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ניהול מערך הבטיחות
 .1מטרת הנוהל:
לקבוע את מערך ניהול הבטיחות; להגדיר את בעלי התפקידים בתחום ניהול הבטיחות ,את תפקידיהם ,סמכויותיהם ואת
אחריותם.

 .2תחומי האחריות של בעלי תפקידים בנושאי בטיחות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.

מנכ"ל האוניברסיטה (להלן" :המנכ"ל") נושא באחריות העליונה לבטיחות באוניברסיטה.
סגן נשיא ודיקן למחקר ופיתוח (להלן" :סגן נשיא למו"פ") נושא באחריות כוללת לאכיפת הנחיות הבטיחות של
מנהל מחלקת הבטיחות במעבדות המחקר ובמעבדות ההוראה (להלן" :המעבדות") באוניברסיטה,
דיקן ומנהל מכון/ים -נושא באחריות כוללת לקיום הנחיות הבטיחות במעבדות הפקולטה או במכון/ים עליהם
הוא מופקד.
ראש מחלקה אקדמית נושא באחריות כוללת לקיום הנחיות הבטיחות במעבדות במחלקה עליה הוא מופקד.
סמנכ"ל בינוי ואחזקה  -נושא באחריות כוללת לבטיחות בפעילות בינוי ותחזוקה המבוצעת ע"י אגף בינוי ואחזקה
ו/או ע"י צדדים שלישיים (כגון קבלנים) מטעמו למעט במקרים בהם ,בכפוף לכל דין ,חלה האחריות על צד ג' המבצע
בפועל את הפעילות כאמור.
מנהל מחלקת בטיחות (או "ממ"ח בטיחות") ממונה על ידי מנכ"ל ,כפוף ארגונית לראש אגף תפעול ,ואינו כפוף
מקצועית לבעל תפקיד כלשהו .ממ"ח בטיחות יהיה בעל אישור כשירות כממונה על הבטיחות על פי תקנות ארגון
הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) ,תשנ"ו – ( 1996להלן":תקנות ממוני בטיחות") .מנהל מחלקת הבטיחות
נושא באחריות כוללת להנחיה מקצועית ולפיקוח מקצועי בכל תחומי הבטיחות באוניברסיטה ,למעט בתחומים
ובמתחמים שהופקד עליהם ממונה על בטיחות אחר או שהוחרגו מאחריותו בנוהל ,ובנוסף לתפקידיו כממונה על
הבטיחות ,אחראי ממ"ח בטיחות לניהול מחלקת הבטיחות.
מוחרגת מאחריותו של ממ"ח בטיחות – גם בתפקידו כממונה על הבטיחות – אחריות לאלה:
( )1בטיחות בהפגנות -באחריות מחלקת ביטחון.
( )2בטיחות באירועים של גורמים חיצוניים ,לרבות של אגודת הסטודנטים ,בשטח האוניברסיטה ,באחריות
ממ"ח בטיחות ,למעט במקרים בהם נקבע על ידיו ,כי יעוץ הבטיחות יהיה באחריות מפיק האירוע.
( )3בטיחות בפעילות ילדים ונוער בשטח האוניברסיטה ,ובכלל זה פעילות של מרכז רמון ,של נוער שוחר מדע ,של
קייטנות ,של מחנות מדעיים וכד' ,אשר נערך בפיקוח סוקר בטיחות חיצוני למוסדות חינוך.
( )4בטיחות בפעילות ספורט ,ובכלל זה בטיחות של מתקני ומכשירי ספורט; ואולם כל עוד מרכז הספורט נשאר
חלק מהאוניברסיטה והפעילות בו לא נמסרה לתאגיד עצמאי – ישא ממ"ח בטיחות באחריות להנחיה
מקצועית ולפיקוח מקצועי בכל הנוגע לתחזוקת מבני קבע ,ובכלל זה הבריכות במרכז הספורט.

