
 סדרי ביטחון
  

 אבטחה .1
ידי עובדי -השמירה על הסדר, על הביטחון ועל אכיפת הוראות החניה בתחום הקמפוס נעשית על 

 הביטחון. חובה על התלמידים להישמע להוראותיהם ולהזדהות בפניהם (על פי דרישה). יחידת
 
 

 כניסה לקמפוס .2
 שערי כניסה לקמפוס א.

המשמשים גם  חמישהמהם  ,רגל הפתוחים בשעות הפעילותשערי כניסה להולכי  כמהבקמפוס  
  לכניסת כלי רכב המצוידים באישורי כניסה מתאימים:

 .19:30 – 7:30פתוח בין השעות  –(שער פרנקל)  – 1שער מספר  
 .רציפות כל שעות היממהפתוח ב –(שער רמניסיאנו)  – 4שער מספר  
  22:00 – 6:30ין השעות פתוח ב – 8שער מספר  
 .18:00 – 6:00פתוח בין השעות  –) מואיז ספרא( – 14שער מספר  
 18:00 – 7:30פתוח בין השעות  –(ביה"ס לכלכלה)  – 16שער מספר  
 בחופשות ובערבי חג  ייסגרו השערים מוקדם יותר, הודעה על כך תפורסם מראש. 
 חל איסור מוחלט להיכנס לקמפוס בטיפוס מעל הגדר. 
י הקמפוס משתנות במהלך השנה ומפורסמות לקראת כל סמסטר/ שעות הפתיחה של שער 

 פגרה/חופשה, על ידי יחידת הביטחון.
 

 זיהוי ובידוק ביטחוני ב.
 

 . בכניסה בשערי הקמפוס חובה להציג בפני המאבטח בשער תעודת סטודנט/איש סגל  תקפה.1
ורך ביצוע בדיקה . על פי דרישת המאבטח בשער, חובה להציג בפניו את הכבודה האישית לצ2

 ביטחונית לכבודה.
. סטודנט/איש סגל אשר אין ברשותו תעודת סטודנט/איש סגל תקפה, יציג בפני המאבטח 3

 בשער תעודת זהות או רישיון נהיגה.
. סטודנט/איש סגל אשר יגיע לשער ללא תעודה מזהה כאמור לעיל, יעוכב מחוץ לשער עד 4

 ה ולזיהוי המעוכב.להגעת אחראי משמרת/סייר ביטחון לבדיק
. לא תורשה כניסת אדם לקמפוס אשר יסרב להזדהות או יסרב לאפשר ביצוע בדיקה 5

 ביטחונית בכבודתו ובחפציו כאמור לעיל.
. אם הנך נושא נשק, יש לדווח על כך למאבטח בשער ולהציג בפניו רישיון תקף לנשיאת 6

 הנשק.
  

 פוסוחניה בשטח הקמ , נהיגהכניסה לתחום הקמפוס ג.
כניסה לתחום הקמפוס וחניה בשטח הקמפוס תורשה לרכב נושא תווית חניה או לבעלי  .1

 הביטחון. יחידתשהונפק על ידי  תקףזמני  חניה אישור
. חנייתם מותרת אך ורק על הכבישיםהנהיגה באופנועים ובקטנועים ברחבי הקמפוס  .2

ובכפוף להוראות החניה.   מותרת במגרשי החניה המיועדים לאופנועים ולקטנועים בלבד
 חל איסור לנסוע על מדרכות, רחבות גרנוליט ומדשאות.

ההגרלה תתבצע על פי הסטודנטים. בעבור תווי חניה להגרלה מדי שנה תוקצה מכסת  .3
תקנון שיפורסם. תו החניה שיונפק לזוכים הנו אישי ואיננו ניתן להעברה או למסירה לכל  

 אדם אחר.
או להעביר תווית חניה מאדם לאדם. המוצא  , לסרוק, לצלםמכורחל איסור לקנות, ל 

ביטחון. חל איסור לקבל תווית חניה שלא באמצעות ה ליחידתתווית חניה יעבירה מיד 
 ביטחון.ה יחידת

התנועה והחניה בשטח האוניברסיטה הינם בהתאם לתמרורים, לסימונים ולהוראות  .4
 התנועה והחניה בקמפוס.

