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 האוניברסיטה העברית בירושלים –תו סגול 

 אוניברסיטאי מינוי ממונה קורונה .1

 ממונים בזאת כאחראי קורונה אוניברסיטאיים:

 יואב אטיאס, ראש אגף חירום וביטחון.  .1.1

 גיל חיים עמית, עוזר בכיר לסגן נשיא ומנכ"ל. .1.2

 :)כפופים לממוני הקורונה האוניברסיטאיים( קורונה קמפוסיים יממונ .1.3

 ס. ממונה קורונה אוניברסיטאי.  –נפתלי נאור   .1.3.1

 קמפוס הר הצופים. –מיכאל רטמן  .1.3.2

 קמפוס א.י. ספרא. –משה נאור   .1.3.3

 קמפוס עין כרם. –בארי אילן   .1.3.4

 קמפוס רחובות –עמית לוי   .1.3.5

 בי"ח וטרינרי. –אנדריי יאנק   .1.3.6

 מעבדה ימית, אילת.  –מודי פילרסדורף   .1.3.7

 :יםאוניברסיטאי קורונה יבאחריות ממונ .1.4

 . הקפדה על ביצוע ויישום כלל ההוראות והתנאים שנקבעו  .1.4.1

סגן י  "הנוהל שיאושר ע  .משאבי אנושל  "גיבוש נוהל עבודה משרדי בתיאום עם סמנכ  .1.4.2

הנוהל יכלול שגרות דיווח של . םיופץ למנהלי היחידות ולעובדי נשיא ומנכ"ל

 '.ביצוע ביקורות וכו, יחידותושל מנהלי ה, יםהעובד

 . משאבי אנושל "ל ולסמנכ"מנכסגן נשיא ודיווח שבועי ל  .1.4.3

 

 ופיעים במסמך זההכללים המתמצית הצבת שלטים עם פירוט  .2

במיקום בולט   קמפוסים ולבנייניםל  ותלשילוט מתאים שיתלה בכניס  האוניברסיטה תדאג .2.1

  .הקורונה לוודא ביצוע משימה זו יבאחריות ממונ. לעין

את , האוניברסיטהמערכת הודעות משרדית לכלל עובדי /או בווטסאפ ל"דואיש להפיץ ב .2.2

 .שנקבעו וההוראותהכללים 

 

 , לפי קמפוסים לאוניברסיטהכניסת עובדים  .3

האוניברסיטה השיקה שירות דיווח כניסה ויציאה באמצעות הווטסאפ. הנחיות מלאות  .3.1

לגבי תפעול המערכת הועברו בדואר האלקטרוני. יש לדווח באמצעות המערכת באופן 

, ספקיםמתנדבים וגורמי חוץ ), לקוחותסטודנטים, , עובדים :כניסה ויציאה שלממוחשב 

 סטודנט/לקוח/ספק/כך שתהיה יכולת במקרה של עובד, באוניברסיטההשוהים    (קבלנים

 .כל יוםב בקמפוסשחלה להנפיק רשימות של כל השוהים 

האוניברסיטה תבדוק אפשרות לפתח אפליקציה שתאפשר רישום בכניסה לבניינים  .3.2

 , ככל שהדבר יתאפשר. במידה שהדבר יבוצע תישלח הודעה בנושא.QRבאמצעות קוד 

 .ווח העובדים על סימפטומים והצהרת בריאות יומיתמעקב אחר די .3.3



 

 Mt. Scopus, Jerusalem 9765418, Israel|   9765418 םירושלי,  הצופים  הר

 F  |humancal@savion.huji.ac.il+ 972.2.5828547| פקס:  T+ 972.2.5882908טל': 

 מנכ"לסגן נשיא ו|  ישי פרנקל

Yishai M. Fraenkel | Vice President and Director General 

  

סטודנט המתגורר במעונות ועובד בקמפוס ידווח על כניסתו ויציאתו מהעבודה באמצעות  .3.4

 .3.1 הווטסאפ, כמפורט בסעיף

עובדים שבמסגרת תפקידם נדרשים לעבור בין משרדים )ניקיון, חלוקת דואר וכדו'( יימנעו  .3.5

למשל בהשארת הדואר בכניסה למשרד, המתנה ליציאה של  ממגע ישירככל האפשר 

 הנוכחים טרם תחילת ביצוע הניקיון וכו'.

