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 ג"פמגורים במעונות לשנת הלימודים תש הסכם

 הרשאה למגורים במעונות הסטודנטים של
 המכללה האקדמית עמק יזרעאל

 ע"ש מקס שטרן
 

 אשר נערך ונחתם 
 ביום _______ בחודש ________ בשנה _________

 
 בין
 

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל
 520044330חל"צ  ע"ש מקס שטרן

 1930600ד.נ עמק יזרעאל 
 מצד אחד,(   "המכללה" :)להלן

 
 לבין

 
 מר/גב'________________   הסטודנט/ית:                                                                

 
 נושא/ת ת.ז מס'___________________                                                                  

 
 טלפון נייד:______________                                                                

 
 ___________מר/גב')ביחידה זוגית בלבד(  "הזוג בת/בן"         

 
 נושא/ת ת.ז מס'___________________                                                                  

  
 _____________________:  לפון ניידט 

 
 ________@________________דואר אלקטרוני :

 
 מצד שני,         ("הסטודנט" :יחד ולחוד  :)להלן                                                              

                                                                                                 
של  והסטודנט הגיש בקשה למכללה לקבלת רשות להתגורר במעונות הסטודנטים   הואיל

 ;("המעונות" :)להלן המכללה
 

 זה:  הסכםהמפורטים בוהמכללה  אישרה את בקשת הסטודנט בכפוף לתנאים   והואיל
 

 אי לכך הוסכם והוצהר כדלקמן:
 

 :, להלןכנספח א'זה  הסכםהמצורף ל "תקנוןההמבוא להסכם זה והנספחים לו )לרבות " .1
 ( מהווים חלק בלתי נפרד ממנו."התקנון"

 
 כל המונחים בהסכם זה כהגדרתם בסעיף ההגדרות בתקנון. .2

 
זה על ידי הסטודנט ולמילוי כל תקנוני ונהלי המכללה,  הסכםבכפוף לקיום כל הוראות  .3

 כהגדרתהמרשה בזאת המכללה לסטודנט לגור במעונות במשך "תקופת ההרשאה", 

 ( Xלימודי הסטודנט )סמן 

 

 )   ( מסלול אקדמי

 

 )   ( מכינה אקדמית

 

 )   ( מכינה לבגרות
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להלן( וכן להשתמש בחלקים המשותפים לכל הסטודנטים במעונות, הכל ) 5בסעיף 
 כמפורט וכמוגדר להלן.

 
 רשות למגורים .4

 
הינה הרשאה הניתנת לסטודנט במכללה, כל עוד רשות למגורים, לפי החלטת המכללה,  .א

ורים או בכל חלק ממנו שיוקצה לו, לצרכי מג במעונות הוא סטודנט, לעשות שימוש בחדר
 "(.ההרשאה)להלן:"למטרה אחרת לכל בלבד, ולא 

 
ההרשאה לפי הסכם זה הינה גם הרשות להשתמש בכל מתקני המעונות והשירותים  .ב

 מחשבים, מדפסות, מכונת צילום, אינטרנט אלחוטי במועדון,חדרי המוצעים, ובכלל זה 
  .הסעות מהמעונות למכללה ובחזרה, חדר כביסה, מכונות ממכר, חניה

 
ההרשאה הינה אישית, מוגבלת לתקופת ההרשאה ואינה ניתנת להעברה ו/או  .ג

  במכללה.  לא לסטודנט אחרלאחר, אף  סבהלה
 

מיוחדת שתמונה  הבוועדדון באופן פרטני תי לאשר מגורי ילדים בדירה, דיירבקשת  .ד
 לעניין זה.

 
ע הרשות לפי הסכם זה תפק מכל סיבה שהיא, להיות סטודנט במכללה,דייר חדל ה .ה

 במידי. באופן יהיה חייב לפנות את המעונות דיירמאליה וה
 

בלבד. הנהלת המעונות רשאית להפסיק את בר רשות במעונות הוא של  הדיירמעמד  .ו
 .הסכם ובתקנוןבמעונות בכל עת שהיא, הכול כקבוע בההרשאה לגור 

 
או כל חוק אחר /"(, והחוק)להלן: " 1972 –חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( תשל"ב  .ז

על יחסי הצדדים בעתיד, לא יחולו  חקקיאו י/היום ו תקףאשר שמטרתו הגנה על דיירים, 
  בהסכם זה.

 
הסטודנט מצהיר כי ידוע לו, והוא מסכים לכך, כי יורשה לגור בחדר מסוים בדירה  .ח

מעת (, וכי הנהלת המעונות רשאית לשנות "מקום ההרשאה"מסוימת במעונות )להלן: 
ו/או  הדירה להעביר את הסטודנט מחדר אחד לשני בתוך ואת מקום ההרשאה,  לעת

 בלעדי.לדירה אחרת בתוך המעונות, לפי שיקול דעתה ה
 

 תקופת ההרשאה .5
 

לשנת נובמבר לחודש  01 מיום  חודשים, 9  למשך הינה  זה הסכםתקופת ההרשאה לפי  .א
 "תקופת ההרשאה"(.: )להלן 2023לשנת   יולילחודש  31ועד ליום  2022

