
 
 

 
 

 פ"אנהלי תשלום מעונות לשנה"ל תשע
 המעונות מיועדים לתלמידי המוסד בלבד, ומותנים בהשתתפות פעילה בתוכנית.

 

  :למעונותקבלת מפתח להלן תהליכי הרישום והתשלום לצורך 

 הסדרת התשלום .1

 על מנת לקבל מפתח למעון על הסטודנט להסדיר את תשלום דמי השימוש במעונות. •

המעונות לקבלת לאחראי הסטודנט יפנה , בעבור דמי השימוש במעונותלאחר הסדרת התשלום  •

 .מפתח וחתימה על הטפסים הנדרשים

 ללא הסדרת התשלום לא יימסר מפתח למעון. •

 עלות המעונות .2

 מרכיבי העלות: •

במכפלה של חודשי המגורים כפי ( בהתאם לסוג המעון)מחושבים לפי עלות המעון  -דמי שימוש 

קוב  4.5סבירה של מים חודשית וכוללים צריכה  משרד הישיבהשנקבע בחוזה המגורים מול 

  .קוט"ש לאדם 130חשמל ו לאדם

בסיום החוזה תתבצע התחשבנות של כלל צריכת המים והחשמל במשך כל תקופת המגורים על  •

 וב נוסף בגין ההפרש.ובמידה ותהיה חריגה, יתבצע חיפי קריאות המונים 

 .לקוט"ש₪  55.0 -חשמל  לקוב מים.₪  10 -מים  •

מסלול  כל חוזה על פי בסיס התעריף הינו לכל תקופת החוזה, לפי תקופות קבועות מראש, •

 הלימודים. עם אפשרות להתארגנות ראשונית וזמן המיועד להתכוננות למבחנים.

 

 פנימיה –תעריפי דמי שימוש במעונות 

 סוג המעון מספר דיירים בחדר ם לתלמידחודשיידמי שימוש 

 פנימיה 3 ₪ 350

 פנימיה 2 ₪ 550

 פנימיה 1 ₪ 1,100

 

  מבני קבע –תעריפי דמי שימוש במעונות 

ם דמי שימוש חודשיי

 לתלמיד
 סוג המעון מספר דיירים בחדר בדירה מספר דיירים

 רביעייה -שכונת הבננות  2 4 ₪ 700

 זוגי -הבננות שכונת  1 2 ₪ 1,400

   

 חוזהחתימה על   .3

 

כירות, יחויב בדמי סטודנט שהתאכלס במעון מבלי לחתום על חוזה ש -אי חתימה על החוזה  •

לאחר סיום חודש  .לחודש מגורים ראשון₪  200 + דמי טיפול מיוחדים בסךשימוש מעונות 

 יפונה הסטודנט מן המעונות. -המגורים הראשון 

חוזה המעונות יחודש  -סטודנט הממשיך להתגורר במעונות ברצף לשנת הלימודים העוקבת  •

 . (10/01מתאריך ) ברצף



 
 

 
 

  

 מעונותב הפסקת מגורים

על "טופס מסירת מעון" לאחר  משרד הישיבהמועד הפסקת השימוש במעונות הוא תאריך אישור  •

 .החזרת המפתח

 .משרד הישיבההמעון והחזרת מפתח יתבצעו בהודעה על הפסקת מגורים, הזדכות על תכולת  •

סטודנט שביטל מעונות, יחויב עבור חודשי המגורים בפועל + דמי הודעה מוקדמת בסך דמי  •

 .לחודש נוסף שימוש

יום לפחות לפני  45על רצונו לעזוב את המעון  משרד הישיבהסטודנט העומד להינשא ויודיע ל •

 .הודעה מוקדמתמועד העזיבה המתוכנן, לא יחויב בדמי 

 רישום לנישואין או צילום ההזמנה לחתונה. כמו כן, יש לצרף למעונות אישור •

יחויב בגין תקופת מגוריו בלבד. על הסטודנט להזדכות  ישיבהסטודנט שהופסקו לימודיו ביוזמת ה •

 ובאופן מידי. משרד הישיבהעל המעון מול 

המוקדם -ההסכם או הפסקת לימודים במידה ולא יזדכה על פי נהלי המעונות בתום תקופת  •

 .מדמי השימוש החודשיים לכל יום מגורים ללא הסכם %6-יחויב ב מבניהם,

כל היעדרות מהמעונות ו/או עזיבה ללא הזדכות על המעון לפי תקנון המעונות וחוזה ההרשאה  •

 .לשימוש במעונות, אינה מקנה לדייר כל פטור או הנחה בתשלום דמי השימוש במעונות

 שונים ביםחיו .4

 .₪ 50 -על ידי הבנק או חברת האשראי  שחזרהדמי טיפול בהמחאה / הוראת קבע  •

 כיצד ניתן לשלם? .5

 בכרטיס אשראי קבועתשלום 

 באתר הישיבהעל מנת להסדיר תשלום קבוע בכרטיס אשראי יש לחתום על טופס פרטי אשראי הנמצא 

 .למשרד הישיבהולהעבירו 

 הוראת קבע בבנקע"י תשלום 

 באתר הישיבה הוראת קבע יש להחתים את הבנק על טופס הרשאה לחיוב חשבון הנמצא להסדיר מנתעל 

למשרד . לאחר מכן יש לשלוח 39435למוסד מס'  או לפתוח הרשאת חיוב באתר הבנק או באפליקציה

 הטופס החתום או צילום מסך של אישור ההרשאה.את הישיבה 

לחודש שמיד לאחר פתיחת שנת הלימודים ותמשיך בכל חודש עד  15הגבייה תחל מתאריך  •

 לסיום החוזה.

סטודנט שהסדיר תשלומיו בהוראת קבע בשנה החולפת והתשלומים נגבו כסדרם, תתחדש גביית  •

 הקבע. אין צורך לחדשה.התשלומים בצורה אוטומטית באמצעות אותה הוראת 

באחריות הסטודנט לוודא בכל חודש שהתשלום החודשי כובד. במידה ולא, יש לפרוע את התשלום  •

 ₪. 50בעמלת החזר בסך באמצעי תשלום אחר ובאופן מיידי. בנוסף, יחויב הסטודנט 

 הוראת קבע שלא תכובד פעמיים, תחסם. •

 

 לשנות את ם ולעדכן את התעריפישומרת לעצמה את הזכות הישיבה 

 .התנאים המפורטים במסמך זה, בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות
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