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 בע"ה

 אוניברסיטת בר אילן תקנון פעילות ציבורית בקמפוס

 מבוא .1

( כמוסד להשכלה גבוהה, שמטרתו לטפח 1953אוניברסיטת בר אילן הוקמה בשנת תשי"ג ) 1.1

רוח תורת ישראל ומסורת ולקדם את הלימוד ואת המחקר בכל ענפי התורה והמדע ב

ן בתחום הלימודי והן בתחום ישראל. ציביונה הייחודי של האוניברסיטה בא לידי ביטוי ה

הפעילות החברתית והתרבותית. האוניברסיטה דוגלת בפתיחות ובאחווה, והיא קיבלה על 

 עצמה לתרום לדמותה היהודית של החברה בישראל בדרכי נעם, במענה רך ובסובלנות.

טווח בעלי כוללת אנשי סגל אקדמי, עובדים וסטודנטים הקהילה באוניברסיטת בר אילן  1.2

בין חברי קיימים עות. האוניברסיטה מכירה בהבדלים שיותר של השקפות, אמונות ודרחב ב

ומכבדת את זכותם להחזיק בהשקפות, אמונות ודעות  נים,הקהילה האוניברסיטאית השו

 .במסגרת חוקי המדינה שונות, ולהביע אותן

פוס כדי בקמ ופוליטית לקבוע נהלים וכללים לקיום פעילות ציבורית יאת תקנון זה המטר 1.3

 למניעתהבטחון, להבטחת , חוקי המדינהבכפוף להקפדה על , מירבילאפשר חופש ביטוי 

, לשמירה הפרעות ושיבושים למהלך התקין של ההוראה, המחקר והעבודה באוניברסיטה

כיבוד אופייה המיוחד של ותוך  והגינון ןהנקיו, הסדר, על שלמות המתקנים והציוד

 וניה והסובלנות בקמפוס. שמירה על ההרמהאוניברסיטה ו

או על ידי יחידה  התקנון אינו עוסק בפעולות היזומות על ידי האוניברסיטה עצמה 1.1

 .מיחידותיה

 

 הגדרות .2

 תלמיד מן המניין.במעמד של ללימודים באוניברסיטה שרשום מי  – סטודנט .2.1

עובד המועסק בהיקף של חצי משרה לפחות באחד המסלולים האקדמיים  – עובד אקדמי .2.2

 האוניברסיטה, למעט מורה מן החוץ.של 

עובד המועסק כעובד קבוע, על פי חוזה או על פי כתב מינוי, ואינו עובד  – מינהליעובד  .2.3

 אקדמי.

סטודנט, אגודת הסטודנטים באמצעות נציגיה, תא סטודנטים באמצעות נציגיו,  –מבקש  .2.1

 .מינהליעובד אקדמי או עובד 

 ית האמורה בתקנון זה.פעילות ציבור דה לאישורהווע – הוועדה .2.5
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ביחס  מנכ"לה על ידי עובד אקדמי;הרקטור, ביחס לבקשה המוגשת  – מוסמךהגורם ה .2.2

דיקן הסטודנטים ביחס לבקשה המוגשת על ידי   ;לבקשה המוגשת על ידי עובד מינהלי

 סטודנט, תא סטודנטים או אגודת הסטודנטים.

 לשיוכו. תקנון המשמעת החל על המבקש, בהתאם  – תקנון המשמעת .2.2

 דיקן הסטודנטים. –הדיקן  .2.2

אלקטרוניים, במערכת הממחושבת של האוניברסיטה או לרבות  –מודעות ולוחות המודעות  .2.9

 על גבי מסכים הפזורים בקמפוס.

 פעילות ציבורית הוועדה לאישור .3

 : כדלקמן פעילות ציבורית תורכב הוועדה לאישור 3.1

  רקטור האוניברסיטה, יו"ר 3.2

 מנכ"ל האוניברסיטה 3.3

 קן הסטודנטיםדי 3.1

 היועץ המשפטי 3.5

 ראש מחלקת בטחון, בטיחות ושירותים או נציגו 3.2

 איש ציבור, חבר הוועד המנהל, שימונה על ידי יו"ר הוועד המנהל. 3.2

 

 רישום תאים .4

רשאים להירשם  סטודנטים המעוניינים לקיים פעילות ציבורית סדירה במהלך שנת הלימודים .1.1

סטודנטים לפחות כחברים בתא  50פות של בהצטררישום התא מותנה כ"תא סטודנטים". 

)נספח א'( וטופס "התחייבות של ראשי תא"  "םטופס "בקשה לרישום תא סטודנטיבהגשת ו

דיקן הסטודנטים יהיה  .כנדרש, ללשכת דיקן הסטודנטים מיםוחתו ים, ממולא)נספח ב'(

הרישום  רשאי לדרוש פרטים  נוספים ביחס לפעילות התא וחבריו, לצורך בדיקת הבקשה.

 יהיה תקף לאותה שנת לימודים בלבד.