   

  תשאול סימפטומים והצהרת בריאות, מדידת חום .4

וכן , לאוניברסיטהבאופן ממוחשב של התשאולים לכל הנכנסים  ניתןשום ככל היניהול ר .4.1

 .של מספר האנשים שלא אושרה כניסתם בעקבות תשאול או מדידת חום כאמור

למי שלא הצהירו באמצעות הווטסאפ חום  השומרים בשערים יהיו אחראיים למדוד .4.2

ודא לתשאול על סימפטומים ולו, לאוניברסיטהלנכנסים  באמצעות מדי חום )אקדח(

כאשר לא תותר כניסה למשרד של אדם עם , שהנכנס למשרד חותם על הצהרת בריאות

 .או למי שהשיב בשלילה לאחת או יותר מהשאלות בתשאול  ,מעלות ומעלה 38חום גוף של  

 . כל הכניסות לקמפוסיםב אקדחים למדידת חוםלכך שיהיו  ידאג ביטחוןחירום אגף  .4.3

 

 היגיינה וניקיון  .5

 .שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידייםמתן הנחיה על  .5.1

, עמדות חיטוימעת לעת, באופן שתישמר ההיגיינה. ניקיון וחיטוי ל מנהלי יחידות ידאגו .5.2

 .מלאות , יישמרושיוצבו ככל

 מטבחון ושירותים ינוקו באמצעות כלור ובאופן תכוף. .5.3

   

 ת פה ואףמסיכעטיית  .6

השוהים בקמפוס מחויבים לעטות  מסיכות למעט כאשר  אדם העובדים והסטודנטים וכל   .6.1

 נמצא בחדר לבד או כאשר נמצאים שני עובדים באותו חדר באופן קבוע.

 . ובכל מקום  יש לעטות מסיכות בפרוזדורים, בחדרי ישיבות, במעבר בין בנייניםכי  מובהר    .6.2

מי שייקבע כי צטייד במסכה באופן עצמאי, למעט להוכל השוהים בקמפוס  על העובדים  .6.3

 . במסגרת תפקידו עליו להיחשף לציבור הרחב, ויקבל מסכה מהאוניברסיטה

אין להכניס למשרד או לתת שירות לאדם שאינו חובש מסיכה אלא אם כן הוא פטור  .6.4

 . בהתאם להנחיית משרד הבריאות מחבישת מסיכה

 

 משרדבעבודה  .7

עבודתו בחדר קבוע ולא ישהו באותו יבצע כל עובד את  בחדר )אולם/משרד/מעבדה( עבודהב

 :לפי העניין, זמנית מספר עובדים העולה על המספר כמפורט להלן-חדר בו

ככל שלא ניתן לשמור על מרחק כאמור יש , שמירת מרחק של שני מטרים מאדם לאדם .7.1

 .על מנת למנוע הדבקה בתיאום עם ממונה על קורונה לדאוג לאמצעים אחרים 
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או מספר גדול יותר של עובדים אם בין , שני עובדים -מטרים רבועים   20בחדר שגודלו עד   .7.2

 .עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם

עד חמישה עובדים או מספר גדול יותר של  -מטרים רבועים  20בחדר שגודלו עולה על  .7.3

 .נוע העברת רסס מאדם לאדםעובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למ

 8ניתן לקיים בחדר פגישה מקצועית של עד  -( 7.3)עד ( 7.1)על אף האמור בפרטי משנה  .7.4

 ובלבד שכל המשתתפים עוטים מסכה, מטרים רבועים 20עובדים בחדר שגודלו עולה על 

לשכות של קבלת קהל , חדרי אוכל, ניתן להסב חדרי ישיבות טרים.מ 2מרחק של  ונשמר

על מנת למנוע צפיפות , ומתקנים נוספים לטובת עבודה משרדית בהתאם לכללים

 .במשרדים

, יש להתייעץ עם ממונה 7במידה שיש ספק לגבי העמידה בתנאים המפורטים בסעיף  .7.5

 הקורונה הקמפוסי.

