מעונות הסטודנטים שנה”ל תשע”ה

”מורה נבוכים”
לדיירי המעונות

שנה"ל תשע"ה

בעלי תפקידים במעונות הסטודנטים וטלפונים חיוניים
בעלי תפקידים במעונות הסטודנטים
שם

תפקיד

מיקום

טלפון

מנהלת מעונות הסטודנטים

אורה דהן

1100000

B104

אב הבית

ברוך פילהווארי

1100119

A2 005

הרשמה וגביית שכ"ד

ליזה צורנינקי

1100130

בנין ( Bמקלט)

מדריכת מעונות

גברוס אלונה

 035או #7707

A3 711

מדריך מעונות

ביטון עידן

 030או #7707

A7C4

מדריך מעונות

לוי שלומי

 033או #7707

K - 30

חובש

אלול ספיר

#7705

A 3 – 301

חובשת

לוי שמואל

#7705

A9 030

חובשת

אילגין שני

#7705

A3 903

חובש

גוסין גיאורגי

#7705

A9 007

אחראי דואר

זפרני אלמוג

A9 828

שעות קבלה אב הבית :כל יום בין השעות  03:21-00:11ומשעה 33:11-32:11
ניתן להשיגו בטלפון פנימי #7717
מחלקות אקדמיות:

טלפון

יחידות מנהלתיות:

טלפון

ביה"ס להנדסאים
היחידה לספורט
היחידה לפיסיקה
הנדסה אופטית
הנדסת ביוטכנולוגיה
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
הנדסת מכונות
הנדסת תוכנה
הנדסת תעשיה וניהול
לימודים כלליים
מכינה
מתמטיקה

153/755
733
190/100
110
137
103
010 / 103
005 / 103
139
173
173
000

אגודת הסטודנטים
בטחון
דקנט הסטודנטים
מדור שכ"ל
מזכירות אקדמית
מכלול – חנות הספרים
מרכז תמיכה
מרכזיית המכללה
ספריה
פסיכולוגית
פר"ח
שומר בשער

003
109
109
150
193
009
105 / 101
0 / 100
191 / 197
107
001
130

שעות קבלה משרדי המעונות:
תפקיד

שם

שעות קבלה

אורה דהן

מנהלת מעונות הסטודנטים

ברוך פילהווארי

אב הבית

ימים א' – ה' 00:00 – 03:50

ליזה צורנינקי

מזכירת גבייה והרשמה

ימים א' – ה' 03:00 – 00:50

מיקום

ימים א' – ה' 03:50 – 00:00 / 00:00 – 00:00
35:00 – 33:00 /

B 000
A3 005
( Bמקלט)
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פניות ומידע באמצעות האינטרנט
הודעות ומידע שוטף לדיירי מעונות בנושאים שונים כגון :הפסקות חשמל ,מים ,הודעות דרושים
והודעות שונות יועברו באמצעות דואר אלקטרוני( .את ההודעה יקבל הסטודנט גם בתחנת המידע)
מצ"ב כתובות המייל השונות להתקשרות עם משרדי המעונות השונים:
אתר מעונות הסטודנטים( www.braude.ac.il :נכנסים לדקנט ומשם למעונות)
פניות לצוות המעונות:
 dorms@braude.ac.ilפניות למנהלת המעונות בכל נושא
 baruch@braude.ac.ilפניות לאב הבית
 lizach@braude.ac.ilפניות בנושא גבייה ,הרשמה ונושאים כללים
 takalot@braude.ac.ilדיווח תקלות אחזקה ואינטרנט

לידיעתכם  -באתר מעונות הסטודנטים ניתן להוריד גם טפסים שונים כגון:
א .טופס בקשה למעונות
ב .הרשאה לחיוב חשבון
ג .הארכת חוזה המגורים
ד .טופס בקשה להעברת חדר  /דירה

