קוד הקורס  שם קורס 

 3 6000 התנדבות בקהילה

 3 6006 חונכות סטודנטים

 3 6004 שרות מילואים

 3 6007 השתתפות בנבחרת ספורט

 3 6005 הסטודנטים באגודת ות חברתית ילפע
 

 



  

 

 קורסי בחירה 

 נ"ז.  14על הסטודנט לבחור במהלך התואר קורסים בהיקף כולל של 
 :  "אקורסי הבחירה שמוצעים בתשפלהלן 

 

קוד  מרצה  שם קורס 
 הקורס 

נקודות  מתכונת  
 זכות 

חקר שווקים ושיתופי 
פעולה לחברות סטארט 

)אינו מהווה קורס  אפ
לסטודנטים  בחירה 

תמחות יזמות  מה
 וחדשנות( 

 3 סמסטר ב'  8332 גב' סימה חזן 

פיתוח תכניות עסקיות  
)אינו   לחברות סטארט אפ
מהווה קורס בחירה  

לסטודנטים מהתמחות 
 יזמות וחדשנות( 

ד"ר ענבל 
 שטוקהיים

 3 סמסטר א'  8228

)קורס  -מיומנויות למידה
 ( מקוון

eLearning 8420 'קורס מקוון -סמסטר א- 
מפגשים במהלך   2-3יתקיימו 

 הסמסטר שיתואמו בהמשך

3 

 -קורס מקוון -סמסטר א' 20104 ד"ר הדס שינטל  ( מקווןפייק ניוז )קורס 
מפגשים במהלך   2-3יתקיימו 

 הסמסטר שיתואמו בהמשך

3 

 מבוא לפסיכולוגיה 
 )הפקולטה לפסיכולוגיה(

 3 סמסטר א' או סמסטר ב' 20006 ד"ר יוסי מיכאלי 

 ם מחשב  ממשק אד
 לפסיכולוגיה( ולטה)הפק

 3 ב' סמסטר  20103 מר יאיר צדוק

תהליכים חברתיים ביצירת 
 ( מקווןרושם )

 לפסיכולוגיה()הפקולטה 

 ד"ר צברלינג ארז 
 

 3 סמסטר ב'  20060

גב' יעל אורן וגב'   ניהול קהילות
 גיל מרטנס 

 3 סמסטר א'  8409

 פסיכולוגיה חברתית
 )הפקולטה לפסיכולוגיה(

 3 סמסטר ב'  20001 ז צברלינגאר ד"ר

 קוגניציה חברתית 
 )הפקולטה לפסיכולוגיה(

 3 קיץסמסטר א' או סמסטר  20018 ד"ר ארז צברלינג

 מבוא לבריאות הציבור 
 לבריאות( )הפקולטה 

פרופ' גבריאל 
 חודיק 

 

 3 סמסטר א'  40006

מבוא למערכות הבריאות  
 -בישראל )מקוון

 הפקולטה לבריאות(

  פרופ' יהודה
 אדלר

 3 סמסטר ב'  40007

 תקשורת ובריאות 
 )הפקולטה לבריאות( 

מר דורון  
 קופרשטיין

 

סמסטר א' או סמסטר ב' או סמסטר   40013
 קיץ

3 

 ניהול בתי חולים
 )הפקולטה לבריאות( 

 פרופ' מרדכי שני 
 

 3 סמסטר ב'  40020

סיור לימודי בחו"ל )כולל 
כפוף לאישור  -פרויקט(

 משרד הבריאות 

 3 קיץ טר סמס 6002 

 נ"ז קורסים מפקולטות אחרות. 6* ניתן לבחור עד ** 
 

 
 
 
 
 



  

 
 

 קורסים מהתמחויות אחרות להתמחות שבה בחר הסטודנט. ניתן לבחור גם 
נ"ז ברשימת הקורסים למעלה, הוא אינו מחוייב לבחור את הקורסים   14)אם סטודנט הצליח להשלים 

 הבאים( 
 ר בה:שהסטודנט בח להלן הקורסים שניתן לבחור לפי ההתמחות 

 
 עבור סטודנטים בהתמחות שיווק 

 3 סמסטר א'  8401 אהרוןד"ר דודי  יסודות הבנקאות 
דוקטורנט לירון   שוק ההון בישראל 

 רייטר 
 3 סמסטר א'  8039

ד"ר שמואל  עקרונות בהשקעות 
 )מולה( כהן

 3 סמסטר ב'  8223

ד"ר אושי שהם   ( Fintechפינטק )
 קראוס 

 3 סמסטר ב'  8421

ושיתופי חקר שווקים 
לה לחברות סטארט פעו
  אפ

 3 סמסטר ב'  8332 גב' סימה חזן 

פיתוח תכניות עסקיות  
   לחברות סטארט אפ

ד"ר ענבל 
 שטוקהיים

 3 סמסטר א'  8228

 
 עבור סטודנטים בהתמחות מימון  

 -פיתוח מוצרים ושירותים
 מקוון 

 3 מקוון  -סמסטר א' 8337 גב' רבקה קהת 

  תקשורת שיווקית
 משולבת 

 סמסטר א'  8315 ייט די חמר ג
 

3 

 התנהגות צרכנים
 

 3 סמסטר ב'  8218 ד"ר ענר טל

רשתות  -שיווק דיגיטלי
)תינתן    חברתיות***

עדיפות לסטודנטים  
 מהתמחות שיווק( 

 3 ' ב סמסטר  8251 מר חוליאן טרופר

חקר שווקים ושיתופי 
פעולה לחברות סטארט 

  אפ

 3 סמסטר ב'  8332 גב' סימה חזן 

ות עסקיות  פיתוח תכני
   לחברות סטארט אפ

ד"ר ענבל 
 שטוקהיים

 3 סמסטר א'  8228

 
 עבור סטודנטים בהתמחות יזמות וחדשנות 

 3 סמסטר א'  8401 ד"ר דודי אהרון יסודות הבנקאות 
תקשורת שיווקית  

 משולבת 
 סמסטר א'  8315 מר גדי חייט 

 

3 

דוקטורנט לירון   שוק ההון בישראל 
 רייטר 

 א' טר סמס 8039

 

3 

 גות צרכניםנההת
 

 3 סמסטר ב'  8218 ד"ר ענר טל

 
 :הערות

 הינו בהתאם להודעה שתשלח בהמשך ע"י מנהל הסטודנטים סיור לימודים בחו"ל   לקורסהרישום  •
 חובתו של הסטודנט לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר.  •

על פני   הבחירהלימודי ה. פרישת יי נש השנה הניתן ללמוד החל מ   הבחירה במנהל עסקיםחלק מקורסי  •
 השנים היא על פי בחירת הסטודנט. 

הסטודנט מתבקש לשים לב למספר נ"ז בקורסי החובה המצויינים בכל שנה כי יש לכך השלכות על   •
 הכללות ברשימת דיקן לצורך הצטיינות, עיין פרק יז' בתקנון הלימודים ובנספח תלמידים מצטיינים.

. למען הסר ספק, שמות הקורסים  הלימודים כפופה לשינוייםנית כת. לשינויים  תכנית הלימודים כפופה •

 ושמות המרצים ניתנים לשינוי. 
 



  

 
 
 
 

 שנה ג' 
 ( ט)סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בתשע"

 
נ"ז בכל שנות לימודיו לתואר לפי  121צריך ללמוד  טסטודנט שהתחיל את לימודיו בשנה"ל תשע"

 החלוקה הבאה: 
 גלית ומעורבות חברתית(ל אנ)כולי חובה  נ"ז קורס 83
 נ"ז קורסי התמחות  24
 "ז קורסי בחירה מנהל עסקיםנ 14

 

 להלן דרישות כל התמחות )במהלך שנת הלימודים השנייה והשלישית לתואר(:
 נ"ז קורסי חובה  24 -התמחות יזמות וחדשנות 

 נ"ז קורסי בחירה  12 -נ"ז קורסי חובה ו 12 -התמחות שיווק
 נ"ז קורסי בחירה  9 -ו ז קורסי חובהנ" 15 -מימוןהתמחות 

 

נ"ז קורסי בחירה הכוללים את הקורסים: סמינר, פרויקט  38סטודנט שלא בחר התמחות יצטרך ללמוד 
 .מאותה התמחות  ונושאים נבחרים

 
 קורסי חובה 

נוכחות   נקודות זכות  קוד הקורס  מרצה  שם קורס 
 חובה 

קיימות ואחריות 
המגזר חברתית של 

 עסקיה

ר/ ליעד אורתד"ר 
 ל אבו ענב ד"ר

8330 3  

  3 801009 ד"ר רונית לוין מקוון -כלכלת ישראל
רו"ח  /רו"ח אייל אסייג חות כספיים  "ניתוח דו

 טל -עמי מי 
8042 3  

  -מבוא למשפט עסקי
 מקוון

  3 8057 ד"ר ליאור דוידאי

ד"ר ליאור דוידאי/ ד"ר   אתיקה בעסקים  
 נתנאל דרורי

8317 3  

קיימת  2 8311 שוץ -יגב' שירי חקלא עסקית באנגליתיבה ת כ
נוכחות  

 חובה 
 

 התמחות קורסי 

 
 קורסי חובה  -התמחות במימון

 אופציות ונכסים נגזרים 
 

ד"ר שמואל )מולה( 
 כהן

  3 סמסטר א'  8040

שני  –סמינר במימון 
מפגשים פרונטלים  

  ופגישות אישיות 

ד"ר שמואל )מולה( 
 כהן

קיימת  3 סמסטר א'  8601
נוכחות  

 חובה 
ד"ר שמואל )מולה(  ן פרויקט במימו

 כהן
קיימת  3 סמסטר ב'  8405

נוכחות  
 חובה 

קיימת  3 סמסטר ב'  8336 ד"ר יגאל נוימן  נושאים נבחרים במימון 
נוכחות  

 חובה 
   -קורסי בחירה של ההתמחות 

 בכל התואר( 3קורסים במהלך שנה ג' )מתוך  2או  1לבחור 
  3 ' סמסטר א 8039 קטורנט לירון רייטרוד בישראל שוק ההון 

  3 סמסטר ב'  8421 ד"ר אושי שהם קראוס Fintech פינטק
 

 קורסי חובה  -התמחות בשיווק
שני  -סמינר בשיווק

מפגשים פרונטלים  
קיימת  3 סמסטר א'  8600 ד"ר ענר טל

נוכחות  



  

 חובה  ופגישות אישיות 
מת קיי 3 סמסטר ב'  8406 ד"ר ענר טל פרויקט בשיווק

נוכחות  
 חובה 

קיימת  3 סמסטר ב'  8335 ד"ר נתנאל דרורי יווק נושאים נבחרים בש
נוכחות  

 חובה 
 

   -קורסי בחירה של ההתמחות 
 בכל התואר( 4קורסים במהלך שנה ג' )מתוך  3עד  2לבחור 

 התנהגות צרכנים 
 

  3 סמסטר ב'  8218 ד"ר ענר טל

רשתות  -שיווק דיגיטלי
 ***חברתיות 

  3 ' ב סמסטר  8251 ופרמר חוליאן טר

גב' יעל אורן וגב' גיל  ות ניהול קהיל
 מרטנס 

  3 סמסטר א'  8409

 -***על מנת לקבל תעודה של ניו מדיה יש להשלים לימודים של שני קורסים: שיווק דיגיטלי
 גוגל. -רשתות חברתיות ושיווק דיגיטלי

 
 חובה קורסי  -יזמות וחדשנותהתמחות ב

קיימת  3 סמסטר א'  8611 ר ענבל שטוקהיים"ד סמינר ביזמות וחדשנות 
נוכחות  

 חובה 
פיתוח תכניות עסקיות  

 לחברות סטארט אפ
  3 סמסטר א'  8228 ד"ר ענבל שטוקהיים

נושאים נבחרים ביזמות 
 וחדשנות 

קיימת  3 סמסטר ב'  8334 גב' רבקה קהת 
נוכחות  

 חובה 
פרויקט ביזמות 

סמסטר א'   -וחדשנות 
סמסטר  פגישות אישיות ו

 שיעור פרונטלי ב'

קורס   8410 גב' רבקה קהת 
 שנתי. 

קיימת  6
נוכחות  

 חובה 

 

 נ"ז.  קורס חובה שצריך לבצע עד סיום התואר.  3בהיקף של  מעורבות חברתית
 עילות אחת מבין האפשרויות הבאות:פיש לבחור 

 נקודות זכות  קוד הקורס  שם קורס 

 3 6000 התנדבות בקהילה

 3 6006 חונכות סטודנטים

 3 6004 שרות מילואים

 3 6007 חרת ספורטהשתתפות בנב

 3 6005 פעילות חברתית באגודת הסטודנטים 

 
 קורסי בחירה 

 נ"ז.  14על הסטודנט לבחור במהלך התואר קורסים בהיקף כולל של 
 :  "אקורסי הבחירה שמוצעים בתשפלהלן 

 

קוד  מרצה  שם קורס 
 הקורס 

נקודות  מתכונת  
 זכות 

ופי חקר שווקים ושית
ת  פעולה לחברו

)אינו  סטארט אפ
ורס בחירה  מהווה ק

לסטודנטים  
מהתמחות יזמות  

 וחדשנות( 

 3 סמסטר ב'  8332 גב' סימה חזן 

פיתוח תכניות עסקיות  
  לחברות סטארט אפ

 3 סמסטר א'  8228 ד"ר ענבל שטוקהיים



  

)אינו מהווה קורס  
בחירה לסטודנטים  

מהתמחות יזמות  
 וחדשנות( 

 -קורס מקוון -א'סמסטר  20104 ד"ר הדס שינטל  ( ווןקמפייק ניוז )קורס 
מפגשים במהלך   2-3יתקיימו 

 הסמסטר שיתואמו בהמשך

3 

 מבוא לפסיכולוגיה 
)הפקולטה 

 לפסיכולוגיה( 

 3 סמסטר א' או סמסטר ב' 20006 ד"ר יוסי מיכאלי 

 ממשק אדם מחשב  
)הפקולטה 

 לפסיכולוגיה( 

בין השעות  ימי שישי -ב'סמסטר  20103 מר יאיר צדוק
14:00-1:301 

3 

יים ם חברתתהליכי
 ( מקוון ביצירת רושם )

)הפקולטה 
 לפסיכולוגיה( 

 ד"ר צברלינג ארז 
 

 3 סמסטר ב'  20060

גב' יעל אורן וגב' גיל  ניהול קהילות
 מרטנס 

 3 סמסטר א'  8409

 פסיכולוגיה חברתית
)הפקולטה 

 לפסיכולוגיה( 

 3 ב' סמסטר  20001 ד"ר ארז צברלינג

 חברתית  יציהקוגנ
)הפקולטה 

 ( לפסיכולוגיה

 3 סמסטר א' או סמסטר קיץ 20018 ד"ר ארז צברלינג

 מבוא לבריאות הציבור 
 לבריאות( )הפקולטה 

 פרופ' גבריאל חודיק
 

 3 סמסטר א'  40006

מבוא למערכות  
הבריאות בישראל  

 -)מקוון
 הפקולטה לבריאות(

 3 סמסטר ב'  40007 פרופ' יהודה אדלר 

 אות תקשורת וברי
 )הפקולטה לבריאות( 

 ופרשטיין מר דורון ק
 

סמסטר א' או סמסטר ב' או סמסטר   40013
 קיץ

3 

 ניהול בתי חולים
 )הפקולטה לבריאות( 

 פרופ' מרדכי שני 
 

 3 סמסטר ב'  40020

 
 קורסים מהתמחויות אחרות להתמחות שבה בחר הסטודנט. ניתן לבחור גם 

חור את הקורסים  קורסים למעלה, הוא אינו מחוייב לב נ"ז ברשימת ה 14)אם סטודנט הצליח להשלים 
 הבאים( 

 
 

 להלן הקורסים שניתן לבחור לפי ההתמחות שהסטודנט בחר בה:
 

 עבור סטודנטים בהתמחות שיווק 
מואל )מולה( ד"ר ש אופציות ונכסים נגזרים

 כהן
 3 סמסטר א'  8040

דוקטורנט לירון   שוק ההון בישראל 
 רייטר 

 3 סמסטר א'  8039

ד"ר אושי שהם   Fintechפינטק 
 קראוס 

 3 סמסטר ב'  8421

יחיעם ד"ר דודי  יסודות הבנקאות 
 אהרון 

 3 סמסטר א'  8401

חקר שווקים ושיתופי 
פעולה לחברות  

   סטארט אפ

 3 סמסטר ב'  8332 גב' סימה חזן 

פיתוח תכניות עסקיות  
   לחברות סטארט אפ

 3 סמסטר א'  8228 ד"ר ענבל שטוקהיים



  

 
 

 ם בהתמחות יזמות וחדשנות טודנטי עבור ס
 נהגות צרכניםתה
 

 3 סמסטר ב'  8218 ד"ר ענר טל

 
 עבור סטודנטים בהתמחות מימון  

רשתות  -שיווק דיגיטלי
)תינתן    חברתיות***

לסטודנטים  עדיפות 
 מהתמחות שיווק( 

 3 ' ב סמסטר  8251 מר חוליאן טרופר

פיתוח מוצרים 
 מקוון  -ושירותים

 3 מקוון  -סמסטר א' 8337 גב' רבקה קהת 

 יםהתנהגות צרכנ
 

 3 סמסטר ב'  8218 ד"ר ענר טל

 
 ט.ל.ח

 
 :הערות

 מנהל הסטודנטים הינו בהתאם להודעה שתשלח בהמשך ע"י סיור לימודים בחו"ל   לקורסהרישום  •

 חובתו של הסטודנט לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר.  •

על פני   הבחירהודי ה. פרישת לימישני השנה הל מ למוד החניתן ל  הבחירה במנהל עסקיםחלק מקורסי  •
 השנים היא על פי בחירת הסטודנט. 

שנה כי יש לכך השלכות על  הסטודנט מתבקש לשים לב למספר נ"ז בקורסי החובה המצויינים בכל  •
 הכללות ברשימת דיקן לצורך הצטיינות, עיין פרק יז' בתקנון הלימודים ובנספח תלמידים מצטיינים.

 פק, שמות הקורסים ושמות המרצים ניתנים לשינוי. הסר ס . למען הלימודים כפופה לשינוייםית תכנ •



  

 הל עסקים בשפה האנגלית תכנית לימודים לתואר ראשון במנ 
 

dministrationAusiness BBachelor's Degree in  for Curriculum 
2020/2021 

 
To complete a Business Administration degree, the student must study 120 credits in all the 
years of his / her studies. 

 

First Year (class of 2021) 

COURSE NAME CP 

Mathematics A  3 

Statistics A 3 

Accounting A 3 

Global Innovation (online) 3 

IT Management 3 

Introduction to Marketing 3 

Operations Management 3 

Introduction to Finance 4 

Micro Economics 3 

Organizational Behavior 3 

Computer Applications-Basics 3 

Business Law 3 

Accounting B 3 

Total 40 

  

Second Year (class of 2020)  

COURSE NAME CP 

IT Management 3 

Business and Academic Writing 3 

Business Law 3 

Business Ethics 3 

Accounting B 3 

Macro Economics 3 

Computer Applications-Basics 3 

New Product Development 3 

New Product Development Project 3 

Financial Statements Analysis 3 

Consumer Behavior 3 

Global Innovation (online) 3 

Total 36 



  

 

  

Third Year (class of 2019)*** 
COURSE NAME CP 

Seminar  3 

Project 6 

Accounting B 3 

IT Management 3 

Business Law 3 

Computer Applications-Basics 3 

Consumer Behavior 3 

Business Ethics 3 

Financial Statements Analysis 3 

Community involvement 3 

Total 33 

*** The curriculum of the third year is not final  

  

  

  

* The Curriculum is subject to change  

 



  

 הלימוד   תיאור  מקצועות
 

 שנה  א' 
 

 תיאור כללי של התוכנית באנגלית 

 רמות:   4-התוכנית באנגלית מורכבת מ

 טרום בסיסי ב'   אוטרום בסיסי א' 

 סי  בסי

 מתקדמים א'  

 מתקדמים ב'. 

 מות נעשה על פי הציון בבחינת אמי"ר או אמיר"ם.ן לרהמיו 

המסיימים רמת טרום בסיסי א' ניגשים לאותה בחינה כמו סטודנטים שסיימו רמת טרום  סטודנטים 
 לרמת בסיסי.   בסיסי ב' ועולים

יים ומזכה אותו/אותה  סיום רמת מתקדמים ב' מצביע על שליטת הסטודנט באנגלית לצרכים אקדמ
 בפטור. 

    .הוא הציון המשוקלל בלבד הקורסציון 

 

 טרום בסיסי א'

 : קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים.תיאור הקורס

היא להעניק לסטודנט כלים להבנת הנקרא באנגלית, לחזק את הידע שלו במבנה השפה,   מטרת הקורס
לקריאת טקסטים באנגלית. בסיום הקורס   לים שלו ולתת לו אסטרטגיות יעילותלהעשיר את אוצר המי

 ין טקסטים באנגלית במגוון נושאים רחב. יהיה הסטודנט מסוגל להב 

     במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי 50-69ציון תנאי קבלה: 

 שעות סמסטריאליות  8  משך הקורס:

 פרונטליים תהיה נוכחות חובה.  בשל נסיבות הקורונה אין חובת נוכחות. בחזרה ללימודים

 
 ום בסיסי ב'רט

 והעוסק במגוון רחב של נושאים.: קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים  תיאור הקורס

זהה לזו של טרום מתחילים א': להעניק לסטודנט כלים להבנת הנקרא באנגלית, לחזק את   מטרת הקורס
סטים  תת לו אסטרטגיות יעילות לקריאת טקהידע שלו במבנה השפה, להעשיר את אוצר המילים שלו ול

 באנגלית במגוון נושאים רחב. באנגלית. בסיום הקורס יהיה הסטודנט מסוגל להבין טקסטים 

 במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי   70-84: ציון תנאי קבלה

 שעות סמסטריאליות  6: משך הקורס

 יה נוכחות חובה. בשל נסיבות הקורונה אין חובת נוכחות. בחזרה ללימודים פרונטליים תה

 

 בסיסי 

 : קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים.קורסתיאור ה



  

הדרושים להבנת הנקרא של טקסטים באנגלית  היא להעניק לסטודנט כלים ואסטרטגיות   מטרת הקורס
ל השפה. בסיום  במגוון נושאים, תוך כדי העשרת אוצר המילים שלו וביסוס שליטתו בכל הפרמטרים ש

 אקדמי באנגלית.  -מסוגל להבין טקסט קדם הקורס יהיה הסטודנט

 '. במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי או סיום רמת טרום בסיסי א' או ב 85-99ציון תנאי קבלה: 

 שעות סמסטריאליות.  6: משך הקורס

 . בשל נסיבות הקורונה אין חובת נוכחות. בחזרה ללימודים פרונטליים תהיה נוכחות חובה

 מתקדמים א' 

 מיועד לכל הסטודנטים.  כללי, ה: קורס תיאור הקורס

ט  להעשיר את אוצר המילים של הסטודנט. להעניק לו הבנה מעמיקה יותר של מבנה טקס מטרות הקורס
אסטרטגיות יעילות להבנתו; לפתח את כישורי השפה האחרים, שהם דיבור, האזנה וכתיבה.    ולתת לו

 ון בנושאים בע"פ או בכתב. ולד  נט מסוגל להבין טקסט באנגליתבסיום הקורס יהיה הסטוד

 באמיר"ם/פסיכומטרי או סיום רמת בסיסי.  100-119: ציון תנאי קבלה

 יות. שעות סמסטריאל 4: משך הקורס

 בשל נסיבות הקורונה אין חובת נוכחות. בחזרה ללימודים פרונטליים תהיה נוכחות חובה. 

 

 מתקדמים ב'  

   קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים.תיאור הקורס: 

להעמיק את הידע הלשוני של הסטודנט, תוך התמקדות באספקטים של השפה החשובים   מטרות הקורס
טודנט כלים ואסטרטגיות הנחוצים להבנת מאמרים אקדמיים. במשך  במיוחד להבנת טקסט; להעניק לס

על מנת להתבסס עליהם בהצגת  הקורס הסטודנטים ידרשו גם לחפש חומרים אותנטיים באנגלית 
 יות. הפרזנט 

 באמיר"ם/פסיכומטרי או סיום רמת מתקדמים א'. 120-133: ציון תנאי קבלה

 שעות סמסטריאליות.  4: משך הקורס

 הקורונה אין חובת נוכחות. בחזרה ללימודים פרונטליים תהיה נוכחות חובה. בשל נסיבות 

 סיום הקורס בהצלחה מזכה את הסטודנט בפטור.

 
 

 א'  מטיקהמת 
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ישובים  במקצועות  אחרים.  מטרות   חמתמטיקה  מהווה  מקצוע  רקע  ומתגייסת  לתת  כלים  לביצוע  
 קנות הן:  לה  הקלימודי   מתמטי

 ת  של  מקצוע  זה . כלליידע  בסיסי ,  הרחבת  הדעת  והכנה    -
 ופתרונותיהן .   ח  בעיות יטית  בניתווחשיבה  אנלישה  שיטתית  גכולת  לפתח  י -
 הלימודים .    יכולת  לפתור  בעיות  במקצועות  אחרים  הנלמדים  בקורם -
 ו  המקצועית  של  התלמיד.  במסגרת  עבודת  תויכולת  ואמצעי  עזר  בפתרון  בעי -

 )ט.ל.ח( 
 

 
 ו יקרה מלמבוא לכלכ
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כנים ניתוח כללי החלטה המשמשים צר -ו כלכלה ה בסיסיות במיקרמושגי יסוד ואסטרטגיות חשיב 

 ויצרנים.
 )ט.ל.ח( 

 
 



  

 
 
 
 

 ת( )אנגלי ה מיקרומבוא לכלכל
Micro Economics 

 עידו איזדורפר ד"ר 
Basic concepts and basic thinking strategies in microeconomics - Analysis of 
decision rules used by consumers and manufacturers. 
 

הבסיסיים של התיאוריה הכלכלית ברמת המיקרו  ותורס זה מספק לסטודנט את המושגים והעקרונק
)כלומר יחידת ההחלטה(. הנושאים הנדונים בקורס זה כוללים את בעיית המחסור; גבול אפשרות  

חלקי וכללי   הייצור; יעילות בהקצאת גורמי הייצור; ביקוש והיצע למוצרים וגורמים; שיווי משקל
בין ציבוריים, חיצוניות, בחירת צריכה בין זמנית,  בתחרות מושלמת; התערבות ממשלתית בשווקים, טו 

 .תועלת צרכנית וסיכון
 

 תיזמות עסקי 
 מיכאלה אלרם ד"ר 

 מטרות הקורס הן:
שראל בי  לוב ניסיון פרקטי יזמי מהתעשיהייים מרכזיים מעולם היזמות, תוך שמונחים תיאורטלהציג בפניכם  

ה מאפירוקובעולם.  את  יסקור  כיצד  ס  היזמות,  לאי  יזמותיני  סטראטפות,  וודא-קשורה  ניהול  מימון כישורי   ,
 כישלון יזמי. מות חברתית ויזמות, אינטראקציות עם משקיעים, יז

 )ט.ל.ח( 
 
 
 

 שב חמיישומי 
Elearning Elearning   

צורך עמידה בדרישות עם תוכנות ניהוליות ל  הויכולת עבוד  ב המחשם סביבת מטרת הקורס להקנות היכרות ע
ושימוש בתוכנות   יאפשר רכישת מיומנויות מקצועית/ תעסוקתית. הקורסתנאי סף בסביבה הת וב דמיואק

שימוש במחשוב ענן   ודה עם דפדפנים, ב ע( יישומי אינטרנט וWindowsאים: סביבת החלונות  ,) ב ובכלים ה
מוש בתכונת  והכנת מצגות ע"י שי  Word מסמכים ע"י תוכנת  תיבתתר כ, בין היםישונה  Office-ויישומי ה

.Power Point  תוכנת ב כאשר רוב הקורס יתמקד בניתוח נתונים ושימושExcel קטרוני(. ל)הגיליון הא 
 )ט.ל.ח( 

 
 
 
 

 קבלת החלטות בארגונים
 לית רפאד"ר יפ

ב  ונפתרות  החלטות  מתקבלות  האופן שבו  על  נלמד  זה  עועבקורס  אצל  צוותיות  בארגון.  בדים,  ומנהלים  ים 
בעת קבלת החלטה, במהירות תי,  עם הדינמיקה בעולם תחרונטים להתמודד  ודיע בידי הסט יסל  דעהקורס נו

תאווב  מודלים  באמצעות  וניעילות.  אירטיים  החלטה,  יתוחי  ילמדו תהליכי קבלת  בקבלת  רוע  עובדים  שיתוף 
הט וכן  הנגרמות  החלטות,  וטעויות  רציליות  מודעות  תונאליות תחתוצאות  פסיכולוגיות  שאינן    וו/א  השפעות 

    ת.מודעו
 לאורך הקורס יודגשו: 

 ונאלית. רצי קבלת החלטות .1
   החלטות.כי קבלת השפעות פסיכולוגיות מודעות ובלתי מודעות בתהלי .2
 תרגול מעשי. –ונפליקטים פתרון בעיות בקבוצה ופתרון ק .3
 שיתוף עובדים בקבלת החלטות  .4

  תוחי אירועינ .5
 )ט.ל.ח( 

 
 

 'אשיטות סטטיסטיות 
 ץ מר שי ליבובי

סיים המשמשים את המנהל בכל שלבי קבלת   הבסי מטרת הקורס היא הכרת הכלים הסטטיסטיים 
 טות.ההחל



  

יטות לאיסוף  תיאורית, ככלי המשמש בכל מחקר כמותי. תלמדנה שת הסטטיסטיקה הבקורס תלמד תור
, שיווק  כמו: מימון שונים  כלכליים טות בתחומיםישום השיך המחשת ם וניתוחם תודהנתונים, הצגתם, עיבו

 הול הייצור.וני
  .ם של קשרים בין משתניםתחזיות ובדיקת קיו נייתכמו כן ילמדו ב 

 )ט.ל.ח( 
 
 

 מבוא לשיווק 
  םמיכאלה אלרד"ר 

 
 קורס מבוא שמטרותיו:  

 בתחום השיווק.  הקניית מושגי יסוד •
 רות. ב ח ם ווניבארג  ניתוח מהות ותפקיד השיווק •

 ן.להתנהגות הצרכיחסות וח מודלים ותיאוריות המתיתינ •
 מעשיות.  שיווקיות יישום כלים תיאורטיים לפתרון בעיות •

   .ות מהתחום הפרקטי )המעשי(דיון בסוגיות שיווקיות אקטואליות נבחר •
 )ט.ל.ח( 

 
 
 

 יסודות המימון א'  
 מר נתי נונשטיין 

הנושאים החשובים במימון חברות מודרני לגבי   סיסיתידע ב רמת  דנטיםמטרת הקורס היא להקנות לסטו
 ובמדיניות פיננסית של הפירמה.

יילמד כיצד לתמחר תזרימי  בעזרתו. בהמשך  יול בסקירת רעיון הערך הנוכחי ושיטות חישוב שויתחי סהקור
ר  . מאחסיכוןללא  ים הבסיסיים להערכת השקעות בעולם מגמה לספק הכלב ת  כל זאזמן. י מזומנים על פנ 

ו מודלים לקבלת  חות מתבצעות בדרך כלל בתנאי אי ודאות, הרי שבהמשך יירכשו כלים ויפותלטות פיננסיוהח
ת ניירות סיכון. הערכת פרויקטים אי ודאיים והערכתנאי אי ודאות ו  –החלטות השקעה מימוניות במצבי אמת 

 .זה בקורסחוב ומניות( הם נושאים מרכזיים  יסיים )איגרותסב  ערך
 ח( )ט.ל.

 
 לשוני( -)דומבוא למימון 

Introduction to Finance 
 "ר יגאל נוימןד

The course explains fundamental concepts in investments and corporate finance. The main 

topics: time value of money, decision-making under uncertainty, risk and return, valuation of 

risky projects, portfolio theory, and capital structure . 
 )ט.ל.ח( 

 
 

 יסודות החשבונאות א'
 טל-קו"ח עמי מי /יהודה בר  רו"ח

כספיים  ם של הדוחות הת, בדרכי בניית החשבונאיםהתמקדות בעקרונו  ךהקניית ידע בחשבונאות פיננסית, תו
 ינהם. והקשר ב 

 )ט.ל.ח( 
  

 
 כתיבה מדעית 
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ת בכתיבת  ישת מיומנויונטים את עקרונות הכתיבה המדעית ורכל הסטודקנות ולבסס אצמטרת הקורס לה

אשון  ב רכל מרכיביה. בשל תל ייחודה של הכתיבה המדעית ונלמד אורס זה נעמוד עקדה אקדמית.  בעבו
ונות לחיפוש  סוגי מקורות המידע ודרכים שלעבודה מדעית.  ר אקדמילחפש חומם ילמדו כיצד יהסטודנט 

בנה המאמר המדעי. בחלקו מאגרי מידע שונים, כמו כן הסטודנטים יכירו את מים ומחקרים אקדמיים ב מאמר
ות  רת המחקר והשעמטרעית משלב ניסוח דמים ילמדו כיצד לכתוב עבודה נטקרי של הקורס, הסטודיהע

 גרפיה. וצאות, דיון, תקציר וביבליוהשיטה, ניסוח התת, פרק רת הספרוהמחקר לסקי
 )ט.ל.ח( 

 
 
 



  

 ושנה ג'   נה ב'ש
 
 
 

 סקית גיה עאסטרט
 ד"ר נתנאל דרורי

ה לאתר את הגורמים מנס הזיסודות האסטרטגיה התחרותית. תחום עוסק ב  "עסקית יהאסטרטג" רסקו
כלי  ודלים חשובים, ות מרכזיות, מיסוד, תיאורי קיות. הקורס יסקור עקרונותסעפירמות להצלחה או כישלון של 

ברה,  של הח יביתטגרטטגית מבוססת על ראייה אינ יה המקצועית. הגישה האסטר כן את הטרימינולוגו וחנית
מטרות ודרכי פעולה לצורך ביצוען. בתחום   להציב  והסביבה הרחבה בה החברה פועלת מתוך רצון ףענה

ייב ניתוח מחה ייחודי נתון הינה מקרהכל חברה בזמן ת או אחידות וחלטוה לא קיימות תשובות מוי גהאסטרט
בדוגמאות   שמוים ושיוח מקרנית ם שלד הפרק התיאורטי גם היבטילאור זאת הקורס יכלול בצ נקודתי.

 הסמך ניסיונם של אחרים יתרום רבות לשיפור החשיב  ד עלוממהעולם העסקי, מתוך הבנה כי לי
 האסטרטגית. 

 )ט.ל.ח( 
 
 
 

 אקרו מבוא לכלכלה מ
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ונות המדיניות המאקרו כלכלית: פיסקאלית  לה. הכרת עקרכלכבמאקרו יסוד ומודלים הקניית מושגי 
 אל. שק בישראימה של המ, ניתוח וסקירה מתומוניטארית

ת, שיווי משקל  ומערכת הבנקאו צרפי, שוק הכסףהמ יקושב המית, מרכיבי נושאי לימוד: חשבונאות לאו 
ל נושא  במשק פתוח. כית . ניתוח מדיניות כלכלר, שוק מט"ח ומודל משולב במשק פתוחשולב במשק סגומ

 שיילמד ילווה בניתוח וסקירה מתאימה של השוק בישראל. 
 )ט.ל.ח( 

 
 
 

 ת ב'בונאות החשיסודו
 טל-רו"ח עמי מי /רו"ח יהודה בר 

 החשבונאית, מסביר את השפהרס השני הקוה זהו  הדוחות הכספיים מוצגים בהתאם לשפה החשבונאית.
 ם. הכספיי דוחות בנת הוה הקריאת השפ

של בעלי המניות ורישומן  יעל השינויים בהון העצמ וחת דוח תזרים מזומנים ,דבקורס זה נלמד להכיר א
  בדוחות הכספיים.
ות יומן  ישום פקודר ותלרב קובלים בחברות ובכללם אגרות חוב וסוגי הלוואותם המוגי אשראייכך גם נעסוק בס

  מן בדוחות הכספיים. ורישו
 וחות הכספיים. ות בביאורים הנלווים לדתוח והבנה של דוחות כספיים ובקיאן בניס נדוורקב 

 )ט.ל.ח( 
 
 

 מבוא למערכות מידע
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לב הלמנ אחת  לא  נדרשים  בארגון  החלטותציים  ש  וע  שבאמצעותם  מערונות.  עסקיות  הכלי  הם  מידע  כות 
הנדרש  המנ  ףאוס העסקי  המידע  את  אלוהל  החלטות  הסטודנטרקוב    .לבחינת  זה  לתחום פו  יחשים  ס 

מושגי יכירו  הסטודנטים  המידע.  ב מערכות  הסטודנטים  סיסם  כן  כמו  המידע.  מערכות  בתחום  איים  ת יכירו 
וחשיבותן טכנול המידע,  ולמ  וגיות  הסטולארגון  יחנהל.   מערכותדנטים  בתחום  שונים  למודלים  ע, המיד  שפו 

 . big data-פו לתחום היחשים הסטודנט  ם הקורסוסי. לעל מערכות מידמחזור החיים וסוגים שונים ש
 )ט.ל.ח( 

 
 

 שיטות מחקר במנהל עסקים
 רוריר נתנאל ד"ד

ולות בטכניקות מחקר לחקר נושאים בתחומי מדעי  ויכ עקורס שיטות מחקר במינהל עסקים נועד להקנות יד
ל, לנסח שאלות  ניהוה והניהול. הקורס יאפשר לסטודנט להבין את המתודה המדעית בתחומי ההחבר

לשם ביצוע   שוניםממקורות  םיתכנן ולבצע מערך מחקר אמפירי, לאתר ו/ או לאסוף נתונוהשערות מחקר, ל
רוא,  קפם ולהעריך את התאמתם ואיכותם וכן לפתח יכולת לקלת , םמחקר, לבנות כלים לשם איסוף נתוני

ק משנה העוסק בביצוע ניתוחים  ם חללהבין ולהעריך בצורה ביקורתית מחקרים אקדמיים. הקורס כולל ג
 .SPSSטטיסטיים בתוכנת ס

 )ט.ל.ח( 



  

 
 מיומנויות תקשורת 

 הת גב' רבקה ק
בסביבה העסקית הנוכחית, מיומנויות תקשרות חשובות יותר מתמיד. עלינו לתקשר עם המנהלים שלנו, 

מיומנוית תקשורת   .לםהמקבילים לנו, המנהלים שלנו וכן עם השותפים, הספקים והלקוחות שלנו, בארץ ובעו
של פרויקטים או  אפקטיביות הן המאפשרות הצלחה תוך מיזעור חיכוכים ואי הבנות, והובלה מנהיגותית

שאיפות לכדי מימוש. היכולת לרתום ולהניע אחרים או לקבל אישור לביצוע דבר מה באירגון או לקבלת  
לת שלנו לזקק את המסר, להעביר אותו  השקעה עבור מיזם והצטרפות שותפים אסטרטגיים תלויה מאד ביכו

 .טוריטלינגבדרך הנכונה, להציג בפרזנטציה את הסיפור שלנו ולשכנע באמצעות ס
 

 :  יפסו ציוןהרכב 
 50%בחינה  50%תרגילים  2
 
 

 ות ארגונית מבוא להתנהג
 ד"ר יפית רפאל

כתי של  יבט המערמהה יבתןסב ארגוניות בתוכן וב הפעילות של מערכות  ח את הבנת מבנהתעד לפס נוהקור
 ן.  הארגו

ור גישות  הארגונית. במהלך הקורס נסק הגותנתטי ואמפירי מתחומי ההורס מתבסס על ידע תיאורקה
 תיאורטיות שונות  

 .  ים, גלובליים ואחריםינלהבנת מבנה הארגון וסביבתו ותהליכים ארגו
 . גון וי בארונית, חדשנות ושינבתקשורת ארגונית, תרבות ארגנעסוק   , כמו כן

 )ט.ל.ח( 
 
 
 
 

 גזר העסקישל המ ת חברתיריות ת ואחקיימו
 ורתרעו"ד ליעד א

  100ים המניעים את הכלכלה העולמית. מתוך תאגידים עסקיים מהווים היום את השדרה המרכזית של הארגונ
מהם הם תאגידים רב לאומיים. התאגיד הינו ישות אשר נוסדה לפני   51המוסדות הכלכליים הגדולים בעולם,  

בכלכלה   כאמור,  השולטת,  הקפיטליסטית  בשיטה  המרכזי  הכלי  להיות  הפכה  ומאז  לערך  שנה  כמאתיים 
ולהציג את   לבחון  זה מבקש  והאתיים הממשטרים חברתית המערבית. קורס  המוסריים, הערכיים  המגבלות 

או בקיצור,    את פעילותם של תאגידים. מערך מורכב זה של גישות ניהול נקרא 'אחריות חברתית של תאגידים'
. בנוסף לגישת האחריות התאגידית אנו נלמד  corporate social responsibility'אחריות תאגידית' ובאנגלית  

המ אודות  הקיימות בקורס  גישת  המכונה  וסביבתיות  חבריות  עוולות  עם  להתמודדות  העולמי  תווה 
sustainability    לשנת עד  לאנושות  האו"ם  הציב  אותם  הלא2030והיעדים  הקיימות    ,  יעדי    –הם 

sustainability development goals. 
 

 ן הסופי: מרכיבי הציו
 ציון עבודת גמר  40%יון עבודת צוות / צ 10%מבחן /  50%

 
 
 

 ות כספיים ניתוח דו"ח
  טל-רו"ח אייל אסייג/ רו"ח עמי מי

הכספיים  יהןוחותעסקים וחברות תוך שימוש בד מעשי של שווי ניתוחלים לספק כרת ומורס משרטט מסגקה
 רטיבי המבוסס על ידע מוקדם בתחומי החשבונאות הכלכלההינו קורס אינטגנסי אחר. הקורס ניובמידע פ

 שילוב של:  והמימון ודורש
 יות(. ת תחזפיננסיים ועריכתוח דוחות כספיים )ניתוח יחסים רתיות של ניטכניקות מסו

 ת.יאו( ויישומם במצGAAPמקובלים )  ללים חשבונאייםשל כידע 
הכספיים ובפני המשתמשים בהם והשפעתם על  ני מכיני הדוחותונים העומדים בפשההבנה של התמריצים 

 ות שניתן להסיק מהם. נקת הכספיים והמס תוכן הדוחו
 י. שבונאידע חהמימון בעזרת משום של תבניות הערכת שווי מתחומי הכלכלה ויי

 )ט.ל.ח( 
 
 

 מבוא למשפט עסקי
 ליאור דוידאי ר ד"

 ב משלוש חטיבות.  ורכמועסקי יסודות במשפט ו מבואלל ס כוהקור



  

הרא הקהחטיבה  של  ב שונה  עוסקת  וכוללת  ורס  למשפט  כללי  המשפמבוא  של  מהותו  רת  סקי  , טבחינת 
נ המשפט,  הפרשנותתחומי  תורת  היתוח  המשפטית  התרבות  ניתוח  וישראלי,  הרקעת  ההיסטורי   סקירת 

ההיסטורי הישראלי.וההתפתחות  המשפט  השנ  ת של  עוסקתייה של ההחטיבה  היסוד של קעב   קורס  רונות 
הפלילי עוסקת דג  עם  המשפט  הקורס  של  השלישית  החטיבה  העסקי.  המשפט  מתחום  סוגיות  על    ש 

 השונים.   תו לענפיוט העסקי, תוך חלוקנות היסוד של המשפבעקרו

ה  הקורסמטרת   להקנות  אקדמיהינה  בסשכלה  המשת  בתחום  יסהעסקי  פטיסית  להקנות  בחשיבה ,    ודות 
, לתת סקירה היסטורית של  העסקיומי המשפט  עם מוסדות ומושגים בסיסיים בתח  תוהמשפטית, ליצור היכר

ם דות באופן יישומי ומעשי עהקנות כלים להתמודם שעוברים עליו, לליכיהתהתפתחות המשפט הישראלי וה
קדמים בתחום ם מתל קורסיעתידי שבסיס ללימוד  , וכן ליצוק  העסקי  חומי המשפט החשיבה המשפטית בת

 .יקסהע המשפט 

בתי  רון בפסקי דין של בית המשפט העליון ויתת חקיקה ודברי דין אחרים, עישיטת הלימוד בקורס הינה קריא
ם שפטיות ובהרלבנטיות והשאלות המנערך זיהוי של העובדות ה עים עובדתיים שבהםהמשפט ופתרון אירו

ך בחינת טיעוני ונית, תולפביחס למסכת עובדתית  ל בית המשפטהמשפטיות והלכותיו שהנורמות  מיושמות
 והכרעת בית המשפט.הצדדים 
 )ט.ל.ח( 

 

 
 
 

 אתיקה בעסקים 
 ליאור דוידאי ר ד"

אחריות החברתית והאחריות האתית לצד השאיפה של מנהלים בעסקים למקסם את הרווח למען הבעלים, ה
ה  בעולם  וגדל  הולך  מקום  האחרונים  בעשורים  הטכנולוגיים  תופסות  והחידושים  המשתנה  הכלכלה  עסקי. 