ז .ממונים על הבטיחות יהיו בעלי כשירות ואישורי כשירות בהתאם לתקנות ממוני בטיחות ,והם ימונו על ידי
המנכ"ל .כפיפותם הארגונית של הממונים על הבטיחות תקבע על ידי המנכ"ל לאחר התיעצות עם ממ"ח בטיחות.
המנכ"ל ,לאחר התיעצות עם ממ"ח בטיחות יקבע את תחומי פעולתו וגזרות פעולתו של כל ממונה על הבטיחות ,ובין
היתר ,רשאי יהיה ליחד לאחריותו או להחריג מאחריותו של ממונה תחום מסוים או מתחם מסוים או סוג סיכונים
מסוים (להלן" :תחום אחריותו של הממונה על הבטיחות").
ממונה על הבטיחות יפעל בשיתוף פעולה עם ממ"ח בטיחות ובתיאום עמו .מקצועית ממונה על הבטיחות אינו כפוף
לאיש ,והוא בבחינת בעל הסמכות המקצועית הגבוהה ביותר בתחום אחריותו .נוהל זה או כפיפותו הארגונית של
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--------------------------------------------------------------------------------------------------ממונה על הבטיחות אינם מצמצמים באופן כלשהו את תפקידיו ,את סמכויותיו ואת אחריותו על פי כל דין בתחום
אחריותו כפי שהוגדר ,ואולם ממ"ח בטיחות רשאי לפטור ממונה על הבטיחות מביצוע מטלות ספציפיות ,ובלבד
שמטלות אלה נכללו בתחום אחריותו של ממונה אחר על הבטיחות.
תפקידיו ,סמכויותיו ואחריותו של ממונה על הבטיחות  -בתחומי אחריותו כפי שהוגדרו  -יהיו כמפורט בתקנות
ממוני בטיחות; בין היתר יהיה ממונה על הבטיחות אחראי ,בתחום אחריותו ,לייעץ למנהל ,כמשמעו בסעיף .5ד'
לנוהל זה ,בכל הנוגע ליישום הדין בתחומים של בטיחות ,גיהות ,הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית; לאתר מפגעי
בטיחות וגיהות ,ולהודיע עליהם למנהל; לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים והנהגת סדרי בטיחות וגיהות
נאותים ,בתהליכי העבודה ,במתקנים ,במבנים ,בציוד ובחומרים; להכין ולעדכן תכנית בטיחות ולוודא ביצוע
הוראות תכנית הבטיחות; לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע ולהציע צעדים מתאימים
למניעת הישנות התאונות; להכין הוראות בטיחות וגיהות ,להשגיח על ביצוע ההוראות ולדווח על כל מקרה של
הפרתן; לוודא סימון חומרים ,ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי ולבצע
ביקורת ומעקב על התקני בטיחות וגיהות ,ציוד מגן אישי ,כלי עבודה וציוד החייב בדיקות תקופתיות; לוודא קיום
שגרת בדיקות רפואיות ובדיקות סביבתיות תעסוקתיות ולקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים
בהעסקתם של קבלני חוץ.
ח .בעל היתר רעלים  -ממ"ח בטיחות או בעל תפקיד אחר ,ובכל מקרה – מי שניתן לו היתר רעלים על פי חוק חומרים
מסוכנים ,התשנ"ג –  .1993בכפוף לקבלת היתר רעלים מתאים ,ניתן למנות בעל היתר רעלים נפרד לפעילות
המתבצעת במתחם אוניברסיטאי נפרד ,ומי שקבל היתר נפרד כאמור – יוקנו לו סמכויות ביצוע מתאימות .במילוי
תפקידו לא יהיה בעל היתר רעלים כפוף לאיש בהיררכיה הארגונית .בעל היתר רעלים יהיה אחראי לקיום חובות
המוטלות עליו בדין ,ובכלל זה להגשת הבקשה להיתר ולחידושו; לניהול פנקס רעלים; לקביעת מנגנון לאספקת
חומרים מסוכנים לתוך האוניברסיטה ,אחסנתם במחסן מרכזי וסילוק פסולת; למתן הנחיות להסדרת שימוש בטוח
בחומרים מסוכנים ,ובכלל זה בכל הנוגע לשינועם ,איחסונם ,סימונם ,לציוד מגן ,התקנים ואמצעי בטיחות דרושים
לשימוש בהם; לקביעת מנגנון פיקוח על עובדי האוניברסיטה ותלמידיה למניעת עבירות על הוראות הדין.
ט .אחראי רעלים  -ימונו על ידי בעל היתר רעלים ,בכפוף לאישורם על ידי הממונה על פי חוק החומרים המסוכנים,
והם יהיו כפופים לבעל היתר רעלים .בעל היתר רעלים רשאי לקבוע את תחומי פעולתו וגזרות פעולתו של כל אחראי
רעלים ,ובין היתר ,רשאי יהיה ליחד לאחריותו או להחריג מאחריותו של אחראי רעלים תחום מסוים או מתחם
מסוים או סוג חומרים מסוים .אחראי הרעלים יהיה אחראי להכיר היטב את תכונותיהם המסוכנות של החומרים
המסוכנים כהגדרתם בחוק ,ובפרט  -חומרים מסוכנים הכלולים בהיתר הרעלים כפי שיעודכן מעת לעת ,ואת אופן
הטיפול בהם ,הן בשימוש שוטף והן באירוע חריג .אחראי רעלים אחראי לטיפול מקצועי בטיחותי בחומרים מסוכנים
לפי מיטב הידע והטכנולוגיה המקובלות ,בהתאם להוראות הדין ולתנאי ההיתר ,ומוקנות לו כל הסמכויות הדרושות
לכך.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------י .ממונה על בטיחות קרינה (מיננת)  -יהיה ,בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות
העוסקים בקרינה מיננת) ,התשנ"ג – ( 1992בסעיף זה להלן" :התקנות") ,אדם בעל ידע בבטיחות קרינה מיננת ובעל
הסמכה מטעם מכון מוסמך להדרכה כמשמעו בתקנות הנ"ל .ממונה על בטיחות קרינה ימונה על ידי מנכ"ל בהסכמת
הממונה כמשמעו בתקנות הנ"ל ובהסכמת מפקח עבודה אזורי ,ויהיה כפוף ארגונית לסגן נשיא למו"פ בכל הנוגע
למעבדות ,ולסמנכ"ל פיתוח ולוגיסטיקה בכל יתר תחומי פעילותה של האוניברסיטה .ממונה על בטיחות קרינה יפעל
