
                                                      
    

  

  

  .נוהל פעילות ציבורית בקמפוס
  כללי .1

  2007 –ז "התשס, מתוך חוק זכויות הסטודנט           

   לרבות בנושאים , לכל סטודנט החופש להתארגן ולהפגין בכל תחום ונושא"...           

  "לפי הכללים הקבועים בעניין בתקנון המוסד, הנוגעים לסטודנטים ולזכויותיהם           

 תחום   1.1      

הפעילות הציבורית של חברי קהילת המכללה בין כתליה מהווה חלק משלים של פעילותה 

, המכללה רואה מחובתה לאפשר לחבריה להביע באופן מלא דעות. האקדמית של המכללה

  .ולקיים שיח בין חברי הקהילה, השקפות ואמונות

לתרבות חופש הביטוי  המכללה רואה בעקרון חופש הביטוי תנאי יסודי לקיומה ואת החינוך

על כן תבטיח המכללה כי יכובד בתחומה עקרון חופש הביטוי של הסגל . כאחת ממטרותיה

  .המנהלי ושל הסטודנטים, האקדמי

, שיש בה, פ"בין בכתב ובין בע, המכללה לא תרשה לקיים בתחומיה כל פעילות, עם זאת

מה או קריאה לאלימות המכללה לא תסבול פעילות אלי. לדעתה הסתה נגד קיום המדינה

והיא תאסור על כל פעילות המנוגדת לחוקי המדינה או שיש בה הסתה לעבור על חוקי 

  .המדינה

המחקר והעבודה , מחובתה של המכללה לשמור מכל משמר על המהלך התקין של ההוראה

  .הסדירה בתחומיה ולכן עליה להבטיח שחופש השיח הציבורי לא יפריע לקיום חובה זו

 המטר  1.2
 .להסדיר את הפעילות הציבורית בין כותלי הקמפוס

  אחריות  1.3
  .דיקן סטודנטים והנהלות המכללות

  

    הגדרות      1.4            

  אחוה המכללה האקדמית לחינוך –" 'עמותה א"           

  " הקמפוס"או " המכללה"            

  סטודנטים הלומדים בקמפוס , מינהליסגל , סגל אקדמי – "חברי קהילת המכללה"            

  .לרבות בתוכניות מיוחדות ובקורסים של גורמים חיצוניים ואגודת סטודנטים            

פוליטי - האגודה היא גוף א. אגודת הסטודנטים הנבחרת במכללה – "אגודת הסטודנטים"

 .ונציגי הסטודנטים נבחרים למוסדותיה על בסיס אישי

  

  תחולת הנוהל .2

 .דמי ומינהליסגל אק 

 .סטודנטים הלומדים בקמפוס לרבות סטודנטים בתוכניות מיוחדות וקורסים של גורמים חיצוניים 

 .אגודת הסטודנטים 



                                                      
    

  

  

  :עקרונות לפעילות המותרת לקיום בין כותלי הקמפוס .3

  .אין בפעילות משום פגיעה במדינת ישראל ובחוקיה 

 .ילת המכללה וקהילות אחרותאין בפעילות משום פגיעה ברגשות ואמונות של מרכיבי קה 

 אין בפעילות משום הפרעה או חשש לפגיעה בפעילות הסדירה במכללה ומהלכם התקין של  

 .מחקר ועבודה סדירה בתחומיה, הוראה 

 בשלום הציבור ובטחונו או בטיחותו ובכפוף לאישור , אין בפעילות משום פגיעה בסדר הציבורי 

 .קצין בטחון מכללתי 

 . יבור סטודנטים וליתר חברי קהילת המכללההפעילות מיועדת לצ 

   מודגש כי גורמי חוץ . מארגני הפעילות וקהל המשתתפים משתייכים לקהילת המכללה בלבד 

 . אינם רשאים לקיים כל פעילות ציבורית אלא לאחר קבלת אישור מהנהלות המכללות 

 .אין בפעילות הפרה של נוהלי המכללה לרבות תקנון משמעת 

 .לפי נוהל זה לפעילות לפני ביצוע הפעילות אישור מהרשות המוסמכתלות קיבלו מארגני הפעי 

 .בקיום הפעילות אין פגיעה במתקניה וברכושה של המכללה 

  

 פירוט סוגי הפעילות הציבורית ותנאים נוספים הנדרשים לקיומה .4

    י "שה בקשה עמותרת בתנאי שהוג, לרבות אלה שיפורטו להלן, פעילות ציבורית על כל צורותיה      

  פי עקרונות-על, י רשויות המכללה המוסמכות"והבקשה אושרה ע, 6המארגנים בהתאם לסעיף      

 .פי התנאים שיפורטו להלן- ועל 4היסוד המפורטים לעיל בסעיף      

 תליית מודעות  4.1 

   אלא אם כן , הקשור לפעילות ציבורית אסורה, דהיינו, תליית מודעות בתחום המוסדר בתקנון זה      