בעסקים דילמות אתיות מורכבות. דילמות אלו מחייבות לפתח דפוסים הכרוכים בה מציבים בפני אנשי ניהול  
( תאגידית  אחריות  בעסקים    (Corporate Responsibilityשל  חברתית  אחריות  של  אלו  דפוסים  בניהול. 

נהלות העסק כלפי הסביבה העסקית, כלפי בעלי עניין בעסק )כדוגמת  מיועדים לקבוע נורמות התנהגות להת
ספקים ובעלי מניות(, וכלפי הקהילה החברתית כולה. נורמות אלו, העוסקות בשאלה כיצד  עובדים, לקוחות,  

לא או  בסיט-ראוי  לנהוג  לעסק  ראוי  ביחס  שחלים  המשפטיים  מהכללים  וחורגות  רחבות  משתנות,  ואציות 
 ולמנהליו.

 ן: ציו הרכב

 20% -מטלת ביניים  80% -בחינה סופית 

 
 
 
 

 באנגליתעסקית  כתיבה
  שוץ-גב' שירי חקלאי

 סקים בשפה האנגלית.ק בכתיבה טכנית נכונה ומקובלת בעולם העעוס קורס כתיבה עיסקית
קיים  סיעם וחומרים תיבת מסמכילצד תירגול הדיקדוק לכ פרקטיים טודנטים כליםקנה לסס זה נורבק

 היומיומית.בתקשורת העיסקית  ו שיסייע
 )ט.ל.ח( 

 

 



  

 במימון התמחות קורסי 
 
 
 

 עקרונות בהשקעות
 שמואל )מולה( כהן ד"ר 

אי בתנאי  השקעה  החלטות  לקבלת  בסיסיים  כלים  לסטודנטים  להקנות  הקורס  זה  -מטרת  בקורס  וודאות. 
א למדוד  ילמדו  הסטודנטים  וסיכון.  וודאות  אי  בתנאי  הסטודנטים למימון  פרמטרים יחשפו  בעזרת  הסיכון  ת 

ם לניתוח הסיכון שונים כמו סטיית תקן, שונות וביטא. בנוסף הסטודנטים ילמדו להשתמש בכלים סטטיסטיי
ילמדו לבחון את התועלת מול הסיכון  -ובקריטריונים לבדיקת כדאיות השקעה בתנאי אי ודאות. הסטודנטים 

של   שנאוהתשואה  ורמת  התועלת  פונקציית  בעזרת  ילמדו  המשקיע  הסטודנטים  המשקיע.  של  הסיכון  ת 
זור הסיכון בבנייתו של התיק.  העריך את התנועה המשותפת של המרכיבים בתיק ההשקעות ואת העיקרון פיל

 . WACCואת מחיר ההון המשוקלל,   CAPMכמו כן הסטודנטים ילמדו את מודל ה 
 

   הרכב ציון סופי:
 100% בחינה

 ודות נק 10תרגילי בית: ציון מיטיב עד 
 
 

 אופציות ונכסים נגזרים 
 ד"ר שמואל )מולה(  כהן 

עם המכשירים הפיננסיים העתידיים, השימוש בהם והערכתם לצורך קבלת  מעמיקה הכרות הקורס יעסוק ב 
 סיכונים באמצעותם. בעיקר יעסוק הקורס באופציות על מניות, על מדדים ועלהחלטות השקעה וניהול 

 , וכן באופציות ריאליות."החלף", מט"ח ואגרות חוב, בעסקאות מט"ח, בחוזים עתידיים על מניות
דגש מיוחד יינתן על בניית אסטרטגיות השקעה בסיסיות: אסטרטגיות למטרות ספקולטיביות, אסטרטגיות 
הגנה וגידור ואסטרטגיות משולבות. כמו כן יילמדו שיטות התמחור השונות של המכשירים הפיננסיים: שווי 

סוף נראה כיצד ניתן ינומי והמודל של בלק, שולס ומרטון שזכו על כך בפרס נובל. לב נאיבי, המודל הב 
להשתמש בעקרונות התמחור של האופציות לצורך קבלת החלטות מתקדמת בדבר קבלה או דחייה של 

 פרויקטים )אופציות ריאליות(. 
 

   הרכב ציון סופי:
 100%בחינה 

 נקודות  10תרגילי בית: ציון מיטיב עד 
 
 
 
 
 במימון  ופרויקט רינמס
 שמואל )מולה( כהן  ר"ד

רי אמפירי קח( לרכוש ניסיון ממהלך שנת לימודים )שני סימסטריםים ב יאפשר לסטודנטהסמינר השנתי  
  רוים בכפוף לאישוטהסטודנ ידיעל מינריון ייבחרו סונים הקשורים לעולם המימון. נושאי הושאים שותני בנואיכ

יים ת את הידע התיאורטי והכלים המחקריריוננהסמים בעבודתם שילישל המנחה. הסטודנטים אמורים 
ים  קריים הנסחרות הערך העיההון ונייר קימודיהם. נושאים עיקריים לעבודה יהיו קשורים לשושרכשו במהלך ל

וב על פי כללים מדעיים  כתא חיבור מדעי הועבודה הל הי שנות. התוצר הסופובו, וניהול פיננסי בפירמות ש
 . חברהבמדעי ה יםהמקובל
 )ט.ל.ח( 

 
 
 
 במימון   ריםנבח םישאונ

 יגאל נוימןד"ר 
פן סטודנטים ינהלו באוס הרולך הקהקורס חושף את הסטודנטים לעולם ניהול ההשקעות בזמן אמת. במה

אר י שרכשו במהלך התורטבידע התיאומיליון   $1ת בן קעומולציה מציאותית( תיק השפרקטי )כחלק מסי
 מיתית. בסביבת השקעות א

 )ט.ל.ח( 
 
 
 
 
 
 



  

 יסודות הבנקאות
 ן די אהרודו  ד"ר
ם מושתת ענף הבנקאות ואת מרכיבי  עליה םנסיי היא ללמד את היסודות הכלכליים והפינורס ת הקמטר

. ומאפייניה השוניםמבנה המערכת הבנקאית בישראל בנקאית. בקורס יושם דגש על הליבה של הפירמה ה
בשוק  לי מ ימשקל האופטומה שיווי האית בנקשל הפירמה ה המנהל פנייוצגו הבעיות המרכזיות העומדות ב 

 תחת המגבלות הקיימות.
 )ט.ל.ח( 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 חות בשיווק מ הת
 
 

 בת יווקית משולרת שתקשו
 מר גדי חייט 

התקשורת השיווקית     ני ומעשי בתחוםעיו  ידעלרכוש    יםינבשיווק, המעוניי  סיקורס זה מיועד לבוגרי קורס בס
 . רסום בפרטוהפלל ככ

וניתוח בתחו • ם המרכזיים הכרת הקווים המנחים והכלימי התקשרות השיווקית:  הקורס יקנה כלי חשיבה 
וניתוח ואסטרטג  בגיבוש  תקשורתיות  מודלים  פרסומיות.יות  ובק  תכנוןל  םכליו  הכרת  של   הרמדידה 

 מתווכת מדיה. שיווקיתרת  תקשור ובוצי, יחסי פרסום

הסטודנ • הקורס  המודלים  ינו  יב   טיםבסיום  שיווקית    םהתיאורטייאת  תקשורת  לעצבשל  לתכנן,    וכיצד 
כולל  ו שלם,  פרסום  מסע  על    .פרסומתלהציג  דגש  דוגמיינתן  מהשוק  ניתוח  וההישראאות   בינלאומילי 

 .תיבתחום הפרסום והתקשורת הדיגטיאל
 

 י: ופמרכיבי ציון ס
 חן מב  50%

 חלק מעשי תחרות הפרסום 50% 
 

 . שיווקל ואמב  : תנאי  קדם
 

 )ט.ל.ח( 
 
 
 

 בשיווק ופרויקט סמינר 
 ענר טלד"ר 

 מטרת  הסמינר: 
 ינר יתבסס עלק.  הסמם  השיוו ועריכת  מחקרים  בתחו   להקנות  ניסיון   בניתוח

שאים  הפצה, נו יה, ובליזצגל יווק  שירותים, י, שמלאוווק , כגון: שיווק בינות בסוגיות נבחרות בשיצאהר
תון,שיווק באינטרנט,ניתוחי שיווק ענפיים וכן  דיונים במחקרים  שיווק בעיתות מיב   אסטרטגיים, בעיות

 ים. בנושאים נבחרים אחר
 )ט.ל.ח( 

 
 
 

 רשתות חברתיות  -שיווק דיגיטלי
 מדיה -חברת ניו

ואינסטגרם הוכיחו עצמם כי מלבד היותן רשתות חברתיות פופולריות, הן גם  בעשור האחרון פייסבוק 
מובילות לפרסום עסקים בכל העולם. משזיהו את פוטנציאל השיווק דרכן, בעלי   ותמשמשות כפלטפורמ

החל מבתי קפה שכונתיים ועד לתאגידי ענק, החלו מחזרים אחר מנהלי קמפיינים   –ים עסקים מכל הסוג
ערכות על בוריהן. הקורס יכשיר את הסטודנטים לנהל קמפיינים ממומנים בפייסבוק המכירים את המ

וך יישום אסטרטגיית שיווק, פילוח קהלי יעד ייחודיים ולהבין כיצד לפעול כדי להגשים את ת ואינסטגרם
 טרות העסקיות של הלקוח. המ

 )ט.ל.ח( 
 
 
 
 
 

 פיתוח מוצרים ושירותים
 גב' רבקה קהת 

בסביבה העסקית הנוכחית, ארגונים נדרשים לחדש באופן תדיר כדי לצמוח וכדי להתחרות. הקורס סוקר  
עים להשגת חדשנות בארגונים  דרך פיתוח מוצרים ושירותים. האמצעים הנידונים בקורס שייכים שיטות ואמצ

 מחזור פיתוח החדשנות:  להיבטים שונים ב 
לקוח, פיתוח המוצר או השירות, יצירת אבטיפוס, בניית תכנית  הנבטת הרעיון, מחקר השוק, הבנה צרכן /

 ות הפצה, מדידת הצלחה.  השקה, מודל עסקי, תכנית שיווק ופירסום, צינור
כל אמצעי יבחן לעומק הן ע"י סקירת מאמרים והן על ידי דוגמאות קונקרטיות ועדכניות. הסטודנטים ידרשו 

 נלמדים . לנתח מקרי בוחן וליישם בעצמם את התכנים ה
 )ט.ל.ח( 

 



  

 ביזמות וחדשנותחות התמ 
 
 

 פיתוח מוצרים ושירותים
 גב' רבקה קהת 

באופן תדיר כדי לצמוח וכדי להתחרות. הקורס סוקר   , ארגונים נדרשים לחדשבסביבה העסקית הנוכחית
שיטות ואמצעים להשגת חדשנות בארגונים  דרך פיתוח מוצרים ושירותים. האמצעים הנידונים בקורס שייכים 

 להיבטים שונים במחזור פיתוח החדשנות:  
, בניית תכנית  השירות, יצירת אבטיפוסלקוח, פיתוח המוצר או הנבטת הרעיון, מחקר השוק, הבנה צרכן /

 השקה, מודל עסקי, תכנית שיווק ופירסום, צינורות הפצה, מדידת הצלחה.  
כל אמצעי יבחן לעומק הן ע"י סקירת מאמרים והן על ידי דוגמאות קונקרטיות ועדכניות. הסטודנטים ידרשו 

 נלמדים . לנתח מקרי בוחן וליישם בעצמם את התכנים ה
 )ט.ל.ח( 

 
 
 
 ת סטארט אפי פעולה לחברוופשווקים ושית ר קח

 גב' סימה חזן
בסביבה העסקית ארגונים נדרשים לחדש ולשפר את מוצריהם על מנת לצמוח לעמוד בתחרות בזירה 

ספק סריקה של האפשרויות שבהן ניתן להיעזר במחקרי שוק על מנת העסקית בה הם פועלים. קורס זה י
 לסייע לחברות וארגונים שכאלה. 

ס יאפשר להקנות לסטודנטים את היכולת לתכנן ולבצע מחקר שוק שמטרתו לסייע בקבלת החלטות ורהק
בין ביצוע בנוגע לשירות/מוצר חדש או משופר. במסגרת הקורס יוצג הקישור בין שיטות המחקר הנלמדות ל

 מחקר בפועל, תוך שימוש במגוון דוגמאות מעולם המחקר בישראל ובעולם. 
 הרכב ציון: 

 ( 50%כל אחת( + עבודה מסכמת ) 25%ניים )ות בימטל 2
 
 

 דשנות חיזמות וסמינר ב
 ד"ר ענבל שטוקהיים 

ים בסוגיות הסמינר עוסק בהיבטים האקדמיים של תחום היזמות. בסמינר ישולבו מאמרים מדעיים העוסק
 שלו. העוסקים ביוזמות שצלחו וכאלה שנכ  case studiesובמושגים מתחום היזמות וכן ינותחו מקרים 

 
 : ן סופיכיבי ציורמ

 קריאת מאמרים והצגתם, הצגת מיזם )מצגת( 
 
 

 כניות עסקיות לחברות סטארט אפתוח ת פי
 טוקהיים נבל שד"ר ע

  קנותן להרס ההקו ת וחדשנות. מטרותהקורס פיתוח תוכניות עסקיות מיועד לסטודנטים מההתמחות ביזמו
יבת התוכנית העסקית של תוח, בנייה וכתם לצורך פייבה ותומכילסטודנטים ידע וכלים שימושיים, מפתחי חש

 המיזם.  
כתוב, היא למעשה השתקפות של תהליך פיתוח המיזם,  התוכנית העסקית איננה עוד מסמך ש"צריך" ל

גן על הרעיון. התוכנית העסקית ן להנית שבו אופןיחודי שברשותו וההחוזקות שלו, הטכנולוגיה או הרעיון הי
ד בכוונתו של  בה התחרותית בה הוא פועל, להציג כיצולנתח את הסבי מיזם להביןכולתו של המציגה את י

 פעילותו וכיצד המיזם מבקש להגיע להכנסות ולרווחיות.  המיזם לגייס הון לצורך 
שקיעים ובעלי עניין. תוכנית ו למהצגתקי והעס  ותי בפיתוח המודלתוכנית עסקית היא כלי עבודה משמע

ל ממתחריו,  תיו אך גם למגבלותיו, לכך שהוא מבודזם מודע ליכולוה לכך שהמיהיא הראיי ת מוצלחתעסקי
 ינו חושש לעמוד בפני בעלי עניין ולהציג להם מדוע כדאי ונכון שישקיעו בו.  אנחוש להשיג את מטרותיו ו

ות בפיתוח משלהם הזדמנות ייחודית להתנס ם לפתח מיזםיינימעונים ה ודנטה לסטד בקורס מקנחווית הלימו
 ר מבלי לסכן את הרעיוןמים מנוסים יותבור מיזם אחר, ובכך להפוך למעשה ליזתוכנית עסקית עובנייה של 

ודה בצוות  שלהם. חווית העבודה בקבוצות, ותחת הנחייה, מקנה לסטודנטים הזדמנות להפריה הדדית ולעב 
 ימו את המיזם שלהם בעתיד.ר יקכאש מהם ידרשכפי שי

 )ט.ל.ח( 
 
 

 יזמות וחדשנות ברים נושאים נבח
 גב' רבקה קהת 

בסביבה העסקית הנוכחית, ארגונים נדרשים לחדש באופן תדיר כדי לצמוח וכדי להתחרות. הקורס סוקר  
השגת חדשנות בארגונים  דרך אנשים, לקוחות ותהליכים. האמצעים הנידונים בקורס  שיטות ואמצעים ל

הול פרויקטים, מודלים עסקיים, פיתוח עובדים, קשרים  שייכים להיבטים שונים בחיי הארגון: תרבות ארגונית, ני



  

ע"י סקירת עומק הן חיצוניים, סטארט אפים, חממות, פיתוח טכנולוגיה, תהליכים ועוד. כל אמצעי יבחן ל
מאמרים והן על ידי דוגמאות קונקרטיות ועדכניות. הסטודנטים ידרשו לנתח מקרי בוחן וליישם בעצמם את 

 התכנים הנלמדים. 
 : סופי: ציוןהרכב 

 50% -, עבודת גמר 50% -תרגילים  2
 
 

 נות פרויקט ביזמות וחדש
 גב' רבקה קהת 

החל מיצירת מוצר חדש ועד   –בהתמחות יזמות וחדשנות, הסטודנטים נחשפו והעמיקו בכל תחומי היזמות 
הזה יוכלו  לניהול שוטף, בניית תכנית עסקית, דו"ח רווח והפסד ופירסום ושיווק הלכה למעשה. בפרויקט 

ה שלמדו במהלך התואר לכדי מיזם או סטארטאפ ככל שיעלה על ליבם, אותו  הסטודנטים לאחד את כל מ
יצטרכו לממש במהלך הקורס מן הרעיון ועד לגיוס משקיעים ושותפים. הקורס בעצם מאפשר סינתזה של כל  

 הנלמד לכדי עסקים בפועל, כמו בעולם האמיתי.
 כב ציון: הר

 ב, כולל איכות עבודת הצוות וההצגה של הפיץ' בכיתה.עבודת גמר בכת %80השתתפות,  20%
 
 



  

 ים עסק  מנהלרה בחיקורסי 

 
 
 

 מיומנויות למידה  
 מקוון
 :רציונל

במהלך   .אסטרטגיות למידה הן דרכי פעולה מובנות ומתוכננות המכוונות את הסטודנטים לייעול הלמידה
הקורס יעודד את    .ויתנסו בהן בתחומי למידה שונים הקורס ירכשו המשתתפים מגוון אסטרטגיות למידה

יחד עם זאת הוא יעודד אצלם  .הסטודנטים לשנות את דפוסי העבודה ויצייד אותם עם כלים פרקטיים
 .תחושת מסוגלות ומוטיבציה ללמידה

  :מטרת הקורס
בחירה מודעת של  זיהוי סגנון הלמידה היעיל עבור הסטודנטים הכרת אסטרטגיות, תנאים וסביבות למידה 

ובקרה עצמית על שימוש באסטרטגיות הצגת דרכים לטיפוח יכולתו של הלומד אסטרטגיות מתאימות יישום 
ליזום למידה, לשאוב מידע ממקורות מידע, לפתח דרכי למידה גמישות, להפעיל במודע אסטרטגיות על  

 .ורתיבסיס מיומנות שרכש, לכוון אותן מתוך מודעות ולפקח עליהן באופן ביק
 . 50% טלת סיכוםמ 50%תרגול קריאה  הרכב ציון סופי:

 
 עקרונות בהשקעות

 שמואל )מולה( כהן ד"ר 
אי בתנאי  השקעה  החלטות  לקבלת  בסיסיים  כלים  לסטודנטים  להקנות  הקורס  זה  -מטרת  בקורס  וודאות. 

הסיכון למדוד את  ילמדו  הסטודנטים  וסיכון.  וודאות  אי  בתנאי  הסטודנטים למימון  פרמטרים   יחשפו  בעזרת 
ות וביטא. בנוסף הסטודנטים ילמדו להשתמש בכלים סטטיסטיים לניתוח הסיכון שונים כמו סטיית תקן, שונ

ילמדו לבחון את התועלת מול הסיכון  -ובקריטריונים לבדיקת כדאיות השקעה בתנאי אי ודאות. הסטודנטים 
של   הסיכוןוהתשואה  שנאת  ורמת  התועלת  פונקציית  בעזרת  ילמדו    המשקיע  הסטודנטים  המשקיע.  של 

תנועה המשותפת של המרכיבים בתיק ההשקעות ואת העיקרון פיזור הסיכון בבנייתו של התיק.  להעריך את ה
 . WACCואת מחיר ההון המשוקלל,   CAPMכמו כן הסטודנטים ילמדו את מודל ה 

 100% בחינה הרכב ציון סופי:
 נקודות  10תרגילי בית: ציון מיטיב עד 

 
 

 הבנקאות דות יסו
 ד"ר דודי אהרון 

היא ללמד את היסודות הכלכליים והפיננסיים עליהם מושתת ענף הבנקאות ואת מרכיבי  מטרת הקורס 
. ומאפייניה השוניםמבנה המערכת הבנקאית בישראל הליבה של הפירמה הבנקאית. בקורס יושם דגש על 

ומה שיווי המשקל האופטימלי בשוק  אית יוצגו הבעיות המרכזיות העומדות בפני המנהל של הפירמה הבנק
 תחת המגבלות הקיימות.

 
 שוק ההון בישראל 

 דוקטורנט לירון רייטר 

הראשוני,   השוק  המסחר,  ושיטות  ערך  לניירות  הבורסה  בישראל:  ההון  היכרות עם שוק  הינה  הקורס  מטרת 
 זיות ובעיות ייחודיות.  השוק המשני, עשיית שוק, מכירה בחסר, מנגנוני הפיקוח והרגולציה, רפורמות מרכ

קרנות נאמנות וקרנות סל(    הלומדים בקורס יכירו את סוגי ני"ע השכיחים בבורסה בארץ )מניות, אגרות חוב, 
השונים. הערך  בניירות  המסחר  אופן  יבינו את  העיקריות,   וכן  האג"ח  וסדרות  אג"ח  דירוג  ילמד  אג"ח  בנושא 

 ים בהשקעה באג"ח, השפעות מאקרו על שוק האג"ח. חישוב תשואה לפדיון, ערך מתואם, מח"מ, סיכונ

 בחינה.   100%הרכב הציון הינו 

 
 

 Fintechפינטק 
 שי שהם קראוס ד"ר או

בואו נדמיין את עולם הפיננסים עוד עשרים שנה: חשבונות הבנק כבר לא שייכים לבנקים. לכל אחד מאיתנו  
ביטוחית, השקעות וחיסכון(, כאשר אני רוצה  יש מעין תא דיגיטלי ובו ההיסטוריה הפיננסית שלו )בנקאית, 

מאחורי הקלעים ובאופן אוטונומי, מכרז להלוואה. לרכוש מוצר באלף שקלים, התא הדיגיטלי שלי מוציא, 
אלפי מוסדות פיננסים ברחבי העולם המצויים על פלטפורמות התאים הדיגיטליים בוחנים את הבקשה ותוך  



  

 .ישניות, אחד המוסדות מעביר את האשרא
רות,  נראה הזוי? אולי, אבל כל התופעות המתוארות כאן מצויות כבר בתחילת הדרך. הטכנולוגיות נוצ

והרגולטורים כבר מכוונים. בקורס שלנו נכיר את עולם הפינטק, האינשורטק, הרגטק והפרופטק. נכיר את מה 
 .שיש ונחשוב על מה שיהיה

 . 50%ועבודת סיום  50%: מטלת אמצע סופיהרכב ציון 
 

 תקשורת שיווקית משולבת 
 מר גדי חייט 

לרכוש ידע עיוני ומעשי בתחום התקשורת השיווקית  קורס זה מיועד לבוגרי קורס בסיסי בשיווק, המעוניינים
  .ככלל והפרסום בפרט

הקורס יקנה כלי חשיבה וניתוח בתחומי התקשרות השיווקית: הכרת הקווים המנחים והכלים המרכזיים  
סטרטגיות תקשורתיות ופרסומיות. הכרת מודלים וכלים לתכנון מדידה ובקרה של פרסום,  בגיבוש וניתוח א

 .ציבור ותקשורת שיווקית מתווכת מדיהיחסי 
בסיום הקורס הסטודנטים יבינו את המודלים התיאורטיים של תקשורת שיווקית וכיצד לתכנן, לעצב ולהציג •

ח דוגמאות מהשוק הישראלי והבינלאומי בתחום  מסע פרסום שלם, כולל פרסומת. יינתן דגש על ניתו
 .הפרסום והתקשורת הדיגטיאלית

 
 ושירותים  פיתוח מוצרים
 גב' רבקה קהת 

בסביבה העסקית הנוכחית, ארגונים נדרשים לחדש באופן תדיר כדי לצמוח וכדי להתחרות. הקורס סוקר  
. האמצעים הנידונים בקורס שייכים שיטות ואמצעים להשגת חדשנות בארגונים  דרך פיתוח מוצרים ושירותים

 להיבטים שונים במחזור פיתוח החדשנות:  
מחקר השוק, הבנה צרכן /לקוח, פיתוח המוצר או השירות, יצירת אבטיפוס, בניית תכנית   הנבטת הרעיון, 

 השקה, מודל עסקי, תכנית שיווק ופירסום, צינורות הפצה, מדידת הצלחה.  
קונקרטיות ועדכניות. הסטודנטים ידרשו  ירת מאמרים והן על ידי דוגמאותכל אמצעי יבחן לעומק הן ע"י סק

 ליישם בעצמם את התכנים הנלמדים . לנתח מקרי בוחן ו
 :  סופי הרכב ציון

 פרזנטציה בכיתה  %15עבודה מסכמת, ו  35% –פרויקט סופי  50%•        
 כל אחד %15תרגילים של  2 -תרגילים  30%•        
 השתתפות פעילה בדיוני הכיתה  %20•        

 
 רשתות חברתיות  -שיווק דיגיטלי

 מדיה -חברת ניו
האחרון פייסבוק ואינסטגרם הוכיחו עצמם כי מלבד היותן רשתות חברתיות פופולריות, הן גם  בעשור 

משמשות כפלטפורמות מובילות לפרסום עסקים בכל העולם. משזיהו את פוטנציאל השיווק דרכן, בעלי  
ם  החל מבתי קפה שכונתיים ועד לתאגידי ענק, החלו מחזרים אחר מנהלי קמפייני –הסוגים  עסקים מכל

המכירים את המערכות על בוריהן. הקורס יכשיר את הסטודנטים לנהל קמפיינים ממומנים בפייסבוק 
את ואינסטגרם תוך יישום אסטרטגיית שיווק, פילוח קהלי יעד ייחודיים ולהבין כיצד לפעול כדי להגשים 

 המטרות העסקיות של הלקוח. 
 

 התנהגות צרכנים 
 ד"ר ענר טל

ועל  פים ידע בנושא התנהגות צרכנים תוך שימת דגש על היבטים פסיכולוגיםהקורס נועד להקנות למשתת
יישום תובנות בפתרון בעיות שיווקיות. בין הנושאים הנכללים בקורס: צרכים ומענה לצרכים, תפיסה, עמדות, 

קבלת החלטות כולל פרספקטיבות מודרניות בקבלת החלטות )כלכלה התנהגותית(, חוויית  רגשות, שכנוע,  
  ריכה, סיפוק, ומחקר בהתנהגות צרכניםהצ

  הרכב ציון סופי:
 מגן השתתפות  20%
 מצגת 30%
 מבחן  70%

 
 ניהול קהילות 

 יעל אורןוגב'  גיל מרטנסגב' 
וצה. הקורס סוקר קהילות קיימות, מגמות בעולם המשתנה תדיר, הטרנד של ניהול הקהילות תופס תא

קהילה, לתכנון קהילה מוצלחת, להתמודדות על משברים ואתגרים  ואמצעים לניהול נכון של  בתחום, שיטות
בקהילות, למדידת הצלחה של קהילה, ושיווקה. הסטודנטים ידרשו לנתח הצלחות ומדדים בקהילות קיימות 

 .קהילה קיימת או מתוכננתאו ליישם בעצמם את התכנים הנלמדים על 
 . לה בדיוני הכיתההשתתפות פעי 30%פרויקט גמר,  70% :  סופי הרכב ציון

 
 

 מבוא לבריאות הציבור )הפקולטה למערכות בריאות(



  

 גב' גבאי לינוי
ת  הקורס יקנה לתלמידים מושגי יסוד בבריאות הציבור כולל: מה בין בריאות הפרט לבריאות הציבור, מבנה שירותי בריאו 

יכירו מדדים אפידמיולוגיים בסיסיים   ,"תחלואהנטל  "הציבור בארץ, יעדי בריאות הציבור. התלמידים ילמדו את המושג של 
בבריאות הציבור, היבטים כמותיים של תחלואה של מחלות זיהומיות ומחלות כרוניות נבחרות ודרכי המניעה שלהן ברמה  

ביעת מדיניות בריאות כגון: הכנסת חיסונים חדשים, תכניות לגילוי  לאומית. בנוסף יחשפו לתהליכי קבלת החלטות בק
 '. של מחלות, וכדמוקדם 

 בחינה.  100% :סופי הרכב ציון
 
 
 
 

 )הפקולטה למערכות בריאות( תקשורת ובריאות 
 דורון קופרשטין מר 

של  תחום הבריאות תופס מקום הולך וגובר בכלי התקשורת השונים. מגמה זו משקפת את ההתעניינות 
  .התקשורתהציבור בתחום הבריאות ואת רצונו לשאוב מידע מעשי מכלי 

הקורס שבנדון יוצר שילוב בין תיאוריה לפרקטיקה ומצייד את המשתתפים בכלים מעשיים להתמודדות טובה  
 .יותר עם כלי התקשורת. הקורס מהווה גם מבוא ראשוני ללימודי תקשורת המונים

קשורת,  מוסדות בריאות מן הקשר עם התועלות שיכולים להפיק ארגוני והקורס סוקר את ההזדמנויות והת
  .לכאורה מצד כלי התקשורת "איום"זאת לצד ה

מטרת הקורס הנה להכיר לתלמידים את עולם התקשורת ואת המאפיינים המיוחדים של תחום הבריאות  
התקשורת; לתת לתלמידים  בתקשורת; לצייד את התלמידים בכישורים ראשוניים ובסיסיים לעבודה עם כלי 

 .כלים בסיסיים לניתוח תקשורת
 בחינה.  100% :סופי ציוןהרכב 

 
 פייק ניוז

 ד"ר הדס שינטל 
בעולם המודרני כולנו חשופים כל יום לכמויות עצומות של מידע כוזב: מפייק ניוז ותיאוריות קונספירציה, דרך 

וגע להתנהגות אנושית ולמדע. איך ניתן  שמועות ומידע כוזב המופץ ברשתות ועד למיתוסים מוטעים בנ
ניוז לידיעות אמיתיות? איך ניתן לדעת האם דיווחים על מחקרים מדעיים הם מהימנים? מה  להבדיל בין פייק 

גורם לאנשים מסוימים להאמין בעוד אחרים מטילים ספק? בקורס זה נדון בסוגים השונים של מידע כוזב,  
לוגיים  ידע במדיה, וכן בהטיות הקוגניטיביות ובמנגנונים הפסיכובאופני ההצגה המוטים והמטעים של מ

 .'והמוטיבציוניים העומדים בבסיס האמונה בפייק ניוז, תיאוריות קונספירציה וכו
 . מטלות ובחנים לאורך הקורס 40%-בחינה סופית ו 60%: סופי הרכב ציון

 
 )הפקולטה לפסיכולוגיה(  מבוא לפסיכולוגיה

 ד"ר יוסי מיכאלי 
ורי של התחום, דרך הגישות למחקר  והבנה של מושגי יסוד בפסיכולוגיה, החל מהרקע ההיסט רותהיכ

פסיכולוגי ולהבנה של החוויה האנושית היומיומיות וכלה בפסיכופתולוגיה ובשיטות הטיפול בה. הקורס יתמקד  
 .לפסיכולוגיהבלמידת היסודות לנושאים אשר נלמדים בהרחבה ובהעמקה במסגרת קורסים אחרים בחטיבה 

 . בחינה 100%הרכב ציון סופי: 
 

 )הפקולטה לפסיכולוגיה(  אדם מחשבממשק 
 מר יאיר צדוק

מחשב שמישים, המאפשרים למשתמשים בהם  -הקורס יקנה יכולות הנדרשות ליצירה של ממשקי אדם
כנון לבצע את משימותיהם במהירות, ללא שגיאות ובהנאה. במהלך הקורס יכירו הסטודנטים את תהליך ת

נון משתלבים בתהליכי בנייה של מערכות מידע, את  ועיצוב ממשקי משתמש, את האופן בו תהליכי התכ
 . חשיבות השמישות

 . בחינה 100%הרכב ציון סופי: 
 
 
 
 
 

 מבוא למערכות הבריאות בישראל )הפקולטה לבריאות(
 פרופ' יהודה אדלר 

ות של מערכת הבריאות בארץ. בוגרי הקורס  והבעיגיון יה, המבנה , הקורס נותן לסטודנט מידע על ההיסטוריה
הבריאות בארץ.  רכותמקבלים מידע חיוני והכרחי שיעזור להם בניהול היום יומי של מע  

 
 

 ניהול בתי חולים )הפקולטה לבריאות(



  

 פרופ' מרדכי שני 
 מידע על בתי החולים בישראל 

 תשלומים לבתי החולים 
 בעיות במערכת הבריאות בישראל 

 החולים לנות בבתי טעויות ורש
 . ח אדם בבתי החוליםוכ

 . בחינה 100%הרכב ציון סופי: 
 
 

 אופציות ונכסים נגזרים 
 ד"ר שמואל )מולה(  כהן 

עם המכשירים הפיננסיים העתידיים, השימוש בהם והערכתם לצורך קבלת  מעמיקה הכרות הקורס יעסוק ב 
 באופציות על מניות, על מדדים ועלהחלטות השקעה וניהול סיכונים באמצעותם. בעיקר יעסוק הקורס 

 , וכן באופציות ריאליות."החלף"חוזים עתידיים על מניות, מט"ח ואגרות חוב, בעסקאות מט"ח, ב 
דגש מיוחד יינתן על בניית אסטרטגיות השקעה בסיסיות: אסטרטגיות למטרות ספקולטיביות, אסטרטגיות 

: שווי טות התמחור השונות של המכשירים הפיננסייםהגנה וגידור ואסטרטגיות משולבות. כמו כן יילמדו שי
נאיבי, המודל הבינומי והמודל של בלק, שולס ומרטון שזכו על כך בפרס נובל. לבסוף נראה כיצד ניתן 

להשתמש בעקרונות התמחור של האופציות לצורך קבלת החלטות מתקדמת בדבר קבלה או דחייה של 
 פרויקטים )אופציות ריאליות(. 

 100%בחינה  סופי: הרכב ציון
 נקודות  10מיטיב עד תרגילי בית: ציון 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 קים סבמנהל ע ןתואר ראשו –תנאי קדם 

 

 תואר ראשון במנהל עסקים  – "אתשפתנאי קדם 
 

 שנה א' 
 דרישות קדם שם קורס מס'

 מתמטיקה א'  מתמטיקה ב'  .1
 מתמטיקה א'                                            א'מימון ה יסודות .2
 מתמטיקה א'  שיטות סטטיסטיות א'  .3

 
 שנה ב'

 דרישות קדם שם קורס מס'
 שיטות סטטיסטיות ב'  שיטות מחקר                                           .1
 יסודות החשבונאות א'  יסודות החשבונאות ב'                               .2
 שיטות סטטיסטיות א'                        שיטות סטטיסטיות ב'      .3

 
 שנה ג'

 דרישות קדם שם קורס מס'
 יסודות החשבונאות ב'  ניתוח דוחות כספיים .1
 מבוא לכלכלה מאקרו  כלכלת ישראל  .2

 
 קורסי התמחות

 דרישות קדם שם קורס מס'
 מבוא למימון  עקרונות בהשקעות  .1
 ן מבוא למימו  אופציות ונכסים נגזרים  .2
 מבוא למימון  שוק ההון בישראל  .3
 מבוא למימון  יסודות הבנקאות  .4
 מבוא למימון  פינטק  .5
 מבוא לשיווק  תקשורת שיווקית משולבת  .6
 מבוא לשיווק  רשתות חברתיות  -שיווק דיגיטלי .7
 מבוא לשיווק  התנהגות צרכנים  .8
 מבוא לשיווק  פיתוח מוצרים ושירותים  .9

 פיתוח מוצרים ושירותים  רותים ח מוצרים ושי פרויקט בפיתו .10
ושיתופי פעולה לחברות סטארט  חקר שווקים   .11

 אפ
 פיתוח מוצרים ושירותים 

 פיתוח תכניות עסקיות לחברות סטארט אפ  .12
 

 פיתוח מוצרים ושירותים 

 דרישות קדם שם קורס מס'
  קורסי החובה של שנה א', שיטות מחקר סמינר ופרויקט בשיווק   .13

 ת קורסים מההתמחו 3 –במנהל עסקים ו 
קורסי החובה של שנה א', שיטות מחקר   ופרויקט במימון סמינר   .14

 קורסים מההתמחות  3 –במנהל עסקים ו 
מחקר   סמינר ופרויקט ביזמות וחדשנות    .15 שיטות  א',  שנה  של  החובה  קורסי 

 קורסים מההתמחות.  3 –במנהל עסקים ו 
 פרויקט וסמינר במימון )במקביל(  מון נושאים נבחרים במי .16
 פרויקט וסמינר בשיווק )במקביל(  נושאים נבחרים בשיווק  .17
 פרויקט וסמינר ביזמות וחדשנות )במקביל(  נושאים נבחרים ביזמות וחדשנות  .18

 
 תלמיד שנכשל בקורס חייב ללמוד אותו שוב במועד הבא שהוא ניתן. החובה להרשם לקורס   

עליו להקפיד למלא את תנאי הקדם כפי שמפורט. תלמיד שלא עמד בתנאי   בלבד. כמו כן היא על התלמיד
קדם לא יוכל ללמוד קורס מתקדם. בשום מקרה לא ינתן היתר ללימוד שיעורים המתקיימים בשעות  

 חופפות. 
 

 



  

 
   –' בק  רפ

  תוכנית הלימודים
אשון  אר רלתו

 אותבחשבונ
 
 
 



  

 
מי שהתחיל ללמוד בשנת    -נאותלתואר ראשון בחשבו תכנית הלימודים

 תשפ"א 
 

 נ"ז בכל שנות לימודיהם לתואר. 177על מנת להשלים תואר ראשון בחשבונאות על הסטודנטים ללמוד 
שנים   3.5ומועצת רו"ח, החל משנה"ל תשפ"א הלימודים לתואר בחשבונאות ימשכו  על פי החלטת המל"ג

 ויכללו בתוכם את קורסי שנת ההשלמה בחשבונאות.
 

 (בתכנית זו ייתכנו שינויים) :לפי השניםהחובה מקצועות  לןלה
 

 נ"ז 44סה"כ  – תשפ"א שנה א'
 

 ' סמסטר א                                                      
 

קוד  שם המרצה   שם קורס 
 הקורס

 נקודות זכות מתכונת 

רמת טרום   –אנגלית 
 בסיסי א' 

 קלוין לוין  דב ד"ר 
 

  ב' א'+ -שנתי 698

 מתמטיקה א' 
 

 3 שו"ת 8002 ד"ר אסף שריג

 5 שו"ת  8014 גורדנהרו"ח נופר  יסודות החשבונאות א'
 3 שו"ת 801001 מר נתי נוישטיין  יסודות המימון א' 

 5 שיעור  8101 ד"ר ליאור דוידאי  יסודות המשפט 

 
 ב' סמסטר                                                             

 

רמת טרום   –אנגלית 
 בסיסי א' 

 קלוין לוין  דב ד"ר 
 

  א'+ב'  -שנתי 698

ד"ר שמואל )מולה(  יסודות המימון ב'
 הכהן

 3 שו"ת 801090

 5 שו"ת 8024 רו"ח נופר גורדנה יסודות החשבונאות ב'

 3 שו"ת 8008 ד"ר ישראל רוזן מבוא למערכות מידע 

 3 "תוש 8006 מר שי ליבוביץ   א' שיטות סטטיסטיות

 3 שו"ת 8004 נתי נוישטיין מר  מיקרו -מבוא לכלכלה

 
 סמסטר קיץ                                                    

 

 קלוין לוין  דב ד"ר  אנגלית רמת בסיסי 
 

  סמסטריאלי  701

 יישומי מחשב 
 

 3 שיעור  8102 רו"ח אייל אסייג 

 דיני מיסים א'
 

וכז  מר -שו"ת  8053 ד"ר ליאור דוידאי 
בחצי סמסטר  

 ראשון

4 

 דיני מיסים ב' 
 

מרוכז   -שו"ת 8205 ד"ר ליאור דוידאי 
בחצי סמסטר  

 שני

4 

 
 

 נ"ז 51סה"כ  –תשפ"ב   ב'שנה 
 



  

 ' סמסטר א
 

 נקודות זכות מתכונת  קוד הקורס  שם המרצה   שם קורס 
אנגלית רמת  
 מתקדמים א' 

 קלוין לוין  דב ד"ר 
 

  סמסטריאלי  702

תמחיר וחשבונאות 
 הולית ני

 4 שו"ת 8049 ד"ר רימונה פלס

 בעיות מדידה  
 בחשבונאות א'

 5 שו"ת 8050 רו"ח יהודה בר 

 מאקרו -מבוא לכלכלה
 

 3 שו"ת 8005 נתי נוישטיין 

 'במתמטיקה  
 

 3 שו"ת 8003 ד"ר אסף שריג 

 3 שו"ת  ד"ר ליאור דוידאי מיסוי תאגידים  
                                                         

 ' סמסטר ב                                                               
 

אנגלית רמת  
 מתקדמים ב' 

 קלוין לוין  דב ד"ר 
 

 2 סמסטריאלי  1027

בעיות מדידה  
 בחשבונאות ב'

 5 שו"ת  8052 רו"ח יהודה בר 

 בינלאומי מיסוי 
 

 2 שיעור  8209 רו"ח מנדי חדד 

 מיסוי מקרקעין 
 

 2 שיעור  8202 רו"ח אור אסייג 

חשבונאות ניהולית  
 מתקדמת 

 4 שו"ת  8015 ד"ר רימונה פלס

   ב' שיטות סטטיסטיות
 

 3 שו"ת 8007 מר שי ליבוביץ 

 
 

 סמסטר קיץ         
 

 מאזנים מאוחדים א' 
 

 6 שו"ת 8200 רו"ח רונן בן גל

יסודות ביקורת 
 חשבונות 

 

 3 שו"ת 8051 רו"ח אייל אסייג 

 בפיננסית נר סמי
 

 4 שיעור   ד"ר רימונה פלס

 תאגידים ודינידיני 
 עבודה 

 2 שיעור   ד"ר ליאור דוידאי 

 



  

 

 
 שנה ג' תשפ"ג- סה"כ נ"ז 58

 ' סמסטר א                                                
 

 שם קורס 
 

קוד  שם המרצה  
 הקורס

 נקודות זכות מתכונת 

 מע"מ ומיסים עקיפים 
 

 3 שיעור  8207 אסייג רו"ח אור 

 מאזנים מאוחדים ב' 
 

 6 שו"ת 8204 רו"ח רונן בן גל

 ביקורת חשבונות
 

 3 שו"ת 8201 רו"ח אייל אסייג 

ביקורת מערכות מידע  
 ממוחשבות 

 3 שו"ת 8208 רו"ח אייל אסייג 

 
 ' סמסטר ב 

 
  א' פיננסית מתקדמת

 ** הרצאה 
 

 6 שיעור   רו"ח רונן בן גל

פיננסית מתקדמת א  
 **לתרגו

 רו"ח רונן בן גל
 

 6 תרגול 

סוגיות נבחרות 
בחשבונאות )כולל 

ניתוח דוחות כספיים 
 והערכות שווי(

 3 שו"ת 8206 רו"ח יהודה בר 

 6 שו"ת  רו"ח יהודה בר  ** תיאוריה חשבונאית
 

 סמסטר קיץ  
 

 שם קורס 
 

קוד  שם המרצה  
 הקורס

 נקודות זכות מתכונת 

פיננסית מתקדמת 
 **ב'

 הרצאה 

 6 שיעור   ן בן גלרונ רו"ח

פיננסית מתקדמת ב'  
 **תרגול

 6 תרגול  רו"ח רונן בן גל

ביקורת מתקדמת  
 **א'

 6 שו"ת  רו"ח רועי פטל 

מערכות פיננסיות  
 לחשבונאים 

 4 שו"ת 8216 רו"ח אליהו עבודי 

 
 

   נ"ז 24סה"כ  -א'סמסטר  -תשפ"ד שנה ד'
 

 שם קורס 
 

קוד  שם המרצה  
 הקורס

 זכות נקודות מתכונת 

  -ג פיננסית מתקדמת
 **  ההרצא

 6 שיעור   רו"ח רונן בן גל

 ג' פיננסית מתקדמת
 **תרגול

 6 תרגול  רו"ח רונן בן גל

 ** 'ב מתקדמתביקורת 
 

 6 שו"ת  רו"ח רועי פטל 

 '** גביקורת מתקדמת 
 

 6 שו"ת  רו"ח רועי פטל 

 
 
 

 :הערות
 

 תוכנית הלימודים כפופה לשינויים. •



  

 תשפ"א  לתואר ראשון בחשבונאות תכנית הלימודים
 לתואר שנייה ושלישיתלסטודנטים בשנה 

 
על מנת  נ"ז    129סטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ט ותש"פ נדרשים ללמוד קורסים בהיקף של  

 להשלים תואר ראשון בחשבונאות. 
 

