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תקנון משמעת – תלמידי עמותת "בני ברוך – קבלה לעם"

פרק ראשון: כללי
תקנון משמעת זה יחול על כל התלמידים לומדי הקבלה במסגרת עמותת "בני ברוך – קבלה לעם", )להלן : "העמותה"(.

פרק שני: כללי משמעת
התלמידים חייבים להקפיד על כללי התנהגות והמשמעת ההולמים תלמידים במסגרת הלימודית, וכן לפעול בהתאם לרוח העמותה ומטרותיה:

לכבד ולקיים את חוקי מדינת ישראל.. 1
לכבד את ערכי העמותה, את כלל הפועלים במסגרתה, מטעמה ובהרשאתה, ולהימנע מלפגוע בשלומם, בגופם וברכושם. . 2
למלא אחר הוראות והנחיות של עובדי ומתנדבי העמותה במסגרת מילוי תפקידם. . 3
לשמור על רכוש העמותה ועל הניקיון והסדר במתקניה.. 4
לשמור ולכבד את אופי העמותה וערכיה, ואת עובדת היותה מוסד לימודים.. 5
לשמור ולכבד את אופייה הא-פוליטי של העמותה, האוסרת על פעילות פוליטית במסגרת פעולותיה ובמתקניה.. 6

פרק שלישי: עבירות משמעת
עבירה על כללי המשמעת המפורטת בפרק השני לתקנון משמעת זה, תיחשב עבירת משמעת, בין אם בוצעה בין כותלי העמותה או מחוצה לה 

כמפורט להלן )"כללי המשמעת"(:

אי ציות לכללי המשמעת. . 1
התנהגות שאינה הולמת את מטרות העמותה וערכיה, בין בתוך כותלי העמותה והן מחוצה לה. . 2
פעילות עסקית או שיווקית במסגרת פעילות העמותה ומתקניה, כולל מתן הלוואות לתלמידים, מורים, עובדים ומתנדבים, שלא דרך העמותה ו/או . 3

אחד ממוסדותיה.
חלוקת חומר פרסומי, הסברתי, תעמולתי או אחר, במסגרת פעולות העמותה או במתקניה, ללא קבלת אישור מראש.. 4
התחזות או יצירת מצג שווא של כמי שפועל בשם העמותה או מייצג אותה באופן רשמי, ללא סמכות מפורשת לעשות כן.. 5
מסירת הצהרה כוזבת במסגרת טופס הרשמה ללימודים.. 6
אי תשלום חוב כספי לעמותה.. 7
אי קיום חוק מחוקי מדינת ישראל לרבות עבירה על פי חוק העונשין, ובמיוחד עבירה על פי חוק למניעת הטרדה מינית, והתנכלות כקבוע בחוק . 8

למניעת הטרדה מינית – התשמ"ח 1998.

פרק רביעי: עונשים
תלמיד אשר נמצא כי  עבר עבירת משמעת, צפוי לאחד או יותר מן העונשים הבאים: 

נזיפה או נזיפה חמורה. . 1
ביטול, איסור או קביעת תנאים להשתתפות בקורס ו/או בקורסים ו/או על נוכחות בשיעורים ו/או בהרצאות, ו/או כנסים. . 2
הרחקת התלמיד מפעילות העמותה ומסגרות הלימוד לתקופה מוגדרת או לצמיתות, לרבות אפשרות הטלת איסור כניסת התלמיד במשך . 3

תקופת ההרחקה למבני העמותה. 
לגבי כל העונשים המוזכרים לעיל, תהיה מוסמכת ועדת המשמעת לקבוע שיפעלו באופן מותנה, וכן לקבוע את תקופת התנאי.. 4
במידה והוטל על התלמיד העונש המותנה, שימומש במקרה שהתלמיד יעבור עבירה נוספת, תהיה ועדת המשמעת רשאית להפעיל את העונש . 5

שהוטל על תנאי.
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פרק חמישי: רשויות המשמעת 
א. רשויות המשמעת

רשויות המשמעת הינן: 
ועדת המשמעת.. 1
ועדת ערעורים. . 2

ב. ועדת המשמעת
ועד העמותה ימנה ועדת משמעת שתכלול לפחות שלושה חברים כחברי ועדת המשמעת. חברי ועדת המשמעת יכהנו לתקופה של שנתיים, 

וסמכותה של הוועדה תחול על כל תלמידי העמותה:
תלונה נגד תלמיד בגין עבירה משמעת תוגש בכתב לוועדת המשמעת.. 1
חברי ועדת המשמעת יבררו את התלונה תוך שמירה על כללי צדק טבעי, ומתן זכות טיעון לתלמיד הנילון ולמתלונן  לשם בירור העניין.. 2
הליך דיון:. 3

3.1 התלמיד הנילון יוזמן לדיון באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני כפי שרשומה במסמכי העמותה.   
3.2 בתחילת הדיון יקריא יו"ר ועדת משמעת את התלונה, ולאחר מכן תינתן לתלמיד הזדמנות להביא את עמדתו.  

