
מדיניות האיכות, ואיכות הסביבה 2020  תש"ף

מטרות אוניברסיטת אריאל בשומרון הן: להיות מוסד אקדמי מהמובילים בעולם, ציוני ורב-תחומי; להוביל במחקר, בחינוך וביצירת   .1
מנהיגות לעם היהודי; להוות גורם משפיע במרחב ולפעול לחיזוקו התרבותי, הכלכלי והחברתי ולהפוך למוקד משיכה לסטודנטים 

ולמדענים מהארץ ומהעולם תוך שימת דגש על מצוינות.
מטרת המרכז לעיצוב ולטכנולוגיה היא להכשיר כוח אדם מיומן ומקצועי, עדכני ומוביל בתחומי ההנדסה, הטכנולוגיה, התקשורת   

והעיצוב אשר ישולב לתרומה ועשייה בכלל מחוזות המשק והתעשייה.

אוניברסיטת אריאל בשומרון והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה אריאל בשומרון מכירים בכך שפעילות איכותית יחד עם שמירה על   .2
הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה תבטיח אפקטיביות תוך מיקוד בדרישות בכלל ובצורכי הסטודנטים והסגל בפרט, תגביר את 

שביעות הרצון של הבאים בתחומן, תבטיח יעילות ושיפור מתמיד ותמנע זיהום ובזבוז משאבים.

לעמידה במטרות אלו, מציבים לעצמם האוניברסיטה והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה את היעדים בתחומים הבאים:  .3

אמינות  3.1

שירות מהיר ואיכותי  3.2

שיתוף פעולה  3.3

הגנה על הסביבה  3.4

שאלו  ככל  נוספות  ודרישות  התקנות  התקנים,  החוק,  לדרישות  בהתאם  פועלים  ולטכנולוגיה  לעיצוב  והמרכז  האוניברסיטה   .4
רלוונטיות לפעילותם וכן פועלים בהתאם לדרישות תקני מערכות ניהול איכות, וכן מערכות ניהול איכות הסביבה.

הבטחת האיכות ואיכות הסביבה מחייבים מעורבות ותרומה של כלל עובדי האוניברסיטה והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה ובהתאם   .5
לכך מודרכים כלל העובדים בחשיבות נושאים אלו, וביישומם בתהליכי העבודה.

כל עובדי ומנהלי האוניברסיטה והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה יבינו, יישמו ויפעלו על פי מדיניות זו ועל פי תקני ניהול איכות ואיכות   .6

הסביבה בכל עת.

רו"ח ירון חריטן
משנה למנכ"ל

מנהל האגף למינהל ומשאבי אנוש

עו"ד יורם שי
מנכ"ל 

פרופ' יהודה דנון
נשיא

אלה ויינר
ראש מינהל איכות, 

ארגון ושיטות

 להיות אוניברסיטה ציונית, רב תחומית מהמובילות בעולם.

 להיות אוניברסיטה מובילה  בחינוך, תרבות  ויצירת מנהיגות לעם היהודי.

 האוניברסיטה תהיה גורם משפיע ותורם במרחב בו הוא פועל לחיזוקו: התרבותי, החברתי והכלכלי.

 האוניברסיטה תפעל כמרכז מצוינות במחקר, בהוראה, ושרות ותהווה מוקד משיכה לסטודנטים ומדענים מרחבי העולם.

 האוניברסיטה תטפח ותקדם קהילת סטודנטים ומרצים רב גונית ורב תרבותית.

חזון האוניברסיטה



מדיניות אבטחת המידע 2020  תש"ף 

מטרות אוניברסיטת אריאל בשומרון הן: להיות מוסד אקדמי מהמובילים בעולם, ציוני ורב-תחומי; להוביל במחקר, בחינוך וביצירת   .1
מנהיגות לעם היהודי; להוות גורם משפיע במרחב ולפעול לחיזוקו התרבותי, הכלכלי והחברתי ולהפוך למוקד משיכה לסטודנטים 

ולמדענים מהארץ ומהעולם תוך שימת דגש על מצוינות.
מטרת המרכז לעיצוב ולטכנולוגיה היא להכשיר כוח אדם מיומן ומקצועי, עדכני ומוביל בתחומי ההנדסה, הטכנולוגיה, התקשורת   

והעיצוב אשר ישולב לתרומה ועשייה בכלל מחוזות המשק והתעשייה.

אוניברסיטת אריאל בשומרון והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה אריאל בשומרון מכירים בכך שפועלה בהתאם למדיניות אבטחת מידע   .2
תבטיח אפקטיביות תוך מיקוד בדרישות בכלל ובצורכי הסטודנטים והסגל בפרט, תביא לשיפור זמינות, שלמות, אמינות וסודיות 
גניבה, אשר עלולים לפגוע  וסיכונים קיימים, הגנה על המידע מפני דליפה, שיבוש או  המידע, התמודדות בפני איומים חיצונים 

בהמשך פעילותה העסקית של האוניברסיטה והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה, ותבטיח יעילות ושיפור מתמיד.

