בע"ה

תקנו פעילות ציבורית בקמפוס אוניברסיטת בראיל
 .1מבוא
 1.1אוניברסיטת בר איל הוקמה בשנת תשי"ג ) (1953כמוסד להשכלה גבוהה ,שמטרתו לטפח
ולקד" את הלימוד ואת המחקר בכל ענפי התורה והמדע ברוח תורת ישראל ומסורת
ישראל .ציביונה הייחודי של האוניברסיטה בא לידי ביטוי ה בתחו" הלימודי וה בתחו"
הפעילות החברתית והתרבותית .האוניברסיטה דוגלת בפתיחות ובאחווה ,והיא קיבלה על
עצמה לתרו" לדמותה היהודית של החברה בישראל בדרכי נע" ,במענה ר ובסובלנות.
 1.2הקהילה באוניברסיטת בר איל כוללת אנשי סגל אקדמי ,עובדי" וסטודנטי" בעלי טווח
רחב ביותר של השקפות ,אמונות ודעות .האוניברסיטה מכירה בהבדלי" שקיימי" בי חברי
הקהילה האוניברסיטאית השוני" ,ומכבדת את זכות" להחזיק בהשקפות ,אמונות ודעות
שונות ,ולהביע אות במסגרת חוקי המדינה.
 1.3מטרת תקנו זה היא לקבוע נהלי" וכללי" לקיו" פעילות ציבורית ופוליטית בקמפוס כדי
לאפשר חופש ביטוי מירבי ,בכפו %להקפדה על חוקי המדינה ,להבטחת הבטחו ,למניעת
הפרעות ושיבושי" למהל התקי של ההוראה ,המחקר והעבודה באוניברסיטה ,לשמירה
על שלמות המתקני" והציוד ,הסדר ,הנקיו והגינו ותו כיבוד אופייה המיוחד של
האוניברסיטה ושמירה על ההרמוניה והסובלנות בקמפוס.
 1.4התקנו אינו עוסק בפעולות היזומות על ידי האוניברסיטה עצמה או על ידי יחידה
מיחידותיה.

 .2הגדרות
 .2.1סטודנט – מי שרשו" ללימודי" באוניברסיטה במעמד של תלמיד מ המניי.
 .2.2עובד אקדמי – עובד המועסק בהיק %של חצי משרה לפחות באחד המסלולי" האקדמיי"
של האוניברסיטה ,למעט מורה מ החו(.
 .2.3עובד מינהלי – עובד המועסק כעובד קבוע ,על פי חוזה או על פי כתב מינוי ,ואינו עובד
אקדמי.
 .2.4מבקש – אגודת הסטודנטי" באמצעות נציגיה ,תא סטודנטי" באמצעות נציגיו ,סטודנט,
עובד אקדמי או עובד מינהלי.
 .2.5הוועדה – הוועדה לאישור פעילות ציבורית האמורה בתקנו זה.
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 .2.6הגור המוסמ – הרקטור ,ביחס לבקשה המוגשת על ידי עובד אקדמי; המנכ"ל ביחס
לבקשה המוגשת על ידי עובד מינהלי; דיק הסטודנטי" ביחס לבקשה המוגשת על ידי
סטודנט ,תא סטודנטי" או אגודת הסטודנטי".
 .2.7תקנו המשמעת – תקנו המשמעת החל על המבקש ,בהתא" לשיוכו.
 .2.8הדיק – דיק הסטודנטי".
 .2.9מודעות ולוחות המודעות – לרבות אלקטרוניי" ,במערכת הממחושבת של האוניברסיטה או
על גבי מסכי" הפזורי" בקמפוס.
.3

.4

הוועדה לאישור פעילות ציבורית
3.1

הוועדה לאישור פעילות ציבורית תורכב כדלקמ :

3.2

רקטור האוניברסיטה ,יו"ר

3.3

מנכ"ל האוניברסיטה

3.4

דיק הסטודנטי"

3.5

היוע( המשפטי

3.6

ראש מחלקת בטחו ,בטיחות ושירותי" או נציגו

3.7

איש ציבור ,חבר הוועד המנהל ,שימונה על ידי יו"ר הוועד המנהל.

רישו תאי
 .4.1סטודנטי" המעונייני" לקיי" פעילות ציבורית סדירה במהל שנת הלימודי" רשאי" להירש"
כ"תא סטודנטי"" .רישו" התא מותנה בהצטרפות של  100סטודנטי" לפחות כחברי" בתא
ובהגשת טופס "בקשה לרישו" תא סטודנטי"" )נספח א'( וטופס "התחייבות של ראשי תא"
)נספח ב'( ,ממולאי" וחתומי" כנדרש ,ללשכת דיק הסטודנטי" .דיק הסטודנטי" יהיה
רשאי לדרוש פרטי" נוספי" ביחס לפעילות התא וחבריו ,לצור בדיקת הבקשה .הרישו"
יהיה תק %לאותה שנת לימודי" בלבד.
 .4.2תא רשו" יציי את ש" התא המלא ואת שמות נציגיו בכל בקשה לקיו" פעילות ציבורית ובכל
מסמ או פרסו" היוצא מטע" התא .ש" התא המלא יכלול בסופו את הציו "תא
סטודנטי"".
 .4.3תאי" רשומי" יהיו זכאי" לעדיפות בהקצאת שטחי" לפעילות ציבורית.
 .4.4לא יותר רישו" של תא ששמו ,מטרותיו או פעילותו ה" בניגוד לחוק.
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 .5פעילות ציבורית בשטחי הקמפוס
פעילות ציבורית בשטחי הקמפוס או באמצעות מתקניו תתאפשר ,בכפו %להוראות תקנו
זה ,בדרכי" הבאות:
 .5.1פרסו" מודעות.
 .5.2הפצת חומר כתוב.
 .5.3הצבת שולחנות הסברה ,לרבות החתמה על עצומות.
 .5.4קיו" הרצאות ,דיוני" ומפגשי" באולמות סגורי".
 .5.5קיו" התכנסות ,התקהלויות והפגנות בשטח האוניברסיטה תחת כיפת השמי".