 .ניתן אישור ובהתאם להוראות תקנון זה      

 על גבי לוחות  שאים להגיש בקשות לתליית מודעותאגודת הסטודנטים רועד עובדים ו, מרצים 

 .ם על ידי המבקשים או שולחיהםיהמודעות המכללת 

 ל פרסום אחרים בכ ועל שימוש בכל אמצעי )מדבקות(וחלט על הדבקת סטיקרים חל איסור מ 

 .מלבד חריגים מאושרים, רחבי הקמפוס 

 המבקשים אישור לתליית מודעות חייבים לדאוג שמודעות , חברי הקהילה המכללתית 

 במקרה של חריגה מעקרונות . המפורטים בנוהל זה ,המפורסמות מטעמם יתאימו לעקרונות היסוד 

 את הפרסום להורות להסיר ' עמותה אאו דיקן סטודנטים בל "מנכנשיא או רשאי , אלה 

 .החריג מלוח המודעות 

 , או מי שהוסמך לכך מטעמה/י המכללה ו"יוסרו מידית ע, כל אמצעי הפרסום שיופצו ללא אישור 

 .דלהלן 9והמפרסם יחויב בעלות הניקוי וזאת מבלי לפגוע באמור בסעיף  

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

 :הבאות 

 מודעות תתלינה אך ורק על לוחות מודעות מיוחדים שיועדו לכך על ידי הנהלת המכללה  

  .על ידי אגודת הסטודנטים במקומות האלה, באישור הנהלת המכללה, ושהוצבו 

 בכמות ובגודל שיקבעו על ידי אגודת הסטודנטים ויאושרו על ידי דיקן הסטודנטים והנהלת , כרזות 

 .ך ורק על לוח המודעותייתלו א, המכללה 



                                                      
    

  

  

 החתמה על עצומות וחלוקת חומר הסברה או כרוזים, הצבת שולחנות  4.2 

 תותר רק ברחבה ורק , או חלוקת חומר הסברה או כרוזים/ו, החתמה על עצומות, הצבת שולחנות 

  .לפי אישור 

  למרצים, לסטודנטים: יוצב שולחן משרדי אחד רגיל לפרקי זמן כדלהלן, אם יינתן אישור 

 .לאגודת הסטודנטים ללא הגבלת זמן. שבוע בחודש עבור כל אירוע –ולעובדים  

 .הדבקת מודעות החורגות משטח השולחן אסורה 

 שולחנות ההסברה ועמדות חלוקה של חומר הסברה ישאו באופן ברור את שמו של הגורם  

 . כך גם חומר ההסברה המופץ בהם. שמטעמו הם מתקיימים 

 יש לצרף דוגמאות מדויקות של כל כרוז או חומר הסברה שיחולק ושל לבקשה לקיום הפעילות  

 יש להקפיד שהפעילות תתבצע בדיוק . עצומות שעליהן יוחתמו חברי הקהילה המכללתית 

 מגישי הבקשה הם הנושאים באחריות לתוכן החומר המחולק ולהפצתו . בהתאם לחומר שאושר 

 .רי הקהילה המכללתיתבעמדת החלוקה יפעלו אך ורק חב. בהתאם לאישור 

 מספר עמדות חלוקה של חומר כתוב ומספר שולחנות הסברה שיוצבו במסגרת תעמולה לקראת 

 י אגודת הסטודנטים באישור דיקן הסטודנטים והנהלת "ייקבעו ע, הבחירות לאגודת הסטודנטים 