ובכל  ואת שמות נציגיו בכל בקשה לקיום פעילות ציבורית המלא תא רשום יציין את שם התא .1.2

התא המלא יכלול בסופו את הציון "תא  פרסום היוצא מטעם התא. שםמסמך או 

  .סטודנטים"

 רית.תאים רשומים יהיו זכאים לעדיפות בהקצאת שטחים לפעילות ציבו .1.3

 בניגוד לחוק.הם  מטרותיו או פעילותושמו, לא יותר רישום של תא ש .1.1
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 פעילות ציבורית בשטחי הקמפוס .5

, בכפוף להוראות תקנון תתאפשר או באמצעות מתקניופעילות ציבורית בשטחי הקמפוס 

  הבאות:בדרכים  זה,

 מודעות. פרסום .5.1

 הפצת חומר כתוב. .5.2

 ומות.הצבת שולחנות הסברה, לרבות החתמה על עצ .5.3

 קיום הרצאות, דיונים ומפגשים באולמות סגורים. .5.1

 אוניברסיטה תחת כיפת השמים.הקיום התכנסות, התקהלויות והפגנות בשטח  .5.5

 

 ציבורית פעילותתנאים מוקדמים לקיום  .6

 :לתנאים הבאים בקמפוס האוניברסיטה תהיה כפופהפעילות ציבורית כל  .2.1

לנהלי היא עומדת בסתירה  מדינת ישראל, ואין דיניעבירה על  בפעילותאין  .2.1.1

 או פוגעת באופיה המיוחד, לאור מטרותיה ועקרונותיה, הקבועים האוניברסיטה

  .בתקנון ההתאגדות שלה

 אין בפעילות משום שימוש לרעה בשמה של האוניברסיטה. .2.1.2

למהלך התקין של הלימודים,  להפרעהאינה מעוררת חשש סביר  הפעילות .2.1.3

 סיטה.ההוראה, המחקר או העבודה באוניבר

שייכים לקהילת )למעט נואמים( וקהל המשתתפים  הפעילותמארגני  .2.1.1

 האוניברסיטה.  

 הפעילות מיועדת לחברי קהילת האוניברסיטה. .2.1.5

לפגיעה בשלום הציבור, בבטחונו ובבטיחותו. סביר הפעילות אינה מעוררת חשש  .2.1.2

ובתיאום עם  הפעילות תקוים בתנאים שיבטיחו שמירת שלום הציבור ובטחונו

  .קת הביטחון של האוניברסיטהמחל

קיום הפעילות, תוך שמירה על שלום הציבור ובטחונו, אינו חורג ממסגרת  .2.1.2

הפעילות ו ,אמצעיה, אפשרותה ויכולתה הפיזית הסבירה של האוניברסיטה

גנים  המבוקשת לא תגרום נזק לרכוש האוניברסיטה, לרבות מבנים, גדרות,

 ושטחי ציבור אחרים.

  .טרות מסחריותלמאינה  הפעילות  .2.1.2

 נטילת אחריות מצדאו אין במתן אישור לקיום פעילות משום הסכמה לתוכנה  .2.2

 האוניברסיטה.
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 מודעות פרסום .7

שעניינם תרבות,  האוניברסיטה קהילתלוחות המודעות בקמפוס מיועדים למודעות מטעם  .2.1

ואינה מיועדת ו/או עובדים  לסטודנטיםחברה, פעילות ציבורית ושירותים המוצעים 

 או מייצגת פעילות מסחרית. למטרות מסחריות 

או על התנאים המפורטים לעיל  אסורה תליית מודעות שיש בתוכנן משום עבירה על החוק .2.2

 .לקיום פעילות ציבורית

, כמפורט ברשימה אך ורק על גבי לוחות המודעות המיועדים לכך לפרסםמודעות ניתן  .2.3

מנכ"ל   של פי החלטהעל  לעת עודכן מעתתלתקנון זה, כפי ש ג'המצורפת כנספח 

מודעות על גבי לוחות המודעות שנועדו לכך יביא את  לפרסם; המבקש האוניברסיטה

פרטני פטורה מקבלת אישור  אגודת הסטודנטים. המוסמךהגורם לאישור המודעות 

מודעות,  פרסוםכפופה לכל שאר הכללים החלים על מובהר כי האגודה  , אולםיהמודעותל

ליתן לה הוראות שונות בעניין,  המוסמךהגורם  רשאי יהיה יגה מכללים אלהובמקרה של חר

  . לרבות הוראות להסרת המודעות החורגות ופעולות נוספות, לפי שיקול דעתו

תליית ; המבקש או שלוחיויעשה בידי י כאמור לעיל,, בכפוף לקבלת אישור מודעותפרסום 

מותרת אך , מכירת טובין, הצעות עבודה וכו' כגון ,לבדב פרטיים שאיםובנ "מסחריות"מודעות 

פי החלטה  על לתקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת 'ג, כמפורט בנספח מיועדים לכךהבמקומות ורק 

 .הוועדה לאישור פעילות ציבורית או הגורם המוסמךשל 

או מי הוועדה לאישור פעילות ציבורית ו, ס"מ X 20ס"מ  10 לא יעלה על  מודעה גודל  .2.1

לעניין גודל המודעה, תדירות או הקלות רשאים לקבוע הגבלות לעניין זה  היידמך על שהוס

  הפצתה ומספר המודעות וסדרי נוהל אחר לפי שיקול דעתם.

לוחות של פקולטאות ובתי הספר, על אין לתלות מודעות מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .2.5

 המיועדים לפרסום ידיעות הקשורות ללימודים בלבד.

אין להוסיף  הגורם האחראי לתוכנן.מלא ונכון של חייב להיות מודפס שם  עהכל מודעל  .2.2

 יצוני כלשהו.בכתב יד למודעות שהודפסו על ידי גורם ח אלהפרטים 

קשירת בלונים או הפרחתם, או פליירים, חל איסור מוחלט על הדבקת מדבקות )סטיקרים(,  .2.2

 בתנאיםבי לוחות המודעות פרסום הודעות בכל דרך אחרת שאיננה פרסום מודעות על ג

  האמורים בתקנון זה.