מטרה:
חוברת זו מיועדת לסייע לכם ציבור הסטודנטים לנהל אורח חיים הרמוני ,ולאפשר תנאי מגורים
איכותיים בזמן לימודיכם במכללה .החיים המשותפים של ציבור סטודנטים רחב והטרוגני מאוד
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מבחינה חברתית ותרבותית ,הם משימה מורכבת ,מאתגרת ומעניינת .הרוח הכללית הנושבת בחוברת
זו היא רוח של הרמוניה והבנה בין תרבותית .המטרה המרכזית היא לאפשר להגשים את שאיפותיכם
האקדמיות והמקצועיות ולנהל את חייכם בתוך מסגרת מאפשרת למידה .הגשמת מטרה זו תלויה
רבות בשיתוף פעולה מלא מצדכם .ככל שתקפידו למלא אחר התקנות והכללים ולשמור על הזכויות
והחובות ועל כבוד הזולת ,על תרבותו ועל ערכיו ,כך יקל על כולנו להשיג את המטרה.
סוגי מגורים:
במעונות הסטודנטים  301מיטות שהן  009דירות ,להלן החלוקה:
 050דירות חדר המיועדות לשני סטודנטים.
 33דירות ( 5חדרי שינה ,סלון ,מטבח  5 ,שירותים  3מקלחות ) המיועדות ל – חמישה סטודנטים
 3דירות לזוגות נשואים
 5דירות נכים המיועדות לסטודנט אחד בדירה
 30מגורונים המיועדים לחמישה סטודנטים
(חדר שינה  +סלון)

שכר דירה:
שכר הדירה נגבה בהוראת קבע ,באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון שממלא כל סטודנט בתחילת מגוריו.
תנאי התשלום בכפוף לחוזה המגורים:
סטודנט שיכנס למעונות בין  0עד  00לחודש – ישלם דמי אכסון מלאים לאותו חודש.
סטודנט שיכנס למעונות בין  03עד  50לחודש ,ישלם מחצית דמי אכסון לאותו חודש.
סטודנט שיפנה את המעונות בין  0עד  00לחודש ,ישלם דמי אכסון מלאים לאותו חודש.
סטודנט שיפנה המעונות בין  03עד  50לחודש ,ישלם דמי אכסון מלאים לאותו חודש  +דמי אכסון עבור
שבועיים נוספים.
התשלום למעונות ייגבה בכל  3לחודש עבור אותו חודש.
תעריפים:
א .דירות עם מיזוג אויר – ( ₪ 790בניינים)A0 , A3 ,A5 ,A3 ,A9 :
ב .דירות ללא מיזוג אויר ( ₪ 970בניינים)A7 :
ג .מגורונים – ( ₪ 390ממגורון )30 – 0
ד .פיקדון – ₪ 730

פיקדון:
שובר תשלום משולם ובו פיקדון כספי בסכום שנקבע ע"י המכללה .גובה הפיקדון יהיה אחיד גם לדייר
לתקופה חלקית .הפיקדון מהווה תנאי מוקדם לכניסת הסטודנט למעונות.
החזרת הפיקדון:
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 .0לא יאוחר משבועיים מסיום האירוח במעונות ,ובהתאם לאישור איש צוות המעונות ,יוחזר
הפיקדון לסטודנט .במקרה של נזקים או איחור בפינוי יקוזז סכום הנזק ועיוות התיקון
מסכום הפיקדון המוחזר.
 .3הפיקדון יוחזר לחשבון הבנק ממנו נגבתה הוראת הקבע.

מתקנים ושירותים לרשות דיירי המעונות
לסטודנט המתגורר במעונות הסטודנטים מוצעים שירותים כגון :שירותי ייעוץ ,שירותי דת וחברה,
ושירותים נלווים כגון :שירותי כביסה אוטומטיים ,חדרי כושר ,חדרי לימוד ,חדרי מחשבים,
מועדונים ,חדרי צפייה בטלויזיה ועוד...
להלן המתקנים והשירותים השונים:
חדר המחשבים – חדר המחשבים ממוקם בבניין  A7כניסה  . Aהחדר פתוח לרשות דיירי המעונות.
במקום מספר עמדות מחשב +מדפסת .חדר המחשבים פתוח  30שעות והוא מצולם במצלמות במעגל
סגור .חל איסור מוחלט לאכול ,לעשן ,ולפגוע בציוד אשר נמצא בחדר.