 .המכללה 

 פעילות ציבורית של אסיפות וכינוסים  4.3 

 גיש בקשה לקיום פעילות ציבורית של אסיפות וכינוסים חברי הקהילה המכללתית רשאים לה 

 פעילות זו תאושר במסגרת היכולת והאפשרות של המכללה להעמיד חדרים . בתוך אולמות 

 במקרים מסוימים  . ובלבד שהמשתתפים הם חברי הקהילה המכללתית, לרשות פעילויות אלו 

 .י הנהלת המכללה"יף שיקבע עמארגני הפעילות יחויבו בתשלום עבור שימוש באולמות בתער 

 לא תאושר ובמהלך שעות הלימודים פעילות ציבורית של אסיפות וכינוסים תחת כיפת השמיים  

 נושאים סטודנטיאלים מובהקים או בנושאים של קונסנזוס לאומי  למעט במקרים מיוחדים של  

 למהלך הפעילות תאושר לאחר קבלת היתר ובלבד שלא תהא בכך הפרעה . וציבורי מקיף 

 .כל זאת בהתאם לשיקול דעת של הגורם המאשר, הפעילות המכללתית הרגילה 

 שימוש באמצעי כריזה  4.4 

  למעט במסגרת תעמולת הבחירות , השימוש באמצעי כריזה אסור לחלוטין ברחבי הקמפוס      

  י "בגבולות ובתנאים שייקבע באישור הבקשה ע, אגודת הסטודנטים שתוגבל לרחבה המרכזיתל      

  .דיקן הסטודנטים      

 פעילות בידור ותרבות  4.5 

   י אגודת הסטודנטים יוגשו ללשכת דיקן הסטודנטים "הצעות לפעולות בידור ותרבות שיאורגנו ע      

  . לנוהל העבודה המקובלי דיקן הסטודנטים בהתאם "ויאושרו ע      

 מפגשי הסברה ותעמולה לקראת הבחירות לאגודת הסטודנטים  4.6 

  בכפוף לאישור מוקדם של הנהלת המכללה ודיקן יתקיימו אסיפות הסברה ותעמולה  

 מארגני המפגשים ימסרו . י הגורמים המאשרים"הסטודנטים ובתנאים שיתואמו מראש ע 

 .שו בקשר למפגש המתוכנןלהנהלת המכללה את כל הפרטים שיתבק 

 הנהלת המכללה ודיקן הסטודנטים רשאים לקבוע תנאים וכללים לקיום המפגשים לפי שיקול  

 , מספר המשתתפים, מקומם, בין היתר הם רשאים לקבוע תנאים בדבר מועד המפגשים. דעתם 



                                                      
    

  

  

 הסדר אופן השמירה על הניקיון ו, אפשרות הכנסת כרזות לאולם, השימוש באמצעים אורקוליים 

 .'וכו 

 מובהר כי מארגני המפגשים יידרשו לחתום על , בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה 

 ולהפקיד, התחייבות בלתי חוזרת בנוסח התנאים והסיכומים כפי שתקבע הנהלת המכללה 

 .בטחונות מתאימים כפי שתדרוש 

 לו ייקבעו ומשכם של מפגשים א, מספר המפגשים המקסימלי שיוקצב לכל רשימה מתמודדת 

 .על ידי ועדת הבחירות של אגודת הסטודנטים באישור הנהלת המכללה ודיקן הסטודנטים 

 השתתפותו של מי שאינו רשום כסטודנט במכללה במפגשי הסברה ותעמולה כפופה לאישורה  

 .המוקדם והמפורש של הנהלת המכללה ודיקן הסטודנטים 

   

  הגשת הבקשה .5

ם חייבי, ועובד מינהל המעוניינים לקיים פעילות ציבורית מרצה, אגודת סטודנטיםועד , סטודנט

 .יום מראש לפני מועד האירוע 7לפחות , להגיש בקשה בכתב ומראש

שמות , המועד המוצע, תיאור אופי הפעולה וצורת הביטוי: הבקשה תכלול את הפרטים הבאים

  .האישים המרכזיים הנוטלים בה חלק ועיסוקם

 .ל"ם פעולות ציבוריות לאחר קבלת אישור מוקדם של המנכחברי סגל מינהלי רשאים לקיי

 נשיא חברי סגל אקדמי רשאים לקיים פעילות ציבורית בקמפוס לאחר קבלת אישור מוקדם מ

  .'עמותה א

י אגודת סטודנטים תובא "י בודדים או ע"כל פעילות ציבורית הקשורה לסטודנטים ומאורגנת ע

וקף תפקידו אחראי על פעילותם של הסטודנטים אשר מת, מראש לאישור דיקן הסטודנטים

 . והוא מתאם בינם ובין רשויות המכללה, בקמפוס בנושאים סטודנטיאלים ציבוריים

 

 אישור .6

 .הרשות המכללתית אליה הוגשה הבקשה כאמור לעיל תשיב לבקשה בכתב תוך שבוע 

 ככל שידרשו  הבהרות או נתונים נוספים, הרשות המוסמכת רשאית לדרוש מהמארגנים פרטים 

 .יחסות של קצין הביטחון המכללתייאו הת/ותעביר את הבקשה לידיעה ו 

 הרשות תשקול ותחליט אם לאשר את הבקשה או לדחותה לאור העקרונות המנחים והתנאים  

 טחון והבטיחות הנחוצים לקיום הפעילות וחוות דעת של יהאמורים בתקנון זה ולנוכח סדרי הב 

 .ט"הקב 

 לרבות , שאית להתנות את האישור בתנאים או בסייגים לפי שיקול דעתההרשות המוסמכת ר 

 בהצבת , ת קיומה בקיום הסדרי ביטחון הולמיםייבהתנ, במקום קיומה, שינויים במועד הפעילות 

