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 .1עקרונות יסוד:
א . .פעילות ציבורית של סטודנטים בין כותלי המכללה ,על כל צורותיה  ,מותרת בתנאי
שהוגשה ע"י המארגנים בקשה לדקנאט הסטודנטים [להלן:":הדקאנט"] לאשרה
והדקנאט נתן אישורו
ב .אגודת הסטודנטים [להלן" :האגודה "] היא גוף בלתי מפלגתי א-פוליטי .אגודת
הסטודנטים יכולה להשתמש בשרותי המכללה לפעולות תרבותיות ואקדמיות בקמפוס,
לאחר תאום עם הדקאנט .
ג .קיום פעילות ציבורית בקמפוס חייב לעמוד בכל התנאים שלהלן:
[אא] שמירה על דיני מדינת ישראל ועל נוהלי המכללה ורכושה.
[בב] שמירה על כך שלא יהיה בפעילות כאמור משום שימוש לרעה בשמה של המכללה או
פגיעה בכבודה.
[גג] איסור מוחלט על כל הסתה על רקע דת ,מין ,גזע או לאום.
[דד] דאגה לכך שהפעילות לא תשבש את המהלך התקין של ה הוראה ,המחקר והעבודה
בקמפוס.

 .2פירוט סוגי הפעילות הציבורית :
פעילות ציבורית של סטודנטים ,על כל צורותיה ,בין במסגרת האגודה ובין שלא
במסגרתה ,מותרת ,בתנאי שאושרה ,מראש ,על ידי הדקאנט .
א.

אסיפות וכינוסים
 .1האגודה ,תא סטודנטים או סטודנטים ,שירצו לקיים בשטח פתוח בקמפוס
פעילות ציבורית או פעילות פוליטית ,שאינן עומדות בסתירה לאמור בתקנון זה,
יפנו לדקאנט ב"אפקה נט" בבקשה לאישור הפעילות .פניה כאמור תכלול :
תאור של אופי הפעילות ,מועדה ,מספר המשתתפים הצפוי ,רשימת אורחים
מחוץ למכללה ושמות המארגנים.
פעילות שתאושר כאמור תבוצע אך ורק בשטח שהוקצה לכך באישור הדקאנט.
 .2תא סטודנטים רשאי להגיש בקשה לאישור כינוס פנימי של חברי התא בלבד
[ללא השתתפות כל אורחים .],המכללה תשתדל להיענות בחיוב לבקשה כאמור
וזאת ככל שתוכל להקצות חדרים לכינוסים כאמור.
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 .3תא הסטודנטים לא יחויב בתשלום עבור השימוש בחדרים (דמי שכירות הנגבים
אולם הוא יחויב בעלויות הישירות הנובעות מהשימוש באולם בתעריף שיקבע
ע"י הנהלת המכללה בהתאם לגודל האולם.
 .4אגודת הסטודנטים ותאי סטודנטים ,רשאים להגיש בקשה לקיום אספות
וכינוסים בתוך אולמות .פעילות כאמור תאושר במסגרת היכולת והאפשרות של
המכללה להעמיד חדרים לרשות המארגנים  ,ובלבד שהמשתתפים  -למעט
אורחים בודדים  -הם תלמידי המכללה ו/או מוריה.
 .5הבקשה תוגש אל הדקאנט לפחות שבועיים לפני מועד הפעילות המתוכננת.
הדקאנט ישיב לבקשה תוך שבוע מיום קבלתה וידווח לאגודת אם זו אינה
המבקשת.

ב.

תלית מודעות:
 .1כל תלית מודעות במכללה אסורה אלא אם כן ניתן לה אישור בהתאם להוראות
תקנון זה.
 .2סטודנט המבקש לתלות מודעות על גבי לוחות המודעות שנועדו לכך יגיש
לדקאנט בקשה לכך בצרוף עותק המודעה .תליית המודעות ,באם תאושר,
תיעשה בידי נציג הדקאנט.
 .3אגודת הסטודנטים אינה חייבת לבקש אישור לפרסום מודעותיה אלא אם כן
המודעה שברצונה לפרסם היא מודעה בעלת אופי מסחרי או מודעה בעלות אופי
פוליטי .האגודה חייבת לדאוג לכך שמודעות המפורסמות מטעמה יתאימו לאופי
המכללה ועקרונותיה .
 .4תא סטודנטים חייב לקבל אישור ,מראש ,לכל תליית מודעה ,ויחולו עליו
אותם כללי תליית מודעות ההחלים על סטודנטים
 .5חל איסור מוחלט וגורף על הדבקת סטיקרים (מדבקות) ,על הפרחת בלונים
ושימוש בכל אמצעי פרסום אחר ,בכל רחבי הקמפוס  ,אלא אם כן התקבל אישור
לכך ,מראש מהדקאנט.

ג .הצבת שולחנות ,החתמה על עצומות ,וחלוקת חומר הסברה או כרוזים:
 .1הצבת שולחנות ,החתמה על עצומות ,ו/או חלוקת כרוזים מותרת רק באישור
מראש של הדקאנט ובמקום ,או מקומות ,שיוגדרו על ידו.
 .2הבקשה להצבת שולחנות ,החתמת עצומות או חלוקת כרוזים יש להגיש
לדקאנט באמצעות אפקה נט לפחות שבוע לפני היום שבו מתוכננת פעילות כאמור.
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על הבקשה לכלול פרטים מדויקים לגבי אופי הפעילות ,משך הפעילות ואם
נדרשת עזרה כלשהי מהמכללה לקיום פעילות זאת (כגון שולחן ,כסאות וכדומה).