3.3 הודה התלמיד בביצוע העבירה, ועדת המשמעת תחליט האם להטיל עליו את אחד מהעונשים המפורטים בתקנון משמעת זה.  
3.4 לא הודה התלמיד – יתקיים דיון. התלמיד יגיש לוועדת המשמעת את ראיותיו ורשאי הוא לזמן עדים הרלוונטיים לתלונה. ועדת    

 המשמעת רשאית אף היא להזמין עדים או להורות על המצאת מסמכים.
3.5 הודיע התלמיד כי אינו מגיע לבירור משמעתי או שהוזמן לבירור ולא הופיע ללא הצדק סביר, תברר ועדת המשמעת את התלונה בלא    

נוכחות התלמיד.
3.6 ועדת המשמעת תהיה רשאית לקבל החלטות ביניים עד לבירור הסופי של התלונה ובמסגרת זו להחליט גם על הרחקת התלמיד הנילון   

 באופן חלקי או מלא מהלימודים ומשאר הפעילויות בעמותה עד להחלטה סופית בעינינו.
ועדת המשמעת תיתן את החלטתה ברוב דעת בכתב, ותעביר העתק של ההחלטה לתלמיד הנילון והיא רשאית להעביר עותק למתלונן. כמו כן, . 4

תתייק העתק מהחלטתה בתיק האישי של התלמיד.
החלטת ועדת המשמעת תכנס לתוקפה מיד עם קבלתה. . 5
הדיונים בפני ועדת המשמעת יערכו בדלתיים סגורות, אלא אם כן יקבע אחרת בהחלטה מנומקת.. 6
ועדת המשמעת תקבע אם לפרסם את החלטתה או חלקים ממנה, ואם יהיה תוך ציון שם התלמיד או בעילום שם.. 7

ג. ועדת ערעורים
ועד  העמותה ימנה וועדת ערעורים שתכלול לפחות שלושה חברים.. 1
ועדת ערעורים תהיה מוסמכת:. 2

< לקבל את הערעור כולו או מקצתו, הן לעניין ההרשאה והן לעניין העונש.  
< לדחות את הערעור.  

< רשאית להחמיר בעונש.  
תוך 14 ימים מתוך מתן ההחלטה של ועדת משמעת, רשאי התלמיד להגיש ערעור בכתב לועדת הערעורים, ובו יפורטו נימוקי הערעור. במסגרת . 3

הערעור רשאי התלמיד הנילון לבקש לעכב את כניסתה לתוקף של ועדת משמעת עד הכרעה הסופית. ועדת הערעורים רשאית להיעתר 
לבקשה זו או לדחותה ללא צורך בקיום דיון בפני התלמיד/נילון בנושא זה.

המערער יוזמן לישיבת ועדת הערעורים ויוכל לטעון באופן ובדרך שתיקבע ועדת הערעורים. . 4
החלטת ועדת הערעורים תהיה סופית.. 5
ועדת הערעורים תקבע אם לפרסם את החלטתה או חלקים ממנה, ואם יהיה תוך ציון שם התלמיד או בעילום שם.. 6
החלטת ועדת הערעורים תינתן ברוב דעות ותעשה בכתב, והעתק ההחלטה יועבר לתלמיד, ועפ"י החלטת הועדה  יתוייק בתיקו האישי.. 7

ד. חנינה
על הרשאת התלמיד בעבירת משמעת, יהיה רשאי התלמיד לפנות בבקשה מנומקת בכתב לחנינה לועד העמותה.. 1
ועד העמותה מוסמך לחון את התלמיד או להקל בעונשו, בהחלטה מנומקת.. 2
חנן ועד העמותה את התלמיד, ייחשב התלמיד כמי שלא הורשע בעבירת משמעת  מזמן החנינה.. 3