על מודעות תעמולה לבחירות לאגודת הסטודנטים יחולו בנוסף להוראות לעיל גם ההוראות  .2.2

 :הבאות

יועדו לפרסום לוחות מודעות מיוחדים ש גבי אך ורק על כאמור תפורסמנהמודעות  .2.2.1

זה, כפי שיעודכן לתקנון  ג'כמפורט בנספח תעמולה לבחירות לאגודת הסטודנטים, 

 על פי החלטה של הוועדה לאישור פעילות ציבורית או הגורם המוסמך.מעת לעת 
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החלק המקסימלי של לוחות המודעות הנ"ל, שיוקצב לכל תא סטודנטים, ייקבע על  .2.2.2

 ו של הגורם המוסמך.ידי אגודת הסטודנטים, בכפוף לאישור

הוועדה יאושרו על ידי שטים ויקבעו על ידי אגודת הסטודניש ,כרזות, בכמות ובגודל  .2.9

במקומות המותרים לכך, ייתלו אך ורק  לאישור פעילות ציבורית או הגורם המוסמך,

לתקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת על פי החלטה של הוועדה לאישור  ג'כמפורט בנספח 

 .פעילות ציבורית או הגורם המוסמך ועל פי אישור פרטני של הגורם המוסמך

, האוניברסיטה רשאית להסיר כל ועל פי דין ל הוראה אחרת בתקנון זהמבלי לגרוע מכ .2.10

אמצעי פרסום שהופץ בניגוד להוראות התקנון, ולחייב את האחראי/ם לפרסום בהוצאות 

 הכרוכות בכך.

 פעילות הסברה .8

 אישור פעילות הסברה .2.1

 או עמדות חלוקה של חומר הסברה החתמה על עצומות, נות הסברההצבת שולח .2.1.1

תנאים המוקדמים בכפוף לאישור הגורם המוסמך,  ותטעונעילות הסברה"( )להלן: "פ

 לקיום פעילות ציבורית המפורטים בתקנון זה.

לבקשה לקיום פעילות הסברה יצורפו דוגמאות מדויקות של כל כרוז או חומר הסברה  .2.1.2

 שיחולק, ושל כל עצומה שתוצע לחתימה. 

 הבאים: אם לכלליםיינתן בהת פעילות ההסברההגורם המוסמך לאישור  .2.1.3

לתקנון  ד'יהיו כמפורט בנספח  פעילות הסברהל מותריםהמקומות  .2.1.3.1

זה, כפי שיעודכן מעת לעת על פי החלטה של הוועדה לאישור פעילות 

 ציבורית או הגורם המוסמך.

ולעמדות חלוקה של חומר  לשולחנות הסברה פרקי זמן מקסימאליים .2.1.3.2

לעובדים אקדמיים לסטודנטים בודדים, לתאי סטודנטים ו: הסברה

 ללא הגבלת זמן. –שבוע בחודש; לאגודת הסטודנטים  –ומינהליים 

 150הרשות להציב שולחן מתייחסת לשולחן משרדי שמידותיו אינן עולות על  .2.1.1

 ס"מ גובה. 100ס"מ רוחב,  100ס"מ אורך, 

או  שולחן ההסברהלנקות השטח סביב  המבקש אחראיבתום יום הפעילות  .2.1.5

הגורם מקום ריכוז שייקבע על ידי את השולחן ליר להחזו עמדת החלוקה

, הכל לשטח, עם חידוש הפעילותלמחרת להחזירו משם יוכל , המוסמך

 .אישור תנאים שנקבעו בבהתאם ל

 האישור מוגבל לשולחן אחד בלבד. .2.1.2

הוועדה לאישור פעילות ציבורית רשאית לקבוע, מעת לעת, כללים נוספים ביחס 

כללים הזמן המקסימאליים המותרים לפעילות הסברה. למקומות, למועדים ולפרקי 

מספר עמדות חלוקה של חומר כתוב ומספר ה יפורסמו באתר האוניברסיטה. אל
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שולחנות הסברה שיוצבו במסגרת תעמולה לקראת הבחירות לאגודת הסטודנטים 

 אגודת הסטודנטים, באישור הגורם המוסמך.ייקבעו על ידי 

 הפעלת השולחן .2.2

עמדות  לחלוקת חומר הסברה, החתמה על עצומות, הצגת שמשל יכול השולחן .2.2.1

, ושניתן מודעות, ובלבד שלא יחרגו משטח השולחן והצמדתודעות כתובות 

 .יהיה להסירן לחלוטין, מבלי להזיק לשולחן

ועמדות החלוקה יישאו באופן ברור את שמו של הגורם  שולחנות ההסברה  .2.2.2

המוצג או מופץ בהם. חומר כך גם חומר ההסברה  שמטעמו הם מתקיימים.

הסברה מטעם תא סטודנטים יישא באופן ברור את שמו של התא, ביחד עם 

 המילים "תא סטודנטים".

 כללים לקיום פעילות הסברה .2.2.3

 :אחראי לכך שהמבקש   

פעילות ההסברה תתבצע בהתאם לכללים האמורים בתקנון זה   .2.2.3.1

רת ביחס לפעילות ציבורית ותוך היצמדות לחומר שהוגש במסג

 הבקשה ושאושר על ידי הגורם המוסמך ולתנאי האישור.