 

 מעלית .8

 ., ובלבד שיעטו מסכהאין לעשות שימוש במעלית יותר משני אנשים בו זמנית

 

 במשמרותעבודה  .9

 יש לשבץ ככל האפשר את אותם העובדים במשמרות.  )ביטחון, ניקיון וכדו'(  במשמרותלעובדים  

 

 ספקים וגורמי חוץ עםעבודה  .10

 .גורמי חוץ ככל הניתן /יש לדאוג שעובדים קבועים יעבדו מול אותם ספקים

 לדלת.יש להמעיט במגע עם גורמי חוץ ככל הניתן, למשל בקבלת דברי דואר מחוץ 

 

  קבלת קהל .11

  .מענה טלפוני ומקווןככל האפשר, יש להעדיף  .11.1

 , בתיאום עם ממונה הקורונה,טלפוני ניתן לקבל קהל/ככל שלא ניתן לעבור למענה מקוון .11.2

 :בהתאם לכללים הבאים

 .ככל שמתאפשר יש לדאוג לזימון תורים מקוון על מנת שלא יהיה תור  .11.2.1

תורשה כניסה של מקבל שירות אחד לכל נותן שירות במשרד. מספר מקבלי  .11.2.2

 השירות לא יעלה בו זמנית על מספר נותני השירות. 

 .לנותן השירות ממקבל השירותמטר  2שמירת השירות יינתן תוך   .11.2.3

 .לנותן השירות מקבל השירותמחיצה פיזית בין תותקן   .11.2.4

 .שבהם טיפל מקבלי השירותנותן השירות ירשום בזמן אמת את כל   .11.2.5

 .באופן תכוף , לרבות משטחי עבודה, ציוד מחשב וכדו'המשרדניקוי וחיטוי   .11.2.6
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 אוכל ושתייה .12

 .אכילה ושתיה תתבצע ככל האפשר בחדרו הקבוע של העובד .12.1

 . בתיאום הזמנות מקפטריות, ככל שאלו ייפתחו,יהיה ניתן לקחת אוכל ארוז  .12.2

 בכל עת.במטבח לא ישהה יותר מאדם אחד  .12.3

 .אלא במשרד בלבד, אין לשבת לאכול או לשתות במתחמים המשותפים .12.4

 

  ולקמפוסים הסעות למשרד .13

 .עד להודעה חדשה לא יתקיימו הסעות

 

  ציוד משרדי אישי .14

  '.טלפון וכו, עכבר, מקלדת -ככל הניתן יש להקצות לכל עובד ציוד משרדי אישי  .14.1

, חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובדציוד בשימוש של יותר מאדם אחד יעבור  .14.2

באחריות המשתמשים עצמם, לפני קבלת עמדה. היחידות ידאגו לתלות שלטים ליד כל 

 .עמדה המשמשת יותר מאדם אחד

 . העבודהעל העובד לחטא את עמדת העבודה שלו בתחילת  .14.3

 .על המשרד לדאוג לחומר מחטא לשימוש העובדים .14.4

 

 אלה ספרייתיתמרחבים ציבוריים ושירותי הש .15

ניתן להשאיל ספרים מהספרייה בהזמנה אינטרנטית. הספרים ימתינו למזמין מחוץ  .15.1

 לספרייה. לפרטים נוספים יש להתעדכן באתר רשות הספריות.

 בשלב זה לא ייפתחו מרחבי הלמידה בספריות, וכן חוות המחשבים. .15.2

 

 דיווח .16

או הידבקות בקורונה )ע"פ הודעת משרד  לחשיפהבכל מקרה של קבלת ידיעה על חשש  .16.1

הבריאות(, יש לדווח בהקדם המיידי לדיקן משנה / מנהל היחידה הרלוונטית ולממונה 

 קורונה קמפוסי. 

עם  יםאוניברסיטאיה יםבאחריות ממונה קורונה קמפוסי להעביר דיווח מיידי לממונ .16.2

 פרטי האירוע. 

יווח ובהתאם להחלטת ממונה הקורונה )קמפוס ואוניברסיטאי( יש לפעול בהקדם לאחר ד .16.3

 בקמפוס. או חשיפה בהתרחש גילוי של הידבקות  ברסיטאילפי נוהל תגובה אוני


