נוהל קביעת זכאות למעונות
 .1הסטודנטים הזכאים להירשם למעונות:
א .סטודנטים פעילים ,במכללה האקדמית תל-חי ,המכללה הטכנולוגית ,המכון לאומנויות ומכינה.
הלומדים מינימום  11ש"ש.
ב .מרחק מגורים – סטודנט שכתובת מגוריו לפני הגעתו למכללה היא במרחק העולה על  40ק"מ
מהמכללה ,למעט מקרים מיוחדים ובתנאי שיהיה זה על בסיס מקום פנוי.
ג .סה"כ שנות המגורים במעונות ,כולל מכינה לא יעלה על  4שנים באקדמיה 2 ,שנים לסטודנטים
במכללה הטכנולוגי .ועדת מעונות רשאית לדון במקרים יחודיים – וזאת לאחר שהסטודנט פנה
בבקשה מיוחדת וצירף מכתב הסבר מנומק  +כל הטפסים המאשרים את מצבו הייחודי ,שבגינו
מבקש התייחסות מיוחד למצבו.
ד .אישור המגורים הוא לשנה אחת בלבד  .סטודנט יוכל לבקש בכל שנה מחדש בקשה למעונות
לקראת שנת לימודיו הבאה .מועדי פתיחת ההרשמה ונוהל ההרשמה יופץ לכל הסטודנטים
בתחילת חודש מאי בכל שנת לימודים.
 .2זכאים לדיור במעונות ללא דיון( :אך חייבים בהרשמה בצירוף האישורים הרלוונטים)
א .סטודנטים בודדים בארץ (השוהים מעל שנתיים בארץ).
ב.

סטודנטים בעלי נכות של  44%ומעלה ,או  54%גפיים תחתונות.

ג .סטודנטים יתומים משני הורים.
 .5אינם זכאים להירשם למעונות:
א .סטודנט בהפסקת לימודים.
ב .סטודנטים אשר לא שילמו שכ"ד באופן סדיר בשנת לימודיהם האחרונה.
ג .סטודנט שדווח על בעיות משמעת והתנהגות חריגה ,הוגשה כנגדו שני מכתבי התראה והוא זומן
לוועדת משמעת בגין עניין זה.
ד .סטודנט שהורחק ע"י ועדת המשמעת של המוסד בו הוא לומד.
ה .תלמידים למכינות אביב או תלמידים לתואר ראשון שיחלו לימודיהם בסמסטר ב' – יתקבלו על
בסיס מקומות פנויים בסמוך למועד תחילת הלימודים.
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פירוט סעיפי הזכאות:
א .אזורר מגורים.
ב .הכנסה לנפש.
ג .שירות צבאי.
ד .מגבלה רפואית.
ה .שנת לימודים.

1

 .4אופן החישוב של הכנסה לנפש
א.

המצב הכלכלי יבדק עפ"י הפרטים הנמצאים בטופס הבקשה למעונות אליו יצורפו אישורים
נדרשים .המועמד יקבל את מספר מיקומו בטבלת הדירוג ובהתאם לנקודות ולפי הקריטריונים
הבאים :החישוב להכנסה לנפש יעשה בהתאם למקורות ההכנסות מכל מקור שהוא של
תלמיד ו /או הוריו ,כאשר כל ההכנסות יחולקו למספר הנפשות :הורים ,אחים מתחת לגיל ,81
אחים סטודנטים בארץ ,אחים בשרות חובה .סטודנט נשוי :סטודנט המבקש בקשה ובת זוגו.

ב .מקורות הכנסה :תלושי הכנסה אחרונים של  2הורים .שומת מס לעצמאים ,קצבאות שונות ,כגון:
קצבת בטוח לאומי  /ילדים  /נכות  /שארים  /פנסיה  /הכנסות מקרן פנסיה  /דמי מזונות .סטודנט
נשוי 2 :תלושי משכורת אחרונים של  2בני הזוג .במידה והנם נתמכים ע"י ההורים – תלושי משכורת
של ההורים.
ג .הנחיות לבדיקת המצב הכלכלי:


בחישוב מספר הנפשות של משפחת רווק יובאו בחשבון :הורים ,אחים/יות עד גיל  ,11ובני
משפחה הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ,המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,וכן אחים
משרתים בצה"ל בשרות חובה או שירות לאומי.



במקרה שהסטודנט או הוריו מצהירים כי אינו נתמך על ידם וגר בנפרד ,הסטודנט יגיש הצהרה
נוטריונית ,ואז הכנסות הוריו לא יכללו בחישוב הנקודות.

 .1דיון והחלטה :הבקשות תיבדקנה עפ"י הקריטריונים שנקבעו ע"י הנהלת המכללה והמפורסמות בנוהל
זה עבור כל קריטריון יצבור סטודנט ניקוד בהתאם לנתוניו .מדי שנה יעודכן ניקוד הדרוש לקבלת
מעונות .ההחלטות תובאנה לידיעת מגיש הבקשה באמצעות הדואר (בהתאם לכתובת המעודכנת
במנהל התלמידים) במהלך חודש אוגוסט ספטמבר .לא תימסרנה תשובות טלפוניות.
 .7ערעורים :לכל מועמד זכות ערעור על החלטת הועדה .ערעור מנומק בכתב ישלח למזכירות המעונות.
ועדת ערעורים תהיה מורכבת מחברי ועדת המעונות ,נציג אגודת הסטודנטים ונציג הנהלת המכללה
האקדמית.
 .1רשימת המתנה :סטודנטים אשר לא אושרו להם מגורים בוועדת המעונות הראשונה ,יכנסו לרשימת
ההמתנה.
 .9הגבלות וביטולים :המכללה רשאית לבטל את החוזה עם הדייר במידה ואינו עומד בתנאי החוזה עליו
הוא חתום .עם הודעת הביטול חייב הדייר לעזוב את המעונות תוך  7ימים.
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