חדר לימוד – חדר לימוד ממוקם בבניין מעונות  ,A3החדר פתוח לרשות הדיירים.
החדר ממוזג ובו שולחנות וכסאות .חדר הלימוד פתוח  30שעות .חל איסור לאכול  /לשתות  /לעשן
ולפגוע בציוד אשר נמצא בחדר.
חדרי כביסה – במעונות הסטודנטים  3חדרי כביסה.
חדר הכביסה בבניין  - A1במקום  5מכונות כביסה ו  -5מייבשים.
חדר כביסה בניין  A7כניסה  – Bבמקום  5מכונות כביסה ומייבש אחד.
השימוש בחדרי הכביסה הנו חופשי לדיירי המעונות (יש להצטייד באבקת כביסה).
בית הכנסת – בית הכנסת ממוקם מול חדר האוכל ופתוח לתפילה בימות השבוע ,בשבתות ובחגים.
לו"ז מפורט בלוחות המודעות.

מועדון המעונות – המועדון שוכן בבניין  A1בסמוך לחדר הכביסה .במועדון טלוויזיה המחוברת
לכבלים
כללי התנהגות במועדון – חל איסור על עישון במקום .יש לשמור על הניקיון ועל שלמות הציוד .אין
להניח רגלים על הכורסאות והכיסאות .אין להוציא מתחומי המועדון כל ציוד שהוא.

5

אינטרנט – כל דירה  /חדר במעונות הסטודנטים מחוברים לרשת האינטרנט.
הרשת היא רשת פתוחה ללא מחסומים ומגבלות שימוש .יש לנהוג ולהשתמש ברשת כפי שמחייב
תקנון השימוש ברשת.

דואר
דברי הדואר מתקבלים עבור דיירי המעונות במשרד ומחולקים בשעות אחר הצהרים בדירות
הסטודנטים ע"י הדוור .בהתקבל חבילות או דואר רשום נשלחת הודעה לדייר לבוא
למרכזיה (בבניין  ) Mולקבל את החבילה/מכתב.
כתובת למשלוח מכתבים:
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
מעונות הסטודנטים
רח' סנונית ,30
ת.ד  , 70כרמיאל
מיקוד 30103
שם הדייר

בנין

דירה

חנייה לדיירי המעונות
דייר מעונות שברשותו רכב פרטי הרשום על שמו בלבד ומבקש לחנות רכבו בחניית מעונות ,יפנה
למחלקת הביטחון לקבלת תווית חנייה המתאימה לחניית מעונות בלבד בצירוף צילום רשיון הרכב
הרשום על שמו.
להלן הסדרי החנייה:
 )0מגרש החנייה מאחורי בנין המעונות  A3מיועד לדיירי הבניין והמגורונים.
 )3מגרש החניה שליד הבניינים  A5ו A6 -יוקצה לסטודנטים דיירי בניינים אלו.
 )5מגרש החניה בבניין מעונות  A7יוקצה לסטודנטים דיירי הבניין.
 )0מגרש החניה בסמוך לבניין  A0יוקצה לסטודנטים דיירי הבניין.

בעלי תפקידים במעונות
מדריכי מעונות
מדריכי המעונות הנם סטודנטים הגרים במעונות .ייעודם העיקרי הוא פיקוח על המתרחש במעונות
בשעות הלילה .כמו כן ,ניתן לפנות למדריך בגין תקלות תחזוקה ,סיוע בבעיות רפואיות במקרה חירום
וכיו"ב .את המדריכים ניתן להשיג באמצעות טלפון פנימי או באמצעות טלפון 030-0000509 :
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מיקום ודרכי התקשרות מפורטים בסוף מסמך זה.
חובשים
במעונות הסטודנטים ארבעה חובשים כאשר אחד מהם זמין  30שעות ביממה.
דייר שאינו חש בטוב ונזקק לעזרה רפואית ראשונה יפנה אל אחד החובשים .במידה והחובש מחליט
על הזמנת אמבולנס לשם פינוי לבית חולים ,עלות האמבולנס הינה על הסטודנט המפונה.
מיקום החובשים ,שמם ופרטים נוספים יפורסמו בתחילת השנה על גבי לוחות המודעות בקמפוס .את
החובשים ניתן להשיג מטלפון פנימי  30שעות ביממה בטלפון פנימי  # 7705או בטלפון 030-0000503

