
 טופס אישור לקיום פעילות פוליטית בקמפוס 

  אקדמית המכללה האקדמית ספיר רואה עצמה כמוסד חינוכי שתפקידו, נוסף להקניית השכלה
, גם להיות שותף בעיצובם כאזרחים שומרי חוק, מעורבים, אכפתיים  לסטודנטיות ולסטודנטים שלו

  במסגרת תפיסת עולם זו, המכללה ופעילים במדינת ישראל וכחלק ממנהיגות העתיד של המדינה.
מאפשרת קיום פעילות פוליטית ומפלגתית של הסטודנטים בקמפוס המכללה, בהתאם  מעודדת ו

לתקנון, ורואה חשיבות במימוש זכותם של הסטודנטים להבעת דעה ולגיבוש זהות פוליטית, בכפוף  
 . החוקלהוראות 

ה לדיקן הסטודנטים ולצרף דוגמאות למלא את טופס הבקש ישעל מנת לתאם את קיום הפעילות, 
 שיופצו במהלך האירוע ולקראתו. ,לפרסומים

   _שם משפחה ______________  ת.זהות _________________ 
 _ מחלקה _________________  ____ שם פרטי ____________

 מס' טלפון _________________  _________ שנה __________
 _________________________ ___ כתובת דוא"ל ______________

 תיאור הבקשה 
מהות הפעילות   .1

 ____________________________________ __________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

 __________________ ____________________________________________
 ________________________________ 

 ________________________  המועד המבוקש לקיום הפעילות .2
 _______________________  המיקום המבוקש לקיום הפעילות .3
 ______ ______________ מספר הסטודנטים הצפויים להשתתף   .4
גמאות לפרסומים שיחולקו או יופצו לקראת הפעילות חובה לצרף לטופס הבקשה דו .5

 ובמהלכה 

כי קראתי והבנתי את הנהלים בדבר קיום פעילות פוליטית והפגנות סטודנטים בקמפוס  ת /אני מאשר
 לפעול על פי הכללים המקובלים.  ת/ המכללה ואני מתחייב

 על החתום: 

 אריך ________ ת שם ושם משפחה _______________   חתימה ___________ 

 קיום פעילות פוליטית בקמפוס מותרת ואף רצויה 
מראש מול דיקן הסטודנטים ולפעול   את הפעילותאך יש לתאם 

 בכפוף לתקנון המפורסם בעניין ולמגבלות השונות.



בקמפוס המכללה ציבורית ן קיום פעילות פוליטית וי נהלים בעני  
ין פרסום בתחומי קמפוס המכללה י ובענ  

(המכללה   .1 ע"ר  ספיר,  נוסף המכללה"   -האקדמית  שתפקידו,  חינוכי  כמוסד  עצמה  רואה   ("
להקניית השכלה אקדמית לתלמידיו, גם להיות שותף בעיצובם כאזרחים שומרי חוק, מעורבים,  

 אכפתיים ופעילים במדינית ישראל וכחלק ממנהיגות העתיד של המדינה.  

זו, המכללה   .2 קיום פעילות פוליטית ומפלגתית של  מאפשרת  מעודדת ובמסגרת תפיסת עולם 
הסטודנטים בקמפוס המכללה, בהתאם לנהלים שיפורטו להלן, ורואה חשיבות במימוש זכותם  

 .החוקשל הסטודנטים להבעת דעה ולגיבוש זהות פוליטית, בכפוף להוראות 

המכללה   .3 בקמפוס  הסטודנטים  של  פוליטית  פעילות  ותחת  תקיום  להנחיותיו  בהתאם  יעשה 
 "). דיקן הסטודנטים" -פיקוחו של משרד דיקן הסטודנטים במכללה (

 : הגשת בקשה לקיום פעילות פוליטית .4

לדיקן  4.1 בכתב  בקשה  זה  בענין  יגיש  במכללה,  פוליטית  פעילות  לקיים  המעוניין  סטודנט 
המ לקיומה,  המבוקש  המועד  הפעילות,  וטיב  מהות  את  יפרט  בה  יקום  הסטודנטים, 

וכיו"ב נתונים הרלוונטיים  המבוקש לקיומה, מספר הסטודנטים הצפויים להשתתף בה 
(שבעה) ימי    7לבחינת הבקשה. דיקן הסטודנטים יבחן את הבקשה וישיב לפונה בתוך  

 עבודה מקבלתה. 

לקימטרת   4.2 בקשה  להגשת  פוליטית  והדרישה  פעילות  הפעילות   להסדירנועדה  ם  את 
דין כל  להוראות  ובכפוף  בלימודים  ,  פגיעה  ולמניעת  במכללה  הסדר  שמירת  לצורך 

היא   אין  ברכוש.  או  בגוף  פגיעה  חלילה  או  של  במכללה  בתוכנה  להתערב  מיועדת 
 הפעילות  או להגביל את זכותם של הסטודנטים להבעת דעה פוליטית,  

מסוימות,   מגבלות  או  תנאים  בשינויים,  אם  גם  הבקשה,  את  יאשר  הסטודנטים  דיקן 
 לצורך שמירת הסדר ומניעת פגיעה כאמור.  -ל ידו לפי שיקול דעתו שיקבעו ע

האמור   .5 מכלליות  לגרוע  מבלי  אך  לרבות  המכללה,  בקמפוס  פוליטית  פעילות  לקיים  אין 
ו/או חלוקת חומרי הסברה ותעמולה  או הפגנה,  ו/עצרת    ו/או  כנס  ו/או  לעיל: מפגש פוליטי

אחרת   פוליטית  פעילות  כל  אישורו'או  קבלת  ומראש,    ללא  בכתב  הסטודנטים  מדיקן 
 . לתנאים ולמגבלות שייקבעו באותו אישור   ובכפוף

דיקן הסטודנטים, קב"ט   להוראות  להישמע  יש  כאמור,  מאושרת  פוליטית  פעילות  בקיום 
 . המכללה וכל גורם מוסמך אחר מטעם המכללה

 פרסום בתחומי קמפוס המכללה  .6

ו/או   6.1 מודעות  ו/או  כרזות  ו/או  שלטים  בתחומי  אין לתלות  סוג שהוא  מכל  סטיקרים 
המכללה, ותעמולה  קמפוס  הסברה  חומרי  ולהפיץ  לחלק  אישור    ואין  קבלת  ללא 

 . לתנאים ולמגבלות שייקבעו באותו אישור  ובכפוףבכתב ומראש מדיקן הסטודנטים  

לצורך קבלת האישור יש להעביר לדיקן הסטודנטים את תוכן הפרסום ואת האמצעים   6.2
 סומו.והמיקום המבוקשים לפר



חל איסור חמור על תליית שלטים ו/או כרזות ו/או מודעות ו/או סטיקרים ללא קבלת אישור   .7
אחרת   לפגיעה  או  רכוש  להשחתת  ללכלוך,  הגורם  באופן  ו/או  הסטודנטים  מדיקן  מראש 

 . ברכוש המכללה או צדדים שלישיים כלשהם

מעת בהתאם להוראות  קיום ההוראות המפורטות בנוהל זה לעיל, עלולה להוות עבירת מש-אי .8
 תקנון משמעת סטודנטים, ולגרום לקיום הליכי משמעת נגד הסטודנט/ים המעורב/ים. 

 בכבוד רב,

 אלון גייר 
 דיקן הסטודנטים
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