חוזר הנחיות ועדכוני מחלקת הביטחון
אל :אנשי הסגל והסטודנטים
אנו מבקשים להביא לידיעתכם מספר כללים והנחיות ,וכן אנו מבקשים את ערנותכם ועזרתכם בנושאים הבאים:
 .1חפץ חשוד  -הגדרה :חפץ חשוד הינו כל חפץ אשר אינו נמצא במקומו הטבעי ובעליו אינו ידוע.
סדר הפעולות הנדרש:
א .זוהה חפץ חשוד (תיק ,קופסה ,שקית או כל חפץ אחר) מונח במקום ציבורי או פרטי ללא בעלים:
אין לגעת ,לפתוח ,להציץ או להזיזו ,החפץ עלול להתפוצץ בכל שנייה!
ב.

אין להתעלם או להסס  -יש לפעול מיד!!!

ג.

אין להתקרב לחפץ החשוד ואין להתקהל סביבו.

ד.

יש להתרחק מן החפץ החשוד ,להזהיר עוברים ושבים ולבקש מהם להתרחק מן החפץ החשוד.

ה.

יש להזעיק את מערך האבטחה של האוניברסיטה בטלפונים 08-6461555 :או  08-6461888או את המשטרה .100

 .2אדם חשוד או התנהגות מחשידה  -הגדרה :אדם אשר מסיבה כלשהי מעורר חשד בהתנהגותו ,לבושו וכבודתו ואשר ברור שהתנהגותו אינה
סבירה ,ו/או שאין סבירות להימצאותו במקום.
סימנים מחשידים:
א .החשוד מגלה סימני התרגשות ועצבנות.
הופעתו של החשוד חריגה ,ואינה תואמת את אישיותו ,או שלבושו אינו מתאים לעונת השנה( ,לדוגמא :לבישת מעיל כבד כשבחוץ

ב.

מזג אויר שרבי).
התנהגותו של החשוד מצביעה על כך שהחשוד עלול להשתמש או השתמש באלימות כלפי אדם אחר( ,קללות ,צעקות וכד').

ג.

סדר הפעולות:
א .במקרה של זיהוי אדם חשוד ,יש לשמור על קשר עין עם החשוד ,להזעיק את מערך האבטחה בטלפונים:
 08-6461555או  08-6461888או להתקשר  100למוקד המשטרה.
אין ליצור קשר עם החשוד באופן עצמאי ויש להמתין להגעת מערך האבטחה!
 .3שריפה:
כללי התנהגות בעת שריפה:
התקשר למוקד מחלקת הביטחון בטלפונים 08-6461555 :או  08-6461888או התקשר  102לכבאות והצלה או  100למשטרה.
 יש להרחיק סקרנים משטח השריפה עד להגעת מערך האבטחה למקום.


אין בשום אופן לנסות ולכבות את השריפה.
אין להשתמש במעליות אלא במדרגות בלבד!

 .4רעידת אדמה:
כללי התנהגות בעת רעידת אדמה:
אם חלה רעידת אדמה בזמן שהותך באוניברסיטה יש לפעול עפ"י ההנחיות הבאות:
אם הנך נמצא בתוך מבנה יש לפעול עפ"י המדרג הבא:
 .1אם ניתן ,יש לצאת מהמבנה בתוך שניות אל השטח הפתוח.

.2אם לא ניתן לצאת מהמבנה במהירות ,יש להיכנס למרחב מוגן (ממ"ד) ולהשאיר את דלת הממ"ד פתוחה.
 .3אם לא ניתן לצאת מהמבנה במהירות ואין מרחב מוגן  -יש לצאת אל חדר המדרגות ואם ניתן ,להמשיך לרדת לעבר היציאה
מהבניין .במחסה יש להגן על ראשך והצוואר בעזרת הידיים.
.4רק אם ניתן לפעול כך  -יש לתפוס מחסה תחת רהיט כבד ,או לשבת על הרצפה צמוד לקיר פנימי.
.5מחוץ למבנה  -יש להתרחק לשטח פתוח המרוחק ממבנים ,קווי מתח ועצים.
במקרה של רעידת אדמה אין להשתמש במעליות!

 .5ירי טילים לעבר העיר:
בהישמע אזעקה יש להיכנס למרחב המוגן הקרוב ביותר!
מומלץ לכל סטודנט /איש סגל להכיר את סביבתו ואת המתחמים הממוגנים הקרובים למקומות בהם הוא שוהה בדרך כלל מבעוד מועד:
 )1רשימת המתחמים הממוגנים מפורסמת באתר מחלקת הביטחוןhttps://in.bgu.ac.il/security/Pages/sheltered_ereas.aspx .
 )2כלל הבניינים משולטים ומכוונים למתחם הממוגן הקרוב ביותר.
 )3אם אין מתחם מוגן בקרבת מקום ,יש לפעול עפ"י עקרון "הכי מוגן שיש".
א.