תוך הימנעות מכל  תיעשה בצורה תרבותית ושקטה פעילות ההסברה  .2.2.3.2

 ;פעולה שיש בה כדי לגרום להפרעה לסדר הציבורי

 הסדר והניקיון;  ה עלתוך שמירתיעשה  הפעילות  .2.2.3.3

 . העמדהאו  התכנסויות יזומות סביב השולחןיש להימנע מ .2.2.3.1

עזרים נפיצים, מקימי רעש ואו שימוש בעל הדלקת נרות חל איסור  .2.2.3.5

 . כיו"ב אחרים

 בהם ובסביבתםכבמה לנאומים, ולא ייעשה  ולא ישמש העמדהאו  השולחן .2.2.1

 .לסוגיהם השונים קול ישימוש במגביר

אחראי לכך שהפעלת השולחן וחלוקת חומר ההסברה ייעשו בדרך  מבקשכל  .2.2.5

 ו הסתה לעבור על חוקי המדינה.שאין בה משום עבירה על חוקי המדינה א

 

 תחת כיפת השמיםוהפגנות אסיפות  .9

, בכפוף לתנאים הקבועים פה או להפגנה תחת כיפת השמים יכולה להתקייםיהתכנסות לאס .9.1

ם או במקואך ורק  ,כנדרש בתקנון זה בתקנון זה לקיום פעילות ציבורית, ועל פי אישור

זה, כפי שיעודכן מעת לעת על פי החלטה לתקנון  ה' המפורטים בנספחובמועדים  מותבמקו

הגורם המוסמך רשאי לאפשר  של הוועדה לאישור פעילות ציבורית או הגורם המוסמך.

התכנסות כאמור במקום או במועד אחר, אם מצא כי הדבר נדרש לאור נושא הפעילות או 

 משיקולים ענייניים של האוניברסיטה.
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מאוניברסיטת בר ים מינהלים אקדמיים ועובדיבהתכנסות יכולים להשתתף סטודנטים,  .9.2

 נואמים.רק לגבי מחוץ לקהילת האוניברסיטה של אנשים בלבד. תותר השתתפות  אילן

הגברה מכל סוג שהוא, אלא בכפוף לתנאים שייקבעו על כריזה או אין להשתמש באמצעי  .9.3

 .הגורם המוסמךידי 

שמירה על  סיטה, נהלי האוניברה תקוים תוך שמירת אסיפאחראים לכך שה המבקשים .9.1

 יםהסדירהלימודים והעבודה הסדר הציבורי ומניעת הפרעה לפעילות הסדר והניקיון ועל 

ה תקוים תוך שמירת אסיפשל האוניברסיטה; כמו כן אחראים המארגנים לדאוג לכך שה

 חוקי המדינה.

 

 הקצאת חדרים ואולמות .11

לעשות שימוש ועובדים  , במידת יכולתה, לקבוצות סטודנטיםתשתדל לאפשרהאוניברסיטה  .10.1

בחדרי לימוד ואולמות לצורכי פגישות, הרצאות, דיונים ומפגשים בכפוף לאישור מראש על 

 :שייקבעו על ידי הנהלת האוניברסיטהוכנגד תשלום על פי תעריפים  – פי תקנון זה

 שאושרו על ידיפגישות, הרצאות, דיונים ומפגשים כאמור יתקיימו רק במועדים  .10.1.1

לאור החשיבות של קיום הפעילות באותו מועד , או הוועדההגורם המוסמך 

ים של נייימות באוניברסיטה ובשיקולים עניובהתחשב בשאר הפעילויות המתק

 האוניברסיטה.

 אולמות מיועד אך ורק לתלמידי האוניברסיטהבהשימוש הנ"ל בחדרים ו .10.1.2

מנים מוז 15-; על אף האמור, יותר למארגני האירוע להזמין לא יותר מועובדיה

  מחוץ לקהילות האוניברסיטה.

את רשימת המוזמנים, לרבות פרטים מזהים, לא  המוסמךלגורם מארגני האירוע יעבירו 

 ימי עבודה לפני מועד האירוע. בעהשיאוחר מ

למארגני האירוע שמורה הזכות להגדיר את האירוע כפתוח לכלל ציבור  .10.1.3

ידי -ושיוזמנו על ובדיםע, וללסטודנטיםרק או כמיועד  או העובדים הסטודנטים

 . עניין זה חייב להיות מובהר בפרסום לקראת האירוע.המארגנים

ישמשו אך ורק לפעילות חברה ותרבות; לא  בבית הסטודנטהחדרים והאולמות  .10.1.1

 יאושר קיום של כל פעילות פוליטית בחדרים אלה.