 
הודיע על סיום תקופת ההרשאה עוד קודם לסיומה, ל רשאית הנהלת המעונותמובהר כי  .ב

 .פי כל דין-ובתקנון ועל הסכםמהטעמים המפורטים ב
 
 הנהלת המעונות, בהתאם לקריטריוניםהארכת תקופת ההרשאה תעשה בהסכמת  .ג

 פי שיקול דעתה. -ועל  שקבעה
 

 
נספח על  בכפוף לחתימה תיעשהבמעונות הסטודנטים בחופשת הקיץ, הארכת השהות  .ד

תקופת הקיץ יתבצע באמצעות ל דמי ההרשאההסדר תשלום  לתקופת הקיץ. הסכםל
 כפי שחתם הסטודנט בתחילת השנה. ,קבעוראת ה
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החל במועד  תקופת ההרשאה לחופשת הקיץ, על הדייר להודיע כי ברצונו להאריך את .ה

 .1.7.2023 יוםולא יאוחר מ פתיחת הרישום
 

 רשאה ותשלומים שוניםהדמי ה .6
 

"דמי  :לחודש )להלן ₪ 089סך של  דיירתמורת הרשות להתגורר במעונות ישלם ה .א
 .(הרשאה"

 
, לדיירלכל היותר ש"ח  150של חודשית  -בעלות דוחשמל  צריכת דמי ההרשאה כוללים: .ב

שרותי אחזקה, חניה,  ,התחברות לאינטרנט וכבלים מתוך הדירהתשתית מים, ארנונה, 
 .שמירה וגינון

 
דירה בה נמצאה חריגה והמכללה קריאת מונה החשמל בדירה,  תבצעמידי חודשיים  .ג

 הדייריחויב   .לדייר(₪  150ה על סך של צריכה דו חודשית העולכלומר, בצריכת החשמל )
בגין הצריכה החורגת, לפי חלקו היחסי. הסדרת התשלום תעשה  המתגורר בה לשלם

 .מדור שכר לימודב תשלום בהוראת קבע באמצעות
 
יזיה אחזקה של קווי תקשורת מכל סוג )טלווהתקנה ו אינם כולליםדמי ההרשאה  .ד

תשלום  חודשי, תשלום , הפקדת פיקדון או ערובה אחרתלרבות בכבלים ו/או אינטרנט( 
באופן ישיר בכל  יישא דיירה  - בת ציוד כלשהוא, באם יהיה וכיו"בבגין אובדן או גני

 בחיבור לתקשורת. ההוצאות והתשלומים הקשורים
 

 תנאי התשלום .7
  

, סכם זההעל  החתימה במועדהסטודנט מתחייב לשלם את דמי ההרשאה מראש ו .א
 באמצעות הוראת קבע בבנק/הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי.

 

אשר חזרה בלא שנפרעה והמכללה חויבה בסכום ההמחאה או או המחאה קבע וראת ה .ב
מיד את מלוא סכום ההוצאות בהן תישא המכללה כתוצאה דייר הוראת הקבע, ישלם ה

 ₪. 35לה בסך של ובתוספת הוצאות עמ ,מכך, על פי קביעתה
 

לרכוש אחר או  שנגרם במעונותנזק בגין  תשלום דמי הרשאה או חוב דיירלא הסדיר ה .ג
הגשה  ובכלל זה נוע ממנו שירותי סטודנטלמ תהיה המכללה רשאית של המכללה,

 זכאות לתואר. ועיכוב ציונים  ,לבחינות
 

הפרה של הסכם זה הווה מ ,אי הסדרת תשלום דמי ההרשאה או תשלום בגין נזק שנגרם .ד
מגורי הדייר המפר  פינוי מיידי שלהפסקת ההרשאה לאלתר ומצד הדייר ויגרור 

 מהמעונות.
 

תקופת  תוךלהעלות את דמי ההרשאה בשיקול דעתה הבלעדי, המכללה רשאית, לפי  .ה
, העלאה כאמור לפי התייקרות אחזקת המעונות והשירותים הניתנים בהם ,ההרשאה

 .מראש דיירתובא לידיעת ה
 

( 01.11.2022למעונות )  לאחר מועד הכניסה הרשמי נחתם הסכם ההרשאה ככל ש .ו
 :ישולמו דמי ההרשאה, כמפורט להלן
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עבור הרשאה מלאים  דמי םלחודש ישול 14 -ל 1-ה בין ככל שיכנס הדייר למעונות  (1)
 אותו חודש.

עבור דמי הרשאה  לחודש, ישלם מחצית 31 -ל 15 -הלמעונות בין  דייריכנס הש ככל (2)
 חודש. אותו

 
 ביטול הרשמה למעונות: ז.               

 
הסטודנט מבטל את הרשמתו למעונות הסטודנטים מסיבה כלשהי לאחר ככל ש (1)

בסך  ביטולובטרם כניסתו למעונות הסטודנטים, יחויב בדמי  ה על ההסכם,חתימה
 . ש"ח 150

,  01.11.2022 - החל מיום הסטודנטים הרשמתו למעונותאת הסטודנט מבטל ככל ש (2)
 להלן. 8סעיף המפורט בסדר היחול עליו ה

 
 סיום תקופת ההרשאה .8

 
 הרשאה,לפני תום תקופת ה ,מכל סיבה שהיא הפסקת תקופת ההרשאהבמקרה של  .א

 :שלהלןוראות היחולו ה

הרשאה מלאים  דמי מולויש  - 31.01.2023  -ל 01.11.2022 -ה פינוי המגורים בין  (1)
 .בגין חודש אחד ההרשאה בתוספת תשלום בגובה דמי .פונו המגוריםחודש בו גין הב

תום עד  םבמלואישולמו דמי ההרשאה  -ואילך  01.02.2023 -פינוי המגורים החל מה (2)
 כפי שנחתם בחוזה.תקופת ההרשאה, 

 הוראת הקבע.בתתבצע בתשלום אחד  - גביית יתרת התשלום (3)

        

מתחייב לפנות את הדירה מכל חפציו לא יאוחר מיום סיום תקופת ההרשאה,  דיירה .ב
 באופן המפורט בתקנון המעונות.

