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 מסיבות פרטיות 

 תוכן עניינים

 בקמפוס  פרטיות מסיבות .1

 התלמידים  מועצת שבחסות אירועים .2

 אירוע  קיום נוהל .3

 
 אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. ,המסמך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

 פרטיות מסיבות .1
  בקמפוס   דוקטורים ובתר תלמידים ע״י  פרטיים  ואירועים מסיבות של  קיומן על מוחלט  איסור חל

 .למדע ויצמן מכון

 התלמידים מועצת שבחסות אירועים .2
  באופן  מתואמים  להיות חייבים הדוקטורים-בתרו  התלמידים מועצת בחסות שונים אירועים
  לכללים  בהתאם פיינברג ממדרשת אישור לקבלת כפוף וקיומם, פיינברג מדרשת מול מסודר

 . שלהלן ולנהלים

 אירוע קיום נוהל .3

 בקשה  הגשת .3.1
 ותגיש  פיינברג  מדרשת  של  התפעול  למנהל  תפנההדוקטורים  -ובתר  התלמידים  מועצת
.  לקיומו המתוכנן המועד  לפני עבודה ימי עשרה לפחות  האירוע לקיום מסודרת בקשה

 : הבאים הפרטים את  תכלול הבקשה

 האירוע מהות .3.1.1

 מתוכנן מועד .3.1.2

 סיום  ושעת התחלה שעת .3.1.3

 להתקיים  האירוע מתוכנן בו האתר .3.1.4

 משתתפים  למספר צפי .3.1.5

 דוקטורים בתר/תלמידים שאינם גורמים גם באירוע להשתתף צפויים האם .3.1.6
 . משפחותיהם בני או/ו

 מדרשת פיינברג החלטת .3.2
 אחרים גורמים או/ו מדרשת פיינברגדיקן  עם התייעצות תוך, מדרשת פיינברג מנהל

 : הבאים הפרטים יכללו בהודעתו. פיינברגמדרשת  החלטת על יודיע המכון, בקמפוס

 האירוע מהות .3.2.1

 האירוע מועד .3.2.2

 סיום  ושעת התחלה שעת .3.2.3

 האירוע יתקיים בו האתר .3.2.4

 האירוע  מארגני שמות .3.2.5

 מאושר  משתתפים מספר .3.2.6

 חוץ גורמי השתתפות תאושר לא או האם .3.2.7

 .האתר וניקיון ציבורי סדר, אבטחה לגבי והנחיות( יש אם) מגבלות .3.2.8
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 פיינברגמדרשת הודעת  .3.3
 : הבאים לגורמים יישלחו מההודעה העתקים

 האירוע מארגני .3.3.1

 התלמידים  מועצת .3.3.2

 תפעול  אגף ראש .3.3.3

 ואבטחה בטחון ענף ראש .3.3.4

 מדרשת פיינברג דיקן .3.3.5

 בטחון ענף מול תאום .3.4
  תגבור   בהוצאות  ולשאת,  ואבטחה  בטחון  ענף  מול  מתואמים  להיות  המארגנים  על  חובה

 .בכך צורך ויהיה במידה - האבטחה

 האתר ניקיון .3.5
  לפני   היה בו למצב  האתר את שישיבו   ניקיון להסדרי ולדאוג לתאם  המארגנים על חובה
 . אלה  פעולות בגין הכספיות בהוצאות ולשאת, האירוע קיום

 