וצפויה מהווה עברה על הוראות האוניברסיטה החניה בניגוד להוראות תנועה וחניה  .5
 ענישה בדין משמעתי. נגד מבצע העברה יוגש דוח עברת חניה/ברירת קנס.ל

 הכנסת בעלי חיים לקמפוס ד.
איסור זה אינו חל על , לרבות בעלי חיים בתוך רכב. חל איסור על הכנסת בעלי חיים לקמפוס 

    עיוורים.כלבים המשמשים לליווי 
 שמירה על רכוש אישי . 3

. יש לשמור היטב על גם לא לפרקי זמן קצרים, אין להשאיר תיקים ומסמכים ללא השגחה א. 
ובמיוחד בספריות ובכיתות הלימוד,  ,התיק, הארנק והחפצים האישיים בתחום הקמפוס

 .בעקבות זאת של גורמי הביטחוןתם למניעת גנבות ולמניעת הטרד
 ש להפקיד תיקים במלתחה. חל איסור להניח תיקים בכניסה לספריות.בספריות י 

ל לפי העניין. נגד בעל וביטחון, הכה יחידתתיק או חפץ עזוב יטופל כחפץ חשוד או יועבר ל ב. 
 התיק/החפץ תוגש תלונה משמעתית.



על כל מקרה של גנבה או אבדן רכוש בתחום  קרה)בשליטה ו שו"ב (מוקדיש לדווח למ ג. 
  פוס.הקמ

 אבדות שנמצאו בתחום הקמפוס . 4
בו שהמוצא אבדה באחד מבנייני האוניברסיטה ואינו מאתר את בעליה, ימסור אותה למנהל הבית  

 נמצאה.
  טחון.יבה יחידתהמוצא אבדה בשטח הקמפוס ואינו מאתר בעליה ימסור אותה ל 

 נשק .5
 נשק: שיון תקף לנשיאתיהכנסת נשק לתחום הקמפוס תותר עם הצגת ר

פנים, התואם את מספר לבטחון משרד היתבקש להציג אישור תקף שהוצא על ידי  –אזרח  א.
 הנשק ואת שם בעליו.

 יתבקש להציג תעודת קצין/חוגר. –בשירות סדיר או במילואים  –חייל במדים  ב.
ויש להציג בפניו את  ,על נשיאת נשק מאבטחבשערי הכניסה לקמפוס חובה להודיע ל ג.

 .הרישיון/ההרשאה לנשיאת הנשק
  חל איסור על נשיאת נשק טעון בתחום הקמפוס. ד.

פריקת הנשק תיעשה ע"י  נושא נשק יחויב לפרוק את המחסנית מהנשק בעת שהייתו בקמפוס. 
 נושא הנשק באופן עצמאי מחוץ לקמפוס.

 יש להצניע את הנשק בתחומי הקמפוס. ה.
 

 הוצאת ציוד.    6
המשנה אלא באישור בכתב מטעם  ,ד השייך לאוניברסיטה אל מחוץ לקמפוסאין להוציא ציו 

לה שייך הציוד. כל המבקש להוציא ציוד לא מזוהה, שהפקולטה או מנהל היחידה  המנהלי לדקאן 
 יידרש ע"י עובדי הביטחון להוכיח בעלות על הציוד.

 הגברת ערנות.    7
ערניים בכל הקשור להימצאותם של אנשים חשודים  א.  במהלך השהייה ברחבי הקמפוס יש להיות      

 או חפצים חשודים.
, יש לבדוק את פשר מעשיו במקום, ובעת הצורך לדווח על החשוד אדם חשודב.   במקרה של איתור      

 .03-6405555 למשו"ב  בטלפון
 

 חפצים חשודים .8
להרחיק אנשים מסביבתו  חפץ עזוב ללא בעלים הינו בבחינת חפץ חשוד. עם גילוי חפץ נטוש יש

ולהזעיק מיד את אנשי הביטחון. יש לנסות לאתר את בעל החפץ בסביבה הקרובה. אין לגעת או 
 לטלטל חפץ כאמור מחשש להיותו ממולכד.

 הטיפול בחפץ חשוד יתבצע ע"י חבלן משטרה בלבד!
 

