
טלפון חוץטלפון פנימי פעולהאירוע

מצב חירום:
פיצוץ במעבדה, חפץ 

חשוד, פציעה, דליפת 
חומר מסוכן וכו׳

בכל מצב חירום הודע למשו"ב!
באם יש נפגעים:

הזעק מרפאה ושירותי חירום )ראה מידע וטלפונים( 
אין לגעת בשום מקרה בחפץ חשוד!

רשימת הטלפונים בראש הדף!!!

גניבה,פריצה 
אלימות, פח"ע 

)פעילות חבלנית עוינת(

דווח למשו"ב
עפ"י החומרה — פנה למשטרת ישראל 100.

רשימת הטלפונים בראש הדף!!!
משטרה 100

נפגעים, חולים

פנה למנהל הגוש /אב הבית לסיוע, להשלמת חומרי חבישה וציוד ע"ר. א. 
דווח למשו"ב. ב. 

בנסיבות מחמירות יש לפנות למרפאה. ג. 
אחרי שעות העבודה ובמקרים חמורים )אובדן הכרה, דום לב, שבץ  ד. 

וכו'( הזעק את חברת "שחל" ודווח למשו״ב.
הזעק את מד"א במידה ואין קשר עם חברת "שחל״. ה. 

חברת “שחל“: 1-800-221-818
מטל׳ נייד: 6767*
מספר מנוי: 5959

מד״א: 101 / 03-5460111

שריפה

פעל בקור רוח!
כבה האש בעזרת מטף מתאים אם אינך מסכן את עצמך ואת שכניך.   א. 

היעזר במנהל הגוש/אב הבית.
דווח למשו"ב! ב. 

בגבור האש הזעק את מכבי האש תל אביב. ג. 

רשימת הטלפונים בראש הדף!!!
03-6900444 / 102

כיבוי אש ת״א 102 / 03-6900444

תאונות עבודה
פעל בקור רוח!

ביטול גורם הסיכון כל עוד אינך מסכן את עצמך ושכניך. א. 
דווח ליחידת הבטיחות ולמשו"ב. ב. 

רשימת הטלפונים בראש הדף!!!

סיכונים 
טל: 03-6405555סיכוני חשמל, גז, ביוב והתמוטטות:  דווח למשו"בבטיחותיים

ממוני בטיחות  
ומרכזי מידע

סיכוני קרינה: רינת אדלהייט, ממונה בטיחות סכנות קרינהא.   .1
ייעוץ חוץ: ממ"ג, בטיחות קרינה  .2

03-6409555
08-9434544

050-5075975
08-9434470

סיכוני לייזר: רינת אדלהייט, ממונה בטיחות לייזרב.   .1
ד"ר תומר בכר, הפקולטה להנדסה  .2

03-6409555
03-6407296

050-5075975
054-7492123

ביוהזרד: ד"ר אסתי מייקל, ממונה בטיחות ביולוגיהג.   .1
פרופ' דניאל וורשנר, הפקולטה למדעי החיים  .203-6409966054-6461345

054-6223500

סיכוני חומ"ס: ד. 
ד"ר מנחם גנוט, ממונה בטיחות כימיה  .1

אבי רייכמן, חברת טביב  .2
יוסי אייל, חברת טביב  .3

03-6405676054-4737121
050-8838003
050-2081026

ייעוץ לרעלים: 04-854190004-8542092מרכז הרעלות ארצי רמב"ם חיפהה. 

ייעוץ חומ"ס:  מרכז המידע לחומרים מסוכנים של המשרד ו. 
פקס: 08-9253321לאיכות הסביבה

08-9202806

ממונים על הבטיחות בגזרות  03-6406903ז. 

יחידת הבטיחות
03-6407555 ,03-6406555 

פקס: 03-6408555

יחידת הביטחון
משו"ב )מרכז שליטה ובקרה(

 24 שעות ביממה : 03-6405555
חירום: 03-6408222 

 בעת נפילת המרכזייה יש לצלצל 
לקו חירום: 03-6425380

מרפאה
בשעות: 08:00–18:00

03-6407707
פקס: 03-6417672

בזמן פגרה: 08:00-16:00

בקריאה לעזרה ציין מקום מדויק והגדר אופי הפגיעה!
זכור: פעילותך להצלת חיים קודמת לפעילות אחרת!

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

מרכזיית האוניברסיטה: 03-6407777

מידע לשעת חירום