 
האריך את חוזה ל ביקש ולא ,במועד סיום תקופת ההרשאהאת המעונות  דיירלא פינה ה  .ג

₪   150של  מוסכם ישלם למכללה פיצוי במועד במיועד לכך,  המעונות לתקופה נוספת,
 , בתוספת הוצאותיה של המכללה כמפורט בתקנון המעונות.יום איחור בפינויכל עבור 

או להארכת תקופת ההרשאה \יובהר כי האחריות לפינוי המעונות במועד ו
במועד, מוטלת על הדייר בלבד, וכי המכללה אינה מחויבת לתת כל התראה או 

 הודעה מוקדמת בגין סיומה הצפוי של תקופת ההרשאה.
 

יר זאת במעונות לתקופת הקיץ, אך לא הסד תקופת ההרשאהלהאריך את מבקש ה דייר .ד
 ,כל יום איחור בפינוי בורע₪   150בסך של  מוסכם פיצוי למכללה במועד וכנדרש, ישלם

 בנוסף על תשלום דמי הרשאה בגין תקופה זו.
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 טיפול רפואי .9

שיקול  לפי יזדקק,הסטודנט מצהיר כי הוא מתחייב לכך שבמידה ובעת שהותו במעונות  .א
דרישת פי  - עלדעת המכללה, לטיפול רפואי או יוצאו בגינו הוצאות רפואיות, ישלם אותן 

 המכללה.

ויסרב לקבל טיפול רפואי או להתפנות למוסד רפואי  היההסטודנט מצהיר ומסכים כי  .ב
 יישא בעצמו באחריות הבלעדית לתוצאות  ,לשם קבלת טיפול רפואי, כדרישת המכללה

כך עקב  לו שיגרם סירובו והמכללה לא תהיה אחראית לשום נזק בריאותי או אחר
 לא תהיה כל טענה כלפי המכללה או מי מטעמה. סטודנטול

עמו במגע   מי שאינו באבה עשוי להידבק שהסטודנט, מצהיר בזאת כי אינו חולה במחלה  .ג
 אישי או קרוב.

האחריות על בריאותו וכי  םאחראי םהמכללה ו/או מי מטעמה אינ הסטודנט מאשר כי .ד
 .עליו בלבדהבלעדית לשמירה על בריאותו חלה 

 
 מגבלה רפואית .10
זקוק להתאמה  , כי הואהמצהיר בטופס הבקשה למגורים במעונות סטודנט .א

בקשתו תבחן ע"י  - מיוחדת במגורים העונות אם מטעמים פיזיים או אחרים
ועדת קבלה למעונות בה חברים מנהל המעונות, יועצת נגישות ודיקנית 

 הסטודנטים.

 הוראות כלליות .11
 
בלתי נפרד נספח ורף כעל תקנון המעונות המצ וכן הסכם זהעל הסטודנט לחתום על ה .א

 הסכם זה.מ
החותם על הסכם זה, מאשר בחתימתו כי הוא מתחייב לקיים את  של הסטודנט בן זוג .ב

 כל תנאי ההסכם והתקנון הנספח לו.
 

זה )לרבות בגין אי תשלום דמי הרשאה, אי סילוק  הסכםבקשר ל דיירדין חוב כספי של  .ג
 תשלומים שונים, אי כיסוי נזקים וכיו"ב( כדין חוב בשכר לימוד. 

 
הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה,  .ד

פה, בין הצדדים, עובר -בעל או בכתבמצג, התחייבות, או הסכמה אשר נעשו, אם נעשו, 
 לחתימת הסכם זה.

 
לא יהיה תוקף לכל שינוי בהסכם זה, או בהוראה מהוראותיו אלא אם כן נעשו בכתב  .ה

 הצדדים להסכם זה.ונחתמו על ידי 
 

התנהגות המכללה לא תחשב כהסכמה ו/או ויתור על איזה מזכויותיה על פי הסכם זה  .ו
מורשה מטעם  נעשו בכתב ובחתימת  רהוויתוו/או על פי כל דין, אלא אם ההסכמה ו/או 

 המכללה.
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

  ______                    ________________                                __________________ 
 הסטודנט/ית               המכללה האקדמית עמק יזרעאל

 ע"ש מקס שטרן           
 

__________________ 
 הזוג בת\ב ן

 
 
 
 .כאחד הסכם זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים*
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 תקנון –נספח א' 
 

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל

 שטרןע"ש מקס 

 ג"פתקנון  מעונות  הסטודנטים לשנת הלימודים תש

מתחייבים לנהוג לפי תקנון זה, בעצם , ואלה דיירי המעונות תקנון זה יחול על סטודנטים שהינם 
 מגורים במעונות הסטודנטים. הסכם חתימתם על 

 הגדרות .1

 -בתקנון זה  

 ;המכללה האקדמית עמק יזרעאל  -" המכללה"
 
 משלם סטודנט מן המניין במכללה, המקיים את חובותיו האקדמיות,  אשר  -"  סטודנט"

 משוםבמועד ושלא הפסיק את לימודיו במכללה, מרצון או את חובותיו הכספיים 
 ;שהורחק

 
 בן או בת זוג של סטודנט המתגורר במעונות החולק איתו דירה המיועדת לזוג.   -  "בן זוג"

 
עם המכללה, החל ממועד קבלת  מגורים במעונותסטודנט שחתם על הסכם    -"     דייר"

 ההרשאה 
 ם תקופת ההרשאה;בפועל ועד לסיו   

 
  המגוריםו ידי המכללה להסדיר ולנהל את השימוש - מי שהוסמך על  -" מנהל המעונות"

 ;במעונות
 

 מבוא .2

במרחב הפרטי והן הן  - מעונותהבתחומי ת התנהגוהאת השימוש ואת  מטרת תקנון זה להסדיר
השמירה על הסדר ועל רכוש המעונות, היא ערובה לאווירה מתוך הבנה כי , במרחב הציבורי

 נינוחה.
 