 לא יאוחר המוסמךלגורם המבקש לבטל הזמנת חדר או אולם יודיע על כך בכתב  .10.1.5

בכל מקרה, המארגן יישא בכל הוצאות  .מיום עבודה אחד לפני מועד האירוע

 ביטול האירוע, במידה ויהיו כאלו.
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 נוהל הגשת בקשה לקיום פעילות ציבורית .11

 בכל אחת מהדרכים האמורות בתקנון זה, לקיים פעילות ציבורית, ןמעוניה מבקש, .11.1

 חתום  ,'(וות ציבורית" )נספח באמצעות טופס "בקשה לקיום פעיל המוסמךלגורם  היפנ

כאמור לקיומה אישור בכתב  את הפעילות רק לאחר שקיבל םויקייכנדרש על כל נספחיו, 

 . בתקנון זה

 מועדים .11.2

 לפני מועד האירוע. מי עבודהי שבעה בקשה להקצאת חדר או אולם תוגש לפחות .11.2.1

לפני  עבודה ימישבעה  תוגש לפחות פעילות הסברה או קיום אסיפהבקשה ל .11.2.2

 .קיום הפעילותהמועד ל

בקשה לפרסום מודעות תעמולה לבחירות לאגודת הסטודנטים תוגש לפחות  .11.2.3

 .מראש ימי עבודהשבעה 

בזמן קצר  לקיום פעילות דחופהמנומקת במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה  .11.2.1

 מהנקוב לעיל.

 ומסמכי חובה שיצורפו אליה הבקשה תוכן  .11.3

 הבאים:והמסמכים תכלול את הפרטים בקשה 

ופרטים , שמות יםהמוצעוהמיקום אור אופי הפעילות המתוכננת, המועד תי .11.3.1

ופרטים מזהים ועיסוקם, שמות  מזהים של האישים המרכזיים שייטלו בה חלק

ומספר  לות האוניברסיטהוכן של המשתתפים מחוץ לקהי הנואמיםשל 

בקשה לקיום פעילות הסברה תכלול גם דוגמאות נכונות של  המשתתפים הצפוי.

 ומר ההסברה, כשעל גביו הפרטים הנדרשים על פי תקנון זה.ח

המבקשים )באגודת הסטודנטים כתובתם ופרטי זהותם האישית של  שמותיהם, .11.3.2

( ומארגני ביחד עם פרטי הגוף נציגי גופים אלהפרטיהם של  –ותא סטודנטים 

לקיום  אישית על עצמם אחריות ובכך יקבלועל הבקשה הפעילות, אשר יחתמו 

 ות בכפוף לתקנון זה. הפעיל

, או בנוסח לתקנון זה ו' בנוסח המפורט בנספח ונציגיהם התחייבות המבקשים .11.3.3

היה  ., חתומה כנדרשאחר שייקבע על ידי הוועדה לאישור פעילות ציבורית

המבקש תא סטודנטים או אגודת הסטודנטים, תיחתם ההתחייבות על ידי ראשי 

 הגוף )שניים לפחות(.
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 בקשה לקיום פעילות ציבוריתנוהל הדיון ב .12

 תטופל באופן הבא: ,הוגשה כנדרששבקשה, שנחתמה ו

, בראש מחלקת בטחון, כמפורט להלןיחליט בבקשה, לאחר שיתייעץ,  המוסמךהגורם  .12.1

ק ויבדרלבנטי אחר שימצא לנכון, גורם כל במנכ"ל האוניברסיטה, ובבטיחות ושירותים, 

ימי  שלושה מסור למבקש את תשובתו תוךיו ,מבוקשתאת הפרטים הקשורים לפעילות ה

   עבודה.

 העתקי התשובה יועברו ליו"ר הוועדה ולמחלקת קשרי חוץ. .12.2

המפורטים בתקנון זה ועל המנחים על פי העקרונות יבדוק את הבקשה הגורם המוסמך  .12.3

במסגרת השיקולים תינתן עדיפות . פי שיקולים רלבנטיים אחרים כפי שיימצא לנכון

לבקשות המוגשות על ידי אגודת הסטודנטים ותאי סטודנטים, על פני כאלו המוגשות על 

 ידי סטודנטים בודדים. 

ראש מחלקת  להתייחסותיעבירנה את הבקשה, י יש לאשר כגורם המוסמך סבר ה .12.1

ות, חדרים ים, כמו שולחנהקצאת משאב קרה בו נדרשתובמטיחות ושירותים, בטחון, ב

ראה גורם מהגורמים הנ"ל מניעה לקיום  .של המנכ"ל להתייחסותוגם   -ואולמות 

האפשר, דרכים או מועדים הפעילות באופן ו/או במועד המבוקש, יציינה ויציע, במידת 

תימסר לגורם המוסמך במועד התייחסותו של כל גורם מהגורמים הנ"ל  חלופיים.

 שה ימי עבודה מהגשת הבקשה.המאפשר לו להשיב למבקש בתוך שלו

הגורם המוסמך, המנכ"ל וראש מחלקת בטחון, בטיחות  – הנ"למהגורמים כל אחד  .12.5

 שיידרש. רשאי לדרוש מהמבקש פרטים, הבהרות או נתונים נוספים כפי  -ושירותים

אופיה או דרך ביצועה , כי מפאת נסיבות הפעילות הציבורית, המוסמךסבר הגורם  .12.2

ליו"ר  , בתוך שני ימי עבודה מקבלת הבקשה,, יפנהבוועדה שהון בבקהמבוקש יש לד

 , או יפיץ הבקשה לצורך קבלתיו"ר הוועדה יזמן את חבריה לשם דיון בבקשה הוועדה.