 .לפי השנים, המסלולים והמרציםהחובה להלן טבלה המתארת את התפלגות מקצועות 
 עליהם תינתן הודעה מתאימה. יודגש כי ייתכנו שינויים בתוכנית זו

 
 נ"ז כולל אנגלית 40למדו  2020בשנה"ל תשפ"א הסטודנטים של מחזור 

 
 ( 2020מחזור ) ב'שנה 

 
קוד  שם המרצה   שם קורס 

 הקורס 
 נקודות זכות  מתכונת  

תמחיר וחשבונאות  
 ניהולית 

 4 שו"ת 8049 ד"ר רימונה פלס 

 2 שיעור 8038 עו"ד יריב פרידמן  ים דיני תאגיד

בעיות מדידה  
 בחשבונאות א'

 5 שו"ת 8050 רו"ח יהודה בר 

 ד"ר מיכאלה אלרם מבוא לשיווק 
 

 3 שיעור 8009

חשבונאות ניהולית 
 מתקדמת

 3 שו"ת  8015 ד"ר רימונה פלס 

יסודות ביקורת  
 חשבונות  

 

 3 שו"ת 8051 רו"ח אייל אסייג 

בעיות מדידה  
 ב'   בחשבונאות

 5 שו"ת   8052 רו"ח יהודה בר 

 3 שו"ת eLearning 8008 מבוא למערכות מידע

 3 שו"ת 801001 נתי נוישטיין מר יסודות המימון א' 
ד"ר שמואל )מולה(  יסודות המימון ב'

 כהן
 3 שו"ת 801090

 דיני מיסים א' 
 

 4 שו"ת   8053 ד"ר ליאור דוידאי

-מבוא לכלכלה
 קרו אמ

eLearning 8005 "2 תשו 

 
 

 40סה"כ נקודות זכות שנה ב'   
 



  

 

 ( 2019)מחזור  שנה ג'
 

 שם קורס 
 

קוד  שם המרצה  
 הקורס 

 נקודות זכות  מתכונת   סמסטר 

מאזנים מאוחדים 
 א'
 

 6 שו"ת א' 8200 רו"ח רונן בן גל 

 ביקורת חשבונות 
 

 3 שו"ת א' 8201 רו"ח אייל אסייג 

 מיסוי מקרקעין
 

 2 שיעור א' 8202 מר אור אסייג

 טכנולוגית מידע 
 

 3 שו"ת א' 8203 רו"ח אייל אסייג 

מאזנים מאוחדים 
 ב'
 

 6 שו"ת ב' 8204 רו"ח רונן בן גל 

 דיני מיסים ב'
 

ד"ר ליאור 
 דוידאי

 4 שו"ת ב' 8205

סוגיות נבחרות  
בחשבונאות )כולל  

ניתוח דוחות  
 כספיים( 

 3 שו"ת ב' 8206 רו"ח יהודה בר 

מע"מ ומיסים  
 עקיפים

 

 2 שיעור ב' 8207 אסייג מר אור

ביקורת מערכות  
 מידע ממוחשבות 

 3 שו"ת ב' 8208 רו"ח אייל אסייג 

 מיסוי בינלאומי 
 

 2 שיעור א' 8209 מנדי חדד 

מערכות פיננסיות  
 לחשבונאים 

 3 שו"ת ב' 8216 רן דוד  רו"ח

 
 סמינרים 

 
 שם קורס 
 

קוד  שם המרצה  
 הקורס 

 נקודות זכות  מתכונת   סמסטר 

סמינר  
בונאות  בחש 

 הולית ני
 

ד"ר רימונה  
 פלס  

 

 4 שיעור ב' 8606

סמינר בעיות 
נבחרות  

 בחשבונאות 

 4 שיעור א' 8607 ד"ר עמוס ברנס

 
 45סה"כ נקודות זכות שנה ג'    

 

 חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר.  •

ל שנה כי יש לכך השלכות על  התלמיד מתבקש לשים לב למספר נ"ז בקורסי החובה המצויינים בכ •
 נות, עיין סעיף יז' בתקנון הלימודים ובנספח  תלמידים מצטייניםהכללות ברשימת דיקן לצורך הצטיי



  

 

 

 וד ועות  הלימ תיאור  מקצ 
 
 

 תיאור כללי של התוכנית באנגלית 

 רמות:   4-התוכנית באנגלית מורכבת מ

 טרום בסיסי ב'   אוטרום בסיסי א' 

 סי  בסי

 '  מתקדמים א

 מתקדמים ב'. 

 מות נעשה על פי הציון בבחינת אמי"ר או אמיר"ם.ן לרהמיו 

המסיימים רמת טרום בסיסי א' ניגשים לאותה בחינה כמו סטודנטים שסיימו רמת טרום  סטודנטים 
 לרמת בסיסי.   בסיסי ב' ועולים

ו/אותה  יים ומזכה אות סיום רמת מתקדמים ב' מצביע על שליטת הסטודנט באנגלית לצרכים אקדמ
 בפטור. 

    .הוא הציון המשוקלל בלבד הקורסציון 

 

 טרום בסיסי א'

 : קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים.תיאור הקורס

היא להעניק לסטודנט כלים להבנת הנקרא באנגלית, לחזק את הידע שלו במבנה השפה,   מטרת הקורס
לקריאת טקסטים באנגלית. בסיום הקורס   יעילותלו אסטרטגיות  לים שלו ולתת להעשיר את אוצר המי

 ין טקסטים באנגלית במגוון נושאים רחב. יהיה הסטודנט מסוגל להב 

     במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי 50-69ציון תנאי קבלה: 

 שעות סמסטריאליות  8  משך הקורס:

 ה. יה נוכחות חובפרונטליים תה בשל נסיבות הקורונה אין חובת נוכחות. בחזרה ללימודים

 
 ום בסיסי ב'רט

 והעוסק במגוון רחב של נושאים.: קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים  תיאור הקורס

זהה לזו של טרום מתחילים א': להעניק לסטודנט כלים להבנת הנקרא באנגלית, לחזק את   מטרת הקורס
סטים  יאת טקות יעילות לקרתת לו אסטרטגיהידע שלו במבנה השפה, להעשיר את אוצר המילים שלו ול

 באנגלית במגוון נושאים רחב. באנגלית. בסיום הקורס יהיה הסטודנט מסוגל להבין טקסטים 

 במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי   70-84: ציון תנאי קבלה

 שעות סמסטריאליות  6: משך הקורס

 ה. יה נוכחות חובבשל נסיבות הקורונה אין חובת נוכחות. בחזרה ללימודים פרונטליים תה

 

 בסיסי 

 : קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים.קורסתיאור ה



  

הדרושים להבנת הנקרא של טקסטים באנגלית  היא להעניק לסטודנט כלים ואסטרטגיות   מטרת הקורס
  ל השפה. בסיוםבמגוון נושאים, תוך כדי העשרת אוצר המילים שלו וביסוס שליטתו בכל הפרמטרים ש

 אקדמי באנגלית.  -מסוגל להבין טקסט קדם סטודנטהקורס יהיה ה

 '. במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי או סיום רמת טרום בסיסי א' או ב 85-99ציון תנאי קבלה: 

 שעות סמסטריאליות.  6: משך הקורס

 . בשל נסיבות הקורונה אין חובת נוכחות. בחזרה ללימודים פרונטליים תהיה נוכחות חובה

 מתקדמים א' 

 מיועד לכל הסטודנטים.  כללי, ה: קורס תיאור הקורס

ט  להעשיר את אוצר המילים של הסטודנט. להעניק לו הבנה מעמיקה יותר של מבנה טקס מטרות הקורס
אסטרטגיות יעילות להבנתו; לפתח את כישורי השפה האחרים, שהם דיבור, האזנה וכתיבה.    ולתת לו

 ון בנושאים בע"פ או בכתב. ולד  תן טקסט באנגלינט מסוגל להביבסיום הקורס יהיה הסטוד

 באמיר"ם/פסיכומטרי או סיום רמת בסיסי.  100-119: ציון תנאי קבלה

 יות. שעות סמסטריאל 4: משך הקורס

 בשל נסיבות הקורונה אין חובת נוכחות. בחזרה ללימודים פרונטליים תהיה נוכחות חובה. 

 

 מתקדמים ב'  

   דנטים.יועד לכל הסטוקורס כללי, המתיאור הקורס: 

להעמיק את הידע הלשוני של הסטודנט, תוך התמקדות באספקטים של השפה החשובים   מטרות הקורס
טודנט כלים ואסטרטגיות הנחוצים להבנת מאמרים אקדמיים. במשך  במיוחד להבנת טקסט; להעניק לס

עליהם בהצגת    על מנת להתבססהקורס הסטודנטים ידרשו גם לחפש חומרים אותנטיים באנגלית 
 יות. הפרזנט 

 באמיר"ם/פסיכומטרי או סיום רמת מתקדמים א'. 120-133: ציון תנאי קבלה

 שעות סמסטריאליות.  4: משך הקורס

 הקורונה אין חובת נוכחות. בחזרה ללימודים פרונטליים תהיה נוכחות חובה. בשל נסיבות 

 סיום הקורס בהצלחה מזכה את הסטודנט בפטור.

 
 
 מטיקה א' ת מ
  במקצועות  אחרים.  מטרות   שוביםלתת  כלים  לביצוע  חי  ה  מקצוע  רקע  ומתגייסתה  מהוומטיקתמ
 ת הן:  להקנו ה יקמטי   מת ודימל
 . מקצוע  זה  כללית  של  רחבת  הדעת  והכנה ידע  בסיסי ,  ה  -
   .תרונותיהן ליטית  בניתוח  בעיות  ופאנשיטתית  וחשיבה  גישה  פתח  לת  ליכו -
 ים .  דורים  הנלמדים  בקורם  הלימחאת  לפתור  בעיות  במקצועות  כולי -
 תלמיד.  מקצועית  של  הודתו  הגרת  עבמסת  ב יובעבפתרון    זריכולת  ואמצעי  ע -

 )ט.ל.ח( 
 
 
 
 

 א' ת וטייסטטשיטות ס
 מר שי ליבוביץ 

  כל שלבי קבלת ים את המנהל ב משמשהכרת הכלים הסטטיסטיים הבסיסיים ה ס היאהקור רתמט
 .ההחלטות



  

מדנה שיטות לאיסוף  . תלמותימחקר כ בקורס תלמד תורת הסטטיסטיקה התיאורית, ככלי המשמש בכל
שיווק  כמו: מימון,  שונים  םילכליים כהמחשת ישום השיטות בתחומ ךודם וניתוחם תהנתונים, הצגתם, עיבו

 הייצור.ניהול ו
  .ין משתניםקשרים ב דיקת קיום של ובת כמו כן ילמדו בניית תחזיו

 )ט.ל.ח( 
 
 
 

 א' שפטיסודות המ
 ד"ר ליאור דוידאי 

-הקורס כולל יסודות במשפט לתלמידי/ות תואר ראשון בחשבונאות כחלק מהדרישות להסמכה כרואה/ת
 חשבון. 

 הקורס מורכב משלוש חטיבות. 
, ניתוח מערכת החטיבה הראשונה של הקורס עוסקת במבוא כללי למשפט וכוללת בחינת מהותו של המשפט

פט וענפי המשפט השונים, ניתוח  היחסים שבין המשפט ובין שיקולים של מוסר וצדק, סקירת תחומי המש
פט  תורת הפרשנות, ניתוח התרבות המשפטית המערבית ואסכולות המשפט השונות והשפעתן על המש

היסטורית של הישראלי, ניתוח התרבות המשפטית הישראלית, סקירת הרקע ההיסטורי וההתפתחות ה
יתוח מקורות המשפט המחייבים  המשפט הישראלי, הצגת המשפט המשפטי והציבורי במדינת ישראל, וכן בנ

המשפט  בישראל. עוד עוסקת החטיבה הראשונה של הקורס בניתוח עקרונות היסוד של המשפט הציבורי: 
רט ומעמדו של עקרון שלטון  החוקתי והביקורת השיפוטית על דברי חקיקה, מעמדן של חירויות היסוד של הפ

 המינהל.  החוק, וכן המשפט המינהלי והביקורת השיפוטית על מעשי
החטיבה השנייה של הקורס עוסקת בעקרונות היסוד של המשפט הפלילי עם דגש על עבירות "צוואר לבן",  

 ערך ועבירות מס. -יירותעבירות נ
פט העסקי, תוך חלוקתו לענפיו השונים, החטיבה השלישית של הקורס עוסקת בעקרונות היסוד של המש

 זים, דיני קניין, דיני שטרות ודיני נזיקין.בדגש על דיני חו
 הרכב ציון: 

 %20 -בוחן ביניים   80% -בחינה סופית 
 
 

 ונאות א'יסודות החשב
 נופר גורדנה  "חרו

 מטרת הקורס:
ד אי הנדרש בכל אחונשב חהולהשיג הבנה של הטיפול   נלאומייםי החשבונאות הבילהקנות ידע בתקנ

 מדים בקורס. אים הנלמהנוש
 תיאור הקורס: 

הכרה,  התפיסה הבסיסית לאת ות הפיננסית ושבונאחל הית שהמסגרת המושג ונותמרחיב את עקר סרקוה
נכסים בלתי מוחשיים,  השקעה, ש קבוע, נדל"ן לת הכספיים כדוגמת רכום בדוחול פריטיה שגמדידה והצ 

  .דוועמכשירים פיננסיים 
 )ט.ל.ח( 

 
 

  אות ב'יסודות החשבונ
 נופר גורדנה  רו"ח

 טרת הקורס:מ
  אי הנדרש לכל אחדהבנה של הטיפול החשבונ שיגולה לאומייםונאות הבינבתקני החשב ע יד להקנות

 קורס. ים ב מהנושאים הנלמד
 

 תיאור הקורס: 
,  ית להכרהסיסהתפיסה הב את גית של החשבונאות הפיננסית ות המושהמסגר ותת עקרונמרחיב אקורס ה

ן  הו , חוברות  תלויות, אג  יבויות, התחיארוך ןמזלהתחייבות גמת דוחות הכספיים כדוריטים ב גה של פמדידה והצ 
 וד. עצמי ומרכיביו וע

 )ט.ל.ח( 
 

 
 

 ת נאות ניהוליתמחיר וחשבו
 ס ד"ר רימונה פל

בסיסי על מערכת המידע החשבונאי הפנימי    ידע  היא להקנות לסטודנטים  וניצולו    מטרת הקורס  בפירמה 
החלטות.   קבלת  ייצור  לצורך  בסביבת  החלטות  וקבלת  בקרה  תכנון,  לצורך  המידע  של  השימושים  יודגשו 

 . ימשתנה ושוק תחרות



  

 
 תואר בחשבונאות    -תנאי קדם תש"פ 

 

 שנה א' 
 

 דרישות קדם  שם קורס  מס'
 מתמטיקה א'  מתמטיקה ב'  . 1
 וד במקביל(יסודות המשפט א' )אפשרי לימ דיני עבודה . 2
 ' המשפט איסודות  יסודות המשפט ב'  . 3
 מכינה בחשבונאות  יסודות החשבונאות א'  . 4
 יסודות החשבונאות א'  יסודות החשבונאות ב'  . 5

 

 שנה ב' 
 

 דרישות קדם  שם קורס  מס'
 יסודות החשבונאות א'  תמחיר וחשבונאות ניהולית  . 1
 יסודות המשפט א'  דיני תאגידים  . 2
 יישומי מחשב  ידעערכות ממבוא למ . 3
 יסודות החשבונאות ב'  א' בחשבונאות  בעיות מדידה . 4
 תמחיר וחשבונאות ניהולית  חשבונאות ניהולית מתקדמת . 5
 יסודות החשבונאות ב'  יסודות המימון א'  . 6
 יסודות החשבונאות א',   יסודות ביקורת חשבונות  . 7
 שבונאות א' בעיות מדידה בח בעיות מדידה בחשבונאות ב'  . 8
 שיטות סטטיסטיות א'                       שיטות סטטיסטיות ב'      . 9

 מבוא לכלכלה מיקרו מבוא לכלכלה מאקרו  . 10
 

 שנה ג' 
 

 דרישות קדם  שם קורס  מס'
 יישומי מחשב, יסודות ביקורת חשבונות  ביקורת מערכות מידע ממוחשבות  . 1
 שבונאות ב' בעיות מדידה בח מאזנים מאוחדים א' . 2
 בונות יקורת חשיסודות ב  ביקורת חשבונות  . 3
 דיני מיסים א'  דיני מיסים ב' . 4
 מאזנים מאוחדים א' מאזנים מאוחדים ב' . 5
)כולל   . 6 בחשבונאות  נבחרות  סוגיות 

 ניתוח דוחות כספיים( 
 בעיות מדידה בחשבונאות ב' 

 דיני מיסים א'  מיסוי מקרקעין . 7
 דיני מיסים א'  ם מע"מ ומיסים עקיפי . 8
 יסים א' י מדינ מיסוי בינלאומי  . 9

 טכנולוגיות מידע )אפשרי לימוד במקביל(  מערכות פיננסיות לחשבונאים . 10
 יסודות ביקורת חשבונות, טכנולוגיות מידע  ביקורת מערכות מידע ממוחשבות  . 11
ת  תמחיר וחשבונאות ניהולית, יסודות ביקור ניהולית  סמינר בחשבונאות . 12

 חשבונות,  
קורת  תמחיר וחשבונאות ניהולית, יסודות בי שבונאות סמינר בעיות נבחרות בח . 13

חשבונות, בעיות מדידה                         
 בחשבונאות ב' 

 

 החובה להירשם לקורס    תלמיד שנכשל בקורס חייב ללמוד אותו שוב במועד הבא שהוא ניתן.
אי תלמיד שלא עמד בתנהקדם כפי שמפורט. להקפיד למלא את תנאי  היא על התלמיד בלבד. כמו כן עליו

 קדם לא יוכל ללמוד קורס מתקדם. בשום מקרה לא יינתן היתר ללימוד שיעורים המתקיימים בשעות חופפות. 
 לפי התוכנית החדשה  –תשפ"א 

 שנה א' 
 

 דרישות קדם  שם קורס  מס'
 יסודות החשבונאות א'  יסודות החשבונאות ב'  . 1
 
 



  

 
 

   –' גפרק  
תוכנית הלימודים  

ודי  מלי שני בלתואר 
 אותוק ההון ובנקש

 
 
 
 
 
 



  

 תשפ"א  -תכנית לימודים בתואר שני בשוק ההון ובנקאות
 

 2נ"ז מתוכם הם  8נ"ז כאשר  38להשלים  על הסטודנט בשוק ההון ובנקאות, מנת להשלים תואר שני על 
 סמינריונים. 

 
 פירוט הקורסים לפי סמסטרים: להלן 

 
 לימודי השלמה 

 
 קוד קורס  ש"ס  מסלול מואץימוד בשנת הל שם המרצה  שם קורס

 8002 3 במסגרת תואר ראשון    מתמטיקה א' )מקוון( 

 801001 4 במסגרת תואר ראשון    יסודות המימון  

 8401 3 תש"פ ד"ר דודי יחיעם אהרון יסודות הבנקאות

 8006 3 במסגרת תואר ראשון    סטטיסטיקה א'
 רק לסטודנטים שצריכים השלמות.יועד *** מ

 
  

 לתואר: רסים וק
  

שנת הלימוד  שם המרצה  שם הקורס  מס'

 במסלול מואץ 

 קוד קורס  נ"ז 

ד"ר דודי יחיעם   בנקאות ושוק ההון  .1

 אהרון

 9153 3 תש"פ

ניתוח דוחות פיננסיים והערכת  .2

 שווי חברות 
ד"ר רימונה  

 פלס

 9152 3  תשפ"ב

 9151 3  תשפ"ב  ד"ר עופר ארבע רומבוא לכלכלה מאק .3

ת מחקר בשוק ההון טושי .4

 ובנקאות

 5524 3 תש"פ ד"ר ענר טל

ד"ר דודי יחיעם   מודלים פיננסים  .5

 אהרון

 8417 3 תש"פ

מכשירים פיננסיים וניהול   .6

 סיכונים 

ד"ר שמואל  

 )מולה( כהן 

 9158 3  תשפ"ב 

פרופ' דורון  תורת ההשקעות  .7

 סונסינו 

 9155 3 תש"פ

ד"ר ליאור   אתיקה מקצועית .8

 י דוידא

 9154 2 תשפ"א

ד"ר דודי יחיעם   סמינריון בשוק ההון .9

 אהרון

 9602 4 תשפ"א

ד"ר דודי יחיעם   סמינריון בבנקאות .10

 אהרון

 9603 4 תשפ"א

 9011 3 תשפ"א ד"ר לאה פסרמן  דיני בנקאות .11



  

ד"ר דודי יחיעם   שוק ההון וממשל תאגידי  .12

 ןאהרו

 9162 2  תשפ"א

פרופ' אורי בן   נלאומיות עסקאות מסחריות בי .13

 אוליאל

 5426 2 תשפ"א

  38     סה"כ נ"ז לתואר   

  

  
 
 



  

 
 
 
 
 
 

 
 תקנונים  – ד'ק  רפ
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 פרק א': תלמידים 
 

 הגדרה  -תלמיד  .1
ר  י או המרכז( הוא מי שממלא אחולעסקים )להלן: המרכז האקדמ  האקדמי למשפטתלמיד במרכז  

 התנאים הבאים:כל 
 התקבל למרכז האקדמי בהתאם לכללי הקבלה.  (א)
ות (ב) והסדיר את הרשמתו  לפי  מימש את קבלתו  על שלומיו הכספיים  שנקבעו  ידי  -הכללים 

 המרכז האקדמי. 
לימודים, שאו  (ג) תוכנית  למזכירות המרכז האקדמי  הלימודים, הגיש  טופס  שרה באמצעות 

 האקדמי. ם ולמועדים הנהוגים במרכז ף לכלליושנעשתה בכפו
 

 תחולת מעמד תלמיד  .2
 דים הבאה.  תלמיד בשנת לימודים מסוימת נשאר במעמד זה עד לפתיחת שנת הלימו (א)
התנאים   (ב) אחר  למלא  התלמיד  על  האקדמי,  במרכז  כתלמיד  ולהיחשב  להמשיך  כדי 

והכס המנהליים  מחדשהאקדמיים,  רישום  לרבות  זה,  בתקנון  שנקבעו  במועדים    פיים 
 שיקבעו.  

 
   כרטיס תלמיד .3

 ד. בכל מקרה בו ידרש להנפיק כרטיס חדש יגבה תשלום. תלמיד זכאי לקבל כרטיס תלמי (א)
ידי מזכירות המרכז האקדמי מקנה לתלמיד את הזכות לשאול  -על ד חתוםכרטיס תלמי (ב)

 ן הספריה.ספרים מספריית המרכז האקדמי בכפוף לתקנו
 

 שכר לימוד  .4
שכר   (א) לחישוב  אחרהכללים  ותשלומים  ב"לימוד  מפורטים  לימוד  ים,  שכר  תקנון 

   ותשלומים".
 ם ובמועדם.  תלמיד חייב להסדיר את תשלומי שכר הלימוד למרכז האקדמי במלוא (ב)
אישור  (ג) לקבל  או  להיבחן  התלמיד  של  לזכאותו  תנאי  מהווה  כנדרש  לימוד  שכר  תשלום 

 כז. בדבר לימודיו במר
 
 

 םמשך הלימודים ומכסת הקורסיפרק ב': 
 
 

 הלימודים  משך .5
  חייב  הוא  שבהן  האקדמיות  והחובות  הבחינות  כל  את  השלים  אם  אלא,  בוגר  ארות  תלמיד  יקבל  לא

  לאשר  רשאי  בדבר   הנוגע  הפקולטה  דיקן.  לימודיו  תחילת  מיום  שנים  שש  ךות   ,התואר  קבלת  לשם
 .גיםוחרי מיוחדים  במקרים זו מדרישה  חריגה

  
 
 
 

 מכסת הקורסים .6
תקבע   הוראה  המזעריתועדת  המכסה  וסמינ  את  קורסים  הקורסים  של  הרכב  ואת  רים, 

נדרש תלמי משנה לשנה באותה    ללמוד כתנאי לקבלת התואר, וכדי לעבורד  והסמינרים, שאותם 
  וסמינרים  קורסים  של  מירבית  מכסה  לקבוע  רשאית  הפקולטאית  ההוראה  ועדת פקולטה.  

 שלו. לול בטופס הלימודים י לכרשא שתלמיד
 
 

 רישום  –ודים וכנית לימפרק ג': ת
 

 דיםטופס לימו .7



  

מתעתד   (א) הוא  שאותם  והסמינרים  הקורסים  כל  את  שיכלול  לימודים  טופס  יגיש  תלמיד 
  אורך שנת הלימודים.ללמוד לכל 

בתאריכים   (ב) האקדמי  המרכז  של  האינטרנט  אתר  באמצעות  יוגש  הלימודים  טופס 
 שיפורסמו מראש. 

יקבל   (ג) לימודים  במערכטופס  שנקלט  לאחר  י תוקף  על  ואושר  הממוחשבת  מזכירות  ת  די 
 התלמידים. 

של  (ד) הלימודים  לתקנון  או  האקדמי  המרכז  של  הלימודים  לתקנון  בניגוד  שנרשם  קורס 
ולטה הנוגעת בדבר לא יוכר, וזאת גם אם התלמיד השתתף בשיעורים ו/או נבחן ו/או  הפק

 מד בכל המטלות הנדרשות. ע
הקורסמיתל (ה) כל  של  השמיעה  חובת  את  סיים  אשר  במילוי  ד  עדיין  חייב  ,אך  לתואר  ים 

ובותיו עד  טלות כגון: בחינה, עבודה, עבודה סמינריונית וכיוצא באלה, ולא מילא אחר ח מ
בדצמבר בשנה הלימודים העוקבת לשנה האחרונה ללימודיו, יהיה חייב בהגשת    31  -יום ה

ימוד  סים שבהם נותרה לו חובה אקדמית. שכר הל ורהק תכנית לימודים הכוללת את כל  
 לתקנון שכר לימוד. של תלמיד כאמור ייקבע בהתאם 

להי  יוכל  התואר,  במסגרת  נדרש  הוא  שלהן  השמיעה  חובות  את  סיים  אשר  רשם תלמיד 
ירות ובכפוף  לקורסים נוספים רק על בסיס מקום פנוי, לאחר קבלת אישור מראש מהמזכ 

 . ודימ להוראות תקנון שכר ל
 

 שינויים בתוכנית הלימודים  .8
ד לסוף השבוע השני של  הקורס או במועד  נויים בתכנית הלימודים עי לבצע שי תלמיד רשא  (א)

 ז האקדמי.  כם יותר, שייקבע על ידי המרמוקד
הלימודים, לרבות צמצום מכסת הלימודים או ביטול קורס, יעשה על ידי  תוכנית  שינוי ב (ב)

של  מרכז האקדמי לא יאוחר מסוף השבוע השני  ה   שלהתלמיד באמצעות אתר האינטרנט  
ב', יכול  סמסטר א'. שינוי בתוכנית הלימו נוגע לתוכנית הלימודים של סמסטר  דים אשר 

 סמסטר ב'. עיים הראשונים שללהיעשות גם במהלך השבו
 הוספת קורס לתוכנית הלימודים תיעשה רק על בסיס מקום פנוי בקורס.   (ג)

 
 

 פרק ד': ידיעת שפות
 

 עברית ת יעיד .9
דרישה   (א) היא  בוריה  על  עברית  וידיעת  האקדמי  במרכז  תלמיד  מכל  תנאי  ה בסיסית  יא 

 מקדמי ללימודים בו.  
ילת לימודיו במרכז מועמד ללימודים נדרש להוכיח את שליטתו המלאה בעברית לפני תח  (ב)

 האקדמי.  
 מועמד הכלול באחת מהקטגוריות דלהלן, ייחשב כמי שהוכיח את שליטתו בעברית:  (ג)

ה מד  מוע (1) בבחינה  ציון  סמך  על  ללימודים  נבחן  שהתקבל  שבה  פסיכומטרית 
 בעברית.  

 ולל שלוחות מחו"ל(.וסד אקדמי מוכר בארץ )לא כר מבוג (2)
 וכר בארץ. בעל "פטור" מלימודי עברית ממוסד אקדמי מ (3)
)"הבחינה   (4) הלשון  להנחלת  המועצה  שמקיימת  בבחינה  בהצלחה  שעמד  מי 

 הירושלמית"(. 
 ה. ומעל   80ה במרכז בציון כניסה בעברית הנהוגמי שעבר את בחינת ה (5)

 
 
 

 ידיעת אנגלית  .10
 והבנה של טקסטים עיוניים באנגלית. כולת קריאה אקדמי נדרש ליתלמיד במרכז ה (א)
ייערך   (ב) הראשונה  הלימודים  קובשנת  )להלן:  אנגלית  ללימוד  תלמידי  קורס  אנגלית(.  רס 

מידים לרמות נקבעת לפי  הקורס יחולקו לקבוצות, לפי רמת האנגלית שלהם. חלוקת התל
 לימודים.חיצונית שנערכת לפני תחילת שנת ה  תוצאות בחינת מיון

בל  ג ציון "פטור" באנגלית עד לסוף שנת לימודיו השניה. תלמיד שלא קיתלמיד חייב להשי (ג)
לימ  יוכל להמשיך את  לא  לימודיו השניה  שנת  סוף  עד  "פטור"  השלישית ציון  בשנה    ודיו 

 אה הפקולטית. אלא באישור וועדת ההור
 ם:  ניתן בכל אחד מהמקרים הבאי  פטור מהשתתפות בקורס אנגלית (ד)

תואר  למהת (1) בעל  הוא  על יד  מוכר  יא' -אקדמי  לפרק  בהתאם  האקדמי  המרכז  ידי 
ממוס הלימודים,  הוא לתקנון  שלו  שהתואר  או  אנגלית,  היא  בו   ההוראה  ששפת  ד 

 ת. בלימודי השפה האנגלי
דה, א בעל תעויכונית במדינה דוברת אנגלית והוהתלמיד למד שנתיים לפחות ברמה ת  (2)

 .שראלית מאותה מדינהשוות ערך לתעודת בגרות ישהיא 



  

מוסד התלמיד למד קורס באנגלית במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ וקיבל מאותו   (3)
 פטור מלימודי אנגלית. 

ציון   (4) הפסיכומטרית  שבבחינה  האנגלית  בפרק  קיבל  בבחינת   134התלמיד  ומעלה, 
 . 134אמיר"ם ציון  /אמי"ר

 
 

 ות בלימודיםפרק ה': כללים להשתתפ
 

 כללי  .11
הלימוד האקדמתוכניות  במרכז  מעשיים  ים  קורסים  בחירה,  קורסי  חובה,  מקורסי  מורכבות  י 

 וכנית ההוראה ובשנתון של כל פקולטה.  וסמינריונים כמפורט בת 
 

 חובת נוכחות .12
בחירה והסמינריונים היא  נוכחות התלמידים בשעורים ובתרגילים של קורסי החובה וה (א)

י  חובה. זה  כי  ודגשבהקשר  יכ,  בכההוראה  להתקיים  הפעילותולה  שעות  המרכז   ל  של 
 האקדמי.  

להביא, ללא צורך בהתראה  אי עמידה בדרישת הנוכחות בקורס או סמינר כלשהו, עשויה   (ב)
 למיד בקורס או בסמינר, ולשלילת זכותו לקבלת ציון. מוקדמת, לביטול השתתפותו של הת 

בל, לואים, מחלה, אה מוצדקת, לרבות מיתלמיד שנעדר משיעור, תרגיל או סמינר מסיב (ג)
נ לידה,  וועדת  או  רשאית  תהיה  חריגים  במקרים  שהחסיר.  החומר  את  להשלים  דרש 

ית, מתוך התחשבות בטיב החומר שהוחסר ובסיבה להיעדרות, לקבוע כי  הוראה פקולטא
 את תוצאות ההיעדרות במקרים אלה.  עלא ניתן להשלים חומר שהוחסר. הוועדה תקב

 
 חופפים  הוראהזמני  .13

חופפות )אפילו חפיפה חלקית(, ולא ירשום   רים המתקיימים בשעות לא ילמד תלמיד בשיעו (א)
 .  שיעורים כאלה בטופס הלימודים

יידרש התלמיד   (ב) )א(,  בניגוד לס"ק  חופפים,  רישום של שיעורים  התגלה בטופס הלימודים 
ים  בתוך שבעה ימ  רים הוא מעוניין לפרוש. לא עשה כן התלמידלהודיע מאיזה מן השיעו

 ת ותודיע לתלמיד על ההחלטה.תחליט על כך המזכירומיום שנדרש לכך, 
 

 הגעת מורה-עזיבת כיתה בגין אי .14
לא הופיע לשיעור, ולא פורסמה על כך הודעה מוקדמת, על התלמיד להמתין  בהן מרצה  בנסיבות ש

לעזוב  רשאי התלמיד    מכן, ולאחר שניתנה על כך הודעה למזכירות, דקות לפחות. לאחר    15בכיתה  
 וף לאישור המזכירות. את הכיתה, בכפ

 
 חובת עמידה במטלות הקורס .15

שקב האקדמיות  הדרישות  בכל  לעמוד  התלמיד  קריאת  על  לרבות  בסמינר,  או  בקורס  המורה  ע 
בעל פה ועמידה בבחינה    ר לשיעורים, כתיבת עבודות בית, עמידה בבחינות ביניים בכתב ו/אוחומ

 סופית.  
 
 

 
 
 

 קורסים  ו': פרק 
 

 קיום קורסים .16
ה (א) שייערכו  קורסים  ככלל,  לשינויים  כפוף  אשר  בשנתון,  המופיע  הפרוט  לפי  מתקיימים 

 מפעם לפעם. 
 כונים ברשימת הקורסים יפורסמו באתר האינטרנט של המרכז האקדמי.ם ועידשינויי (ב)

 
 קבלה לקורסים  .17

מו (א) לקורס  תלמיד  תנאי  רישום  בכל  בעמידה  ללימודהקדם  תנה  כפי    הנדרשים  הקורס, 
 .  באתר האינטרנט של המרכזורסמו בשנתון ו/או שפ

נר שכבר נלמד על תלמיד לא יירשם לקורס או לסמינר זהה או דומה מאוד לקורס או סמי (ב)
 . ידו בעבר או שהוא רשום אליו בהווה

 מספר המשתתפים בקורס בחירה וסמינריון מוגבל.   (ג)
 

 ות הקורסדריש פרסום .18
יודיע רס ומה משקלן היחסי של  , מהם חובותיהם בקו, בתחילת הקורסלתלמידים בכתב  המורה 

 טרנט. סופי. פירוט זה יופיע גם באתר הקורס באינחובות אלה בקביעת הציון ה 
 



  

 אחידות במשקל הקורס ודרך קביעת הציון .19
יהיה   (א) )נ"ז(. המשקל  זכות  בנקודות  ניתן משקל המתבטא  זהה לכל התלמידים  לכל קורס 

בע על ידי  , אלא אם כן נקיד משתייך אליוימוד או לחוג שהתלמ בקורס, ללא קשר לשנת הל 
 אחרת מטעמים שיירשמו. דיקן הפקולטה 

ייק (ב) בקורס  התלמידים  כל  כ ציוני  ומטלות  מפתח,  אותו  לפי  תהייבעו  התלמידים  נה  לל 
 זהות. 

 
 נקודות זכות .20

היק (א) לפי  נעשית  לקורס  נ"ז  הקצאת  שבועיככלל,  שעה  כל  כאשר  הקורס,  של  השעות  ת  ף 
 דקות. 45נ"ז אחת. שעה אקדמית היא בת אלית )שש"ס( מזכה את התלמיד בסטריסמ

ב (ב) השתתפות  סמינריונית,  עבודה  כתיבת  בסמינר,  כתבהשתתפות  והשתתפות  -מערכת  עת 
 את התלמיד בנ"ז בהתאם להחלטת ועדת ההוראה הפקולטאית.   בסדנא או קליניקה תזכה

 
 המשךסי קור .21

ומס (א) הקיץ  במהלך  שמתקיימים  הלימודים  קורסים  שנת  תחילת  לפני  חדשה, התיימים 
 ירשמו כקורסים של שנת הלימודים הקודמת.

הלימודים   (ב) שנת  תחילת  אחרי  שמסתיימים  אותה  קורסים  של  כקורסים  ירשמו  החדשה, 
 שנה. 

 
 קורסים עודפים .22

ת התואר ולמכסה הדרושה  תלמיד שלמד ונבחן בקורס בחירה שהוא מעבר לדרישות לקבל (א)
חר סיום  הליך סגירת התואר ולאמזכירות בכתב, כחלק מ שאי להודיע ל למילוי חובותיו, ר

 לימודיו, כי קורס זה יוגדר כקורס עודף.
באיש (ב) יוצג  עודף  מקורס  בנפרד  הלימודים  והציור  הקורסים  בממוצע  יתר  ייכלל  לא  בו  ון 

 לתואר. 
 ים לאחר קבלת אישור על זכאות לתואר. לא ניתן לשנות את רשימת הקורסים העודפ  (ג)
 ד כמפורט בתקנון שכר לימוד.  רס עודף כפוף לתשלום שכר לימוד קולימו (ד)

 
 כשלון בקורס חובה .23

השנה  פעם נוספת בשנה הראשונה שלאחר  תלמיד שנכשל בקורס חובה חייב ללמוד אותו   (א)
 שנכשל בקורס. לעניין סעיף זה דינו של תלמיד שלא ניגש לבחינה כדין מי שבה הוא נכשל.

להירשם (ב) התלמיד  של  הוא  באחריותו  שבו  החובה  לקורס  של ימל  נכשל  מחדש  מחדש  וד 
 קורס כפוף להוראות תקנון שכר לימוד. 

נוס (ג) פעם  חובה  קורס  הלומד  תלמיד  של  החוב דינו  כל  לעניין  כשלון,  בגין  הכרוכות  פת  ות 
 דש את הקורס. בלימוד הקורס מחדש, כדין כל יתר התלמידים בשנה שבה הוא לומד מח

, רשאי  ה הנוגעת בדברהפקולט  (, מורה הקורס באישור דיקן)ג-על אף האמור בס"ק )א( ו  (ד)
ה מחובה  לשחררו  או  מחדש,  אותו  ללמוד  מבלי  בקורס  להיבחן  לתלמיד  כרוכה  לאפשר 

 נה הסופית, בכפוף לכל תנאי שיקבע. בלימוד הקורס, לבד מהבחי 
ס חובה פעם נוספת בשנה שלאחר שהתלמיד  על אף האמור בס"ק )א(, אם לא מתקיים קור (ה)

לבחילשנכ להתייצב  זכאי  התלמיד  יהיה  הקור,  את  ללמוד  מבלי  האמורה  בשנה  ס  נה 
 מחדש. 

 
 



  

 

 
 

 פרק ז': עבודות 
 

 פרסום עבודות   .24
התלמיד להגיש עבודות או תרגילים, על המורה להודיע בתחילת הקורס,    בו נדרשבקורס ש (א)

מועדי  ת הרכב העבודות שהתלמיד יידרש להגיש ואת  בכתב או באתר הקורס באינטרנט, א
 הגשתן.  

כי   (ב) לדאוג  המורה  שנדעל  תרגיל  או  יפורסמו  עבודה  או  לתלמידים  יחולקו  הגשתם  רשת 
 ההגשה המיועד. ה שבועות לפני מועד באינטרנט לפחות ארבע באתר הקורס 

 
 

 מועד הגשת עבודות  .25
ורס, ייקבעו על ידי מורה הקורס בתיאום  מועדי ההגשה של תרגילים ועבודות המוגשים במהלך הק 

 ת. המזכירו עם
 

 בודותמועד מסירת ציונים וע .26
שאי  ה. במקרים מיוחדים רשבועות ממועד ההגש   3המורה ימסור את הציונים והעבודות עצמן תוך  

 לאשר הארכה של משך זמן בדיקת העבודות. דיקן הפקולטה
 

 מועד מסירת ציון בעבודות סיום  .27
  רס תוך חודשיים מיום הגשתור ציון על עבודת סיום קו, מורה ימס 28יף על אף האמור בסע 

 העבודה. 
 

 נוהל הגשת עבודות   .28
 דים.  עבודות תוגשנה דרך התאים המיועדים לכך או לידי נציג/ת מזכירות התלמי (א)
מזכירות   (ב) עם  לוודא  התלמיד  באחריות  לכך,  המיועדים  התאים  דרך  עבודה  הוגשה  אם 

 לה. התלמידים כי עבודתו התקב 
   לא ניתן להגיש עבודות בפקס ובאימייל. (ג)
מודפסת.   (ד) עבודתו  את  יגיש  מהתלמיד  רשאי  חריגים  עבודה  במקרים  הגשת  לאפשר  ורה 

 בכתב יד. 
 לבד שירשם בדף הראשון, המהווה שער. העבודות תוגשנה עם מספר תעודת זהות ב (ה)
 

 דחיית מועד הגשת העבודה בקשה ל .29
 ב. ודה בקורס יש להפנות למורה הקורס בכתבקשה לדחיית המועד להגשת תרגיל או עב 

 
 למיד ידי הת -חובת שמירת עותק עבודה על .30

לעל    עותק  התלמיד  לעצמו  של  שמור  במקרה  לבדיקה  אותה  ולמסור  מגיש,  שהוא  העבודה  של 
 דן העבודה המקורית. אוב

 
 החזרת עבודות .31

 עבודה תוחזר לתלמיד באמצעות המזכירות.  (א)
התלמיד   (ב) ידי  על  תילקח  שלא  ב עבודה  אחד  חודש  למשך  במזכירות  ממועדתישמר    לבד 

 יגרס. לאחר מכן, העבודה תיון.  פרסום הצ



  

 

 
 ערעורים על עבודות .32

אחרת. בכל הסתייגות    אין זכות ערעור על עבודה או תרגיל, אלא אם כן קבע מורה הקורס (א)
 ניתן לפנות למורה בשעת הקבלה.  

 ורס על אף האמור בס"ק )א(, ניתן לערער על עבודה מסכמת בק (ב)
 

 איסור הגשה כפולה של עבודות .33
 קורסים שונים.    ומה בשני שת אותה עבודה, או עבודה דר על הגחל איסו

 
 
 

 פרק ח': סמינריונים 
 

 מועד הגשת עבודות סמינריונית  .34
 ת סמינריוניות ייקבעו על ידי וועדות ההוראה הפקולטאיות.  ה של עבודומועדי ההגש

 
 ציוןמועד מתן  .35

 סיום הסמסטר.  יאוחר מחודשיים מיוםעבודה סמינריונית לא המורה ימסור ציון על  
 . זה מועד לקצר רשאית  איתהפקולט ההוראה ועדת

 
 סמינריונית עבודה הגשת נוהל .36

כירות בלבד. המרכז האקדמי  ודפסת באמצעות המזיש להגיש כשהיא מ  סמינריונית  עבודה (א)
 לא יהיה אחראי לעבודה שהוגשה ישירות למורה.  

הגשה   (ב) עותק אלקטרונדרש המורה  יוגש העותק  של  של העבודה,  לתיבת המייל שאותה  י 
   וסף להגשת העבודה עצמה למזכירות.מורה, בנציין ה

 
 
 

 דחיית מועד הגשת עבודה סמינריונית  .37
 

להאריך את מועד הגשתה של עבודה סמינריונית עד לתאריך    וגעת בדבר מוסמך דיקן הפקולטה הנ
ה הסמינריון  ון, וזאת לאחר שקיבל את התייחסותו של מורשל השנה שבה נלמד הסמינרי  31.12  -ה

   לבקשת ההארכה.
 

 וספות ות נהורא .38
 מינריוניות. בשינויים המחויבים גם על עבודות ס, הנוגעות לעבודות, חלות 32-35הוראות סעיפים 

 
 

 פרק ט': בחינות
 

 זכאות לגשת לבחינה  .39
הלימודים שלו, התלמיד  תלמיד רשאי להשתתף בבחינה רק אם הקורס היה רשום בטופס   (א)

ועד  הציג תעודה מזהה במ  רס עד למועד הבחינה, קדמיות של הקועמד בכל הדרישות הא
 למרכז האקדמי. הבחינה, ועמד בחובותיו הכספיים  

אחר (ב) מילא  שלא  בקורס   תלמיד  המורה  כך    דרישת  ובשל  הלימודים  שנת  במשך  מסוים 
יה רשאי להיבחן באותה שנה  החליט המורה שלא להתיר לו לגשת לבחינת המעבר, לא יה

 ת תקנון זה ותקנון שכר לימוד.וד את הקורס מתחילתו בהתאם להוראו ויהיה עליו ללמ 
ציון בבחינ תלמיד שניגש לבחינה בלי ש (ג) והדבר ייחשב לעבירת    ההיה זכאי לכך, לא יקבל 

 משמעת.