 .התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועד לגברים ונשים כאחד
 

 במעונותשיבוץ לחדר  .3

ל כ, כהדיירהעדפות שיציג חדר ייקבע על ידי מנהל המעונות תוך התחשבות בלשיבוץ  .א
 .לצרכי המערכת והאפשרויות הקיימות כפוףוב  שתוצגנה

באמצעות  , הבקשה תוגש למנהל המעונות,לדייר שמורה הזכות לבקש לעבור לחדר אחר .ב
משבוע לאחר כניסת הדייר מיד בתחילת שנת הלימודים ולא יאוחר המידע האישית,  תחנת
 לחדר.

תתקבל אלא מטעמים חריגים בלבד ולפי שיקול דעתו  של בקשה שתוגש בחלוף המועד, לא  .ג
 מנהל המעונות.
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כפוף לאפשרויות הקיימות  והדברלהיעתר לבקשה לעבור חדר  מחויבאינו  מנהל המעונות .ד
 דעתו. ולשיקול 

 בכל עת,  להעתיק את מגוריו ממקום אחד למשנהו, דיירלהורות ל מנהל המעונות יהיה רשאי .ה
 .והכול לפי שיקול דעת

 הליך קבלת החדר .4

 .דירת המגוריםבכניסתו למעונות יקבל הדייר במשרד המעונות את המפתחות ל .א

הדייר ישמור על המפתחות ויחזירם למשרד המעונות על פי דרישה, או בתום תקופת  .ב
 המגורים. 

 תמורתם.₪  35אבדו המפתחות כשהם בחזקתו של הדייר, יחויב הדייר בתשלום של  .ג

טופס מצאי של הדירה והחדר, בו מפורטת רשימת הציוד  הדיירקבל , יעם כניסתו לדירה .ד
 והריהוט. 

הדייר יערוך בדיקה של קיומו ותקינותו של הציוד והמתקנים הנמצאים בפועל בדירה  .ה
 .ברשימה מיםוהרשו

תחנת למנהל המעונות באמצעות  מצא הדייר חסר ו/או נזק לציוד ולמתקנים ידווח על כך .ו
יהיה בכך אישור  -לא הודיע הדייר. ממועד קבלת החדרימים  בועלא יאוחר משהמידע 

 לנכונות רשימת המצאי שבדירתו ולתקינותו.

 הריהוט והציוד בדירה .5

תקינותם של המתקנים, התשתיות, והריהוט המצוי בחדר על הדייר מתחייב לשמור  .א
 באזורים המשותפים במעונות.ו

 נהללמ דיירעל כך ה ידווחאו נזק לציוד במהלך תקופת ההרשאה, חסר ו/ לבכל מקרה ש .ב
 .תחנת המידע, באמצעות המעונות בתוך שלושה ימים

פגם ו/או תקלה במתקנים  ונתגלכל שכבתחזוקת המבנה על כל תשתיותיו.  לא יטפל הדייר .ג
 dormsupp@yvc.ac.ilמייל במעונות באמצעות  לאב הביתמיד  דיירהנ"ל, יודיע ה

אלא אם קיבל את הסכמת מנהל , ו/או ציוד מחדר לחדר להעביר ריהוטלא יהיה רשאי דייר  .ד
 המעונות לכך מראש ובכתב.

 מחוץ למעונות.או /ו/או ציוד מחוץ לדירה ו להוציא ריהוטלא יהיה רשאי  דייר .ה

יקבע מסמרים ו/או נעצים ידאג לניקיון קירות חדר המגורים, לא יצבע אותם ולא  דיירה .ו
אשר ירצה לעשות  דייר. שימוש בדבקים מכל סוג שהוא על הקירות והרהיטיםעשה יו/או 

מנהל המעונות ויקבל את אישורו מראש ל יגיש בקשה ,שינויים בעיצוב הפנים של חדרו
 ובכתב.

הכללי  םשהספק הדייר לא יהיה רשאי להכניס למעונות מכשירי חשמל לחימום ו/או בישול .ז
 .מכשיר תקין ועומד בתקן, וזאת בתנאי שהוואט 750 עולה על

 .בתחומי המעונות השימוש במכשירי בישול הפועלים באמצעות אש גלויה אסור בהחלט .ח
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מזה הקיים. או נוסף דייר לא יהיה רשאי לקבוע או לתלות על דלת חדר המגורים, מנעול אחר  .ט
בניגוד מנהל המעונות יהיה רשאי לפרק או להסיר כל מנעול או סוגר אחר שנקבע או נתלה 

 לסעיף זה, ולחייב את הדייר בתשלום הוצאות פירוק המנעול.

