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נוהל :אישור הפגנות ואסיפות בקמפוס

 .1כללי
התקנות לפעילות ציבורית ופוליטית באוניברסיטת בן-גוריון מחיבות קבלת אישור הגורמים המוסמכים
לקיומן של פעילויות אלה.

 .2מטרה
הנוהל מסדיר את אופן הגשת בקשה לקיום הפגנה או אסיפה בתוך שטח האוניברסיטה.

 .3הגדרות
3.1
3.2
3.3
3.4

"סטודנט"  -תלמיד באוניברסיטה במעמד "פעיל".
"עובד"  -חבר סגל אקדמי או חבר סגל מנהלי וטכני.
"התקנות"  -התקנות לפעילות ציבורית ופוליטית באוניברסיטת בן גוריון.
"הגורם המאשר"  -הרקטור ,המנכ"ל או דקאן הסטודנטים – בהתאם להוראות התקנות.

 .4תוכן הנוהל
 .4.1סטודנט או עובד המבקש לקיים הפגנה או אסיפה בקמפוס יגיש בקשה לגורם המאשר.
חברי הסגל המנהלי יפנו למנכ"ל ,חברי הסגל האקדמי יפנו לרקטור וסטודנטים יפנו לדקאן הסטודנטים.
הסע' עודכן
הבקשה תכלול את הפרטים והמסמכים דלהלן:
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א.
ב.
ג.
ד.
ה.

נושא ההפגנה או אסיפה.
מספר המשתתפים הצפוי.
שמות מארגני ההפגנה או אסיפה.
אמצעי הגברה שיעשה בהם שימוש ,ככל שיעשה.
עזרים שיעשה בהם שימוש (כגון :במה ,שלטים וכו').

 .4.2הגורם המאשר יקבל חוות דעת של מחלקת הביטחון בגין קיום ההפגנה או האסיפה ,התאריך המבוקש
והמיקום בו היא תקוים.
 .4.3מחלקת הביטחון תמסור למארגני ההפגנה או אסיפה את הנחיותיה ותחתים אותם על התחייבות אישית
לעמוד בהן ,וכן תנחה אותם בדבר קבלת רישיון או היתר הנדרשים על פי דין לקיום ההפגנה או האסיפה.
מובהר כי קבלת רישיון או היתר כאמור בסעיף זה ,ככל שהמצאתם נדרשה על ידי מחלקת הביטחון ,תהא
באחריות מארגני ההפגנה או האסיפה .מארגני ההפגנה ישאו בכל תשלום ובכל הוצאה הכרוכים בקבלת
רישיון או היתר כאמור ובקיום תנאיו.
 .4.4הוציאה האוניברסיטה הוצאות עקב ו/או בקשר עם קיום ההפגנה או האסיפה ,היא תהא רשאית לחייב
בהוצאות אלה את מארגני ההפגנה או האסיפה.
מובהר כי הגורם המאשר יהא בעל הסמכות להכריע ,לאחר היוועצות במחלקת הביטחון ובאגודת
הסטודנטים-כאשר הגורם המאשר הוא דקאן הסטודנטים ,בדבר חיוב המארגנים בתשלומן ומהו הסכום
בו יחויבו המארגנים.
 .4.5אופן הגשת בקשה לקיום הפגנה או אסיפה:
4.5.1

בקשה לקיום הפגנה או אסיפה תוגש לפחות שבוע לפני המועד המבוקש לקיומה.

4.5.2

במקרים חריגים ואם השתכנע הגורם המאשר ,על יסוד בקשה מנומקת ,שההפגנה או האסיפה
הינה בתגובה לאירוע ייחודי שעלה לסדר היום הציבורי במפתיע ,וכי בירור הבקשה בלוח הזמנים
הנקוב בסעיף  4.5.1לעיל ירוקן את ההפגנה מתוכנה ,ניתן להגיש בקשה דחופה ובלבד שתוגש עד
תום יום העבודה שלפני המועד המבוקש ובלבד ששום דבר מן האמור בסעיף  4.5.2זה לא יפטור
ממילוי התנאים למתן ההיתר כאמור בנוהל זה.

הסע' עודכן
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4.6

הפגנות או האסיפות תתקיימנה אך ורק בשטח שהוקצה לכך על ידי האוניברסיטה.
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אחריות ביצוע
האחריות לאכיפת הנוהל תהא על מחלקת הביטחון.

6

תחולה
נוהל זה תקף מיום פרסומו.
מר דוד ברקת
סגן נשיאה ומנכ"ל