 .6תנאי מוקדמי לקיו פעילות ציבורית
 .6.1כל פעילות ציבורית בקמפוס האוניברסיטה תהיה כפופה לתנאי" הבאי":
.6.1.1

אי בפעילות עבירה על דיני מדינת ישראל ,ואי היא עומדת בסתירה לנהלי
האוניברסיטה או פוגעת באופיה המיוחד ,לאור מטרותיה ועקרונותיה ,הקבועי"
בתקנו ההתאגדות שלה.

 .6.1.2אי בפעילות משו" שימוש לרעה בשמה של האוניברסיטה.
 .6.1.3הפעילות אינה מעוררת חשש סביר להפרעה למהל התקי של הלימודי",
ההוראה ,המחקר או העבודה באוניברסיטה.
 .6.1.4מארגני הפעילות וקהל המשתתפי" )למעט נואמי"( שייכי" לקהילת
האוניברסיטה.
 .6.1.5הפעילות מיועדת לחברי קהילת האוניברסיטה.
 .6.1.6הפעילות אינה מעוררת חשש סביר לפגיעה בשלו" הציבור ,בבטחונו ובבטיחותו.
הפעילות תקוי" בתנאי" שיבטיחו שמירת שלו" הציבור ובטחונו ובתיאו" ע"
מחלקת הביטחו של האוניברסיטה.
 .6.1.7קיו" הפעילות ,תו שמירה על שלו" הציבור ובטחונו ,אינו חורג ממסגרת
אמצעיה ,אפשרותה ויכולתה הפיזית הסבירה של האוניברסיטה ,והפעילות
המבוקשת לא תגרו" נזק לרכוש האוניברסיטה ,לרבות מבני" ,גדרות ,גני"
ושטחי ציבור אחרי".
 .6.1.8הפעילות אינה למטרות מסחריות.
 .6.2אי במת אישור לקיו" פעילות משו" הסכמה לתוכנה או נטילת אחריות מצד
האוניברסיטה.
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 .7פרסו מודעות
 .7.1לוחות המודעות בקמפוס מיועדי" למודעות מטע" קהילת האוניברסיטה שעניינ" תרבות,
חברה ,פעילות ציבורית ושירותי" המוצעי" לסטודנטי" ו/או עובדי" ואינה מיועדת
למטרות מסחריות או מייצגת פעילות מסחרית.
 .7.2אסורה תליית מודעות שיש בתוכנ משו" עבירה על החוק או על התנאי" המפורטי" לעיל
לקיו" פעילות ציבורית.
 .7.3מודעות נית לפרס" א ורק על גבי לוחות המודעות המיועדי" לכ ,כמפורט ברשימה
המצורפת כנספח ג' לתקנו זה ,כפי שתעודכ מעת לעת על פי החלטה של מנכ"ל
האוניברסיטה; המבקש לפרס" מודעות על גבי לוחות המודעות שנועדו לכ יביא את
המודעות לאישור הגור" המוסמ .אגודת הסטודנטי" פטורה מקבלת אישור פרטני
למודעותיה ,אול" מובהר כי האגודה כפופה לכל שאר הכללי" החלי" על פרסו" מודעות,
ובמקרה של חריגה מכללי" אלה יהיה רשאי הגור" המוסמ לית לה הוראות שונות בעניי,
לרבות הוראות להסרת המודעות החורגות ופעולות נוספות ,לפי שיקול דעתו.
פרסו" מודעות ,בכפו %לקבלת אישור כאמור לעיל ,ייעשה בידי המבקש או שלוחיו; תליית
מודעות "מסחריות" בנושאי" פרטיי" בלבד ,כגו מכירת טובי ,הצעות עבודה וכו' ,מותרת א
ורק במקומות המיועדי" לכ ,כמפורט בנספח ג' לתקנו זה ,כפי שיעודכ מעת לעת על פי החלטה
של הוועדה לאישור פעילות ציבורית או הגור" המוסמ.
 .7.4גודל מודעה לא יעלה על  40ס"מ  60 Xס"מ ,והוועדה לאישור פעילות ציבורית או מי
שהוסמ על ידיה לעניי זה רשאי" לקבוע הגבלות או הקלות לעניי גודל המודעה ,תדירות
הפצתה ומספר המודעות וסדרי נוהל אחר לפי שיקול דעת".
 .7.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אי לתלות מודעות על לוחות של פקולטאות ובתי הספר,
המיועדי" לפרסו" ידיעות הקשורות ללימודי" בלבד.
 .7.6על כל מודעה חייב להיות מודפס ש" מלא ונכו של הגור" האחראי לתוכנ .אי להוסי%
פרטי" אלה בכתב יד למודעות שהודפסו על ידי גור" חיצוני כלשהו.
 .7.7חל איסור מוחלט על הדבקת מדבקות )סטיקרי"( ,פליירי" ,קשירת בלוני" או הפרחת" ,או
פרסו" הודעות בכל דר אחרת שאיננה פרסו" מודעות על גבי לוחות המודעות בתנאי"
האמורי" בתקנו זה.
 .7.8על מודעות תעמולה לבחירות לאגודת הסטודנטי" יחולו בנוס %להוראות לעיל ג" ההוראות
הבאות:
 .7.8.1מודעות כאמור תפורסמנה א ורק על גבי לוחות מודעות מיוחדי" שיועדו לפרסו"
תעמולה לבחירות לאגודת הסטודנטי" ,כמפורט בנספח ג' לתקנו זה ,כפי שיעודכ
מעת לעת על פי החלטה של הוועדה לאישור פעילות ציבורית או הגור" המוסמ.
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 .7.8.2החלק המקסימלי של לוחות המודעות הנ"ל ,שיוקצב לכל תא סטודנטי" ,ייקבע על
ידי אגודת הסטודנטי" ,בכפו %לאישורו של הגור" המוסמ.
 .7.9כרזות ,בכמות ובגודל ,שייקבעו על ידי אגודת הסטודנטי" ושיאושרו על ידי הוועדה
לאישור פעילות ציבורית או הגור" המוסמ ,ייתלו א ורק במקומות המותרי" לכ,
כמפורט בנספח ג' לתקנו זה ,כפי שיעודכ מעת לעת על פי החלטה של הוועדה לאישור
פעילות ציבורית או הגור" המוסמ ועל פי אישור פרטני של הגור" המוסמ.
.7.10