בכל דירה/חדר קיים גלאי עשן. פירוק גלאי או שבירת לחצן או כל פעולה אחרת הפוגעת  .י
בעלות הנזק הדייר יובילו לחיוב הפרה חמורה של התקנון, ומהווים במערכת גילוי האש 

 בנוסף לכל סנקציה אחרת.

דייר אשר יימצא כי ערך שינויים בדירה ו/או הכניס ריהוט פרטי ו/או מכשירי חשמל  .יא
יידרש להשיב את המצב לקדמותו,  , מנהל המעונותמראש מאישור שקיבל אסורים, ללא 

 לפי שיקול דעתה של המכללה.הכל  ,לאלתר, ואף בתשלום קנס

ת מצבו של החדר לקדמותו דייר אשר לא נהג בהתאם להוראות מנהל המעונות, ולא השיב א .יב
 תוך חיובו בהוצאותיה, כפי שיקבע על ידה. במקומובתוך הזמן שנדרש, תעשה זאת המכללה 

כנספח   הבטיחות המצורפותהדייר מתחייב לנהוג בשטח המעונות בהתאם להוראות  .יג
 חלק בלתי נפרד ממנו.מהוות זה ו לתקנון

 שמירת ניקיון .6

בדירה  ישמור על ניקיון חדרו ודירתו, כולל השירותים והשטחים המשותפים הדייר .א
 במעונות. ו

משותפים אחראים ביחד ולחוד לשמירת הסדר והניקיון בכל השטחים ה שותפים בדירהכל ה .ב
 בדירה.

תישלח לו אזהרה וייקבע לו תאריך לביקורת  ,שדירתו תימצא מוזנחת או מלוכלכת דייר .ג
 ניקיון.

ועדת המשמעת של ול דייריקורת הניקיון תאפשר הגשת תלונה כנגד העמידה בב-אי .ד
 .המכללה

 .לשטח הדירה אסורה , מכל סוג שהוא,הכנסת אופניים .ה

 ביקורת ותיקון ליקויים .7

ניקיונם ואת  את ערוך ביקורת בחדרים ולבדוקרשאים למנהל המעונות או מי מטעמו  .א
עשה לאחר שמנהל יעמידתם של הדיירים בתנאי הוראות התקנון. הביקורת בחדרים ת

המעונות יידע את הדייר מראש על מועד הביקור, והעמיד את הדייר על זכותו להיות נוכח 
 בחדר במועד הביקור. 

ה דרך תימנת תחשב המכללה כי יידעה את הדייר אם שלחה לו הודע  -ן זה ילעני
 שעות קודם למועד הביקור. 48לפחות , דעהמי

בכל מקרה של תקלה ו/או ליקוי בחדר ובמתקניו, ו/או במקרים בהם נדרש תיקון הליקוי  .ב
בתיקון הליקוי ומועד  המידיבדחיפות, תשלח הודעת טקסט לדייר המיידעת אותו על הצורך 

 שעות. 48 -הודעה כאמור יכול שתשלח אף בהתראה קצרה מ -תיקונו

הודעה מראש, ללא ו להיכנס לחדר בכל עת םרשאיאו קב"ט המכללה מנהל המעונות  .ג
כנה לרכוש או במקרה של סבמקרים בהם קיים חשש ממשי להפרת הוראות התקנון ו/או ג

הנהלת המעונות תיידע את הדייר . אחר,  לפי שיקול דעתם חירוםו/או בכל מקרה  לחיי אדם
 . בדירה שנעשה על הביקור
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תם לחדרי הדיירים, לצרכי לליווי הקבלנים מן החוץ בעת כניס ונות תדאגהנהלת המע .ד
 ותעשה את מרב המאמצים לשמור על פרטיותם של הדיירים. עבודתם.

 אירוח במעונות  .8

 אורח המגיע לביקור, מחויב להשאיר תעודה מזהה אצל השומר בכניסה.  .א

 לילות בשבוע. 2אירוח הכולל לינת לילה לא יעלה על  .ב

 .לשומר בדבר אורחמראש  המארח בהודעה אירוח לינת לילה מחייב את  .ג

ימי האירוח במעונות אצל דייר אחד, לא יוכל להתארח יומיים  2אורח אשר מיצה את  .ד
 נוספים אצל דייר אחר.

המעונות אשר יחליט בעניינם,  עד ד' יזומנו לבירור בפני מנהל  'וראות אשיחרגו מה מארחים .ה
 שיקול דעתו. לפי

 בעלי חיים .9

    כמו כן, אין בחדר המגורים ו/או בשטח המעונות בעל חיים מכל סוג שהוא.  לא יחזיק דיירא. 
 להאכיל בעלי חיים המסתובבים בשטח המעונות.

 החזקת נשק .10

אסורים  -כגון: בנזין, נפט וכיו"ב  ,החזקת כלי נשק ו/או חומרי חבלה ו/או חומרים דליקים .א
 בתכלית האיסור. 

לאחר הצגת רישיון יורשה להחזיק את כלי הנשק בחדרו, נשק ברישיון, המחזיק  דייר .ב
של  החזקתוכפוף לבו , כל זאתקבלת אישור עקרוני ממנהל המעונותולהחזקת נשק בתוקף, 

 בחדר המעונות בכספת מחוברת לקיר.  כלי הנשק

 בתכלית האיסור להשאיר נשק ללא השגחה. אסור .ג

ולאחר הצגת אצל השומר כניסת אורחים עם נשק תתאפשר רק באישור חתום של המארח  .ד
 רישיונות כנדרש.

