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  גוריון-תקנות לפעילות ציבורית ופוליטית באוניברסיטת בן
  

29.1.2013 מתאריך 3/ג"על פי אישור הועד המנהל בישיבתו מספר תשע

תבטיח האוניברסיטה כי יכובד בתחומיה עקרון חופש הביטוי של הסגל האקדמי , בהתאם לחוקתה. א
  .והמנהלי ושל הסטודנטים

על פי החלטת הרשות ( לדעתה, שיש בה, יים בתחומיה פעילותהאוניברסיטה לא תרשה לק, עם זאת
אלימות או קריאה לאלימות וכן כל פעילות המנוגדת לחוקי , הסתה נגד קיום המדינה, )המאשרת

  .המדינה או שיש בה הסתה לעבור על חוקי המדינה
  
בודה המחקר והע, מחובתה של האוניברסיטה לשמור מכל משמר על המהלך התקין של ההוראה. ב

  .הסדירה בתחומיה ולכן עליה להבטיח שחופש הויכוח הציבורי לא יפריע לקיום חובתה זו
  
  :תקוים תוך שמירה על הכללים הבאים") הפעילות: "להלן(פעילות ציבורית ופוליטית בקמפוס   .ג
  .אין הפעילות עומדת בסתירה למטרות האוניברסיטה ולעקרונותיה) 1
   חוקי מדינת ישראלאין בפעילות משום עבירה על)2
  .אין הפעילות מפריעה לפעילות הסדירה באוניברסיטה )3
  .הפעילות שייכים לקהילת האוניברסיטה מארגני )4
  .הפעילות מיועדת לציבור הסטודנטים וליתר חברי הקהילה האוניברסיטאית)5
  .הפעילות מאושרת על ידי הגורמים המוסמכים לכך באוניברסיטה)6
  
  :ם פעילות ציבורית ופוליטית בקמפוס הםהגורמים המאשרי .ד
  
  .רקטור הוא הגורם המאשר בקשות של חברי סגל אקדמיה )1
  .ל האוניברסיטה הוא הגורם המאשר בקשות של חברי סגל מנהלי"מנכ )2
  . דיקן הסטודנטים הוא הגורם המאשר בקשות של אגודת הסטודנטים או הסטודנטים )3
  
  
לגורם , בכתב, ים פעילות פוליטית בקמפוס יגישו בקשה על כךעובד או סטודנט המבקשים לקי .ה

  .  המאשר הרלוונטי לפחות שבוע לפני קיום הפעילות
לאוניברסיטה  אורחים מחוץ, מספר המשתתפים הצפוי, אופי הפעילות ותכניה: בבקשה לאישור יצוינו

  .וכן עזרים שיעשה בהם שימוש בעת הפעילות, ושמות מארגני הפעילות
     

 ןשההפגנה או האסיפה הינ, על יסוד בקשה מנומקת, רים חריגים ואם השתכנע הגורם המאשרבמק
וכי בירור הבקשה בלוח הזמנים הנקוב , חודי שעלה לסדר היום הציבורי במפתיעיבתגובה לאירוע י

אפשר להגיש בקשה דחופה ובלבד שתוגש עד תום , בסעיף  זה ירוקן את ההפגנה או האסיפה מתכנן
מילוי התנאים למתן את ודה שלפני המועד המבוקש וכן ששום דבר מהאמור לעיל לא יסתור יום העב

  .היתר כאמור בסעיף זה
  
טחון של האוניברסיטה באשר לקיום יהגורם המאשר יקבל חוות דעת ממנהל מחלקת הב  .ו

 .מועדה ומיקומה, הפעילות
 
חתים אותם על התחייבות אישית מנהל מחלקת הביטחון ימסור למארגני הפעילות את הנחיותיו וי . ז