דוור
הדוור הינו סטודנט הגר במעונות הסטודנטים .ייעודו העיקרי יהיה הבאת הדואר וחלוקתו פיזית
בדירות הסטודנטים .דברי הדואר מחולקים בשעות אחר הצהרים בדירות הסטודנטים ע"י הדוור.
בהתקבל חבילות או דואר רשום נשלחת הודעה לדייר לבוא
למרכזיה (בבניין  ) Mולקבל את החבילה/מכתב.
הארה:
הגשת מועמדות לתפקיד מדריך מעונות/דוור  /חובש – בשבועיים הראשונים לחודש יוני יגישו דיירים
המעוניינים בתפקיד בקשה בכתב למשרד המעונות.

הוראות והנחיות לתחזוקה שוטפת
ניקיון – על הדיירים לדאוג לניקיון דירתם אחת לשבוע לפחות.
טיפול במקרר – חובה להפשיר את המקרר אחת לחודשיים ע"י ניתוק מהחשמל .אין להשתמש
במכשיר חד לניקוי הקרח שהצטבר! בתום ההפשרה יש לנקות את המקרר ולחברו מחדש למערכת
החשמל.
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צריכת חשמל – אין להשאיר מזגנים ,מכשירי חשמל ואורות דולקים ללא צורך.
מערכת המים – אין להתיר ברזים פתוחים או דולפים .אין לשטוף שאריות אוכל ופסולת לתוך הכיור.
יש לדווח למשרד על כל סתימה או נזילה.
מיזוג אויר  -בבניינים  A0 , A3 A5 ,A3 ,A9והקרוואנים – מותקנים מזגנים לחימום  /קירור .יש
לכבות מזגנים בכל יציאה מהחדר  /דירה ,אין להשאיר מזגן דולק ללא השגחה.
חימום –בבניין  A7בכל דירה וחדר מותקן קונוקטור (גוף חימום) לחימום ,אין להחזיק או להשתמש
בתנורי חימום חשמליים ,כל תנור חשמלי שימצא בחדר – יוחרם!!
מים חמים – יכולת הקיבול של דודי המים מוגבלת ועל הדיירים להתחשב בחבריהם  ,ובשעות הלחץ
בבוקר ובערב להשתדל לקצר את שהותם במקלחת.
גלאי אש – בכל דירה מותקן גלאי אש .בשום אופן אין לגעת לפרק וכו' .צעדים משמעתיים ינקטו נגד
כל דיירי הדירה בא ימצא גלאי שבור או מפורק.
עישון – העישון במעונות אסור למעט חדר נפרד בו מתגוררים סטודנטים מעשנים שאינם מפריעים
לשאר הדיירים במבנה.
נרגילות – מטעמי בטיחות חל איסור על שימוש בנרגילות בחדרים או בשטחים הציבוריים בתחומי
המעונות – על סטודנטים שיפרו הוראה זו תוגש תלונה לועדת המשמעת של המכללה.
מדבקות ,מסמרים וכד'
חל איסור מוחלט להדביק מדבקות על ריהוט ,קירות ,דלתות ועוד...
אין להניח על גבי השולחנות ומשטחי ריהוט אחרים טוסטרים וכיו"ב אשר השימוש בהם גורם נזק
לציפוי הפורמייקה .אין לצייר ולקשקש על הקירות ועל הריהוט ,לתקוע מסמרים בקירות או להשתמש
בדבק לתליית תמונות וקישוטים אחרים .ניתן לעשות כן רק על גבי לוחות העץ שבחדרים.
אין להעביר ציוד כלשהו מדירה לדירה או בין החדרים ואין להוציא כל ציוד שהוא מתחומי המועדון
או מכל מתקן אחר.
בשום מקרה לא יתקן הדייר ויטפל בתקלות תחזוקתיות באופן עצמאי.
הערה:
בביקורות שגרתיות שיערכו ע"י המשרד בדירות ייבדקו נושאים אלו ואופן קיום ההוראות וההנחיות
שלעיל .ממצאי הביקורת בדירה שדייריה לא קיימו את ההוראות הנ"ל יועברו לידיעת מנהלת המעונות
ותהיה להם השפעה על ההחלטה בדבר הקבלה למגורים במעונות בשנה הבאה ועל המשך תקופת
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המגורים הנוכחית של דיירי אותה דירה .כל נזק שיתגלה יגרור גם את חיוב חשבונם של כל דיירי
הדירה בעלותו.
מנורות:
מנורות ניאון יוחלפו ע"י המשרד בעת תכולתן .אין להחליף נורות באופן עצמאי.
מפתחות:
כל דייר מקבל מפתח  +מחזיק ,אותם עליו להשיב בתום מגוריו .במקרה של אובדן המפתחות יודיע על
כך הדייר למשרד המעונות אשר ימציא לו מפתחות חלופיים ויחייב את חשבונו בעלות השכפול
והמחזיק .חל איסור מוחלט לשכפל מפתחות במקום אחר!
הודעות על תקלות – יש לדווח על תקלות אחזקה ותחזוקה באחד מן האופנים הבאים:
 taka lot@braude.ac.il .0באמצעות במייל בכל שעה
.3לגשת למשרד אב הבית בבניין מעונות  A3ולדווח ישירות לאב הבית.
 .5בשעות בהן המשרד סגור ניתן להודיע על תקלה בתיבות השרות הנמצאת מחוץ למשרד אב
הבית או אצל מדריכי המעונות.
 .0במקרה חירום בשעות הערב ניתן לפנות לאב הבית בטלפון030-0000509 :

