הנחיות בטיחות וכללי התנהלות בקורסי המכון הבינאוניברסיטאי
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המכון נמצא בשטח שמורת טבע ימית ,אנא הקפידו על כללי שמירת הטבע והימנעו מפגיעה בחי בשמורה .אין
לאסוף ערכי טבע מוגנים מהים ומהחוף ללא היתר מרשות הטבע והגנים .הכניסה לים והיציאה ממנו מותרים אך
ורק במעברים המיועדים לכך והמסומנים בקווי מצופים (האחד צמוד למזח המכון והשני כ 40-מ' מצפון לו).
במכון ובחצרו ישנם עצמים חדים ועל רצפות המעבדות עלולים להימצא שברי זכוכית קטנים מצנצנות או מבחנות
שנשברו ושאריות חומרים כימיים שנשפכו .לכן אין להסתובב יחפים בכל שטח המכון (למעט במרכז הצלילה
ובמעונות).
על מנת להימנע "מזיהום" אור בשונית ,משתדל המכון להשתמש בתאורה עמומה או אדומה בשבילים החשופים
לחוף הים .אנא הלכו בזהירות ובאיטיות בשבילי המכון בעת החשכה.
הסטודנטים המגיעים עם רכב לקורס מתבקשים להחנות את רכביהם מחוץ לשטח המכון בשטח המקביל לכביש
לאורך הגדר (ולהימנע מחנייה בחניון העובדים המוגבל מאד בתפוסתו).
אנא סייעו בחיסכון באנרגיה ובמים :יש לכבות את המזגנים והתאורה כשעוזבים את החדרים ,אולם ההרצאות
והמעבדות ויש לצמצם ככל הניתן את השימוש במים מתוקים (אשר מקורם העיקרי בהתפלה).
עם היציאה מהים יש לשטוף היטב את הציוד שנטבל במי ים ,לייבשו במרחב המוצל של מרכז הצלילה ,ולאחסנו
בארגז האחסון האישי אותו כל תלמיד מקבל במרכז הצלילה.
בניין ההוראה

 .1האכילה והשתייה מוגבלים למטבחון ולמרפסת שממזרח לבניין ההוראה .ניתן להכניס שתייה חמה ,וכיבוד קל
לחדר ההרצאות ,אולם אין להכניס מזון ושתייה למעבדות ולחדר המחשבים.
 .2אין להיכנס רטובים או עם ציוד נוטף מי ים לבניין ההוראה.
 .3להגנתכם ,בעבודה עם חומרים כימיים ומכשור במעבדות יש לעבוד עם חלוק מעבדה ,לנעול נעליים סגורות
ולהרכיב משקפי מגן.
 .4הנחיות העבודה עם פסולת כימית וביולוגית מחייבות הכנסת פסולת נוזלית ופסולת מוצקה לכלים נפרדים.
 .5אין לכבות את המנדפים.
 .6באם הנכם משאירים במנדף הכימי ו/או במקרר צנצנת או מיכל עם חומר כימי או דגימה של מי ים יש לסמן בכתב
ברור על הצנצנת את שמך ,שם הקורס ,תאריך ,סוג החומר במיכל.
 .7יש לשמור על ניקיונם ואי הרטבתם במי ים של הציוד האופטי (בינוקולרים ,מיקרוסקופים) ,המחשבים ,והמכשור
האנליטי במעבדות .במידה ונשפכו מי ים על ציוד מסוים ,יש לספוג את מי הים מיידית עם נייר סופג ולנגב את
הציוד שנרטב עם מטלית ספוגה במים מתוקים.
 .8למניעת אבק ,בגמר השימוש בכל פריט ציוד ,כולל מיקרוסקופים ובינוקולרים ,יש לכבות את המכשיר ולכסותו
בכיסוי כנגד אבק.
 .9יש לדווח בהקדם על כל תקלה לרכזת ההוראה (טל' פנימי ,)162 :או למזכירות ההוראה (טל'.)197 :
 .10לנוחיותכם נמצא בבניין ההוראה מטבחון צנוע .יש לשמור על ניקיונו ולהקפיד על מילוי מים במייחם.
