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 הצהרה 

 

באוניברסיטה. ידוע לי  לא נשללו ע״י בית דין או גוף משמעתי אחר יוזכויותיהנני מצהיר בזה שכל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים, מלאים 

, עדכון פרטים בזמן הגשת הבקשה לדיור במעונות תגרום לשלילת זכותי לקבל סיוע-העלמת פרטים או אי שמסירת פרטים לא נכונים או

אני מייפה את כוחה  לרבות תשלום פיצוי ו/או להעמדתי בפני וועדת משמעת של האוניברסיטה, לפי שיקול דעתו של דיקן הסטודנטים.

בטופס זה, וכל פרט הקשור לרמת החיים שלי ו/או של בני משפחתי. אם  של האוניברסיטה לבדוק כראות עיניה את הפרטים שמסרתי

התאמה בין המוצהר בטופס זה לבין הפרטים שיתבהרו במהלך השנה, אני מתחייב להחזיר את זכות הדיור והסיוע שאקבל, -תמצא אי

לים( עבור תקופת האכסון עליה התייחס אם אקבל ,לשלם פיצוי קבוע ומוסכם מראש בשיעור כפל דמי אכסון )בנוסף לדמי האכסון הרגי

הדיווח הכוזב ואת כל הוצאות החקירה במידה ויהיו כאלה, תוך חודש ימים מיום שאדרש לעשות כך ע״י דיקן הסטודנטים או מנהלת 

בכל אחד  המעונות או וועדת המשמעת. כמו כן הנני מתחייב להודיע למשרד מעונות הסטודנטים על כל שינוי שיחול במצבי הכלכלי או

מהפרטים שמסרתי לעיל )מיד עם קרות השינוי(. ידוע לי שעדכון כזה יכול לשנות את ההחלטה בדבר זכאותי. הנני מצהיר כי ידוע לי כי 

 למתןהזכאות למעונות תלויה גם ברמת החיים הכלכלית שלי ושל בני משפחתי, ובאם תיווכח האוניברסיטה כי רמה זו אינה מוצדקת 

עונות ,תהיה רשאית בכל עת לבטל ההרשאה. הנני מצהיר כי ידוע לי כי במידה ואקבל מעונות אסדיר את ההרשמה רשות אכסון במ

במידה ולא אסדיר הרשמתי במועד ו/או לא  למעונות במועד שנקבע. אם לא אוכל להסדירה בעצמי, תוסדר ההרשמה ע״י מיופה כוחי.

  .הדיור לאלתריבוטל אישור אדווח במועד על ויתור זכות הדיור ,
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