 
 מועדי בחינות  .40

 :בחינות סיום קורס, במועד א', ייערכו בשני זמנים, כמפורט להלן (א)
ה (1) בחינת  הראשון,  בסמסטר  הסתיים  קורס  בחופשת  אם  הניתן  ככל  תתקיים  סיום 

 סטר. הסמ
 תתקיים במהלך החופשה השנתית. אם קורס הסתיים בסמסטר השני, בחינת הסיום  (2)

 ( לבחינה יתקיים לאחר מועד א'.הלן: מועד ב'מועד נוסף )ל  (ב)
 מועד ב' יתקיים בזמנים הבאים, כמפורט להלן:  (ג)

התקיים   (1) הקורס  מועד  אם  א',  במהלך  בסמסטר  ככלל,  יתקיים,  השני, ב'  הסמסטר 
 שת הפסח. לרבות בחופ



  

הסמסטרים,   (2) בשני  חוזר  והוא  סמסטריאלי,  הקורס  הקורס אם  של  ב'  מועד  יחול 
 עם מועד א' של הקורס המתקיים בסמסטר ב'.  מסמסטר א' בו זמנית

 השנתית.  אם הקורס שנתי או ניתן בסמסטר ב', מועד ב' יתקיים במהלך החופשה  (3)
 ת היום ללא קשר למסלול הלימוד. הבחינות יתקיימו לאורך כל שעו   (ד)
 
 

 זכאות לגשת לבחינה במועד ב' .41
 במועד א' של הקורס שהשתתף בו. תלמיד ייבחן   (א)
בס"ק  (ב) האמור  אף  רשאי  על  תלמיד  לגשת    )א(,  ממנו  נבצר  אם  ב'  במועד  לבחינה  לגשת 

 במועד א'. למועד א' או אם הוא רוצה לשפר את הציון שקיבל 
במועד   (ג) ציון  לשפר  שרוצה  למתלמיד  מראש  כך  על  להודיע  נדרש  מקרה, זכירב'  בכל  ות. 

 הציון האחרון הוא הקובע.  
 

 בחינה במועד מיוחד  .42
 נו זכאי למועד בחינה מיוחד.  חן במועד א' או במועד ב', איככלל, תלמיד שנבצר ממנו להיב (א)
לבחינה (ב) לגשת  רשאי  תלמיד  )א(,  בס"ק  האמור  אף  אחד    על  בהתקיים  מיוחד,  במועד 

 באים:דים המהטעמים המיוח
סטודנטיות  או בכללים להתאמות לקבעו בתקנון המילואים התלמיד עומד בכללים שנ (1)

ולסטודנטים וסט  ובשמירת הריון  ילד בהריון  לידה, אימוץ או קבלת  ודנטיות לאחר 
 למשמורת. 

 התלמיד היה מאושפז במועד א' או במועד ב'.  (2)
עמים מיוחדים. אישור  קן הפקולטה הנוגעת בדבר מטור מיוחד של דיניתן על כך איש (3)

פ זו  לפי  לימוסקה  שנת  בכל  בחינות  לשתי  היותר  לכל  בחינות יינתן  ולחמש  דים, 
התלמ  לימודי  אורך  לכל  כפי במצטבר  אישורים  בהצגת  יותנה  והוא  לתואר,  יד 

 בכל פקולטה. ו על ידי הדיקן. אישור כאמור יינתן בהתאם לנהלים שייקבעו שיידרש
 קורס.  אותו מועדים ב 3-ום מקרה להיבחן ביודגש כי תלמיד אינו רשאי בש (4)
מועדים בקורסים   3  -בחשבונאות ינתן לגשת ל  ( לעיל, בתואר  4על אף האמור בס"ק ) (5)

א',הבאי החשבונאות  יסודות  בחשבונאות,  מכינה  בלבד:  ב',    ם  החשבונאות  יסודות 
'  וגיות נבחרות בחשבונאות מאזנים מאוחדים אבעיות מדידה א', בעיות מדידה ב', ס

 ומאזנים מאוחדים ב'. 
המעו  (ג) להשתתתלמיד  ביניים  ניין  בחינת  של  מיוחד  במועד  סוף  ף  בחינת  יגיש  או  קורס, 

לפני קיום בקשה למזכירות התלמידי ימים  יאוחר משבוע  המועד המיוחד, בצירוף    ם, לא 
פני מועד הבחינה, לא תתאפשר אישורים מתאימים. במידה שלא תוגש בקשה עד שבוע ל

 יד במועד המיוחד. השתתפות התלמ 
לו (ד) לבחינה מבליבחינה במועד מי  תלמיד שאושרה  הופיע  ולא  על כך מראש,   וחד  שהודיע 

התלמיד  ידי  -הופעה במועד מיוחד תינתן על-עה מראש על אייקבל ציון אפס בבחינה. הוד 
 המיוחד. למזכירות התלמידים עד ארבעה ימי עבודה לפני המועד  

 
 פרסום מועדי הבחינות  .43

הב יפותאריכי  האינטחינות  ובאתר  בשנתון  השנה.  רסמו  בתחילת  האקדמי  המרכז  של  רנט 
מי במהלך השנה. כל שינוי במועד  המיוחדים יפורסמו באתר האינטרנט של המרכז האקדהמועדים  

 בחינה יובא לידיעת התלמידים הנוגעים בדרך המקובלת שבה מועברות הודעות.  
 

 פרסום חומר עזר מותר  .44
יודיע  הבחינה  חומר    לקראת  יש  אם  לשימוהמורה  מותר  עזר  עזר  חומר  שיש  במידה  בבחינה.  ש 

 היה מבנה הבחינה. . כן יודיע המורה לתלמידים מראש מה ימותר, יודיע המורה מהו
 

 הגעה לבחינה  .45
הבחינה   (א) נערכת  שבה  לכיתה  בכניסה  להיות  התלמיד  הבחינ  15על  תחילת  לפני  ה,  דקות 

מיד  בכיתה שהוא רשום בה. זהותו של התלכשברשותו תעודה מזהה. על התלמיד לשבת  
 תיבדק בכניסה לכיתה או במהלך הבחינה. 

ה (ב) זמן  את  לקבל  זכאי  יהיה  לא  לבחינה  שאיחר  לכיתה  תלמיד  התלמיד  כניסת  איחור. 
 דקות ממועד תחילת הבחינה.  30אינו עולה על  תתאפשר רק אם איחורו

ב (ג) יישב  רשאהתלמיד  המשגיח  המשגיחים.  להוראות  בהתאם  דעתו,  כיתה  שיקול  לפי  י, 
 ממקומו למקום אחר בכל עת, מבלי שעליו לנמק את החלטתו.  להעביר תלמיד 

 . ח את חפציו במקום שיורה לו המשגיחעל תלמיד המגיע לכיתת הבחינה להני (ד)
 התלמיד יניח את תעודות הזהות שלו על שולחנו לפני תחילת הבחינה.  (ה)

 
 בזמן ובסיום הבחינהגות התנה .46

לבחינה לפי תקנון המשמעת,   נהגות החלות בקשראת כל הוראות ההת על התלמיד לקיים   (א)
הבח "טוהר  על  שמירה  תלמיתוך  המשגיחים.  להוראות  ולהישמע  את ינות",  שיפר  ד 

 ההוראות יועמד לדין משמעתי.  



  

על הנבחנים לשוחח ביניהם או להעביר חומר כלשהו ביני (ב) הבחינה.    מהלך הם בחל איסור 
 שמעת חמורה ביותר. העתקה בבחינה מהווה עבירת מ

ירשום את (ג) ואת מספר    הנבחן  על התלוש  שמו  כולל ספרת הביקורת,  שלו,  הזהות  תעודת 
 לרשום במחברת הבחינה שם או סימן זיהוי אחר.  המחובר למחברת הבחינה. אין 

אחד   (ד) עמוד  על  ונקי,  ברור  בכתב  בעט,  התשובות  את  לכתוב  כ יש  דףשל  לכתוב  ל  אין   .
של הדף )של מחברת הבחינה  ון. טיוטה תיכתב רק על צידו השני  בשוליים. אין לכתוב בעפר

יכתוב התלמיד  בראש עמוד הטיוטה    בלבד( ותימחק בצורה ברורה לפני מסירת הבחינה.
 בבירור "טיוטה". אסור לתלוש דפים מן המחברת. 

ובכלל זה את שאלון הבחינה,  נה )הבחי עם סיום הבחינה על התלמיד למסור את מחברת   (ה)
 את כיתת הבחינה. יידרש לכך( למשגיח, ולעזוב בשקט  אם התלמיד 

 
 יציאה במהלך הבחינה  .47

דקות    30, אלא לאחר שעברו  תלמיד לא יורשה לעזוב את כיתת הבחינה מכל סיבה שהיא (א)
השאלונ  חלוקת  ממועד  את לפחות  למשגיחים  להחזיר  התלמיד  על  כזה,  במקרה  ים. 

 בבחינה.  מחברת הבחינה, והוא ייחשב כמי שהשתתףואת לון השא
לצא (ב) יתאפשר  לתלמיד  בלבד  ככלל,  אחת  פעם  לשרותים  מתחילת  ת  לפחות  שעה  בחלוף 

ל לצאת  אפשרות  תינתן  לא  מקרה  בכל  של  הבחינה.  האחרונה  השעה  במחצית  שרותים 
זו   עובדה  תצויין  השרותים  בחדרי  סביר  בלתי  זמן  שישתהה  סטודנט  גהבחינה.  בי  על 

 ים בכיתה.  מלהפריע לשאר הנבחנ בכל מקרה יש להימנע חברת הבחינה שלו.מ
 

 כות משגיח בחינותמס .48
המשגיח  לתקנון הלימודים,    47-49במקרה של הפרת ההוראות והתקנות, לרבות סעיפים   (א)

 בבחינה מוסמך להגיש תלונה לועדת המשמעת.  
שר חשוד כחומר אסור  משגיח רשאי לדרוש מתלמיד להראות לו חפץ הנמצא ברשותו וא (ב)

   החפץ האמור. וכן לבקש למסור לו את
כתיבת הבחינה על ידי התלמיד, אלא באישורו  נו רשאי להפסיק את  בכל מקרה, משגיח אי (ג)

 . של מורה הקורס
 

 בבחינה  נוכחות מורה .49
לצורך  (א) דרוש  שהדבר  ככל  הבחינה  בכיתת  יהיה  ידו,  על  שהוסמך  מי  או  הקורס,  מורה 

בבחינה, השאלות  הבחינה,  הבהרת  מהלך  בכל  מקום  בקרבת  זמין  להשיב    ויהיה  כדי 
 לשאלות התלמידים. 

במועד מיוחד לא חלה על המורה חובת נוכחות בכיתה, אך עליו  מור בס"ק )א(,  ף הא על א (ב)
שה מי  על  ולבעיות  )או  לשאלות  מענה  מתן  לצורך  בטלפון  זמין  להיות  ידו(  על  וסמך 

   ת להתעורר במהלך הבחינה.העלולו
של (ג) חמ  במקרה  המורהפרה  רשאי  זה,  פרק  הוראות  של  ידו,  ורה  על  שהוסמך  מי  או  ה, 

בחינה  אלהפסיק   של  כתיבתה  הפרעה  ת  למניעת  דרוש  שהדבר  ובלבד  תלמיד,  ידי  על 
 זה יגיש המורה תלונה נגד התלמיד לוועדת המשמעת.  לנבחנים האחרים. במקרה כ 

 
 משך הבחינה  .50

על   יעלה  לא  לבחינה  המוקצב  הזמן  דיקן  שעות,  3משך  באישור  בדבר  אלא  הנוגעת  .  הפקולטה 
עולה על שלוש שעות תפ חינ ב לא  וצל, והחלק  ה שאורכה  זו  הוראה  יתקיים לאחר הפסקה.  השני 

 מן.תחול על בחינה לתלמידים הזכאים לתוספת ז
 
 

 חומר מותר לשימוש בבחינה  .51
לכ (א) ניתנה  כן  אם  אלא  וספרים,  מחברות  לרבות  כלשהו,  בחומר  בבחינה  להשתמש  ך אין 

זר  עידים מראש באיזה חומר הם רשאים לה רשות מפורשת בטופס הבחינה, והודע לתלמי
 בחינה.  במהלך ה

ר השימוש  במקרה שהותר השימוש בחומר עזר מסוים )ספר, דף מקורות וכו'(, לא יתאפש (ב)
 ך. בו, אם יש בו רישומים, פתקים וכיו"ב, שאינם חלק מקורי מהמסמ

מידה,  ח לקות ל ם כן ניתן על כך אישור מראש, נוכ לא תותר הכנסת מחשב לבחינה אלא א (ג)
חייבים שימוש במחשב. בקשה לשימוש במחשב נו קריא, המ יית בריאות או כתב יד שאיבע

 )א( בהתאמה.63-ו  57, 56תוגש בהתאם לקבוע בסעיפים 
אין להשתמש בבחינה במכשירים אלקטרוניים, לרבות מחשבי כף יד, וטלפונים ניידים. על   (ד)

ב האמור  לתלמידיםאף  להתיר  רשאי  הקורס  מורה  זה,  להשתמש סעיף  הבחינה,  לפני   ,
    נדרטי.שבון כיס סטבבחינה במח

 
 
 

 טופס הבחינה .52
 בטופס הבחינה יפורט: 



  

 החומר המותר לשימוש בבחינה.  (א)
 ן הבחינה. זמ משך (ב)
משקלו היחסי של כל פרק או שאלה בבחינה. אם לא נקבע המשקל, יהיה משקלן של כל   (ג)

 השאלות שווה.  
 
 
 

 התאמות לתלמידים שאינם דוברי עברית .53
באוניברסמיתל (א) או  ספר  בבית  למד  שלא  )להלד  עברית  היא  בהם  ההוראה  ששפת  ן:  יטה 

 תמש במילון.  אך יורשה להש תלמיד שאינו דובר עברית(, יכתוב את הבחינה בעברית,
בעברית   (ב) כניסה  בחינת  שעבר  לאחר  ללימודים  התקבל  אשר  עברית,  דובר  שאינו  תלמיד 

של  בצ ש ומעלה,  80יון  זמן  לתוספת  זכאי  בשנתיייהיה  בחינה  שעת  כל  על  שעה  רבע  ם  ל 
ראשונות ללימודיו. החל מהשנה השלישית ללימודיו יהיה תלמיד כאמור זכאי לתוספת  ה

עד שעתיים, ולתוספת זמן של עשר דקות נוספות  בע שעה על כל בחינה הנמשכת  זמן של ר
בכתב   קש לקבל תוספת זמן לכתיבת בחינותיו, יפנה על כל שעת בחינה נוספת. תלמיד המב

 ככל האפשר לאחר קבלתו ללימודים.  ירות, בסמוך באמצעות המזכהפקולטה לדיקן  
ללימודי (ג) התקבל  אשר  עברית,  דובר  שאינו  בתלמיד  כניסה  לבחינת  שניגש  ללא  עברית,  ם 

ים ממועד  יידרש לגשת לבחינת כניסה בעברית, כאילו היה תלמיד חדש, בתוך שישה חודש 
 בלת תוספת הזמן האמורה בס"ק )ב(.כניסת תקנון זה לתוקף, כתנאי לק

 
 

 תלמידים בעלי לקויות למידה .54
 
 הגדרות לעניין סעיף זה:  (א)

לזיהוי לקות למידה אצל ל ידי מאבחן מוכר  מסמך כתוב, החתום ע  –"אבחון מוכר"   (1)
 מועמד או תלמיד;

למידה"   (2) לקויות  לק  -"חוק  עם  תלמידים  זכויות  עלחוק  במוסדות  למידה  -ות 
 ; 8200-תיכוניים, תשס"ח

 לידי   והבאה,  קוגניטיביים  תהליכים   לע  המשליכה  לקות   –"  למידה  לקות" (3)
 הלקות  בעל  של  בגילו  הצפוי  את  תואמים   שאינם  משמעותיים  בקשיים  ביטוי

, קריאה,  שפה,  וריכוז  קשב  של  בכישורים  בשימוש  או  מיומנויות  ברכישת
,  תרגשיו  או  חברתיות,  חישוביות  יכולות  או  ליניהו  תפקוד,  המשגה,  כתיבה
, חושית  פגיעה:  בלבד  מאלה  יותר  או  מאחד  הנובעים  למידה  קשיי  ולמעט
 חסך  כגון,  חיצוניים  תנאים  או  נפשית  מוגבלות,  שכלי  פיגור,  מוטוריות  לקויות
 ; כלכלי-חברתי או תרבותי, סביבתי

 לקויות למידה; לחוק  7מי שקיבל תעודת הכרה לפי סעיף  –"מאבחן מוכר"  (4)
להתקב  –"מועמד"   (5) שמבקש  ונמי  האקדמי  במרכז  כתלמיד  לעבול  בחינות דרש  ר 

 כניסה מכל סוג שהוא.
עד   (ב) שבועות מתחילת    6מועמד או תלמיד רשאי להגיש למרכז התמיכה בקשה להתאמות 

הבא בסמסטר  לטיפול  תועבר  הבקשה  זה,  מועד  לאחר  שיוגשו  אבחונים  סמסטר.  ;  כל 
בציר  תוגש  וההבקשה  מוכר,  אבחון  חוף  גם  לה  לצרף  רשאי  מרכז מבקש  של  דעת  וות 

 במוסד.   התמיכה
זת מרכז התמיכה, תבחן את הבקשה ואת המסמכים שצורפו לה, ותקבע את ההתאמות  כר (ג)

התאמות ייקבעו על בסיס האבחון המוכר שהגיש המבקש זולת אם ש; ההמבקשלהן זכאי  
 התקיים אחד מאלה: 

 לילת ההתאמה;נה או המטלה מחייבות את שהדרישות המהותיות של הבחי (1)
המרכז ה  שר (2) על  מדי  כבד  נטל  הטלת  משום  ההתאמה  במתן  יש  כי  קבע  חינוך 

 י;  האקדמ
דע (3) חוות  סמך  על  מסוימת  להתאמה  מקום  שאין  שלנקבע  המקצועי הגו  ת  רם 

 המוסמך. 
בתוך   (ד) ותישלח למבקש  ובכתב  מנומקת  תהיה  )ג(  לפי ס"ק  מיום    30החלטת הדיקן  ימים 

שיא המרכז; החלטת נשיא המרכז נ  ניהגשת הבקשה. המבקש רשאי לערור על ההחלטה לפ
 ימים מיום הגשת הערר.   15מקת ובכתב ותישלח למבקש בתוך תהיה מנו

עת (ה) בכל  להגיש,  רשאי  בקמבקש  ח,  ובלבדשה  להתאמות,  דעת    וזרת  חוות  לה  שצורפה 
מקצועית של מרכז התמיכה של המרכז האקדמי ובה המלצה מנומקת להתאמות כאמור;  

 סעיף זה, בשינויים המחויבים. ת אועל בקשה כאמור יחולו הור
 על התלמיד לחדש את אישור ההתאמות שלו מדי שנה.  (ו)
י (ז) ספציפיים  ונהלים  היבחנות  בדרכי  עלסט  מסרו התאמות  אישית  בפגישה  רכזת ודנט  ם 

 לקויות הלמידה של המרכז. המרכז האקדמי אינו מתחייב לקבל את המלצות המומחה.
 ו. אתשנים מיום הוצ 5תוקפו של איבחון הוא  (ח)



  

 
 תלמידים בעלי בעיות בריאות .55

ונזקק   (א) הרגילים,  הבחינה  בתנאי  להיבחן  מסוגל  אינו  בריאות  בעיות  עקב  אשר  תלמיד 
בתנאי   ילהתאמות  שלו,  בכתב  הבחינות  טפסים    הפקולטה  לדיקןפנה  לפנייתו  ויצרף 

 רפואיים המתארים את בעייתו, ואת המלצות הצוות הרפואי להתאמות הנדרשות. 
קשתו במהלך החודש הראשון ללימודיו, או בסמוך להתעוררות הבעיה  ב  אתהתלמיד יגיש   (ב)

 הרפואית. 
 רפואי. המלצות הצוות ההמרכז האקדמי אינו מתחייב לקבל את   (ג)
על אותה שנת לימודים בלבד, ועל התלמיד יהיה לחדשו מדי שנה לפי    תוקף האישור יחול  (ד)

 אחרת.  דיקן הפקולטה הצורך, אלא אם כן קבע 
 שר שימוש במחשב בבחינות אמריקאיות )שאלון רב ברירה(. אוי בשום מקרה לא  (ה)

 
 בדיקת בחינות  .56

דיקן   (א) שם.  בעילום  לבדיקה  תועברנה  הבחינה  בחינות  טה  הפקולמחברות  לפטור  רשאי 
 וימות מעמידה בהוראה זו, כשהנסיבות מצדיקות זאת. מס

מיום    ותועבקורסי חובה, המורה ימסור את הציונים למזכירות במועד א' תוך שלושה שב (ב)
בקורסי בחירה, המורה  קיום הבחינה ובמועד ב' ומיוחד תוך שבועיים מיום קיום הבחינה.  

מ שבועיים  תוך  הציונים  את  במקריםימסור  הבחינה.  קיום  דיקן    יום  רשאי  מיוחדים 
 לאשר הארכה של משך זמן בדיקת הבחינה.  הפקולטה 

אליו )בן, בת, הורה, אח,    שרק  מורה האמור לתת ציון בבחינה או בעבודה לתלמיד שיש לו (ג)
אשר, לפי שיקול  הפקולטה  ים אחר, יפנה אל דיקן  בן זוג וכו'(  או בכל מקרה של ניגוד עניינ

דה לבדיקה של מורה אחר או מורה נוסף או ינקוט בכל בודעתו, ימסור את הבחינה או הע
 צעד אחר התואם את נסיבות העניין.

 
 אובדן בחינה  .57

 ברת בחינה של תלמיד אבדה, יחולו ההוראות הבאות: מחי אם הובהר באופן סופי כ 
 לתלמיד לבחור באפשרויות הבאות:ת לפני שניתן עליה ציון, יוצע  במקרה של אובדן מחבר (א)

 זרת. לגשת לבחינה חו (1)
 לקבל ציון "השלים" )ציון מילולי(.  (2)
ציוניו (3) ממוצע  סמך  על  ציון  ובתנאי    לקבל  כאלה,  היו  אם  הקורס,  באותו  החלקיים 

 נתן על כך את אישורו. הפקולטה כים לכך, ודיקן  הסה  שהמור
ציון (ב) עליה  שניתן  לאחר  מחברת  אובדן  של  לת  ,במקרה  באפשרויות  יוצע  לבחור  למיד 

 הבאות:  
 כנו. השארת הציון על  (1)
 לגשת לבחינה חוזרת.  (2)

 
 שמירת בחינות והחזרתן  .58

חברת  במ ן  ומועלות לתחנת המידע של הסטודנט. תלמיד יוכל לעיי ככלל, הבחינות נסרקות   (א)
ת  נסרקות,  לא  בחינות  בהם  במקרים  המידע.  בתחנת  שלו  לעיין  הבחינה  יוכל  למיד 

אם לנהלים  מועד ההסברים או לאחר שפורסם פתרון בחינה, בהת במחברת הבחינה לאחר  
נה שלו אינו זכאי  שתקבע המזכירות לשם כך מזמן לזמן. תלמיד שנטל את מחברת הבחי

אינו מתחייב לשמור מחברת שלא נלקחה במשך   כזמרלהגיש ערעור על הציון בבחינה. ה
 יותר משלושה חודשים ממועד החזרתה על ידי הבודק.  

 
כי    ובסמכות (ב) לקבוע  הקורס  מורה  י  טופסשל  בקורס  ולא  הבחינה  חסוי    יפורסםוותר 

 חסויות תפורסם הנחיה ביחס לאופן העיון בבחינה.    בבחינות"ק )א(. בסכאמור 
 

 בחינות ביניים .59
הכללים  ינ הב לבחינות   (א) עליו  ויחולו  מיוחד,  מועד  הינו  השני  המועד  בלבד,  אחד  מועד  יים 

 החלים על מועדים מיוחדים. 
. במקרה שבו משקל בחינת הביניים  מהציון הסופי  25%קל בחינת הביניים לא יעלה על  מש (ב)

 , יתקיימו שני מועדים )מועד א' ומועד ב'(. 25%עולה על 
 

 בחינות בעל פה  .60
ל  מתקיימככלל,  ובאישור  ב   ותא  במיוחד,  חריגים  במקרים  אלא  פה,  בעל  בחינות  האקדמי  מרכז 

רה נוסף  נה בעל פה, תיערך הבחינה בפני מורה המקצוע ומו. אישר הדיקן קיום בחי הפקולטה  דיקן
 שייקבע בידי הדיקן. 

 
 בחינות בכתב בלתי קריא  .61



  

לקויות (א) לרכזת  המזכירות  באמצעות  בכתב  יפנה  קריא  אינו  ידו  שכתב  דה  מיל  תלמיד 
 בבקשה לקבל אישור לשיכתוב בחינות או לכתיבת הבחינה על מחשב.

יינתן לתלמיד צילום של הבחינה להעתקה בכתב יד  במידה שניתן אישור לשיכתוב בחינה,   (ב)
יד  על  ובין  ידו  על  בין  בחירתו,  לפי  להדפסה,  או  את קריא,  להחזיר  התלמיד  על  אחר.  י 

יצהיר בכתב כי הבחינה המועתקת היא    ידלמהשכתוב לא יאוחר משבוע מיום הבחינה. הת 
ייחשב    מדוייקהעתק   במועד,  השכתוב  הוחזר  לא  המקורית.  הבחינה  כציון  של  הדבר 

 "נכשל". 
 

 המרת בחינה בעבודה .62
 תן להמיר בחינת סוף קורס בעבודה.   לא ני 

 
 

 ציוניםפרק י': 
 

 ציונים חלקיים, ציוני מגן ומיטיב ותקנון ציונים .63
 יות תקבענה כללים והנחיות לגבי תיקנון ציוני קורסים.טאול ועדות ההוראה הפק (א)

 
ביעת הציון בקורסים מסוימים ובדבר  בסמכותו של דיקן הפקולטה להחליט בדבר אופן ק (ב)

מ של  מסוימיםהנהגתו  לקורסים  ביחס  תקנון  ההוראה    חריגהתוך    נגנון  ועדת  מכללי 
 .  הפקולטאית

קב (ג) אופן  בדבר  להחליט  הקורס  מורה  של  של  ת  יעבסמכותו  הנהגתו  ובדבר  בקורס  הציון 
החלטות ועדת  ציון חלקי, ציון מגן או ציון מיטיב, ובלבד שקביעת המורה אינה חורגת מ

זה בנושא  הפקולטאית  מהח  ההוראה  הפקולטהלטות  או  )  דיקן  בס"ק  ככל( בכאמור   ,  
 שקיימות החלטות כאמור. 

ון, באתר המרכז או בכל  נתבש( לעיל יפורסמו  גבס"ק )( או  בקביעות חריגות כאמור בס"ק ) (ד)
 דרך מתאימה אחרת.  

 
 פרסום ציונים .64

 סטודנט.  הציונים יפורסמו בתחנת המידע האישית של כל (א)
של (ב) מבחנים   / תרגילים   / עבודות  תום   ציוני  עד  יפורסמו  לא  בהעתקה,  החשוד  תלמיד 

 הברור המשמעתי בעניינו.  
 לא יפורסם ציונו של תלמיד החייב שכר לימוד.  (ג)

 
 יםונסולם הצי .65

 100-95 מעולה 
 94-85 טוב מאוד 

 84-75 טוב 
 74-65 כמעט טוב 

 64-60 מספיק 
 59-0 נכשל 

 
 ציון מילולי  .66

בקורסים    ככלל, זאת,  עם  ציון מספרי.  קורס  בכל  יתאפשר  יינתן  בשנתון  ויצוינו  שייקבעו מראש 
 מתן הערכה מילולית מסוג "השלים", "סיים" "לא השלים" או "נכשל" במקום ציון מספרי.  

 
 ונו של תלמיד שלא השלים את חובותיויצ .67

ניגש לבחינת סוף קורס, לא הגיש סמינר עד המועד ה שנקבע להגשתו, או לא    אחרוןתלמיד שלא 
ירשם בגליון הציונים שלו    –ות לקורס עד המועד האחרון להשלמתם  השלים את חובותיו האקדמי

קורס,   להשמיט  ניתן  לא  מקרה  בשום  השלים".  "לא  מילולי  מגליון  לישא ציון  התלמיד,  נרשם  ו 
 הציונים, גם אם הוא לא קיבל בו ציון סופי.  

 
 שיפור ציון .68

למועד מיוחד כדי , רשאי לגשת למועד ב'. לא ניתן לגשת  בחינהיון  שפר צתלמיד המבקש ל (א)
 לשפר ציון.  

שיפור ציון בקורס מחייב רישום מחדש לקורס וחזרה על כל מטלות הקורס. אולם, אם     ב(      (
החוזר ניתן על ידי אותו מרצה שלימד את הקורס הקודם, יוכל התלמיד )באישור  ס  ורהק

ל ברצונו  אם  לבחור  לבחהמרצה(  רק  לגשת  או  בקורס  המטלות  בכל  הציון  את  ינה  שפר 
ה  מהציון  חלק  לגרור  ניתן  לא  לבחינה  הסופית.  רק  לגשת  שבחר  במידה  בקורס.  חלקי 

שקלול שנעשה באותה שנה שבה למד  ל  אם הסופית, שקלול הציון של התלמיד יהיה בהת
 התלמיד את הקורס.  

 ובע, גם אם הוא נמוך מהציון הקודם.הציון המאוחר יותר בקורס/בחינה הוא הק)ג(       
 



  

 ציוני בחינותערעור על  .69
 תלמיד רשאי לערער על ציונו בבחינה.   (א)
עיין  ל  או תלמיד השוקל להגיש ערעור זכאי לקבל גישה לעותק המחברת באתר האינטרנט   (ב)

לקבל   האפשר  ובמידת  האינטרנט,  באתר  שיפורסמו  במועדים  שלו  הבחינה  במחברת 
כדין הסבר   פה על תוכן הבחינה )הערות בגוף הבחינה דינן-עלמהמורה הסבר בכתב או ב

תלמיד  בכ הסברים,  מועד  שקויים  במידה  הפקולטאות.  שתקבענה  לנהלים  בהתאם  תב(, 
 אם מילא אחר התנאים הבאים: ק ר יהיה רשאי לערער על ציונו בבחינה,

 התלמיד נכח במועד ההסברים. (1)
המקורית למורה / מתרגל /  בסיום מועד ההסברים התלמיד החזיר את המחברת   (2)

 משגיח. 
נה מהכיתה שבה מתקיים מועד ההסברים, או לחילופין  את מחברת הבחי תלמיד שהוציא   (ג)

זכאי להגיש ערעור    יהיה  לאמהמזכירות, אם לא קויים מועד הסברים, מכל סיבה שהיא,  
 על הציון בבחינה, גם אם מדובר בערעור על טעות חישוב בלבד. 

וב (ד) בכתב  יוגש  משבוע  הערעור  יאוחר  לא  מיוחד,  טופס  גבי  על  שם,  ממועד  עילום  ימים 
סברים, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת. בקורס בחירה ניתן להגיש את הערעור תוך הה

המחברות. החזרת  מיום  ימים  להגשת  טו ב  שבוע  נימוקיו  את  התלמיד  יפרט  הערעור  פס 
 הערעור. ערעור שאינו עומד בתנאי סעיף זה לא ייבדק!  

הע (ה) שאת  תקופה  תוך  האינטרנט  אתר  דרך  להגיש  ניתן  לתלמידרעור  באתר. תפורסם  ים 
במרכז  העיון  יתבצע  במחברת,  עיון  זכות  וניתנה  נסרקה  לא  שמחברת  במידה  לחילופין, 

ניתן להכניס  ובם  האקדמי בלבד, בימי שעות שיפורסמו על לוחות המודעות. במקרה כזה 
 לכיתת הערעורים כל חומר עזר.

יהיה הציון הקובע,    הציון שייקבע (ו) נמוך  לבחינה לאחר בדיקת הערעור  גם אם הוא  וזאת 
גבי   על  לתלמיד  תימסר  המורה  של  המנומקת  החלטתו  לבחינה.  שניתן  הקודם  מהציון 

 הערעור.   שתהגהטופס תוך שבועיים מיום 
ולמתן   (ז) הוראה של פקולטה רשאית להאריך את התקופות האמורות להגשת ערעור  ועדת 

פני המועד הבא של ובלבד שהתשובה לערעור תינתן לכל המאוחר שבוע ל שובה בערעור  ת
 המבחן ובתנאי שלא ייפגעו זכויות התלמידים.  

א (ח) להגיש  רשאי  ענייניים,  שאינם  מטעמים  קופח  כי  הסבור  לדיקן ער ת  תלמיד    עורו 
 . . בערעור יפרט התלמיד גם את הסיבות שהניעו אותו לפנות ישירות לדיקןהפקולטה

רשאי (ט) הצ  הדיקן  אם  הבחינה  ציון  על  הערעור  אפשרות  את  יותר  לשלול  ידי  על  ניתן  יון 
מבוחן אחד או אם הבחינה היא בצורת שאלון "ברירה" )בחינה "אמריקאית"(. אין זכות  

 ה בעל פה, שנערכה במעמד של יותר מבוחן אחד. ינבחערעור על ציון של 
 ה על הסף.  הים שלו יידחערעור שבו ציין המערער את שמו או פרטים מז (י)
ינה שלו תמורת תשלום שייקבע על ידי המרכז תלמיד רשאי לקבל העתק של מחברת הבח  (יא)

ואשר משקף את עלויות השכפול של המחברת, או לחילופין לקבל אפשרות להוריד העתק  
 חברת הבחינה שלו מאתר האינטרנט של המרכז. מ של

 
 

  פרק יא': הכרה בלימודים קודמים
 

 קודמים  כללים להכרה בלימודים .70
ם באשר להכרה אקדמית בלימודים של תלמיד במוסד  ועדות ההוראה הפקולטאיות תקבענה כללי

 אקדמי אחר. פטור מקורס לא יזכה בהנחה משכר לימוד. 
 

 םמיודבקשה להכרה בלימודים ק .71
יאוחר   (א) לא  המתאימים,  האישורים  בצירוף  להגיש,  יש  קודמים  בלימודים  להכרה  בקשה 

 שנת הלימודים. הבקשה תוגש למזכירות תלמידים. משבועיים לאחר פתיחת 
, אשר רשאי להתייעץ בנושא עם מורה  הפקולטה  החלטה בבקשה היא בסמכותו של דיקןה (ב)

 המקצוע. 
את רשימת הקורסים שהוכרו לו, אשר נלמדו על  ,  הדיקן יסכם בכתב, לגבי כל תלמיד כזה (ג)

אחרים,   השכלה  במוסדות  המחייידיו  הלימודים  תכנית  את  התלמיד.  ויפרט  את  בת 
 למיד. הסיכום יוכנס לתיקו האישי של הת

 
 ממוצע משוקלל  .72

קורסים    האקדמי.  המרכז  במסגרת  שנלמדו  קורסים  סמך  על  רק  יחושב  משוקלל  ממוצע  ציון 
 רו ע"י המרכז האקדמי, לא ייכללו בחישוב הציון הממוצע המשוקלל.  וכוה שנלמדו במוסד אחר 

 
 ה מירבית בלימודים קודמים הכר .73

העול לא   (א) בהיקף  אחר  ממוסד  בקורסים  הכרה  תלמיד  על  יקבל  הלימודים    2/3ה  מהיקף 
 לקראת התואר.  

לא יקבל תלמיד תואר מהמרכז האקדמי, אלא אם למד בו לפחות שנה שלמה אחת, וכתב   (ב)
 ה סמינריונית. וד עבבו 



  

 
 

 
 פרק יב': השעיית לימודים וחידושם

 
 ידי מועמד -התחלת לימודים על-אי .74

"מועמד" (א) זה    הגדרת  סעיף  סעיף    –לעניין  תנאי  לסעיף  ,  1מי שמקיים את  )ג(  למעט ס"ק 
 האמור. 

 .הפקולטה מועמד שמעוניין לא להתחיל בלימודיו יגיש על כך בקשה מנומקת בכתב לדיקן (ב)
 ים. בל רק במקרים מיוחדים, והיא עשויה להיות מותנית בתנאתקת בקשת המועמד (ג)

 

 ינה עולה על שנתיים ידי תלמיד לתקופה שא-השעיית לימודים על .75
דיו לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד, מבלי שתקופה  תלמיד זכאי להשעות את לימו (א)

 זו תימנה במניין שנות לימודיו.  
שאינה עולה על שתי שנות לימוד יודיע על    פהקו תלמיד המבקש להשעות את לימודיו לת (ב)

 כך מראש ובכתב למזכירות התלמידים. 
תחו (ג) ללימודים,  חזרתו  תוכנית  עם  התלמיד  על  ביום  ל  תקפה  שתהיה  אישור  הלימודים 

 חזרתו ללימודים. 
 
 

 ידי תלמיד לתקופה שעולה על שנתיים-השעיית לימודים על .76
שנ (א) על  העולה  לתקופה  לימודים  להשעיית  מיוחדים  ים תיבקשה  במקרים  רק  תאושר   ,

 וחריגים.  
יג (ב) שנתיים  על  העולה  לתקופה  לימודיו  את  להשעות  המעוניין  לדיקן  תלמיד  הפקולטה  יש 

 ם לכך. בקשה בכתב שבה יפרט את הטעמי
לימודיו הקודמים במרכז האקדמי של תלמיד שהשעה את  הפקולטה  דיקן   (ג) דין  יקבע מה 

 לימודיו לתקופה העולה על שנתיים.  
 מעבר משנה לשנה. שר הבקשה לתלמיד שטרם מילא אחר תנאי האות לא (ד)
ים ללא אישור הדיקן, יבוטלו לימודי  השעה תלמיד את לימודיו לתקופה העולה על שנתי  (ה)

במר דבר התלמיד  לכל  יהיה  דינו  במרכז  וללמוד  לשוב  ירצה  התלמיד  ואם  האקדמי,  כז 
 ועניין כדין מועמד חדש, המבקש להתקבל לשנה א'.  

העולה על שנתיים, אשר לא הוגשה  י לאשר בדיעבד השעיית לימודים לתקופה  שא ר  הדיקן (ו)
 במקרים מיוחדים ומטעמים מיוחדים שיירשמו. בקשה בגינה או שהבקשה סורבה, 

 
 ידי המרכז האקדמי -קת לימודיו של תלמיד עלהפס .77

הרחקה"   (א) "ועדת  זה  במרכז   –בסעיף  הדיקנים  ומכל  המרכז  מנשיא  המורכבת  ועדה 
 . האקדמי

כי תלמיד   (ב) ]למסקנה  נשיא המרכז  במרכז הגיע  גבוהים  ללימודים אקדמיים  אינו מתאים 
 הועדה. . אחד הדיקנים שאינו נשיא המרכז, ישמש כיו"ר  ה האקדמי, יכנס ועדת הרחק

חומר   (ג) בכל  לעיין  כנגדו,  שמועלות  הטענות  את  לשמוע  לתלמיד  תאפשר  ההרחקה  ועדת 
 שעליו מבוססות הטענות ולהגיב עליהן. 

 ות הועדה יירשם פרוטוקול. יבישב (ד)
של  מיעת התלמיד, תתקיים הצבעה חשאית בדבר האפשרות להפסיק את לימודיו  לאחר ש (ה)

 התלמיד. 
אחד   (ו) פה  הצביעה  ההרחקה  וועדת  יופסקו  במידה  התלמיד,  של  לימודיו  הפסקת  לטובת 

לימודיו של התלמיד והוא לא ייחשב יותר לתלמיד במרכז האקדמי, למעט לצורך שיפוט  
 ימודיו.  י על עבירות שביצע טרם שהופסקו ל עתשממ

בגי  (ז) ששילם  לימוד  שכר  כל  חזרה  יקבל  לימודיו  שהופסקו  קיבל  תלמיד  שטרם  קורסים  ן 
 לימודיו. בהם ציון סופי ביום הפסקת  

 



  

 

 
 

 פרק יג': חזרה על קורס 
 

 רשות לחזור על קורס  .78
שלאח (א) בסמסטר  או  בשנה  וזאת  קורס,  על  אחת  פעם  לחזור  רשאי  הלימודים  שנר  תלמיד  ת 

הקורס לראשונה ובה ניתן הקורס בשנית. לשם כך על התלמיד לחזור ולרשום  שבה למד את  
 ע בתקנון שכר הלימוד.רס בטופס הלימודים ולשלם שכר לימוד בהתאם לקבואת הקו

 הרישום המחודש לקורס יהיה על בסיס מקום פנוי.  (ב)
 

 חזרה על חובות שוטפים .79
אי וקיבל  בקורס,  שנכשל  חייב  ר  שותלמיד  עליו,  כל החובות השוטפים  לחזור  ולמלא אחר  לחזור 

אש ובכתב. חזרה על קורס כפופה להוראות  בקורס, אלא אם כן מורה הקורס פטר אותו מכך מר
 יות של תקנון שכר הלימוד. הרלוונט

 
 ציון הקורס .80

 רי. קוהמהציון המאוחר יותר בקורס הוא המחייב, אפילו הוא נמוך מהציון )ג(,  70כאמור בסעיף 
 

 זכות החזרה בקורסים קיימים הגבלת  .81
אפשרות   (א) אין  שעליהם  קורסים  לקבוע  רשאית  פקולטאית  הוראה  נבחן  ועדת  אם  לחזור 

 בהם בשני מועדים. 
קולטאית רשאית להגביל את מספר הקורסים שעליהם רשאי תלמיד לחזור  ועדת הוראה פ (ב)

 במהלך הלימודים לתואר. 
 
 
 
 

 פרק יד': תנאי מעבר 
 

 והציונים הנדרשים חובהקורסי ה .82
 ה. ועדת ההוראה של כל פקולטה, תקבע את רשימת קורסי החובה, ואת תנאי המעבר משנה לשנ 

 
 ציוני מעבר בקורס .83

יפח  לא  גבוה  60  -ת מציון המעבר בקורס  ציון מעבר  לקבוע  ועדת ההוראה הפקולטאית רשאית   .
 מכך.

 
 
 

 ממוצע ציונים מינימלי  .84
לפחות   60שהשיג בשנת לימודיו הראשונה ממוצע ציונים של  הוא, לימודיו של תלמידתנאי להמשך 

האק  המרכז  ידי  על  שאושרה  הלימודים  הלימודים.  בתוכנית  בטופס    ההוראה  ועדתדמי 
ממוצרש  הפקולטאית ציון  לקבוע  תחול    ועדהה   החליטה.  יותר  גבוה  מינימאלי  עאית  כאמור, 

 ההחלטה על תלמידים שהתקבלו ללימודים לאחריה. 



  

 

 ר כשלונות מרבי מספ .85
כל   (א) את  שסיים  תלמיד  אולם,  לימודיו.  יופסקו  פעמים  ארבע  אחד  בקורס  שנכשל  תלמיד 

יהא הדיקן    -בע פעמים  קדמיים לתואר, פרט לקורס חובה אחד שבו נכשל ארחובותיו הא
 רשאי לאשר לו להבחן פעמיים נוספות בשנה אחת, לאחר לימוד הקורס מחדש.  

בעקב (ב) הופסקו  שלימודיו  מחדש תלמיד  להירשם  רשאי  קורס,  באותו  כשלונות  ארבעה  ות 
הקבלה שיהיו בתוקף בעת    כתלמיד שנה א' רק כעבור שלוש שנים, ולאחר שיעמוד בתנאי

 חידוש הרשמתו. 
ש  (ג) איתלמיד  עקב  במרכז  מהלימודים  יוכל  -הורחק  לשנה  משנה  המעבר  בתנאי  עמידה 

 חקתו.  ק בחלוף שלוש שנים ממועד הר להירשם מחדש כתלמיד במרכז ר
 

 תוקף שנת לימודים   .86
 

 ועדת הוראה פקולטאית תקבע כללים באשר לשיוך תלמיד לשנתון.               
 
 

 פרק טו': זכאות לתואר
 

 תנאי זכאות .87
זכאי האחרות    תלמיד  ומחויבויותיו  האקדמיות  מחויבויותיו  מלוא  את  שהשלים  בתנאי  לתואר 

 רט להלן: )ובכלל זה ההתחייבות הכספית( כמפולמרכז האקדמי 
 השלים את לימודיו, הן מבחינת היקף הקורסים והרכבם והן מבחינת ציון המעבר בהם. (א)
 נכללים בממוצע ציוניו. לפחות(, בכל הקורסים ה 60כפי שקבעה הפקולטה ) קיבל ציון עובר (ב)
השיג ממוצע ציונים סופי אשר אינו נמוך מממוצע הציוני המינימאלי שנקבע בפקולטה ולא    (ג)

 . 60 -פחות מ 
 החזיר את כל ספרי הספריה שברשותו לספריה.  (ד)

 
 "סגירת תואר"  .88

תואר. עם קבלת ההודעה תבדוק המזכירות  תלמיד יודיע למזכירות בכתב על סיום לימודיו ל (א)
 הגמר לתואר.  ת לתואר ותחשב את ציון את הזכאו

לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר, לא תהיה לתלמיד אפשרות לתקן את ציון הגמר, אלא   (ב)
 ור ועדת הוראה. באיש

 
 משקל מרכיבי ציון הגמר  .89

כ (א) בסיום  התלמיד  שקיבל  הציונים  מכל  מורכב  "בוגר"  לתואר  גמר  כשהם ציון  קורס  ל 
שהוענקו   נ"ז  מספר  פי  על  הסופמשוקללים  הציונים  קורס.  בגיליון  לכל  המופיעים  יים 

 הציונים, הינם מעוגלים.  
כול (ב) המדויק,  הציון  פי  על  נעשה  לתואר  הממוצע  הנקודה,  חישוב  אחרי  ספרות  שתי  עד  ל 

 המצוי במחשב.
 

