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 נהיגה וחניה

 תוכן עניינים

 כללי  .1

 אכיפה .2

 מעורבות המדרשה .3

 תקנות ונהלים  .4

 
 אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. ,המסמך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

 כללי .1
 עם המכון לקמפוס להיכנס רשאים למדע ויצמן במכון דוקטורים-ובתר פיינברג מדרשת תלמידי

 .בשטחו ולהחנותו הפרטי רכבם

 אכיפה  .2
 תקנות אכיפת על אחראי)להלן ״הענף״(   באגף התפעול במכון ויצמן למדע ענף ביטחון וחירום

 להישמע הדוקטורים-ובתר התלמידיםכל  על חובה הקמפוס. בשטח התנועה והסדרי החניה
 צוותי הענף בכל עת.  ולהוראות להלן המפורטים לכללים

 מעורבות המדרשה .3
 התנועה והסדרי החניה תקנות לאכיפת בנוגע הענף בהחלטות מתערבת אינה פיינברגמדרשת  
 .בקמפוס

 תקנות ונהלים .4

 וחניה כניסה  תווית .4.1
 ורישיון נהיגה ברישיון להצטייד יש.  לרכבים וחניה כניסה תוויות הנפקת על אמון ענףה

 ,מכירתו רלאח מסירתו,  הרכב החלפת על ולדווח להקפיד התווית מקבל על חובה .רכב
 במאגר הפרטים את לעדכן יהיה שאפשר מנת על – תאונה או גניבה וחס וחלילה
 .מכון ויצמן למדע של הממוחשב

 זיהוי רכבים .4.2
רים. בשע המותקנות מצלמות באמצעות הרכבים מזוהים לשטח הקמפוס הכניסה בעת
 להתקדם יש .  מורשה רכב של לכניסתו אוטומטי באופן המחסום את פותח הרכב זיהוי

 .הרכב על המחסום סגירת למנוע כדי איטית בנסיעה המחסום לעבר

 בדיקת רכבים .4.3
 ,תווית בעלי מורשים רכבים גם ולבדוק לעכב עשויים הענף אנשי מסוימות בנסיבות

 .הקמפוס בשטח או המכון בשער

 ציות לחוקי התעבורה .4.4
 התנועה. לתמרורי ולציית התעבורה חוקיל בהתאם לנהוג הרכב בעל כל על חובה

 .ש"קמ 30 היא בו המרבית הנסיעה מהירות אשר תפעולי כאזור מוגדר מכוןקמפוס ה

 חסימה יזומה .4.5
 חנייה או דרך מקטעי לעת, מעת לחסום, הזכות את לעצמו שומרלמדע  ויצמן מכון

 .החסימה להנחיות לציית חובה שונות. עבודות לטובת
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 חניה  .4.6
 לחסום מוחלט איסור חל בלבד. המסומנים ובמקומות החנייה במגרשי מותרת החנייה

 חצייה, מעברי על לבן, אדום לסימוני בצמוד רכבים להחנות אסור ומעברים. צירים
 כן, כמו לתנועה. הפרעה המהווים במקומות או וטעינה לפריקה המסומנים במקומות

 קצר. לזמן אפילו נכה,נכים, ללא תו  בחניות חניה יתרה בחומרה רואה המכון הנהלת
 כאשר יותר ארוך לטווח לחנייה או לילה לחניית המכון בשטח הרכב את להשאיר אין

 .במכון נמצא אינו הרכב בעל

 עבירות חניה .4.7
 רכבו את יחנה אשר דוקטור-בתר או תלמיד ומתועדות. נרשמות פעמיות-חד עבירות

 לקמפוס  להיכנס הרשות את לאבד עלול תקנות יותר מפעם אחת,בהתאם ל  שלא
 .רכבו עם המכון