 וברחבי הקמפוס בבנייניםשעות הפעילות השגרתית  .9
 חבי הקמפוס הינן:שעות הפעילות השגרתית בר 
 .  21:00–07:00בין השעות  –ה' -ימים א' 
 . 13:00–07:00 –בימי שישי /ערב חג  
  
"אסורה הכניסה בימי חול, עם סיום הפעילות השגרתית בקמפוס, ובימי סוף שבוע/ערב חג  

 ".לקמפוס
שר הכניסה לקמפוס לאחר שעות הפעילות השגרתית תותר לאנשי סגל בתפקיד ולסטודנטים א 

 קיבלו היתר לכך בכתב ממזכירויות הפקולטות.
לאחר שעות הפעילות השגרתית תותר הכניסה לקמפוס אך ורק במקרים של קיום פעילות מחקר,  

פעילות לימודים, פעילות בידור/תרבות או פעילות אחרת אשר קיבלה על כך אישור מראש ובכתב 
 וניברסיטה.ממזכירות הפקולטה/החוג או מרשות מוסמכת אחרת של הא

  
בסמכות הפקולטות/היחידות לשנות את שעות הפעילות השגרתית בבניינים עפ"י הצרכים ולהביא  

 זאת לידיעת התלמידים והעובדים.
 

בעת הכניסה לבנייני האוניברסיטה (שבהם מוצבת שמירה) יש להזדהות בפני שומר הבניין ולהציג         
 עודת הסטודנט התקפה. בפניו את אישור הכניסה לבניין או את ת

 לאחר שעות הפעילות השגרתית לא תותר כניסתו של סטודנט/איש סגל לבניין ללא היתר כניסה.        
 

 פעילות פרסום בקמפוס .10
אשר  אין לחלק דפי פרסום בתחום הקמפוס. הדבקת מודעות מותרת רק בלוחות המודעות הכלליים 

 נועדו למטרות פרסום כלליות.
 

 משו"ב (מוקד שליטה ובקרה) י משרד . 11
 , מזרחית לבניין שנקר (כימיה), לוגיסטיקה וביטחון נמצאים בבנייןמשו"ב משרדי  
 תורנות במשך כל שעות היממה).מאויש במשרד ה( 03-6408222 –, טלפון חירום 03-6405555טל',  
 

 /סקטים/גלגיליות/קורקינט וקורקינט חשמלירכיבה על אופניים . 12
  ב על מדשאות האוניברסיטה.ואין לרכ, ולבניינים בקמפוס /קורקינטלהכניס אופנייםאין  א.



יש להחנות אך ורק במתקני החניה לאופניים הממוקמים בסמוך  /קורקינט לא חשמלי,אופניים        
 לבניינים.

הרכיבה על אופניים השייכים לאוניברסיטה מותרת ברחבי הקמפוס בלבד.  חל איסור לרכוב על  .ב
 ופניים אלה מחוץ לשטחי הקמפוס.א

 אסורה הרכיבה על סקטים/גלגיליות בשטחי הקמפוס. .ג
 

 משחקים . 13
אין לשחק במרחב הקמפוס במשחקי כדור, בהטלת צלחות מעופפות, במשחקי קלפים וכיו"ב.  

 הספורט של האוניברסיטה. מועדוןפעילות ספורטיבית ניתן לבצע אך ורק במסגרת 
 

 איסור עישון . 14
 חל איסור מוחלט לעשן בכל בנייני הקמפוס.פי החוק להגבלת העישון במקומות ציבוריים, -על 

 מטרים מדלת הכניסה לפחות. 10העישון מותר אך ורק מחוץ לבניינים ובשטח הפתוח, 
 חל איסור לעשן נרגילות וכיו"ב ברחבי הקמפוס, לרבות במדשאות וברחבות הקמפוס.        

 הופעה ולבוש . 15
ים או ללא -ש להקפיד על לבוש הולם ברחבי הקמפוס. אין להלך ברחבי הקמפוס יחפים או  בבגדי 

 חולצה (למעט במרכז הספורט).
 רוכלות.  16

 חל איסור על רוכלות בקמפוס כגון: מכירת תכשיטים, בגדים, מוצרי סדקית וכו'.        
  לשעת חירום מידע. 17

 http://new.tau.ac.il/emergencyמידע לשעת חירום ניתן למצוא באתר האינטרנט בכתובת:  
  

 

http://new.tau.ac.il/emergency
http://new.tau.ac.il/emergency

