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מידע ,הסבר והנחיות לבקשת מגורים במעונות בשנת תשפ״א לסטודנטים נשואים
.1

הנחיות כלליות:

קרא בעיון לפני מילוי הטופס .דף הסבר זה יישאר בידי הסטודנט.
כל ניסוח בלשון זכר מיועד לסטודנטים ולסטודנטיות במידה שווה.

טופס בקשה זה מיועד לסטודנטים נשואים הלומדים באוניברסיטת חיפה ,ואשר בן הזוג לומד במוסד להשכלה גבוהה.

.2

הגשת הבקשה:

.3

הוראות למילוי טופס הבקשה:

.4

אישורים נדרשים )בהתאם למצב משפחתי(:

מועד אחרון להגשת הטפסים .30.06.2020
את הטפסים יש לשלוח בדואר רשום לכתובת הבאה׃ מעונות הסטודנטים )משרד הרשמה( ,אוניברסיטת חיפה ,שד׳ אבא חושי  ,199חיפה ,מיקוד ,3498838
או לסרוק לכתובת מייל׃  .haifadorms@univ.haifa.ac.ilאין לשלוח טפסים פעמיים.
לתשומת לבך — הנהלת המעונות תחזיר בקשות שתתקבלנה לאחר התאריך  30.06.2020וכן בקשות שלא מולאו כראוי ו/או לא צורפו אליהן כל אישורים הנדרשים.

א.
ב.
ג.
ד.

מלא את טופס הבקשה בכתב יד נקי וברור ,ורשום באופן מלא ומדויק את כל הפרטים הנדרשים.
אין למלא הטופס בעיפרון.
חתום בסוף הטופס.
בשאלות בהן מספר תשובות אפשריות ,סמן ב־ Xתשובה אחת מתאימה .חובה לענות על כל השאלות .אם יש שאלה שאינה רלוונטית נא לציין׃ ״לא רלוונטי״.

א תעודת נישואין  /ספח מעודכן של בן הזוג  /אישור על פתיחת תיק ברבנות למי שמיועד להתחתן עד  3חודשים לאחר פתיחת שנת הלימודים  /אישור המעיד על נישואין אזרחיים.
זוגות חברים — אישור על ניהול משק בית משותף ,או על מעמד ידועים בציבור בהתאם לנוסח הנמצא באתר המעונות.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

.5

צילום ת״ז של מגיש הבקשה ושל בן זוגו  +ספח מעודכן של בן הזוג.
שירות צבאי — תעודת שחרור מצה״ל או שירות לאומי או תעודת עתודאי.
שירות מילואים — אישור על  10ימי מילואים ברציפות או  21ימי מילואים מצטברים בשנה האקדמית תש״פ.
סטודנטים נכים — יצרפו אישור נכות רשמי )משרד הביטחון  /ביטוח לאומי  /משרד העבודה והרווחה( המפרט את אחוז וסוג הנכות) .סטודנטים עוורים נדרשים להציג בנוסף לתעודת עיוור
אישור נכות רשמי עם אחוזי הנכות(.
מוסד לימודי בן הזוג — אישור ממוסד הלימודים של בן הזוג )לא תתקבל ת .סטודנט(.
סטודנט ייחשב מי שבשנה״ל תשפ״א ילמד במסגרת שנים תקניות של התואר ,ללא חריגה.
פרטי בני המשפחה — רלוונטי רק באם בני הזוג נתמכים ע״י הוריהם ,ראה סעיף .5
סטודנטים שבבעלותם דירה — כבעלות על דירה תיחשב דירה שהועברה לרשות הקונה ,שקיבל את המפתח לדירה גם אם טרם הועברה הבעלות הרשמית בטאבו .כתהליך לרכישת דירה תחשב
חתימת חוזה או זיכרון דברים לקניית דירה או תשלום סכום חלקי עבור הדירה — יש לצרף אישור מתאים.
רכב — סטודנטים שבבעלותם רכב יציינו זאת במקום המתאים.
חברי סגל או ילדי חבר סגל — יש לצרף אישור העסקה מאגף משאבי אנוש או צילום כרטיס עובד.

הערה:

הכנסות:

 .1בני זוג שאינם נתמכים ע״י הוריהם )אין צורך באישורים לגבי בני המשפחה(׃
יצרפו שני תלושי משכורת אחרונים כל אחד מבני הזוג ,החל מחודש מרץ ) 2020לא יתקבל טופס .(106
באם שני בני הזוג אינם עובדים ,יש להמציא אישור על מקור הכנסה כלשהו כגון חסכון בנק ,מלגות ,מימון מוסדי) ,טופס אשר לא יצורף אליו אישור הכנסה כנדרש לא יטופל ,ויוחזר(.
 .2בני זוג אשר נתמכים ע״י הוריהם יצורפו האישורים הבאים׃
א .תעודת זהות של הורי הזוג — צילום ת״ז כולל הספח בו מופיעים פרטי האחים.
ב .אחים ואחיות בשירות צבאי  /לאומי  /עתודה — יש לצרף אישור/תעודה רלוונטית
ג .אחים ואחיות הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ המוכרים ע״י המועצה להשכלה גבוהה — יש לצרף אישור לימודים רשמי ממוסד הלימודים.
לא יתקבל צילום ת .סטודנט .אחים המתחילים לימודים בתשפ״א — יש לצלם שובר תשלום עבור מקדמת שכ״ל חתום ע״י הבנק.
אחים סטודנטים ייחשבו אחים אשר בשנה״ל תשפ״א ילמדו במסגרת שנות לימוד תקניות לתואר או אשר יתחילו לימודי תואר נוסף.
ד .משפחה שכולה — יש לצרף אישור ממשרד הביטחון.
ה .משפחה חד הורית — יש לצרף תעודת גירושין  /תעודת פטירה  /ת״ז  +ספח של ההורה התומך.
ו .הכנסות׃
 (1שכירים —  2תלושי משכורת החל מחודש מרץ ) 2020לא יתקבל טופס .(106
 (2עצמאים — אישור שומת מס הכנסה לשנת  2018או  2019ולא כל אישור אחר) .טופס  106או אישור מרואה חשבון לא יתקבלו(.
אם אין תיק במס הכנסה ,יש לצרף אישור על כך ממס הכנסה ולצרף אישור מהביטוח הלאומי על ההכנסה במשפחה בשנת המס החולפת.
 (3חברי קיבוץ — סטודנטים חברי קיבוץ או שהוריהם חברי קיבוץ יצרפו אישור עדכני על גובה ההכנסה לנפש בקיבוץ.
 (4הורה לא עובד — אישור עדכני לשנה  2020מביטוח לאומי על גובה האבטלה/הבטחת הכנסה.

שימו לב:
הערה:

 (5הורה פנסיונר מתחת לגיל  .1 65אישור על גובה הפנסיה שמקבל.
 .2במידה ועובד בנוסף לפנסיה׃ א( לשכיר  2תלושי משכורת החל ממרץ  .2020ב( לעצמאי שומת מס הכנסה  2018או .2019
הורה פנסיונר מעל גיל  .1 65אישור על גובה פנסיה .2 .אישור על גובה קצבת זקנה מבטוח לאומי.
 (6סטודנט עובד — יצרף )בנוסף לאישורי הכנסות הוריו(  2תלושי משכורת אחרונים שלו ,החל מחודש מרץ ) 2020לא יתקבל טופס .(106

שימו לב:

אם שני ההורים עובדים יש לצרף אישורי הכנסה של  2ההורים.
יש לצרף אישורים עדכניים על כל הכנסה שהיא בנוסף להכנסה מהעבודה כגון׃ קצבאות ביטוח לאומי )פרט לקצבת ילדים(  /פיצויים  /חקלאות וכד׳.

.6

קריטריונים לחישוב זכאות למגורים במעונות לזוגות נשואים:

.7

לתשומת לבכם
דיון והחלטה:

הישגים לימודיים׃ לסטודנטים שתהיה זו שנת הלימודים הראשונה או מועמדים ללימודים — יחושבו ההישגים עפ״י סכם ביחס 2׃.1
לסטודנטים ותיקים — ממוצע בחוגי הלימוד עפ״י אחוזונים בחוג.
מצב כלכלי׃ בני זוג שאינם נתמכים ע״י הוריהם הכנסות ברוטו של בני הזוג לחודש יחולק ב־שניים.
בני זוג אשר נתמכים ע״י הוריהם — סך ההכנסות של בני המשפחה יחולק במספר הנפשות כולל הורים ,בני הזוג ,אחים ואחיות של בני הזוג עד גיל  ,18אחים ואחיות רווקים הלומדים במוסדות
להשכלה גבוהה ,ואחים ואחיות בשירות צבאי  /לאומי  /עתודה.
שירות צבאי׃ שרות צבאי  /לאומי  /עתודה של מבקשי הבקשה .תקף ל־ 5שנים מיום השחרור ולאורך כל שנות התואר.
שירות מילואים׃ תינתן תוספת ניקוד לסטודנט/ית ששירת/ה  10ימי מילואים ברציפות או  21ימי מילואים מצטברים בשנה אקדמית תש״פ.
נתונים מיוחדים׃ יובאו נתונים כמו׃ סטודנט עובד ,נכות ,משפחה שכולה מקרב אנשי הביטחון ונפגעי פעולות איבה ,משפחה חד הורית ,אחים ואחיות סטודנטים ,בנות מיעוט ,לימודי ערב ,חברי
סגל או ילדי חבר סגל.
 ,סטודנט עובד ייחשב סטודנט אשר עובד לפחות מחודש ינואר  2020ושמשכורתו הינה לפחות  ₪ 1000ברוטו.