הגורם המוסמך, תתן החלטתה לאחר שתקבל התייחסותם של . הוועדה בכתבהחלטה 

מישה ימים מעת ולא יאוחר מתוך ח  המנכ"ל וראש מחלקת בטחון, בטיחות ושירותים

 לגורם המוסמך.שהוגשה הבקשה 

 

 החלטה לגבי הבקשה .11

 תכלול את הפרטים הבאים: ,הוועדה, או הגורמים המאשרים כאמור לעילהחלטת  

; סייגים או בתנאיםאו קבלתה ב קיום הפעילות הציבוריתהבקשה ל או דחייה של היתר .13.1

 בכתב.או קבלתה בשינויים ינומקו הבקשה  דחיית

ים לקיום הפעילות, לרבות התניית קיומה בהסדרי ביטחון הולמים, הצבת סייגותנאים  .13.2

. ו/או בקבלת התחייבויות, בטחונות וכיו"ב מאת המבקש סדרנים, שומרים וכיו"ב

יישא בכל הוצאות הביטחון הכרוכות בקיום הפעילות על פי קביעת קצין המבקש 

 .הביטחון
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לצורך קיום הפעילות הקצאת שטחים ואולמות או מתקנים אחרים בקמפוס  .13.3

רשימת התעריפים תפורסם  ., והתעריף שקבעה לכך הנהלת האוניברסיטההציבורית

 באתר האוניברסיטה.

נוהלי מכירת כרטיסים, מיקום הפעילות, הוראות בעניין מספר מירבי של משתתפים,  .13.1

 שימוש באמצעים אורקוליים, הפעלת מזנונים וכיו"ב.

 ה הפעילויות הציבוריות.פירוט המועדים והשעות בהם תותרנ .13.5

אין במתן אישור לפעילות כלשהי משום הסכמה עם תוכן הפעילות. האוניברסיטה אינה  .13.2

  אחראית בכל דרך שהיא למשתמע מתוכן הפעילות, גם אם הפעילות נעשית באישור.

אין באישור האוניברסיטה כדי לפטור את המארגנים מהשגת ההיתרים והאישורים  .13.2

ומבלי לגרוע  -פי דין, ומחובתם לשמור על הוראות כל דין -ות עלהנדרשים לקיום הפעול

בכל הקשור לזכויות יוצרים, רעש ומפגעים סביבתיים, רשיונות,  -מכלליות הדברים 

 היתרים וחוקי עזר שונים.

אין באישור האוניברסיטה כדי לפטור את המארגנים, המשתתפים והאחראים מחובתם  .13.2

 .בגין כל נזק שייגרם לה עקב הפעילות לשפות את האוניברסיטה ולפצותה

 

 ערעור .14

 ואשלא לאשר קיום הפעילות הציבורית, או לקיימה בסייגים  המוסמךהחליט הגורם  .11.1

בתנאים, רשאי המבקש להגיש ערעור מנומק בכתב על החלטה זו באמצעות יו"ר הוועדה 

  ימים. שבעהבתוך 

לצורך דיון בערעור. הוועדה זמן את חבריה רשאי לדחות את הערעור או ליו"ר הוועדה  .11.2

  תדון בערעור והחלטתה תימסר למערער בכתב.

 

 ביטול אישור .15

הוועדה וכל גורם מאשר על פי תקנון זה רשאים להורות על הפסקת פעילות אם הופרו  .15.1

 /התא.או אם התגלתה חריגה מהאישור או ממטרות הפעילות תנאי האישור

יום, על השעיית פעילות  30תעלה על נשיא האוניברסיטה רשאי להורות, לתקופה שלא  .15.2

אם לפי דעתו קיימים שיקולים של שמירת שלום הציבור.  וציבורית בקמפוס או בחלק

ההשעייה טעונה החלטה מנומקת של ועדה בה חברים הנשיא, הרקטור הארכת תקופת 

 והמנכ"ל.

 העמדה לדין משמעתי .16

 נאי שהוטל על עריכתהפרת ת או לה או הפרת הוראה שניתנה על פיהםהפרת נהלים א .12.1

הן מצד המפר בפועל והן מצד , מהווה עבירת משמעתאחת הפעילויות המוסדרות בנהלים, 
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האחראים לפעילות לפי תקנון זה, ועשויה לעבור לטיפולה של ועדת המשמעת המתאימה, 

 .במישורים אחרים על פי כל דיןגם מבלי לפגוע בזכויות האוניברסיטה לפעול  –וזאת 

 רשאי , ו/או לפעול במישורים אחרים מהאפשרות לקיים הליך משמעתי מבלי לגרוע .12.2

, אשר הפרו נהלים ומעובדיםאו מהתא שהם מייצגים מסטודנטים לשלול  הגורם המוסמך

את הזכות לערוך פעילות ציבורית אלה או הוראה על פיהם, או תנאי מתנאי אישור, 

או  ק לאחר שניתנה לסטודנטהחלטה כאמור תתקבל ר. יום 120 שלא תעלה על לתקופה 

 .הגורם המוסמךאו לנציגי התא הזדמנות לטעון את טענותיהם לפני  לעובד

 

 ומשתתפיה אחריות מארגן הפעילות .17

המשתתפים בפעילות ישמרו על הסדר, על הניקיון ועל רכוש האוניברסיטה, יישמעו  .12.1

ת האוניברסיטה להוראות האוניברסיטה ולמארגני הפעילות, ויקפידו לנהוג בהתאם לתקנו

 ולפי כל דין.