יום העזיבה – סיום המגורים במעונות
חוזה המגורים תם בתאריך  50.9על הדיירים המסיימים את מגוריהם במועד זה ,להגיע למשרד
המעונות למסירת המפתחות רק לאחר שמילאו אחר הנחיות הנוהל הבא:
נוהל עזיבת דירה:
א .על הדיירים לנקות ולשטוף היטב את דירתם (כולל :כיריים ,מטבח ,מקרר ,שירותים ,מקלחת,
חרסינות ,ארונות וכיו"ב).
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ב .יש לפנות כל פריטי ציוד אישי.
ג .חובה לנתק את המקרר מהחשמל לאחר ניקיון והפשרה ולהותירו פתוח.
ד .אין להשאיר מצרכים ,אוכל וכלים בדירה/חדר.
ה .יש לבדוק את הימצאותו ושלמותו של כל הציוד שהתקבל בתחילת המגורים ולדווח על חוסר או
תקלה.
ו .יש לכבות אורות ,לסגור חלונות ולנעול את הדירה.
ז .על אחרון הסטודנטים העוזב את הדירה מוטלת האחריות למסירת הדירה בהתאם לנוהל זה ולכן
הדיירים הממשיכים לגור בדירה ידאגו לכך שחבריהם העוזבים לפניהם יותירו את חדרם ע"פ
ההוראות הנ"ל.
עזיבה שלא לפי נוהל זה ,חוסר או נזק כלשהו שיתגלו יחייבו בתשלום את כל דיירי הדירה.
דייר שלא יפנה במועד ,יפונו חפציו ע"י המשרד והוא יחויב בתשלום עבור העברת חפציו ובגין ניקיון
ואי החזרת מפתחות.
החזר פיקדון
הפיקדון יוחזר רק לאחר אישור וחתימה של אב הבית על טופס העזיבה .טופס העזיבה יועבר למשרד
המעונות אשר ידאג להחזר הפיקדון.