בשיתוף פעולה עם ממ"ח בטיחות ובתיאום עמו .מקצועית ממונה בטיחות קרינה אינו כפוף לאיש ,הוא בבחינת בעל
הסמכות המקצועית הגבוהה ביותר באוניברסיטה בתחום הקרינה המיננת ונושא באחריות מקצועית כוללת
לבטיחות קרינה מיננת באוניברסיטה.
יא .ממונה על בטיחות לייזר  -יהיה מי שנתקיימו בו התנאים הכלולים בתקנה  6לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות
תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר) ,תשס"ה – ( 2005בסעיף זה להלן" :התקנות") ומי שאושר על ידי
מפקח עבודה אזורי .ממונה על בטיחות לייזר ימונה על ידי מנכ"ל ויהיה כפוף ארגונית לממ"ח בטיחות ,ויפעל
בשיתוף פעולה עם ממ"ח בטיחות ובתיאום עמו .מקצועית ממונה בטיחות לייזר אינו כפוף לאיש ,הוא בבחינת בעל
הסמכות המקצועית הגבוהה ביותר באוניברסיטה בתחום קרינת לייזר וסיכוני לייזר ,נושא באחריות מקצועית
כוללת לבטיחות לייזר באוניברסיטה.
יב .מערך הפיקוח/מפקחי בטיחות  -מפקחי בטיחות בתחומים של כימיה ,ביולוגיה ובטיחות כללית ,ימונו על ידי
מנכ"ל לאחר התיעצות עם ממ"ח בטיחות ,ויהיו כפופים – מקצועית במישרין ,וארגונית באמצעות ראש מדור פיקוח
במחלקת בטיחות  -לממ"ח בטיחות .רמ"ד פיקוח אחראי להפעלת מערך הפיקוח של מחלקת הבטיחות ,ובתחומים
שיוגדרו על ידי ממ"ח בטיחות  -ישמש גם כמפקח בטיחות .מפקח בטיחות יפעל על פי הנחיות ממ"ח בטיחות ויהיה
אחראי לפיקוח ממשי ויעיל על קיום הוראות הדין ,נהלי האוניברסיטה וההוראות שניתנו מכוחם ,ולאיתור מפגעים
וסיכוני בטיחות .פיקוח בתחום בטיחות קרינה מיננת ובתחום בטיחות לייזרים יבוצע על ידי ממונה על בטיחות
קרינה ועל ידי הממונה על בטיחות לייזר ,בהתאמה; פיקוח במתחמים בהם מונה ממונה על בטיחות שלא בכפיפיות
לממ"ח בטיחות ,יבוצע על ידי הממונה עצמו.
יג .רכז הדרכת בטיחות – ימונה על ידי ממ"ח בטיחות ,יהיה כפוף לו ויפעל על פי הנחיותיו .רכז הדרכת בטיחות יהיה
אחראי לביצוע הדרכה בתחומי בטיחות בהתאם לתכניות ההדרכה שאושרו ,והוא מופקד על ניהול ועדכון פנקס
הדרכות .רכז הבטיחות יפעל בתאום עם רמ"ד הדרכה באגף משאבי אנוש.
יד .קצין בטיחות בתעבורה – יהיה מי שיש בידו כתב הסמכה בתוקף לשמש קצין בטיחות בהתאם לתקנות התעבורה,
תשכ"א –  . 1961קצין בטיחות בתעבורה ימונה על ידי המנכ"ל ויהיה כפוף ארגונית לסמנכ"ל פיתוח ולוגיסטיקה.
קצין בטיחות בתעבורה יפעל בשיתוף פעולה עם ממ"ח בטיחות ובתיאום עמו .מקצועית קצין בטיחות בתעבורה אינו
כפוף לאיש ,והוא ישא באחריות כוללת לבטיחות התעבורה במתחמי האוניברסיטה ובכלי הרכב שבבעלותה,
בהפעלתה או בניהולה (להלן" :כלי הרכב").
עדכון טו .חוקר -חבר סגל אקדמי בכיר המקיים מחקר במעבדה והמוגדר בנוהל זה כ"מנהל המעבדה" ,כמשמעו בתקנות
הבטיחות בעבודה (בטיחות וגהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות ,כימיות ביולוגיות)
מתאריך1:
1/2015
תשס"א ,2011-והאחראי למילוי כל הוראות התקנות מכוח הגדרתו.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------טז .ועדת בטיחות תקום ,תורכב ותפעל בהתאם להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד –  ;1951חובותיה
וסמכויותיה יהיו כמוגדר בחוק הנ"ל ,והם –
( )1לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות העבודה ולהמליץ על אמצעים למניעתן.
( )2לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות ,להמליץ על שיפורם וליעץ בקביעת כללי בטיחות.
( )3לקבל דין וחשבון מנאמני הבטיחות ,לבקר ולתאם את פעולותיהם.
( )4להלוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.
( )5להמליץ על אמצעים משמעתיים נגד עובד שאינו מקיים כללי בטיחות.
חבר בועדת בטיחות יהיה זכאי להגנה בהתאם להוראות החוק הנ"ל בכל הנוגע לביצוע פעולותיו כחבר הועדה.
יז .נאמני בטיחות  -הם נציגי העובדים בועדת הבטיחות וכן עובדים שימונו כנאמני בטיחות על ידי ועדת הבטיחות.
חובותיו וסמכויותיו של נאמן בטיחות יהיו בהתאם להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד –  ,1951ובכלל
זה חייב נאמן בטיחות לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות ,לפעול למען שיפורם ,להדריך את העובדים וליעץ להם
בכל הנוגע לשיפור בטיחות וגיהות ולהודיע למנהל על ליקוים בתחום הבטיחות והגיהות .נאמן בטיחות ידווח לועדת
הבטיחות .לנאמן בטיחות תפקיד חשוב במערך הבטיחות ,ובפרט – בגילוי הליקוים והתרעה עליהם ובפיקוח .נאמן
בטיחות יהיה זכאי להגנה בהתאם להוראות החוק הנ"ל בכל הנוגע לביצוע תפקידו.
יח .עובדים – חייבים בקיום הוראות הדין ונהלי האוניברסיטה בתחום הבטיחות והגיהות ,ובקיום הוראות הבטיחות
שניתנו על ידי מי שהוסמך לכך בדין או על ידי בעלי התפקידים שהוסמכו לכך בנהלי האוניברסיטה.
יט .תלמידים – חייבים בקיום הוראות הדין ונהלי האוניברסיטה בתחום הבטיחות והגיהות ,ובקיום הוראות הבטיחות
שניתנו על ידי מי שהוסמך לכך בדין או על ידי בעלי התפקידים שהוסמכו לכך בנהלי האוניברסיטה.