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנו זה ועל פי די ,האוניברסיטה רשאית להסיר כל

אמצעי פרסו" שהופ( בניגוד להוראות התקנו ,ולחייב את האחראי "/לפרסו" בהוצאות
הכרוכות בכ.

 .8פעילות הסברה
 .8.1אישור פעילות הסברה
.8.1.1

.8.1.2

הצבת שולחנות הסברה ,החתמה על עצומות או עמדות חלוקה של חומר הסברה
)להל" :פעילות הסברה"( טעונות אישור הגור" המוסמ ,בכפו %לתנאי" המוקדמי"
לקיו" פעילות ציבורית המפורטי" בתקנו זה.
לבקשה לקיו" פעילות הסברה יצורפו דוגמאות מדויקות של כל כרוז או חומר הסברה
שיחולק ,ושל כל עצומה שתוצע לחתימה.
 .8.1.3אישור הגור" המוסמ לפעילות ההסברה יינת בהתא" לכללי" הבאי":
 .8.1.3.1מקומות המותרי" לפעילות הסברה יהיו כמפורט בנספח ד' לתקנו
זה ,כפי שיעודכ מעת לעת על פי החלטה של הוועדה לאישור פעילות
ציבורית או הגור" המוסמ.
 .8.1.3.2פרקי זמ מקסימאליי" לשולחנות הסברה ולעמדות חלוקה של חומר
הסברה :לסטודנטי" בודדי" ,לתאי סטודנטי" ולעובדי" אקדמיי"
ומינהליי" – שבוע בחודש; לאגודת הסטודנטי" – ללא הגבלת זמ.
 .8.1.4הרשות להציב שולח מתייחסת לשולח משרדי שמידותיו אינ עולות על 150
ס"מ אור 100 ,ס"מ רוחב 100 ,ס"מ גובה.
 .8.1.5בתו" יו" הפעילות המבקש אחראי לנקות השטח סביב שולח ההסברה או
עמדת החלוקה ולהחזיר את השולח למקו" ריכוז שייקבע על ידי הגור"
המוסמ ,מש" יוכל להחזירו למחרת לשטח ,ע" חידוש הפעילות ,הכל
בהתא" לתנאי" שנקבעו באישור .
 .8.1.6האישור מוגבל לשולח אחד בלבד.
הוועדה לאישור פעילות ציבורית רשאית לקבוע ,מעת לעת ,כללי" נוספי" ביחס
למקומות ,למועדי" ולפרקי הזמ המקסימאליי" המותרי" לפעילות הסברה .כללי"
אלה יפורסמו באתר האוניברסיטה .מספר עמדות חלוקה של חומר כתוב ומספר
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שולחנות הסברה שיוצבו במסגרת תעמולה לקראת הבחירות לאגודת הסטודנטי"
ייקבעו על ידי אגודת הסטודנטי" ,באישור הגור" המוסמ.
 .8.2הפעלת השולח
 .8.2.1השולח יכול לשמש לחלוקת חומר הסברה ,החתמה על עצומות ,הצגת עמדות
ודעות כתובות והצמדת מודעות ,ובלבד שלא יחרגו משטח השולח ,ושנית
יהיה להסיר לחלוטי ,מבלי להזיק לשולח.
 .8.2.2שולחנות ההסברה ועמדות החלוקה יישאו באופ ברור את שמו של הגור"
שמטעמו ה" מתקיימי" .כ ג" חומר ההסברה המוצג או מופ( בה" .חומר
הסברה מטע" תא סטודנטי" יישא באופ ברור את שמו של התא ,ביחד ע"
המילי" "תא סטודנטי"".
 .8.2.3כללי" לקיו" פעילות הסברה
המבקש אחראי לכ ש:
 .8.2.3.1פעילות ההסברה תתבצע בהתא" לכללי" האמורי" בתקנו זה
ביחס לפעילות ציבורית ותו היצמדות לחומר שהוגש במסגרת
הבקשה ושאושר על ידי הגור" המוסמ ולתנאי האישור.
 .8.2.3.2פעילות ההסברה תיעשה בצורה תרבותית ושקטה תו הימנעות מכל
פעולה שיש בה כדי לגרו" להפרעה לסדר הציבורי;
.8.2.3.3הפעילות תיעשה תו שמירה על הסדר והניקיו;
.8.2.3.4יש להימנע מהתכנסויות יזומות סביב השולח או העמדה.
.8.2.3.5חל איסור על הדלקת נרות או שימוש בנפיצי" ,מקימי רעש ועזרי"
אחרי" כיו"ב .
 .8.2.4השולח או העמדה לא ישמשו כבמה לנאומי" ,ולא ייעשה בה" ובסביבת"
שימוש במגבירי קול לסוגיה" השוני".
 .8.2.5כל מבקש אחראי לכ שהפעלת השולח וחלוקת חומר ההסברה ייעשו בדר
שאי בה משו" עבירה על חוקי המדינה או הסתה לעבור על חוקי המדינה.

