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נוהל תהליך רישום – קבלה וקליטה
תהליך הרשמה
הרשמה למעונות הסטודנטים תחל מתאריך ה 1 -במאי ותסתיים בתאריך  30ליולי.
סטודנט שיגיש בקשה באיחור יכנס לרשימת המתנה ויטופל על בסיס מקום פנוי.
מועמדים אשר מעוניינים להתרשם מהמעונות ,סיורי דירות בימי שני וחמישי בשעה
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טופס בקשה למעונות – :ניתן להירשם למעונות באמצעות פורטל הסטודנט ,או
טפסי הרשמה למעונות ,בקשה למעונות ,או לקבל במשרד המעונות .יש לצרף
את כל האישורים הנדרשים .בשליחה בדואר יש לשלוח בדואר רגיל בלבד
לכתובת :מעונות הסטודנטים ת.ד 2636 .קרית-שמונה .טופס שיגיע ללא כל
האישורים לא יטופל.
אישור הרשמה – :עם קבלת טופס ההרשמה במשרד המעונות ,יקבל
המועמד/ת הודעה במייל או במסרון לאישור קבלת טפסי ההרשמה שלו.
תשלום פיקדון - :לאחר בדיקת נתוני הסטודנט והחלטות ועדת מעונות יישלח
אישור קבלה למעונות בצירוף שובר תשלום פיקדון על סך  .₪ 1,000יש לשלם
שובר התשלום עד המועד המצוין בו כדי להבטיח מקום במעונות .ניתן לבצע
התשלום באמצעות הפורטל.
ערכת קבלה למענות  -כולל :הסכם מגורים ,טופס הצהרה על אמצעי לתשלום
עבור שכר דירה וחשמל ,הרשאה לחיוב חשבון ותקנון שכר דירה ,ניתן להוריד
ערכת הקבלה ,מפורטל הסטודנט (אתר מעונות) .את ערכת הקבלה עליך למלא
לחתום ולשלוח את כל הטפסים בדואר רגיל בלבד תוך שבועיים מיום קבלת
מכתב הקבלה ,כדי להבטיח את מקומך.
שיבוץ במעונות – השיבוץ לסוג המעונות והחדר ,ייעשה על-פי שיקול דעתה
הבלעדי של ועדת המעונות תוך רצון להתחשב ולהתאים את השיבוץ לבקשות
שצוינו בטופס הבקשה.
ימי הקליטה – מספר ימים לפני תחילת שנה"ל מתקיים "שבוע קליטה" במעונות.
הקליטה המוקדמת מסייעת לסטודנטים להתאקלם במעון המיועד .הסטודנטים
יקבלו הודעת זימון ליום קליטה במעונות וקבלת מפתחות באמצעות המייל.
במידה ולא תקבל/י הזמנה עד שבועיים לפני תחילת הלימודים באחריות
הסטודנט ליצור קשר עם משרד המעונות.
א .על הסטודנט להגיע במועד המצוין בהזמנה לקבלת מפתחות לדירות וחדרים.
ב .קבלת טופס קליטה – לאחר כניסה לדירה/חדר ,נדרש הסטודנט להחזיר את
טופס קליטה חתום למשרד המעונות .טופס חתום זה מהווה אישור להסכמתך
להימצאות כל הפריטים הנדרשים בחדר והיותם במצב תקין והסכמתך לתנאי
ההתנהגות כפי שמפורטים בטופס זה.