ון, לשמירה על רכוש יהיו אחראים לסדר, לניקי שאושרה מגישי כל בקשה .12.2

ותוך  ולמאושר בלבד בוקשלשמירה על כך שהפעולה תקוים בהתאם למהאוניברסיטה 

, ולהחזרת שטחי האוניברסיטה ומתקניה, אשר הועמדו ציות להוראות האוניברסיטה

. כמו כן יהיו הם אחראים הפעילות לפנינמסרו או  בו היולצורך קיום הפעילות, למצב 

רכושה, וכן לשמירה על הוראת כל דין, לשמירה על תקנות האוניברסיטה ו הקפדה עלל

לרבות ומבלי לגרוע מכלליות הדברים, בנושא זכויות יוצרים, רעש ומפגעים סביבתיים, 

 רשיונות להיתרים וחוקי עזר שונים.

וסגניו אחראים לכל פעילות ציבורית שאורגנה על ידי אגודת  אגודת הסטודנטים יו"ר .12.3

הסטודנטים, לרבות לכל פרסום שהופץ במסגרת זו. הוא הדין ביחס לראשי תא סטודנטים 

 בכל הנוגע לפעילות שאורגנה על ידי התא. 

חייבים לשפות את האוניברסיטה  מארגני הפעילותמבלי לגרוע מהוראות כל דין, יהיו  .12.1

 ן כל נזק שייגרם לה עקב הפעילות.ולפצותה בגי

 –גם נציגיו באופן אישי  ,גוףכאשר המבקש הינו ו – לקיים פעילות ציבוריתהמבקש  .12.5

 מואחריות לכל הוצאה או נזק שייגרפיו הוא מקבל עליו התחייבות ליחתום על כתב 

זולת אם הוכיח כי עשה  כתוצאה מהפעילות או בקשר אליהלאוניברסיטה או למי מטעמה 

)כתב  , ומתחייב לשפות את האוניברסיטה על כךשניתן כדי למנוע הוצאה או נזק כאלה כל

 .החתימה מהווה תנאי מוקדם לטיפול בבקשה ולקיום הפעילות (ז' נספחשיפוי מצ"ב כ

המבקש לקיים פעילות ציבורית נושא באחריות לכל נזק שייגרם לאולם, לחדרים,  .12.2

וצאה מקיום הפעילות הציבורית, אלא אם כן למבנים, לציוד, לגנים ולשטחי ציבור כת

 יוכח כי למבקש לא הייתה אחריות ישירה לנזק שנגרם.

 שונות .18

 אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע מהוראות תקנונים אחרים של האוניברסיטה.
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 נספח א'
 

 בקשה לרישום תא סטודנטים
 

 אנו הח"מ, מבקשים לרשום את תא הסטודנטים הבא:
 

 ____________________ סמליו: ______________________שם התא: _______
 

מטרות התא: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 )יש למסור תיאור מפורט, ולא רק מטרה כללית כמו "רווחת הסטודנטים"(.

 

 ראשי התא יהיו:

 חתימה טלפון כתובת מס' ת"ז חוג/מחלקה שם מלא 

1       

2       

3       

 

 נספח ב'( מצ"ב התחייבות ראשי התא(. 

 סטודנטים לפחות( 50יש להחתים  -)לתשומת ליבכם  מצ"ב רשימת חברי התא. 

 

 חתימת המבקשים:

 חתימה טלפון כתובת מס' ת"ז חוג/מחלקה שם מלא 

1       

2       

3       

 

 

 

 לשימוש משרדי:

____________________________ ____________________________ 

 חתימה תאריך קבלת הטופס
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 נספח ב'

 
 

 התחייבות ראשי תא סטודנטים

 

אנו החתומים מטה, ראשי תא ______________, מאשרים כי הפרטים שנמסרו בבקשה זו, לרבות 

לתקנוני מטרות התא, שמו וסמליו, נכונים ומתחייבים כי התא יפעל בהתאם להוראות כל דין ובהתאם 

 של האוניברסיטה ןמטרותיה. האילן וההוראות שיינתנו מכוחם, תוך כיבוד אופיי-אוניברסיטת בר

 

 הננו מקבלים על עצמנו אחריות אישית לכך שהתא יפעל כאמור.

 

 ידוע לנו כי הפרת התחייבות זו מהווה עבירת משמעת.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימה טלפון כתובת מס' ת"ז חוג/מחלקה שם מלא 

1       

2       

3       
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 נספח ג'

 מודעותית ילתלמקומות מותרים 

 

 לתליית מודעותהמותרים מקומות ה .1

גבי לוחות המודעות הפתוחים הקבועים הקיימים בקמפוס ומיועדים לשימוש  רק על

 הכלל ובלבד שלא תותר יותר ממודעה אחת.

ים אינם ורסג תוס. לוחו)לא תותר תלייה על לוחות המודעות הניידים הקיימים בקמפ

 לשימוש או להדבקה עליהם.(

 

 לתליית מודעות פרטיותהמותרים מקומות ה.2

 כימיה-מסדרון חי

 ה, מימין לבניין כלכלהלליד שער כלכ

 מימין לבניין משפטים, ליד שעון נוכחות

 )כימיה ישן( 122לם אומסדרון 

 מכון גבוה לתורה

 יןלוחות בשתי הכניסות לבני 2 -בניין מנהלה

 

 דנטיםהסטו מודעות תעמולה לבחירות לאגודת  תלתלייהמותרים מקומות ה .1

 על גבי לוחות מודעות זמניים שיוקמו לתקופת הבחירות בלבד.

 לוחות המודעות יוקמו ויוסרו באחריות אגודת הסטודנטים.

