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 רועים באוניברסיטה ילארגון אהועדה  :נוהל
------------------------------------------------------------------------------ 

 הוועדההרכב  - נספחים: נספח א'
 בנגב גוריון-אישור אירוע באוניברסיטת בן-תרשים זרימה -נספח ב'                
 סיור/פגישהסיכום  -'גנספח                 

 רועיםידחיית ועדת א-'דנספח         
  רועיםיתעריפון א -הפניה                

---------------------------------------------------------------------------- 
  :כללי .1

         השונות. ביוזמת היחידות מתקיימים אירועים שונים במהלך השנהובמתקני  ברחבי האוניברסיטה
           עקרונות ברורים ואחידים תוך כדי  אירועים בהתבסס על עמדת המקום למופקדת על אישור ההועדה         

   .ביטחון והסדר ברחבי האוניברסיטהשל האוניברסיטה ושמירה על ה וכבודה אופייהשמירה על        
 

 ים פעילות הוועדה הינה גורם חשוב ומסייע ליחידות האוניברסיטה בארגון האירועים וקידום האינטרס 
 . הועדה מהווה גורם מקשר, מארגן ומחבר בין האורחים והאירועים וכל  והאוניברסטאיים היחידתיים        
 ת.זאת תוך ראייה כלל מערכתי        
  

על משתתפים חשובים שמגיעים          המוסדבאחריות יחידות האוניברסיטה ליידע את הנהלת 
 לאוניברסיטה, במטרה לקדם את מטרותיה באופן המייטבי.

  
 :מטרה .2 

 נוהל זה לקבוע תפקידי הועדה, סמכויותיה ובעלי התפקידים בה.מטרת          
 : הגדרות .  0
 

  ביקור של אח"מ באוניברסיטהארוע תרבות ,קייטנת נוער,  , יחידתי כנס, מפגש -אירוע  0.1
  וכדומה.                   

 
         , כאשר האירוע עבור תפנים אוניברסיטאי יחידהיוזם האירוע הינו  -אירוע פנימי 0.2

  .חברי הסגל או ו/ הסטודנטים של האוניברסיטה                                    
 

 או מיועד לגורמי חוץ. אירוע המאורגן ע"י גורם חוץ -אירוע חיצוני  0.0
 

   וניברסיטאי.א המאורגן ע"י יחידה פנים אוניברסיטאית בשילוב עם גורם חוץ אירוע -אירוע משולב 0.4
 

  :תוכן הנוהל. 4
 

 תפקידי הועדה: 4.1

ע"פ מדיניות ומתקניה בנגב -גוריוןשטחי אוניברסיטת בן ב הקצאת המיקום לארועיםאישור  4.1.1
הנהלת האוניברסיטה, תוך ניצול יעיל של המשאבים האוניברסיטאיים, דהיינו: אולמות, חדרי 

 וכדומה.  , שטחים פתוחיםישיבות

, דהיינו ובמתקניה האוניברסיטהבשטחי קביעת קריטריונים להגדרת סוגי האירועים המתקיימים  4.1.2
 משולב.אירוע פנימי, חיצוני או אירוע 

 מתאימה, בטוחה ויעילה.      בין כל הגורמים היוזמים והלוגיסטיים, לשם קיום אירוע בסביבה  תאום 4.1.0

  .האוניברסיטה שטחב אירועהלקיום להקצאת מיקום הבקשות או דחית  , בחינה, אישורריכוז 4.1.4

 הנחיותלהועדה תמסור החלטותיה למארגני האירוע, בנוגע  4.1.4
. במידה , כמו גם לתשלום הנדרש עבור השירותים השונים בנושאי בטיחות , בטחון, אחזקה ומשק 

מורשי ולחתימה ע"י ויש צורך בחתימה על הסכם עם גורמי חוץ, תועבר טיוטת ההסכם לאישור 
 החתימה של האוניברסיטה וללשכה המשפטית.

 אגף תכנון תקצוב וכלכלה.עם בשיתוף  בקמפוס,לגורמי חוץ האירועים  תעריפוןשל  קביעה ופרסום 4.1.4

http://in.bgu.ac.il/logistics/DocLib/Lists/List6/EditForm/price_list.pdf
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--------------------------------------------------------------------------- 
 03.02.2021עדכון מתאריך:-הועדה  הרכב נספח א': 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

 יו"ר הוועדה -סמנכ"ל תפעול .א

 )בתוקף תפקידו(  -לקת הביטחון מנהל מח  .ב

 מרכז )בתוקף תפקידו(  -ממ"ח משק .ג

 חבר  -ר סגל אקדמיחב .ד

   חבר ) בתוקף תפקידו(.  - אירועים, כנסים וסיורים מדור נציג   .ה

 חבר )בתוקף תפקידו(.  -נציג מחלקת בטיחות גיהות ואיכות הסביבה .ו
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םיעוריא תדעוקשמ ח"ממבלושמ וא ימינפ – םזוי

 תובייחתה ללוכ םיעוריא תכרעמב השקב תנזה
תיביצקת הרבעהל

 ימרוגמ עיגמ( ינוציח עוריאל השקב תנזה
םולשתל תובייחתה ללוכ )הטיסרבינואה

 יתרגש עוריא

 ,תוחיטב ,ןוחטב תקלחמל העדוה
רוביצ ירשק

םזויהמ םולשת תייבג

ןכ

םוקמ תאצקה רושיא

םינותנ תמלשה

 תושיגר עוריאב
 וא תמיוסמ

 םימחא םיפתתשמ

 יקומינ םע םזויל העדוה
 הדעוה

)'ד חפסנ(

 תוארוהו תויחנה ץבוק תריסמ
תיפסכ תובייחתהו עוריא

םזויה םע רויס םויק

ןכ

אל

?
 העדוה
הלהנהל

אל

ןכ

ןכ

בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב עוריא םויק ךילהת

אל

.ץוח ימרוג אללו ימינפ עוריא וניה:יתרגש עוריא
 הלוע אל םינמזומה רפסמו ,םלואב םייקתמ עוריאה

.רתומה לע
.הגירח תוליעפ לכ וא ףסונ דויצ אלל עוריאה
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