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 גבמעונות בשנת תשפ" יםליחיד מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים 

  הנחיות כלליות .1
 .כל ניסוח בלשון זכר מיועד לסטודנטים ולסטודנטיות במידה שווה 

  יש למלא את טופס הבקשה באופן מלא ומדויק ולחתום בסופו. בשאלות בהן מס' תשובות אפשריות, יש לסמן

 תשובה אחת בלבד. אם ישנה שאלה שאינה רלוונטית, נא לציין: "לא רלוונטי". 

  או בכתובת  04-8288219אם נתקלת בבעיה בעת מילוי הטופס, ניתן לפנות למשרד ההרשמה של המעונות

 מטה.המייל 

  את הטפסים יש לסרוק ולשלוח כקובץPDF  לכתובת מייל haifadorms@univ.haifa.ac.il 

 .יש לכתוב בשורת הכותרת במייל שם מלא ומס' ת.ז. אין לשלוח טפסים פעמיים 

  לאחר תאריך זה וכן בקשות שלא מולאו  בקשות שתתקבלנה. 30.6.2022מועד אחרון להגשת הטפסים הינו

 כראוי ו/או לא צורפו אליהן כל האישורים הנדרשים, לא יטופלו.

 

 זכאים לדיור במעונות ללא דיון* .2

*מחויבים להגיש טופס בקשה מבלי למלא את הסעיפים המתייחסים לבני משפחה ועליהם לצרף רק את 

 האישורים לפי הפירוט הבא :

 אישור מהלשכה להכוונת חיילים משוחרריםו יש לצרף תעודת זהות -סטודנטים בודדים בארץ. 

 תעודת עליה. יש לצרף צילום תעודת זהות ו -שנים בארץ 5עד  -סטודנטים עולים חדשים 

 .של חצי שנה לפחות יש לצרף גם אישור על שירות צבאי -שנים בארץ 5-7בין 

  יש לצרף ת.ז, אישור על אחוז הנכות  -תונותנכות גפיים תח 35%ומעלה או  45%סטודנטים בעלי נכות של

 מביטוח לאומי, אישור על סוג הנכות.

 תעודת פטירה של ההוריםו ת.ז.יש לצרף  -סטודנט יתום משני הוריו. 

 (זכאים למגורים ב״משכנות טליה״)ת.ז. יש לצרף  -סטודנטים ללימודי תואר שני 

 (זכאים למגורים ב״משכנות טליה״)ת.ז. יש לצרף  -סטודנטים ללימודי דוקטורט 

  זכאים למגורים ב״משכנות )ת.ז.  יש לצרף -700שציון הפסיכומטרי או הסכם שלהם מעל שנה א' סטודנטים

 )דטליה״ לשנה א׳ בלב

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

 יש לצרף את כל האישורים הנדרשים. -ו הם לומדיםבבחוג הגבוהים  5%סטודנטים מצטיינים שציוניהם בין 

  (זכאים למגורים ב״משכנות טליה״)

 

 אישורים נדרשים בהתאם למצב משפחתי: .3

 צילום ת״ז של הסטודנט, כולל ספח. .א

 .צילום תעודת עולה -סטודנטים עולים .ב

 צילום ת״ז הכולל כתובת מגורים בחיפה. -בני חיפה .ג

יש  -שירות לאומי או תעודת עתודאי )במידה והנך עדיין בשירות חובה תעודת שחרור מצה״ל או -שירות צבאי .ד

 לצרף תעודת חוגר/קצין(.

 .בפ"ימי מילואים מצטברים בשנה אקדמית תש 21ימי מילואים ברציפות או  10אישור על  -שירות מילואים*

 אישור מהלשכה להכוונת חיילים משוחררים. -חייל בודד / זכאי סיוע*

אישור נכות רשמי )משרד הביטחון / ביטוח לאומי / משרד העבודה והרווחה(  -עם מוגבלות רפואית סטודנטים .ה

לתעודת עיוור אישור נכות רשמי עם  המפרט את אחוז וסוג הנכות. )סטודנטים עיוורים נדרשים להציג בנוסף

 אחוזי הנכות(.

