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 "ףנהלי תשלום מעונות לשנה"ל תש

 

לנהלי , הכפופים תש"ףלשנת הלימודים בחוזר זה מפורטים הכללים והתקנות לעניין תשלומי המעונות 

  האוניברסיטה.

 . 2019באוגוסט  15פורסם במש 2019שכר המעונות צמוד למדד המחירים לצרכן למדד יולי 

 המעונות מיועדים לסטודנטים בלבד.

 :להלן תהליכי הרישום והתשלום לצורך קבלת מפתח למעונות ע"פ הסדר

 

 

 תשלום מקדמה .1

 .דרך אתר האוניברסיטהבכרטיס אשראי ₪  800לצורך רישום ושיבוץ למעון יש לשלם מקדמה בסך  •

 בהמשך עם עלות המגורים במעונות.  יקוזזמקדמה תשלום ה •

  לשיבוץ במעונות לא תטופל. סטודנט מקדמה, בקשתה ללא תשלום •

 מכתב זימון לקבלת מעון ומכתב שיבוץ למעון.ישלח במייל משרד המעונות תום תקופת הרישום, ב •

 .קשר עם משרד המעונותייצור מכתב זימון עד שבועיים לפני תחילת הלימודים סטודנט שלא יקבל  •

 

 הסדרת יתרת התשלום .2

 . דמי השימוש במעונותלהסדיר את מלוא תשלום על הסטודנט על מנת לקבל מפתח למעון  •

למשרד המעונות לקבלת מפתח הסטודנט יפנה השימוש במעונות, דמי בעבור תשלום הלאחר הסדרת  •
 נדרשים. הטפסים הוחתימה על 

 .למעון ללא הסדרת התשלום לא יימסר מפתח •

  

 תשלום מקדמה

http://www.ariel.ac.il/studentsservices/housing/about
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 עלות המעונות .3

לפי עלות המעון )בהתאם לסוג המעון( במכפלה של חודשי המגורים כפי שנקבע  יםמחושב – דמי שימוש •

 בחוזה המגורים מול משרד המעונות. 

 .יפורסם בתחילת תחילת שנה"ל תש"ף  –מים  •

 .יפורסם בתחילת תחילת שנה"ל תש"ף –חשמל  •

לה של חודשי המגורים כפי שנקבע בחוזה המגורים. פבמכ לחודש₪  135לפי  מחושבות –הוצאות שוטפות  •

על חשבון ₪  110+ )ארנונה, אבטחה, ניקיון וכד'(  דמי שימוש קבועים₪  25ההוצאות השוטפות כוללות 

 מים וחשמל. הצריכה של

קריאות  משך כל תקופת המגורים על פיבחשמל המים ות השל כלל צריכתתבצע התחשבנות סיום החוזה ב •

 לחודש. ₪ 110 י המקדמה על סךבניכוהמונים 

מסלול הלימודים. עם  כל חוזה על פי ,שהינו לכל תקופת החוזה, לפי תקופות קבועות מראבסיס התעריף  •

 אפשרות להתארגנות ראשונית וזמן המיועד להתכוננות למבחנים.

 

 קרוואנים –שימוש במעונות תעריפי דמי 

 סוג המעון
מספר דיירים 

 בחדר
מספר דיירים  

 בדירה
דמי שימוש 

  חודשיים
  קרוואן סטודיו

 דיירל ₪ 1,070 1 1 מותנה באישור מרכז שירות לסטודנט

 דיירל ₪ 1,100 1 1 )ממוזג( קרוואן סטודיו

 לדייר ₪ 680 2 2 קרוואן זוגי

 לדייר ₪ 710 2 2 )ממוזג( קרוואן זוגי

 לדייר ₪ 1,100 2 1 קרוואן מכולה

  קרוואן זוגי משופר
 לדייר ₪ 800 2 1 באישור מרכז שירות לסטודנטמותנה 

 )ממוזג(  קרוואן זוגי משופר
 לדייר ₪ 845 2 1 ותנה באישור מרכז שירות לסטודנטמ

 לדייר ₪ 1,100 2 1 קרוואן זוגי חדש

 לדייר ₪ 960 3 1 קרוואן שלישייה

 לדייר ₪ 1,005 3 1 )ממוזג( קרוואן שלישייה

   קרוואן "סיני"
 לדייר ₪ 910 4 1 מרכז שירות לסטודנט מותנה באישור

 )ממוגז(  קרוואן "סיני"
 לדייר ₪ 955 4 1 מותנה באישור מרכז שירות לסטודנט

 לדייר ₪ 560 4 2 קרוואן רביעייה

 לדייר ₪ 605 4 2 )ממוזג( קרוואן רביעייה
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 מבני קבע –שימוש במעונות תעריפי דמי 

