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ביטול ההודעה על ביטול החוזה– סטודנטים שהודיעו על ביטול החוזה שלהם
ומעוניינים לחזור בהם יהיו רשאים להודיע עד ה-5 במאי על ביטול הביטול, ובדרך זאת
להמשיך לגור במעונות עד תום תקופת החוזה, תוך קבלת ההנחה המפורטת בסעיף

#2 להלן.
 הטבה זאת תינתן לסטודנטים שטרם החזירו את המפתח. מי שהחזיר את המפתח
יהיה רשאי לפנות בבקשה לרכז המעון לשכור מחדש חדר, ובמקרה כזה יעשה מאמץ

להחזירו לחדר המקורי שלו.

עיקרי חבילת ההטבות לדיירי המעונות שהם
סטודנטים מן המניין של האוניברסיטה

העברית:
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הנחה– מעבר להנחה שכבר ניתנה על שכר הדירה של חודש מאי, האוניברסיטה
תעניק לדיירי המעונות (סטודנטים מן המניין בעברית) הנחה לחודשים יוני ויולי
האוניברסיטה תשקול בחיוב להאריך את מתן ההנחה עד תום תקופת החוזה, ה-10

בספטמבר, וזאת בהתאם להתפתחויות בנוגע לחזרה לשגרה.

המשך בעמוד הבא...

שיעור הנחה סוג תואר

תואר בוגר                                                   15%
תואר מוסמך/דוקטורט                                10%
דיור משפחות בוגר                                       10%
דיור משפחות מוסמך/דוקטורט                    5%
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הטבה לנשארים במעונות - יודגש כי הסטודנטים שיישארו במעון שלהם עד תום
תקופת החוזה יהיו זכאים לעדיפות בתשפ"א בקבלת חדר באותו מתחם בו הם שוהים

השנה, וזאת בכפוף להרשמה מוקדמת.

עיקרי חבילת ההטבות לדיירי המעונות שהם
סטודנטים מן המניין של האוניברסיטה

העברית:
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שדרוג החדר ללא עלות – סטודנט הגר בדירת יחיד במעונות מפלסים יוכל לעבור
לדירת יחיד שלא במעונות מפלסים וזאת ללא תוספת עלות (על בסיס מקום פנוי

ובמגבלות הכללים החלים ביחס לקורונה), ובתנאי שהדייר ישלם עבור הדירה לאורך
 כל תקופת החוזה. במקרה ועלות הצריכות (מים, חשמל וכו') תהיה גבוהה יותר במעון

 החדש, הדייר ישא באותן עלויות גבוהות יותר.

 
 

בברכה, 
גיא הרפז, דיקן הסטודנטים

אדריאן קרמר, מנהל המעונות. 
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הארכת המועד לביטול החוזה- על פי חוזה מעונות, מועד ביטול החוזה חלף. 

עם זאת, האוניברסיטה תאפשר למי שירצה להודיע עד ה-5 במאי על ביטול החוזה.
במקרה כזה הדייר המבטל יצטרך לשלם על פי החוזה המקורי (חודש ממועד הודעת

הפינוי+ שבוע), ויהיה עליו לפנות את חדרו תוך חודש ממתן הודעת הביטול.


