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 בעבודה הבטיחות ובפקודת בחוק הנדרש לפי, הבטיחות בתחומי התפקידים בעלי שמות (ב)

 ת.ז מחלקה שם +משפחה תפקידאחריות/ מס"ד

  מנהלה מאיר כהן ממונה על הבטיחות  .1

2.  
 רעלים אחראי

  חבר ועדת בטיחות כימיה וביולוגיה
  מנהל טכנולוגיות דר' חנן טלר

3.  
 ביולוגית בטיחות ממונה

   יו"ר ועדת בטיחות כימיה וביולוגיה
  מנהל טכנולוגיות חנה אוחרימנקו

  מנהל טכנולוגיות  דניאל גוטליב לייזרים בטיחות ממונה על  .4

5.  
 קרינה בטיחות ממונה

   סגן ועדת בטיחות חשמל ופיזיקה
  מנהל טכנולוגיות יחיאל וושדי

  מנהל טכנולוגיות הורביץ עודד מחליף - קרינה בטיחות ממונה  .6

 

  מנהל טכנולוגיות דוד מיכאלי בטיחות נאמן  .7

8.  
 בטיחות נאמן

 חבר ועדת בטיחות סדנאות וקליניקות
  מנהל טכנולוגיות אמיר ביטון

9.  
 בטיחות נאמן

 קליניקותו סדנאותיו"ר ועדת בטיחות 
  מנהל טכנולוגיות תמיר אילן

10.  
 בטיחות נאמן

 אחראי איכות סביבה
   יו"ר ועדת בטיחות אחזקה ובינוי

  אחזקה עומר ארפי

  אחזקה אלכסנדר פיינשטיין בטיחות נאמן  .11

  מנהלה בועז פרנקה בטיחות נאמן  .12

13.  
 בטיחות נאמן

   יו"ר ועדת בטיחות חשמל ופיזיקה
  מנהל טכנולוגיות מאיר בוסקילה

  מנהלה אריה בן טובים קצין בטיחות רכב – בטיחות נאמן  .14

  מחשבים יוסי פרץ בטיחות נאמן  .15

  אחזקה  יבגני קגן בטיחות נאמן  .16

  אקדמי עמי גלילי בטיחות נאמן  .17

  מנהל טכנולוגיות אדיטה קוסוי בטיחות נאמן  .18

  מנהל טכנולוגיות דימטרין בורדין בטיחות נאמן  .19

  מו"פ אלכס גימבורג בטיחות נאמן  .20
 

  



 

 

 הבטיחותתכנית לניהול 

  2013-על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה, התשע׳׳ג

 : הוראות חובה בתכנית לניהול הבטיחות5סעיף 

 

 

 והבריאות הבטיחות מערך : תיאור3פרק 

 2017 מרץדכון: תאריך ע 5מתוך:   3דף:  1מהדורה:  

 

_______________________________________________________________________________ 
 03-9066187, אריאל , טל:  3המדע  תאוניברסיטת אריאל בשומרון , כתובת: קריי

 