לשוהים במבנה  -יש לבחור את המיגון ע"פ המדרג הבא:
)1

ממ"ק (מרחב קומתי מוגן)  -יש לסגור את חלון הפלדה והדלת.

)2
)3

אזור פנימי (כמו מסדרון) ללא חלונות וללא קיר חיצוני ,תחת שתי תקרות קשיחות.
חדר מדרגות מתחת לשתי תקרות קשיחות ללא קיר הפונה לכיוון מערב.

 )4חדר עם מינימום חלונות ,ללא קיר הפונה לכיוון מערב.
 )5מתחת לשתי תקרות קשיחות( ,בהישמע קול נפץ/צפירה יש להתכופף ולהוריד ראש ,מתחת לקו החלונות).
בחדר הנבחר לסגור את הדלת ואת החלונות ,לשבת על הרצפה (מתחת לגובה קו חלון) ,בצמוד לקיר פנימי ולא מול חלון.
ב.

לשוהים מחוץ למבנה:
)1

בשטח בנוי  -במידת האפשר ,כניסה למבנה הסמוך ביותר עפ"י זמן ההתראה ולפעול עפ"י ההנחיות לשוהים במבנה.

 )2בשטח פתוח ללא מבנה זמין  -ניצול תנאי השטח ,שכיבה על הקרקע ולהגן על הראש בידיים.
ג.

מדיניות שחרור ממיגון:
)1

לאחר האירוע ניתן לצאת ממיגון לאחר  10דקות ,אם לא ניתנה הנחייה אחרת.

 )2יש להימנע מהתקהלות באתרי נפילת הרקטות ,חשוב להתרחק מחפצים לא מזוהים או מחוטי חשמל
חשופים או קרועים או מרקטה המונחת על הקרקע.
במקרה מעין זה יש להודיע מיד למוקד מחלקת הביטחון בטלפונים 08-6461555/888/444 -
במקרה של אזעקה אין להשתמש במעליות!
 .6לציבור רוכבי האופניים/קורקינטים וכלים גלגליים נוספים:
 )1הרכיבה מותרת על כביש בלבד ועם קסדה!
 )2חל איסור על קשירת הכלים שלא במקומות המיועדים לכך ,בדגש על חסימת מעברי גישה לנכים!
כלים אשר ימצאו חונים במקום אסור יסונדלו ויינקטו צעדי ענישה כלפי בעליהם.
 )3חל איסור על הכנסת הכלים למבנים באוניברסיטה ,בכלל זה לחדרי המגורים במעונות!

 .7הנחיות בנוגע לעישון:
 )1העישון בשטח האוניברסיטה אסור ,למעט במקומות שהוסדרו.
 )2אנו מבקשים מציבור המעשנים להקפיד על עישון בפינות העישון המוגדרות לרווחת ובריאות כלל האוכלוסייה ,מפת מיקומי
פינות העישון באתר מח' הביטחון https://in.bgu.ac.il/security/Pages/forms.aspx -
 )3אכיפה בנדון תבוצע בהתאם לחוק ובהתאם לתקנוני המשמעת השונים.
 .8אפליקציה:
אנו ממליצים להוריד ולהשתמש באפליקציית האוניברסיטה ,לקבלת הודעות ולדיווח על תקלה/מפגע/בעיה.
לבעלי מכשירים עם מערכת הפעלה אנדרואיד ,מילת חיפוש :אונ' בן -גוריון.CTCONNECT ,
לבעלי מכשירי אייפון ,מילת החיפוש ב :APP STORE -אונ' בן-גוריון.CTCONNECT LTD ,
 .9רפואה:
ברחבי האוניברסיטה הותקנו מכשירי דפיברילטור (מַ פְ עֵם) ,בעת אירוע רפואי יש להזעיק את מד"א  101ומוקד מחלקת הביטחון
בטלפונים 08-6461555 :או  08-6461888לרשימת מיקומי המכשירים https://in.bgu.ac.il/security/Pages/medical.aspx -
באוניברסיטה קיימים סניפים של קופות החולים כללית ומכבי בבית הסטודנט.

ערנות מונעת אסון!
תודה על שיתוף הפעולה ושנת לימודים פורייה ובטוחה
מחלקת הביטחון