 ת״ז + ספח של ההורה התומך.יש לצרף צילום תעודת גירושין / תעודת פטירה /  -משפחה חד־הורית .ו

mailto:haifadorms@univ.haifa.ac.il
mailto:haifadorms@univ.haifa.ac.il


   
 

  972-4-8249931 Tel:  |  972-4-8288217 Fax:  |   3498838 הר הכרמל, חיפה |  Mt. Carmel, Haifa 3498838, Israel 

 

  הסטודנטים דיקנאט
Dean of Students Office 

 الّطلبة شؤون عمادة
 

 היחידה למעונות ודיור

& Housing Dormitories 

 

 יש לצרף אישור ממשרד הביטחון. -משפחה שכולה .ז 

כבעלות על דירה תיחשב דירה שהועברה לרשות הקונה, שקיבל את המפתח  -סטודנטים שבבעלותם דירה .ח

לרכישת דירה תחשב חתימת חוזה או זיכרון  לדירה גם אם טרם הועברה הבעלות הרשמית בטאבו. כתהליך

 יש לצרף אישור מתאים. —דירה או תשלום סכום חלקי עבור הדירה דברים לקניית 

 .יש לצרף אישור העסקה מאגף משאבי אנוש או צילום כרטיס עובד —חבר סגל או ילדי חברי סגל  .ט

 הכנסות הסטודנט: .י

 2022תלושי משכורת אחרונים שלו, החל מחודש מרץ  2יצרף )בנוסף לאישורי הכנסות הוריו(  -סטודנט עובד

 (.106יתקבל טופס לא )

כך ויפרט את מקורות  סטודנט רווק שאינו נתמך ע״י הוריו, יגיש הצהרה נוטריונית עדכנית, בה יצהיר על*

 .(בפירוט הכנסות הורים או התייחסות לאחים/אחיותהכנסותיו ובכלל זה את חסכונותיו )אין צורך 

   פרטים על בני משפחה: .יא

 חד מהורי מגיש הבקשה, כולל הספח בו מופיעים פרטי האחים.צילום תעודת זהות של א -הורי הסטודנט 

  יש לצרף תעודה/אישור רלוונטי. אחים המתעדים להתגייס —אחים ואחיות בשירות סדיר / לאומי / עתודה- 

 לצרף צילום צו גיוס.

 יש לצרף אישור  -אחים ואחיות הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ המוכרים ע״י המועצה להשכלה גבוהה

 לימודים רשמי ממוסד הלימודים.

יש לצלם שובר תשלום עבור  — גשימו לב׃ לא יתקבל צילום ת. סטודנט. אחים המתחילים לימודים בתשפ״

 מקדמת שכ״ל חתום ע״י הבנק.

ילמדו במסגרת שנות לימוד תקניות לתואר או אשר  גהערה׃ אחים סטודנטים ייחשבו אחים אשר בשנה״ל תשפ״

 ילו לימודי תואר נוסף.יתח

 ׃הורים הכנסות .יב

 (.106לא יתקבל טופס ) 2202תלושי משכורת החל מחודש מרץ  2 -הורים שכירים 

 או אישור  106ולא כל אישור אחר. )טופס  2021או  2020אישור שומת מס הכנסה לשנת  -הורים עצמאים

  מרואה חשבון לא יתקבלו(.

על כך ממס הכנסה ולצרף אישור מהביטוח הלאומי על ההכנסה אם אין תיק במס הכנסה, יש לצרף אישור 

 במשפחה בשנת המס החולפת.

 סטודנטים חברי קיבוץ או שהוריהם חברי קיבוץ יצרפו אישור עדכני על גובה ההכנסה לנפש בקיבוץ. -חברי קיבוץ 

 מביטוח לאומי על גובה האבטלה/הבטחת הכנסה. 2022אישור עדכני לשנה  -הורה לא עובד 

 רה פנסיונרהו-  

 .אישור על גובה הפנסיה שמקבל : 65 מתחת לגיל

 : אישור על גובה הפנסיה שמקבל ואישור על קצבת זקנה מביטוח לאומי.65מעל גיל 

 לשנת שומת מס הכנסה -לעצמאי .2022תלושי משכורת החל ממרץ  2 -לשכיר במידה ועובד בנוסף לפנסיה׃*

 .1202או  2020

 ההורים. 2עובדים יש לצרף אישורי הכנסה של  אם שני ההורים -שימו לב 

  יש לצרף אישורים עדכניים על כל הכנסה שהיא בנוסף להכנסה מהעבודה כגון׃ קצבאות ביטוח לאומי )פרט

 לקצבת ילדים( / פיצויים / חקלאות וכד׳.

  יש לצרף אישורים עבור ההורה התומך. -הורית-חדמשפחה 

 

 

 הננו מאחלים לך הצלחה בלימודים                                                                                                                     

 ברכה,ב                                                                                                                                            

 הנהלת המעונות                                                                                                                                     