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מעונות המכון
יש לשמור על הניקיון והסדר בחדרי המעונות .ריקון פחי האשפה ייעשה למכולת הזבל הנמצאת בחצר המכון
(בסמוך לגדר מצפון למעונות) .שקיות אשפה נמצאות במטבחי המעונות.
יש להעביר בקבוקי פלסטיק ,בקבוקי זכוכית ואריזות לארגזי המיחזור המתאימים במכון.
חל איסור על הכנסת בעלי חיים משוטטים לחדרים.
אין להוציא ריהוט וכלי מיטה מהחדרים.
מתקן ייבוש כביסה נמצא בחצר המעונות בצד הפונה לים.
יש לפנות מזון מהמקררים ביום העזיבה.
יש לדווח בהקדם על כל תקלה ובעיה במעונות לאחד מעוזרי ההוראה או ישירות למזכירות ההוראה.
בהצלחה והנאה בקורס!

Rules and Regulations for Student Conduct during Courses at IUI
General
1.
The IUI is located within a marine nature reserve. Please follow the rules of nature conservation
and avoid activities which may harm the fauna and flora. Do not collect protected items from the
sea and the beach without a permit from the Israel Natural Parks Authority. Entry and exit from the
sea are permitted only in the designated paths with marked buoys (the one linked to the IUI pier and
the other about 40 meters north).
2.
Paths and work places may have sharp objects and fragile glassware may break in laboratories,
spilling chemical residues and spreading sharp pieces of broken glass. Therefore, please avoid
walking barefoot in any area of the institute (excluding the dive center and dormitories).
3.
In order to avoid light “contamination", the institute uses dim or red light at places visible to the
sea. Please walk carefully and slowly during dark.
4.
Students arriving with cars are asked to park outside the Institute, along the road parallel to the fence.
5.
Please help conserve energy and water; turn off air conditioners and lights when leaving rooms, the
lecture hall and the laboratories and minimize the use of fresh water (which originates from an
energy-consuming desalination plant).
6.
On exit from the sea, rinse all dive equipment in fresh water, leave it to dry in the shade and then
store it in a storage box you will receive.
Teaching Building
1.
Eating and drinking are restricted to the kitchenette and terrace, east of the teaching building. You
can bring hot drinks and refreshments into the lecture room, but no eating or drinking is allowed in
the laboratories and computer room.
2.
Do not enter the teaching building when wet or with wet, dripping gear.
3.
For your protection, a lab coat, full shoes and safety glasses must be worn when working with
chemicals and laboratory equipment.
4.
Follow the guidelines for working with chemical and biological waste. Do not mix liquid waste
with solid waste, use separate containers.
5.
Do not turn off hoods.
6.
If you put a jar or container with a chemical or seawater sample in the chemical hood or in the
refrigerator, it must be clearly marked with your name, the name of course, name of content and
date of storage.
7.
Please keep the optical equipment (binoculars, microscopes), computers and analytical instrumentation
in laboratories clean and dry. If seawater is spilt over equipment, absorb the seawater immediately
with paper towels or cloth soaked in fresh water, and then dry with tissue paper.
8.
In order to prevent dust, keep equipment, including microscopes, binoculars and computers covered
with dust cover when not in use.
9.
Please promptly report to the Teaching Coordinator (Tel: 162), or to the Teaching Secretariat (Tel:
197) on any problem you found with the teaching facilities or on any malfunctioning gear.
10. For your convenience, there is a modest kitchenette in the teaching building. Please keep it clean
and make sure to keep the urn filled with water.
IUI Dorms
1.
Maintain cleanliness and order in the dorm rooms. Empty trash bins into the large garbage
container located in the yard of the Institute (near the fence north of the dorm). Trash bags are kept
in dorm kitchens.
2.
Please deposit plastic bottles, glass bottles and packing material in the appropriate recycling bin,
located just north of the dorms.
3.
Please keep away from stray animals and do not let them entering in the rooms.
4.
Please use furniture and beddings covers in your room only; do not take it out of the rooms.
5.
Drying lines for wet dive gear are located on the dormitory courtyard on the side facing the sea.
6.
Take out any food from the refrigerators on day of departure.
7.
Promptly report any fault or problem with the dorms to the teaching aide or directly to the Teaching
Coordinator or Secretariat.
Enjoy your stay at the IUI!