 .שיון או היתר הנדרשים על פי דין לקיום הפעילותיוכן ינחה אותם בדבר קבלת ר, לעמוד בהן
שאו בכל תשלום או הוצאה הכרוכים ישיון הינה באחריות מארגני הפעילות והם ייקבלת ההיתר או הר
  .שיון ובקיום תנאיויבקבלת ההיתר או הר

למעט ההנחיות בדבר קבלת רישיון או היתר הנדרשים לקיום (ת מנהל מחלקת הביטחון על הנחיו
  .ניתן לערער כמפורט בסעיף יא לתקנות אלו) הפעילות

  
במקרים , היא תהא רשאית, או בקשר עם קיום הפעילות/הוציאה האוניברסיטה הוצאות עקב ו  .ח

ה על כך מסורה לגורם המאשר לאחר ההחלט. לחייב בהוצאות אלה את מארגני הפעילות,  חריגים
 כאשר הגורם המאשר הוא דיקן –שנועץ במחלקת הביטחון ולאחר שנועץ באגודת הסטודנטים 

 .הסטודנטים
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  .הפעילות תתקיים אך ורק בשטח שהוקצה לכך על ידי האוניברסיטה. ט
  
  אפשר יהיה . בדוכן מיוחד- לאחר אישור הגורם המאשר -החתמה על עצומות תעשה אך ורק   . י

ידי שלטונות -הדוכן יוצב במקום מוגדר שייקבע מעת לעת על.  לחלק כרוזים אך ורק מדוכן זה
מאיישי הדוכן יהיה . הדוכן לא ישמש כבמה לנאומים ולא יעשה בו שימוש במגביר קול .האוניברסיטה
  .קיון שוטף סביב הדוכן ולפירוקויאחראים לנ

אין במגבלה .  דוכן אחד ולתקופה של לא יותר מיומיים רצופיםאפשר יהיה להציב במקום המוגדר רק 
  .זו כדי למנוע בקשה חוזרת באותו נושא

  
  .מי שבקשתו לא תאושר יהיה זכאי לערער בפני ועדת ערעורים .יא

  :הרכב הועדה יהיה כדלהלן
 שישמש  או מי שיוסמך על ידו מתוך חברי הועדהמנהלני סטודנטים של הועד היר הועדה לעני" יו )1
  .ר ועדת הערעורים"כיו
  הרקטור או מי מטעמו) 2
  נציג ציבור) 3
  ר אגודת הסטודנטים או ממלא מקומו"יו) 4
  או מי מטעמו ל האוניברסיטה"מנכ) 5

      
הועדה רשאית .  ממלא מקום קבועולה ידי הנשיא והרקטור וכן ימונ- במשותף עלהנציג הציבור ימונ
.  ובלבד שאחד מהם הוא יושב ראש הועדה, משלשה חבריםבהרכב של לא פחות , לדון ולהחליט

תן את החלטתה לא יאוחר משבועיים מיום הגשת הערעור ובמקרים חריגים כאמור בסעיף יהועדה ת
  .לעיל תוך יומיים' ה
  
י תקנות אלו של הגורם המאשר הרלוונטי ושל ועדת "חלה חובת הנמקה על כל החלטה עפ  .יב

  .הערעורים
  
גם על .   אם הנסיבות מחייבות זאת- הרלוונטי רשאי לבטל את האישור שנתן הגורם המאשר  . יג

  .ניתן לערער בפני ועדת הערעורים החלטה זו 
  
קיון ולשמירת תקנות האוניברסיטה ילנ, מארגני כל פעולה שתקבל אישור יהיו אחראים לסדר  .די

  .ורכושה
  
  .פעולה בניגוד לתקנון זה מהווה עבירת משמעת  .טו
  
 נשיא -בנסיבות של קיום פעילות פוליטית ללא אישור או במקרה של הידרדרות לאלימות . זט

כולל הזמנת משטרה , יהיה רשאי לפעול בכל דרך חוקית, ידו-האוניברסיטה או מי שיוסמך על
  .כדי להשליט סדר, לקמפוס

  
 

  
 


