תקנון לפעילות ציבורית ופוליטית במכללה האקדמית צפת
.1

.2

המכללה כוללת בתוכה את הקהילה בקמפוס :מרצים ,סטודנטים ועובדים ,בעלי טווח רחב ביותר של השקפות אמונות
ודעות  .ברוח אהבת הבריות והסובלנות ,מוצאת המכללה לנכון לכבד את העיקרון של חופש הביטוי ומתן אפשרות
להבעת דעות שונות ,והזכות לקיים ויכוח ולהביע דעה ,גם אם זו דעת מיעוט.
כדי לשמור על איזון בין ההרמוניה והסובלנות בקמפוס ,בין רוח המכללה וחופש הביטוי ,וכן ,על מנת להבטיח את
המהלך התקין של ההוראה ,המחקר והעבודה ואת שלמות המתקנים ,והציוד ואת הביטחון ,הסדר ,הניקיון והגינון
בתחומי המכללה מוגדרים בזה הכללים לקיום הפעילות הציבורית בקמפוס.
אין התקנון עוסק בפעולות היזומות ע"י המכללה עצמה.
עקרונות יסוד
המכללה רואה בחיוב פעילות של הקהילה המכללתית בנושאים ציבוריים -חינוכיים ותרבותיים ,גם אם יש להם השלכה
עקיפה לפוליטיקה הישראלית  .המכללה אוסרת לקיים בתחומיה פעילות שמטרתה העיקרית ,בין במוצהר ובין במעשה ,
היא פוליטית -תעמולתית.
לאור האמור לעיל ,כל הפעילות במכללה תקוים תוך שמירה מלאה על העקרונות הבאים:
 2.1אין בפעילות משום פגיעה במדינת ישראל וחוקיה ,או משום פגיעה בעקרונות היסוד של המכללה האקדמית צפת.
 2.2אין בפעילות משום פגיעה ברגשות ואמונות של מרכיבים מן הקהילה המכללתית ,או בכבוד בני הדתות
השונות העובדים ,הלומדים והמרצים במכללה.
 2.3אין בפעילות משום הפרעה או חשש לפגיעה בפעילות הסדירה במכללה ,בשלום הציבור ,וביטחונו או בבטיחותו.ואין
בפעילות משום ניסיון ליצירת פרובוקציה ,הסתה ,ניסיון להתססה ,שעלול לפגוע בביטחון הלומדים המרצים והעובדים
במכללה.
 2.4הפעילות מיועדת לחברי הקהילה המכללתית ,ומארגני הפעילות וקהל המשתתפים משתייכים ברובם המכריע
לקהילה המכללתית.
 2.5קיום הפעילות אינו חורג ממסגרת אמצעיה ,אפשרותה ויכולתה הפיזית הסבירה של המכללה ,ואין בו פגיעה במתקניה
או ברכושה.
 2.6אין בפעילות הפרה של תקנות המכללה ונהליה.
 2.7מארגני הפעילות קבלו אישור הנהלת המכללה כאמור להלן.

.3

פירוט סוגי הפעילות הציבורית ותנאים נוספים הנדרשים לקיומה
פעילות ציבורית על כל צורותיה ,לרבות אלה שיפורטו להלן מותרת ,בתנאי שהוגשה בקשה ע"י המארגנים בהתאם
לסעיף  4והבקשה אושרה ע"י רשויות המכללה המוסמכות ,על פי עקרונות היסוד המפורטים לעיל בסעיף
ועל פי התנאים שיפורטו להלן.

 .4הגשת הבקשה ודיון בבקשות
 4.1סטודנט/סטודנטים /אגודת סטודנטים ,מרצים ועובדים המעוניינים לקיים פעילות ציבורית ,חייבים להגיש
את הבקשה בכתב 20 ,ימי עבודה לפני מועד האירוע.
 4.2הבקשה תכלול את הפרטים הבאים :תיאור אופי הפעולה המועד המוצע ,שמות האישים המרכזיים הנוטלים בה
חלק ועיסוקם.
 4.3כל הבקשות יועברו להנהלת המכללה באמצעות פנייה ללשכת המנכ"ל .
 4.4הנהלת המכללה תדון בבקשות ע"י וועדה בראשות נשיא ובהשתתפות מנכ"ל ,סמנכ"ל למינהל אקדמי  ,קב"ט
ודיקאנט הסטודנטים.
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 .5אישור
 5.1הרשות המכללתית אליה הוגשה הבקשה תשיב בכתב לבקשה תוך שבוע מיום קבלתה.
 5.2הרשות המכללתית המוסמכת להחליט בבקשה רשאית לדרוש מהמארגנים פרטים ,הבהרות או נתונים נוספים ,כפי
שיידרש.
 5.3הרשות האמורה תשקול ותחליט אם לאשר את הבקשה לאור העקרונות המנחים והתנאים האמורים בתקנון זה
ולנוכח סדרי הביטחון והבטיחות הנחוצים לקיום הפעילות.
 5.4הרשות המכללתית המוסמכת רשאית להתנות את האישור בתנאים ו/או סייגים לפי שיקול דעתה ,לרשות שינויים
במועד הפעילות ,במקום קיומה ,התניית קיומה בהסדרי ביטחון הולמים ,הצבת סדרנים ,חתימה על התחייבויות ,מתן
בטוחות וכיו"ב.
 5.5אין במתן אישור לפעילות כלשהיא משום הסכמה עם תוכן הפעילות.המכללה אינה אחראית בכל דרך שהיא למשתמע
מתוכן הפעילות ,גם אם הפעילות נעשית באישור.
 5.6מובהר כי אין באישור המכללה כדי לפטור את המארגנים מהשגת ההיתרים והאישורים הנדרשים לקיום הפעולות על
פי דין ,ומחובתם לשמור על הוראות בכל דין לרבות -ומבלי לגרוע מכלליות הדברים – בכל הקשור לזכויות יוצרים ,
רעש ומפגעים סביבתיים ,רישיונות והיתרים וחוקי עזר שונים.
 5.7מובהר כי אין באישור המכללה כדי לפטור את המארגנים ,המשתתפים והאחראים מחובתם לשפות את המכללה
ולפצותה בגין כל נזק שיגרם לה עקב הפעילות.
 .6הפרת הוראות התקנון
כל חריגה מהוראות תקנון זה ,מהוה עבירת משמעת ,הן של המפר בפועל והן של האחראים לפעילות לפי תקנון זה ,ותועבר
לטיפולה של ועדת המשמעת המתאימה וזאת מבלי לפגוע בזכויות המכללה לפעול במישורים אחרים ו/או נוספים ו/או על פי
כל דין.
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