 .ב"בקיום הסדרי בטיחות וכיו, בחתימה על התחייבויות, סדרנים 

 המכללה אינה אחראית. לותאין במתן אישור לפעילות כלשהי משום הסכמה עם תוכן הפעי 

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

 מובהר כי אין באישור המכללה כדי לפטור את המארגנים מהשגת ההיתרים והאישורים  

 ומבלי לגרוע  –ומחובתם לשמור על הוראות כל דין , פי דין-הנדרשים לקיום הפעולות על 

 , ברישיונות, ברעש ובמפגעים סביבתיים, בכל הקשור לזכויות יוצרים –מכלליות הדברים  



                                                      
    

  

  

 .בהיתרים ובחוקי עזר שונים 

 המשתתפים והאחראים מחובתם, מובהר כי אין באישור המכללה כדי לפטור את המארגנים 

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

  

 ערעורים .7

 או שאושרה בתנאים מגבילים מדי , פעילות ובקשתו לא אושרה כל גורם שהגיש בקשה לקיום 

 רשאי לערער על החלטה זו על ידי פנייה בכתב לוועדת הערעורים המורכבת מדיקו , לדעתו 

  .'עמותה א ל"מנכנשיא ו, סטודנטים 

 .החלטת ועדת הערעורים היא סופית 

  

 אחריות .8

 יישמעו להוראות , המכללה על הניקיון ועל רכוש, המשתתפים בפעילות ישמרו על הסדר 

  .ויקפידו לנהוג בהתאם לתקנות המכללה ולפי כל דין, המכללה ולמארגני הפעילות 

 לשמירה על רכוש המכללה , לניקיון, מגישי כל בקשה שתקבל אישור יהיו אחראים לסדר 

 כמו כן יהיו הם אחראים . ולשמירה על כך שהפעולה תקוים בהתאם למתוכנן ולמאושר בלבד 

 לרבות ומבלי לגרוע מכלליות , וכן לשמירה על הוראת כל דין, רת תקנות המכללה ורכושהלשמי 

 .רישיונות להיתרים וחוקי עזר שונים, רעש ומפגעים סביבתיים, בנושא זכויות יוצרים, הדברים 

 ר האגודה וסגניו כאחראים לקיום פעילות"ייחשבו יו –י אגודת הסטודנטים "בקשה שהוגשה ע 

 י אגודת "הוא הדין ביחס למודעות המפורסמות בקמפוס ע. דיה ביחס לפעילות זוהמכללה ועוב 

 .הסטודנטים 

 י מארגני הפעולה אשר ייחשבו אחראים לקיום "תיחתם ע, י סטודנטים"בקשה שהוגשה ע 

 .הפעילויות ולקיום הוראות המכללה ועובדיה ביחס לפעילות זו 

 ר לעיל חייבים לשפות את המכללה ולפצותה מבלי לגרוע מהוראות כל דין יהיו האחראים כאמו 

 .בגין כל נזק שייגרם לה עקב הפעילות 

 הן של המפר בפועל והן של האחראים , כל חריגה מהוראות תקנון זה היא עבירת משמעת 

 וזאת מבלי לפגוע , ותועבר לטיפולה של ועדת המשמעת המתאימה, לפעילות לפי תקנון זה 

 .או על פי כל דין/או נוספים ו/ם אחרים ובזכויות המכללה לפעול במישורי 

   

 תפוצת הנוהל .9

ראשי , מנהל אדמינסטרטיבי, דיקן הסטודנטים, הנהלות, 'עמותה א ל"מנכ', עמותה אנשיא 

, אבות בית, קצין בטחון ,תפעול מנהל, ראשי יחידות אקדמיות, אגודת סטודנטים, מרכזים

  .מזכיר אקדמי

  



                                                      
    

  

  

  

  בקשה לקיום פעילות ציבורית 

  

  

  ______________תפקיד ________________ ם מגיש הבקשהש

  ___________זמני הפעילות___________שעה____________ תאריך האירוע

  

  ____________________________________________תיאור אופי הפעילות

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

o תליית מודעה 

o חלוקת כרוזים 

o אסיפת ומפגשי הסברה 

o הצבת שולחנות להחתמה 

o שימוש בכריזה 

o פעילות בידור ותרבות 

 

  

  ______________אישיות מרכזית באירוע

  

_________________________________________________________________  

  

  _____________________הנהלה/ דיקאן  - האישור המכלל

  _________________________________אישור קצין בטחון

  ________________________________אישור מנהל משק 

  

  

  

  :העתק

  נשיא
  ל"מנכ

  דיקאן סטודנטים
  קצין בטחון

  מנהלים אדמינסטרטיבים

   


