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תמונה
(יש לצרף  2תמונות
פספורט)
בקשות ללא תמונות
לא יטופלו

בס"ד

הרשמה לבטא מתחם מגורי הסטודנטים  -המכללה האקדמית נתניה
שנת הלימודים תשע"ח 1920-1928:
פרטים אישיים :נא למלא את הטופס בכתב קריא וברור.

שם פרטי_____________:

שם משפחה________________:

מין :זכר  /נקבה

מס .תעודת הזהות _______________________:תאריך לידה_______________:
ארץ לידה______________ :

שנת עליה __________:מצב משפחתי :רווק/ה  /נשוי/אה

טלפון____________________:

טלפון נייד_______________________:

כתובת למשלוח דואר_____________________________________________________ :
כתובת מגורים קבועה (בית ההורים)_________________________________________ :
כתובת אימייל________________________________________________________ :
** יש להקפיד על רישום כתובת המייל בצורה ברורה

חשוב לציין כתובת ומס' טלפון/סלולרי עדכני ,ע"מ שניתן יהיה לעדכן את המועמד/ת בדבר קבלתו למגורים


יש לצרף צילום ת.ז .או דרכון

פרטים לגבי מצב לימודים:
מצב הלימודים מתייחס למצבך לשנת הלימודים הקרובה– תשע"ח 1920/28 :

סטטוס לימודים :טרום לימודים  /מכינה  /סטודנט  /אקדמאי  /אחר________________
מוסד לימודים____________________:

תואר :ראשון  /שני  /מכינה  /אחר_______

מסלול לימודים____________________:

שנת לימודים בתואר_______________:



יש לצרף אישור לימודים
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אני מעוניין/נת לגור ב :נא לסמן את בחירתכם בV-
מבנים A+B
סוג דירה

אופי המגורים

דירת סטודיו

יחיד בחדר

דירת סטודיו  +מרפסת

יחיד בחדר

דירת  2חדרי שינה

יחיד בחדר

דירת זוגית (חדר שינה  +סלון)

יחיד/זוג בחדר

דירת  2חדרי שינה +סלון

יחיד בחדר

דירת  3חדרי שינה(חדר גדול)

יחיד בחדר

דירת  3חדרי שינה(חדר קטן)

יחיד בחדר

דירת  4חדרי שינה וסלון

יחיד בחדר

תוספת בן זוג
אופי המגורים

דירת סטודיו

יחיד בחדר

דירת סטודיו+מרפסת

יחיד בחדר

דירת נכה+מרפסת גדולה

יחיד בחדר/זוג
בחדר
יחיד בחדר/זוג
בחדר

דירת  2חדרים ללא מרפסת

יחיד בחדר

דירת  2חדרים+מרפסת

יחיד בחדר

דירת  3חדרים +מרפסת

יחיד בחדר

דירת  3חדרים  +מרפסת (גדולה)

יחיד בחדר

דירת  3חדרים ללא מרפסת (חדר גדול)

יחיד בחדר

דירת  3חדרים ללא מרפסת (חדר קטן)

