סוגי מעונות ותעריפים לשנת תשע"ט-מעודכן מיום 01/08/2018
מעונות מצדה ( :עדיפות לסטודנטים שנה ב' ו – ג')
במעונות מצדה  120חדרים מרוהטים ומאובזרים ברמה גבוהה כולל מזגן דירתי.
דירת  4חדרים ,סטודנט בחדר .לכל שני חדרים שירותים ומקלחת צמודים ,בכל דירה מטבח מאובזר פינת אוכל וסלון.
תעריף שכר דירה בשנת הלימודים ₪ 950 :לחודש .המחיר כולל מים (לא כולל חריגות מים מעבר להקצבה של 2.5
קוב לחודש לנפש) ,ארנונה  ,לא כולל צריכת חשמל.
במתחם מעונות מצדה ישנו מועדון ,חדר כביסה ,חדר מחשבים.
תכולה לדירה במתחם מצדה:
בחדר
מקרר
ארון בגדים+מראה
כירת בישול
מיטה  +מזרן
מיקרוגל
שולחן תלמיד
דלי לזבל אורגני
כיסא תלמיד
שולחן אוכל
TVכוננית
 4כסאות
מעמד מחשב
מראה במקלחת
פינת ישיבה 1+2
שולחן סלון
מזוזה
בדירה

מתחם מצדה

חדר דירה-מתחם מצדה

סלון דירה-מתחם מצדה

מטבח דירה-מתחם מצדה

מקלחת דירה-מתחם מצדה

התמונות להמחשה בלבד

מעונות "הטרומים" ( עדיפות לסטודנטים שנה א' ו-ב')
דירות בנות  3חדרים  +סלון  ₪ 880לדייר בחדר.
דירות בנות  3חדרים ללא סלון  ₪ 860לדייר המחיר כולל מים (לא כולל חריגות מים מעבר להקצבה של  2.5קוב
לחודש לנפש) ,ארנונה  ,לא כולל צריכת חשמל.
תכולה לדירה במתחם הטרומים
בדירה

בחדר
ארון בגדים

מקרר

מיטה  +מזרן

כירת בישול

שולחן תלמיד

שולחן אוכל

כיסא תלמיד

 3כסאות

מזגן  +שלט

ארונות מטבח
מראה

חדר מגורים – מתחם טרומים

מתחם טרומים

מטבח בדירה – מתחם טרומים

מקלחת בדירה-מתחם טרומים

התמונות להמחשה בלבד

מעונות "הלבנון ( " 11עדיפות לסטודנטים שנה ב' ו – ג')
מגורים מרווחים ומעוצבים ברמה גבוהה ,כולל מיזוג אויר.
המכללה שוכרת מיזם פרטי – בניין דירות אשר הותאם למעונות סטודנטים.
דירות בנות  3חדרים  +סלון  ₪ 875לדייר בחדר
דירות בנות  2חדרים ללא סלון  ₪ 850לדייר בחדר.
המחיר כולל מים (לא כולל חריגות מים מעבר להקצבה של  2.5קוב לחודש לנפש) ,ארנונה  ,לא כולל צריכת חשמל.
תכולה לדירה הלבנון 11
בדירה
בחדר
ארון בגדים
מיטה  +מזרן (  1.40רוחב)
שולחן תלמיד
כיסא תלמיד
מזגן  +שלט
כוננית ספרים

מקרר
כירת בישול
שולחן אוכל
מיקרוגל
כסאות
כוננית מדפים למטבח
מראה מקלחת
ארונית למקלחת

במעונות הלבנון  11קיים חדר כביסה העומד לרשות כלל הסטודנטים

מבנה מתחם הלבנון 11

מטבח מתחם הלבנון 11

חדר מגורים מתחם הלבנון 11

חדר מגורים מתחם הלבנון 11

התמונות להמחשה בלבד

מעונות "עין הזהב" ( עדיפות לתלמידי המכללה הטכנולוגית ומכינות)
דירות בנות  2חדרים וסלון ,כל סטודנט בחדר נפרד .תעריף שכר בחדר הקטן תעריף  ₪ 850לחודש .תעריף שכר
בחדר גדול  ₪ 890לחודש .המחירים כוללים מים (לא כולל חריגות מים מעבר להקצבה של  2.5קוב לחודש לנפש) ,גז
וארנונה .לא כולל צריכת חשמל.
בדירה

בחדר
ארון בגדים

מקרר

מיטה  +מזרן

כירת בישול

שולחן תלמיד

שולחן אוכל

כיסא תלמיד

 3סאות

מזגן  +שלט

ארונות מטבח

מבנה – מתחם עין זהב

מתחם עין זהב

התמונות להמחשה בלבד

חדר מגורים – מתחם מגורים

תעריפי שכ"ד לשנת הלימודים תשע"ט-מעודכן נכון ליום 01/08/2018
סה"כ דיירים בדירה

סוג המעונות

תעריף לחודש בתשע"ט

טרומים ללא סלון

3

860

טרומים עם סלון

3

880

 1בחדר קטן

850

 1בחדר גדול

890

4

950

עין זהב עם סלון
מצדה

תשלום פיקדון – יבוצע באמצעות שובר שישלח אליך לתשלום בסך  .₪ 1,000את הפיקדון ניתן לשלם בפורטל הסטודנט.
יתרת הפיקדון תוחזר לסטודנט/ית בתום הסכם המגורים או תועבר לשנת הלימודים הבאה.
לתשומת ליבך :ללא תשלום הפיקדון ,בקשתך לשיבוץ במעונות לא תטופל.
תשלום עבור שכר דירה וחשמל במעונות ניתן לשלם באופן הבא :
סוג אמצעי תשלום

אופן התשלום

מועד התשלום

הרשאה לחיוב חשבון

הוראת קבע בבנק

ב 20 -לכל חודש ב 10 -תשלומים עוקבים .לתלמידי

תשלום בכרטיס אשראי

הוראת קבע באשראי

מכינה החל מה 05-לספטמבר ,לאקדמיה החל מה20 -
לאוקטובר.
ב 16 -לכל חודש ב 10 -תשלומים עוקבים .לתלמידי
מכינה החל מה 05-לספטמבר ,לאקדמיה החל מה16 -
לאוקטובר.
ביטול הרשמה  : -הודעה על ביטול הרשמה למגורים במעונות מחייבת בדמי טיפול בסך  ₪ 250אשר יקוזזו
מסכום הפיקדון.
פרישה מהמעונות  :לפני תום שנת הלימודים מחייבת תשלום של דמי אירוח עבור חודש נוסף מעבר לתאריך עזיבה
בפועל את המעונות .פינוי המעונות בין ה 1 -עד  14לחודש מחייבת תשלום מחצית דמי אירוח לאותו חודש .בין ה15 -
עד  31לחודש מחייבים תשלום דמי אירוח מלאים לאותו חודש.
סטודנטים המבטלים מעונות החל מהראשון למאי יחויבו בתשלום מלא של דמי האירוח עד תום הסכם.

