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א .מבוא
 (1המכון מחזיק בשטחו מעונות המשמשים את הסטודנטים והחוקרים המגיעים למכון לצורך עבודת מחקר ולצורך
הוראה.
 (2נכון לכתיבת נוהל זה ,משרד התיירות הוציא אישור להפעלת צימרים בלבד ותחת הנחיות תו סגול להפעלת צימרים
אותם פרסם בתאריך ) 4.5.20קישור להנחיות(.
 (3למרות שמעונות המכון אינם בדיוק "צימרים" כמקובל )פעילות מסחרית המשמשת לצורך תיירות ופנאי( ,הם
עומדים ב"ת נאי הסף" של נוהל משרד התיירות ולכן הוחלט לאמץ נוהל זה לצורך הפעלת המעונות ובכדי שנוכל
לספק שירותים לחוקרים ולסטודנטים ככל ונוכל.
 (4יחד עם זאת ,עמידה בנוהל משרד התיירות המוזכר לעיל מצמצמת משמעותית את התכולה המקסימלית של
מספר האורחים שהמעונות יכולים להכיל וכן דורשת מהמכון להשקעה ולתחזוקה של תשומות רבות ויקרות וזאת
בתחום שאינו בליבת העשייה שלו .מאחר והמכון נמצא בתקופה מורכבת )קורונה ,נזקי סופה( הוחלט כי בתקופה
זו מכון יספק שירותי לינה בהתאם להנחיות רק במקרים בודדים בהן אין למבקשים ברירה אחרת טובה מספיק
)הצימרים ויחידות האירוח באילת פועלים וניתן למצוא חלופות( וזאת בכפוף לאישור המנהל המדעי של המכון.
 (5נוהל זה הינו בכפוף לשמירה על כלל הוראות המדינה והרשויות ,ואינו נוצר בכדי להחליפן אלא לצורך ביצוע
התאמות למכון.
 (6כל נושא שאינו מוזכר בנוהל זה ויש לגביו הנחיות מטעם המדינה והרשויות ,יש למלא אחרת הוראות אלו.
 (7בכל מקום בו יש סתירה בין נוהל זה להוראות המדינה והרשויות )החוק ,התקנות ,הנחיות משרד הבריאות ו/או
הוראות תו סגול להפעלת צימרים של משרד התיירות וכו'(  ,יגברו הוראות המדינה על הוראות נוהל זה.
ב .תחולה
 (1נוהל זה יכנס לתוקף החל מיום ב'  11.5.20ועד להודעה חדשה.
 (2למרות הכתוב לעיל ,בכל מקרה לא תתאפשר לינה במעונות לפני שהמכון יסיים לבצע את הכנת המתקן לחזרה
לפעילות בהתאם להוראות הנוהל.
 (3נוהל זה מיועד בעיקר לאורחי המכון המבקשים ללון במעונות ,פירוט ההוראות המיועדות לצוות העובדים נמצא
בהוראות התו הסגול להפעלת צימרים של משרד התיירות.

ג .קיבולת אורחים וביצוע הזמנות
 (1בהתאם להנחיות התו הסגול להפעלת צימרים ,לכל יחידה חייבת להיות כניסה נפרדת ולכן  2חדרי שינה להם
כניסה משותפת יחשבו כיחידת אירוח אחת.
 (2המכון יפעיל  3יחידות אירוח לטובת חוקרים וסטודנטים המבצעים מחקרי במכון.
 (3בכל יחידת אירוח תותר לינה של משפחות גרעיניות בלבד או קבוצת אנשים שלנו ביחד לפחות  14ימים לפני
ההגעה למתקן האירוח אחרת רק אורח אחד.
 (4בכל מקרה לא תתאפשר שהייה של יותר מ  3לילות.
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 (5ימים ושעות קבלה ועזיבה:


המכון יבצע חיטוי ואוורור של יחידות האירוח בזמן תחלופת האורחים בהתאם להוראות משרד התיירות.



בכל מקרה אין לשהות במעונות בסופ"ש )בימי שישי ושבת(.



קבלה ) (Checkinתתבצע בימים א-ה מהשעה  14:00ואילך.



יציאה ) (Checkoutתתבצע בימים ב -ה עד השעה .09:00

 (6יש להגיש בקשה להזמנה במייל לגב' קארן מדמוני אחראית המעונות של המכון )פרטים בהמשך( ולציין את תאריכי
השהייה המבוקשים ,מספר אנשים והקשר בינהם )בהתאם לסעיף ב 3.לעיל( וסיבת הבקשה ללינה במעונות.
הבקשה תועבר לבדיקה ואישור של הנהלת המכון ,במידה ויוחלט כי ישנה הצדקה ,תוחזר תשובה חיובית למבקש
והוא יבצע הזמנה במערכת.
 (7פרטי התקשרות להגשת בקשה ללינה במעונות המכון:
הגב' קארן מדמוני )דוא"ל , karenm@mail.huji.ac.il :טלפון ( 08-6360125 :

ד .קבלת אורחים במתקן האירוח והתנהלות במשך זמן השהייה
 (1כל האורחים ידרשו למלא ולחתום על הצהרת בריאות בזמן הקליטה במתקן האירוח ומידי יום במשך זמן השהייה.
 (2במידה ומתגלים סימפטומים יש להודיע באופן מידי לאחראית המעונות ו /או מנהל האדמיניסטרטיבי של המכון.
 (3המכון ינהל יומן אורחים ובו יהיה פירוט של שמות האורחים השוהים במתקן האירוח מידי יום ,כתובת האורחים
ומס' טלפון נייד של כל האורחים .ביומן האורחים ירשמו גם אורחים שעזבו את מתקן האירוח במשך היום ולא
נשארו ללון בו.
 (4אין להשתמש מתקני מים המצויים במתחם הציבורי ,ובכלל זה קולרים פינות קפה וכל מתקן מים אחר.
 (5אין לבצע ארוחות משותפות במתחמים המשותפים לרבות בחצר המעונות.
 (6אין להשתמש בכלי אוכל וסכום הנמצאים במטבחונים ביחידות ,ניתן להביא מהבית סירים  ,מחבתות  ,צלחות,
סכום וכו'.
 (7בעת שהייה ופעילות בקמפוס יש לעטות מסכה ולפעול בהתאם להנחיות ולנהלים .