הארכת חוזה המגורים  -מגורי קיץ
לדיירים ניתנת אפשרות להאריך את חוזה מגוריהם למשך תקופת הקיץ .במהלך חודש מאי יפורסם
על גבי לוחות המודעות בכל בניין ובלוח המודעות הראשי נוהל בקשה להארכת חוזה המגורים לחודשי
הקיץ.

01

שהות נעימה ושנת לימודים פורייה!

צוות המעונות

הוראות בטיחות לדיירי המעונות

להלן רשימת הנחיות בטיחות ,לאור לקחים מאסונות שאירעו במדינה בשנים האחרונות .מעט תשומת לב
תמנע את מרבית התאונות .ההנחיות אינן באות במקום נהלים של המכללה או תקנות חוקיות של המדינה.
כללי
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יש לדווח מיידית למשרד מעונות או למוקד בטחון מכללתי ,לאחר שעות הפעילות טל' , ,130
על כל תקלה בטיחותית (מעקה לקוי ,בור במדרכה ,הצפה ,תאורת חוץ לקויה,סכנת
התחשמלות) ,ואירוע חרום (אש ,פציעה ,וכדומה).



יש לזכור שדלתות זכוכית מסוכנות כשמתנגשים בהם ,לוודא מדבקה אדומה על הדלת,
לדעת שחלון גיליוטינה מצריך משנה זהירות ,ולהיזהר מפני החלקה במקלחת.

אש


אין להכניס חומרים דליקים לדירה כגון :דלק ,גז ,טרפנטין ,צבע ,מדללים ,סמרטוטים,
גרוטאות ,וחומרי נפץ( .תנור חשמלי/גפרור בסמוך לטינר הינו מתכון בדוק לשריפה).



העישון במעונות אסור למעט חדר נפרד בו מתגוררים סטודנטים מעשנים שאינם מפריעים
לשאר הדיירים בדירה .יש לוודא כיבוי סיגריה ולא לזרוק בדלי סגריה מהחלון( .ניירות
מחשב בסמוך לסיגריה = שריפה).



יש לוודא מיקום המצאות ושמישות ציוד כיבוי אש.
כיצד מתנהגים בשעת שריפה:
 גילית שריפה? הזדרז! הזעק את מכבי האש  -טל'  .003את תתמהמה ואל תיתן לשריפהלהתפשט .אתר אותה ונסה לכבותה בעודה בראשיתה.
 הימנע מהתזת מים על מכשירי חשמל .נתק אותם תחילה מהחשמל. אם התלקחה אש בסיר טיגון שבו שמן רותח אל תשפכו מים! כסו את הסיראו המחבת בסמרטוט רטוב .היזהרו שהכלי לא יתהפך ויגרום לשריפה או כוויות.
 אם לא התגברת על האש ואתה גר בקומת קרקע ,הימלט מיד מהבית .אל תתעכב להצילדברי ערך ,חייך שווים יותר!
 במידה ופרצה דליקה בחדר מדרגות ,העשן יגיע לפתח דירתך הרבה לפני האש .אל תפתחבשום אופן את הדלת ,גש לדלת וגע בידית ,אם היא חמה אל תצא החוצה! מנע מן האש
והעשן לפרוץ אל דירתך ,חסום את הסדקים במגבת או בשמיכה רטובה .במקרה הצורך
כסה את אברי הנשימה במטלית רטובה ,גש לחלון הקרוב ושאף אויר צח.
 עשן החודר למקום סגור הינו מסוכן ביותר! בשעת תנועה או מעבר במקום אפוף עשןהתכופף ואפילו זחל על הרצפה למקום אויר טרי.
 הגע לחלון והזעק עזרה ,צעק ונופף בסדין לבן או צבעוני והמתן לכוחות ההצלה. -בשום פנים ואופן אסור לרדת בחדר מדרגות אפוף עשן ואסור להשתמש במעלית!