הבקשות תיבדקנה עפ״י הקריטריונים שנקבעו ע״י הנהלת האוניברסיטה.
ההחלטות תובאנה לידיעת מגיש הבקשה באמצעות דואר ישראל ובדואר אלקטרוני במהלך חודש יולי .2020

לא תימסרנה תשובות טלפוניות.
*באם יוותרו דירות פנויות יתאפשרו מגורים לזוג שרק אחד מבני הזוג סטודנט באוניברסיטת חיפה ובן הזוג אינו סטודנט .באם יוותרו דירות פנויות יתאפשרו מקומות לזוגות שאינם נשואים שניהם
סטודנטים .מומלץ להירשם כיחיד ולצרף לבקשה מכתב המבקש להתגורר בדירת זוג .לפרטים נוספים לפנות למשרד ההרשמה*.
ערעורים׃ ערעורים ניתן להגיש רק במקרה וחל שינוי באחד מן הנתונים או נוספו נתונים חדשים שלא צוינו בטופס ההרשמה .הערעור יוגש על גבי טופס ערעור בלבד.
ביטולים׃ האוניברסיטה תבטל בקשה שאושרה ,במקרה ויתברר כי סטודנט הפסיק את לימודיו או שחל שינוי במצבו של הסטודנט )כלכלי או אחר(.

.8

זכאים לדיור במעונות בעדיפות — אך חייבים בהרשמה )כולל כל האישורים(

.9

סטודנטים המשתייכים לאחת מהקטגוריות הבאות אינם זכאים למעונות:

סטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי או סכם מעל .700
סטודנטים בעלי נכות של  45%ומעלה ,או  35%נכות גפיים תחתונות.
סטודנטים ללימודי תואר שני.
סטודנטים ללימודי דוקטורט.
סטודנטים מצטיינים שציוניהם בין  5%הגבוהים בחוג בו הם לומדים.

•
•
•
•
•
•
•
•

זוגות שבן הזוג אינו סטודנט )יתקבלו על בסיס מקום פנוי בלבד(.
סטודנטים בהפסקת לימודים ,בשלילת לימודים לסמסטר ,לשנה או לצמיתות.
סטודנט אשר בשנה״ל תשפ״א ,ילמד פחות מ־ 30נקודות בשנה ,ופחות מ־ 15נקודות בכל סמסטר )החלטה זו תיבדק לאחר פתיחת שנת הלימודים ,עם סיום שבוע
שינויי המערכת .סטודנט שלא יעמוד בהחלטת סף זו תיבדק זכאותו למעונות( .סטודנטים הלומדים להשלמות לתואר  ,2ילמדו לפחות  15נקודות לימוד בשנה.
סטודנט שברשותו דירה.
סטודנטים להשלמות במכינה.
תלמידים למכינת אביב או תלמידים לתואר ראשון שיחלו לימודיהם בסמסטר ב׳ — יתקבלו על בסיס מקומות פנויים בסמוך למועד תחילת הלימודים.
סטודנטים הלומדים ביחידה ללימודי חוץ.
חריגה משנות לימוד תקניות — תיבדק זכאות רק של סטודנטים הלומדים  3שנים לתואר ראשון או סטודנטים אשר משך לימודיהם גבוה מ־ 3שנים עפ״י הרשום
במינהל תלמידים .שנתיים לתלמידי תואר שני 3 .שנים לתלמידי תואר שני במסלול תיזה 3 .שנים לתלמידי תואר שלישי.

 .10סוגי מעונות

״משכנות טליה״
קומפלקס החדש המצוי במתחם הקמפוס מונה כ־ 42דירות .הדירות בנות  2חדרים — חדר שינה ,סלון ,פינת אוכל ,מטבח ומקלחת) .הדירות מרוהטות(.
במשכנות טליה ניתנים השירותים הבאים׃ חדרי כביסה ,חדרי מחשב ,מועדון מרווח לפעילויות שונות ,פעילויות תרבותיות ,מינימרקט.
״מעונות שקמה״
דירות לזוגות במעונות שקמה בשכונת רוממה החדשה ,כ־ 15דקות נסיעה מהאוניברסיטה .דירות הכוללות מטבחון מאובזר )מקרר ,כיריים חשמליות ,ארונות מטבח( ,מקלחת ושירותים.
׃ תעריפי שכר הדירה המעודכנים לשנה״ל תשפ״א יפורסמו בזמן הקרוב באתר המעונות׃ http://hudorms.haifa.ac.il

הערה

סטודנט/ית יקר/ה,
הקפד/י על מילוי הטופס בהתאם להנחיות ,צרף/י את כל האישורים הנדרשים ותמנע/י עיכוב בטיפול בקשתך.
אם נתקלת בבעיה בעת מילוי הטופס ,ברר/י זאת במשרד המעונות לפני הגשת הבקשה.
שעות קבלה במשרד ההרשמה במעונות׃ ימי א׳-ה׳00 ,׃30-14׃.8

הננו מאחלים לך הצלחה בלימודים
בברכה,
הנהלת המעונות