 עישון .11

 .אסור העישון במעונות במקומות ציבוריים .א

מעשן, ובלבד שיש בו סידורי אוורור הבחדר מגורים שבו מתגורר הדייר העישון יותר,  .ב
 . והמעונות בחלקים אחרים של הדירהנאותים והעישון אינו גורם למטרד לשאר השותפים 

 

 .יוטל קנס כספיציבורי מרחב ההמעשן בעל המפר הוראה זו ו .ג

 בעלות חיוב המכללה.המעשן  יחויב הדייר  - והופעלה קריאת גלאי עשןהיה  .ד
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 איסור שימוש בסמים ואלכוהול ,איסור משחקי הימורים .12

אין לקיים בתחומי המעונות, במרחב הפרטי או הציבורי, משחקים אסורים, הגרלות  .א
 .1977 -חוק העונשין, תשל"זבוהימורים כמשמעותם 

 אין להחזיק במעונות בחומרי נפץ ו/או חומרי חבלה אחרים. .ב

דייר אשר יימצא בגילופין אסור,  -השימוש בסמים ובמשקאות משכרים בתחומי המעונות .ג
בתחומי המעונות ייקנס בקנס כספי ויורחק מהמעונות עד להחלטת ת סמים או תחת השפע
 ועדת משמעת.

 חניה .13

תו חנייה של המעונות הודבק רכבם שעל חנייה במעונות אפשרית אך ורק לדיירי המעונות  .א
 . ג"תשפ הלימודים לשנת

 .בלבד מחוץ לשטח המעונות לא יורשו לחנות בשטח החניה אלאאורחי הדיירים  .ב

לשטח החניה תותר באישור השומר בחניה בלבד, ולפרק זמן שאינו עולה  ברכב אורחכניסת  .ג
 על חצי שעה.

 .אסורה , ממונעים ושאינם ממונעים, בבנייני המעונותתחבורהכלי חניה של  .ד

 בשטחי החניה שיועדו לכך מראש בלבד. החניה תתאפשר רק

 כללי התנהגות ומשמעת .14

. פעילות למטרה אחרתלכל טרת מגורים ולא אך ורק למ דיירהרשות למגורים ניתנת ל .א
מסחרית ו/או פעילות פוליטית ו/או כנסים, התקהלות, אספות, הפגנות, חלוקת כרוזים ו/או 

 .כל חומר אחר, אסורה בתכלית האיסור במעונות

, בכל הנוגע להתנהגות, רעש, מי מטעמהלהישמע להוראות הנהלת המעונות, או  דיירעל ה .ב
 המגורים, אש ועישון בשטחי המעונות והשטחים הציבוריים סביבם.ניקיון חדרי 

יג את סולא י בדירה ובמעונות האחרים דייריםינהג בצורה שלא תפריע לנוחות ה דיירה .ג
 גבולם.

יהיה אחראי להתנהגות אורחיו ומבקריו וידאג כי אורחיו ומבקריו יתנהגו כיאות  דיירה .ד
האחרים או להפר את השקט והסדר  דייריםת הויימנעו מלעשות דבר העלול להפריע לנוחו

 במעונות.

 לימודים סדירים ומנוחת סטודנטים מחייבים שקט בחדרים ובשטח המעונות .ה
להימנע מלעשות פעולה כלשהי העלולה  דיירעל ה .בבוקר 09:00עד שעה  23:00משעה 

 .דיירים בשעות אלהלהפריע למנוחת ה

יוכל לעשות זאת רק בכפוף לקבלת אישורו של מנהל המעוניין לקיים אירוע פרטי,  דייר .ו
 . אירועים פרטיים יתקיימו אך ורק במועדון ולא בדירות.המעונות מראש

ניקיון -אשר גרם נזק למעונות או לכל חלק, פריט או ציוד בהם או ללכלוך, זיהום או אי דייר .ז
קוי והשבת המצב יישא בכל ההוצאות הנובעות מתיקון, ני , בכוונה או שלא בכוונה, בהם
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ידי מנהל המעונות וייגבה באמצעות מדור שכר לימוד -לקדמותו. גובה ההוצאות ייקבע על
לוועדת  דיירותשלומים. על פי שיקול דעתו של מנהל המעונות יוחלט אם להגיש תלונה כנגד ה

 המשמעת של המכללה.

המתגוררים  דייריםייחשבו כל ה –כל נזק אשר יתגלה במרחבים המשותפים של הדירה   .ח
אלא אם יודה  ,באותה דירה, כאילו הם גרמו אותו ויישאו בחלקים שווים בהוצאות תיקונו

 ן.תיקוהבעלות  לבדו יחויבבמקרה זה הוא נזק, למסוים כי הוא גרם  דייר

התנהגות אלימה, פיזית או מילולית, תביא להרחקת הדייר לאלתר מהמעונות, ועד לבירור  .ט
 דיקן המכללה.עם מנהל המעונות ו/או 

הפרת משמעת  מהווה, בתקנון זההתנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם הכללים הקבועים  .י
. במקרה של האקדמית עמק יזרעאל המכללה בתקנון משמעת סטודנטים של הכהוראת

או מי מטעמו, ויוחלט אם להביא  ייערך תחקור על ידי מנהל המעונותהפרת משמעת כאמור, 
 המכללה.שמעת של בפני ועדת המ את הנושא

המכללה החלטות זכות ערעור על  לדייר שמורה , עדת משמעתולא הוגשה תלונה לווהיה  .יא
קבע את ני דיקן הסטודנטים. הדיקן יין בפיו/או מנהל המעונות ו/או מי מטעמם לפי הענ

 גובה תשלום הנזק, אשר ייגבה באמצעות מדור שכר לימוד ותשלומים.