מספר דיירים  סוג המעון
 בחדר

מספר 
דיירים  

 בדירה

דמי שימוש 
 חודשיים

 לדייר ₪ 920 4 2 רביעייה 101בניין 

  סטודיו 102בניין 
 לדייר ₪ 1,415 1 1 מותנה באישור מרכז שירות לסטודנט 

 לדייר ₪ 1,390 2 1 זוגי 102בניין 

 לדייר ₪ 1,315 3 1 שלישייה 102בניין 

 לדייר ₪ 965 4 2 רביעייה 102בניין 

  סטודיו 103בנין 
 לדייר ₪ 1,415 1 1 מותנה באישור מרכז שירות לסטודנט

 לדייר ₪ 1,625 1-2 1-2 דירה מונגשת 103בנין 

 לדייר ₪ 1,390 2 1 דירה זוגית 103בנין 

 לדייר ₪ 1,515 2 1 דירה זוגית + גינה 103בנין 

 לדייר ₪ 1,515 2 1 דירה זוגית + מרפסת 103בנין 

 לדייר₪  850 2 2 )שניהם סטודנטים(לזוג נשוי  103בנין 

 לדייר₪  1,063 2 2 לזוג נשוי )אחד מהם סטודנט( 103בנין 

 רגיל סטודיו 111/116בנין 
 לדייר ₪ 1,415 1 1 מותנה באישור מרכז שירות לסטודנט

 גדולה או מרפסת גן סטודיו 111/116בנין 
 לדייר ₪ 1,515 1 1 מותנה באישור מרכז שירות לסטודנט

 גדולה + מרפסת גן סטודיו 111/116בנין 
 לדייר ₪ 1,615 2 2 מותנה באישור מרכז שירות לסטודנט

 לדייר₪  950 2 2 זוג נשוי )מרחב מוגן( 111/116בנין 

 לדייר ₪ 1,315 3 3 שלישייה 112/113/114/115בנין 

 לדייר ₪ 1,415 3 3 שלישייה + מרפסת גן 112/113/114/115בנין 

 לדייר₪  950 2 2 זוג נשוי )מרחב מוגן( 112/113/114/115בנין 

 סטודיו 112/113/114/115בנין 
 לדייר ₪ 1,415 1 1 מותנה באישור מרכז שירות לסטודנט
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 תקופת החוזה  .4

 :לפי תקופות החוזה המצוינים בטבלה  –המעונות משרדחובה לחתום על חוזה ב

 

 

 

 

 

 

סטודנט שהתאכלס במעון מבלי לחתום על חוזה שכירות, יחויב בדמי שימוש  – אי חתימה על החוזה •

לחודש מגורים ראשון. ₪  200דמי טיפול מיוחדים בסך  + + דמי הוצאות שוטפות(  שימושמעונות )דמי 

 מן המעונות. הסטודנטיפונה  –לאחר סיום חודש המגורים הראשון 

ברצף יחודש חוזה המעונות   – שנת הלימודים העוקבתהממשיך להתגורר במעונות ברצף ל סטודנט •

 צע רישוםיבשנת הלימודים העוקבת ותשלום מקדמה ל(. במקרה זה, הסטודנט יסדיר 01/10מתאריך )

 אישי שבאתר.הבאמצעות שירות המידע מחדש 

את ממשיך הבוגר מכינה סטודנט ותאם למשך המכינה. ימשך חוזה המגורים   – המכינסטודנט הלומד ב •

מעונות. בקשתו למשרד האת מעוניין להאריך את חוזה מגוריו, יפנה , הבאותה שנת לימודים, לימודיו ברצף

 אין צורך בתשלום מקדמה נוספת.

