
 

 

 

 

 

 
 

 2102יולי  23  
 לכבוד

 והסטודנטים חברי הסגל
 

 ,שלום רב
 
 

 ביולי 32 ד' ליוםנכון מטה החרום מהודעת עדכון 
 

 באוגוסט(. 0 –ביולי  22) אקדמית כל פעילות תתקיים לא הבא השבוע כל במהלך גם
 .2102 סטבאוגו 3, ראשון ביום שיתחיל השבוע לגבי עדכון יפורסם( 2102 ביולי 31) רביעי ביום

 
 לפעול יש, חיים כמצילות אשר הוכחו העורף פיקוד אנו מבקשים מחברי הסגל והסטודנטים  להקפיד לבצע את הנחיות

 .עת בכל פיהן על
 

 : הבא בקישור למצוא ניתן, פרטים בדבר השמרטפייה לילדי חברי הסגל ועדכון מאגף משאבי אנוש 

http://in.bgu.ac.il/hr/Pages/news/update3.aspx 

 הודעה להשאיר ניתן. ולחץ חרדה החשים סגל וחברי לסטודנטים מידי לסיוע זמין - לסטודנטים הפסיכולוגי השרות של מוקד

 להתקשר או  psychserv@bgu.ac.il  ל"דוא, 80-0801800  - טל. הפונים אל ויחזרו מטה המופיעים בטלפון או בכתובת

 : הפסיכולוגים של הניידים לטלפונים

 מירקין טלי  - 858-800-7089

 מישקין סרחיו - 858-901-4489

 שוורץ חוה -858- 099-5558

 במהרה לשובכם ומצפים ובעורף בחזית הסגל וחברי הסטודנטים ידי את מחזקים אנו

 

 .האוניברסיטה של האינטרנט ובאתר במייל שיופצו ההנחיות אחר לעקוב להמשיך מתבקשים והסטודנטים הסגל חברי
 
 

                                                                                                                  .00:11 בשעה ביולי 22הבא יפורסם ביום א'  העדכון
   

 ,בתקווה לימים שקטים                                                                                                            
 

 החירום מטה                                                                                                                   
 בנגב גוריון-בן אוניברסיטת                                                                                                         
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      מחלקת הביטחון מבקשת לרענן את ההנחיות לציבור העובדים והסטודנטים, בנוגע להתנהגות בעת הישמע אזעקת

 "צבע אדום".

 , יש להיכנס למרחב המוגן הקרוב ביותר או לאזורים הבאים:שניות 01תוך בהישמע אזעקה, 
 

 יש לבחור את המיגון ע"פ המדרג הבא: –לשוהים במבנה א( 
 לסגור את חלון הפלדה והדלת.יש  –ממ"ק )מרחב מוגן קומתי(  (1
 אזור פנימי )כמו מסדרון( ללא חלונות וללא קיר הפונה לכיוון מערב מתחת לשתי תקרות קשיחות. (2
 ות מתחת לשתי תקרות קשיחות ללא קיר הפונה לכיוון מערב .חדר מדרג (3
 חדר עם מינימום חלונות, ללא קיר הפונה לכיוון מערב (4
 ומתחת לשתי תקרות קשיחות, )בהישמע קול נפץ/צפירה יש להתכופף ולהוריד ראש מתחת לקו החלונות(. (5

 
ובה קו החלון(, בצמוד לקיר לסגור את הדלת ואת החלונות, לשבת על הרצפה )מתחת לגיש  בחדר הנבחר

 פנימי ולא מול חלון.
 

 לשוהים מחוץ למבנהב( 
ההתראה ולפעול עפ"י ההנחיות לשוהים במידת האפשר, יש להיכנס למבנה הסמוך ביותר עפ"י זמן  - בשטח בנוי (1

 במבנה.
 על הקרקע ולהגן על הראש בידיים. לשכבתנאי שטח,  נצל אתליש  -בשטח פתוח ללא מבנה זמין (2

 לנוסעים ברכבג( 
יע ו למחסה קרוב. במידה ולא ניתן להגבמידת האפשר, יש לעצור בצד הדרך, לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה א (1

 למבנה או למחסה עפ"י זמן ההתרעה, יש לעצור בזהירות בצד הדרך, לצאת מהרכב ולשכב על הארץ.
 מדיניות שחרור ממיגון:ד( 

 אם לא ניתנה הנחייה אחרת. ,תדקו 01 לאחרלאחר האירוע ניתן לצאת ממיגון  (1
באתרי נפילות הרקטות, חשוב להתרחק מחפצים לא מזוהים או מחוטי חשמל חשופים או  יש להימנע מהתקהלות (2

                     במקרה כזה יש להודיע מיד למוקד הביטחון בטלפונים: קרועים או מרקטה המונחת על  הארץ.
10-020088850005222 

 !אין להשתמש במעליותבמקרה של אזעקה 
 
 
 

 טלפונים לשעת חירום:
 

 0000050088802-10  שעות ביממה 22מוקד מחלקת הביטחון  (1

http://in.bgu.ac.il/security/Pages/default.aspx. 

 www.oref.org.il מכל מכשיר טלפון  188 -קוד העורףפי (2

 188 -משטרת ישראל (3

 181 -מגן דוד אדום (4

http://in.bgu.ac.il/security/Pages/default.aspx.
http://www.oref.org.il/


 

 185 -כיבוי אש (5

 80-0804999 -ברחבי העיר. חיצוני מטלפון 180 -שבע-מוקד עיריית באר (6