 .9אסיפות והפגנות תחת כיפת השמי
 .9.1התכנסות לאסיפה או להפגנה תחת כיפת השמי" יכולה להתקיי" ,בכפו %לתנאי" הקבועי"
בתקנו זה לקיו" פעילות ציבורית ,ועל פי אישור כנדרש בתקנו זה ,א ורק במקו" או
במקומות ובמועדי" המפורטי" בנספח ה' לתקנו זה ,כפי שיעודכ מעת לעת על פי החלטה
של הוועדה לאישור פעילות ציבורית או הגור" המוסמ .הגור" המוסמ רשאי לאפשר
התכנסות כאמור במקו" או במועד אחר ,א" מצא כי הדבר נדרש לאור נושא הפעילות או
משיקולי" ענייניי" של האוניברסיטה.
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 .9.2בהתכנסות יכולי" להשתת %סטודנטי" ,עובדי" אקדמיי" ומינהליי" מאוניברסיטת בר
איל בלבד .תותר השתתפות של אנשי" מחו( לקהילת האוניברסיטה רק לגבי נואמי".
 .9.3אי להשתמש באמצעי כריזה או הגברה מכל סוג שהוא ,אלא בכפו %לתנאי" שייקבעו על
ידי הגור" המוסמ.
 .9.4המבקשי" אחראי" לכ שהאסיפה תקוי" תו שמירת נהלי האוניברסיטה ,שמירה על
הסדר והניקיו ועל הסדר הציבורי ומניעת הפרעה לפעילות הלימודי" והעבודה הסדירי"
של האוניברסיטה; כמו כ אחראי" המארגני" לדאוג לכ שהאסיפה תקוי" תו שמירת
חוקי המדינה.

 .10הקצאת חדרי ואולמות
 .10.1האוניברסיטה תשתדל לאפשר ,במידת יכולתה ,לקבוצות סטודנטי" ועובדי" לעשות שימוש
בחדרי לימוד ואולמות לצורכי פגישות ,הרצאות ,דיוני" ומפגשי" בכפו %לאישור מראש על
פי תקנו זה – וכנגד תשלו" על פי תעריפי" שייקבעו על ידי הנהלת האוניברסיטה:
 .10.1.1פגישות ,הרצאות ,דיוני" ומפגשי" כאמור יתקיימו רק במועדי" שאושרו על ידי
הגור" המוסמ או הוועדה ,לאור החשיבות של קיו" הפעילות באותו מועד
ובהתחשב בשאר הפעילויות המתקיימות באוניברסיטה ובשיקולי" ענייני" של
האוניברסיטה.
 .10.1.2השימוש הנ"ל בחדרי" ובאולמות מיועד א ורק לתלמידי האוניברסיטה
ועובדיה; על א %האמור ,יותר למארגני האירוע להזמי לא יותר מ 151מוזמני"
מחו( לקהילות האוניברסיטה.
מארגני האירוע יעבירו לגור" המוסמ את רשימת המוזמני" ,לרבות פרטי" מזהי" ,לא
יאוחר משבעה ימי עבודה לפני מועד האירוע.
 .10.1.3למארגני האירוע שמורה הזכות להגדיר את האירוע כפתוח לכלל ציבור
הסטודנטי" או העובדי" או כמיועד רק לסטודנטי" ,ולעובדי" ושיוזמנו על1ידי
המארגני" .עניי זה חייב להיות מובהר בפרסו" לקראת האירוע.
 .10.1.4החדרי" והאולמות בבית הסטודנט ישמשו א ורק לפעילות חברה ותרבות; לא
יאושר קיו" של כל פעילות פוליטית בחדרי" אלה.
 .10.1.5המבקש לבטל הזמנת חדר או אול" יודיע על כ בכתב לגור" המוסמ לא יאוחר
מיו" עבודה אחד לפני מועד האירוע .בכל מקרה ,המארג יישא בכל הוצאות
ביטול האירוע ,במידה ויהיו כאלו.
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 .11נוהל הגשת בקשה לקיו פעילות ציבורית
.11.1