יחיד בחדר

דירת  4חדרי שינה וסלון

יחיד בחדר

תוספת בן-זוג

2,090
2,235
1,650
3,090
2,160
1,550
1,300
1,600
400

מבנה D
סוג דירה

דירת נכה ללא מרפסת

מחיר לחדר

מחיר לחדר
2,200
2,400
2,700
2,900
1,750
1,950
1,750
1,950
1,650
1,450
1,650
400

*תעריף דמי הרשאה במתחם מגורי הסטודנטים הינו צמוד למדד כולל ארנונה ,זכות שימוש במועדון ובמתקני
המתחם  ,ואינו כולל תשלום בגין צריכת חשמל אשר ייגבה ע"פ צריכה .
**התעריפים נכונים למדד חודש מאי( 1920 -אשר פורסם ב  ) 21.6.20ועשויים להשתנות בהתאם למדדים
בשנה"ל .1920-1928
*** במקרה של שינוי בהוצאות התחזוקה והניהול ,המשכירה שומרת על זכותה להעלות את תעריפי דמי
האחזקה ובלבד שיבוצעו באופן שיוויוני לכלל השוכרים במתחם.
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***דמי הרשמה בסך ₪ 199 -טופס שימסר ללא דמי הרשמה לא ייבדק .דמי הרשמה לא יוחזרו בכל מקרה.
באם הנך מעוניינ/ת לשכור דירה עם חברים מסוימים  -על חבריך למלא טופס הרשמה בנפרד!!! בנוסף ,אנא
ציינ/י מטה את שמם המלא של החברים עמם הנך מעוניינ/ת לחלוק את הדירה (אין צורך לרשום את שמך
שלך):
שם פרטי ____________ שם משפחה _______________ ת.ז____________________ .
שם פרטי ____________ שם משפחה _______________ ת.ז____________________ .
שם פרטי ____________ שם משפחה _______________ ת.ז____________________ .



התיאום יתאפשר בתנאי שהבקשות אושרו ומולאו באופן חד צדדי ,ובלוח זמנים זהה.

פרטים נוספים:
אני  :שומר/ת שבת  /לא שומר/ת שבת
אני :מעשן/ת  /לא מעשן/ת
אני :שירתתי בצבא  /שירתתי בשירות לאומי  /התנדבתי במסגרת אחרת______________ :
אני :שירתתי כלוחמ/ת  /הוכרתי כחייל/ת בודד/ה
* נא לצרף תעודת לוחמ/ת או אישור חייל/ת /בודד/ה בהתאמה
אני (לצרכי שיבוץ בלבד) :יהודי /נוצרי /מוסלמי/דרוזי/בדואי אחר______________ :
אני :בן/בת למשפחה שכולה מקרב אנשי הביטחון ונפגעי פעולות איבה
אני :עובד/ת
(סטודנט עובד ייחשב סטודנט אשר עובד לפחות מחודש ינואר  2112ושמשכורתו הנה לפחות 1111
 ₪ברוטו)
*נא לצרף צילום תלוש משכורת
נא לפרט הערות /בקשות מיוחדות ולצרף מסמכים רלבנטיים (כגון :מצב כלכלי ,משפחה חד
הורית ,יתום ,אחים סטודנטים ,נכות) ________________________________________:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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* הנהלת מתחם מגורי הסטודנטים אינה מתחייבת להיענות להעדפותיכם ,אך תעשה את מירב
המאמצים להתאים עבורכם את השיבוץ הטוב ביותר למגורים משותפים.
** קביעת הקריטריונים לקבלה למתחם המגורים נקבעים על ידי המכללה האקדמית נתניה.

תאריך_______________________:

חתימה______________________:

לידיעתכם! הנהלת מתחם מגורי הסטודנטים תיידע את הנרשמים במידה והתקבלו (נא לא להתקשר
למשרדינו לבירור) וכן תזמנם ליום פתוח במתחם .סטודנטים שיקבלו תשובה חיובית ,יתבקשו לחתום
על חוזה ההרשאה (כולל התשלומים הרלוונטים והבטחונות המקובלים) תוך  7ימים  ,במטרה לשריין
לעצמם את המגורים( .ככל שהסכם הההרשאה לא יחתם בתוך המועד האמור תהא הנהלת המתחם
רשאית ליתן הרשאה להתגורר ב מקום המגורים לכל משתמש אחר לפי ראות עיניה)
מועד החתימה יתואם טלפונית או בהודעת .SMS
את הטפסים יש להגיש במעטפה סגורה:
 .2מזכירות הנהלת בטא כתובת :החינוך העברי  ,4נתניה
.1תיבת דואר לובי בניין מרכזי

מספר המקומות מוגבל ,הזדרז למלא ולמסור את טפסי ההרשמה בכדי להבטיח את מקומכם!
הבהרה:
אין במילוי טופס זה משום אישור או הבטחה על שיבוץ
למגורים.
תהליך המיון והקבלה הינו בכפוף להנחיות ואישור הנהלת
המעונות.
לפרטים נוספים נא לפנות לליאור מנהלת המתחם :
טלפון.90-0046499 -
פקס. 90-0046490-
נייד911-4804191-
מיילliorbaron@issta.co.il -
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