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מספר  .התלמידיםמהחשש מפני גניבת ציוד אישי וציוד אוניברסיטה מאנשי הסגל ושוב עולה לאחרונה  .1
 .בות ארנקיםידיווחים על מספר גנאירועים קרו בחופשת החגים וגם כעת מגיעים 

  .מקלים על עבודת הגנביםים יאלמנטרגנה אמצעי ה תחוסר תשומת לב, רשלנות ואי נקיט .2

כאשר ציודם האישי של  ובמהלך יום העבודה השגרתי, בעיקר במהלך ההפסקות גניבת הציוד מתבצעת .3
ושאר ללא כל השגחה בכיתות מ (וכיוצ"ב )תיקים, ארנקים, מחשבים,סמארטפונים ואנשי הסגל התלמידים

 ובמשרדים. בספריות / מעבדההחדרי ב / מודהלי
 ואנשי הסגל חלק מהתלמידיםמדי פעם  מופתעים מעבדה, / למשרד / לכיתהו/או החזרה  עם סיום ההפסקה

 לגלות את דבר הגניבה.

ד ועל הציוד האישי מחהיות ערניים ולהקפיד על שמירת הציוד הנכם מתבקשים ל - תלמידים ואנשי סגל .4
 על ביצוע הפעולות הבאות:ך ולהקפיד אי מאידהאוניברסיט

ברחבות הקמפוס או בכל  / בקפיטריה / במשרדים / במעבדות אין להשאיר ציוד יקר בכיתות הלימוד .א
 .גם לא לפרקי זמן קצריםאחר, ללא השגחה ושמירה, מקום 

וצאים מחסנים, כולל סגירת חלונות חיצוניים, בכל מקרה בו י / מעבדות / הקפדה על נעילת חדרי משרד .ב
 .גם באם מדובר בפרק זמן קצרמהחדרים, 

ציוד יקר, רגיש וגניב יש לאחסן בתוך ארון נעול, את המפתחות אין להשאיר בחדר/במזכירות, אלא  .ג
 לקחתם עמכם.

ציוד הוראה בכיתות הלימוד אין להשאיר ללא השגחה, בגמר השיעור יש להחזירו מיד לאב הבית או  .ד
 בכיתה, נמצא תחת השגחה במהלך ההפסקה. הושארלוודא שהציוד ש

למעבדות ומעקב אחר תנועותיהם / מעשיהם  / למשרדים / מניעת הכנסת אנשים בלתי מוכרים לכיתות .ה
 במקום.

 דיווח .5
תוך  שו"בדיווח מידי למבכל מקרה של תנועת אדם חשוד בבניין או ברחבי הקמפוס, יש להעביר על כך  א.

 על החשוד )פרטי לבוש, שיער, מבנה גוף וכיו"ב(. ל שניתןככמסירת פרטים מזהים מלאים 
 יש להעביר על כך דיווח לגורמים הבאים: במקרים של גניבת ציוד ציבורי, ב.

 .03-6408222, טלפון חירום 03-6405555טלפון  - (וקד ביטחוןשו"ב )ממ -
 .)לגבי ציוד אוניברסיטאי בלבד( 03-6408631מנהל יחידת הספקה, טלפון:  -
 (.הממונה על הביטוח באגף הכספים )לגבי ציוד אוניברסיטאי בלבד -
מומלץ להגישה בתחנת המשטרה הסמוכה לקמפוס, הממוקמת  -הגשת תלונה במשטרת ישראל  -

 .( ית "עתידים"ילקר)  10ראול וולנברג ברחוב 
 סיכום .6

התלמידים במהלך ו אנשי הסגל, עובדי המנהלהזהירות והביטחון המתחייבים ע"י  נקיטה באמצעי -
תקשה ותצמצם באופן משמעותי את הסבירות ואת היכולת לביצוע  ,לימודים ו/או עם סיומם / העבודה

 גניבות ברחבי הקמפוס.
אנו מצפים מכל העובדים והתלמידים לשתף פעולה בשמירה על הציוד האישי והציבורי בקמפוס  -

 ובנקיטת אמצעי הביטחון המתחייבים כפי שמצוין לעיל.
 
 .ולהעביר את תוכנו לידיעת אנשי הסגל והתלמידיםמסמך ע"ג לוחות המודעות נא לתלות את ה -

 
 

 
 

 העתק:
 אגודת הסטודנטים

 משו"ב