מבקש ,המעוני לקיי" פעילות ציבורית ,בכל אחת מהדרכי" האמורות בתקנו זה,

יפנה לגור" המוסמ באמצעות טופס "בקשה לקיו" פעילות ציבורית" )נספח ו'( ,חתו"
כנדרש על כל נספחיו ,ויקיי" את הפעילות רק לאחר שקיבל אישור בכתב לקיומה כאמור
בתקנו זה.
.11.2

מועדי"
 .11.2.1בקשה להקצאת חדר או אול" תוגש לפחות שבעה ימי עבודה לפני מועד האירוע.
 .11.2.2בקשה לקיו" אסיפה או פעילות הסברה תוגש לפחות שבעה ימי עבודה לפני
המועד לקיו" הפעילות.
 .11.2.3בקשה לפרסו" מודעות תעמולה לבחירות לאגודת הסטודנטי" תוגש לפחות
שבעה ימי עבודה מראש.
 .11.2.4במקרי" חריגי" נית להגיש בקשה מנומקת לקיו" פעילות דחופה בזמ קצר
מהנקוב לעיל.

.11.3

תוכ הבקשה ומסמכי חובה שיצורפו אליה
בקשה תכלול את הפרטי" והמסמכי" הבאי":
 .11.3.1תיאור אופי הפעילות המתוכננת ,המועד והמיקו" המוצעי" ,שמות ופרטי"
מזהי" של האישי" המרכזיי" שייטלו בה חלק ועיסוק" ,שמות ופרטי" מזהי"
של הנואמי" וכ של המשתתפי" מחו( לקהילות האוניברסיטה ומספר
המשתתפי" הצפוי .בקשה לקיו" פעילות הסברה תכלול ג" דוגמאות נכונות של
חומר ההסברה ,כשעל גביו הפרטי" הנדרשי" על פי תקנו זה.
 .11.3.2שמותיה" ,כתובת" ופרטי זהות" האישית של המבקשי" )באגודת הסטודנטי"
ותא סטודנטי" – פרטיה" של נציגי גופי" אלה ביחד ע" פרטי הגו (%ומארגני
הפעילות ,אשר יחתמו על הבקשה ובכ יקבלו על עצמ" אחריות אישית לקיו"
הפעילות בכפו %לתקנו זה.
 .11.3.3התחייבות המבקשי" ונציגיה" בנוסח המפורט בנספח ו' לתקנו זה ,או בנוסח
אחר שייקבע על ידי הוועדה לאישור פעילות ציבורית ,חתומה כנדרש .היה
המבקש תא סטודנטי" או אגודת הסטודנטי" ,תיחת" ההתחייבות על ידי ראשי
הגו) %שניי" לפחות(.
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 .12נוהל הדיו בבקשה לקיו פעילות ציבורית
בקשה ,שנחתמה ושהוגשה כנדרש ,תטופל באופ הבא:
.12.1

הגור" המוסמ יחליט בבקשה ,לאחר שיתייע( ,כמפורט להל ,בראש מחלקת בטחו,
בטיחות ושירותי" ,במנכ"ל האוניברסיטה ,ובכל גור" רלבנטי אחר שימצא לנכו ,יבדוק
את הפרטי" הקשורי" לפעילות המבוקשת ,וימסור למבקש את תשובתו תו שלושה ימי
עבודה.

.12.2

העתקי התשובה יועברו ליו"ר הוועדה ולמחלקת קשרי חו(.

הגור" המוסמ יבדוק את הבקשה על פי העקרונות המנחי" המפורטי" בתקנו זה ועל
.12.3
פי שיקולי" רלבנטיי" אחרי" כפי שיימצא לנכו .במסגרת השיקולי" תינת עדיפות
לבקשות המוגשות על ידי אגודת הסטודנטי" ותאי סטודנטי" ,על פני כאלו המוגשות על
ידי סטודנטי" בודדי".
סבר הגור" המוסמ כי יש לאשר את הבקשה ,יעבירנה להתייחסות ראש מחלקת
.12.4
בטחו ,בטיחות ושירותי" ,ובמקרה בו נדרשת הקצאת משאבי" ,כמו שולחנות ,חדרי"
ואולמות  1ג" להתייחסותו של המנכ"ל .ראה גור" מהגורמי" הנ"ל מניעה לקיו"
הפעילות באופ ו/או במועד המבוקש ,יציינה ויציע ,במידת האפשר ,דרכי" או מועדי"
חלופיי" .התייחסותו של כל גור" מהגורמי" הנ"ל תימסר לגור" המוסמ במועד
המאפשר לו להשיב למבקש בתו שלושה ימי עבודה מהגשת הבקשה.
כל אחד מהגורמי" הנ"ל – הגור" המוסמ ,המנכ"ל וראש מחלקת בטחו ,בטיחות
.12.5
ושירותי" 1רשאי לדרוש מהמבקש פרטי" ,הבהרות או נתוני" נוספי" כפי שיידרש.
.12.6

סבר הגור" המוסמ ,כי מפאת נסיבות הפעילות הציבורית ,אופיה או דר ביצועה
המבוקש יש לדו בבקשה בוועדה ,יפנה ,בתו שני ימי עבודה מקבלת הבקשה ,ליו"ר
הוועדה .יו"ר הוועדה יזמ את חבריה לש" דיו בבקשה ,או יפי( הבקשה לצור קבלת
החלטה בכתב .הוועדה תת החלטתה לאחר שתקבל התייחסות" של הגור" המוסמ,
המנכ"ל וראש מחלקת בטחו ,בטיחות ושירותי" ולא יאוחר מתו חמישה ימי" מעת
שהוגשה הבקשה לגור" המוסמ.