 פינוי החדר .15

מכל  ההרשאהסיום , או במקרה של הרשאהבתום תקופת ה ר/הדירה, החדהדייר יפנה את  .א
לגבי תקינות הריהוט והציוד, גם במצב תקין ונקי והוא הדין סיבה שהיא, ויותיר את החדר 

 בלאי סביר מחמת שימוש רגיל. לפרט 

, על ידי אב הבית של המעונות, אשר יאשר דייר, בנוכחות ההחדר/הדירהבעת הפינוי ייבדק  .ב
במידה  על גבי טופס העזיבה.החדר/הדירה את דבר מסירת  דיירתימתו ובחתימת הבח

 ויתגלו נזקים בדירה/בחדר,  יחויב הדייר בגין הנזקים שנמצאו. 

בשכר דירה  יחויבהיוצא לחופשת הקיץ ומעוניין להשאיר את ציודו במעונות בתקופת זו  דייר .ג
 בגין אותה תקופה.מלא 

ים ומחזיק בשני מפתחות מעל שלושה ימי עבודה )כולל יום דייר שנמצא במעבר בין חדר .ד
 קבלת ההודעה ויום ההזדכות(, יחויב בתשלום עבור שני החדרים שהוא מחזיק.

או  לא פינה הדייר את החדר ולא הוציא את חפציו האישיים במועד, רשאי מנהל המעונות .ה
טודנט במקום אחר , להיכנס לחדר, לפנותו ולאחסן את חפציו האישיים של הסמי מטעמו

 םלה לא תהיה אחראית לאובדן החפציבמקרה כזה יוגדר הציוד כנטוש והמכל כראות עיניו.

יום מתום תקופת  30בתוך הציוד לא דרש את  דיירהיה וה ו/או לכל נזק אחר שיגרם להם.
. הציודאת  אסוףימים נוספים ל 14המגורים, תישלח אליו הודעה, שבה תינתן לו אורכה של 

והיא תהא  הציוד לרכוש המכללה יהיה  -דיירגם הודעה זו לא תיענה על ידי הובמידה 
 .רשאית לעשות בו כשלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי

סעיף זה יחויב בתשלום כל ההוצאות שיוצאו בגין ב' ד –א' ו בסעיפיםכמפורט  דיירלא נהג ה .ו
 .דמי הרשאה נוסף של ניקיון ופינוי החדר ובחודש
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 נזקיםאבדות ו .16

, גנבתו ו/או לכל נזק אחר שייגרם הדיירבדן רכושו הפרטי של והמכללה לא תהיה אחראית לא
 החדר.מ יציאתולנעול את הדלתות והחלונות ב באחריותו של הדיירלרכושו. 

  מכשירי כיבוי .17

מכשירים לכיבוי שריפות מותקנים במעונות ומיועדים לכיבוי שריפות בלבד. שימוש במכשירים 
 אסור בתכלית האיסור וייחשב לעבירה חמורה. –למטרות אחרות הנ"ל 

  לוח מודעות .18

לא יורשו פרסומים בעלי פרסומים על לוח המודעות ייעשו אך ורק בתיאום עם מנהל המעונות.  
 מסר פוגעני או פוליטי.

 
 הפסקת תקופת ההרשאה .19

ל הפסקת המעונות ע מנהלשלימודיו במכללה יופסקו מכל סיבה שהיא, יודיע ל דייר .א
, יפנה את חדרו כשבוע מיום הפסקת לימודיו, לאחר חתימה על טופס מידיהלימודים באופן 

המעונות כשהחדר נקי ומסודר, למעט בלאי סביר  מנהלעזיבה וימסור את החזקה בו לידי 
באופן אישי לאב הבית של המעונות, בעת את המפתחות להחזיר הדייר מחמת שימוש. על 

 הפינוי.

בכל  דיירהמגורים עם ה הסכםדיקן הסטודנטים, בהמלצת מנהל המעונות, רשאי לבטל את  .ב
 אחד מן המקרים המפורטים מטה:

מעונות המגורים ב את תנאי הסכםפר את אחד מתנאי תקנון זה ו/או ה דיירבמקרה שה (1
 תקנון המכללה.את ו/או 

 הינו בבחינת סיכון רפואי לדיירי המעונות. דיירעל פי הוראת רופא בכתב, כי ה (2
במקרה של מסירת מידע ו/או פרטים כוזבים ובלתי מדויקים בבקשה למגורים ובשאלון  (3

 הנלווה אליה.
 פר את ההוראות לתשלום דמי ההרשאה והחשבונות בהם הוא חייב. ה דיירבמקרה שה (4
 החיים במעונות.ו/או פגיעה במהלך התקין של  דיירבשל חוסר התאמה חברתית של ה (5
מעורב במעשה פלילי, או שהוגש נגדו כתב אישום בחשד לביצוע עבירה  דיירבמקרה שה (6

קלון או  עמופלילית לבית משפט, או שהורשע בהליכים משמעתיים בגין מעשה שיש 
 מעשה שיש בו משום הפרת הסדר במכללה.

המכללה או  היה מעורב במעשה של אלימות פיזית, לרבות תגרה בשטח דיירבמקרה שה (7
 המעונות.

במעונות עלול לגרום  דיירבמקרה שדיקן הסטודנטים סבור כי המשך שהותו של ה (8
 להפרת הסדר הציבורי או נזק לדיירים אחרים או למכללה ולמתקניה.