ד שימוש באמצעי כריזה:
השימוש באמצעי כריזה אסור לחלוטין למעט במסגרת אירועים של האגודה ובלבד
שהשימוש בכריזה במסגרת אירועים אלה אינו למטרות תעמולה.
ה .פעילות בידור ותרבות:
ואירועים של האגודה הכרוכים בהקצאת משאבים ו/או בטיפול של גורמי ביצוע
שונים במכללה  ,ו/או בתיאומים עם גופים חיצוניים או פנים מכללתיים ,יהיו
טעונים תיאום מראש עם המכללה כדי שהדקאנט יוכל לדאוג לכך שיוקצו
המשאבים  ,יערך הטיפול ויעשו התאומים.

 .3ביטול אישור
הדקאנט יהיה רשאי לבטל אישור שייתן לפעילות ציבורית אם יתעורר חשש סביר כי
פעילות שאושרה עלולה לגרום לעבירה על דיני מדינת ישראל  ,או להפרה של נוהלי
המכללה או להפרת הסדר הציבורי או לפגיעה במי מבאי המכללה

 .4רישום תאים:
סטודנטים המעוניינים לקיים פעילות ציבורית סדירה במהלך שנת הלימודים ,רשאים
להירשם כ"תא סטודנטים".
בקשה לרישום תא יש להגיש למשרד דקאנט הסטודנטים באמצעות הטופס האמור בנספח א'.
רישום תא יבוצע רק לאחר שימולאו התנאים הבאים:
 .1הוגש לדקאנט טופס בקשה להקמת תא סטודנטים בשנה"ל הנוכחית;
 .2בטופס מולאו שם התא ,שם נציגיו ,ופרטיהם של  100סטודנטים התומכים בהקמת התא
וחתימותיהם;
 .3הנציגים והסטודנטים החותמים יהיו סטודנטים רשומים ופעילים במכללה במהלך שנת
הפעילות המבוקשת.
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|
 .5אחריות:
מארגני פעילות ציבורית והמשתתפים בה יעשו את כל אשר לעיל ידם כדי לשמור על הסדר
וניקיון ועל רכוש המכללה .המארגנים והמשתתפים יקיימו את תנאי ההיתר שינתן להם
ואת נוהלי המכללה ותקנוניה וישמעו להוראות נציגי המכללה המוסמכים.
 .6הפרות
 6.1מבלי לגרוע מהוראות סעיף  6.2שלהלן הרי שבכל מנקרה של הפרת תנאי הרישיון תהיה
המכללה רשאית לאסור על קיום הפעילות הציבורית או להפסיקה
 6.2כל הפרה של הוראות תקנון זה וכל הפרה של תנאי רישיון לפעילות ציבורית שינתן על פיו
יחשב ,לכל דבר וענין ,כעבירת משמעת כמשמעותה של זו בתקנון המשמעת [סטודנטים]
 .7ערעור:
ערעור על סירוב לתת אישור לפעילות ציבורית או על החלטה לבטל אישור שניתן ,ידון על-ידי
ועדת ערעור שבה יכהנו :נשיא המכללה או נציגו; חבר הסגל האקדמי ונציג האגודה שיתמנו על-
ידי הוועדה המתמדת לתקופה כהונה של שנתיים.
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נספח א' :בקשה לרישום תא סטודנטים
אנו הח"מ ,מבקשים לרשום את תא הסטודנטים הבא :
שם התא ___________________________ :סמליו______________________ :
מטרות התא:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________
(יש למסור תיאור מפורט ,ולא רק מטרה כללית כמו "רווחת הסטודנטים").
ראשי התא יהיו:
שם מלא /חוג מחלקה מס' ת"ז כתובת טלפונים חתימה
1
2
3
 מצ"ב התחייבות ראשי התא (נספח ב').
 מצ"ב רשימת חברי התא (לתשומת ליבכם יש להחתים  100סטודנטים לפחות)
חתימת המבקשים:
שם
שם
משפחה
פרטי
1
2
3
4

ת.ז.

בית
ספר

כתובת

טלפון

חתימה

לשימוש משרדי:
____________________________ ____________________________
חתימה
תאריך קבלת הטופס
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נספח ב' :התחייבות ראשי תא סטודנטים
אנו החתומים מטה ,ראשי תא ______________ ,מאשרים כי הפרטים שנמסרו בבקשה זו,
לרבות מטרות התא ,שמו וסמליו ,נכונים ומתחייבים כי התא יפעל בהתאם להוראות כל דין
ובהתאם לתקנוני מכללת אפקה וההוראות שיינתנו מכוחם ,תוך כיבוד אופייה של המכללה
ומטרותיה.
הננו מקבלים על עצמנו אחריות אישית לכך שהתא יפעל כאמור.
ידוע לנו כי הפרת התחייבות זו מהווה עבירת משמעת.
שם
פרטי

שם
משפחה

ת.ז.

בית
ספר

כתובת

1
2
3

עמוד  6מתוך 6

טלפון

חתימה

הערות

