
 

 

 מחלקת ביטחון

 

  :כרטיסי סטודנט

 יפורסם באמצעות תחנת המידע. נוהל חלוקת כרטיסי סטודנט: סטודנטים חדשים

 :במקרה של  אובדן חידוש כרטיס סטודנט 

 יש למלא טופס בקשה לכרטיס חדש בספריה. .1

 בספריה. ) במקרה של גנבה + אישור מהמשטרה, אין צורך בתשלום( ₪ 20יש לשלם  .2

 .להביא למנהל ביטחוןאת הטופס המלא + הקבלה על התשלום, יש  .3

 .יונפק במקוםהכרטיס החדש  .4

 

 נהלי הכניסה למכללה: 

 הכניסה אל מתחם המכללה מותנית בהצגת תעודת סטודנט ומעבר של בידוק בטחוני. נודה על שיתוף הפעולה עם

 בשערים השונים.  , המבצעים את עבודתם החיונית,המאבטחים

 

  :נשיאת נשק במכללה

הכניסה לשטח המכללה עם נשק או כל אמצעי פוגעני אחר אסורה בהחלט. סטודנט המעוניין להיכנס עם נשקו לשטח המכללה 

 ארגוני + ספח(.יוכל לעשות זאת עם הצגת תעודת סטודנט ואישור נשיאת נשק בתוקף )רישיון נשיאת נשק 

 יש לציין כי אין אפשרות להפקיד נשק בשטח המכללה.

 נשיאת הנשק במכללה תתבצע עפ"י כללי משטרת ישראל והוראות החוק.

 ושמירה על חיי הסובבים במכללה. הגנה עצמיתצרכי לאך ורק  האישי בנשקלהשתמש  ניתן במקרה של אירוע ביטחוני, 

 

  :שעות הפעילות של המכללה

. לא תתאפשר כניסה למכללה לאחר  7:00-14:00וביום ו' בין השעות  7:00-22:00ה' בין השעות -המכללה פתוחה בימים א'

למאבטחים לבצע את מכלול הפעולות לסגירת ואבטחת  על מנת לאפשר שעות הפעילות. אנא הקפידו על השעות הללו  

 . המכללה

 

 :חניית אופנועים/קטנועים

 המכללה.  ממנהל ביטחון שלנועים בשטח המכללה מותנית בקבלת תו חנייה חניית אופנועים/קט

 מנהל ביטחון.יש להמציא רישיון רכב ורישיון נהיגה בתוקף ולמלא טופס בקשה אותו ניתן לקבל אצל 

 התו יונפק במקום.

 בתוך מתחם המכללה הינה אך ורק במקומות המסומנים והמיועדים לכך. חניית אופנועים/קטנועים

  אי עמידה בתנאי זה עלולה לגרור החרמת תו החנייה של הסטודנט.

 



 

 

 

  :חניית אופניים

 מתקנים לקשירת אופניים, ניתן לקשור את האופניים במתקנים המיועדים לכך בלבד. כניסה לשערי המכללה ישנם ב

 

  :פרטייםכלי רכב 

, למעט אישורים רכב של סטודנטים בשטח המכללהמספר מקומות החנייה במכללה מוגבל ועל כן לא תתאפשר חניית כלי 

 .ועדת חניה מסיבות רפואיותמיוחדים הניתנים ע"י 

 בעלי תו נכה, רשאים להגיש בקשה למנהל ביטחון של המכללה.סטודנטים 

 בקשה במנהל האקדמי, לרכזת החוג. רשאיות להגישסטודנטיות בהריון 

מתבקשים להגיע בקווי התחבורה הציבורית. סטודנטים אשר שימו לב כי בשל מצוקת החנייה באזור הכניסה למכללה, הנכם 

ולהימנע מחנייה באזורים פרטיים או בסמוך  ,מתבקשים לכבד את דיירי השכונה ,יחליטו על אף זאת להגיע ברכבם הפרטי

 יש להימנע מחנייה באזורים האסורים על פי חוק והמסומנים בצבעי אדום לבן. ,אליהם. כמו כן

 ממנהל הביטחון.בשטח המכללה לאחר שעות הפעילות ללא קבלת אישור מראש  אין להשאיר רכבים

 

 :דרכי גישה למכללה

 . הממוקם בצומת בייט דרומיושער  ,םבוהממוקם בקצה רחוב יעקב שריי צפוניקיימים שני שערי כניסה למכללה. שער 

 ניתן להיכנס למכללה משני שערים אלו בכל שעות הפעילות )ראה "שעות פעילות המכללה"(.

 

 : אבדות

  .3בבניין  3 הבקומ , מר אבי שלום,אחראי ניקיוןבמשרד מחלקת האבדות נמצאת 

 3190828-052או בטלפון:    lost@jce.ac.ilכמו כן, ניתן לפנות במייל: 

 

  :חפץ חשוד

 אין להותיר במכללה חפצים או תיקים ללא השגחה. 

 סטודנט שישאיר את חפציו ללא השגחה ינקטו נגדו צעדים משמעתיים. 

 

 בעיות ביטחוניות: 

 במכללה קיימת מחלקת ביטחון. 

 . 02-6591818בכל בעיה הקשורה לנושא הביטחון ניתן ליצור קשר במספר 

 ,המכללה, מר רומן ולרשטיין למנהל ביטחון שלכמו כן, ניתן לפנות 

    . 8958810-050או בטלפון:  romanva@jce.ac.ilבמייל: 

 .מטלפון פנימי של המכללה 333או שלוחה  02-6588004במקרי חירום בלבד 
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