טופס בקשה לאישור כניסה למעבדה לתמ"ג ושימוש במכשירים
המכון לכימיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

אני החתום מטה מתחייב,
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9

בחר אפשרות אחת:

לא להעביר או למסור לאחר את הכרטיס המגנטי האישי ולדווח אם הוא אבד או נגנב.
לשמור על דלת המעבדה סגורה ולהיות אחראי/ת על כל מי שאכניס לחדר.
להשתמש בציוד המעבדה אך ורק אם אני מורשה לכך .לשאת בהוצאות שנגרמות כתוצאה
מרשלנות ו/או שימוש לא זהיר .לא להחליף גלאי או לעבוד בטמפרטורות נמוכות ללא אישור
מיוחד.
לא לעבוד בחשבון ) (usernameשל משתמש אחר ללא נוכחותו/ה ,ולא לתת לאף אחד להשתמש
בחשבוני ללא נוכחותי.
לעיין בהדרכות בטיחות של המעבדה ומחלקת הבטיחות ולתרגל כיבוי אש פעם בשנה ולשמור על
כל כללי הבטיחות.
להודיע על כל שינוי בפרטים הרשומים מטה.
אי שמירה על תנאים אלו תגרום לחיובי או לחיוב הקבוצה/המעסיק שלי בתשלום עבור כל נזק
שנגרם ולשלילת זכותי להיכנס למעבדה לתמ"ג או להשתמש בציוד שבה.
בעל התקציב/מעסיק החתום מטה נותן רשות למשתמש להשתמש במעבדה לחתום על הזמנות
עבודה ומתחייב לשלם עבור כל שימוש במעבדה של המשתמש ו/או נזק שנגרם על ידו בתוך 30
יום מקבלת החשבונות.
אני ובעל התקציב/מעסיק מסכימים לקבל הודעות דואר אלקטרוני מכל גורם ששייך
לאוניברסיטה העברית .אם נבטל את הסכמתי יבוטל האישור שלי להיכנס למעבדה.

שם פרטי
שם באנגלית
 Oאני ישראלי ) Oאני בעל דרכון ממדינת
טל' בעבודה
טל' נייד
דוא"ל
חתימה
שם בעל התקציב/מעסיק

בחר אפשרות אחת:

 Oאני ישראלי ) Oאני בעל דרכון ממדינת

טל' בעבודה
טל' נייד
דוא"ל
חתימה

שם משפחה
שם משפחה באנגלית
(מס' ת"ז)דרכון(
טל' בבית
פקס
תאריך
שם משפחה
(מס' ת"ז)דרכון(
טל' בבית
פקס
מס' תקציב
תאריך

אני מאשר בזאת שקראתי והבנתי את הוראות הבטיחות של המעבדה הנמצאות
ב http://chem.ch.huji.ac.il/nmr/safety/nmrlabsafety.ppt-והוראות מחלקת הבטיחות
הנמצאות ב.http://safety.huji.ac.il-
חתימה
תאריך

לשימוש המשרד:
מס' סידורי
שם משתמש
רשאי להחליף גלאי

מס' כרטיס
רשאי להשתמש בספקטרומטרים
רשאי לעבוד בטמפרטורה נמוכה
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Request form for entry permit to the NMR laboratory

(Translation: please fill out the Hebrew form)
I, the undersigned, undertake to,
1) Not to give my personal magnetic card to someone else and to report it if it is
lost or stolen.
2) Keep the door to the laboratory closed and take responsibility for everyone
that I let into the room.
3) To use the laboratory spectrometers only if I am authorized to do so. To cover
the costs arising from negligent or careless behavior.
4) Not to work someone else's username in his absence and not to allow anyone
else to use my username in my absence.
5) To review the safety instructions of the laboratory and the safety department
and practice fire extinguishing every year.
6) To report any changes in the details written below.
7) Failure to keep to these conditions will lead to me, my group or my employer
being charged for any damage caused and withdrawal of my right to enter and
use equipment in the NMR laboratory.
8) The group leader/employer signed below gives permission to the user to use
the laboratory, to sign orders and undertakes to pay for all his use of the
laboratory and any damage that he causes within 30 days of receiving the bill.
9) I and my group leader/employer agree to receive email messages from anyone
associated with the Hebrew University. If we retract this agreement then the
entry permit will be cancelled.

Choose one option:

Name in Hebrew
Surname
Name in English
Surname
O I am Israeli: (O I have a passport from
) ID(Passport) No.
Work Tel.
Home Tel.
Mobile Tel.
Fax
Email
Signature (Don’t sign here, sign the Hebrew form)
Date

Group leader’s/employer’s name
Surname
Name in English
Surname
Choose one option: O I am Israeli: (O I have a passport from
) ID(Passport) No.
Work Tel.
Home Tel.
Mobile Tel.
Fax
Email
Budget No.
Signature (Don’t sign here, sign the Hebrew form)
Date
I have read and understood the laboratory safety instructions that may be found at
http://chem.ch.huji.ac.il/nmr/safety/nmrlabsafetye.ppt and at
http://safety.huji.ac.il.
Date
Signature
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