 

 אחסון ציוד במעון בחודשי הקיץהארכת חוזה מגורים לסמסטר קיץ / 

הוצאות פת תשלום עבור חודשי המגורים והריך את חוזה מגוריו לחודשי הקיץ יחויב בתוסאסטודנט המ •

 פות בהתאם לתקופת החוזה. טהשו

בקשתו לאישור את המעוניין להשאיר את ציודו האישי במעון במהלך חודשי הקיץ נדרש להפנות סטודנט  •

 משרד המעונות.

 תפורסם במהלך שנת הלימודים.עלות אחסון ציוד במעונות בחודשי הקיץ  •

 אחסון הציוד בקיץ מתאפשר לחודשי הקיץ בלבד. •

 אחסון הציוד בקיץ מתאפשר בקרוואנים בלבד. •

  

 תקופת החוזה מחזור

 15/10/2019 – 15/08/2020 מחזור אוקטובר

 15/02/2020 – 30/09/2020 מחזור אביב

 15/10/2019 – 30/09/2020 111-116, 103, 102בניין 

 בהתאם לתקופת המכינה מכינות
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 ביטול הרשמה .5

יותר בסטודנט שבקשתו לשיבוץ במעונות נדחתה ע"י משרד המעונות או שקיבל שיבוץ למעון בעלות יקרה  •

, או במקרה של אי התאמה מאושרת ע"י וועדת חריגים )יש להגיש בקשה עלות האופציות שהגישמ 10% -מ

דמי ₪  50תשלום המקדמה ששילם בניכוי עבור יקבל החזר  -( ערכת הפניותמבצירוף מסמכים תומכים ב

 טיפול.

 חייב להודיע על כך והחליט לבטל הרשמתו לשנה זו, טששילם תשלום מקדמה לשנה"ל תשע" סטודנט •

 . באתר מערכת הפניותאת המכתב ניתן להעביר באמצעות  מעונות. למשרד בכתב

 מעונות. במחלקתתאריך ביטול ההרשמה הנו התאריך בו התקבל המכתב 

 

 לים רישום למעונותלמבט –טבלת החזר מקדמת מעונות להלן 

 החזר תאריך קבלת ההודעה בכתב

 ₪ 600 החזר חודשים לפני תחילת הלימודים 3עד  

 ₪ 400החזר  חודש וחצי לפני תחילת הלימודיםעד 

 אין החזר לאחר מכן

 

 !מקדמהעבור תשלום ה שבוע מפתיחת הלימודים שריון המעון מבוטל באופן אוטומטי ואין החזר** 

 הפסקת מגורים .6

מועד הפסקת השימוש במעונות הוא תאריך אישור משרד המעונות על "טופס מסירת מעון" לאחר החזרת  •

 המפתח. 

 המעונות. שרדבמ יתבצעוהודעה על הפסקת מגורים, הזדכות על תכולת המעון והחזרת מפתח  •

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

  .נוסף

יום לפחות לפני מועד העזיבה  45העומד להינשא ויודיע למשרד המעונות על רצונו לעזוב את המעון  סטודנט •

 המתוכנן, לא יחויב בדמי הודעה מוקדמת. 

  .ההזמנה לחתונה רישום לנישואין או צילום אישורלמעונות לצרף יש 

יחויב בגין תקופת  –שלא כתוצאה מהליך משמעתי  –שהופסקו לימודיו ביוזמת האוניברסיטה  סטודנט •

 .תוך שבוע ימיםהמעון מול משרד המעונות להזדכות על  הסטודנטמגוריו בלבד. על 

יחויב בחודש הודעה   –כתוצאה מהליך משמעתי  –שהופסקו לימודיו ביוזמת האוניברסיטה  סטודנט •

 .תוך שבוע ימיםלהזדכות על המעון מול משרד המעונות  הסטודנטמראש ע"פ נוהל ביטול. על 

 -ב בויחי  המוקדם מבניהם, -לימודיםהפסקת זדכה על פי נהלי המעונות בתום תקופת ההסכם או יבמידה ולא  •

  .הסכם החודשיים לכל יום מגורים ללא השימושמדמי  6%

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. 