 .13החלטה לגבי הבקשה
החלטת הוועדה ,או הגורמי" המאשרי" כאמור לעיל ,תכלול את הפרטי" הבאי":
 .13.1היתר או דחייה של הבקשה לקיו" הפעילות הציבורית או קבלתה בסייגי" או בתנאי";
דחיית הבקשה או קבלתה בשינויי" ינומקו בכתב.
.13.2

תנאי" וסייגי" לקיו" הפעילות ,לרבות התניית קיומה בהסדרי ביטחו הולמי" ,הצבת
סדרני" ,שומרי" וכיו"ב ו/או בקבלת התחייבויות ,בטחונות וכיו"ב מאת המבקש.
המבקש יישא בכל הוצאות הביטחו הכרוכות בקיו" הפעילות על פי קביעת קצי
הביטחו.
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הקצאת שטחי" ואולמות או מתקני" אחרי" בקמפוס לצור קיו" הפעילות
.13.3
הציבורית ,והתערי %שקבעה לכ הנהלת האוניברסיטה .רשימת התעריפי" תפורס"
באתר האוניברסיטה.
הוראות בעניי מספר מירבי של משתתפי" ,מיקו" הפעילות ,נוהלי מכירת כרטיסי",
.13.4
שימוש באמצעי" אורקוליי" ,הפעלת מזנוני" וכיו"ב.
 .13.5פירוט המועדי" והשעות בה" תותרנה הפעילויות הציבוריות.
 .13.6אי במת אישור לפעילות כלשהי משו" הסכמה ע" תוכ הפעילות .האוניברסיטה אינה
אחראית בכל דר שהיא למשתמע מתוכ הפעילות ,ג" א" הפעילות נעשית באישור.
 .13.7אי באישור האוניברסיטה כדי לפטור את המארגני" מהשגת ההיתרי" והאישורי"
הנדרשי" לקיו" הפעולות על1פי די ,ומחובת" לשמור על הוראות כל די  1ומבלי לגרוע
מכלליות הדברי"  1בכל הקשור לזכויות יוצרי" ,רעש ומפגעי" סביבתיי" ,רשיונות,
היתרי" וחוקי עזר שוני".
 .13.8אי באישור האוניברסיטה כדי לפטור את המארגני" ,המשתתפי" והאחראי" מחובת"
לשפות את האוניברסיטה ולפצותה בגי כל נזק שייגר" לה עקב הפעילות.

 .14ערעור
 .14.1החליט הגור" המוסמ שלא לאשר קיו" הפעילות הציבורית ,או לקיימה בסייגי" או
בתנאי" ,רשאי המבקש להגיש ערעור מנומק בכתב על החלטה זו באמצעות יו"ר הוועדה
בתו שבעה ימי".
 .14.2יו"ר הוועדה רשאי לדחות את הערעור או לזמ את חבריה לצור דיו בערעור .הוועדה
תדו בערעור והחלטתה תימסר למערער בכתב.

 .15ביטול אישור
 .15.1הוועדה וכל גור" מאשר על פי תקנו זה רשאי" להורות על הפסקת פעילות א" הופרו
תנאי האישור או א" התגלתה חריגה מהאישור או ממטרות הפעילות/התא.
 .15.2נשיא האוניברסיטה רשאי להורות ,לתקופה שלא תעלה על  30יו" ,על השעיית פעילות
ציבורית בקמפוס או בחלקו א" לפי דעתו קיימי" שיקולי" של שמירת שלו" הציבור.
הארכת תקופת ההשעייה טעונה החלטה מנומקת של ועדה בה חברי" הנשיא ,הרקטור
והמנכ"ל.

 .16העמדה לדי משמעתי
הפרת נהלי" אלה או הפרת הוראה שניתנה על פיה" או הפרת תנאי שהוטל על עריכת
.16.1
אחת הפעילויות המוסדרות בנהלי" ,מהווה עבירת משמעת ,ה מצד המפר בפועל וה מצד
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האחראי" לפעילות לפי תקנו זה ,ועשויה לעבור לטיפולה של ועדת המשמעת המתאימה,
וזאת – מבלי לפגוע בזכויות האוניברסיטה לפעול ג" במישורי" אחרי" על פי כל די.
מבלי לגרוע מהאפשרות לקיי" הלי משמעתי ו/או לפעול במישורי" אחרי" ,רשאי
.16.2
הגור" המוסמ לשלול מסטודנטי" או מהתא שה" מייצגי" ומעובדי" ,אשר הפרו נהלי"
אלה או הוראה על פיה" ,או תנאי מתנאי אישור ,את הזכות לערו פעילות ציבורית
לתקופה שלא תעלה על  120יו" .החלטה כאמור תתקבל רק לאחר שניתנה לסטודנט או
לעובד או לנציגי התא הזדמנות לטעו את טענותיה" לפני הגור" המוסמ.