 .3מתחמים מחוץ לקמפוס ע"ש מרכוס
א .קמפוס במתחם בית היאס -
הוראות נוהל זה יחולו בקמפוס בית היאס כמות שהן.

ב .קמפוס ע"ש ברגמן -
הוראות נוהל זה יחולו בקמפוס ע"ש ברגמן בכפוף לשינוים כדלהלן:
( )1ראש מינהל הקמפוס נושא באחריות כוללת לבטיחות בקמפוס ע"ש ברגמן.
( )2ממונה על הבטיחות בקמפוס ע"ש ברגמן כפוף ארגונית לראש מינהל הקמפוס .תפקידיו ,סמכויותיו ואחריותו של
הממונה על הבטיחות בכל הנוגע לקמפוס ע"ש ברגמן יהיו כמפורט בתקנות ממוני בטיחות ,והוא יהיה בבחינת
בעל הסמכות המקצועית הגבוהה ביותר בכל הנוגע לבטיחות בקמפוס ע"ש ברגמן .מקצועית ממונה על הבטיחות
בקמפוס ע"ש ברגמן אינו כפוף לאיש ,ואולם ממ"ח בטיחות רשאי להפקיע מהממונה וליטול לעצמו סמכויות
ואחריות שיוחדו לממונה ,בין במקרה ספציפי או לתקופה מוגבלת ובין בדרך כלל וללא הגבלה.
( )3ממונה על הבטיחות בקמפוס ע"ש ברגמן ישמש כאחראי רעלים בכל הנוגע לקמפוס זה.
( )4ממונה על בטיחות קרינה וממונה על בטיחות לייזר של קמפוס מרקוס יהיו אחראים  -איש איש בתחומו המקצועי
– גם בכל הנוגע לקמפוס ע"ש ברגמן.