  

http://www.ariel.ac.il/projects/Tzmm/
http://www.ariel.ac.il/projects/Tzmm/
http://www.ariel.ac.il/projects/Tzmm/
http://www.ariel.ac.il/projects/Tzmm/
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 חיובים שונים .7

 ₪. 20 - דמי טיפול בהמחאה דחויה •

 ₪. 50 - דמי טיפול במשיכת המחאה דחויה ממשמרת •

 ₪ 50 –טיפול בהמחאה / הוראת קבע שהוחזרו ע"י הבנק דמי  •

 )יתאפשר רק במקרים חריגים(.₪  50 - ביטול עסקת אשראי דמי טיפול עבור •

 ₪.  100 –פניה לוועדת חריגים של מדור שכר לימוד  •

לפנות בבקשות אישיות החורגות מהתקנון אל וועדת חריגים של מדור שכר לימוד. הפניה תעשה דרך  ניתן

 המיוחדת הבקשה מהי לציין יש. חריגים וועדת  ← כללי ←  לימוד שכר מדור ←ות מערכת הפניות  שיר

 לפניה האישורים את לצרף ניתן. בבקשה התומכים אישורים לצרף מומלץ. לבקשתה הסיבות את ולנמק

יין על גבי לצ יש. 03-9066258 מספר לפקס בלבד האישורים את לשלוח לחילופין או סריקה כקובץ

האישורים את מספר הפניה במערכת הפניות וכן לציין בפנייה שאישורים נשלחו בפקס. תשובת הוועדה 

 מתקבלת בדרך כלל תוך כחודשיים והיא תישלח כתשובה לפניה שנפתחה במערכת הפניות. 

  ₪. 100 – לאופנוע תו חנייה •

 החזרים כספיים .8

אוטומטי עם יתרות לתשלום ) במידה וקיימות( באם אין מתקזזת באופן  יתרת זכות בחשבון של סטודנט •

אוטומטית לשנת הלימודים הבאה )כשהיא צמודה למדד(. סטודנט באופן מועברת יתרה לתשלום הזכות 

 .למדור שכר לימוד מערכת הפניותהמעוניין בקבלת החזר כספי יפנה בבקשה דרך 

ימי עבודה.  30 -במסגרת הטיפול בהחזר הכספי תיערך בדיקה מקיפה של תיק הגבייה. אורך הטיפול כ •

 מדור שכר לימוד עושה את מירב המאמצים לזרז את הטיפול.

 . בנקאית העברה באמצעות יינתןכספי  החזר •

 קבע הוראת קיימת ולא במידה. זה לחשבון ישירות העברה תבוצע, קבע מהבנק הוראת וקיימת במידה

אשראי שעליו מוטבעים  כרטיס צילום של מערכת הפניותב לימוד שכר למדור להעביר הסטודנט באחריות

 .חשבון ניהול על מהבנק אישור/  ק'צ צילום /פרטי הבנק 

לחודש  10 -לחודש יועברו לחשבון הסטודנט ב 25 -להחזר, לבעלי פרטי חשבון להחזר, שיגיעו עד ה בקשות •

 העוקב.

  בקשות להחזר, ללא פרטי חשבון מאומתים, לא יטופלו. •

  

file:///C:/Users/giz34/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8WL387AY/Pniot.ariel.ac.il
file:///C:/Users/giz34/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8WL387AY/Pniot.ariel.ac.il


 

 
                                                                                                                            

8 

 
 

 

 כיצד ניתן לשלם? .9

 כרטיס אשראי .א

 תשלום דרך שירות מידע אישי:

 תשלום אחד •

 (לכל תשלום₪  950מינימום , ₪ 1,900מעל  סכומיםתשלומים שווים ) 3עד  •

 ** תשלומי קרדיט 18עד  •

  ₪( 30תשלום דרך מדור שכ"ל )בתוספת דמי טיפול בסך 

 תשלום אחד •

 ** תשלומי קרדיט 18ד ע •

בהתאם להסדר של בעל הכרטיס עם הבנק. התשלום נושא ריבית לפי קביעת  הינםתשלומים בתכנית קרדיט ** 

 (.מתאימהם שיש מסגרת קרדיט חברות האשראי )מומלץ לבדוק לפני התשלו

 מזומן / המחאה .ב

 במערכת הפניות באמצעות בקשהתשלום ניתן להשיג השובר את  לגשת לבנק הדואר בצירוף שובר לתשלום. יש