 .17אחריות מארג הפעילות ומשתתפיה
המשתתפי" בפעילות ישמרו על הסדר ,על הניקיו ועל רכוש האוניברסיטה ,יישמעו

.17.1

להוראות האוניברסיטה ולמארגני הפעילות ,ויקפידו לנהוג בהתא" לתקנות האוניברסיטה
ולפי כל די.
מגישי כל בקשה שאושרה יהיו אחראי" לסדר ,לניקיו ,לשמירה על רכוש
.17.2
האוניברסיטה לשמירה על כ שהפעולה תקוי" בהתא" למבוקש ולמאושר בלבד ותו
ציות להוראות האוניברסיטה ,ולהחזרת שטחי האוניברסיטה ומתקניה ,אשר הועמדו
לצור קיו" הפעילות ,למצב בו היו או נמסרו לפני הפעילות .כמו כ יהיו ה" אחראי"
להקפדה על תקנות האוניברסיטה ולשמירה על רכושה ,וכ לשמירה על הוראת כל די,
לרבות ומבלי לגרוע מכלליות הדברי" ,בנושא זכויות יוצרי" ,רעש ומפגעי" סביבתיי",
רשיונות להיתרי" וחוקי עזר שוני".
יו"ר אגודת הסטודנטי" וסגניו אחראי" לכל פעילות ציבורית שאורגנה על ידי אגודת
.17.3
הסטודנטי" ,לרבות לכל פרסו" שהופ( במסגרת זו .הוא הדי ביחס לראשי תא סטודנטי"
בכל הנוגע לפעילות שאורגנה על ידי התא.
מבלי לגרוע מהוראות כל די ,יהיו מארגני הפעילות חייבי" לשפות את האוניברסיטה

.17.4

ולפצותה בגי כל נזק שייגר" לה עקב הפעילות.
המבקש לקיי" פעילות ציבורית – וכאשר המבקש הינו גו ,%ג" נציגיו באופ אישי –

.17.5

יחתו" על כתב התחייבות לפיו הוא מקבל עליו אחריות לכל הוצאה או נזק שייגרמו
לאוניברסיטה או למי מטעמה כתוצאה מהפעילות או בקשר אליה זולת א" הוכיח כי עשה
כל שנית כדי למנוע הוצאה או נזק כאלה ,ומתחייב לשפות את האוניברסיטה על כ )כתב
שיפוי מצ"ב כנספח ז'( החתימה מהווה תנאי מוקד" לטיפול בבקשה ולקיו" הפעילות.
המבקש לקיי" פעילות ציבורית נושא באחריות לכל נזק שייגר" לאול" ,לחדרי",
.17.6
למבני" ,לציוד ,לגני" ולשטחי ציבור כתוצאה מקיו" הפעילות הציבורית ,אלא א" כ
יוכח כי למבקש לא הייתה אחריות ישירה לנזק שנגר".

 .18שונות
אי בהוראות תקנו זה כדי לגרוע מהוראות תקנוני" אחרי" של האוניברסיטה.
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נספח א'

בקשה לרישו תא סטודנטי
אנו הח"מ ,מבקשי" לרשו" את תא הסטודנטי" הבא:
ש" התא ___________________________ :סמליו______________________ :
מטרות התא:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________
)יש למסור תיאור מפורט ,ולא רק מטרה כללית כמו "רווחת הסטודנטי"(.

ראשי התא יהיו:
ש" מלא

חוג/מחלקה

מס' ת"ז

כתובת

טלפו

חתימה

1
2
3
 מצ"ב התחייבות ראשי התא )נספח ב'(.
 מצ"ב רשימת חברי התא )לתשומת ליבכ"  1יש להחתי"  100סטודנטי" לפחות(.
חתימת המבקשי":
ש" מלא

חוג/מחלקה

מס' ת"ז

כתובת

טלפו

חתימה

1
2
3

לשימוש משרדי:
____________________________
תארי קבלת הטופס

____________________________
חתימה
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נספח ב'

התחייבות ראשי תא סטודנטי
אנו החתומי" מטה ,ראשי תא ______________ ,מאשרי" כי הפרטי" שנמסרו בבקשה זו ,לרבות
מטרות התא ,שמו וסמליו ,נכוני" ומתחייבי" כי התא יפעל בהתא" להוראות כל די ובהתא" לתקנוני
אוניברסיטת בר1איל וההוראות שיינתנו מכוח" ,תו כיבוד אופייה של האוניברסיטה מטרותיה.
הננו מקבלי" על עצמנו אחריות אישית לכ שהתא יפעל כאמור.
ידוע לנו כי הפרת התחייבות זו מהווה עבירת משמעת.
ש" מלא

חוג/מחלקה

מס' ת"ז

כתובת

טלפו

1
2
3
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חתימה

נספח ג'

מקומות מותרי לתליית מודעות

 .1המקומות המותרי לתליית מודעות
רק על גבי לוחות המודעות הפתוחי" הקבועי" הקיימי" בקמפוס ומיועדי" לשימוש
הכלל ובלבד שלא תותר יותר ממודעה אחת.
)לא תותר תלייה על לוחות המודעות הניידי" הקיימי" בקמפוס .לוחות סגורי" אינ"
לשימוש או להדבקה עליה"(.

.2המקומות המותרי לתליית מודעות פרטיות
מסדרו חי1כימיה
ליד שער כלכלה ,מימי לבניי כלכלה
מימי לבניי משפטי" ,ליד שעו נוכחות
מסדרו אול" ) 128כימיה יש(
מכו גבוה לתורה
בניי מנהלה 2 1לוחות בשתי הכניסות לבניי

 .3המקומות המותרי לתליית מודעות תעמולה לבחירות לאגודת הסטודנטי
על גבי לוחות מודעות זמניי" שיוקמו לתקופת הבחירות בלבד.
לוחות המודעות יוקמו ויוסרו באחריות אגודת הסטודנטי".

