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 פ"אתעריפי מעונות לשנת תש

 התשלום הראשון .1

 ₪  800עלות התשלום הראשון הינה   1.1

 עלות המעונות .2

   ייקבע לקראת תחילת שנת הלימודים תשפ"א –מים  2.1

 ייקבע לקראת תחילת שנת הלימודים תשפ"א   –חשמל  2.2

 במכפלה של חודשי המגורים כפי שנקבע בחוזה המגורים.   ₪ לחודש 135 – הוצאות שוטפות  2.3

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

 הצריכה של מים וחשמל. 

 קרוואנים  – שימוש במעונות תעריפי דמי  2.4

 ממוזגים הקרוואנים כל  2.4.1

 סוג המעון 
מספר  
דיירים  
 בחדר

מספר  
דיירים   

 בדירה 

דמי שימוש 
 חודשיים

 קרוואן סטודיו
 מותנה באישור מרכז שירות לסטודנט

1 1 
1,100   ₪ 

 לדייר

 2 2 קרוואן זוגי
710   ₪ 

 לדייר

 קרוואן זוגי משופר
 מותנה באישור מרכז שירות לסטודנט

1 2 
845   ₪ 

 לדייר

 2 1 מכולה
1,100   ₪ 

 לדייר

 3 1 קרוואן שלישייה
1,005   ₪ 

 לדייר

 רביעייה עם חדר לבד קרוואן 
 מותנה באישור מרכז שירות לסטודנט

1 4 
955   ₪ 

 לדייר

 4 2 קרוואן רביעייה
605   ₪ 

 לדייר

 קרוואן לזוג נשוי 

 שניהם סטודנטים 
2 2 

4201,   ₪ 
 לזוג

 לזוג נשוי קרוואן 

 אחד סטודנט 
2 2 

1,775   ₪ 
 לזוג
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 מבני קבע  – שימוש במעונות תעריפי דמי  2.5

 כל מבני הקבע ממוזגים  2.5.1

 סוג המעון 
מספר  
דיירים  
 בחדר

מספר  
דיירים   

 בדירה 

דמי שימוש 
 חודשיים

   102/103/111/112/113/114/115/116ין יבנ
 סטודיו דירת 

 מותנה באישור מרכז שירות לסטודנט
1 1 

1,415   ₪ 
 לדייר

   111/116ין יבנ
 גינה  / מרפסת + סטודיו דירת 

 באישור מרכז שירות לסטודנטמותנה 
1 1 

1,515   ₪ 
 לדייר

   111/116ין יבנ
 ינהג /+ מרפסת  מונגשת  סטודיודירת 

 מותנה באישור מרכז שירות לסטודנט
1 1 

1,615   ₪ 
 לדייר

 102/103בניין 
 ת זוגידירה 

1 2 
1,390   ₪ 

 לדייר

   103ין יבנ
 דירה מונגשת 

1-2 1-2 
1,625   ₪ 

 לדייר

   103ין יבנ
 / מרפסת   דירה זוגית + גינה

1 2 
1,515   ₪ 

 לדייר

   112/113/114/115ין יבנ
 דירה זוגית 

2 2 
1,415   ₪ 

 לדייר

   102/112/113/114/115ין יבנ
 שלישייהדירת 

1 3 
1,315   ₪ 

 לדייר

   112/113/114/115ין יבנ
 ינהג /שלישייה + מרפסת  דירת 

1 3 
1,415   ₪ 

 לדייר

   101בניין 
 רביעייהדירת 

2 4 
920   ₪ 

 לדייר

   102בניין 
 רביעייהדירת 

2 4 
965   ₪ 

 לדייר

   103ין יבנ
 לזוג נשוי  דירה 

 שניהם סטודנטים 
2 2 

1,700   ₪ 
 לזוג

   103ן יבני
 לזוג נשוי  דירה 

 אחד סטודנט 
2 2 

2,125  ₪ 
 לזוג

   111/116ן יבני
 מרחב מוגן

  זוג נשוי
2 2 

1,900   ₪ 
 לזוג
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התעריפים המפורסמים בחוזר זה עשויים להשתנות בהתאם להנחיות אוניברסיטת אריאל ששומרת לעצמה את 

 .הזכות לשנות את תנאי שכר הלימוד ושאר התנאים המפורטים במסמך זה, בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות

 .ישור בלבדהשינויים יחולו מרגע קבלת הא

 

 

 !צוות מדור שכר לימוד מאחל לך הצלחה בלימודים

 

 תקופת חוזה המעונותחיובים בגין  .3

בגין סטודנט שהתאכלס במעון מבלי לחתום על חוזה  לחודש מגורים ראשוןדמי טיפול מיוחדים  3.1

 ₪  200שכירות: 

 ₪  400עלות אחסון ציוד במעונות בחודשי הקיץ:  3.2

 ₪  100תו חניה לאופנוע:   3.3

 חיובים בגין דמי טיפול   .4

 ₪ עבור כל המחאה 20בגין המחאה דחויה: עלות  4.1

 ₪ עבור כל המחאה 50בגין הזמנת המחאה דחויה ממשמרת:  עלות  4.2

 ₪  50עלות עמלה בגין תשלום הוראת קבע/המחאה שהוחזרו ע"י הבנק:   4.3

 ₪  50עלות עמלה בגין הנפקת תשלום חוזר:  4.4

 ₪  50עלות עמלת ביטול עסקת אשראי )רק במקרים חריגים(:  4.5

 חיובים בגין הגשת בקשה לדיון בוועדת חריגים  .5

 ₪   100לדיון בוועדת חריגים של מדור שכ"ל:  עלות הגשת בקשה 5.1

 

 

 