 השובר ישלח בדואר לכתובת המעודכנת במערכת. .ימודל למדור שכר

 הוראת קבע .ג

 המקדמה.ת הקבע איננה תקפה לתשלום הורא •

לחודש  13בהוראת קבע בבנק או מתאריך  לחודש 10תחל מתאריך תשלומים  7 -תבוצע בהגבייה  •

 . החוזהתחילת  לאחר שמיד בהוראת קבע באשראי

 .החוזה סיום למועד מעבר קבע בהוראת תשלומים פריסת תתאפשר לא •

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

התשלומים באמצעות אותה הוראת הקבע. אין צורך לחדשה בבנק/באשראי ובתנאי ששילם את 

 התשלום הראשון.

באמצעי תשלום אחר ולא בהוראת הקבע את התשלום החודשי סטודנט המעוניין לשלם  •

לחודש לפני החיוב הקרוב.  1יפנה למדור שכר לימוד עד  ,המעודכנת/סטודנט המעוניין לפרוע תשלומיו

 הוראת הקבע תרד עפ"י ההסדר. ,לאחר מכן

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

 ₪.  50 סךיחויב הסטודנט בעמלת החזר ב ,באמצעי תשלום אחר ובאופן מיידי. בנוסף

 א תכובד פעמיים, תחסם ע"י מדור שכר לימוד.הוראת קבע של •

  

http://pniot.ariel.ac.il/
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 תשלום הוראת קבע בכרטיס אשראי

 אישי.המידע הלהזין באופן עצמאי הוראת קבע בכרטיס אשראי באמצעות מערכת שירות ניתן 

  כניסה ל"דף חשבון"  כניסה לשירות המידע האישי לצורך כך, יש לפעול עפ"י ההנחיות הבאות:

בחר בקטגורית "תחום גבייה" את התחום ברצונך לחייב בהוראת   "הסדרים"כניסה ללשונית 

לשנות את מס'  ניתן, בחר בקטגורית "קוד הסדר" את האופציה "בכרטיס אשראי"  הקבע

השלם את פרטי מס' כרטיס האשראי, תוקף ותעודת   תשלומים"' התשלומים בקטגורית "מס

 .לחץ על "שמור"  זהות של בעל הכרטיס

 לאשר העתקת פרטי הוראת הקבע ליתר התחומים.יתן נ

 תשלום הוראת קבע בבנק

באתר  טופס הרשאה לחיוב חשבון הנמצאעל מנת לעדכן הוראת קבע יש להחתים את הבנק על 

  כניסה לשירות המידע האישי ולעדכן ע"י ההנחיות הבאות: או בתיבות השירות האוניברסיטה

בחר בקטגורית "תחום גבייה" את התחום   כניסה ללשונית "הסדרים"  כניסה ל"דף חשבון"

, "הוראת קבע בבנקבחר בקטגורית "קוד הסדר" את האופציה "  ברצונך לחייב בהוראת הקבע

מס' הבנק, מס' השלם את פרטי   תשלומים"' לשנות את מס' התשלומים בקטגורית "מס ניתן

 .לחץ על "שמור"  לחיוב צרף כקובץ את טופס ההרשאה הסניף ומס' חשבון הבנק 

 לאשר העתקת פרטי הוראת הקבע ליתר התחומים.ניתן 

 טופס ההרשאה חייב להיות חתום על ידי הבנק.

 

 יש לוודא שקוד המוסד מתאים

 ולמכינה םאקדמייתשלומים ללימודים  29756קוד מוסד  •

 ללימודי הנדסאים ולמעונות 31969קוד מוסד  •

 

 הלעצמ תשומרה התעריפים המפורסמים בחוזר זה עשויים להשתנות בהתאם להנחיות ואוניברסיטה

ושאר התנאים  טמעונות עד יום תחילת שנה"ל תשע"דמי השימוש באת הזכות לשנות את תנאי 

 .ות המוסמכותהתאם להנחיות הרשויב המפורטים במסמך זה,

http://www.ariel.ac.il/applicants/financialdepartment/forms
http://www.ariel.ac.il/applicants/financialdepartment/forms