ג.

המכונים לחקר המדבר ע"ש בלאושטיין (להלן" :המכונים") –
הוראות נוהל זה יחולו במכונים בכפוף לשינוים כדלהלן:
( )1ראש מינהל המכונים נושא באחריות כוללת לבטיחות במכונים.
( )2מנהל המכונים נושא באחריות כוללת לבטיחות מעבדות מחקר והוראה בכל שטח המכונים ושטח מרכז קאשוון–
ובכלל זה במקומות ובחוות ניסוי שמחוץ לקמפוס המכונים  -בכל תחום פעילות בהם כאמור בסעיף  2ג לנוהל זה.
( )3ממונה על הבטיחות במכונים כפוף ארגונית לראש מינהל המכונים ,והוא בבחינת בעל הסמכות המקצועית
הגבוהה ביותר במכונים בתחום הבטיחות ונושא באחריות מקצועית כוללת לבטיחות במכונים .ממונה על בטיחות
קרינה וממונה על בטיחות לייזר של קמפוס מרקוס יהיו אחראים  -איש איש בתחומו המקצועי – גם בכל הנוגע
למכונים.
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ד .מכון בן גוריון לחקר ישראל ,ציונות ומורשת בן גוריון -
מנהל מכון בן גוריון לחקר ישראל ,ציונות ומורשת בן גוריון נושא באחריות הכוללת לבטיחות בכל פעילות המכון.

