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 ייעוד מקום העבודה; (א)

 מוסד של המקובלות הפעילויות בכל יעסוק אשר, גבוהה להשכלה מוסד ותפתח תנהל, תקיים העמותה

 :כדלקמן היעדים את כחזון לפניה מציבה היא כאשר, אקדמיים תארים המעניק גבוהה להשכלה

 תחומי;-להיות מוסד אקדמי מהמובילים בעולם, מוסד ציוני ורב 

 ;להוביל במחקר, בחינוך וביצירת מנהיגות לעם היהודי 

  לחיזוקו התרבותי, הכלכלי והחברתי להוות גורם משפיע במרחב שבו המוסד האקדמי מצוי ולפעול

 של מרחב זה;

 להפוך למוקד משיכה לסטודנטים ולמדענים מהארץ ומהעולם תוך שימת דגש על מצוינות.

  ;תיאור מאפייני הפעילות העיקריים (ב)

 פירוט / הערות מאפייני הפעילות

  כיתות הוראה לסטודנטים

, , ביולוגיה, חשמל ואלקטרוניקה, פיזיקהכימיהמעבדות  מעבדות הוראה עיונית ומעשיות לסטודנטים
 מעבדות מחשבים

, , ביולוגיה, חשמל ואלקטרוניקה, פיזיקהמעבדות כימיה מעבדות למחקר ופיתוח
 מאיץ חלקיקים, מעבדת אנרגיה וחומרים, יקב מחקרי

 סדנא לדגמים, עיבוד שבבי, מכונאות רכב סדנאות הוראה ועבודה לסטודנטים

 נגרייה ומסגרייה באגף הטכניסדנאות עבודה 

, בעיסוק מרפאות ,תקשורת לינאיותקפיזיותרפיה,  קליניקות
 תרפיסטיות, פסיכולוגית, מוטוריקה, בדיקות שמיעה, רגש

 דידקטי אבחון, מתקנת הוראה, באומנות

 ;ועיסוקיהם המועסקים היקף (ג)

 מספר מועסקים כולל  עיסוקים המועסקיםסוג 
 534 מנהלים, עובדי משרד, מזכירות, יועצות עובדים מנהלתיים

 1078 אנשי סגל, אנשי הוראה, מדריכים עובדי הוראה עיונית
 בתחומים: חוקרים, מסטרנטים, לבורנטיות, עובדי מעבדות עובדי מעבדה

 קרינה ,פיזיקה, ואלקטרוניקה חשמלכימייה, ביולוגיה, 
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רתכים, אבות בית, עובדי ניקיון, חשמלאים, נגרים, מסגרים,  אגף טכניעובדי 

 אינסטלטורים, מחסנאי
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 3 נהגי הסעות נהגים
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  מיקומם ופריסתם הגאוגרפית של מתקני מקום העבודה והפעילויות העיקריות (ד)

 מיקום גיאוגרפי  בעלי תפקידים מוסמכים פעילות עיקרית מתקן / כלי מס'

כלי עבודה חשמליים   .1
 מטלטליםו

 

עבודות נגרות, 
 מסגרות, סדנאות

 אגף טכני  עובדי אחזקה, 

 סדנאות  עובדי סדנאות

 כלי עבודה ידניים   .2
 
 

עבודות נגרות, 
 מסגרות, סדנאות

 אגף טכני עובדי אחזקה, 

 סדנאות  עובדי סדנאות

עבודות נגרות,  מכונות ניסור   .3
 מסגרות, סדנאות

 אגף טכני -נגרייה  עובדי אחזקה, 

 סדנאות  עובדי סדנאות

עבודות נגרות,  מכונות ריתך   .4
 מסגרות, סדנאות

 אגף טכני -מסגרייה  עובדי אחזקה, 

 סדנאות  עובדי סדנאות

 במות הרמה   .5
 
 
 

עובדי אחזקה, מחשבים  עבודה בגובה 
ותקשורת , שעברו הכשרה 

 בגובה

 אגף טכני

 ניין המאיץב שעברו הכשרה  ובדיםע  הרמהכונת מ גשרעגורן   .6

 61בניין  שעברו הכשרה  ובדיםע  הרמהכונת מ רכביםליפט   .7

 סולמות  .8
 
 
 

אחזקה, מחשבים עובדי  עבודה בגובה 
ותקשורת , שעברו הכשרה 

 בגובה

, בחדרי אב הבית אגף טכני
 .במבנים

מעבדות מחקר והוראה  עובדי מעבדות שעברו הדרכה עבודות מחקר מנדפים כימים וביולוגיים  .9
 11, 4,6ים נבניי

 מעבדות מחקר והוראה  עובדי מעבדות שעברו הדרכה עבודות מחקר אוטוקלבים  .10
 ,4,6ים נבניי

עבודות מחקר  לייזרים  .11
 וסדנאות

 עובדי מעבדות שעברו הדרכה
 לעבודה עם מערכות לייזר

, 1 בבנייניםמעבדות מחקר 
4 ,5 ,12 ,102  

עובדי סדנאות שעברו הדרכה 
 לעבודה עם מערכות לייזר

 55בניין סדנאות 

עבודות מחקר ,  מתקנים למתח גבוה  .12
 הוראה

מעבדות מחקר והוראה  עובדי מעבדות שעברו הדרכה
 1בניין  לחשמל ומתח גבוהה

 ובניין מאיץ

עובדי מעבדות שעברו הדרכה  עבודות מחקר מתקני קרינה  .13
 והכשרה לעבודה בקרינה

 בניין המאיץ

 


