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 כללי .1

 אריאל אוניברסיטתב חוקרים/עובדים של יתמחקר או/ו מנהלית העבוד לבצע צורך קיים, לעיתים

 עובדי של סדירה נוכחות ואין לימודים מתקיימים לא בהם בימים ,"(האוניברסיטה" להלן) בשומרון

 .והאקדמי המנהלי הסגל

, המקובלות ומהשעות מהימים חריגים ובימים בשעות האוניברסיטה בשערי והכניסה העבודה

 . מיוחד וכניסה עבודה אישור תודורש

 הנוהל מטרת .2

 הדממה בתקופת או, המקובלות העבודה שעות שלאחר בשעות בטוחה לעבודה נוהל וקביעת הגדרה

 .אלו בשעות לעובדים עבודה ואישורי האוניברסיטה למתחם כניסה אישורי ומתן

 תחולה .3
 .וסטודנטים מחקר עוזרי, חוקרים, האקדמי הסגל , המנהליים העובדים כלל על חל זה נוהל

 הגדרות .4

 במכשור ומצויד אחרים או, כימיים, ביולוגיים ניסויים לעריכת המיועד חלל -מעבדה 4.1

 . ובחומרים

 כל או קרטון, פלסטיק, עץ, מתכת)  לייצור ומכונות כלים, ציוד קיים בה סדנא – מלאכה בתי 4.2

  (. דומה חומר

  מחקר עבודות מבצעים אינם אשר מנהלה עובדי - מנהלי סגל 4.3

, החוץ מן מורה, מרצה) כלשהו אקדמי בתפקיד אוניברסיטהב שמועסק מי כל - אקדמי סגל 4.4

 (. ב"וכיו, מדריך, מתרגל

 .באוניברסיטה המתבצע במחקר המעורבים סטודנט או סגל איש -חוקר 4.5

 צוות על הממונ, באוניברסיטה השוטף הביטחון קיום על ממונה הביטחון ציןק. - ט"קב 4.6

 אחראי חריג אירוע בעת, האוניברסיטאי מרכזל הכניסה אישורי על אחראי, והפעלתו הכוננות

 .'(וכד א"מד, אש מכבי, משטרה) הרלוונטיים לגורמים לדווח

 שעות( 24) וארבע עשרים האוניברסיטה בקמפוס המסייר וחמוש ממונע מאבטח -סייר 4.7

 לזמן האפשר ככל קרוב הימצאות תוך, יםחריג אירועים או, תקלות לאתר במטרה ביממה
  המשמרת כל לאורך התרחשותם

 הקמפוס לשטח כניסתם את ומתיר רכב לבעלי האוניברסיטה י"ע הניתן אישור -כניסה אישור 4.8

 .מוגדרת לתקופה

 .הדממה תקופת ,חגים,  ש"סופ,  07:00 ל עד בלילה 23:00מ החל - חריגות שעות 4.9

 .וסוכות פסח כגון אוניברסיטהב פעילות אין בהן ממושכות חופשות - הדממה תקופת 4.10

 ואחריות סמכות .5

 העבודה שעות שלאחר בשעות לעבודה המדיניות קביעת על אחראית – האוניברסיטה הנהלת 5.1
 המקובלות

 העבודה שעות שלאחר בשעות לעובדים כניסה לאשר אחראי -האוניברסיטה ט"קב 5.2

 . המקובלות

 השיטה .6
 שעות חריגות 6.1
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וקרים, עוזרי מחקר ועובדים מנהליים אשר רוצים לבצע אנשי סגל אקדמי, ח 6.1.1
, מראש, האוניברסיטהמשרדית בשעות חריגות יידעו את קב"ט פעילות  

 בדואר אלקטרוני.
אנשי סגל אקדמי, חוקרים, עוזרי מחקר ועובדים מנהליים אשר רוצים לבצע  6.1.2

במעבדה שעות חריגות יקבלו אישור בכתב ממנהל המעבדה )איש פעילות  
אישור זה יועבר האחראי על ניהול המעבדה(.  –סגל, חוקר, מהנדס מעבדה 

 .אוניברסיטההמראש לידיעת קב"ט 
במשרד ו/או במעבדה בשעות  סטודנטים אשר רוצים לבצע פעילות כל שהיא 6.1.3

המחלקה.  אשאו מר/חייבים לקבל אישור בכתב ממנהל המעבדה ו חריגות
 .האוניברסיטהאישור זה יועבר מראש לידיעת קב"ט 

, בתי כימיות, ביולגיות, מתח גבוהה, קרינה :שהייה או העבודה במעבדותה 6.1.4
תכלול צוות ו 6.1.3 - 6.1.1תאושר כל עוד התקיימו סעיפים  וסדנאותמלאכה 

 . לכל הפחות ( אנשים2של שני )
ע"פ תקנות  וזאת לאדם בודד מורשהבכל מקרה חל איסור שהייה במעבדה  6.1.5

בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים ) בעבודההבטיחות 
  .1סעיף  4פרק -(במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות, התשס"א

כניסה לבית החיות בשעות חריגות, לצרכי האכלה בלבד  -"בית החיות"  6.1.6
בודד בליווי של סייר יעלה על רבע שעה תותר לאדם ולפרק זמן שלא 

שהייה ממושך לצורך ניסויים  בזמן . במידה ועולה הצורךאוניברסיטהה
 .6.1.4ובדיקות הכניסה תותר לפי סעיף 

 
  הדממה תקופת   6.2

יחידות מנהליות המעוניינות לעבוד בזמן זה, יוכלו לקבל אישור חריג לאחר  6.2.1
הימים בהם שיעבירו לידי מחלקת הביטחון בקשה שתכלול: פרטי העובדים, 

הם מתעתדים להגיע, סיבת ההגעה, ואישורו של מנהל היחידה. הבקשה 
 תיבדק ע"י האגף למשאבי אנוש.

יוכלו לקבל אישור חריג  ,בזמן זהסגל אקדמי  המעוניינים לעבוד חוקרים/ 6.2.2
את פרטי החוקרים  לאחר שיעבירו לידי מחלקת הביטחון בקשה שתכלול

 . 6.1.4 -6.1.1ובתנאי שיעמדו בסעיפים 

 

  ונלווים קשורים מסמכים .7

 

 .בשומרון אריאל אוניברסיטה של בטיחותה ונוהלי הוראות 7.1

 .בשומרון אריאל אוניברסיטה של הביטחון ונוהלי הוראות 7.2

 .חירום לשעת והנחיות מידע 7.3

 

  טפסים .8

 הפניות .9
בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים  ,פקודת הבטיחות בעבודה 8.1

 ת, כימיות וביולוגיות, התשס"אבמעבדות רפואיו

 וחתימות אישורים .10

 חתימה תאריך תפקיד שם  

     מאשר הנוהל
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 טבלת מהדורות ושינויים
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