 הגדרה מילולית של התואר בתעודה .90
ימים באותה  סיום ואת מעמדו היחסי של התלמיד בקרב כלל המסיהציון המספרי יקבע את רמת ה

נמוך מהסף שייקבע לכל רמה(, בהתאם לכללים   יהיה  )בתנאי שהציון לא  פקולטה באותו מחזור 
 הבאים: 

 . 95מכלל התלמידים, ציון סף מינימלי  1% -  בהצטיינות יתרה 
ביותר,  5%  -בהצטיינות   הגבוה  המשוקלל  הממוצע  בעלי  של    מהתלמידים  הגמר  שציון  ובלבד 

 ומעלה.  90התלמיד הינו 
 

 
 תאריכי הזכאות לתואר   .91

יותר   זה  יהיה  לא  בכל מקרה  לתואר.  הציון האחרון  יום מתן  לפי  ייקבע  לתואר  תאריך הזכאות 
 מועד הבחינה האחרונה או חודשיים מיום הגשת העבודה הסמינריונית האחרונה.  מחודש לאחר

 
 



  

 יםפרק טז': קביעת ממוצע הציונ
 

 ציונים הנכללים בממוצע .92
שקיבל התלמיד בקורסים שהיו רשומים בטופס הלימודים שלו, לרבות   כל הציונים הסופיים (א)

שהתל אחרים  וקורסים  בהם  חייב  שהתלמיד  קודמת  משנה  ללמוד,   בקורסים  הורשה  מיד 
  למעט קורסים עודפים, ייכללו בחישוב הציון הממוצע לאותה שנת לימוד, וכן בחישוב הציון 

 הממוצע לתואר.  
עבו (ב) על  או  בחינה  על  תלמיד  בסעיף  חזר  כאמור  המאוחר,  הציון  רק  בממוצע  ישוקלל  דה, 

 )ד(. 70
 

 ציונים שאינם נכללים בממוצע .93
 בחישוב ממוצע הציונים: הציונים המפורטים להלן לא ייכללו

שר ציון בקורס שהתלמיד נבחן בו מבלי שהקורס היה רשום בטופס הלימודים שלו, כפי שאו (א)
 מזכירות התלמידים. ע"י 

 טור", "עובר", "סיים", "השלים". "פ -הערכה מילולית כ  (ב)
האקדמי.   (ג) במרכז  התלמיד  של  חובותיו  לצורך  שהוכר  אחר,  במוסד  בלימודים  שהושג  ציון 

 ידווח כ"פטור" ללא  ציון. ציון זה 
 קורס שתלמיד לא ניגש בו לבחינה. (ד)

 
 

 רק יז': תלמידים מצטייניםפ
 

  עידוד מצוינות .94
בלימ  להצטיין  תלמידיו  את  מעודד  האקדמי  ידי  המרכז  על  להערכה  יזכה  מצטיין  תלמיד  ודים. 

   צטיינות.הכללתו ברשימות הדיקן השנתיות כמפורט להלן. תלמיד מצטיין עשוי גם לזכות במענק ה
 
 

 רשימת הדיקן  .95
, במספר  ברשימת הדיקן יכללו התלמידים המצטיינים שבשנתון, הלומדים תוכנית לימודים מלאה

)כולל תלמידים שלא ממשיכים לימודיהם במרכז מתלמידי תוכנית הבוגר   7%שלא יעלה על 
 ם.עליוני  5%-במידה ויחולקו, ינתנו רק ל  מלגות כספיות, האקדמי בשנה שלאחר מכן(. 

 
 

 טיינות הדיקןאופן חישוב ממוצע הצ .96
יבוסס על ממוצע הציונים  חישוב ממוצע הציונים של תלמיד לצורך קביעת רשימת מצטייני הדיקן  

 .נ"ז בשנה  30ותה שנת לימוד )קורסי חובה ובחירה( ולפחות של כל הקורסים שלמד בא
הזכות הנדרש כאמור, לא    יש לו ציונים נופל ממספר נקודות הםתלמיד שמספר נקודות הזכות שב

 יוכל להכלל ברשימת הדיקן. 
 אלא רק הצטיינות בתואר. בתארים השניים אין הצטיינות דיקן בכל שנת לימוד  (1)
במסגרת נקודות החובה רק קורסי חובה השייכים לאותה שנה. ציוני  לכל שנתון יחושבו  (2)

הממוצע לרשימת הדיקן באותה  משנים קודמות לא ייכללו בחישוב  קורסי חובה שהתלמיד משלים
 שנה. 

צורך  ברשימת קורסי החובה ל יכללהקורס רמת מתקדמים ב' באנגלית כשפה זרה  (3)
 . שבה נלמדבשנה א' או בשנה ב' בהתאם לשנה  הצטיינות

ו בממוצע  ציונים שיינתנו או ישונו לאחר שפורסמה רשימת מצטיינים טנטטיבית לא ייכלל (4)
 לחישוב הצטיינות.

במסלול הרגיל )שלוש וחצי שנות לימוד( נדרש לקורסים בהיקף   למיד שנה ד' במשפטיםת (5)
ת שלו לחישוב  שקיבל פטור מקורס חובה ומס' הנקודו נוסף תלמידנ"ז בשנה. ב  13של לפחות 

 ם.הממוצע יפחת ממספר נקודות החובה הנדרש בשנה זו, לא ייכלל ברשימת המצטייני 
ידים המצטיינים שבשנתון, הלומדים תוכנית לימודים  ברשימת הדיקן ייכללו התלמ (6)

  7%ושממוצע ציוניהם נמצא בין  ,90  -מלאה, שהציון הממוצע שלהם באותה שנה אינו נופל מ
  5%-במידה ויחולקו, ינתנו רק ל תלמידי השנה שבה הם רשומים. מלגות כספיות, העליונים של כלל

 . בל מלגה כספיתיד בשנתו האחרונה ללימודים לא יקתלמ. עליונים
באותה שנת  במשפטים תלמידים בעלי תואר אקדמי קודם אשר לומדים את שנים ג' וד'  (7)

, במידה וציונם הממוצע גבוה  בשנה זו 7%-יכנסו לרשימת הדיקן גם אם הם חורגים מעבר ללימוד  
 . נה ד'יותר מהציון הנמוך ביותר ברשימת הדיקן הרגילה של ש 

מן התלמידים הלומדים תוכנית לימודים מלאה וממוצע ציוניהם אינו   1%רשימת הדיקן תכלול  ( 8)
מציון   בקורסים,90נופל  הכרה  קבלו  אשר  אקדמ  ,  לימודים  סמך  מגיעים  יעל  ואינם  קודמים  ים 

נ"ז. אקדמאים שקיבלו הכרה    28למספר הנקודות הנדרש. לצורך חישוב הממוצע ילקחו בחשבון  
הנקודות  בק למכסת  מגיעים  אך  הנקודות  ורסים,  מכסת  פי  על  יחושב  עבורם  הממוצע  הנדרשת, 

 הנדרשת בשנתון שבו הם לומדים.



  

 
 התאריך הקובע   .97

ב'( של    ובע לצורך חישוב הממוצע הוא המועד שבו הסתיימוהמועד הק )מועדי  המועדים השניים 
במקרים נדירים ומטעמים מיוחדים שיירשמו,  שנת הלימודים שהסתיימה. דיקן הפקולטה רשאי,  

 ר הכללתו של ציון שהתקבל במועד ג' בממוצע הציונים.לאש
 

 פרסום הרשימה וקבלת תעודה .98
ב   רשימת התלמידים המועמדים (א) לוח המודעות  עלום  להיכלל ברשימת הדיקן תפורסם על 

ד הסבור כי  שם, תוך ציון מס' תעודת זהות או מס' תלמיד בלבד. זאת, כדי לאפשר לתלמי
 ל לתיקונה. רשימה זו אינה סופית ואינה מחייבת.שמו הושמט מהרשימה עקב טעות לפעו 

 ניתן להגיש ערעורים תוך שבועיים מיום פרסום הרשימה. (ב)
התלמ (ג) ע"י  חתומה  תעודה  יקבל  הדיקן  ברשימת  שנכלל  לוח  יד  על  יפורסם  ושמו  דיקן, 

 ד. המודעות. כן יצוין הדבר בגיליון הציונים של התלמי
 

 שלילת הזכות להיכלל ברשימת הדיקן .99
שהורשע בעבירת משמעת לא יהיה זכאי להיכלל ברשימת הדיקן בשנה שבה הורשע, אלא  תלמיד  

כי אאם קבע הממונה על המשמעת א ועדת הערעורים, מטעמים מיוחדים שירשמו,  ין בהרשעה  ו 
עשה הן בפסק הדין עצמו,  קלון וכי התלמיד יוכל להיכלל ברשימת הדיקן. קביעה כאמור יכול שתי

 הן בהחלטה נפרדת. 
 
 
 

 פרק יח': מסירת מידע על התלמיד 
 

 מסירת מידע לתלמיד עצמו  .100
 הציונים.   תלמיד זכאי לקבל כל מידע הנמצא אודותיו במאגר  (א)
 ע"י פנייה של התלמיד למזכירות התלמידים.  )א(, תיעשה  קבלת המידע, כאמור בס"ק (ב)
התלמיד רשאי לייפות בכתב את כוחו של אדם אחר כדי לקבל את המידע האמור בס"ק   (ג)

 (.)א
 

 מסירת מידע לרשויות ולמורי המרכז האקדמי  .101
 תפקידם. התלמיד, לצורך מילוי   מידע על ציוני התלמיד יהיה פתוח בפני רשויות המוסד ומורי 

 
 פים חיצונייםמסירת מידע לגו .102

)פרט למסירת    לא  לגוף כלשהו שמחוץ למרכז האקדמי  יימסרו פרטים אודות התלמיד לאדם או 
 וק(, אלא אם ניתנה על כך הסכמה מפורשת וכתובה של התלמיד.מידע המחוייבת על פי ח 

 
 

 פרק יט': שימוש במחשבי המרכז האקדמי 
 

 בתוכנות חוקיות  שימוש .103
 מוש רק בתוכנות מחשב חוקיות.  במחשבי המרכז האקדמי מותר השי (א)
 חל איסור להעתיק תוכנות מחשב ממחשבי המרכז האקדמי. (ב)
בתוכנות (ג) המרכז  במחשבי  להשתמש  איסור  לידי    חל  שהגיעו  ו/או  כדין  שלא  שהועתקו 

 המשתמש בכל דרך שיש בה משום הפרת זכוות יוצרים. 
 

 קיות מטרות אקדמיות חושימוש במחשבים ל .104
דמי הינו אך ורק למטרות אקדמיות ולא לכל מטרה אחרת.  השימוש במחשבי המרכז האק (א)

למערכות אחרו  פריצה  לשם  האקדמי  במחשבי המרכז  היתר, אסור להשתמש  ו/או  בין  ת 
 לשם השגת גישה בלתי חוקית אליהן.  

 ת.  הפרת ס"ק )א( מהווה עבירת משמעת ואף עלולה להוות עבירה פלילי (ב)
 . 1995 -וראות חוק המחשבים, התשנ"ה  מחשבי המרכז האקדמי בניגוד להאין להשתמש ב (ג)

 
 גרימת נזק -שימוש בהתאם להוראות ואי .105

החוק    להוראות  בהתאם  במחשב  להשתמש  חייב  להישמע  התלמיד  יש  האקדמי.  המרכז  ולנוהלי 
מכל ולהימנע  האקדמי  במרכז  המוסמכים  הגורמים  ויתר  המחשבים  איש  ו/או    להוראות  פעולה, 

 נתונים ו/או למידע המאוחסנים בו. ל העלולים לגרום נזק למחשב, למחד
 

 היעדר אחריות  .106
תוכנות,  מידע,  לגבי  דרך שהיא  בכל  כלפי התלמיד  אינו אחראי  כל    המרכז האקדמי  ו/או  נתונים 

לתלמיד   להיגרם  שעלול  לאובדן  ו/או  לנזק  באחריות  יישא  ולא  במחשב  שנעשה  מהשימוש  הנובע 
 שב. וצאה מהשימוש במחכת



  

 
 הדפסת עבודות בספריה .107

של  תלמ אפשרות  למנוע  כדי  עבודתו,  בגמר  המחשב  את  לכבות  חייב  בספריה  עבודה  שמדפיס  יד 
 שמעת.  ביצוע הוראה זו מהווה עבירת מ-העתקה. אי

 
 

 פרק כ': פרסום סיכומי הרצאות
 

 אישור מורה .108
האק (א) במרכז  שניתן  בקורס  הרצאות  סיכומי  של  ברבים  "מחברות  הפצה  )לרבות  דמי 

 מראש ובכתבאגודת הסטודנטים( תיעשה אך ורק באישור    ידי-בחינה" שהופצו בעבר על
 של המורה באותו הקורס.  

ם יש בכך פגיעה בזכויות יוצרים ובין  הפרת הוראה ס"ק )א( מהווה עבירת משמעת בין א (ב)
 אם לאו. 

 
 

 כא': נציב קבילות סטודנטיםפרק 
 

 מינוי נציב קבילות  .109
כנ  נשיא המוסד,  של  הפנימי  הסגל  מן  מרצה  ימנה  יפעל  המרכז  אשר  סטודנטים,  קבילות  ציב 

 . 2007  -לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז  22בהתאם לסעיף 
 
 

 פרק כב': הוראות כלליות
 

 הוראות שינוי  .110
להוסיף   (א) זה,  בתקנון  וכלל  תקנה  הוראה,  כל  לשנות  רשאיות  האקדמי  המרכז  רשויות 

 מודים.  לבטלם, לפי שיקול דעתם, וזאת גם במהלך שנת הלי עליהם, לגרוע מהם או 
 הודעה על שינויים כאמור בס"ק )א( תתפרסם באתר המרכז או בכל דרך מתאימה אחרת.  (ב)
שנעש (ג) שינוי  לכל  כפוף  במוסד  ו  ה בהתאםתלמיד  )א(  או  -לס"ק  נקבע  גם אם השינוי  )ב(, 

ת אולם,  במרכז.  לימודיו  את  החל  שהתלמיד  לאחר  עליו  השינוי  הוחלט  כי  הסבור  למיד 
 רשאי לערער על השינוי בפני נשיא המרכז .  פוגע בו באופן בלתי הוגן

 
 בקשות מיוחדות .111

בדבר  דיקן   (א) הנוגעת  מיוחד הפקולטה  בנסיבות  רשאים,  נשיא המרכז  דופן,  או  ויוצאות  ות 
 ומטעמים שיירשמו, לתת לתלמיד הקלה מחובה המוטלת עליו על פי התקנון.  

המעוניין   (ב) בקשתלמיד  יגיש  התקנון,  לפי  עליו  המוטלת  מחובה  דרך בהקלה  בכתב  ה 
ויצורפו אליה האישורים הנ דרשים המזכירות לענייני תלמידים. הבקשה תהיה מנומקת, 

 לפי הנסיבות. 
 יד לפי ס"ק )ב( תינתן בכתב. תשובה לבקשת תלמ (ג)

 
 פרסום הודעות לתלמידים .112

ת של המרכז האקדמי ובאתר הוראות והודעות לתלמידים מתפרסמות על לוחות המודעו (א)
 מיד לעקוב בקביעות אחר הודעות אלו.   האינטרנט שלו. על התל

 
 אגודת הסטודנטים .113

סעיף   (א) בהוראות  שעומדת  סטודנטים,  אגודת  להקים  זכאים  זכויות    21הסטודנטים  לחוק 
  , ולבחור את נציגיהם לאגודה. 2007 –הסטודנט, התשס"ז 

 תיאום עם נשיא המרכז האקדמי. הבחירות לאגודת הסטודנטים יתקיימו ב (ב)
 ה בנציגי אגודת הסטודנטים את נציגי הסטודנטים.המרכז האקדמי ירא  (ג)
שיש   מור בס"ק )ג(, המרכז האקדמי לא יכיר בתלמיד שהורשע בעבירת משמעת על אף הא (ד)

 עימה קלון כנציג סטודנטים. 
 

 סמכויות .114
לשנות (א) לגרועהסמכות  האקדמ   ,  למועצה  היא  זה  תקנון  על  להוסיף  של או  העליונה  ית 

   .המרכז
)א(,   (ב) וסמך לתת הנחיות ולקבוע הוראות בעניינים  מפורום הדיקנים  על אף האמור בס"ק 

הדיקדחופים   פורום  של  שהוראה  ככל  האקדמי.  המרכז  לניהול  עומדת  הקשורים  נים 
מהותית   זהויסודית  בסתירה  תקנון  של    ,להוראות  הבאה  בישיבה  לדיון  העניין  יובא 

 . העליונההמועצה האקדמית 



  

ההוראה (ג) לקב  ועדות  מוסמכות  ולשנותהפקולטאיות  לאשר  לימודים    וע,  תקנוני 
 פקולטאיים, שיהיו כפופים לקבוע בתקנון זה. 

 כללי  .115
היא גם ללשון נקבה; וכל שנאמר בלשון יחיד,  כל שנאמר בתקנון זה בלשון זכר, הכוונה   (א)

 הכוונה היא גם ללשון רבים ולהיפך. 



  

  
 יה יקנון הספרת

 כללי  .1

)"  רכז האקדמי למשפט למ .1.1 )ע"ר(  "( הזכות לתקן ולשנות את הוראות  אקדמיהמרכז הולעסקים 

 תקנון זה.  

  -סטודנטים    עבור  )א(  ם באחד מהאמצעים הבאים:ספרייה יתפרסזה, ובנהלי ה  כל שינוי בתקנון .1.2

האקדמי   הסגל  עבור  )ב(  "גלבוע";  חשבון    -במערכת  )ג(  האקדמי;  המנהל  ראש  באמצעות 

 . הספרייה דלת עה על כן )ד( באמצעות תליית מודהמרכז האקדמי; ו של הפייסבוק 

  

   יהישעות פעילות הספר .2

ת  ת לע ל הספרייה עשויות להשתנות מעעות הפתיחה ש : בעת מגפת הקורונה, שלתשומת ליבכם .2.1

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות והמל"ג, ועל פי החלטת צוות הספרייה. 

 ני סגירת הספרייה. הדפסה יסתיימו רבע שעה לפוהסיוע בצילום ו  ץ האקדמיע שירותי הי                

 . 1.2צוינים בסעיף המאמצעים  מה אחד או יותרביפורסם הפעילות בשעות כל שינוי    2.2         

 

 ר עם צוות הספרייהיצרת קשדרכי  .3

   .שנייהה בקומה ,האקדמי מרכזה  בקמפוסהספרייה ממוקמת  .3.1

 7  שלוחה  ,03-6000800 :טלפון .3.2

 library@clb.ac.il: ל"אדו .3.3

 . תחנת המידע לסטודנט .3.4

 . באתר הספרייהגם  ת קשר מצוי ירמידע אודות שעות פעילות ודרכי יצ .3.5

 

 יה יבספרזכות השימוש  .4

בוגרי  :  האקדמי  נועדה לשרת את קהילת המרכז  האקדמיית המרכז  יספר .4.1 סטודנטים מן המניין, 

מרצים, עוזרי    )לרבות,  אקדמיהסגל  של המרכז האקדמי, הה  , תלמידי המכינמיהמרכז האקד

בהתאם להוראות תקנון    והכל  "(וראיםהק)להלן: "  ועובדי המרכז האקדמי    (הוראה ומתרגלים

 . דעתו של המרכז האקדמיזה ושיקול 

בסעיף   .4.2 האמור  בספרילעיל,    4.1למרות  ספרים  ורק  תתאפשר  ה  יהשאלת  קוראים  ;  ורעב אך 

לקב הבאותהמשתייכים  המניין,  וצות  מן  סטודנטים  אקדמי    , האקדמי  המרכז  בוגרי:  סגל 

 "(.  המשאילים: ")להלןהאקדמי ועובדי המרכז  

האק .4.3 המרכז  ספרים  בוגרי  להשאלת  זכאים  יהיו  פיקדון  בכפוףדמי  שיק    ₪   1,000ע"ס    למסירת 

האקדמי  ז  . בוגרי המרכ  מיום מסירתוחודשים    5  ו יהיהשתאריך פירעונ   "(שיק פיקדון)להלן: "

   .לא יהיו זכאים לקבלת גישה מרחוק למאגרי מידע

לעיל, המרכז האקדמי יהיה רשאי לסרב לבקשת השאלה לפי    4.34.3יף  מבלי לגרוע מהאמור בסע  .4.4

 שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. 

 

 

 

 

 ה יהתנהגות בספרי כללי  .5
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מתייחסות להתנהגות בספרייה בתקופת הקורונה, יתפרסמו לסטודנטים  הנחיות ה :  לתשומת ליבכם 

 .להנחיות אלו    חובה לפעול בהתאם  – 1.2ים בסעיף מצעים המצוינ ולסגל האקדמי בא

 .ות נאותה ומכובדת ברחבי הספרייהיש להקפיד על התנהג  .5.1

 . שקט מוחלט(ט יש לשמור על ה )בחדר השקיספרי על הקוראים להקפיד לשמור על השקט ב  .5.2

 . הי הספרי בתחומי ניידים בטלפונים שימוש  על איסור חל .5.3

 .מלבד מים(אין להכניס מזון ושתיה ) .5.4

 ה. יעישון אסור בכל מתחם הספריה .5.5

 לשמור על הסדר והניקיון. יש .5.6

בספרי .5.7 השגחה  ללא  תיקים  להשאיר  נזק    .הי אין  לכל  אחראית  תהיה  לא  הספרייה  ו/או  הנהלת 

 ה. לרכוש אישי במתחם הספריי אובדן שיגרם

נזק לרכוש הספרייה ומתקניה .5.8 כל  לגרום  ם או בכתבי  כגון כתיבת הערות או סימנים בספרי  ,אין 

בעיפרון(  עתה לא  תל)גם  וחומר  קל  דפים,  קיפולםו/  ישת  יחייב את    .או  שייגרם  נזק  גורם  כל 

בהחלפ תיקוהנזק  על  תשלום  ו/או  בחדש  הניזוק  הרכוש  שיידרת  ככל  הנזק  פי  ן  על  והכל  ש 

 ה. יהספרי החלטת צוות 

 יה. ייש להישמע להוראות צוות הספר .5.9

 לבד. קפיד ולזרוק ניירות לפחים אלו ובל הקוראים להע .בספרייה מצויים פחים למחזור נייר .5.10

האקדמי אם התבקשו לעשות  על הקוראים להזדהות בפני עובדי הספרייה ו/או עובדי המרכז   .5.11

 כן. 

אחר    סטודנט/ית .5.12 קורא  כל  ה  או  תקנון  הוראות  את  הספרייה  שהפר/ה  עובד  רשאי  ספרייה, 

כמו כן    או המאבטח./ נהל התפעול ומלהורות לו לעזוב את הספרייה ובמקרה הצורך להיעזר ב

של  צ  הסטודנט/ית  המשמעת  לתקנות  בהתאם  תדון  אשר  משמעת  וועדת  בפני  לעמוד  פוי/ה 

שנקבע )כפי  הנהלת  והמרכז האקדמי  ידי  המשמעתי.  (המרכז האקדמי  על  הבירור  לקיום    , עד 

 .  ה או בחלק משירותיהילשלול זכותו של כל קורא להשתמש בספרי  ת הספרייהמנהל תרשאי

 

 זכויות קניין רוחני שמירה על .6

אסור בהחלט לצלם/לסרוק/להדפיס יצירות שלמות או חלקים ניכרים מתוך    הדין ת  אועל פי הור  .6.1

 רשות מבעלי הזכויות.  ת יוצרים, ללא קבל יצירות שקיימות לגביהן זכויות

חלקים  הפ .6.2 של  צילום/סריקה/הדפסה  הן  הוגן"  "שימוש  של  החריג  במסגרת  המותרות  עולות 

לימי לשם  ביקורת  צירות  מחקר,  עצמי,  או מוד  במידה    סקירה  רק  וזאת  עיתונאית  תמצית 

 הדרושה לצורך אותה מטרה.

 .חריות אישית לכך, ונושא בא הדיןת  כל המצלם/סורק/מדפיס בניגוד להוראות אלו מפר א .6.3

 

 אבי מידע מקווניםשללי השימוש במכ .7

בספרי .7.1 מידע  ומאגרי  אלקטרוניים  למשאבים  האקדמ   תיהגישה  שהמרכז  המרכז  לחוזים  כפופה  י 

הקוראים וזאת לפי הנחיות המרכז האקדמי ותנאי  ום עליהם ומוגבלת לשימוש של  האקדמי חת

 .  תקנון זה

ר נעשה למטרות אישיות  ובה לוודא כי השימוש בחומי המידע מוטלת הח על המשתמשים במאגר .7.2

 ולא מסחריות. 

הורדה שיטתית, הפצה והחזקה של .7.3 על  על הורדת תוכנו של  כמויות מידע    חל איסור  וגם  גדולות 

)-ליון שלם של כתבגי ( או  agentsעת אלקטרוני. הפעלת תוכנות כמו סקריפטים, סוכני תוכנה 

 אסורה.   –ציבוריים או ממשלתיים  אלה וכן על אתריםרובוטים על משאבים 



  

 הפרת הוראות אלה עלולה להביא לתביעה אישית כנגד המשתמש המפר.  .7.4

 

 פרים השאלת ס .8

 בתוקף או תעודה מזהה.פרים מותנית בהצגת תעודת סטודנט השאלת ס .8.1

 ניתנים להשאלה. שלא מסומנים בסרט סימון אדום,  ספרים  .8.2

כתבי עת, סדרות ופסקי  אנציקלופדיות, מילונים,    )לרבות: אוגדנים,ספרים בעלי סרט סימון אדום   .8.3

 לא ניתנים להשאלה. דין( 

ה קצרות  אך מוגבלים לתקופות השאל  ,להשאלהונים ניתנים  רסים השספרי לימוד לסמינרים ולקו  .8.4

 אשר ייקבעו מעת לעת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של צוות הספרייה. 

 ם: מגבלות על כמות הספרים המושאלי .8.5

 קביל. ספרים במ 10אים לשאול עד רש –סטודנטים  .8.5.1

 ספרים במקביל. 15רשאים לשאול עד   –מרצים  .8.5.2

 פרים במקביל. ס  5לשאול עד רשאים  –מתרגלים ועוזרי הוראה  .8.5.3

 ספרים במקביל.  5רשאים לשאול עד  – עובדי המרכז האקדמי .8.5.4

רק  .8.6 תתבצע  קוראים  בין  ספרים  העברת  שהושאל.  ספר  אחר  לקורא  להעביר  צוות    אין  ידי  על 

 הא אחראי לו כל עוד לא הוחזר לספרייה. איל את הספר ירייה ובאישורה. הקורא שהשהספ

 ספר. ו לשאול יותר מעותק אחד של אותו ( א 10  ה סעיףקורא אינו רשאי להזמין )רא  .8.7

ההשאלה .8.8 ידי    משך  על  הוזמן  לא  והספר  ובמידה  ימים,  שבוע  בתום  ימים.  לשבוע  הינו  הבסיסי 

נוסף וזאת    המערכת לשבוע   ומטי תקופת ההשאלה על ידיתוארך באופן אוט  ת/אחרתת  /קורא

 שבועות מצטברים.   8לתקופה מקסימלית של  עד 
 

 ים החזרת ספר .9

 ם יותר מתבקשים להחזירם לספרייה. ר מחזיקים ספרים שאינם נחוצים להקוראים אש .9.1

  ר להחזי  חייב  -  איםמילו   שירות  או  ל" לחו  נסיעה  עקב  היעדרות  כמו  –  ארוכה  תקופה  הנעדר  קורא .9.2

 . עזיבתו טרם לספרייה  שברשותו הפריטים כל את

די קורא אחר,  הספר על ינת  השבועות או בעת קבלת מייל עקב הזמ   8בתום  החזרת ספר תתבצע   .9.3

 ריות להחזרת ספרים בזמן היא על הקורא.  האח  .המוקדם מבניהם

   שלהלן.  11יחולו לגביו הוראות סעיף ועד החזרת ספר קורא שיאחר במ .9.4

אי  .9.5 והספר  מוזמן  במידה  קורא אחרנו  ידי  לבקש הארכה  על  השבועות,    8גם מעבר לתקופת    ניתן 

 ירת הקשר.אחת מדרכי יצבאמצעות פנייה לצוות הספרייה בכל 

במידה ולא ניתן לרכוש את    לרכוש ספר חדש במקומו עבור הספרייה.  ביקורא אשר איבד ספר חי .9.6

   ר.ספהספר באופן עצמאי, הקורא יחויב בשווי ה

זהות השואל  ישמש    לה של המרכז האקדמיתיעוד ההשא .9.7 לעניין מועד השאלתו של ספר,  כראייה 

   . ומועד ההחזרה

תאם לצרכים ועל פי שיקול  בה  ,להחזיר ספר לפני מועד החזרתולדרוש מקורא  הספרייה רשאית   .9.8

 דעת צוות הספרייה. 

ר את כל  חייבים להחזי  דמיבמרכז האקסטודנטים שהפסיקו לימודיהם או סיימו את לימודיהם   .9.9

 תואר.לזכאות ל ספרייה וזאת כתנאי הספרים שברשותם ל

 

    הזמנת ספרים .10

 . ליםקי הספר מושא הזמנת ספר תבוצע רק אם כל עות .10.1

 . הספרייה ל קורא בהתאם לצרכיהספרייה רשאית לבטל הזמנה ש .10.2



  

   לא ניתן לבצע הזמנת ספר לתאריך מסוים, הזמנת ספר תתבצע אך ורק על פי תור.  .10.3

מיקומו   מוטלת  הקורא על   .10.4 את  לבדוק  הממתינים   האחריות  לצוות    ברשימת  פניה  ידי  על 

 . היהספרי 

לספר  .10.5 העותק  הודעהיה  יבהגיע  המי   תישלח  בספרייהבאמצעות  לו  ממתין  שהספר  לקורא  .  יל 

 ימים בלבד.  3הספר יישמר למזמין/ה למשך 

 יה. יצוות הספר במידה והקורא מעוניין לבטל הזמנה שבוצעה, יש לעדכן בהקדם את  .10.6

 

 פרת תקנון הספרייהה .11

למרכז  במקרה   .11.1 המוקנה  סעד  מכל  לגרוע  ומבלי  הספרייה  תקנון  מהוראות  אילו  אי  הפרת  של 

פי דין האקד על  ז  מי  )לרבות תקנון זה(, יהיה  נגד  כאי המרכז האקדמי לפעול  והסכם  כדלקמן 

 : הקורא

 הגבלת זכות ההשאלה.  .11.1.1

 של המרכז האקדמי. העמדה לדין משמעתי, על פי תקנון המשמעת  .11.1.2

  חסימת גישה לתחנת המידע.  .11.1.3

 חסימת גישה למאגרי המידע מרחוק.   .11.1.4

)ללא   .11.1.5 מוסכם  כפיצוי  הפיקדון,  שיק  של  ה פריעתו  בגובה  למרכז  תלות  שנגרם  נזק 

 האקדמי(. 

 

 תהדרכו .12

 תיאום הדרכות על מאגרי המידע השונים. הספרייה מאפשרת  .12.1

 ההדרכה הרצוי. ת שבוע טרם מועד על מנת לתאם הדרכה יש לפנות לצוות הספרייה לפחו .12.2

חנת המידע מצויות מצגות הסבר על מאגרי המידע השונים. ניתן לקבל את המצגות  כמו כן, בת .12.3

 הספרייה לטובת לימוד עצמי. פנייה לצוות  גם ב
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מעת    זה  שכרהזכות לתקן ולשנות את הוראות תקנון  "(  יהמרכז האקדמ )"האקדמי למשפט ועסקים    למרכז

תיקונים ושינויים בתקנון זה יכנסו לתוקף  .  לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש
פר ו/או  סום  החל ממועד  תיקונים  של המרכז האקדמי.  בשינויים כאמור  התקנון המכיל  אתר האינטרנט 

ב  ניבידיעו   רהאמו  בין  סתירה  של   מקרה   בכל ו/או  אתר האינטרנט של  מידע המפורסם בהמרכז האקדמי 
 יחייב.   זה בתקנון זה, האמור בתקנון האמור  לביןהמרכז האקדמי 

 
 . כאחד המינים   שניל מכוונת" סטודנט"  או" ד תלמי" או" מועמד" ל זה בתקנון התייחסות כל

 
המר  כל   על   יחול   התקנון ,  ספק  הסר   למען  אצל  ללימודים  שנרשם  האקדמי,מי    בשנת   תלות   ללא  כז 

 . האקדמי במרכז ללמוד החל  בה  הלימודים
 
 



  

 
 עניינים  תוכן

 
 

 כללי   –חלק א' 
 
 מזכירות הסטודנטים ומדור שכר לימוד  . 1 
 שלוםאמצעי הת  .2 
 התשלום מועד  .3 

 
 שכר הלימוד  –חלק ב'  

 
 לימודי תואר    .1 

 תואר שני במשפטים   .2 
 תשלומים נלווים   .3 
 ית קורסי אנגל  .4 
 + 30מכינות   .5 
 סמינר הארכת תקופת לימודים וחזרה על קורס חובה, קורס בחירה או   .6 
 ית לימודים נוהל ביטול/הפסקה או דחי   .7 
 דים טרם תחילת שנת הלימודיםביטול הרשמה ללימודים והפסקת לימו .  7.1  
 הפסקת לימודים במהלך שנת הלימודים   .7.2  
 סטודנט חדש  -דחיית לימודים   .7.3  

 
 מלגות, הנחות אישורים ותשלומי גביה  –לק ג'  ח

 
 מלגות והנחות . 1 
 מלגות   .1.1  
 הענקת מלגה   .1.2  
 הנחות   .1.3  
 דמי טיפול והוצאות גביה   .2 

 דמי טיפול   .2.1  
 הוצאות גביה   .2.2  
 שורים שונים אי  .3 

 



  

 

 כללי  -א'  חלק

 לימוד  שכר רוומד הסטודנטים מזכירות .1

 5257346, גן רמת, 26 ןוגורי  בן' רח - הודעות  למשלוח כתובת

 0080060-03  - טלפון

 8:30-19:00ה':  -'א:  טלפוני מענה שעות

 8:00-12:30ו':              

 8:30-19:00ה':  -א'   :  קהל  קבלת שעות

 8:00-12:30ו':              

 התשלום אמצעי .2

)"  הלימוד  שכר  תשלום  את  להסדיר  ניתן .2.1 הלימודהשנתי    להלן   האמצעים  מן  באחד"(  שכר 
 :והכל בכפוף לכל דין

  או    ;משכר הלימוד  10%  )א(  על פי דין לסכום הנמוך מבין:  זומן מוגבלהתשלום במ  מזומן •
      ₪, הנמוך מביניהם. 11,000 )ב(

 ; בנקאית העברה •

 ; האשראי כרטיס או הבנק  חשבון  חיובל קבע הוראת •

 ; המחאות •

 ;  אשראי כרטיס •

 או ; מ"בע שראליב לסטודנט  כלכלי שקט  -  ל"שכ מטעם מימון הסדר •

 )פיקדון(.  משוחררים ליםיי לח  הקרן באמצעות תשלום •

  פעם  מדי  שתיקבע  כפי,  במשק  הפריים  לריבית  בהתאם  בריבית   יישא   במזומן   שאינו  תשלום .2.2
   .ישראל  בנק ידי על פעםו

 התשלום מועד .3

 הלימוד  שכר  של ראשון  תשלום/מקדמה .3.1

  בכרטיסבמרכז האקדמי    םדיוללימ   מועמדיםידי  -על   תשולם  לימוד  שכר  חשבון  על  מקדמה
מזומןאבהמח,  אשראי   את  לשלם  כאמור  מועמד  על .  בלבד  במזומן   או  בנקאית  בהעברה,  ת 

  של   הסכמתו  את  מהווה  המקדמה  תשלום.  ללימודים  בלתוק  על  ההודעה  במועד  המקדמה
 .זה תקנון פי על לפעול  והתחייבותו הסטודנט

 אפשרות לדחות את תשלום המקדמה.   אין



  

,  הלימודים  שנת  פתיחת  טרם  הלימוד  שכר  מלוא  של  התשלום  אמצעי  את  רלהסדי  חובה .3.2
 לעיל.   2.1 בסעיף המפורטים  האמצעים  מן באחד

,  בשיעורים  להשתתף  יוכל  לא,  לעיל  כאמור  הלימוד  שכר  תשלוםיסדיר את    לא  אשר  סטודנט .3.3
  ר באת  לסטודנטים   המידע  תחנת ל  להתחבר,  םשנר  אליהם  הקורסים  בבחינותלהבחן  

  אישור , כגון) בוגר ותעודת  שונים אישורים לקבל ו  "(מידענטהאקדמי )" המרכז של האינטרנט
 (.   רלתוא זכאות אישוראישור להתמחות ו , לימודים

  התוארשנות    כל  עבור  הלימוד  שכר  של   מלא  תשלום  הוא  לתואר  זכאות  אישור  לקבלת  תנאי .3.4
שכ,  הנלמד נפרעהתשלומ  לולאחר  אין  .בפועל  וים  כי  של-באי  יובהר  בתום   חיובו  סטודנט 

והמרכז   כלפי המרכז האקדמי,  חוב  לו  קיים  כך שלא  על  להעיד  בכדי  כלשהי  לימודים  שנת 
)גם     הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לחייב את הסטודנט בכל עת  האקדמי שומר לעצמו את 

מודיו  רעו ונוגעים לתקופת לימי עבר שטרם נפולאחר השלמת חובותיו האקדמיים( עבור תשל
,  כתשלום  נחשב  אינו  קבע  הוראות  או  דחויות  המחאות  מתן:  לב  לתשומתבמרכז האקדמי.   

 . מבוצעת הקבע ראתשהו עד או  בפועל נפרעת ההמחאה  שבו המועד עד

 הלימוד שכר  -' ב חלק

  מדי "(  האקדמי  המרכז: "להלן)  םולעסקי  למשפט  האקדמי  המרכז  הנהלת  ידי  על  ייקבע  הלימוד  שכר  גובה
  של   הלימודים  ושנת  הלימודים   לחוג  בהתאם  לימוד  שכר  לקבוע  רשאית  האקדמי  המרכז  תהלהנ.  שנה

  ומשנת   אחר  לחוג  אחד  לימודים  מחוג  שונה  ודלימ  שכר  לקבוע  רשאית  האקדמי  המרכז  הנהלת)  הסטודנט
 (.  לשנייה  אחת לימודים

עב  שכר השונים  הלימוד  במסלולי  לימודוהלימוד  שנת  כל  המרכר  ידי  על  מפורסם  באתר  ים  האקדמי  ז 
 על ידיו מעת לעת.  ומעודכן האקדמיט של המרכז האינטרנ

   ראשון תואר לימודי .1

  הכולל  הלימוד   שכר ,  בהתאם.  שנים  3.5  היא  במשפטים   ראשון  לתואר   הלימודים  תקופת  .1.1
 . השנתי הלימוד  משכר 350%  יהיה במשפטים וןראש תוארל לסטודנטים

  הכולל  הלימוד  שכר,  בהתאם.  שנים  3  איה   עסקים  נהל במ   ראשון  לתואר  הלימודים   תקופת .1.2
 . השנתי הלימוד  משכר 300%  יהיה  עסקים למנהל בחוג ראשון תוארל לסטודנטים

  הכולל  הלימוד   שכר ,  בהתאם.  שנים  3  היא  בחשבונאות   ראשון  ר לתוא  הלימודים  תקופת  .1.3
 . השנתי הלימוד כרמש 300%  יהיה בחשבונאות ראשון רתואל לסטודנטים

  אקדמי   ממוסד   ראשון   תואר  בעל  סטודנט  עבור   במשפטים   ראשון  ארלתו  הלימודים  תקופת  .1.4
 .השנתי הלימוד משכר 300% יהיה  הכולל הלימוד שכר, בהתאם. שנים 3  היא  אחר מוכר

בהתאם, שכר שנים.    4  היא(  ראשונים  םשני תארי  ,קרי)  כפול  לתואר  הכולל  הלימודים  תקופת .1.5
 . במשפטים ראשון תוארל השנתי הלימוד  משכר 400%  על יעמוד ל  הלימוד הכול

שנים. בהתאם, שכר הלימוד    3תקופת הלימודים הכוללת לתואר ראשון במערכות מידע היא   .1.6
 . לימוד השנתימשכר ה 300%הכולל יעמוד על 

שנים.   3היא  סמסטר א'  המתחיל ב  ב המחש  במדעי תקופת הלימודים הכוללת לתואר ראשון   .1.7
 ימוד השנתי. משכר הל  300%הלימוד הכולל יעמוד על   בהתאם, שכר

 
שנים.    4היא  המתחיל בסמסטר ב'    במדעי המחשב תקופת הלימודים הכוללת לתואר ראשון   .1.8

 משכר הלימוד השנתי.  400%בהתאם, שכר הלימוד הכולל יעמוד על  
 



  

ר .1.9 לתואר  הכוללת  הלימודים  הלימוד  3היא    ה בפסיכולוגיאשון  תקופת  בהתאם, שכר    שנים. 
 נתי. משכר הלימוד הש  300%הכולל יעמוד על 

 
שנים. בהתאם, שכר   3היא    במנהל מערכות בריאות תקופת הלימודים הכוללת לתואר ראשון   .1.10

 שנתי. משכר הלימוד ה 300%הלימוד הכולל יעמוד על  
 
ראשון   .1.11 לתואר  הכוללת  הלימודים  מערכותקופת  בריאותבמנהל  היא  המואץ    במסלול  ת 

 וד השנתי. משכר הלימ  200%לימוד הכולל יעמוד על . בהתאם, שכר השנתיים
 
 ובניהול ובנקאות ההון  בשוק, במשפטים שני תואר .2

היא    תקופת  .2.1 במשפטים  שני  לתואר  שכר    4הלימודים    תואר ב  לסטודנט   לימודהסמסטרים. 
 . שנתי לימוד  משכר  200% יהיה במשפטים השני

צבירה    לימודים .2.2 ראשון    -שני    תוארל במסלול  לתואר    רשם ילה  רשאי  משפטיםבסטודנט 
  כל  בעדוף להוראות המרכז האקדמי בעניין זה. שכר הלימוד  אר שני בכפצבירה לתו  למסלול

סר כל ספק כי רישום  . מובהר למען ה₪  750  הוא  כאמור  סטודנט  שיצבור)נ"ז(    זכות  נקודת
  .במשפטים  שני  לתואר  קבלה  ה מהוו  אינו  זה  יף לסע  בהתאם  תשלום או  /ו  צבירה לקורסי  
א יתקבל החזר כספי בגין קורסים שנלמדו  של אי קבלה או אי רישום לתואר שני ל  במקרה

 הצבירה.   מסלולרת במסג

 נלווים  תשלומים .3

בהתאם להחלטת המועצה  היציג.  ארגון הסטודנטים    ₪ עבור  10תשלום חובה שנתי בסך של   .3.1
תואר שני  לתואר ראשון ול , כל סטודנט 2007 -הסטודנט תשס"ז להשכלה גבוהה וחוק זכויות 

די המרכז האקדמי ויועבר לארגון הסטודנטים  אשר יגבה על יהחובה השנתי,  יחויב בתשלום  
 היציג. 

  בהתאם  ,פרדבנ  ייגבו,  הסטודנטים  אגודתל   חברות  דמי  תשלום  כגון  ,נלווים  תשלומים .3.2
  .בדבר הנוגעים  הגופים החלטת ל

  אם  ובין   אותו  עבר  אם  יןב,  נרשם  אליו  אנגלית  קורס  כל  בור ע  מלא  תשלום  יבי ח  יהא   סטודנט .3.3
 .  מלא בתשלום תחויב אנגלית קורס  על חזרה  כל. לאו

  המרכז   במסגרת   שלא   אנגלית  קורסי  ללמוד   רשאי  סטודנט"ג,  המללהוראות    בהתאם .3.4
ח  האקדמי במסגרת  חשבונו  לופית אלא    הבחינה  ,זו  באפשרות  הסטודנט  יבחר  אם.  ועל 

   הארצי לבחינות ולהערכה.מתקיימת במרכז 

עבור  ב  עלותה .3.5 הסטודנט  יחויב  לעלות  ,אנגלית  קורסיה  בהתאם  ים  הקורס  יסוג  תהיה 
  .את אותם קורסים  של השנה בה החל ללמוד לימודה  שכר בתקנון שתקבע , כפיהאמורים

 אנגלית  קורסי .4

  בהתאם  הוא  אשוןרה  התואר  במהלך  ללמוד  הסטודנט  מחויב  אותם  האנגלית  קורסי  מספר .4.1
)רמת האנגלית של  סיווג רמת האנגלית של הס  לקביעת    ציוןפי  -על  נקבעת   הסטודנטטודנט 

חיצונית:    של להנחיות  אמיר"ר,  אמי  בבחינתבחינה  בהתאם  פסיכומטרית,  בחינה  או  "ם 
 (.  גבוהה להשכלה  המועצה

האנגלית,  ר  לסיווג  בהתאם .4.2 .  להלן  כמפורט  בקורסים  בהצלחה   לעמוד   נדרש  הסטודנט מת 
הוא  ע  התשלום אלה  קורסים  ה  בנוסף בור  שי לשכר  סטודנט  כי  מובהר    ללמוד   ידרשלימוד. 

