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 ,לכבוד

 ראשי מחלקות במכללה 

 

 

 זמינות וכוננות –נוהל תגובה ומענה לאירוע חירום במכללה 

 טבלת כוננים

 

 בהמשך למדיניות שמנהיג נשיא המכללה בנושא הבטיחות לפיה כל מנהל מוביל את הבטיחות במסגרת" .1

בטיחות במכללה האקדמית להנדסה  ( וכן חוברת15/09/14עליה הוא אחראי" )מכתב המנכ"לית מתאריך 

יורם  נכתב נוהל בסיועו של יועץ הבטיחות החיצוני מר "16ע"ש סמי שמעון "תפיסה ומדיניות נובמבר 

 .אלעזרי, הנוהל אושר ליישום במכללה

יך, טיחות, הפרסום האחרון בוצע בתארהנוהל פורסם והועבר מספר פעמים ע"י סמנכ"ל בטחון וב .2

 . 16אוקטובר 

מהיר  תי נפרד מהנוהל הוא הפעלת בעלי התפקידים באירוע חירום, תפקידם הוא לתת מענהחלק בל .3

 .ומקצועי לאירוע

ו'  4סעיף  –פרק השיטה  רמ"ח למנות כוננים )כמפורטהעל  לצורך מתן מענה מידי בעת אירוע חירום, .4

 הל(.בנו

 ., רשימת הכוננים מצורפת בהמשךסמסטריבוצע בכל , מינוי הכונן במחלקה .5

 .סמסטרתחילת  ביטחון מידי סמנכ"לל םהסמסטריאלייבאחריות רמ"ח להעביר את רשימות הכוננים  .6

 (.)מעת לעת תיבדק נוכחותם

 . הכוננים יפעלו ע"פ הנוהל המצוין .7

 

 

 

 ,בברכה

 

 סמנכ"ל בטחון ובטיחות

 ספורטה יצחק
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  זמינות וכוננות –רשימת כוננים נוהל תגובה ומענה לאירוע חירום במכללה 

 תפקיד  / יחידהמחלקה

מספר 

 עובדים

 קמפוס 

 באר שבע 

מספר 

 עובדים

 קמפוס 

 אשדוד 

 שם פרטי שם משפחה

 ויקטוריה אלקנברד  1 מהנדסת מעבדות הנדסת בנין

 חיים דהן  1 טכנאי מעבדות וסדנאות הנדסת בנין

 הודיה דזאנהשוילי 1  אחראית מעבדה הנדסת בנין

 מאיר וייס  1  טכנאי מעבדות  הנדסת בנין

הנדסת חשמל 

 ואלקטרוניקה

מהנדס מסלול תקשורת ופעילויות 

 טכניות

 רמי טולדנו  1

הנדסת חשמל 

 ואלקטרוניקה

 אבי פרחי  1 מהנדס מעבדות

הנדסת חשמל 

 ואלקטרוניקה

 מקסים רדקין  1 טכנאי

הנדסת חשמל 

 ואלקטרוניקה

 יעל דיטקוביץ' 1  אחראית מעבדות

הנדסת חשמל 

 וניקהואלקטר

 איליה סינלניקוב 1  טכנאי

 אלירז סטמקר   1 מהנדס מעבדות הנדסה כימית

 אבי  סולימני   1 אחראי בטיחות במעבדות הנדסה כימית

 נטליה סמירנוב  1 טכנאית מעבדות הנדסה כימית

 אירינה גרשון  1 טכנאית מעבדות הנדסה כימית

 נטליה גליקסברג  1  אחראית מעבדות הנדסה כימית

 יפית קלימי  1  טכנאית מעבדות הנדסה כימית

 גיא שילון   1 מהנדס מחלקה הנדסת תוכנה

 איבן גליק  1 טכנאי סדנאות הנדסת מכונות

 לאוניד מיילר  1 טכנאי בתי מלאכה וסדנאות הנדסת מכונות

 ניר ניקוליץ'  1 מהנדס מעבדות מכטרוניקה הנדסת מכונות 

 אברהם ברוש 1  ת ובתי מלאכהמהנדס סדנאו הנדסת מכונות 

 ידיד כהן 1  טכנאי סדנאות הנדסת מכונות

 אפי פלוסקר   1 אחראי מעבדות היחידה לפיסיקה

 אנטולי וייסמן 1  רכז מכבדה היחידה לפיסיקה 

 ע"פ משמרת ע"פ משמרת 2 2 אחראי מבנים/ מחליף מח' תפעול
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