יש לוודא מיקום פתחי יציאה ודרכי מילוט .יש לפנות דרכי גישה ומילוט מגרוטאות.



אין לחזור לבית בוער ואפוף עשן.

חשמל
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יש להשתמש במכשירים ואביזרים חשמליים תקניים ותקינים בלבד.



אין לבצע תיקונים או אלתורים במכשירי חשמל או מערכת חשמל דירתית ,יש לזמן
חשמלאי מוסמך באמצעות גורמי המכללה לטיפול בכל בעיית חשמל.



אין לחבר מכשירים צורכי חשמל (תנורים ,מזגנים) למניעת העמסת יתר ,דבר העלול לגרום
לחימום החוטים ושריפה.



שקעים  -יש לוודא שהשקע קבוע היטב בקיר והמכסים שלמים ,אין להכניס תקע לשקע
שאינו יציב.



כירה חשמלית לבישול  -אין להפעיל ללא השגחה .ככלל אין להשאיר אש גלויה ללא השגחה.



מים וחשמל לא הולכים יחד .יש להפעיל מכשירי חשמל בידיים יבשות ולנעול סנדלים או
כפכפים ,אין להכניס ציוד חשמלי לחדר המקלחת.



חימום חדרי המעונות מבוצע ע"י קונווקטורים  /מזגנים .אין להשתמש בתנורים בכלל
ותנורי ספיראלה בפרט .יש לזכור שתנור (או סדין חשמלי) שמשאירים דלוק בזמן שהולכים
לישון עלולים לגרום לקצר וכל מה שתקוע בשקע או מופעל ע"י מפסק עלול לגרום לאסון.



יש לכבות מכשירי חשמל ותאורה בעזיבת הדירה.



לעולם אין לגעת באדם שהתחשמל (משום שגם הנוגע עלול להתחשמל) יש לנתק מיד את
הזרם ולהרחיק את הנפגע באמצעות חפץ מבודד כדוגמת מוט עץ.

* מומלץ להצטרף להדרכות בטיחות בנושא כיבוי אש ועזרה ראשונה כפי שמתפרסמות בלוחות המודעות

להלן רשימת הציוד המצוי בכל דירה
בניינים  – A1-A6דירת חדר הכוללת מטבח שירותים ומקלחת  -מיועדת ל  -3 -דיירים.
בכל דירה:
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 3ארונות 3 ,מיטות 3 ,שולחנות כתיבה 3 ,כסאות סטודנט 0 ,שולחן פינת אוכל 3 ,כסאות פינת אוכל,
ארונות מטבח ,מקרר ,כיריים חשמליות ,קונבקטור (גוף חימום)  /מזגן  ,מדפים ,סלסילות אשפה.
בנין  – A7דירות בנות  5חדרים המיועדות ל  -3 -דיירים כוללות מטבח ,סלון 3 ,מקלחות ו -5שירותים.
בכל חדר:
 3ארונות 3 ,מיטות 3 ,שולחנות כתיבה  +מדפים 3 ,כסאות סטודנט ,סלסלת אשפה ,קונבקטור (גוף
חימום).
בכל דירה:
מקרר גדול ,כיריים חשמליות ,שולחן פינת אוכל 3 ,כסאות פינת אוכל ,ארונות מטבח ,סלסילות
אשפה.
מגורונים – מגורון בעל  5חדרי שינה ,מטבח שירותים ומקלחת משותפים המיועד ל  -3 -דיירים.
בכל חדר:
 3ארונות 3 ,מיטות 3 ,שולחנות כתיבה 3 ,כסאות סטודנט 0 ,סלסלת אשפה ,מדפים.
בכל מגורון:
מזגן ,מקרר גדול ,כיריים חשמליות ,שולחן פינת אוכל 3 ,כסאות פינת אוכל ,ארונות מטבח.
לידיעתכם:
בכל הדירות מצויים כלי ניקיון :דלי שטיפה ,פח אשפה ,פח לשירותים ,מברשת לשירותים ,מגב,
מטאטא ,יעה.
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