 ת.ז מחלקה שם +משפחה אחריות/תפקיד מס"ד

  מנהל טכנולוגיות רמי קריגר   בטיחות כימיה וביולוגיהסגן ועדת   .21

  מנהל טכנולוגיות פולינה וילקליס     חבר ועדת בטיחות כימיה וביולוגיה  .22

  מנהל טכנולוגיות פינחסוביץ גריגורי   חבר ועדת בטיחות כימיה וביולוגיה  .23

  מנהל טכנולוגיות ילנה טוצ'ינסקי   חבר ועדת בטיחות כימיה וביולוגיה  .24

25.  
 אחראי קרינה מכשירים

   חבר ועדת בטיחות חשמל ופיזיקה
  מנהל טכנולוגיות אלכסיי קוסנקו 

  מנהל טכנולוגיות רומן גריניוב   חבר ועדת בטיחות חשמל ופיזיקה  .26

27.  
 -   חבר ועדת בטיחות חשמל ופיזיקה

 לא מוסמך
  מנהל טכנולוגיות לבנהעוז 

28.  
 -   חבר ועדת בטיחות חשמל ופיזיקה

 לא מוסמך
  מנהל טכנולוגיות אריה שוחט

  הנדסאים מנהלה בניה איתן  קליניקותו סדנאותסגן ועדת בטיחות   .29

  אקדמי דנה חדד קליניקותו סדנאותחבר ועדת בטיחות   .30

31.  
 קליניקותו סדנאותחבר ועדת בטיחות 

 לא מוסמך –
  ילדים ונוער יעל פיישבין

  מעונות/אחזקה אלעד גואריס   סגן ועדת בטיחות אחזקה ובינוי  .32

  אחזקה  איגור שמרטוב   חבר ועדת בטיחות אחזקה ובינוי  .33

  אחזקה יבגני קומרינסקי   חבר ועדת בטיחות אחזקה ובינוי  .34

  אחזקה לייבוביץ יבגני   ובינוי חבר ועדת בטיחות אחזקה  .35

  אחזקה דוד ראדו   חבר ועדת בטיחות אחזקה ובינוי  .36

37.  
לא  -  חבר ועדת בטיחות אחזקה ובינוי

 מוסמך
  אחזקה/מעונות דימה ויימן

   פיינשטיין סשה   חבר ועדת בטיחות אחזקה ובינוי  .38

  בינוי אורלובסקיאלכס   חבר ועדת בטיחות אחזקה ובינוי  .39

  בינוי בוריס רוברט חבר ועדת בטיחות אחזקה ובינוי  .40
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  נאמני בטיחות מנהלתיים

 מחלקה משפחהושם  אחריות/תפקיד מס"ד
 ת.ז
 

  אנוש משאבי עיון בן פנינית לא מוסמך – נאמן בטיחות  .1

  פ"מו ברויאר מאיר נאמן בטיחות  .2

  מחשבים בשארי שי לא מוסמך – נאמן בטיחות  .3

  מחשבים טימסיט אריאל בטיחותנאמן   .4

  טכני אגף גואריס אלעד נאמן בטיחות  .5

  טכני אגף קצנובסקי אילנה לא מוסמך –נאמן בטיחות   .6

  וארגון הנהלה גלברט רוית נאמן בטיחות  .7

  שיווק הלפרט שראל נאמן בטיחות  .8

  קליניקות חדד דנה נאמן בטיחות  .9

  ספריה חרסונסקי אירה נאמן בטיחות  .10

  פיננסית ובקרה עסקי פתוח טראוב ורד נאמן בטיחות  .11

  הנדסאים לבבי רעות נאמן בטיחות  .12

  הנדסאים רוזנראוך פולינה נאמן בטיחות  .13

  אקדמי מורד רונית נאמן בטיחות  .14

  אקדמי זאבי שגית נאמן בטיחות  .15

  חוץ לימודי מלול ליז נאמן בטיחות  .16

   משפטית מחלקה  זוסמן נטשה לא מוסמך –נאמן בטיחות   .17

  מכינה הדר עץ טליה נאמן בטיחות  .18

  המחקר רשות פיטוסי יעל נאמן בטיחות  .19

  טכנולוגיה מינהל פרומן צביקה נאמן בטיחות  .20

  מינהלה מערכות צוקרמן יפתח נאמן בטיחות  .21

  כספים רוזנברג מרינה נאמן בטיחות  .22

  דקנט שי מעיין נאמן בטיחות  .23

   בינוי מחלקת מוראד רועי לא מוסמך –נאמן בטיחות   .24

  פרויקטים שרעף אלינור נאמן בטיחות  .25
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 (:נאמנים כולל לא) הבטיחות מערך אנשי של סמכויותיהם

 בטיחות סידורי לבדוק כדי, ביקורת ולערוך, לצפות, האוניברסיטה בשטחי מקום לכל עת בכל להיכנס מוסמך 

 .תפקידו מילוי לצורך הנדרשות פעולות בכל ולנקוט, וגהות

 אחריותו תחום לפי הפעילות במקום עבודה לאשר לא או לאשר מוסמך. 

 או לחייו מידית סכנה נשקפת לדעתו אם, פעילות וכל תהליך כל, עבודה כל הפסקת על להורות מוסמך 

 בשטח אחר של לרכושו או לרכוש סכנה, בשטח הנמצא אחר אדם או, סטודנט, עובד של בריאותו

 .לו מחוצה או האוניברסיטה

 התהליך, העבודה תחודש ולא, הבטיחות מועצת ר"יו/הבטיחות על הממונה לידיעת, שנתן ההוראה את יביא 

 .הבטיחות מועצת ר"יו או הבטיחות על הממונה ידי על אחרת הוראה מתן עד שהופסקו הפעילות או

 

 שירותי בריאות כללית . – בריאות תעסוקתיתהשירותים הרפואיים המוסמכים המספקים שירותי  (ג)

 

 תחת ביטחון )מסווג(.  – מגישים מאומנים -מערך הטיפול והתגובה לאירועי בטיחות ולמצבי חירום  (ד)
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