לעמידה במטרות אלו, מציבים לעצמם האוניברסיטה והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה את היעדים בתחומים הבאים:  .3

אמינות  3.1
שירות מהיר ואיכותי  3.2

שיתוף פעולה  3.3
דאגה לאבטחת מידע והגנת הפרטיות  3.4

שאלו  ככל  נוספות  ודרישות  התקנות  התקנים,  החוק,  לדרישות  בהתאם  פועלים  ולטכנולוגיה  לעיצוב  והמרכז  האוניברסיטה   .4
רלוונטיות לפעילותם ובהתאם לדרישות תקני מערכת ניהול אבטחת המידע.

לעיצוב  והמרכז  האוניברסיטה  ומנהלי  עובדי  כלל  של  ותרומתם  מעורבותם  את  מחייבת  המידע  אבטחת  מדיניות  על  שמירה   .5
ולטכנולוגיה ובהתאם לכך מודרכים כלל העובדים בחשיבות נושאים אלו, וביישומם בתהליכי העבודה.

כל עובדי ומנהלי האוניברסיטה והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה יבינו, יישמו ויפעלו על פי מדיניות זו ועל פי נהלי אבטחת המידע בכל עת.  .6

רו"ח ירון חריטן
משנה למנכ"ל

מנהל האגף למינהל ומשאבי אנוש

עו"ד יורם שי
מנכ"ל 

פרופ' יהודה דנון
נשיא

ישי לבקוביץ'
מנהל אגף מחשוב

ומערכות מידע.

אלה ויינר
ראש מינהל איכות, 

ארגון ושיטות

 להיות אוניברסיטה ציונית, רב תחומית מהמובילות בעולם.

 להיות אוניברסיטה מובילה  בחינוך, תרבות  ויצירת מנהיגות לעם היהודי.

 האוניברסיטה תהיה גורם משפיע ותורם במרחב בו הוא פועל לחיזוקו: התרבותי, החברתי והכלכלי.

 האוניברסיטה תפעל כמרכז מצוינות במחקר, בהוראה, ושרות ותהווה מוקד משיכה לסטודנטים ומדענים מרחבי העולם.

 האוניברסיטה תטפח ותקדם קהילת סטודנטים ומרצים רב גונית ורב תרבותית.

חזון האוניברסיטה



מדיניות הבטיחות וגיהות והבריאות בתעסוקה 2020  תש"ף 

, למניעה של פציעה ופגיעה בבריאות הקשורות בעבודה.  הנהלת האוניברסיטה מתחייבת לספק תנאי עבודה בטוחים ובריאים  א. 
התחייבות זו מותאמת לכל המרצים, הסטודנטים, עובדי האוניברסיטה ומבקרים.

הנהלת האוניברסיטה מאשרת אחת לשנה תכנית בטיחות הכוללת גם הדרכות בנושאי בטיחות בגז, אש,  חשמל ואחרים. תכנית  ב. 
הבטיחות כוללת סקר סיכונים, בדיקת ציוד, מתקנים וחומרים באוניברסיטה. 

בתכנית זו יוצגו מטרות הבטיחות ובריאות בתעסוקה .  

הנהלת האוניברסיטה תפעל לעמוד בכל דרישות החוק והתחייבויות אחרות שהתחייבה למלא הקשורות לגורמי סיכון להם חשופים  ג. 
הבאים בתחומה בתחום הבטיחות והבריאות בתעסוקה.

הנהלת האוניברסיטה מחויבת לסלק כל ליקויי בטיחות/גורמי סיכון שימצאו ביחידותיה על פי סקרים, מבדקים, בדיקות תקופתיות,  ד. 
דיווחי עובדים וממצאי וועדות הבטיחות וממלאי התפקידים. 

ובכך לצמצם את סיכוני הבטיחות והבריאות בתעסוקה.  

ועדות בטיחות, ממונה  והיא כוללת בנוסף להנהלה:  נושאי הבטיחות  הנהלת האוניברסיטה מפעילה מערכת ארגונית שעיסוקה  ה. 
בטיחות, ממונה בטיחות בתעבורה, נאמני בטיחות וצוותי חירום.

באמצעות מסגרות ופעילויות אלו מחויבת האוניברסיטה לשיפור מתמיד של מערכת ניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה.  

כל סטודנט ועובד באוניברסיטה שותף ואחראי לנושא הבטיחות ועליו להתריע על סיכונים. ו. 

רו"ח ירון חריטן
משנה למנכ"ל

מנהל האגף למינהל ומשאבי אנוש

עו"ד יורם שי
מנכ"ל 

פרופ' יהודה דנון
נשיא

מאיר כהן
מנהל יחידת

הביטחון והבטיחות

אלה ויינר
ראש מינהל איכות, 

ארגון ושיטות

 להיות אוניברסיטה ציונית, רב תחומית מהמובילות בעולם.

 להיות אוניברסיטה מובילה  בחינוך, תרבות  ויצירת מנהיגות לעם היהודי.

 האוניברסיטה תהיה גורם משפיע ותורם במרחב בו הוא פועל לחיזוקו: התרבותי, החברתי והכלכלי.

 האוניברסיטה תפעל כמרכז מצוינות במחקר, בהוראה, ושרות ותהווה מוקד משיכה לסטודנטים ומדענים מרחבי העולם.

 האוניברסיטה תטפח ותקדם קהילת סטודנטים ומרצים רב גונית ורב תרבותית.

חזון האוניברסיטה