 . קורס כל עבור בתשלום  יחויב,  אנגלית קורסי מספר



  

של   .4.3 מינימלי  משתתפים  במספר  מותנית  הסיווג,  רמות  בכל  באנגלית,  קורס    25פתיחת 
 נטים.  סטוד

 הלימוד  שכר הקורס סוג

 ₪  1,600 "ש([ש) שבועיות שעות 8' ]א  בסיסי טרום אנגלית

 ₪  1,200 "ש(ש 6' ) ב בסיסי טרם אנגלית

 ₪  1,200 "ש( ש 6) בסיסי אנגלית

 ₪  800 "ש(ש 4' )א מתקדמים אנגלית

 ₪  400 "ז( נ  2' )ב מתקדמים אנגלית

  אם  ובין   אותו  עבר  אם  בין,  נרשם  אליו  גליתאנ  קורס  כל  עבור   מלא  תשלום  חייב  יהא   סטודנט .4.4
 .  מלא בתשלום תחויב אנגלית קורס  על חזרה  כל. לאו

  המרכז   במסגרת   שלא   גליתנא   קורסי  ללמוד   רשאי  סטודנט"ג,  המלות  להורא   בהתאם .4.5
, הבחינה מתקיימת במרכז זו  באפשרות  הסטודנט  יבחר  אםאלא במסגרת חלופית.    האקדמי

 הארצי לבחינות ולהערכה.  

  בתקנון   רטכמפו  אנגלית  ירסקו  עלות,  ו" תשע"ל  שנה   וכולל  עד  לימודיהם  שהחלו  טודנטיםס .4.6
 "ו. תשע  לימוד שכר

 + 30 ותמכינ .5

  למועמדים  המיועדתש"ס    12  בהיקף  םיאקדמי  יםמודללי  מכינה  מפעיל  האקדמי  המרכז .5.1
 . ₪ 6,900 הינו  במכינה הלימוד  שכרומעלה.  30בנות /בני ללימודים

להנחה  יהיה זכאי    ת לימודי המכינה והתקבל ללימודי תואר ראשוןשסיים א  מכינה  תלמיד .5.2
   . במכינה הלימוד משכר  80%וד לתואר הראשון בשיעור הלימ בשכר 

  המקדמה   את  ושילם  מכינה  לימודיל  נרשםאשר    תלמיד  -  מכינהדי  ללימו  הרשמה  ביטול .5.3
ול   החליט  ומסיבותיו לימוד  שכר  למדור  בכתב  כך  על  יודיע  הרשמתו,  את  מזכירות  לבטל 

  פעיל  כתלמיד  חשבי   התלמיד,  כנדרש  בכתב  הודעה   נתקבלה  לא  בו המרכז האקדמי. במקרה  
 . התאםב בתשלום ויחויב

 : הביטול במועד  תלוי  ההחזר גובה  - מכינה ללימודי השמ הר ביטול בעת כספי להחזר זכאות .5.4

 ההחזר  שעור ביטול על ההודעה קבלת מועד

 הלימוד   שכר כל החזר המכינה  לימודי תלפני תחיל ימים  14 עד

 33%   המכינה לימודי תחילת  לפני ימים 14 במהלך

 50% המכינה  ילימוד  תחילת לאחת שבועות 5 תום דע

 הלימוד   שכר מלוא של מלא תשלום   ואילך  המכינה  ללימודי  השישי  מהשבוע

  שבמח  בחדר  מקום  והזמנת  סמינר  או  בחירה  קורס,  חובה  קורס  על  חזרהו  לימודים   תקופת  הארכת .6
   על גבי מחשב בחינה ביצועל



  

  לעיל  1  בסעיף   האמורות  לתקופות  מעבר  ראשון  לתואר  יםהלימוד  תקופת  הארכת  בגין .6.1
  השנתי   הלימוד   משכר  5%  בסך  טיפול   דמי  בתשלום  הסטודנט  יחויב,  "(המוארכת  התקופה)"

 . המוארכת  בתקופה נוסף סמסטר כל  עבור (הןכלש  או מלגות הנחותהחלתן של )ללא  המלא

  קורסב  נכשל  אם  בין)מינר  או ס/ואו קורס בחירה  / ו  חובה  ורסק   על  לחזור  נדרשה  סטודנט .6.2
  האקדמי  המרכז  ידי -על בוטל  לקורס  הסטודנט  שרישום או, כלל בחן נ לא  או , יתהסופ  בבחינה

  בקורס  הסופית  לבחינה  שתלג  רק  נדרש  הוא  אם  לרבות  ,(משמעתיים  או/ ו  אקדמיים  מטעמים
)ללא    השנתי  הלימוד  משכר  1.5%  המהווה  סך  םבתשלו  יחויב,  עבודה  להגשתו/או   המלא 

   .זכותקודת לכל נ (או מלגות כלשהן הנחותחלתן של ה

בחירה    לשפר  המבקש   הסטודנט .6.3 קורס  ו/או  חובה  בקורס  בקורס  /וציון  ביניים  במטלת  או 
לומד   הוא  ל/ו אותו  חריג  אישור  קיבל  מטלה,  או    ₪   100  בסך  נוסף  בתשלום   יחויב השלמת 

   .קורס כל עבור

מנת    ןשהזמי  טסטודנ .6.4 על  המחשב  בחדר    הגיע  ולא,  מחשב  גבי  על  בחינהה  תא   לבצעמקום 
ההזמנה  ₪  100  של  בעלות  יחויב,  נהלבחי ביטול  על  הודיע  אם  למעט    לפנייומיים    לפחות, 
 .  הבחינה מועד

ו/או    קורסל  ירשםלה  ,שהיא  סיבה  מכל ,  מבקש  אשר  הסטודנט .6.5 נוסף    ,נוסף  סמינרבחירה 
  -  הלימודים  נון תק ב  קבוע ל  התאםב  התואר   להשלמת  שת הנדר  הזכות  ות ודנק   מכסתל  מעבר
)ללא    השנתי  הלימוד   משכר   1.5%  וה המהו   סך   בתשלום  יחויב של  המלא  או    הנחות החלתן 

כלשהן זכות  ( מלגות  נקודת  ה  .לכל  נקודות  מכסת  ניצול  חישוב  לצורך  כי  זכות  מובהר 
ם ו/או סמינרים  ות הזכות בקורסיהמוקצית לסטודנט לצורך השלמת התואר, יראו את נקוד

  לקורס   מושרישו   או ,  כלל  נבחן   לא  או  נכשל  אם  ביןסטודנט )ה על ידי החשלא הושלמו בהצל 
עמידה בחובת  -, לרבות אימשמעתיים  או/ו  אקדמיים  מטעמים  האקדמי  המרכז  ידי-על  בוטל

זכ(נוכחות כנקודות  הסטודנט.  ,  ידי  על  שנוצלו  רשאי  ות  יהיה  האקדמי  את  יב  לחיהמרכז 
ש בתשלוםהסטודנט  סמינר  ו/או  קורס  השלים  זה  לא  בסעיף  הנקוב  התעריף  עת,לפי  בכל   , 

מהמועד בו נכשל הסטודנט או )לפי העניין( שרישומו בוטל על ידי המרכז האקדמי,    וזאת החל 
   ו/או סמינרים נוספים. וזאת גם במקרה שהסטודנט טרם נרשם לקורסים 

  הסטודנט   רישום  עדבמו  תיווצר  זה  6  סעיף  לפי  הסטודנט  של  חובתו  כי  יובהר,  ספק  הסר  למען .6.6
  מועד   לפני  ייעשה   אם  גם,  בדיעבד  הרישום   ביטול.  העניין  לפי ,  הנוסף  סמינר ל  או   קורס ל

 . החיוב לביטול  עילה יהווה לא,  גמר תעבוד  הגשת או/ ו הסופית הבחינה

  המוארכת   בתקופה  לעיל  6.5  -  6.2  בסעיפים  כאמור,  רסמינ  או/ו   קורס  על  חזרה  כי  ,יובהר .6.7
  או /ו  ים/הקורס   עבור  או  6.1  בסעיף  כאמור  המוארכת  התקופה  עבור  בתשלום  תחויב

 .  הםבינימ הגבוה  לפיים, /הנוספ ים/הסמינר 

 לימודים  דחיית אוהפסקה /ביטול נוהל .7

על ביטול לימודים, ביטול הרשמת לימודים או הפסקת   הודעה  הסטודנטיםלשלוח למזכירות    חובה
 לימודים. 

 בתשלום ויחויב  פעיל כסטודנט יחשב הסטודנט,  כנדרש בכתב עההוד נתקבלה  לא  בו במקרה
  .בהתאם

 הלימודים  שנת תחילת  טרם לימודים והפסקת ללימודים הרשמה ביטול .7.1

את    ושילם  האקדמי  במרכז  ללימודים  שהתקבל  אקדמיים  דיםללימו  מועמד .7.1.1
התואר במרכז האקדמי    בלימודי   ממשיךה"( / סטודנט  חדש  סטודנט)" המקדמה  
  ו הרשמת   ביטול  על  האקדמי   למרכז  להודיע  רשאי   "(ממשיך   )"סטודנט 
הלימודים,  הפסק/ללימודים   או   רשום  בדואר   שתתקבל  בכתב  הודעה   במתןת 



  

לימוד    ולמדור  האקדמי  מרכזה   למזכירות  ביד  במסירה באמצעות    אושכר 
 .  לימודים הפסקת  על רשמית כהודעה תחשב לא  טלפונית הודעה. המידענט

  לימודיםל  הרשמה   ביטול   בעת  -ראשון או תואר שני    ר לתואחדשים    לסטודנטים .7.1.2
 .  הרישום  דמי בגין החזר יינתן לא  שהיא סיבה  כלמ

  בסעיף   כאמור   הרשמתו   ביטול   לע  בכתב  יודיע  שלאסטודנט ממשיך  /חדש  ט סטודנ .7.1.3
 . הלימוד שכר מלוא  את ם לשל ידרשי ו  ועניין דבר לכל  סטודנטכ יחשב,  לעיל 7.1.1

 מקדמה  החזר .7.1.4

 טר א':ססמ

ל  שהחל  חדש  טסטודנ •   מדמי   80%  להחזר  זכאי  יהיה'  א  בסמסטרימודיו  את 
הפסקת  / ההרשמה  ביטול  על  שהודיע  ובלבד,  ידו   על  ששולמו  המקדמה

  שנת   לתחילת  קודם  31.03.2020  ליום  עד  לעיל  7.1.1  בסעיף  כאמורהלימודים  
 . הלימודים

  מדמי   70%  להחזר  זכאי  יהיה'  א  בסמסטרלימודיו  את    שהחל  חדש  סטודנט •
הפסקת  / ההרשמה  לביטו   על  שהודיע  ובלבד,  ידו   על  ששולמו  המקדמה

  שנת   לתחילת  קודם  30.04.2020  ליום  עד  לעיל  7.1.1  בסעיף  כאמורהלימודים  
 . הלימודים

לימודיו    שהחל  חדש  סטודנט •   מדמי   60%  החזרל  זכאי  יהיה'  א  בסמסטראת 
  הפסקת / ההרשמה  ביטול  על  שהודיע  ובלבד  ,ידו   על  ששולמו  המקדמה

  שנת   לתחילת  קודם  31.05.2020  ליום  עד  לעיל  7.1.1  בסעיף  כאמורהלימודים  
 . הלימודים

לימודיו    שהחל  חדש  סטודנט •   מדמי   50%  להחזר  זכאי  יהיה'  א  בסמסטראת 
הפסקת  / ההרשמה  ביטול  על  הודיעש  ובלבד,  ידו   על  ששולמו  המקדמה

  שנת   לתחילת  קודם  15.08.2020  יוםל  עד  לעיל  7.1.1  בסעיף  רכאמוהלימודים  
 . הלימודים

לימודיו    חלשה  חדש  סטודנט •   מדמי   25%  להחזר  זכאי  יהיה'  א  בסמסטראת 
הפסקת  / הההרשמ  ביטול  על  שהודיע  ובלבד,  ידו   על  ששולמו  המקדמה

  שנת   לתחילת  קודם  15.09.2020  ליום  עד  לעיל  7.1.1  בסעיף  כאמורהלימודים  
 . הלימודים

 ': בטר ססמ

לימודיו  א  שהחל  חדש  סטודנט •   מדמי   80%  להחזר  זכאי  יהיה'  ב  בסמסטרת 
סקת  הפ/ ההרשמה  ביטול  על  שהודיע  ובלבד,  דו י  על  ששולמו  דמההמק

  שנת   לתחילת  קודם  31.10.2020  ליום  עד  לעיל  7.1.1  בסעיף  כאמורהלימודים  
 . הלימודים

לימודיו    שהחל  חדש  סטודנט •   מדמי   70%  להחזר  זכאי  יהיה'  ב  טרבסמס את 
הפסקת  / ההרשמה  ביטול  על  יעשהוד   ובלבד,  ידו   על  ששולמו  המקדמה

  שנת   לתחילת  קודם  30.11.2020  ליום  עד  לעיל  7.1.1  בסעיף  אמורכהלימודים  
 . הלימודים

לימודיו    שהחל  חדש  סטודנט •   מדמי   60%  להחזר  יזכא  יהיה'  ב  בסמסטראת 
הפסקת  / רשמההה  ביטול  על  דיעשהו  ובלבד,  ידו   על  ששולמו  המקדמה



  

  שנת   לתחילת  קודם  15.12.2020  ליום  עד  לעיל  7.1.1  בסעיף  כאמורהלימודים  
 . הלימודים

לימודיו    שהחל  חדש  סטודנט •   מי מד  50%  החזרל  זכאי  יהיה'  ב  בסמסטראת 
הפסקת  / הרשמהה  ביטול  על  שהודיע  ובלבד  ,ידו   על  ששולמו  המקדמה

  לתחילת   קודם  31.12.2020  ליום  עד,  לעיל  7.1.1  בסעיף  כאמורמודים  הלי
 .הלימודים שנת של' ב סמסטר

לימודיו    שהחל  חדש  סטודנט •   י מדמ  25%  להחזר  זכאי  יהיה'  ב  בסמסטראת 
הפסקת  / רשמההה  ביטול  על  שהודיע  ובלבד,  ידו   על  ששולמו  המקדמה

  לתחילת   קודם   20.01.2021  ליום  עד   עיל ל   7.1.1  בסעיף  כאמור ודים  הלימ 
 .הלימודים שנת של' ב סמסטר

  ין בג  בהחזר  החדש  הסטודנט  את   יזכה  לא  יותר  מאוחר  במועד  ההרשמה   ביטול
 . המקדמה

 . ללימודים הרישום  בתאריך מותנה  אינו  זה 7.1.47.1.4 בסעיף האמור

 שנת הלימודים   במהלך לימודים הפסקת .7.2

הלימודים,    במהלך .7.2.1   תהפסק   על  האקדמי  למרכז  להודיע  רשאי  סטודנטשנת 
  רות למזכי  ביד  מסירהב  או  רשום  בדואר  שתתקבל  בכתב  הודעה  במתן   לימודים

  לא  טלפונית  הודעה.  המידענט  באמצעות  ואשכר לימוד    ולמדור  האקדמי  המרכז
 .  לימודים הפסקת  על רשמית כהודעה תחשב

  יחשב ,  לעיל  7.2.1  בסעיף  כאמורלימודים    הפסקת  על  בכתב  יודיע  שלא  סטודנט  .7.2.2
 . הלימוד שכר מלוא את םלשל  ויידרש ודיםבלימ  הממשיך  כסטודנט

  המקדמה   בגובה  לימוד  שכר  בתשלום  יחויב  לימודיו  הפסקת   על  שהודיע  סטודנט .7.2.3
בטבלה    כמפורט,  למד  בה הלימודים    לתקופת   יחסי  באופן   מוד לי  בשכר  וכן

 : להלןש

 או  לימודים ביטול על הודעה
 לסטודנטים מודיםלי הפסקת

   א' בסמסטר המתחילים

 או  לימודים ולביט על הודעה
 לסטודנטים לימודים פסקתה

 ב'  סטרבסמ המתחילים

 בו התשלום
 חייבים 

 כולה  המקדמה 21/01/2021-27/02/2021 16/09/2020-30/10/2020

  משכר  50% 1205/20/01-102/202/28 1201/20/31-2020/01/31
 הלימוד 

  משכר 66% 1202/60/26-105/202/11 1202/02/27-2020/01/02
 הלימוד 

  משכר 100% 1202/60/27 1202/20/82
 הלימוד 

  הפסקת  על  הודיעו   הלימוד  שכרב  הנחה  שקיבל  סטודנט   כי   , בזאת  מובהר .7.2.4
בסעיף    הלימודים יחסי    ן באופלימוד    שכרבתשלום    יחויב לעיל(    7.2.1)כמפורט 

המלא  הלימוד  הוד  לשכר  בה  הלימודים  שנת  על  עבור  הסטודנט  הפסקת  יעה 
 לימודים.

  והודיע (  זה  נוןלתק'  ג  פרק  ראההמרכז האקדמי )מ  מודיםלי  מלגת   שקיבל   סטודנט  .7.2.5
  סכום  לש  מלא  בהחזר  יחויבלעיל(,    7.2.1בסעיף    כמפורט)  הלימודים  הפסקת  על

 .  לימודיו הפסקת לע  הודיע שבהשקיבל עבור שנת הלימודים  המלגה



  

שב סטודנט   .7.2.6 מקרן  מסובסד  מימון  טרם  כ"ל  הסדר  הופסקו  לימודיו  אשר 
שהיא,  ,השלמתם סיבה  את יחויב    מכל  האקדמי  למרכז  סכום  מלוא    לשלם 

שכ"ל ת  ריביה קרן  לבין  הסטודנט  בין  שנחתם  ההלוואה  בהסכם  שפורטה    כפי 
 . וההלוואה שניתנה ל בקשר עם

  יותר  מתקדמות   לשנים  יםהשייכ יץ קורסים  ללמוד בסמסטר הק   שבוחר   סטודנט  .7.2.7
.  העוקבת הלימודים  שנת  של"ל משכ  כחלק בעבורם  יחויב, לומד  אהו אותו  בתואר

כי   שנת    לימודיו   את   להפסיק  הסטודנט  ויחליט  במידה מובהר  תחילת  טרם 
 ורסים אותם למד בקיץ.  , יחויב באופן מלא עבור הק הלימודים העוקבת

  אם )  אוקטובר  מחודש  החל  חודש  בכל   כרשום  סטודנט  יחשב  7.2  זה  סעיף   לעניין  .7.2.8
  אם )  פברואר  מחודש  החל  או'(  א  בסמסטר  שנה  באותה   לימודיו  את  התחיל
  הודיע   שבו  החודש  לסוף  ועד'(,  ב  בסמסטר  שנה  באותה   לימודיו  את  התחיל

 .לימודיו  הפסקת  על הסטודנט

  חדש סטודנט -לימודים  דחיית .7.3

לואשר  מקדמה    ששילםחדש    דנטסטו .7.3.1 עד  לדחות  החליט  הלימודים  שנת  תחילת 
ר בדואר  לימודיו,  שתתקבל  בכתב  הודעה  במתן  לימודיו  דחיית  על  להודיע  שאי 

 .  לימוד שכר מדור לו האקדמי   המרכז למזכירות ביד במסירה אורשום 

ימוש לימודים  לזכותו למ  ייזקף  החדש  סטודנטהידי  -על   ששולמה  מקדמהה  סכום .7.3.2
המאוחר  לכ הבאה  עד ל  הלימודים  הלימודים  לאחר  לשנת  על    בה  שנת  הודיע 

 מודים.  דחיית הלי 

ביטול    במקרה .7.3.3 בסעיף  של  )כמפורט  ללימודים  דחיית    7הרשמה  לאחר  לעיל( 
בסעיף  לימודי כאמור  ההודעה  זה  7.3ם  מועד  ייחשב    דיםהלימו  תדחיי  על, 
 קדמה ששולמה.  להחזר מסכום המ  ך הביטול לנושא זכאותכתארי

 גביה  ותשלומי אישורים  הנחות,  מלגות -' ג חלק

 והנחות מלגות .1

 .זכאי הוא להן המלגות או ההנחות כל מבין הגבוה לפי, בלבד  אחד בזיכוי יזוכה הסטודנט

 . זה בהקשר כמלגה תיחשב, מופחת  לימוד שכרעבורן  שנקבע תכניותגרת במס הנחה

 מלגות .1.1

  :טודנטיםלס מלגות להעניקהאקדמי  המרכז  רשאין גות העיקריות אות פירוט המל  להלן

 הצטיינות  מלגת •

  והתנאים  המלגה  גובה  .מצטיינים  לסטודנטים  מלגות  להעניק  רשאי  האקדמי  המרכז
 .  הבלעדי דעתו שיקול פי-על, האקדמי  המרכז ידי-על  לעת  מעת ייקבעו להענקתה

   חברתית  פעילות  בגין מלגה •

 בהתאם,  חברתית  פעילות  בגין  מלגות  יםלסטודנט   להעניק  ירשא  האקדמי  מרכזה
 והתנאים  מלגה   כל  גובה.  כן  לעשות  חובה  כל  לו  שתהיה  ומבלי  הבלעדי  דעתו   לשיקול 

 את  להחתים   רשאי  האקדמי  המרכז.  האקדמי  המרכז  ידי  על  לעת  מעת  ייקבעו  להענקתה
 את  יקבע  ר אש  התחייבות  כתב  על  חברתית  פעילות   בגין  מלגה  המקבלים  הסטודנטים

 . המלגה להענקת  התנאים



  

 ונומי  אק-סוציו  רקע על מלגה •

  רקע  על  מלגות  אישי  או  כלכלי  קושי  בעלי  לסטודנטים  להעניק  רשאי  האקדמי  המרכז
 כל   לו  שתהיה   ומבלי  הבלעדי  תו דע  לשיקול   בהתאם שייקבע,    בסכום ,  אקונומי-סוציו
 .  כן לעשות  חובה

בסעיף זה,   כאמור,  מיאקונו-סוציו  רקע  עלבשנה    פעם  לגהמ  לקבלת  בקשה  להגיש  רשאי
  ראשון  תואר  לקראת  הלומד ,  אישיים  או   כלכליים   קשיים   בעל ,  נייןהמ  מן   סטודנט   כל

, מורכא  בקשה.  בלימודים  הכרוכות  בהוצאות  לשאת  ביכולתו  שאין,  האקדמי  במרכז
 "(.  אקונומיות-הסוציו המלגות ועדת )" האקדמי במרכז  המלגות  לוועדת תוגש

-הסוציו  המלגות  ועדת  ידי  על  תיבחן  אקונומי-יו סוצ  רקע  על  מלגה  לקבלת  בקשה
 .  ידיה  על  שייקבעו לקריטריונים  בהתאם אקונומיות

  באמצעות  בלבד  מקוון  באופן  תוגשאקונומי  -סוציו   רקע  על  מלגה  לקבלת  בקשה
, הלהגשת  הזמנים  ולוחות   זה  בסעיף  כאמור  הבקשה  להגשת  והנחיות  נהלים.  ידענטהמ

 בהתאם   תוגש   שלא אקונומי  -סוציו  רקע  על  מלגהל  בקשה.  המרכז  דיי  על  יפורסמו
  ידי-על  המפורסמים  הזמנים  וללוח   הטפסים  למילוי  הקיימות  לדרישות,  להוראות

 . הסף על  תידחה, המרכז

 לימודים   תקופת  עבור  אקונומי-סוציו   רקע  על  הגלמל  תבקשו  להגיש  ניתן  לא  כי  מובהר
 לעיל.   6.1 ףבסעי כהגדרתה מוארכת

 לגה מ  הענקת .1.2

  השנתי   הלימוד  משכר  תקוזז  אקונומי-סוציו  רקע  על  מלגה  או  הצטיינות  מלגת .1.2.1
  שכר   את  שלםל  הסטודנט  סיים   בו   במקרה.  הזכאי  הסטודנט  ידי-על  המשולם
  הלימוד   כרש  חשבון  על  המלגה  לו  תוענק,  המלגה  לקבלת  קודם  השנתי  הלימוד
  סיים גה אשר  לו קבלת מל  שאושרה  סטודנט.  העוקבת  יםהלימוד   שנת   עבור   השנתי 

  המלגה   בגובה  כספי  החזר  יקבל ,  לתואר  הלימוד  שכר  מלוא  את  והסדיר  לימודיו  את
 . לו שהוענקה

לימודיםלא יתאפשר כפל מלגות מטעם המר .1.2.2   המרכז ,  זאת  עם.  כז האקדמי בשנת 
אקונומי  -סוציו  רקע  על  ותחלקי   מלגות  עניקלה   הזכות  את  לעצמו  שומר  האקדמי

   .ובתנאים שייקבע  חברתית פעילות בגין  למלגה הזכאים לסטודנטים

  שאינו   לסטודנט  תוענק  אשראקונומי  -סוציו   רקע  על  מלגה  או  הצטיינות  מלגת .1.2.3
  אותו   השנתי  הלימוד  לשכר  יחסי  באופן  תחושב(  100%)  מלא  לימוד  שכר  משלם
  משלם   שאותו  הלימוד  שכר  מתוך  באחוזים  יעשה   בהחישו)   בפועל  הסטודנט  משלם

 (. בפועל הסטודנט

-סוציו  רקע   על  מלגה   או   הצטיינות   מלגת  לביטול  תביא  משמעתי  ליך בה  הרשעה .1.2.4
.  המשמעת  ועדת  בהחלטת  אחרת  נקבע  אם  אלא,  הלימודים  שנת  באותה  אקונומי
  למרכז  להחזיר  יחויב ,  אחרים  מטעמים  או,  זה  מטעם  מלגתו  שבוטלה  סטודנט 

 . יידימ  באופן המלגה  וםסכ מלוא  את  קדמיהא

   תו הנח .1.3

 משפחה  בני הנחת

בשיעור    דרגהמ   יותר   או  משפחה   בני  שני בני משפחה  להנחת  זכאים  יהיו  משכר    8%ראשונה 
  תשלום   ליתרת  ביחס  תינתן  נחההה.  עת  באותהילמדו    בההלימוד המלא עבור כל שנת לימודים  

הלימוד    מוד או ביחס לשכרבור אותה שנת ליע  לשלם  המשפחה   בני  יידרשו   אותו  הלימוד  שכר



  

בן    סטודנט.  שאחריה  הלימוד  בשנת או  שהוא  זה  סעיף  לפי  הלימוד  בשכר  מהנחה  שנהנה 
כול  םהשלי  לאמשפחתו   לתואר,  לימודים  שכר   ןשנות  של  מלא  בתשלום  יחויב  מקצתן,  או 

 בהתאם לתקנון זה.   לימודה

  או י/אה  נשו  זוגת  /בן,  ותאח,  אח,  בת,  בן  ,אם,  אב  -ראשונה"    דרגהמ  משפחה"בני    זה  בסעיף
 . בלבדידועים בציבור 

 והוצאות גביה  ולטיפ דמי .2

 טיפול  דמי .2.1

 ₪.   30 -טיפול של מדור שכר לימוד עבור תשלום שלא כובד   דמי .2.1.1

 ₪.  15 -ו שינוי אמצעי תשלום  טיפול של מדור שכר לימוד עבור החלפה א  דמי .2.1.2
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 תקנון משמעת 
 

 הגדרות  -סימן א' 
 

 בתקנון זה יהיה למונחים הבאים המובן כדלקמן:
 

 :אחד מאלה" י "המרכז האקדמ
 "המרכז האקדמי"(;   -. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים )להלן 1
 האקדמי או מסונף אליו לצורכי הוראה או מחקר; . כל מוסד הנמצא בשליטת המרכז2
קדמי נמצא בו לצורכי לימוד או מחקר כ"תלמיד של המרכז האקדמי",  ד המרכז הא. כל  מוסד שתלמי3

 ה; ספריה אקדמית; לשכה לסיוע משפטי וכד';כגון בית המשפט לענייני משפח
 

 אקדמי. מי שממלא תפקיד הוראה, הדרכה או מחקר מטעם המרכז ה   "מורה"
 

 בשירותיו ואינו מורה.   האקדמי או עובד המרכז האקדמי או אדם המועסק על ידי המרכז"עובד"   
 

משמעת בסעיף  "עבירת  המפורטות  מהעבירות  אחת  כל  עב   13"  וכן  זה  המשמעת  לתקנון  כללי  על  ירות 
לעבור עבירות    שיקבעו מעת לעת ויפורסמו בדרך המקובלת במרכז האקדמי, לרבות ניסיון, שידול או סיוע

 כאמור. 
 

  "תלמיד"
האק1 במרכז  ללימודים  שנרשם  מי  ונתקבל.  כתלמיד  -על   דמי  רשום    -ידו  הוא  עוד  וכל  הרשמתו  מעת 

 כתלמיד, כולל בחופשת הלימודים. 
 מרגע הרשמתו ועד קבלת הודעת הדחייה;  -מועמדותו להתקבל כתלמיד, ובקשתו נדחתה . מי שהגיש 2
 יו, אך טרם קיבל תעודה; . מי שסיים את חוק לימוד 3
 תלמיד לעניין תקנון זה עד סוף השנה  ת, ייחשב כ. מי שהתקבל כתלמיד לשנת לימודים מסוימ4

 האקדמית, אף אם הפסיק לימודיו לפני תום שנת הלימודים;
גם לאחר שסיים ו/או הפסיק     -. מי שהיה תלמיד במרכז האקדמי או שהציג מועמדותו למרכז האקדמי  5

מועמדתו  לימודיו    נדחתה  מועמ  -ו/או  או  תלמיד  שהיה  בעת   שעשה  למעשים  למרבקשר  קבלה  כז  ד 
 האקדמי. 

 
 רשויות   המשמעת -סימן ב' 

 
 (  רשויות  המשמעת 1

המורכבת מהממונה על    -הן: ראש המרכז האקדמי, ועדת המשמעת  א. רשויות המשמעת במרכז האקדמי
 ה"( וועדת הערעורים לענייני משמעת."הועד  -)להלן: הממונה( וסגניו, )להלן  המשמעת

מזכ התובע,  אחרות:  רשויות  המב.  ועדת  המרכז  יר  ראש  ידי  על  ימונה  התובע  הערעורים.  וועדת  שמעת 
 האקדמי. 

 
 (  בחירת  הממונה  וסגניו  2
 אש המרכז האקדמי ימנה את הממונה ואת סגניו מקרב מורי המרכז האקדמי לתקופה קצובה. ר
 
 ת (  הרכב ועדת המשמע3

לדון   רשאית  היא  אולם,  יחיד.  דן  של  בהרכב  תדון  המשמעת  ועדת  שא.  בהרכב  שניים  גם   ל 
 )הממונה וסגנו(, אם החליט על כך הממונה.
, בין לעניין ההכרעה עצמה ובין לעניין העונש, תכריע דעתו  ב. במקרה של מחלוקת בין הממונה לבין סגנו

 של הממונה. 
 
 (  ממונה וסגן 4

  כדין החלטהלממונה על המשמעת מסורה גם לסגנו. דין החלטה או פסק דין של סגן  כל סמכות המסורה  
 של הממונה לכל דבר ועניין. 

 
 (   חלוקת  התיקים וקביעת  המועדים5

הממונה   בין  התיקים  עלחלוקת  יקבעו  הדיון  וקביעת  על-לסגנו  או  כלליות  הנחיות  לעניין  -פי  החלטה  פי 
 מסוים כפי שיקבע הממונה.

 
 זכיר ועדת המשמעת (   מ6

 (. "המזכיר" -א. המנכ"ל ימנה את "מזכיר ועדת המשמעת" )להלן 
 פי הנחיות הממונה: -ב. תפקיד המזכיר לטפל בכל ההיבטים המנהליים של ההליך המשמעתי על



  

 קבלת תלונה ופתיחת תיק תלונה. [ 1]
 [ משלוח וקבלה של הודעות שונות הקשורות בהליך המשמעתי. 2]
      דון.       לעיון התובע לצורך הכרעה בשאלת קיומו של ההליך המשמעתי בתיק הנ [ העברת התיק3]
 [ ניהול פרוטוקול הדיון המשמעתי. 4]
 [ מעקב ויישום אחר החלטות ועדת המשמעת. 5]
 לממונה ולתובע בביצוע תפקידו, בהתאם לצורך.  [ סיוע 6]

 
 (  הרכב  ועדת  הערעורים7

י ועדת הערעורים ויושב ראש ועדת הערעורים שלושה מקרב המורים  א. ראש המרכז האקדמי ימנה כחבר
 לתקופה קצובה. כז האקדמי במר

וליושב ראש ועדת הערעורים את   יודיע לראש המרכז  נציג אגודת  ב. יושב ראש אגודת הסטודנטים  זהות 
 הסטודנטים לועדת הערעורים. 

 
 ( מותב  ועדת  הערעורים 8

על החלטות ופסקי דין של הממונה או של ועדת המשמעת במותב של    א. ועדת הערעורים תדון בערעורים 
 מהם הוא נציג אגודת הסטודנטים.שה, כשאחד שלו

 . ב. מותב ועדת הערעורים ייקבע על ידי יושב ראש ועדת הערעורים
 ג. יושב ראש ועדת הערעורים ישמש יושב ראש המותב.  

 
 (  המשך  כהונה 9

וע חברי  של  כהונתם  תקופת  מוסמכים  נסתיימה  יהיו  הם  הערעורים,  ועדת  חברי  של  או  המשמעת  דת 
 יון בכל עניין התלוי ועומד בפניהם.סיים את הדלהמשיך ול

 
 (  דיון  משמעת ושיפוט  פלילי 10

ל הממונה  של  סמכותו  הליכים  א.  קיום  של  האפשרות  ידי  על  נשללת  אינה  משמעת  בעבירת  ולפסוק  דון 
שנגד  התלמיד  נגד  משפט  בבית  )להלן  פליליים  התלונה  הוגשה  הליכים    -ו  קיום  ידי  על  או  "הנתבע"(, 

 מתן פסק דין או החלטה בהליכים אלה. ידי -או עלכאלה, 
במהל תלמיד  של  פלילית  עבירה  לביצוע  לכאורה  חשד  נתגלה  דיון  ב.  במהלך  או  תלונה  של  בדיקתה  ך 

הח  העתק  בצירוף  לממשלה  המשפטי  ליועץ  הודעה  הממונה  כך  על  ייתן  לעניין.  משמעתי,  הנוגע  ומר 
לפני מתן הודעה כאמור, בעניין  ידון  בהתא  הממונה לא    -לחוק העונשין, התשל"ז    269ם לסעיף  וזאת 

1977 . 
נדון בהליכים משמעתיים במרכז האקדמי, או שהוגש  ג. אם רשויות המדינה פתחו בחקירה בעניין מסוים ה 

ל עיכוב ההליכים המשמעתיים עד לסיום  כתב אישום באותו עניין לבית משפט, רשאי הממונה להחליט ע
ידי   על  עניין  באותו  החק הטיפול  ההליכים  רשויות  עיכוב  על  הממונה  החליט  המשפט.  בבית  או  ירה 

ה והמשפט מטעם מוסדות המדינה, ועם סיומם יודיע על  המשמעתיים, יעקוב המזכיר אחר מהלך החקיר
 משמעתיים נגד התלמיד. תוצאותיהם לממונה, אשר יכריע בעניין חידוש ההליכים ה

 יד בהליך המשמעתי. לאשמת התלמד. פסק דין פלילי מרשיע יהווה ראיה חלוטה  
 
 

 (  שמירת  סמכויות  כללית11
לדון ולפסוק בעבירת מ שמעת אינה שוללת את הסמכות של מורה או עובד לתת  א. סמכותו של הממונה 

למ תלמיד  מצד  הפרעה  מניעת  לשם  צעדים,  לנקוט  או  או  הוראות,  בחינות  לימודים,  של  התקין  הלך 
במי האקדמי,  במרכז  אחרת  שסמכות  פעילות  או  דה  מורה  אותו  של  תפקידיו  במסגרת  נכללת  כזאת 

 עובד. 
עובד המרכז האקדמי  ב. אין בהוראת תקנון זה כדי לפגוע בסמכות  ו של ראש המרכז האקדמי, מורה או 

מ או  האקדמי,  המרכז  תקנוני  של  אחרות  מהוראות  בדיקת  הנובעת  לדחות  ציון,  מתן  לעכב  נוהג  כוח 
 ה במקרה של הפרעה. תלמיד מכיתבחינה או עבודה או להוציא  

 
 
 

 (  מוסדות משמעת לנושאים מיוחדים 12
ה של  הכלליות  בסמכויות  לפגוע  רשאי  מבלי  זה,  בתקנון  הנזכרות  האחרות  המשמעת  רשויות  ושל  ממונה 

בהפרת הוראות תקנונים, בהפרת חובות מן החוק, או  ראש המרכז האקדמי להקים גופים קבועים שיטפלו  
 ים מוגדרים. זיות בנושאבהפרת הוראות חו

 
 עבירות   ועונשים  -סימן ג' 

 
 (  עבירות  משמעת 13

מהעבירות כדלקמן, שנעשתה על ידי תלמיד, בין כתלי המרכז האקדמי    עבירת משמעת היא אחת או יותר
 או מחוצה לו: 

רשויו  .א של  להוראות  ציות  מילוי  אי  ידם במסגרת  על  שניתנו  עובדיו,  או  מוריו  ת המרכז האקדמי, 
 פקידם.  ת



  

בשימוש סי כאסורים  החשודים  חומרים  למסור  בבחינה  משגיח  להוראות  תלמיד  רב 
 )ד( לתקנון המשמעת. 13שעבר עבירת הונאה לפי סעיף  בבחינה, יראו אותו כמי

או לעובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או  מסירת ידיעה כוזבת למרכז האקדמי, לרשויותיו, למוריו   .ב
 במרכז האקדמי או בקשר ללימודים במרכז האקדמי.  בלת זכויותהסתרת מידע ביודעין, לשם ק

ובכ  .ג המשמעת,  רשויות  בפני  הולמת  בלתי  להישפט;  התנהגות  או  להעיד  מהופעה  הימנעות  זה  לל 
והפרת החלטה או עונש    סירוב להעיד; מתן עדות שקר; הימנעות ממסירת ראיות בהליך משמעתי

 של רשות משמעת. 
בעבו .ד בבחינה,  מכוונת  בע-דתהונאה  אחרת  בית,  בעבודה  או  גמר,  בעבודת  סמינריונית,  בודה 

 להונאה כאמור.  שהוטלה על התלמיד בקשר עם לימודיו, או נסיון 
 
כולת צילום  שעון חכם, או כל מכשיר אלקטרוני אחר בעל י לרבות טלפון סלולרי הימצאות חומר אסור ) .1ד

חינה, בין אם התלמיד מודע  תו בשעת ב( בכליו של התלמיד או ברשו או קלמר  או תקשורת חיצונית
     .דית של הבחינהתוביל לפסילה מיי  האסור בכליו, ובין אם התרשל בלבד להימצאות החומר

ובין במטרה לסייע   .ה בין במטרה להתקבל בעצמו כתלמיד  כניסה למרכז האקדמי,  הונאה בבחינת 
 לאחר להתקבל כתלמיד במרכז האקדמי. 

 בית, לעבודה סמינריונית, לעבודת גמר, או  -לעבודת לבחינה, [ הפרה של הוראות המתייחסות1] .ו
ודיו, לרבות הפרת הוראות /'בדבר התנהגות  לעבודה  אחרת שהוטלה על התלמיד בקשר עם לימ

 פה. -במהלך בחינה בכתב או בעל
ניתנות לתלמידים, מובהר בזה ומודגש כי אסור לתלמיד לעיין  [ מבלי לגרוע מהנחיות נוספות ה2]

לעיין    ו הכתובה בעבודת של תלמיד אחר לפני מועד ההגשה ואסור לתלמיד לאפשר לתלמיד אחר 
 לרבות טיוטה(.  –הגשה )עבודה בעבודתו שלו לפני מועד ה

ד שכתב את [ הדפסת עבודה במרכז האקדמי תעשה אך ורק באמצעות כרטיס הצילום של התלמי3]
במקרה אחר.  תלמיד  של  צילום  כרטיס  באמצעות  ולא  הפרת  העבודה,  תחול    של  זו,  הוראה 

 האחריות להגשת עבודות זהות / דומות על שני התלמידים.
ל הוראות או של הסכמים המתייחסים לשימוש במתקני המרכז האקדמי,  ז.  הפרה של תקנון או ש 

משרדי מועדונים,  אולמות,  ספריות,  מזון  כולל    הכנסת  )לדוגמא,  חניה  ומגרשי  פתוח,  שטח  ם, 
 דעות במקומות שאינם מיועדים לכך(. תליית מו ושתיה לכיתות או  

לכל פעילות אחרת המאושרת על  ח. הפרעה להוראה, למחקר או לעבודה במרכז האקדמי וכן הפרעה  
 ידי מוסדות  המרכז האקדמי.

 מש לצרכיו, ובכלל זה גניבה של רכוש כזה. ט. פגיעה ברכוש  המרכז האקדמי או ברכוש אחר המש
משום  בה  שיש  התנהגות  ב  י.  של   פגיעה  תלמידיו  או  עובדיו  מוריו,  של  ברכושם  או  בגופם  כבודם, 

בקשר   או  עקב  נעשתה  אם  האקדמי  אם  המרכז  או  כתלמידים,  או  כעובדים  כמורים,  למעמדם 
 נעשתה בתחום מתקניו של  המרכז האקדמי. 

 ר. יא. עישון במקום אסו
האקדמ  המרכז  בשטח   והחניה  הנהיגה  ולנהלי  להוראות  ציות  אי  ציב.  ואי  קצין  י,  להוראות  יות 

 הביטחון ופקחיו. 
מי, או בכל חומר כתוב אחר השייך   יג. חדירה או עיון בלתי מורשים במאגרי מידע של  המרכז האקד

 למרכז האקדמי. 
וכן הפרת    1998  –רדה מינית, תשנ"ח  יד. הטרדה מינית ו/או התנכלות כמשמעותן בחוק למניעת הט

 תקנון למניעת הטרדה מינית.
 ילום או הקלטה של שיעור או הרצאה מבלי שניתנה לכך הסכמה מראש של המרצה. [ צ1]  .טו

,  פרסום מידע שהוקלט או צולם, לרבות  בשיעור או הרצאהמידע שצולם או הוקלט  פרסום של  [  2]       
מטעם הייעודית  המערכת  ה  באמצעות  מערכת  )כגון,  האקדמי  ובכלל  (,  ClassBoost-המרכז 

)כגון, העברת סיסמא אישית לאדם   ידע זה למי שאינו מורשה לכך גישה למ   זה מתן אפשרות
ולרבות שימוש בהרצאה מוקלטת בניגוד    אחר(;  הוקלטה או  צולמה או  שלא לצורך שלמענו 

 להנחיות המרצה או המרכז האקדמי. 
רת מידע לרשויות המשמעת במרכז האקדמי או לרשויות אכיפת  הוראה זו לא תחול על העב 

לרבות    -לצורך סעיף זה "פרסום"   .  ניתנה עליה הסכמה מראש של המרצהאו ש  ינההחוק במד
    העברה לאחר.

פומ[   3] )מתן  האקדמי  במרכז  שניתן   בקורס  הרצאות  לסיכומי  בחינה"כגון,  בי  ללא  "מחברת   )
 מראש  אישור 

 המורה באותו הקורס. של ובכתב        
להשכלה  מוסד  תלמיד  הולמת  שאינה  התנהגות  העבירות  גבוהה,    טז.  לגדר  נופלת  שאינה  ובלבד 

 המנויות לעיל. 
שתה בתחום  המרכז האקדמי או בקשר ללימודים   יז. כל התנהגות שמהווה עבירה פלילית אם היא נע

 במרכז האקדמי או בקשר למרכז האקדמי. 
 

