
מגורים במעונות המכללה
כל סטודנטית/דיירת/בת שירות חייבת להישמע, לציית ולמלא אחר הנהלים שלהלן, הנוגעים למגורים במעונות המכללה:

א. אחריות הדיירות: 
	 על הדיירות לדאוג לעצמן לציוד אישי. 

	 המכללה תספק את הציוד הנדרש לניקוי- בתחילת שנה- מטאטא, מגב, דליים וסמרטוטים- ועל הבנות לשמור על הציוד במהלך השנה.
	 באחריות הדיירות לשמור על כל חפציהם האישיים כולל דברי ערך. אין המכללה אחראית על אובדן רכוש.

	 מבנה ריהוט וציוד: חובה לשמור על החדר, הדירה והמעונות. ויש לדאוג לשלמותם, תקינותם וניקיונם של הריהוט והציוד בדירה.

ב. ניקיון והיגיינה: 
יש לשמור על סדר וניקיון בחדרי המגורים ושטחי המעונות.

	  ניקיון הדירות ייעשה על ידי הדיירות בלבד. יש לנקות את החדר, הדירה וחדר המדרגות ולשמור על הסדר והניקיון בהם 
)לרבות פינוי אוכל מהמקרר, ריקון פחים וחידוש שקיות אשפה, אין לתלות קישוטים על התקרות, ותמונות יתלו על הקירות במידה סבירה

	  אין לזרוק לאסלה מגבונים ומוצרי היגיינה שונים – אלה עלולים לגרום לחסימות והצפות ביוב שעלות הטיפול בהם גבוהה ביותר. 
עם שימת לב מצדכן נוכל לחסוך זאת ולמנוע נזקים מיותרים.

ג. שמירת הסדר ושלום הציבור
	 יש לשמור על השקט. אין לגרום רעש בלתי סביר בחדר ובמעונות או כל פעולה אחרת העלולה לפגוע בסדר החיים התקין במעונות.

	 יש לנהוג תוך כבוד הדדי ולהימנע מביטויים והתנהגות שיש בה כדי לגרום לתסיסה או להפרת סדר.
	  אין להלין אדם במעונות ואין להעביר את מפתח הדירה ו/או החדר לאף גורם אחר – חברה, אורחת, קרובת משפחה – 

ללא אישור מהנהלת המכללה.
	 חל איסור מוחלט לגברים להסתובב בשעות הערב בסביבת המעונות ואין כניסה לדירות.

	 אין לעשן במעונות המכללה ובשטח הצמוד אליהם.

ד. חיסכון בשירותים נלווים
	 יש להימנע מבזבוז מים או כל שימוש מיותר בגז וצריכת יתר של חשמל.

	 חובה לדאוג לכבות מכשירים חשמליים שאינם בשימוש, כיבוי אורות וכיבוי מזגנים הדולקים שלא בשעת הצורך.
	 מומלץ להשתמש בשעוני שבת )מי שאין לו – מוזמן לפנות למנהל המשק ולקבל(.

ה. בטיחות: 
	  למען ביטחונכן, אין אישור להישאר שבת במעונות המכללה, ללא אישור מפורש מהממונה הישיר האחראי עליכן במכללה 

)הרב אלי קלינג או הרב ישי פוירליכט(.
	 בצאתך, חובה לנעול את החדר/הדירה. חדר ללא השגחה מזמן אורחים לא רצויים.

	 יש לנהוג לפי כל כללי הבטיחות:
	. יש להרחיק כל חפץ בוער ממקור האש.

	. אין לייבש בגדים או לקרבם לתנורים מכל סוג שהוא.
	. אין להכניס מפזרי חום לדירות או תנורי חימום מכל סוג שהוא לדירות. )יש לכן מזגן(

	. הדיירות חייבות להקפיד על סגירת ברזי הגז בגמר השימוש ובמיוחד ביציאה לשבת חופשית.
	. בכל מקרה של חשד לדליפת גז יש לסגור ברז ביטחון ראשי למתקן, לסמן בשלט האוסר שימוש ולדווח מידי לנציג המכללה/מנהל המשק. 

	. אין להשתמש במערכת החשמל במקרה של חוטים גלויים, מכסי שקעים או מפסקים שבורים או פגומים, ציוד חשמלי מקולקל וכיו"ב.  
נא לדווח מיד לנציג המכללה/ מנהל המשק על כל מקרה כנ"ל.

	. הדיירת מתבקשת להכיר את מבנה המגורים ודרכי גישה ממנו בזמן חירום.
	. הדיירת חייבת להודיע על כל חפץ או אדם חשוד שיימצאו/ייראו במעונות.

	. במקרה של אזעקה – יש להתפנות למרחבים המוגנים הקרובים ביותר לדירה.

ו. איש קשר מהמכללה, לשעת הצורך:
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