 .4המקומות לתליית מודעות של אגודת הסטודנטי
לוחות האגודה בלבד.
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נספח ד'

מקומות מותרי לפעילות הסברה
אי הגבלה ,אול" יש לקבל את אישור הנהלת האוניברסיטה למיקו".
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נספח ה'

מקומות מותרי לפעילות תחת כיפת השמיי
אי הגבלה ,אול" יש לקבל את אישור הנהלת האוניברסיטה למיקו".
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נספח ו'
התקבל ביו" ___________

בקשה לקיו פעילות ציבורית
מוגש ל ___________________ )הגור" המוסמ(
ביו" ____________________
מצ"ב כתב שיפוי
 .1פרטי המבקש/י – המארגנ/י
ש" מלא

חוג/מחלקה

מס' ת.ז.

כתובת

טלפו נייד

טלפו

1
2
3
4
5
6

מעמד המבקש/י":
המבקשי" ___ עד ____ לעיל הינ" ראשי תא הסטודנטי" הרשו" _________ ונציגיו,
המורשי" לפעול בשמו.
המבקש/י" ___ עד ___ לעיל הינו "/סטודנט/י"
המבקש/י" ___ עד ___ לעיל הינו "/עובד/י" אקדמי/י" בהיק %של חצי משרה לפחות
המבקש/י" ___ עד ___ לעיל הינו "/עובד/י" מינהלי/י" קבוע/י"

 .2פרטי הבקשה
מהות הפעילות ואופיה:
הפצת/תליית מודעות ו/או חומר כתוב
להל :הפעילות

הצבת שולח הסברה
קיו" הרצאות ,דיוני" ומפגשי" באולמות סגורי"
קיו" התכנסות ,התקהלויות והפגנות בשטח האוניברסיטה תחת כיפת השמיי"
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 .2.1תיאור הפעילות המתוכננת
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 .2.2המועד המבוקש לקיו" הפעילות
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 .2.3המיקו" המבוקש לקיו" הפעילות
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 .2.4פרטי הפעילי" בפעילות לרבות ת.ז .ועיסוק
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 .2.5פרטי הנואמי"
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 .2.6פרטי מוזמני" חיצוניי" )שאינ" חברי קהילת האוניברסיטה(
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 .2.7מספר המשתתפי" הצפוי
______________________________________________________________________
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חתימות המבקש/י והמארגנ/י:
אני הח"מ מצהיר/ה כי קראתי את תקנו הפעילות הציבורית בקמפוס אוניברסיטת בר איל
ומתחייב/ת לנהוג בהתא" לכל הכללי" המפורטי" בו ולכל הוראה שתינת מכוחו ,ולגרו" לכ
שהפעילות המבוקשת תתקיי" על פי די ועל פי התקנו ,בהתאמה מלאה לתיאור המופיע בבקשה זו
לעיל ,ובהתא" לכל הוראה ותנאי שייקבעו באישור הפעילות או מכוחו .ידוע לי שהפרת התחייבות זו
מהווה עבירת משמעת .כ ידוע לי כי בכל מקרה של בקשה המוגשת בש" תא סטודנטי" ,חלה
התחייבות זו ג" באופ אישי על ראשי התא ונציגיו ,המגישי" הבקשה בשמו.

ש" מלא

חתימה

1
2
3
4
5
6
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למילוי על ידי הגור" המוסמ/הוועדה לאישור פעילות ציבורית:
 .3החלטת הגור המוסמ/הוועדה לאישור פעילות ציבורית
הבקשה אושרה  /נדחתה ביו" _________________
נימוקי הדחייה  /קבלת הבקשה בשינויי":
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
המקו" והמועד שאושרו לקיו" הפעילות:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
תנאי" נוספי" לאישור:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

חתימה _________________ תפקיד _____________
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נספח ז'

לכבוד
אוניברסיטת בר איל ,ע"ר

כתב שיפוי
אנו הח"מ מתחייבי" לשפות את אוניברסיטת בר איל ,ע"ר בגי כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה ו/או
למי מטעמה כתוצאה מהפעילות המבוקשת לעיל ,או בקשר אליה ,אלא א" הוכחנו בפניכ" כי עשינו כל
שביכולתנו כדי למנוע את ההוצאה או הנזק.
בטר" מת ההוראה לגביית השיפוי תינת זכות שימוע למי שהשיפוי חל עליו.

ש" ____________________ ת.ז _________________ .חתימה ____________________
ש" ____________________ ת.ז_________________ .חתימה ____________________
ש" ____________________ ת.ז_________________ .חתימה ____________________
ש" ____________________ ת.ז_________________ .חתימה ____________________
ש" ____________________ ת.ז_________________ .חתימה ____________________
ש" ____________________ ת.ז_________________ .חתימה ____________________
ש" ____________________ ת.ז_________________ .חתימה ____________________

את 3/מש 2011-607
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בס"ד

ש" התא__________________ :
חברי התא יהיו הסטודנטי" הבאי":
ש משפחה

ש פרטי

חוג  /מחלקה

מס' ת"ז

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
עמוד  22מתו 22

כתובת

טלפו

חתימה