 (   עונשים 14
 להלן.נמצא אשם בעבירת משמעת צפוי לאחד או  ליותר מן העונשים המנויים תלמיד ש

 . וסף לעונש, באופן אוטומטי יאבד התלמיד את זכותו  לקבל הנחה בשכר  לימוד, פרס לימודים או מלגהבנ
 כן עשוי התלמיד לאבד את זכותו להימנות על רשימת הדיקן ולייצג את התלמידים כנציג אגודת  



  

 .ד לתקנון הלימודים.20 -.י ו15פורט בסעיפים הסטודנטים כמ
 

 חמורה. ו נזיפה א. אזהרה, נזיפה א
 ב. מניעת שימוש במתקני  המרכז האקדמי. 

ית, פסילת עבודה סמינריונית, פסילת עבודת גמר או  ג. פסילת בחינה שהתלמיד נבחן בה, פסילת עבודת ב 
ילת בחינה או עבודה כאמור כדין כשלון  עבודה אחרת שהוטלה על התלמיד בקשר עם לימודיו. דין פס 

 ". 0בציון "
 וסיום הלימודים במטלות לימודיות נוספות על אלה שקבועות בתקנון הלימודים. ת התואר ד.  התניית קבל

 ה במועד מסוים או במועדים מסוימים.ה. איסור לגשת לבחינ
 ו. הפחתה מהציון בעבודה, בבחינה או בקורס. 

 ז. ביטול השתתפות בקורס. 
או התלמיד,  לימודי  על  המעיד  אישור  עיכוב  או  תעודה  מתן  עיכוב  סיום  ח.  תקופה    על  למשך  לימודיו 

 שתיקבע. 
 ט. אישור לימודים במתכונת של חצי תוכנית בלבד לתקופה שתקבע. 

 ביטול בדיעבד של הכרה בלימודים של סמסטר אחד או יותר.י. 
 ת. יא. הרחקה מהמרכז האקדמי לתקופה קצובה או לצמיתו

או אישור המעידים על לימודים  ת תעודה  יב. ביטול זכויות או הישגים בלימודים, לרבות שלילת זכות לקבל
 אלה ולרבות שלילת הזכות להכלל ברשימת הדיקן. 

 לגה, ובכלל זה הטלת חובה להחזיר כספי מילגה ששולמו לתלמיד.יג. שלילת זכאות למ
 יד. כל עונש אחר התואם את נסיבות העניין. 

 
 (  עונש על תנאי וסמכויות נוספות של הממונה 15

לעיל )למעט סעיף קטן א'(, כולו או מקצתו יהיה    14הורות כי עונש לפי סעיף  רשאיות לא. רשויות המשמעת  
שהתלמיד לא יעבור עבירה או עבירות שתקבענה על ידי רשויות המשמעת בתקופה  על תנאי. התנאי הוא 

 מוגדרת. 
לעונש   שנדון  תלמיד  ידי  ב.  על  שנקבעה  התקופה  תוך  עבר  אם  אלא  עונשו,  את  ישא  לא  תנאי  ועדת  על 

מעת אחת מהעבירות שנקבעו. תקופת התנאי תתחיל להימנות מיום ההחלטה, אלא אם כן נקבע  המש
 אחרת.

עד לסיום תקופת התנאי לא יירשם בגיליון הציונים   -ם עונש על תנאי מתייחס לציון בקורס או בעבודה ג. א
 בע הציון של אותו קורס או עבודה. של הנת

בתקנון המפורט  עונש  כל  לגזור  באופן    ד. הסמכות  באופן חלקי,  העונש  את הסמכות לתת את  גם  כוללת 
 מסויג או באופן מותנה. 

ל רשאי  הממונה  והעונש  ה.  ההרשעה  דבר  כי  שיירשמו,  מיוחדים  ומטעמים  מיוחדות  בנסיבות  הורות, 
ונים לאחר שנתיים, אלא אם כן  בע. רישום כאמור ימחק מגיליון הצייירשמו בגיליון הציונים של הנת

ציין הממונה תקופה אחרת. לא קבע הממונה רישום כאמור, לא יירשם דבר ההרשעה או העונש בגיליון  
 הציונים. 

 . רשויות המשמעת רשאיות להורות על מתן עונש ללא רישום ההרשעה מטעמים מיוחדים שיירשמו. ו
המשמע רשויות  שז.  מיוחדים  מטעמים  להורות  רשאיות  תימחק  ת  שייקבעו  תנאים  בהתקיים  כי  יירשמו 

 הרשעתו של התלמיד והרישום אודותיה לכל דבר ועניין בתום תקופה שתיקבע בהחלטה.
 

 (  פיצויים 16
נמצא  תלמיד אשם בעבירת משמעת, ועקב מעשה העבירה נגרם נזק כלכלי למרכז האקדמי, רשאית הועדה  

ו, לשלם למרכז האקדמי פיצוי כספי בשיעור שלא יעלה על  וסף לכל עונש שיוטל עליו או במקומ לחייבו, בנ 
 הנזק שנגרם עקב העבירה. 

 
 (  אכיפה 17

 יראו כחוב של הנתבע למרכז האקדמי. קנס או פיצויים שנפסקו  כעונש על נתבע, י 
 

 הליכי הדיון -סימן ד' 
 

 (  המתלונן18
תל נגד  משמעת  עבירות  על  יתלונה  על  המשמעת  ועדת  למזכיר  תוגש  המרכז  מיד  עובד   ידי  על  מורה,  די 

 האקדמי או על ידי תלמיד אחר.
 

 (  עיון   בתלונה 19
 תובע, שיחליט בתוך זמן סביר:בסמוך לאחר הגשת תלונה למזכיר, תועבר התלונה לעיון ה .א

 אם יש מקום לבטל את הליכי המשמעת, למחוק התלונה או לעכב הליכים; או   .1
 נילון; או ח בהליך משמעתי מבלי לקבל תגובת ה לפתו .2
 לאפשר לנילון להגיב בטרם תתקבל החלטה על פתיחה בהליך משמעתי.  .3



  

(, יעביר  3התיק כאמור בס"ק א)החליט התובע לאפשר לנילון להגיב בטרם תתקבל החלטה על פתיחת   .ב
אלא   ימים,  עשרה  בתוך  תגובתו  את  לקבל  ויבקש  לנילון  התלונה  נוסח  את  התובע  המזכיר  קבע  אם 

 בתו של הנילון כאמור, יורה התובע על פתיחת הליך משמעתי.אחרת. לא התקבלה תגו

בטל את הליכי  בסמוך לאחר קבלת תגובתו של הנילון כאמור בס"ק )ב( יחליט התובע אם יש מקום ל .ג
 המשמעת, למחוק התלונה, לעכב הליכים או לפתוח בהליך משמעתי. 

 לטות לפי סעיף זה.גביית ראיות נוספות בטרם קבלת הח  התובע רשאי להורות בכל שלב על .ד

 
 (  הודעה בדבר פתיחת  הליכים 20
ה, אשר יכלול  החליט התובע כי יש מקום לפתוח בהליך משמעתי נגד תלמיד, יפתח המזכיר תיק תלונ  א. 

 בין היתר את נוסח התלונה ואת הראיות שנאספו בתיק. 
 דואר רשום."נתבע"( תשלח ב -נגד תלמיד )להלן הודעה בדבר פתיחת הליכים משמעתיים   ב. 
ההודעה תציין את הרקע העובדתי לתלונה ואת הסעיף בתקנון אשר בהפרתו נאשם התלמיד. כמו כן,   ג. 

לנ כי  במפורש  בהודעה  לסעיף  יצויין  בהתאם  התלונה  בתיק  לעיין  זכות  עומדת  לתקנון    28תבע 
 . יע באתר האינטרנט של המרכז האקדמיהמשמעת; וכן יופנה התלמיד לתקנון המשמעת המופ 

 
 (  מועד   הדיון21

  -א. מועד הדיון יקבע לא יאוחר משישים יום מיום קבלת התלונה על ידי הממונה; ובתקופת חופשת הקיץ  
 ים יום, אלא אם כן ביקש התלמיד דחיית המועד. לא יאוחר מתשע 

 על מועד הדיון. ב.  עם קביעת מועד הדיון יודיע מזכיר הועדה לנתבע ולתובע 
 
 

 נוכחות הנתבע(  דיון  ללא 22
כל   א.  שנעשתה  ובלבד  בהעדרו,  הדיון  את  לקיים  הועדה  רשאית  שנקבע,  במועד  לדיון  נתבע  הופיע  לא 

 בל הודעה על מועד הדיון. יק פעולה סבירה כדי שהנתבע 
 ן ולאחר שהוזהר. מפריע לדיו  הממונה רשאי להורות על הוצאת הנתבע ולקיים דיון בהעדרו אם הוא ב. 
 בעקבות דיון שלא בנוכחות הנתבע תישלח אל הנתבע בדואר רשום.  החלטה שניתנה ג. 
 

 (  דיון ללא נוכחות הצדדים בהסכמת הנתבע 23
שעיי ולאחר  הנתבע,  לבקשת  הדיון  א.  כי  להחליט  הממונה  רשאי  התלונה,  שבתיק  הראיות  בחומר  ן 

 לבד. המשמעתי יתנהל על סמך החומר שבתיק התלונה ב
לתקנון המשמעת. אולם, הועדה לא    31מור כדין פסק דין כמשמעותו בסעיף  ב. דין החלטה בעקבות דיון כא

 יב.  14יא,  14י, 14ט, 14תהיה רשאית להטיל בדיון כאמור עונש מהסוגים המפורטים בסעיפים 
 

 (  ביטול  החלטה שניתנה בהיעדר הנתבע 24
בהתא הנתבע  בפני  שלא  הועדה  החלטת  לסעיף  ניתנה  לפנות22ם  הנתבע  רשאי  ימים  לוע ,  שבעה  תוך  דה 

מיום שקיבל הודעה על ההחלטה בבקשה לביטולה. הועדה רשאית לבטל את החלטתה או לשנותה מטעמים  
 דיון מחודש בהחלטה.   מיוחדים שיירשמו, ולקיים

 
 (  יצוג  הנתבע 25

נוכח בעצמו בעת הדיון, אולם הוא רשאי להיעזר לצורך   הצגת הגנתו בפני רשויות המשמעת  הנתבע יהיה 
 חבר או בעורך דין. -למידבת

 
 (  נוכחות   המתלונן 26

 המתלונן יהיה רשאי להיות נוכח בעת הדיון ולהבהיר את תלונתו. 
 

 (  עדים27
א הדין  תתבצע  בעלי  העדות  שמיעת  התלונה.  בירור  לצורך  עדים  לזמן  רשאים  המשמעת  על  הממונה  ו 

 תוך שמירה על זכויותיו של הנתבע.  בהתאם לאופן שיקבע הממונה,
 

 (  גילוי הראיות 28
 הנתבע זכאי לעיין בתיק התלונה לפני מועד הדיון ולקבל לידיו את העתק חומר הראיות שבתיק. 

את   ימסור הנתבע  -יהיה רשאי להורות כי בטרם יעיין הנתבע בתיק התלונה    אולם, הממונה על המשמעת 
 .תשובתו לתלונה שהוגשה נגדו

 
 

 (  נוהלי הדיון 29
א  יפתח  פי בקשת   תא. הממונה  ועל  בפני הנתבע,  ידי קריאת התלונה  על  לו את טיב   הדיון  יסביר  הנתבע 

 התלונה שהוגשה נגדו. 
 את תגובתו של הנתבע. ב. לאחר קריאת התלונה יבקש הממונה 



  

ודאתו, ללא  ג. הודה הנתבע בעובדות המפורטות בתלונה, תהיה הועדה רשאית למצוא אותו אשם על פי ה 
ולם, הועדה תהיה רשאית, על אף הודאת הנתבע, לנקוט בכל פעולה הנדרשת  אצורך בראיות נוספות.  

 לבירור העובדות. 
 בהתאם לקבוע בתקנון. ד. לא הודה הנתבע בתלונה, יתנהל ההליך המשמעתי 

 . ה. הממונה ינהל את הדיון ויקבל ראיות בדרך שנראית לו צודקת ויעילה בנסיבות העניין
 הממונה או המזכיר.  יו. פרוטוקול הדיון ייערך על יד

ז. במהלך הדיון, רשאי הממונה להפסיקו, להורות על החזרת התלונה להשלמת חומר הראיות או לפירוט  
 הדיון בתלונה; או להחליט כל החלטה אחרת. נוסף, לפני שיימשך  

 
 (   דיון סגור ודיון פומבי 30

י הועדה  בפני  המשמעתיים  החליהדיונים  אם  אלא  סגורות,  בדלתיים  בהחלטה  טהיו  אחרת  הועדה  ה 
מנומקת, על פי בקשת אחד הצדדים או על פי שיקול דעתה של הועדה. כן רשאית הועדה להוציא מן האולם  

 מפריעים.
 

 פסק  הדין(  31
ם  דין מנומק בכתב. עותקי-א. תוך זמן סביר לאחר סיום הדיון בהליך המשמעתי תיתן ועדת המשמעת פסק

 נן ולתובע. ו של פסק הדין ישלחו לנתבע, למתל
 ב. העתק פסק הדין יתוייק בתיק האישי של הנתבע.

מתגלה מן העובדות   ג. הועדה רשאית להרשיע את הנתבע בעבירה שונה מזו שהואשם בה, אם אשמתו בו  
 מפניה.  סבירה להתגונן שהוכחו, וניתנה לנתבע הזדמנות 

 על מועד מאוחר יותר.  המסירתו לנתבע, אלא אם תחליט הועדד. פסק הדין ייכנס לתוקפו ביום 
ה. הועדה רשאית להחליט על פרסום פסק דין או החלטה על גבי לוחות המודעות של  המרכז האקדמי, או  

שה  אחר  מקום  כן  בכל  אם  אלא  הנתבע,  של  שמו  הסתרת  תוך  יפורסם  הדין  פסק  לנכון.  תמצא  ועדה 
 ו. החליטה הועדה אחרת מטעמים שיירשמ 

 
 (  עיכוב  ביצוע פסק הדין 32
ל פי בקשת הנתבע או התובע רשאי הממונה לעכב ביצוע של פסק דין. על החלטה לפי סעיף זה יש זכות  ע

 ועדת הערעורים. ערעור ליושב ראש  
 

 החלטות   ביניים  -ה' סימן 
 

 (  אמצעי  ביניים דחופים 33
באמצע א.  לנקוט  רשאי  הממונה  יהיה  התלונה,  הגשת  לרבותלאחר  דחופים,  כניסתו    -ים  ל  ש הגבלת 

התלמיד למקומות מסוימים בשטח  המרכז האקדמי; הפסקת לימודיו של התלמיד במרכז האקדמי;  
וב במתן ציון, עיכוב במתן גיליון ציונים או עיכוב  הטלת איסור על שימוש בציוד המרכז האקדמי; עיכ

 . להשגת מטרותיו של ההליך המשמעתי וכן כל החלטה אחרת שתהיה נחוצה –במתן אישור לימודים 
ולא   ב.  הניתן  ככל  סמוך  במועד  המשמעת  ועדת  תתכנס  התלמיד,  בהיעדר  כאמור  החלטה  הממונה  נתן 

 ימים ממועד מתן ההחלטה.   7 -יאוחר מ
ולראש  הע ג.  למנכ"ל  לתובע  למתלונן,  לתלמיד,  ישלחו  א'  משנה  סעיף  פי  על  הממונה  מהחלטת  תקים 

 המרכז האקדמי. 
 הליכים המשמעתיים, זולת אם נתן הממונה החלטה  אחרת. ה החלטה כאמור תעמוד בעינה עד תום  ד. 
ו, שלגביה, לפי התלונה,  ו' לתקנון, בחינתו או עבודת-ד'  13נתבע שהועמד לדין בגין עבירה על פי סעיף    ה. 

כן, תעכב המזכירות מת ציון. כמו  כל  יקבל עבורה  והנתבע לא  ן אישור אשר  נעברה העבירה, תעוכב, 
אם יתבקש. הגבלה כאמור, תעמוד בעינה עד    במרכז האקדמי קשר ללימודיו  ביתבקש על ידי הנתבע  

 תום ההליכים המשמעתיים, זולת אם נתן הממונה החלטה אחרת. 
 
 

 יטול החלטות (  ב34
סעיף   לפי  ביניים  החלטת  על  לערער  רשאי  הנתבע  בתוך    33א.  הערעורים,  ועדת  ראש  יושב  ים  ימ  7בפני 

 ממועד קבלת ההחלטה. 
ע ידי  רב. הגשת  על  ידי הממונה או  על  ייקבע אחרת  כן  ביצועה של ההחלטה, אלא אם  לא תעכב את  עור 

 יושב ראש ועדת הערעורים. 
 

 ערעור -סימן ו' 
 

 כות  ערעור(  ז35
חלטות  פסק דין של ועדת המשמעת ניתן לערעור בפני ועדת הערעורים על ידי הנתבע, המתלונן או התובע. ה

  –  33פי סעיף  -של הועדה לא תהיינה ניתנות לערעור ניפרד )למעט החלטה על  ביניים אחרות של הממונה או
מים מיוחדים שיירשמו. ערעור על  (, אלא באישורו של הממונה על המשמעת שיינתן מטע34כאמור בסעיף  

 יו"ר ועדת הערעורים אחרת. החלטת ביניים יידון בפני יו"ר ועדת הערעורים כדן יחיד, אלא אם כן יורה 
 

 ועד  הגשת  הערעור מ(  36



  

פסק הדין בכתב לנתבע, לתובע    מיום הגעתימים  7  -ערעור על פסק דין של ועדת המשמעת יוגש לא יאוחר מ
 הענין.  או למתלונן, לפי

 
 (  הודעה  מנומקת 37

 הגשת ערעור תעשה בכתב למזכיר. בהודעת הערעור יפורטו נימוקי הערעור. 
 

 תשובת  המשיב  ( 38
הערעור  הגשת  עם  העתק    א.  הערעורים.  לועדת  הערעור  והודעת  הדין  פסק  בצירוף  התלונה,  תיק  יועבר 

 "המשיב"(.  –לפי העניין  )להלן   מהודעת הערעור יועבר למתלונן או לנתבע בהליך המקורי ולתובע,
בתוך   רשאי,  המשיב  ת   7ב.  את  להשיב  הערעור,  הודעת  לו  שהומצאה  מיום  תשובת  ימים  בכתב.  שובתו 

 עותקים למזכיר. המזכיר יעביר את תשובת המשיב לעיונו של המערער.   4 -המשיב תומצא ב
 

 (  טענות  בכתב 39
ערעור. אולם, רשאי יו"ר ועדת הערעורים להורות על  א. יושב ראש ועדת הערעורים יקבע מועד לשמיעת ה

 ן.דיון בערעור על סמך טענות בכתב, אם מצא לנכון לעשות כ
כתב במועד, רשאית ועדת הערעורים לדון  בערעור על פי טענות המערער  בב. לא הגיש המשיב את טענותיו  

 בלבד.
 

 (  סדרי  הדיון40
 ת המשמעת, יחולו בשינויים המחויבים גם על ועדת הערעורים. כל ההוראות הנוגעות לסדרי הדיון בפני ועד

 
 (  היקף  הערעור 41

א יורשה למערער או למשיב להציג  לצאים והמסקנות של ועדת המשמעת, והערעור יצטמצם לבדיקת הממ
ראיות שלא הוצגו בפני ועדת המשמעת. זאת, אלא אם נתגלו ראיות חדשות, שבעת הדיון בפני הועדה לא  

יד  המחייבות  היו  מיוחדות  נסיבות  קיימות  כי  הערעורים  ועדת  שראתה  או  להציגן,  המבקש  לצד  ועות 
 גתן. מטעמי צדק להתיר הצ

 
 דין –(  פסק 42

ה ככל  את  א סמוך  הערעורים  ועדת  תיתן  בכתב,  הטענות  קבלת  או  הצדדים,  טענות  שמיעת  לאחר  פשר 
 דין מנומק, שיומצא לצדדים.-החלטתה בערעור בפסק 

 
 יות ועדת הערעורים( סמכו43

גם   המחויבים  בשינויים  נתונה  המשמעת  על  לממונה  או  המשמעת  לועדת  הנתונה  סמכות  כל  לועדת  א.  
 הערעורים בהתאמה.  תהערעורים או ליושב ראש ועד

ב.  ועדת הערעורים מוסמכת להחליט גם בדבר החמרה בעונשו של הנתבע, ובלבד שהוגש ערעור על קולת  
 העונש. 

 
 יון חוזר וחנינה ד -סימן ז' 

 
ן חוזר בפני  התגלו ראיות חדשות, לטובתו של הנתבע, רשאי יושב ראש ועדת הערעורים להורות על דיו  (44

 ועדת המשמעת. 
 

 ש המרכז האקדמי מוסמך לחון תלמיד שנמצא אשם בעבירת משמעת. אר (45
 

 ערעור.לא תוגש ולא תטופל בקשה לחנינה על ידי הנתבע, אלא לאחר סיום הליכי ה  (46
 

ראש המרכז האקדמי יחליט בבקשת החנינה לאחר שעיין בכל החומר שבתיק ולאחר ששמע את עמדת    (47
 ראש ועדת הערעורים.  יושב

 
אש המרכז האקדמי להפעיל את סמכות החנינה בכפוף לאמור לעיל, רשאי הוא להפחית את  ר החליט    (48

 ההרשעה.  העונש, להמירו בעונש אחר, וכן להורות על מחיקת רישום
 

הודעה בדבר החלטת ראש המרכז האקדמי בבקשת חנינה תשלח ליושב ראש ועדת הערעורים ולממונה    (49
 ל המשמעת.ע
 

 ות יהוראות כלל -סימן ח' 
 

חזקה    (50 התלמיד  של  בתיקו  המופיעות  לכתובות  אלקטרוני  בדואר  או  רשום  בדואר  שנשלחה  הודעה 
 שהגיעה ליעדה. 

 
כל החלטה הנוגעת לסדר הדין הדרוש לניהול ההליך המשמעתי, ושאינה קבועה  הממונה רשאי להחליט    (51

 בתקנון המשמעת. 



  

 
 הקבוע בתקנון זה.   ד, מטעמים שיירשמו, להאריך כל מועהממונה רשאי (52
 

לקבלת    (53 הדרושה  ראיה  כל  לאסוף  וכן  המתלונן,  ו/או  הנתבע  ובכללם  עדים,  לחקור  רשאי  הממונה 
 החלטה בהליך.

 
מקום בו נכתב בלשון זכר, גם לשון נקבה במשמע; כל מקום שבו נכתב בלשון יחיד, גם לשון רבים  כל    (54

 במשמע.
 

 חובת   הופעה  להעיד    ( 55
מורה,   המרכז  עכל  של   המשמעת  רשויות  בפני  בדיונים  כעד  להופיע  להזמנה  להיענות  חייב  ותלמיד  ובד 

 האקדמי ולהעיד אמת.  
 

 דין -(   ביצוע  פסקי56
 "ל ממונה על ביצוע פסקי הדין וההחלטות ועל הבטחת אכיפתן המלאה. המנכ

ידי תלמיד, מורה או    ל אכיפת החלטה של רשויות המשמעת ע  הכשלה במתכוון, במישרין או בעקיפין, של 
 עובד תהווה עבירת משמעת. 

 
 תוקף התקנון   (57

תוקף התיקון   לעת.  בו מעת  שיוכנסו  ולשינויים  לתיקונים  כפוף  ברבים  התקנון  פרסומו  עם  לתוקפו  יכנס 
 עונה על דרישה זו(.)מבלי לגרוע מהאפשרות לפרסמו בדרך אחרת, פרסום התקנון באתר המרכז האקדמי  

 
 
 
 
 



  

 
 

 ולעסקים  למשפט האקדמי המרכז: מינית הטרדה  למניעת תקנון
 

האדם, בכבוד  פוגעות  מיני  רקע  על  והתנכלות  מינית  המינים;  בחירותו,    הטרדה  בין  ובשוויון  בפרטיותו, 
פליליים  מעשים  גם  חוק   אלה  של  לתוקף  בכניסתו  החל  בנזיקין,  לתביעה  הטרדה  ועילה  מינית,    למניעת 

 (. 1998בספטמבר  20ביום כ"ט באלול התשנ"ח ) ,1998-התשנ"ח 
 לים עמן. למדיניות המרכז, והוא לא יש הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי העבודה, ועומדות בניגוד

-הטרדה מינית )חובות מעסיק(, התשנ"ח  תקנון זה נועד להבהיר את עיקרי הוראות החוק ותקנות למניעת
וניתן  במקרה של    .1998 פיו, החוק והתקנות הם הקובעים,  סתירה בין תקנון זה לבין החוק והתקנות על 

 לתקנון זה.  11לעיין בהם, כאמור בסעיף 

 

 כלות? חלק א': מהן הטרדה מינית והתנ

  ייד   על  הן  להיעשות  יכולה  מינית  הטרדה,  אישה  כלפי  גבר  ידי  על  נעשית  מינית  הטרדה  המקרים  ברוב  כי  אם
 . האלה האפשרויות כל את  מכסה והחוק; אישה או גבר כלפי, אישה ידי  על והן גבר

 
 :מאלו אחת היא מינית הטרדה,  1998-"חהתשנ. עפ"י החוק למניעת הטרדה מינית, 1

 ביצוע מעשה בעל אופי מיני.  אדם ל סחיטת .1

  תלמידה  על  המאיים  מרצה.  מין  יחסי  עמו  לקיים  תסרב  אם  עובדת  לפטר  המאיים  מעסיק:  דוגמא
 . בבחינה אותה יכשיל המיניות לדרישותיו תיכנע לא שאם

 מגונה.   מעשה .2

  תלמיד. הסכמתה ללא  מיני גירוי לשם אינטימיים במקומות בעובדת הנוגע עובד או  ממונה: דוגמא
 . הסכמתה  ללא, תלמידה  בפני עצמו  את החושף

ההצעות    הצעות .3 מופנות  מיני, אף שהאדם שאליו  אופי  בעלות  בהן.  חוזרות  מעוניין  הראה שאינו 
של    הסכמה   אי  להראות   צורך   איןואולם     מרות   יחסי   ניצול,  בעבודה  מרות  יחסי   ניצולבמקרים 

תלות,  גבוהה  להשכלה   במוסד  בלימודים מרות,  יחסי  ניצול  או    או  ישע  בחסרי  בקטין,  חינוך, 
 במטופלים.  

  הסטודנטית .  מלון  תבבי  משותף  שבוע  סוף  שיבלו  ומציע  לסטודנטית  הפונה  מתרגל:  דוגמא
 . זה מסוג הצעות  לה להציע ממשיך הוא, זאת למרות.  מהצעתו מתעלמת

  שאינו   הראה   ההתייחסויות   מופנות   אליו   שהאדם  אף ,  אדם  של   למיניותו  חוזרות  התייחסויות  .4
 לעיל.   3 שפורטו בסעיף במקריםצורך להראות אי הסכמה  אין ,ואולם בהן  עונייןמ

 . לרוחו  אינו שהדבר הבהרותיו למרות, אדם  של  במראהו המיני  פןל חוזרות   התייחסויות: דוגמא

האדם,    התייחסות .5 של  המינית  לנטייתו  או  למינו  משפילה  או    שהדבר   הראה  הוא  אם  ביןמבזה 
 .  לאו אם ובין   לו  מפריע

 דורש  אינו החוק אלו במקרים. מיני הקשר  בעלי גנאי בשמות עובדת  המכנה מעסיק: דוגמא
 . לו  מפריע שהדבר יראה  ההתייחסות  הופנתה כלפיו שהאדם

  עלול   הפרסום  שבהן  בנסיבות ,  במיניותו  המתמקד ,  אדם  של  הקלטה  או  סרט ,  תצלום  פרסום .6
 . בחוק ועותהקב ההגנות  לאחת  בהתאם שלא, לבזותו או  האדם את להשפיל

: העברת תמונה אינטימית של אדם שלא נתן הסכמתו לכך, גם אם ניתנה הסכמה לצילום,  דוגמא
 ניתנה הסכמה לפרסום. אך לא 

כוללים גם עריכה או שילוב של תצלום, סרט או   –" תצלום, סרט או הקלטהלעניין זה יובהר כי "
 הקלטה באופן שניתן לזהות את האדם;



  

 לדוגמה: 

באתרים פתוחים לציבור באינטרנט המתעד קיום יחסי מין, וזאת בלא  טון הפצת סר )א(
 ו ההגנות שפורטו לא מתקיימות; הסכמת כל המתועדים בסרטון, ובמצב שב

פרסום עריכה גרפית שבה מופיע ראש של אדם מזוהה בשילוב עם תמונת עירום כלשהי   )ב(
ובמצב שבו ההגנות   ותו,בלא הסכמתו של האדם המזוהה באופן שעלול להשפילו או לבז

 . שפורטו לא מתקיימות

 : הסכמה אי מהי

  אינה   זו  חובה.  המינית  ההטרדה  במעשה  עוניין מ  אינו  שהוא  העובדה  את  להחצין  צריך  אדם  ככלל .7
  יחסי  של  ניצול  או  משפילה  או  מבזה  בהתייחסות,  בסחיטה  שמתבטאת  מינית  הטרדה  לגבי  חלה

בפסקאות    מרות המעשים  )לגבי  במוסד    1.4-ו   1.3בעבודה  בלימודים  מרות  יחסי  ניצול  או  לעיל( 
 .לעיל(  1.4-ו  1.3להשכלה גבוהה )לגבי המעשים בפסקאות 

  מתוך  או, בקורס אותה להכשיל  איים המרצה כי מרצה  עם לקשר שהסכימה סטודנטית: גמאדו
 . בקורס אותה יכשיל המרצה  כי חשש

  או  במילים  להראות   אדם  ךצרי  המינית  ההטרדה  במעשה  מעוניין  אינו  שהוא  העובדה  את .8
 בהם   ביםמצ  יש.  עניין  להעדר  הסכמה  העדר  בין  הבדל  יש.  פנים  לשתי  משתמעות  שאינן  בהתנהגות

 .בהן  מעוניין אינו  אך מיני אופי בעלות מסוימות  התייחסויות או להצעות מסכים אדם

  עליה. לו הסכימה זאת בכל אך, אחר עובד עם בקשר מעוניינת לא הייתה  שהעובדת יתכן: דוגמא
 . הסכמה  אי להראות  צורך אין, מרות ביחסי, אולם. הסכמתה חוסר את להבהיר 

בו    ית/סטודנטלבין    מרצה  בין(  מיני   אופי)בעלי    מיים אינטי  יחסים  קיום . א.1 קורס  במהלך 
המרצה,   אותו  אצל  לומד/ת  משמעת.    אסור  הוא הסטודנט/ית  עבירת    המקיים   מרצהומהווה 

מעשה של הטרדה מינית לפי    שמבצע  כמי  להיחשבאף    עלול  סטודנט/ית  בעלי אופי מיני עם  יחסים
הס  תקנון ידי  על  תלונה  הוגשה  בין אם  לאו,  זה,  ובין אם    התקנון  והוראותטודנט/ית המעורב/ת 
 .  המחויבים בשינויים עליו  יחולו

/    בין(  מיני  אופי)בעלי    אינטימיים  יחסים  קיום.ב.     1 /דיקנשיא  /דיק  ןסג  ן  ו  ן  משמעתראש    /  עדת 
סטודנטים קבילות  על  מינית  /  ממונה  הטרדה  על  במרכז    ממונה  הלומד/ת  סטודנט/ית  לבין 

בעלי אופי מיני    יחסים  המקיים   בעל תפקיד כאמור,   ומהווה עבירת משמעת.   אסור   אהוהאקדמי  
סטודנט/ית לפי    שמבצע  כמי  שבלהיחאף    עלול  עם  מינית  הטרדה  של  אם    תקנוןמעשה  בין  זה, 

  בשינויים   עליו  יחולו  התקנון  והוראותלונה על ידי הסטודנט/ית המעורב/ת ובין אם לאו,  הוגשה ת
 .   המחויבים

 אינו הטרדה?  .  מה2

ניסיון המחוקק להגדיר בצורה מפורטת מהי הטרדה מינית, מטבען של ההגדרות שתמיד   למרות 
להתייחסות   שייחשב  מה  כל  מראש  להגדיר  קשה  לדוגמא,  אפור.  תחום  או  ייוותר  "מבזה" 

 "משפילה" ביחס למינו או למיניותו של אדם.. החוק אינו עוסק בהטרדות שאינן על רקע מיני. 

 הי התנכלות ? .  מ3

פי   א(  ) וחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"חה על  למניעת הטרדה מינית,  התנכלות  ,  1988-חוק 
 היא כל אחד מאלה, אם המעשה מתבצע במסגרת יחסי עבודה: 

כאשר מקור הפגיעה הוא הטרדה    -מעסיק או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה     (1) 
הטר לגבי  ואולם  מיני  מינית.  אופי  בעלות  חוזרות  הצעות  של  מהסוג  מינית  דה 

ה שמקור  די  אדם,  של  למיניותו  חוזרות  או  והתייחסויות  בלבד  אחת  הצעה  יהיה  פגיעה 
 התייחסות אחת בלבד. 

  למגע פעמית  -החד   להצעתו   סירובה  עקב  עובדת  של  קידומה   את  המונע  ממונה:  דוגמא
 . מיני למגע להצעתו סירובה עקב סטודנטית המכשיל מרצה  ;מיני



  

תלונה  כאשר מקור הפגיעה הוא    -מעסיק או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה   (  2)
התנכלות מינית  על  הטרדה  התנכ   או  בשל  משפטית  תביעה  או  זה  בסעיף  או לות  כאמור 

  כאמור.הטרדה מינית 

הוא סיוע של  כאשר מקור הפגיעה   -מעסיק או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה  ( 3)
 עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או תביעה משפטית על התנכלות כאמור בסעיף זה. 

אחרדוגמא עובד  כלפי  להתנכלות  בקשר  עדות  מסרה  עובדת  הממונה  ו  ,:  או  המעסיק 
כךמרעים   בשל  שלה  העבודה  תנאי  כלפי    ;את  להתנכלות  בקשר  עדות  מסרה  סטודנטית 

 במבחן.  הוכשלהסטודנטית אחרת וכתוצאה מכך 

 הגנת תלונת שווא / תביעת שווא  )ב(  

)א() בפסקה  כאמור  התנכלות  על  )2במשפט  או  כי    -(  3(  להגנתם  לטעון  והממונה  המעסיק  יוכלו 
 או התלונה הוגשו על סמך פרטים שאינם נכונים. העובד או דורש העבודה ידע כי התביעה

 ?.  מהי "מסגרת יחסי עבודה"4

נית, הטרדה מינית או התנכלות ב"מסגרת יחסי עבודה" מתקיימת  חוק למניעת הטרדה מיהעל פי  
 נסיבות אלה:  4-בכל אחת מ

 (  במקום העבודה; 1)

 (  במקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעסיק; 2)

 ת מקצועית שהמעסיק מקיים מחוץ למקום העבודה.  השתלמו :דוגמא

 (  תוך כדי עבודה;3)

 סגרת העבודה, כגון לשם ישיבת עבודה מחוץ למקום העבודה. : נסיעה הנעשית בזמן העבודה במדוגמא

 ניצול מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא )כגון בביתו של ממונה(. תוך    (  4) 

 . בו   מועסקים   אינם   אם   גם ,  הסטודנטים   של   עבודה   כמקום   ייחשב   האקדמי   המרכז   (  5) 

 חלק ב': התוצאות של הטרדה מינית והתנכלות 

 כלות הן בלתי חוקיות .  הטרדה מינית והתנ5

האדם,   )א(  בכבוד  הפוגעת  חוקית  בלתי  התנהגות  מהוות  מיני  רקע  על  והתנכלות  מינית  הטרדה 
 בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים.  

גם על פי חוק    -ת והתנכלות מהוות )על פי חוק למניעת הטרדה מינית, ולענין התנכלות  הטרדה מיני )ב( 
בע ההזדמנויות  התשמ"ח שוויון  משמעתעביר  -  (1998-בודה,  בסטודנט/ית  ת  מדובר  ואם  גם    –, 

משמעת החל על הסטודנטים במרכז; עבירה פלילית היכולה לגרום למאסרו של  ה לפי תקנון עבירה 
המתנכ או  משפטית.  המטריד  תביעה  להגיש  ניתן  שבגינה  אזרחית  עוולה  בקנס;  לחייבו  או  ל 

ני כזו  וסת בתביעה  כספי  פיצוי  לתבוע  זמנן  או  קבועים  אחרים,  מהמתנכל  עדים  מהמטריד,  יים, 
 מהמעסיק של אלה.   – מסוימיםובמקרים 

 .  הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירות משמעת 6 

גם עבירה לפי    –כאמור )ואם מדובר בסטודנט/ית    ות משמעתהטרדה מינית והתנכלות מהוות עביר 
כול המטריד או המתנכל להתחייב בעונש  י   ן, שעליה תקנון המשמעת החל על הסטודנטים במרכז(

 . , בהתאם לשיקול דעתו של המרכז ולחומרת ההטרדה/התנכלותמשמעתי

 חלק ג': מדיניות המרכז האקדמי ואחריותו 



  

 עסקים וגדות את מדיניות המרכז האקדמי למשפט ול.  הטרדה מינית והתנכלות נ7

העבודה  ביחסי  פוגעות  והתנכלות  מינית  שבין    הטרדה  לסטודנטיםוביחסים  ועומדות  מרצים   ,
 בניגוד למדיניות המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, והוא לא ישלים עמן. 

 .  אחריות המרכז האקדמי למשפט ולעסקים 8

)חובות מעביד(, תשנ"ח)א( לתק  9פי הוראות סעיף  -על  )א( , הוראות  1998-נות למניעת הטרדה מינית 
על   לעניין,  המחייבים  בשינויים  חלות  מקצועית  התקנות  או  עיונית  השכלה  המקנים  מוסדות 

הלימודים   תנאי  את  יראו  זה  ולעניין  בהם,  הלומדים  והסטודנטים  התלמידים  ועל  לבוגרים 
 .  להם כאילו היו ענייני עבודה והתנאים הנלווים

ולהתנכל,    נוסף )ב(  להטריד  אדם,  כל  כעל  מעסיק,  על  החל  איסור  מינית    החוקעל  הטרדה  למניעת 
סיקים ועל מוסדות להשכלה אחריות מיוחדת בגין מעשיהם של עובדיהם ושל ממונים  מטיל על מע

,  זה  בתקנון  כמפורט  ,סבירים  אמצעים  לנקוט  צריכים  גבוהה  להשכלה  ומוסד  מעסיקמטעמם.  
 : וגיםס  משלושה

 '(; ד חלק)ר'  והתנכלות מינית  הטרדה  מניעת (1)
 
 '(.ו  חלק)ר'   עליהן  שידע בהתנכלות או מינית בהטרדה ביעילות טיפול (2)
 
  או   תלונה  הגשת  עקב  או,  התנכלות  או  מינית  הטרדה   עקב  הפגיעה  תיקון (3)

 '(. ו חלק)ר'  אלה על  תביעה
  

  ממונים   או   כעובדים  במרצים,  כמעסיק  האקדמי  מרכז ב  יראו  החוק למניעת הטרדה מינית,   מכוח    ()ג
 . כעובדים ובסטודנטים  האקדמי המרכז מטעם

  ממונה   בין  כהטרדה  זאת  יראו  במרכז  הלומדת  סטודנטית  מינית  מטריד  מרצה  בו  במקרה:  דוגמא
  שני  בין  מינית   הטרדה  בכך  יראו  סטודנטים  שני  בין  מינית  הטרדה  שמתרחשת  במקרה.  לעובד

 . עובדים

אחראי    לפי   (ד) יהיה  זה  בסעיף  כאמור  אמצעים  נקט  שלא  גבוהה  להשכלה  מוסד  או  מעסיק  החוק, 
להת  להטרדה או  וניתן  מינית  העבודה,  יחסי  במסגרת  מטעמו  ממונה  או  שלו  עובד  שביצע  נכלות 

  את  פוטר   החוקאת,  לתבוע את המעסיק או המוסד להשכלה גבוה בתביעה אזרחית בשל כך. עם ז
  למניעת   החוק  פי  על  חובותיו  את  המעסיק  מילא  בהם  במקרים  זו  יוחדת מ  מאחריות  המעסיק
  לטפל ;  והתנכלות  מינית  הטרדה  סבירים  אמצעיםב  למנוע  היא  בעיקרה  החובה.  מינית  הטרדה
  את   לתקן  המעסיק  חייב  כן  כמו.  המעשים  הישנות   את  ולמנוע,  לידיעתו  שהובא  מקרה  בכל  ביעילות
  להבהיר   באים  בתקנון  הבאים  החלקים.  ההתנכלות  או  ההטרדה  עקב  למתלונן  שנגרמה   הפגיעה

  אירעו   ואלו  ובמידה,  פעילותו  גרת במס  והתנכלות  מינית  הטרדה  למנוע  האקדמי  המרכז   ערוך   כיצד
 .בהם יטפל  כיצד, זאת בכל

 

 חלק ד': מניעת הטרדה מינית והתנכלות 

 .  צעדי מנע 9

, להימנע ממעשים של הטרדה  סטודנטומכל    מכל עובד  ,האקדמי דורש מכל ממונה מטעמוהמרכז   )א( 
כאמור, והכל כדי    מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ולעשות כל שביכולתו כדי למנוע מעשים 

 , סביבת עבודה בלא הטרדה מינית והתנכלות. רכז האקדמיליצור, יחד עם המ

ממונה  )ב(  מכל  דורש  האקדמי  מ   המרכז  הטרדה  במניעת  ומוביל  פעיל  חלק  ליטול  ינית  מטעמו 
 והתנכלות במסגרת יחסי עבודה.

עילות הסברה והדרכה  סטודנט וממונה מטעמו להשתתף בכל פ  ,המרכז האקדמי דורש מכל עובד )ג( 
 .    ןומניעת   והתנכלות הטרדה מיניתאיסור  דבר, בהאקדמי שתאורגן על ידי המרכז 



  

האקלחלופין,    )ד( עובהמרכז  לכל  סבירים,  זמן  בפרקי  ויאפשר,  מעודד  מטעמו  דמי  ממונה  מרצה,  ד, 
מאורגנות   הסברה  בפעולות  להשתתף  אחרים  וסטודנט  גורמים  ידי  או  /ו  העובדים   ארגון  כמו על 

בנושא הטרדה מינית, ובלבד שאין בכך כדי לפגוע במהלך העבודה והלימודים התקין    ארגוני נשים,
 במרכז האקדמי. 

, על יחסים אישיים  עיל)ב( ל9בסעיף  , כאמור  תהאקדמי דורש מכל ממונה לדווח לאחראי  המרכז  )ה(
מי   לבין  בינו  הרגילה  העבודה  ממסגרת  ל ו/  מכפופיוהחורגים  שנתון  מי  לבין  מרותו  או  בינו  ו/או 

 מיד עם התגבשותם.  סטודנט בקורס בו מלמד/לימד 

 .  שיתוף פעולה עם נציגות העובדים10

ולות הסברה והדרכה בדבר  משתף פעולה עם ארגון העובדים במקום העבודה, בפע  דמירכז האקהמ
 איסור הטרדה מינית והתנכלות ומניעתן. 

 .  קבלת מידע, וממי11

 מונה זכאי ומוזמן לעיין ולקבל העתק צילומי של כל אחד מאלה: כל עובד, סטודנט ומ

 ; 1998–"ח התשנ החוק למניעת הטרדה מינית,       (א)

 ; 1998-"חשנהת תקנות למניעת הטרדה מינית )חובות מעסיק(,         (ב)

 .האקדמי  המרכז  של מינית הטרדה למניעת  התקנון       (ג)

  מינית  הטרדה  איסור   בדבר   האקדמי  המרכז  של  דרכהוהה  ההסברה  לות ופע   על   מידע       (ד)
 . ןמניעתהתנכלות ו

מנהל סטודנטים, הגב' אורית גבריאל, שלוחה טלפונית   ראש אל  אורכזות מנהל הסטודנטים  אל לפנות ניתן 
 . העתק  לקבל  מנת על  ,159

 מה לעשות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות?': החלק 

 ע מהטרדה מינית או מהתנכלותדרכי פעולה העומדות לנפג .  12 

  הבאות   האפשרויות מן אחת כל חוק  פי על עומדות  לו התנכלו  כי או מינית הוטרד כי הסבור לאדם   )א(
 : כולן או

: אם ההטרדה המינית או ההתנכלות התרחשה  טיפול במסגרת המרכז האקדמי   (1)
יתן להגיש  במסגרת פעילות המרכז )הן במסגרת העבודה והן במסגרת הלימודים( נ

 לעניין הטרדה מינית. ההליך לעניין זה מפורט בחלק ו'.   לאחראיתתלונה 

 הגשת תלונה במשטרה.     (2)

 המשפט בבית תביעה, שנים שבע בתוך, להגיש יכול הנפגע.  אזרחיים בהליכים פתיחה    (3)
  הוא ואם  בעצמו המתנכל  או  המטריד נגד( לעבודה האזורי  הדין בבית - כלל)בדרך 

 . נגדו  גם, אחראי גבוהה להשכלהמוסד /שהמעסיק ןטוע

 הקשר בין ההליכים השונים המפורטים לעיל?   מה  )ב( 

מההליכים   לבחור אם ליזום אחד או יותר  מהטרדה מינית או התנכלות יכול נפגע ( 1)
 האמורים.  

