
 פעילות ציבורית בקמפוס
 

  "פעילות ציבורית באוניברסיטההפעילות הציבורית בקמפוס מתנהלת מכוח תקנון "
 אשר קטעים ממנו מובאים להלן:,)003-10(הוראה מס' 

 
האוניברסיטה הינה מוסד להשכלה גבוהה, המבוסס על עיקרון החופש האקדמי, והרואה בחופש הביטוי 

ותטפח חופש ביטוי מלא בפעילות האקדמית, התרבותית תנאי יסודי לקיומו. האוניברסיטה תבטיח 
 תליה, במסגרת חוקי המדינה.ווהחברתית בין כ

 
 ) הגדרות1( 

 לרבות מבנים, מתקנים, שטחים פתוחים ומדשאות. – "קמפוס האוניברסיטה"
ך רוע אחר הנעריס חגיגי או כל מאורע או אקהפגנה, אספה, דיון, מופע, תצוגה, ט – "פעילות ציבורית"

בתחום הקמפוס של האוניברסיטה (להלן: "הקמפוס") ואיננו מתייחס למערך הלימודים 
באוניברסיטה, ולמעט כנסים מדעיים שהאוניברסיטה או הפקולטה מעניקה להם חסותה, אירועים 

רשמיים של האוניברסיטה ואירועים אשר קיימת לגביהם הוראה מיוחדת בקובץ הוראות 
 פעילות מסחרית.האוניברסיטה, וכן להוציא 

 
 כל פעילות ציבורית המתקיימת באוניברסיטה חייבת לעמוד בתנאים האלה: )2( 
 שמירת דיני מדינת ישראל ותקנות האוניברסיטה. ) 1( 
 לא יהיה בקיום הפעילות הציבורית משום שימוש לרעה בשמה של האוניברסיטה. ) 2( 
 השגרתית ההוראה, המחקר והעבודה הפעילות הציבורית לא תשבש את המהלך התקין של ) 3( 

 בקמפוס ולא תפריע לו.
 הפעילות הציבורית לא תפגע בתשתיות בקמפוס. )4( 
 
 הפעילות בכיכר אנטין )3( 

מסוג הפגנה או אספה בכיכר אנטין  שקטה כל תלמיד יהא רשאי לקיים פעילות ציבורית )1( 
דבר קיום הפעילות  מראש על שבאוניברסיטה, ללא צורך בקבלת היתר מראש, ובלבד שיודיע

הביטחון לפני תום יום העבודה  יחידתהביטחון של האוניברסיטה. על ההודעה להגיע ל יחידתל
 האחרון שלפני מועד קיום הפעילות.

ר, בסמכות כבהם קיים חשש להפרת הסדר הציבורי במהלך האירוע המתוכנן בכישבמקרים              
ת קיום האירוע בכיכר או להורות למארגן האירוע על גיוס מנהל יחידת הביטחון לא לאשר א

של מארגן  על חשבונו  העבור גיוס הסדרנים יהיבתשלום ה .סדרנים לשמירה על הסדר הציבורי
 האירוע.

 דבר קיומה על לוחות המודעותאת מארגן הפעילות בכיכר אנטין כאמור לעיל יהיה רשאי לפרסם  )2( 
 אודות הפעילות ברחבי הקמפוס.על לחלק הודעות  הציבוריים בקמפוס. חל איסור

במהלך הפעילות יותרו חלוקת חומר הסברה, החתמת עצומות ונשיאת שלטים. בכל מקרה  )3( 
חסימת הכניסה לקמפוס  הוכן אסור ,אסורה תליית שלטים על מבנים וגדרות או קביעתם בכיכר

 נים שמסביב לכיכר.יולבני
 יהיו אחראים על ניקיון הקמפוס מחומרי ההסברה והעלונים שחולקו. מארגני הפעילות הציבורית )4( 

 לרבות התקנת מערכות הגברה ורמקולים בכיכר.בכיכר, התקנת פודיום/במה  חל איסור על)   5(    
 .וכן לא תותר הקמת  מאהל בכיכר ,) לא תותר  קיום פעילות כלכלית בכיכר6(    
לרבות  ,קיום כל פעילות בכיכר מעבר לשעות הפעילות השגרתיות של האוניברסיטה חל איסור על) 7(   

 לינה בכיכר בשעות הלילה.
     

 
ין לארגן בכיכר אנטין פעילות ציבורית שאינה מסוג הפגנה או אספה, או לארגן פעילות יתלמיד המעונ  )4(

כמפורט  ,ם פעילות ציבוריתמחויב לקבל היתר מראש של הוועדה לקיו שלא בכיכר אנטיןציבורית 
 להלן.

 
 להלן:ש) הוועדה לקיום פעילות ציבורית תורכב משמונה חברים, לפי הפירוט 5(
 יו"ר –סגן רקטור האוניברסיטה  .1 
 מנכ"ל האוניברסיטה .2 
 דקאן הסטודנטים .3 
 היועץ המשפטי .4 
 מנהל האגף לקשרי חוץ .5 
 נשיא מועצת הסטודנטים .6 
 אקדמי שימונה ע"י רקטור האוניברסיטהחבר סגל  .7 
 ידי יו"ר הוועד המנהל.-איש ציבור, חבר הוועד המנהל, שימונה על .8 

 .     מנהל יחידת הביטחון9      
 
 נטדקאאת בקשתו למזכירות  ין לקיים פעילות ציבורית הטעונה היתר, יפנהיתלמיד המעונ )6(

 פעילות ציבורית בקמפוס".הבקשה תוגש על טופס "בקשה לקיום . הסטודנטים
פרט למקרים בעלי דחיפות מיוחדת, הרי שבקשה לקיום פעילות ציבורית תוגש לא יאוחר מארבעה ימי  

 עבודה לפני המועד המתוכנן לקיומה.
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ענף אירועים באגף קשרי חוץ, ימסור עם דקאן הסטודנטים, לאחר היוועצות עם גורמי ביטחון ו )7(
 תשובתו למארגן תוך שני ימי עבודה ממועד קבלת הבקשה. 

 בנסיבות מיוחדות תכונס הוועדה לקיום פעילות ציבורית.  
הוועדה או חבר הוועדה המוסמך יהיו רשאים לקצר את ההליכים הנ"ל במקרים בעלי דחיפות  

 מיוחדת. 
אשר קיום הפעילות הציבורית או לקיימה בסייגים ובתנאים, החליט חבר הוועדה המוסמך שלא ל 

רשאי המארגן להגיש ערעור מנומק ליו"ר הוועדה, אשר יזמן את חבריה לדון בערעור. החלטות הוועדה 
 תהיינה סופיות.

 
 מראש  היתרלכך בהם ניתן שלמעט מקרים  ,אין לחלק חומר פרסומי ברחבי הקמפוס  ) 8(

 באוניברסיטה.מהגורמים המוסמכים        
 

 