 

 מקומות לתליית מודעות של אגודת הסטודנטיםה .4

 .לוחות האגודה בלבד
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 נספח ד'

 קומות מותרים לפעילות הסברהמ

 

 אין הגבלה, אולם יש לקבל את אישור הנהלת האוניברסיטה למיקום.
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 נספח ה'

 מקומות מותרים לפעילות תחת כיפת השמיים

 אין הגבלה, אולם יש לקבל את אישור הנהלת האוניברסיטה למיקום.
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 נספח ו'

 תקבל ביום ___________ה        

 בקשה לקיום פעילות ציבורית

 (המוסמךהגורם מוגש ל ___________________ )

 ביום ____________________

  מצ"ב כתב שיפוי 

 ים/המארגנ – פרטי המבקש/ים .1

 טלפון נייד טלפון כתובת מס' ת.ז. חוג/מחלקה שם מלא 

1       

2       

3       

1       

5       

2       

 

 מעמד המבקש/ים:

  ____ ונציגיו _________ הרשום תא הסטודנטים לעיל הינם ראשיהמבקשים ___ עד ,

 המורשים לפעול בשמו.

  יםסטודנטהמבקש/ים ___ עד ___ לעיל הינו/ם/  

  קף של חצי משרה לפחותבהי /יםאקדמי /יםעובדהמבקש/ים ___ עד ___ לעיל הינו/ם 

 יםקבוע /יםמינהלי/ים עובדיל הינו/ם המבקש/ים ___ עד ___ לע/ 

 

 פרטי הבקשה .2

 : הפעילות ואופיהמהות 

 הפצת/תליית מודעות ו/או חומר כתוב

 להלן: הפעילות            הצבת שולחן הסברה

      קיום הרצאות, דיונים ומפגשים באולמות סגורים

 השמייםקיום התכנסות, התקהלויות והפגנות בשטח האוניברסיטה תחת כיפת 
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 תיאור הפעילות המתוכננת  .2.1

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 המבוקש לקיום הפעילות  המועד  .2.2

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ת המיקום המבוקש לקיום הפעילו .2.3

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 לרבות ת.ז. ועיסוק הפעילים בפעילות פרטי .2.1

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 הנואמים פרטי  .2.5

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 פרטי מוזמנים חיצוניים )שאינם חברי קהילת האוניברסיטה( .2.2

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 מספר המשתתפים הצפוי .2.2

______________________________________________________________________ 
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 :ים/והמארגנ /יםחתימות המבקש

 וס אוניברסיטת בר אילןהפעילות הציבורית בקמפכי קראתי את תקנון  /האני הח"מ מצהיר

גרום לכך ול ולכל הוראה שתינתן מכוחו, הכללים המפורטים בו ומתחייב/ת לנהוג בהתאם לכל

בהתאמה מלאה לתיאור המופיע בבקשה זו על פי דין ועל פי התקנון, שהפעילות המבוקשת תתקיים 

שהפרת התחייבות זו  . ידוע ליאו מכוחו שייקבעו באישור הפעילותותנאי הוראה לעיל, ובהתאם לכל 

חלה בכל מקרה של בקשה המוגשת בשם תא סטודנטים, ידוע לי כי כן  מהווה עבירת משמעת.

 על ראשי התא ונציגיו, המגישים הבקשה בשמו. גם באופן אישיהתחייבות זו 

 

 חתימה שם מלא 

1   

2   

3   

1   

5   

2   
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 :ילות ציבורית/הוועדה לאישור פעהמוסמךהגורם למילוי על ידי 

 החלטת הגורם המוסמך/הוועדה לאישור פעילות ציבורית .1

 הבקשה אושרה / נדחתה ביום _________________

 :/ קבלת הבקשה בשינויים הדחייהנימוקי 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 :ושרו לקיום הפעילותהמקום והמועד שא

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 :תנאים נוספים לאישור

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 תפקיד _____________ חתימה _________________
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 'זנספח 

 

 לכבוד

 , ע"ראוניברסיטת בר אילן

 

 כתב שיפוי

או לה ו/ מוה ו/או נזק שייגרכל הוצאבגין  מתחייבים לשפות את אוניברסיטת בר אילן, ע"ראנו הח"מ 

עשינו כל הוכחנו בפניכם כי , אלא אם או בקשר אליההמבוקשת לעיל, כתוצאה מהפעילות למי מטעמה 

 .שביכולתנו כדי למנוע את ההוצאה או הנזק

 בטרם מתן ההוראה לגביית השיפוי תינתן זכות שימוע למי שהשיפוי חל עליו. 

 

 _____________ חתימה ____________________ת.ז. ____ שם ____________________

 ת.ז. _________________חתימה ____________________ שם ____________________

 ת.ז. _________________חתימה ____________________ שם ____________________

 ___ת.ז. _________________חתימה _________________ שם ____________________

 ת.ז. _________________חתימה ____________________ שם ____________________

 ת.ז. _________________חתימה ____________________ שם ____________________

 ת.ז. _________________חתימה ____________________ שם ____________________

 

 

 

    2011-607מש    3את/



 בס"ד

 
 : __________________שם התא

 
 חברי התא יהיו הסטודנטים הבאים:
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 חתימה טלפון כתובת מס' ת"ז חוג / מחלקה שם פרטי פחהשם מש 

1        

2        

3        

1        

5        

2        

2        

2        

9        

10        

11        

12        

13        

11        

15        

12        

12        

12        

19        

20        

 

 


