הוראות והנחיות התנהגות לסטודנטים בקורסים במכון הבינאוניברסיטאי
המכון הבינאוניברסיטאי הינו חלק מן האוניברסיטה העברית וחלים בו אותם כללי התנהגות.
א .הוראות כלליות

.1
.2
.3
.4
.5
.6

יש להיכנס לים אך ורק במעברים המיועדים לכך המסומנים במצופים צהובים.
אסור להסתובב יחפים בכל שטח המכון.
אין להחנות רכבי סטודנטים המשתתפים בקורסים במגרש החנייה של המכון.
אין להשתמש במזח המכון לשם שיזוף.
חסכו בחשמל :כבו מזגנים ותאורה כשאתם עוזבים את המעונות ,אולם ההרצאות והמעבדות.
אין להשתמש במקלחות במרכז הצלילה.

 .7חשוב! חובה להביא בגדים ארוכים ונעליים סגורות לעבודה במעבדה ולהפלגות בספינה.
 .8חשוב! במידה ובקורס מתקיימות צלילות והינך צולל/ת ,עליך להביא עימך לקורס תעודת צולל ,ביטוח צלילה
בתוקף ,יומן צלילות וצילומים של תעודת הצולל וביטוח הצלילה .אין אפשרות לקיים צלילת רענון במכון!
ב .בשטח בניין ההוראה

 .1אסורה הכנסת מזון ושתייה למעבדות ולחדר מחשבים!
 .2חל איסור מוחלט להיכנס רטובים לבניין ההוראה!
 .3יש להקפיד לעבוד במעבדות על פי כללי הבטיחות! חובה לעבוד עם חלוק ,נעליים סגורות ומשקפי מגן!
 .4יש לטפל בפסולת כימית וביולוגית על פי ההנחיות .אסור להכניס לאותו מיכל פסולת נוזלית ופסולת
מוצקה!
 .5אסור לכבות את המנדפים!
 .6חובה לסמן בכתב ברור כל כימיקל המוכנס למנדף הכימי ו/או למקרר המיועד לכך (תאריך ,שם
הכימיקל ,שם המשתמש ,שם הקורס).
 .7חובה לסמן דוגמאות המוכנסות למקרר (תאריך ,שם המשתמש ,שם הקורס).
 .8ציוד אופטי (בניקולרים/מיקרוסקופים) :במידה ונשפכים מי-ים יש לספוג ולנגב במים מתוקים .בגמר
השימוש יש לכבות את הציוד האופטי ולכסותו.
 .9יש לדווח בהקדם על כל תקלה לרכזת ההוראה (טל' ,)162 :או למזכירות ההוראה (טל'.)197 :
 .11יש לשמור על ניקיון המטבחון ולהקפיד למלא מים במייחם.
 .11בסיום הקורס יש לדאוג להחזיר את הציוד נקי ויבש ובמצב שנמסר בראשית הקורס.

ג .כללי שמירה על המעונות במכון
 .12יש לשמור על הניקיון והסדר בחדרי המעונות .ריקון פחי האשפה ייעשה למכולת הזבל .שקיות אשפה
מצויות במטבחי המעונות.
 .13חל איסור על הכנסת בעלי חיים משוטטים לחדרים.
 .14אסורה הוצאת ריהוט וכלי מיטה מהחדרים.
 .15אין להכניס לתחום המגורים ציוד צלילה .יש לאחסן את הציוד בארגז האחסון בתחום מרכז הצלילה.
 .16אין לתלות בגדים או מגבות לייבוש על הצמחייה ,על דלתות המקלחון או על דלתות הארונות .מתקן
ייבוש נמצא בצד הים של המעונות.
 .17חובה לפנות מזון מהמקררים ביום העזיבה.
 .18יש לדווח בהקדם על כל תקלה ובעיה במעונות לרכזת ההוראה ו/או למזכירות ההוראה.

בהצלחה בקורס!