ה .קמפוס אילת -
הוראות נוהל זה יחולו בקמפוס אילת בכפוף לשינוים כדלהלן:
( )1ראש מינהל הקמפוס נושא באחריות כוללת לבטיחות בקמפוס אילת בכל תחום פעילות.
( )2דיקאן קמפוס אילת נושא באחריות על פעילות מעבדות מחקר והוראה כאמור בסעיף  2ג' לנוהל זה.
( )3ממונה על הבטיחות בקמפוס אילת כפוף ארגונית לראש מינהל הקמפוס .תפקידיו ,סמכויותיו ואחריותו של
הממונה על הבטיחות בכל הנוגע לקמפוס אילת יהיו כמפורט בתקנות ממוני בטיחות ,והוא יהיה בבחינת בעל
הסמכות המקצועית הגבוהה ביותר בכל הנוגע לבטיחות בקמפוס אילת .מקצועית ממונה על הבטיחות בקמפוס
אילת אינו כפוף לאיש ,ואולם ממ"ח בטיחות רשאי להפקיע מהממונה ולטול לעצמו סמכויות ואחריות שיוחדו
לממונה ,בין במקרה ספציפי או לתקופה מוגבלת ובין בדרך כלל וללא הגבלה.
( )4ממונה על בטיחות קרינה וממונה על בטיחות לייזר של קמפוס מרקוס ,יהיו אחראים  -איש איש בתחומו המקצועי
– גם בכל הנוגע לקמפוס אילת.

ו.

מרכז הספורט
הוראות נוהל זה יחולו במתחם מרכז הספורט כל עוד מרכז הספורט נשאר חלק מהאוניברסיטה והפעילות בו לא
נמסרה לתאגיד עצמאי ,בכפוף לשינוים כדלהלן:
מנהל מרכז הספורט ישא באחריות ובסמכות כוללת לבטיחות מרכז הספורט בכל תחום פעילות ,ובכלל זה ישא הוא,
בכל הנוגע למרכז הספורט ,באחריות והסמכות שיוחדה למנכ"ל בנוהל זה.

 .4סמכויות
לכל בעל תפקיד שהוטלה עליו אחריות בנוהל זה יהיו כל הסמכויות הדרושות לביצוע תפקידו מכוח נוהל זה בלא צורך בכתב
הסמכה מיוחד .בלא לגרוע מכלליותה של הוראה זו -
א .ממ"ח בטיחות מוסמך להכנס בכל עת לכל מקום בשטחי האוניברסיטה ובמתחמיה כדי לבדוק סידורי בטיחות וגיהות,
ולנקוט בכל פעולה הנדרשת לצורך מילוי תפקידו ,ובכלל זה לתת הוראות והנחיות .בלא לגרוע מכלליות האמור לעיל,
מוסמך ממ"ח הבטיחות להורות על הפסקת כל עבודה ,כל תהליך וכל פעילות ,עם או ללא התניית חידושם בתנאים,
אם לדעתו נשקפת סכנה לחייו או בריאותו של עובד ,תלמיד ,או אדם אחר הנמצא בשטח האוניברסיטה או מחוצה לו
או סכנה לרכוש האוניברסיטה או לרכושו של אחר בשטח האוניברסיטה או מחוצה לו .ממ"ח בטיחות יביא את
ההוראה שנתן לידיעת המנהל ,ולא יתחדשו העבודה ,התהליך או הפעילות שהופסקו עד מתן הוראה אחרת בכתב על
ידי ממ"ח הבטיחות .
ב .ממונה על הבטיחות ,ממונה על בטיחות קרינה ,ממונה על בטיחות לייזר ומפקח בטיחות מוסמך להיכנס בכל עת לכל
מקום בתחומי האוניברסיטה כדי לבדוק ,בתחומי אחריותו כפי שהוגדרו ,את סידורי הבטיחות והגיהות ולנקוט בכל
הפעולות הנדרשות לצורך מילוי תפקידו ,ובכלל זה לתת הוראות והנחיות  .בלא לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מוסמך
כל אחד מהם להורות על הפסקת כל עבודה ,כל תהליך וכל פעילות ,עם או ללא התנית חידושם בתנאים ,אם לדעתו
נשקפת סכנה לחייו או בריאותו של עובד ,תלמיד ,או אדם אחר הנמצא בשטח האוניברסיטה או מחוצה לו או סכנה
לרכוש האוניברסיטה או לרכושו של אחר בשטח האוניברסיטה או מחוצה לו .מי שנתן את ההוראה בדבר הפסקת
העבודה ,התהליך או הפעילות  -יביא את ההוראה שנתן לידיעת המנהל ,ולא יתחדשו העבודה ,התהליך או הפעילות
שהופסקו עד מתן הוראה אחרת בכתב על ידי מי שנתן את ההוראה ,אשר יידע את המנהל על חידוש הפעילות כאמור.
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