לפי שיקול  המגורים במעונות, הסכםבכל מקרה אחר שבו הנסיבות מצדיקות את ביטול  (9
 דעתו של דיקן הסטודנטים.

לערער על החלטת דיקן הסטודנטים, תוך שבועיים מיום שנמסרה לו ההחלטה.  רשאי דיירה .ג
 הערעור יידון בפני נשיא המכללה, אשר החלטתו בעניין תהיה סופית.

עיף , והוראות הסדיירעל כך הודעה בכתב לתשלח כאמור,  המגורים במעונות הסכםבוטל  .ד
 במכללה. דייריו של הכאילו הופסקו לימוד תחולנהבכל הנוגע לפינוי החדר, 

 מידילהתפנות מהמעונות באופן  דיירמנהל המעונות או קב"ט המכללה, רשאים להורות ל .ה
ולתקופה זמנית על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא קיומו של הליך משמעתי, ובלבד שמצאו 
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יודגש כי על הדייר להמשיך  כי נסיבות דחופות ומיוחדות מחייבות לנקוט בפעולה כאמור.
 ולשלם את דמי ההרשאה בגין תקופת הפינוי הזמנית האמורה. 

דמי ההרשאה בגין  , אשר מכול סיבה שהיא, התבקש לפנות את המעונות, לא ישלם את דייר .ו
 שבו בוצע הפינוי י תקופת ההרשאה החל מהחודש העוקביתרת חודש

 כללי .20

. כל שינוי ול שיראהמנהל המעונות זכאי לשנות תקנון זה, או להוסיף על האמור בו בכל עת  .א
ויכנסו לתוקף ביום  , באישור הדיקןוהוספה ייעשו לאחר התייעצות עם ועדת מעונות

 פרסומם על לוחות המודעות של המעונות.

יידעו להעריך  הנהלת המעונות מקווה כי הסטודנטים ימלאו בקפידה אחר הוראות התקנון, .ב
וירה ואת המפעל החשוב שהוקם לטובתם, ישמרו על המעונות, ישתדלו להשרות בהם א

 תרבותית והרגשת בית וייהנו בעת שהותם במכללה.

אין תקנון זה סותר את הכלל, כי המעונות ומוסדות המכללה הנוגעים בדבר, רשאים לגבות  .ג
על נזק שנגרם על ידיהם לרכוש תמורה מלאה או חלקית מסטודנט או מקבוצת סטודנטים 

 .המכללה, בלי להזדקק להליך משמעתי

התקנון אינו בא לגרוע או להתערב באחריות או חובה של סטודנט כלשהו לפי כל דין במדינת  .ד
 ישראל או לפי תקנון המשמעת של הסטודנטים במכללה, אלא להוסיף עליהם.

האקדמית עמק יזרעאל  המכללה כל ההוראות והתקנות שמפרסמת ותעל הסטודנט חל
 בתקנוניה.

 

 
 במלואו והנני מתחייב/ת לנהוג לפיו.תקנון מעונות הסטודנטים הנני מצהיר/ה כי קראתי בעיון את 

 :_________________              ת.ז._______________________ הסטודנטשם 

 ________תאריך:____________               ___חתימה:__________________            

 

  ___________ת.ז ___________                 __________________ :הזוג בת\בן           

  ____חתימה: _________________           
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 בטיחות הוראות

 בטיחות בחשמל .1

שקעים גלויים, חוטים ליקויים בתשתית החשמל כגון במקרה של  חשמלאין לעשות שימוש ב .א
 או מפסקים שבורים או פגומים. 

חל איסור מוחלט לעשות שימוש במוצרי חשמל לא תקינים או מוצרי חשמל שנאסרו  .ב
 מפורשות בתקנון המעונות.

חל איסור מוחלט על עריכת שינויים במערכת החשמל בדירה ובכלל זה הזזת שקעים ו/או  .ג
 הוספת שקעים.

 .מכל סוג שהוא או ליד תנור אין לייבש בגדים על תנור .ד

 אין לעשות שימוש במוצרי חשמל אלא בהתאם להוראות השימוש בהם. .ה

 סכנת שריפה .2

 אין להשאיר בתחומי הדירה או המעונות נרות דולקים או סיגריות  ללא השגחה. .א

ביציאה מהדירה ובפרט להקפיד על כיבוי תנורים מכל  חשמל יש להקפיד על כיבוי מכשירי .ב
 סוג שהוא וכיריים.

על הכלי אלא לכסות את כלי  ,אין לשפוך מים סיר או כלי טיגון של התלקחות שמן במקרה ב .ג
 . מגבת או כל כיסוי ,בעזרת מכסההטיגון 

ממנו ואת אמצעי כיבוי  ודרכי ההימלטות האפשריות מעונותלהכיר את מבנה ה על הדיירים .ד
 .האש שבמבנה

 עשה בעת שריפה בלבד.ייהשימוש במטפים  .ה

 .חשמל לקומהה יש להפסיק תחילה את זרימת  ,שריפהבמקרה של כיבוי  .ו

 זהירות במבנה  .3

 יא, לטפס או לשבת על אדני חלונות.מכל סיבה שה גג המעונותלעלות על  אין .א

 .םניקיונגם לא לצורך  או כל חלק מהםחל איסור מוחלט על פירוק חלונות או רשתות  .ב

במכללה על כל חפץ או אדם חשוד על הדיירים להודיע למנהל המעונות או קצין הביטחון  .4
 בתחומי המעונות או בסמוך להם.

 
 

 
 .כאחד הסכם זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים*

 