יכול להחליט איך ישפיעו הליכים פליליים או אזרחיים על אופן   האקדמי המרכז  (2)
 )ד((. 18זה נמצא בחלק ו', סעיף  לענין)פירוט   ופול שבאחריות הטי

  לעניין לאחראית מקרה בכל לפנות  והתנכלות  מינית  מהטרדה  נפגע בפני  ממליץ האקדמי המרכז ( ג) 
  או המינית  ההטרדה   הישנות למניעת  לפעול למרכז  לאפשר מנת על וזאת  ,מינית ההטרדה

 . משפטיים בהליכים במקביל לפתוח האם  געהנפ להחלטת  קשר בלא, זאת כל. ההתנכלות



  

 ': הליך תלונה אצל מעסיק וטיפול באחריות מעסיקוחלק 

 נסיבות? .  מי יכול להגיש תלונה, ובאילו 13

 : מאלה אחד  ידיעל  מוגשת להיות  יכולה לונהת

אדם שטוען כי הוטרד מינית או כי התנכלו לו במסגרת פעילות המרכז האקדמי, בין אם הוא   )א(  
אדם או    כחטודנט, עובד המרכז, דורש עבודה, ממונה מטעם המרכז האקדמי, עובד של קבלן ס

 קבלן משנה המוצב לעבודתו במרכז האקדמי, או אדם אחר.  

  מסכים שהנפגע לכך  ראיה להביא מוצע, כזה  במקרה )א(.  קטן בסעיף ור כאמ  אדם של מטעמו אחר  )ב(  
 (. מוטרדה בידי חתום מכתב)למשל,   התלונה להגשת

 .  בפני מי מתלוננים? 14

במ )א(   טיפול  על  לאחראית  להגיש  יש  )תלונה  מינית  הטרדה  אלוניקרי  הילה  במייל  עו"ד   )
memuna@clb.ac.il,  מחה(.  )ש 157או בתיאום פגישה בשלוחה 

נגיעה אישית לנושא התלונה    ת א בעליהאדם שמתלוננים עליו )"הנילון"( או שה  יאאם האחראית ה )ב(  
האחראיתא של  מקומה  לממלאת  התלונה  תוגש  בה,  למעורבים  גב'  ,  ו  ומינהל,  כספים  סמנכ"ל 

 . אילנה טסלר

 - ימרכז האקדמ אם הנילון היה עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל ה )ג(  

הקבלן או לאחראית תוגש התלונה לאחראי לטיפול במקרים של הטרדה מינית מטעם  (  1)
 ; האקדמי מרכזמטעם ה

אם הוגשה התלונה לאחראי מטעם הקבלן, אותו אחראי רשאי להעביר את הטיפול   ( 2)
  -, ואם הועבר הטיפול כאמור האקדמי רכזמטעם המ ת בבירור התלונה לאחראי
 יודיע על כך למתלונן. האחראי מטעם הקבלן  

 .  תוכן התלונה 15

 רה, לרבות: התלונה תכלול את תיאור המק

 במקרה ועדים, אם ישנם; (  פירוט זהות המעורבים1)

 (  מקום האירוע;2)

 אחד מאלה:  -(  במקרה שנטען כי בוצע מעשה של הטרדה מינית 3)

 האם המוטרד הראה למטריד שההתנהגות מפריעה לו;  (א)

 בין המטריד למוטרד יחסי תלות, מרות וכד'. האם יש  (ב)

 .  אופן הגשת התלונה 16

 פה. ניתן להגיש תלונה בכתב או בעל  )א(  

 -הוגשה תלונה בעל פה   )ב(  

תוכן התלונה   תרשום האחראית (  1) שניתן:    את  ככל  את הפרטים הבאים,  תציין  היתר  ובין 
ות, מרות וכדומה; זהות העדים, אם  זהות המעורבים במקרה והאם מתקיימים ביניהם יחסי תל 

ל הראה  המוטרד  אם  לרבות  המקרה  תיאור  האירוע;  מועד  האירוע;  מקום  מטריד  ישנם; 
 ;שההתנהגות מפריעה לו

כדי לאשר   תמו יחתום על הרישום של האחראיהמתלונן או מי שמגיש את התלונה מטע ( 2)
 את תוכן הדברים; 



  

 ום החתום. מסור למתלונן עותק מהרישת ת האחראי (  3)

 . בירור התלונה 17

 -  תהתקבלה תלונה, האחראי )א(  

בהטרדה מינית או התנכלות לפי החוק )חלק יידע את המתלונן באשר לדרכי הטיפול ת (  1)
 לעיל(;  12ה', סעיף  

שמע את המתלונן, את הנילון ועדים,  תפעל לבירור התלונה ולצורך כך, בין היתר, ת (  2)
 בענין התלונה.  ה דע שהגיע אליבדוק כל מיתאם ישנם, ו

 או למעורבים בה. א בעל נגיעה אישית לנושא התלונה יטפל בבירור תלונה אם ה תלא  ת אחראיה )ב( 

כאמור  תבעל   תאחראיה  אם  )ג( אישית  הבירור  ת  ,נגיעה  את  מקומהעביר  ובהעדרלממלאת  אל    –ה, 
כאמור, יפעל    אקדמינשיא המרכז האת הטיפול ל  ההעביר  ת; אם האחראינשיא המרכז האקדמי
 בבירור תלונה, על פי סעיף זה.  תאחראיהלפעול  הכפי שאמור נשיא המרכז האקדמי

 רור התלונה ייעשה ביעילות ובלא דיחוי. בי )ד(  

בירור תלונה ייעשה תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המתלונן, הנילון ועדים אחרים, ובין   )ה( 
 -היתר 

אלי  תאחראיהגלה  תלא   (  1) שהגיע  ה  ה מידע  כן  אם  אלא  התלונה  בירור  חייביבמהלך    ת א 
 לעשות כן לשם הבירור עצמו או על פי דין; 

ה  ת אחראיהשאל  תלא     (2) לעבר  בקשר  ולא  שאלות  לנילון,  קשור  שאינו  מתלונן  של  מיני 
אם  ת יחול  לא  זו  בפסקה  האמור  כאמור;  המתלונן  של  המיני  עברו  על  למידע  תייחס 

לא    ה סבור  ת האחראי או  תשאם  שאלות  ניתן  תשאל  בלתי  עוול  ייגרם  כאמור,  תייחס 
 ;לתיקון לנילון

כלל      (3) את  תנחה  כל  האחראית  של  ופרטיותם  כבודם  על  לשמור  התלונה  בבירור  המעורבים 
 הצדדים ולא לגלות כל מידע שהגיע אליהם במהלך בירור התלונה, אלא על פי דין. 

או לימודים,  1   במהלך בירור התלונה, מפני פגיעה, בענייני עבודה    מתלונן,ההמרכז האקדמי יגן על   )ו( 
פגיעה אחכתוצאה מהגשת   מפני  או  כדי  התלונה  בה  שיש  לימודים,  או  עבודה  יחסי  רת במסגרת 

מהמתלונן ככל שניתן,    הנילון לשבש את בירור התלונה; בין היתר יפעל המרכז האקדמי להרחקת  
 וככל שנראה נכון בנסיבות העניין. 

  המלצותיה  בלווי  של בירור התלונה  בכתב  סיכום  ,דיחוי  ללא  ,האחראית  תגיש  התלונה  בירור  בתום  )ז(
 : )ד( -)א( ו 18  בסעיף המפורטים מהעניינים  אחד כל לרבות,  בתלונה הטיפול המשך  לגבי תהמנומקו

 . יהאקדמ  המרכז לנשיא יוגש"ח הדו (  1)

אדם או קבלן משנה המוצב במרכז האקדמי    חוכ הוא עובד של קבלן    הנילוןבהם    במקרים ( 2)
 . הנילוןיוגש הסיכום גם למעסיקו של  לצורך ביצוע עבודתו,  

או     )ח( העבודה  יחסי  במסגרת  התנכלות  או  מינית  הטרדה  של  מקרה  על  האקדמי  למרכז  נודע 
לבירור   המקרה  את  יעביר  מתלונתו,  בו  חזר  שהמתלונן  או  תלונה  הוגשה  ולא  הלימודים, 

הועבר מקרה כאמור לבירור  תהאחראי נודע לאחראי   תאחראיה;  כ   תאו  קיים  תאמור,  על מקרה 
ל אודות המקרה לפי סעיף זה, ובשינויים המחויבים, ואם המתלונן  ככל שניתן, בירור ע  , תהאחראי

 ברר גם את סיבת החזרה מהתלונה.  תחזר בו מתלונתו, 

 כלות.  טיפול המרכז האקדמי במקרה של הטרדה מינית או התנ18

 
ודה" מוגדר בתקנות, ולפי ההגדרה בתקנות, כל אלה הם "ענייני עבודה": קבלה לעבודה, תנאי עבודה, לרבות  המונח "ענייני עב 1

בקשר  נאים הפיזיים והסביבתיים הקשורים למסגרת יחסי עבודה ולרבות שכר או גמול אחר שנותן מעסיק לעובד או לאחר  הת
ים, פיצויי פיטורים, הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר  לעבודתו, קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית, פיטור

 לפרישה מעבודה. 



  

בלא דיחוי  , האקדמי  המרכז  יחליט(,  ז) 17  בסעיף  כאמור ת האחראי והמלצות  הסיכום  קבלת לאחר )א(  
 : מאלה אחד כל לגבי בידיו הסמכויות הפעלת  על, עבודה ימי שבעה על  תעלה שלא תקופה  ךובתו

סטודנטים המעורבים במקרה, לרבות בדבר כללי התנהגות  למתן הוראות לעובדים ו  ( 1)
, וכן נקיטת צעדים מהמתלונן  הנילוןם במסגרת יחסי עבודה ולימודים והרחקת ראויי

כדי למנוע את הישנות מעשה ההטרדה המינית או   בענייני עבודה ולימודים, והכול
 עקב ההטרדה או ההתנכלות;   מתלונןההתנכלות, או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה ל 

  בהליכים פתיחה, האקדמי  מרכזה של סטודנט ידי על  מינית  הטרדה של במקרה ( 2)
 ;הסטודנטים   של המשמעת תקנון אותהור  לפי  משמעתיים

  משמעתיים בצעדים נקיטה   - האקדמי המרכז ידי עובד  על ית של הטרדה מינ במקרה (  3)
 ; העובד  העסקת  את לסיים  האפשרות שקילת לרבות,  ההטרדה לחומרת בהתאם

 . כלשהו צעד נקיטת אי (  4)

מסור הודעה מנומקת בכתב  ילפי סעיף קטן )א( ו  החלטתויפעל ללא דיחוי לביצוע    המרכז האקדמי )ב( 
החלטת  המתלונן  תולאחראי  לנילוןלמתלונן,    ועל  יוכלו  כן  האחראי  והנילון;  בסיכום    ת לעיין 
 . הובהמלצותי

או ( ג) )א(  לעכב את    המרכז האקדמי רשאי, עקב שינוי בנסיבות, לשנות את החלטתו לפי סעיף קטן 
 . תולאחראי  לנילוןוע ההחלטה, וימסור הודעה מנומקת על כך בכתב למתלונן, ביצ

רשא   (ד) זה  בסעיף  האמור  אף  או  על  ביצועה  את  לעכב  ההחלטה,  את  לדחות  האקדמי  המרכז  י 
לשנותה, בשל קיומם של הליכים משפטיים או משמעתיים הנוגעים למקרה נשוא ההחלטה; עשה  

    -כן

 ; תולאחראי  לנילוןנומקת בכתב למתלונן, ל כך הודעה מימסור ע (1)

 )ו(; 17 סעיף  ראות הו לפי האקדמי המרכז יפעל, כאמור ההליכים הסתיימו לא עוד  כל( 2)

 )א(.  קטן סעיף לפי החלטה  האקדמי המרכז יקבל ההליכים בתום( 3) 

קבלן    הנילוןהיה     (ה) הוא  הפורמאלי  האקדמי אך מעסיקו  במרכז  בפועל  המועסק  או  אד  כחאדם  ם 
  מביניהם   מי   בשאלה   להכריע ,  הנילוןקבלן משנה, רשאי המרכז האקדמי, בהסכמה עם מעסיקו של  

 . חלקן או כולן, זה סעיף  אות הור את יבצע

 תקנון  שינוי. 19

 . האקדמי  המרכז נשיא  באישור בתקנון  שינוי לבצע  רשאית מינית הטרדה  מניעת על האחראית 

 שונות ': ו חלק

 
   אצל המרכז האקדמיאדם המועסק בפועל  של קבלן כוח עובד . 20

 
  האקדמי מרכזעל אצל ההחוק והתקנות, במקרה שעובד של קבלן כוח אדם מועסק בפו  לפי )א(  

    -)מעסיק בפועל(  

 מה שנאמר בתקנון זה לגבי "עובד" כולל גם אותו עובד של קבלן כוח אדם;    כל (  1)

 " כולל גם אותו מעסיק בפועל.   מרכז האקדמיה / מה שנאמר בתקנון זה לגבי "המעסיק כל (  2)

הטרדה מינית והתנכלות שמבצע עובד  , מעסיק בפועל נושא באותה אחריות שנושא מעסיק רגיל בגין  לכן
 מועסק אצלו קבלן כוח אדם ה



  

ות עקב טיפולי פוריות, היריון,  תאמכללי זכויות הסטודנט )ה
-ב" תשע ,קבלת ילד למשמורת או אומנה(  דה, אימוץ אולי

2012 * 

כולל    החוק(,  –  )להלן   2007-ב לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז19סעיף  בתוקף סמכותה לפי  
קב טיפולי פוריות,  תאמות עדבר הב  ועצה להשכלה גבוהה כללים בזה המ קובעת    ,2018  קון תי

יקבע מוסד הוראות בדבר  מנה, שלפיהם  אימוץ או קבלת ילד למשמורת או או   דה,היריון, לי
 רט להלן:וכמפ תהתאמו

 פרק א': פרשנות

 –בכללים אלה  .1

תפות וים תנאי להשתמהו, בחינה או מטלה ההשתתפות בקורס  –"דרישה מוקדמת"   
 לקבלה לשנת לימודים מתקדמת; חרת או טלה אמ קורס אחר, בחינה אחרת אוב

סד לפי כללים אלה, לאחר אשר קבע המו  הוראות בדבר התאמות  –ראות המוסד"  "הו 
 ל המוסד; ם נציגי אגודת הסטודנטים שעצות עהתיי 

מזכה"    אירוע  בשל  כמ  –"היעדרות  בסעיף  היעדרות  אחת  לח   ב)ג(19פורט  בשל  וק 
 ימים לפחות במהלך סמסטר;   21של   תקופהל ב)א( בו,19מנויות בסעיף יבות ההס

)  –  סד""מו  בפסקאות  )1כהגדרתו  עד   )4( ו6(,  של  7)-(  מכינה    1סעיף  (  למעט  לחוק, 
 (;5סד המנוי בפסקה )ורת מגבמס

 רפרט;תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט או   –ה" "מטל 

 שלישי.  שני אותואר אקדמי  –ם" "תואר מתקד 

 

 ותאמפרק ב': רכז הת

 וראות המוסד. ם הוסד ימנה רכז התאמות לשם יישומ )א( .2

רושים  דים הטם את שם רכז ההתאמות ואת הפר יעת הסטודנטיהמוסד יביא ליד )ב( 
 לשם פנייה אליו. 

 תפקידי רכז ההתאמות יהיו אלה: ()ג 

ההתאמו (1) ה קביעת  לפי  לסטודנטים  ובתיוראת  המוסד  עם ות  המרצה,    אום 
 ק ג'; לפי פר תאמותלהלאחר קבלת בקשה 

ההת (2) ביצוע  אחר  באמומעקב  הרלוונטיים  הגורמים  עם  ותיאום  מוסד  ת 
 יצוען; לצורך ב

 בנושא ביצוע ההתאמות. םדנטיוטיפול בתלונות סט (3)

 יועברו אליו. רכז ההתאמות ישמור על חסיון המסמכים הרפואיים ש ()ד 

 

 ת : בקשה להתאמוג' פרק

 ת. להתאמו הבקשהת  מוסד יקבע נוהל להגש )א( .3

אמות לרכז  ת לפי הוראות המוסד יגיש בקשה להתאמוסטודנט המבקש לקבל הת )ב( 
 תאמות במוסד. הה

 פרק ד': התאמות

 מכלל  30%  –מ  היריון  או  פוריות   טיפולי  בשל  להיעדר  זכאית  סטודנטית  (א) .4
 .נוכחות ובתח וב שחלה קורס בכל םהשיעורי

 זכאי  אומנה   או  משמורתל  ילד  תקבל  וא  אימוץ,  לידה  לאחר  סטודנט  (1  א) 
  ותנוכח  חובת  בו  שחלה  קורס  בכל  השיעורים  מכלל  30%  –מ  להיעדר

  או   רתלמשמו  ילד  קבלת  או  אימוץ  ,ההליד  מיום  שבועות  15  של  לתקופה
  כללמ  חלופית  להיעדרות  זכאית  שילדה  סטודנטית  ,האמור  אף   על;  אומנה

  ם מיו  עות שבו  הישש  של   לתקופה  נוכחות  חובת  בהם  השחל  השיעורים
 .מביניהם וההגב ההיעדרות שיעור לפי, הלידה

 ה יהי  ,אומנה  או  למשמורת  ילד  קבלת  וא  אימוץ,  ידהל  לאחר  סטודנט  (2  א) 
  חובת  בו   שחלה  קורס  בכל  השיעורים   מכלל  10%  של   נוספת   להיעדרות  זכאי

 

 . 1081עמ'  29.4.2012מיום  7113מס'   ע"בתש"ת  קסמו  פור *
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 .נההראשו חייו נתבש בתינוק טיפול עבורב נוכחות

 שיעור  ייקבע  ,אחרת  סיבהמ  גם  דר להיע  נטהסטוד  זכאי   שבו   במקרה(  ב) 
  שיעורים מה  יפחת  שלא  ובלבד  ,המוסד  לנוהלי  בהתאם  הכולל  רותההיעד

 ".העניין לפי, (2 א) עד (א) ם יקטנ בסעיפים הקבועים

להגש .5 שנקבע  במועד  מזכה  אירוע  בשל  שנעדר  לסטודנט  בסמוך  או  מטלה  יוכל ו,  ת 
בתוך שבעה שבועות  המרצה,  חלטת  להאו מטלה חלופית, בהתאם    המטלה  להגיש את

 ההיעדרות. ופת לאחר תום תק

ריון, סיור,  נסמי   ,בשל אירוע מזכה מקורס במעבדהטודנט שנעדר  מוסד יאפשר לס )א( .6
הכשרה  או  משתתפותו,   סדנה  אותו  יפטור  או  שהחסיר  את  להשלים  או    מעשית 

השתת את  מפותיאפשר  במועד  בהם  י ו  השאר,  אוחר  בין  בהתייחס  הות  למותר, 
ד יפעל לקביעת נהלים בעניין זה  מוסתיאום עם המרצה הנוגע בדבר; הקורס וב ה
 פרסומם.ול

החומרים )ב(  על  מידע  יפרסם  העלולים  משמשת  מוסד  במעבדות,  בהם  להיות  שים 
אמור לדחות  ת כויאפשר לסטודנטיו  גורמי סיכון לנשים בהיריון או לנשים מניקות

שימוההשתפ   את בהן  שיש  במעבדות  הבחומרש  ות  מן  למועד  ים  האמור  סוג 
 יון או ההנקה. היר מאוחר לאחר ה 

שנע )א( .7 בשסטודנט  מבחינה  ב דר  להיבחן  זכאי  מזכה,  אירוע  אחר  נועד  מל  וסף 
 קובלים במוסד. במסגרת המועדים המ

  ופה של דר מבחינה בתק שנעבלת ילד למשמורת,  סטודנט לאחר לידה, אימוץ או ק )ב( 
ועד  במ  בלת ילד למשמורת, זכאי להיבחןוץ או קהאימ  ה,שבועות מיום הליד 14עד 

 בלים במוסד.נוסף אחר במסגרת המועדים המקו

 לשירותים במהלך הבחינה.  לצאת סטודנטית בהיריון זכאית )ג( 

שלא ד()  בבחינה  זמן  לתוספת  זכאית  בהיריון  מ   סטודנטית    זמן ממשך    25%-תפחת 
 הבחינה. 

בהי  במקרה )ה(  סטודנטית  זכאית  לתרי שבו  זמון  ייקבע  וספת  אחרת,  מסיבה  גם  ן 
 . 25%-ת מבלבד שלא יפחוספת הכולל בהתאם לנוהלי המוסד, והת  שיעור

ב .8 שנעדר  אישסטודנט  אור ל  קורס  של  מבחינה  מזכה  הגיש   וע  לא  היעדרותו  שבשל 
דרישה   המהווה  בקורס  ללמומטלה  זכאי  עמוקדמת,  בקורס  ד  תנאי  או    המתקדםל 

 לה. ם אהמטלה בהתאם לזכאותו לפי כלליינה או ת הבחלמ בשנה המתקדמת עד להש

בלי    ,טריםסי להאריך את לימודיו בשני סמזכה יהיה זכא סטודנט שנעדר בשל אירוע מ .9
 בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו. שיחויב בשכר לימוד או

ל .10 ש לאחר הלידה, לחנות,  עד חודיעי להיריונה  השב סטודנטית, מהחודש  מוסד יאפשר 
 למקום הלימודים.  , בקרבהתשלוםא בל

בתקתו  לא )א( .11 מתקדם  לתואר  לסטודנט  מלגה  בשפסק  שנעדר  מזכה;  ופה  אירוע  ל 
 שבועות.  15-גה להתקופה שבמהלכה תשולם המל  תיל אב מוסד רשאי להג

  השווה   המלגה לתקופה   של   טודנט זכאי להארכהעם תום תקופת המלגה יהיה הס )ב( 
 . לתקופת היעדרותו בתשלום

 יה באחריות המוסד. יה  מלגה בתקופת ההיעדרות וההארכהתשלום ה )ג( 

 –בקמפוס  מוסד יקצה  .12

לסטו (1) מתאימים  ישיבה  יש  ת נטיודמקומות  נוחות  שיאפשרו  יבה  בהיריון 
 וכתיבה; 

ל (2) חדרים,  כמה  לצורך  בהתאם  או  ההחדר  חדר  הנקה;  יצויד    נקהצורך 
משישיבה  במקום   מקרר,  חשמל,  שקע  ובקרבהחתל   טחנוח,  כיור  ה  גם  מקום  ת 

 מים;

 . רסם את מקומםחתלה ברחבי המוסד, ככל שנדרש, ויפי ה משטח (3)

של   )א( .13 זוג  בת  או  מזכה שהת  ט טודנסבן  אירוע  בשל  במהלך הסמסטר,  שנעדר  רחש 
 שבוע ימים.  משךנוכחות בשיעורים ל שהוא עצמו סטודנט, יהיה פטור מ

ה שנערכה במהלך שלושה שבועות  ר מבחינ שנעד  דהזוג של סטודנטית לאחר ליבן   ב()
 מועדים המקובלים במוסד. וסף במסגרת הם הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה נמיו

מ םפרסי .14 הצטיינות  ומענקי  מלגות  משך ,  היא  להענקתם  המידה  שאמת  המוסד,  ן 
הלימו לסטודתקופת  יחושבו  איר נט  דים,  בשל  מזכשנעדר  תקופת וע  של  בהפחתה  ה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ו. ותהיעדר 

סות של צילומים או הדפ  20-טבה שוות ערך ללה נט שנעדר בשל אירוע מזכה זכאי סטוד .15
 ם שבו נעדר. יימודללימודים שהפסיד, בעד כל יום  חומר 

 

 פרק ה': כללי 

בידיעון   )א( .16 או  בשנתון  שנה  בכל  יפרסם  שלמוסד  האינטרנט  א ובאתר  הכללים  ו  ת 
 ם אלה. כללי פיבלת השירותים המיוחדים ל כים לקוהדר

בפתיחת )ב(  יביא  ההתאמות  חברי  כל  רכז  לידיעת  המסמך,  עיקרי  את  הסגל    שנה 
 והמינהלי.   האקדמי

מוסד .17 יאוחר  כ לפי    הוראות  לא  ייקבעו  אלה  הלימודים ללים  שנת  פתיחת  ממועד 
 התשע"ג. 

 

 

 גדעון סער  ( 2012בפברואר  21ע"ב )כ"ח בשבט התש 
 

 ראש המועצה להשכלה גבוהה יושב  

 
 
 
 

 

 

 



  

 

 רותים מיוחדים לתלמידים  נוהל שי
 במילואים תיםהמשר

 
כולל תיקון   החוק( – ן)להל  20072 -ויות הסטודנט, התשס"זא לחוק זכ19 בתוקף סמכותה לפי סעיף

  משרתים בשירותם הר התאמות לסטודנטי, קובעת בזה המועצה להשכלה גבוהה כללים בדב2018ח  התשע"
 לן: פורט להות כמרא ים, שלפיהם יקבע מוסד הומילוא 

 
 פרק א': פרשנות

 הגדרות .1

 -ים אלה כללב

בקורס אחר,   תפותתנה או מטלה המהווים תנאי להשת בקורס, בחי השתתפו -"דרישה מוקדמת"  

 מטלה אחרת או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת;בחינה אחרת או 

ות עם  תייעצה וסד לפי כללים אלה, לאחר קבע המר התאמות אשר בדבהוראות   –המוסד"  "הוראות

 ד; ציגי אגודת הסטודנטים של המוסנ

אים  ו מיל תלימודים או בחינות בשל שירו  עדרות בתקופתהי –"היעדרות בשל שירות מילואים" 

 ;3ילואיםכהגדרתו בחוק שירות המ

 2008 –ים, התשס"ח חוק שירות המילוא -"חוק שירות המילואים "

  לחוק, למעט מכינה במסגרת מוסד 1סעיף ( של 7) -( ו6(, )4( עד )1אות )ו בפסקכהגדרת   –וסד" "מ

 (; 5נוי בפסקה )המ

 סמינריונית, פרויקט או רפרט.בודה, עבודה תרגיל, ע –"מטלה" 

 שנים;  13רה לילד שטרם מלאו לו  סטודנט שהוא הו –נט הורה" ד"סטו

 המילואים;ות כהגדרתו בחוק שיר  –"שירות מילואים" 

ת לפי  ירושירות מילואים על פי קריאה לש –וחד" צב מי במלואים בנסיבות חירום או רות מי"שי

עותה בסעיף  מ כמש דל פי קריאה לשירות במצב מיוחמילואים או עלחוק שירות ה 8הוראות סעיף 

 ת המילואים.)א( לחוק שירו9

 

 

 

 פרק ב': רכז מילואים  

 ם ותפקידיו רכז המילואי .2

 שום הוראות המוסד. לשם יירכז מילואים  מנהמוסד י (א)

הפרטים הדרושים לשם פנייה    ואתסטודנטים את שם רכז המילואים  ידיעת הביא לי  המוסד (ב)

 אליו. 

 מילואים יהיו אלה:  תפקידי רכז ה (ג)

ד ובתיאום עם המרצה, לאחר קבלת לסטודנטים לפי הוראות המוס  אמות תקביעת הה (1)

 פרק ג';בקשה להתאמות לפי 

 ען; רך ביצוד לצווסם הגורמים הרלוונטיים במ יאום עוע ההתאמות ותביצמעקב אחר  (2)

 א ביצוע ההתאמות;נושטיפול בתלונות סטודנטים ב  (3)

 
 1117תשע"א, עמ' ; ה320תשס"ז, עמ' ס"ח ה  2
 502התשס"ח, עמ'  ס"ח  3



  

המוסד (4) בין  צבא  תיאום  סטודנטהג-ובין  לבקשת  בקשר  לישראל  שירות ילדחי   נה  ת 

 ו, לרבות סיוע בהגשת הבקשה. מילואים או לקיצור

 ת תפקידו.סגרניין אחר הנמצא במסיוע לסטודנטים בכל ע (5)

 
 

 בקשה להתאמות  רק ג':פ

 ת התאמול הגשת בקשה .3

 ת. יקבע נוהל להגשת הבקשה להתאמומוסד  (א)

ם  ייש בקשה להתאמות לרכז המילוא אות המוסד יג סטודנט המבקש לקבל התאמות לפי הור (ב)

 סד. ובמ

 
 
 
 

 פרק ד': התאמות 

 יעדרות משיעורים ודחיית לימודיםה .4

ו  תיהגבלה, ולא ייפגעו זכויו, ללא  ירות המילואיםת שדר משיעורים בתקופסטודנט זכאי להיע (א)

או למתן    זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודותרך  בות לעניין דרישות נוכחות לצוכך, לר  בשל

 ן מיטיב. ציו

ירות מילואים בנסיבות חירום או במצב  ף קטן )א(, סטודנט ששירת שי בסע   רנוסף על האמו(   1)א

ן  יף קטסעשירות המילואים כאמור ב  חר תוםאחד, בסמוך לא ים  להיעדר מיום לימודמיוחד, זכאי  

שירות  ימי    10ל כל  , יהיה זכאי ליום היעדרות נוסף בשמיםי  10אם תקופת השירות עלתה על  זה, ו

 תום שירות המילואים. ות כאמור יהיה בסמוך לאחר רהיעד מילואים כאמור; כל יום

 

ב2)א או  שבן  הורה  סטודנט  שירו(   שירתו  זוגו  מ ת  זכאי  ת  יום    להיעדרילואים,  בכל  משיעורים, 

ובלא הגבלה החל מהשעה    10:30שעה  ד האים, למשך שתי שעות לימודים ע ת המילושירו  פתבתקו

וזכויו15:00 ז,  היעדרות  בשל  ייפגעו  לא  לרותיו  לב ,  נוכחות  דרישות  לעניין  לגשת  ות  זכאות  צורך 

 יון מיטיב. לבחינות, להגשת עבודות או למתן צ

 

מהלך סמסטר  מצטבר בחות בלפ ימים    10רות מילואים של  ירת שישר לסטודנט ששיאפמוסד   (ב)

סמסטר  קורס  או  יאללעניין  במהלך    20י  במצטבר  לפחות  הלימודיםימים  קורס    שנת  לעניין 

בש ונעדר  ה מכך    לשנתי,  את  לדחות  בקורס,  נוסף  שיעורים  תשלום  ללא  עליו  ולחזור  קורס 

וגו  ז  לסטודנט הורה שבן או בת  נתן גםעיף קטן זה תי בס  זכות כאמור  נבחן.  בתנאי שעדיין לא

ת בסעיף  (, בתקופות האמורו2ר בסעיף קטן )אאמוירות מילואים, בשל היעדרות, כירתו בשש

 זה. קטן 

וגו שירתו שירות מילואים בנסיבות  ( סטודנט הורה שבן או בת ז2ף )אי)ג(   נוסף על האמור בסע

אמור  כ  ימי שירות מילואים   10כל  ד בשל  ום לימודים אחמי   יוחד, רשאי להיעדר חירום או במצב מ

 ימי לימודים.   5-דר מיותר מהיעו בת זוגו, אך לא יהיה רשאי ל של בן א

 מטלות .5

שנקנעדר סטודנט   (א) במועד  מילואים  שירות  להב בשל  יידחגע  לו,  או בסמוך  מועד  שת מטלה  ה 

ה  להחלטת  בהתאם  חלופית  מטלה  או  המטלה  הימיםהגשת  במספר  שבהם  לפ  מרצה,  חות 

עד  המוחירום או במצב מיוחד, יידחה   בנסיבותואים ילהיה השירות שירות מ אים. במילו שירת

שבהם  10-ב הימים  במספר  או  במילו  ימים  סעיף שירות  הוראות  הגבוה;  לפי  ה  זקטן    אים, 



  

הורה  סטודנט  על  גם  בשירות    יחולו  או  מילואים  בשירות  שירתו  זוגו  בת  או  מילואים  שבן 

 תאמה. חד, בהם או במצב מיוירובנסיבות ח

ימים    14לואים  של  מי  של סטודנט שהפסיד, עקב שירות  כויותיו דרת זהסמוסד יקבע כללים ל (ב)

ם כאמור גם להסדרת  יכלל  עמוסד יקב  עלה משמונה עבודות.הגשתן של למ  ומעלה, את מועד

פסיד את  ך הואים כאמור ועקב כו של סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מיל זכויותי

 של למעלה משמונה עבודות. הגשתן מועד 

 

 כשרה מעשית י הריונים, סדנאות, סיורים וקורסת, סמינמעבדו .6

ש  או  ןנריויות מילואים מקורס במעבדה, סמ נעדר בשל שיר מוסד יאפשר לסטודנט  , סיור, סדנא 

  בהם ו יאפשר השתתפותו  ית, להשלים את שהחסיר או יפטור אותו מהשתתפותו, א הכשרה מעש 

ובתיאום עם המרצה  ר, למהון היתבי לא תשלום נוסף, בהתייחס  יותר לבמועד מאוחר   ת הקורס 

אובדבר;  גע  הנו פטור  השלמה,  יאפשר  במו  המוסד  גם  השתתפות  זה  בסעיף  כאמור  מאוחר  עד 

 (;2)א4ן או בת זוגו כאמור בסעיף לואים של ב ט הורה שנעדר בשל שירות מינסטודל

 

 ה בחינ .7

ות  בשל שירחינה  מבכן סטודנט הורה שנעדר  ו  ילואיםה בשל שירות מחינסטודנט שנעדר מב  (א)

 ד. ל מועד שהפסיכאי להיבחן במועד נוסף אחר עבור כ , זמילואים של בן או בת זוגו,

מילוא (ב) שירות  ששירת  שליסטודנט  במהל  10  ם  במצטבר  לפחות  או  ימים  הבחינות,  תקופת  ך 

הסמוך   הסמסטר  שבמהלך  שיסטודנט  הבחינות  מילואיםרת  לתקופת  ימי    10של    שירות 

ילואים בנסיבות  ת מאו סטודנט ששירת שירובמצטבר,  ימים    21או    ותמילואים רצופים לפח 

מיו במצב  או  של  חירום  תקופת    ימים  5חד  במהלך  לפחות,  בסמסטר  ובחינהרצופים  או  ת 

או   לה,  במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינו  21הסמוך  להיבחן  ימים במצטבר  זכאי  ת, 

הסמסטר, או בסמוך  ף בתום  ד נוסוען בו בתקופת הבחינות, במ להיבח  ורס שהיה אמורל קבכ

נתן גם לסטודנט הורה  אות כאמור תיארבעה חודשים לאחר תום הסמסטר; זכ ר מ לו ולא יאוח

 ור. ו שירתו שירות מילואים כאמ גת זובשבן או 

המי  (ג) שירות  תום  לאחר  יתקיים  הנוסף  הבחינה  שתינת מועד  באופן  שלואים  לסטודנט  ן  הות 

 לקראת הבחינה.  התכונןל

זכות הסטודנט לגשת לשני מועדי  את  בזכאות למועד נוסף כדי לשנות  ל, אין  ר לעימועל אף הא (ד)

 קורס, בהתאם לחוק. נה בלבד בכל בחי

 

 קדמת או עבודה המהווה דרישה מו  הבחינמהיעדרות  .8

ק של  מבחינה  מילואים  שירות  בשל  שנעדר  דרישה  סטודנט  המהווה  שבשל מוקורס  או  דמת 

כאיעדרותה בקורס  מטלה  הגיש  לא  זכמוו  ללמו ר,  בשאי  או  המתקדם  בקורס  תנאי  על  נה  ד 

  ה יף זע הוראות ס  ותו לפי כללים אלה.ה בהתאם לזכאהמתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטל 

 שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו. יחולו גם על סטודנט הורה 

 
 רסים ונוכחותלקות לימודים, רישום השלמ .9

ות  מצעבהשלמת חומר הלימוד שהפסיד באילואים  רות משיסייע לסטודנט שנעדר בשל  מוסד י (א)

 . או בכל דרך אחרת שיקבע המוסד, חומרי עזר מתן הדרכה, חונכות, שיעורי עזר

ל  צילומים או הדפסות ש  50  -ם זכאי להטבה שוות ערך לנט שנעדר בשל שירות מילואידסטו (ב)

 עדר.  שבו נ  ד, בעד כל יוםפסיחומר לימודים שה



  

בשל   (ג) שנעדר  משיסטודנט  שקיימילואים  רות  ככל  אפשרות,  למתן   בשעורים  ת,  זכאי  לצפות 

ה  שירות  עקב  או  שהפסיד  ככל  מילואים   יפעל,  מוסד  להם;  של    ,ניתןהלהאזין  מאגר  להכנת 

בקו ואפהרצאות  דיגיטאלית  במדיה  מרכזיים   וקורסים  מבואות  אליהם  רסי  גישה  שרות 

 דרך אחרת.  או בכל עות האינטרנט אמצב

שנעדר (ד) שיב  סטודנט  מילשל  ספר רות  בשאילת  לעדיפות  זכאי  ולאפשרות  ים  ואים  בספרייה 

ספרים   של  העולה  שאילה  הסמבכמות  בתקופה  הרגילה,  הכמות  לועל  המילואים,  שכה  ירות 

 לי המוסד. בהתאם לנוה

להי (ה) וצפוי  מילואים  לשירות  שזומן  ההרשמהסטודנט  בתקופת  ללק  עדר  זכאי  רישום  ורסים, 

 סד.י המו הלמוקדם לקורסים בהתאם לנו

 או בת זוגו.  ילואים של בןם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מו גזכאויות לפי סעיף זה יינתנ   )ו(
 

 הארכת לימודים  .10

תקנית  ימים לפחות במהלך תקופת לימודיו ה  150ם מצטבר של  סטודנט ששירת שירות מילואי  )א(  

תשלום נוסף בשל  או בכל  ימוד  ל  מסטרים, בלי שיחויב בשכרס  2-ב  יך את לימודיוהאר יהיה זכאי ל

 הארכה זו. 

שירתו  ס   )ב( זוגו  בת  או  שבן  הורה  מילואיטודנט  של  שירות  ב  150ם מצטבר  לפחות  הלך  מ ימים 

בשכר לימוד  זכאי להאריך את לימודיו בסמסטר אחד, בלי שיחויב    קופת לימודיו התקנית, יהיהת

 זו. הארכה לום נוסף בשל  תש או בכל

 

 ות  ת אקדמית זכודומלגות, מעונות ונקו .11

 כות לצורך מילואים כפעילות המזכה בנקודות ז רותמוסד יהיה רשאי להכיר בשי  (א)

 ינת זכאותו לקבלת מלגות;בח (1)

 ותו לקבלת מעונות.את זכ נבחי (2)

המוסד  בבחינת   (ב) ישקול  )א(  קטן  סעיף  לפי  הטבה  ליתן  השיקוליםהאפשרות  מכלול    את 

תן הטבה כאמור, יתחשב,  מוסד ליליט ההח ין ומידתיות מתן ההטבה;  ם לענינסיבות הנוגעיוה

ששירת תנ  בקביעת הימים  במספר  השאר,  בין  בשי  איה,  במשך הסטודנט  מילואים,  רות 

שב המילואים  תשיר  ההתקופה  שירות  ברציפות  של  ,  לטיבה  לב  בשים  והכל  השנים,  לאורך 

 . ההטבה והיקפה

ודות  זכה בנקלה כמהיחברתית וחינוכית למען הקעילות  ת סטודנטים בפרבומוסד המכיר במעו (ג)

יהיה רשאי  גם בשירות מילואים כפעילות המלה  זכות אקדמיות,  ב כיר  זכות  נקו   2  -זכה  דות 

 שיקבע.    םכללי אקדמיות לתואר, לפי 

 

 

 פרק ה': כללי 

  פרסום  .12

ובא (א) בידיעון  או  בשנתון  שנה  מדי  יפרסם  ממוסד  שלו  האינטרנט  ההוראות    סמךתר  ובו 

 לה. כללים א לפי  יםם לקבלת השירותים המיוחדוהדרכי

, הסגל  הסגל האקדמי  שנה את עיקרי המסמך, לידיעת חברי   כל   רכז המילואים יביא בפתיחת (ב)

 וסד. מים בטהמנהלי וציבור הסטודנ

 
 וסדקביעת מועד הוראות מ .13

 דים התשע"ג.ימומועד פתיחת שנת הל הוראות מוסד לפי כללים אלה ייקבעו לא יאוחר מ
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 פ"א תשלשנת הלימודים לוח שנה אקדמי 

(2020-2021 ) 
 

 בפקולטות השונות: יום הערכות
מנהל עסקים,  משפטים, 
 יה, בריאות, פסיכולוגחשבונאות

 ומדעי המחשב ומערכות מידע
 )שנה א' בלבד( 

  21.10.2020בין התאריכים   
 28.10.2020עד 

 ים פתיחת שנת הלימוד
 

 01/11/2020 חשוון בי"ד  יום ראשון,

 מועד מדויק יפורסם בהמשך  פתיחת שנה  אירוע
 

 חופש חנוכה
 

 13/12/2020 כסלו בכ"ז יום ראשון, 
 לא יתקיימו לימודים 

מה לשיעורים יום שיעורי השל
 שבוטלו בשל חופש חנוכה 

 

 31/01/2021   בשבט חי"  ,ראשוןיום 

 סיום סמסטר א'
 

 31/01/2021 בשבט  חי"  ,ראשוןיום 

 חופש פורים
 

 26/02/2021 אדר ב ד ", ישישייום 
לא יתקיימו מבחנים  

 ולימודים 
 פתיחת סמסטר ב'

 
 28/02/2021 באדר  ט"ז יום ראשון, 

 חופשת פסח
 

בניסן עד יום   י"א רביעי,יום 
 בניסן )כולל(  ב"כ ,ראשון

24/03/2021-04/04/2021 
 לא יתקיימו לימודים 

 07/04/2021 ניסן  "ה, כ רביעי יום  ולגבורהלשואה  ערב יום הזיכרון
)הלימודים יסתיימו בשעה  

18:00 ) 
 08/04/2021 בניסן  "ו, כחמישייום  טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה

  ין)הלימודים יופסקו ב
 ( 13:00-13:45) השעות

מערכות טקס יום הזיכרון לחללי 
 ישראל 

 ' באייר א, שלישייום 
 

13/04/2021 
  דים יופסקו בין)הלימו 

 ( 13:00-13:45) השעות
מערכות לחללי  ערב יום הזיכרון

 ישראל 
 

 ' באייר א, שלישייום 
 

13/04/2021 
)הלימודים יסתיימו בשעה  

16:00 ) 
ת  מערכולחללי  יום הזיכרון

   ישראל
 

 14/04/2021 ' באייר רביעי,  ב יום
 לא יתקיימו לימודים 

 יום העצמאות
 

 15/04/2020 אייר ביום חמישי, ג' 
 לא יתקיימו לימודים 

 יום הסטודנט
 

 תפורסם הודעה נפרדת  -יקבע בהמשך  
 

 חופשת שבועות
 

 16-17/05/2021 ו' בסיון-ימים ראשון ושני, ה'
 לא יתקיימו לימודים 

  – שיעורי השלמהימים ל
בשל ערבי לשיעורים שבוטלו 

 זיכרון וימי חג 

מסלולים  שיעורי השלמה ל בתמוז  ה-ג שלישי,  -ראשוןימים 
שלמדו בימים ראשון  

 13/06/2021 -יושלמו ב
שיעורי השלמה למסלולים  

שלמדו ביום חמישי יושלמו  
 14/06/2021 -ב

שיעורי השלמה למסלולים  
שלמדו ביום רביעי ושישי  

 15/06/2021 -ב יושלמו



  

  סיום סמסטר ב'
 

 15/06/2021   ה' בתמוז  שלישי,יום 

 טקס הענקת תארים 
 

 טרם נקבע 
 

    ת סמסטר קיץפתיח
 

 11/07/2021   ב' באביום ראשון, 

לימודים   -צום תשעה באב
 מתקיימים כרגיל 

 18/07/2021 ' באב ט, ראשוןיום 

 ראש השנה 
 

שני כ"ט באלול עד יום   יום 
 בתשרי ' רביעי ב

06-08/09/2021 
 לימודים לא יתקיימו 

יום רביעי ט' בתשרי עד יום   יום כיפור
 חמישי י' בתשרי 

15-16/09/2021 
 לא יתקיימו לימודים 

 * סיום סמסטר קיץ
 

 17/09/2021 תשרי ב י"א , שישייום 

 פ"בפתיחת שנת הלימודים תש
 

 טרם נקבע  

 
 ט.ל.ח 

 
 : הערות

נוכחות / היעדרות משיעורים במועדים  הודיים, יתקיימו לימודים. בימי צומות יהודיים וחגים לא י .1
 מפורט בתקנון הלימודים. הם בהתאם ל אלה

 עדי השלמה לשיעורים בסמסטר קיץ יעודכנו בהמשך. מו .2
סמסטר קיץ לסטודנטים בשנה שנייה ללימודים במערכות מידע וגם מדעי המחשב יסתיים   .3

 . 10.9.2021בתאריך 
 

 


