שכר הדירה במעונות
שכר הדירה נגבה בהוראת קבע באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון שממלא כל סטודנט בתחילת לימודיו ,והוא צמוד למדד המחירים לצרכן
המפורסם ב 51 -בכל חודש .סטודנט שהתגורר במעונות החל מה 5 -לחודש ועזב עד ל 51-בו ,ישלם עבור חצי חודש .סטודנט שפינה את חדרו
החל מה 51 -לחודש ועד לסוף החודש ,ישלם עבור חודש מלא.
התשלום למעונות ייגבה ב  51 -לכל חודש ,עבור אותו החודש.
הסכום בטבלה המצ"ב כולל:
.5שכ"ד לפי סוג המעון.
 2הוט  -כבלים.
 3הוט  -אינטרנט.
התעריפים נכונים עבור סטודנטים ישראליים
לאוכלוסיות הבאות קיימת תוספת מחיר כלהלן:
בתר דוקטורנטים  ,51% -תלמידי בי"ס בנל"א  /תכנית טים  ,51% -סגל זוטר 01% -
The current rates listed are only for Israeli students.
For the following types of students as listed below, there is an additional increase in the fees.
It is listed as an increase per percentage of the current rate:
Post-doctoral students - 15%
International school students / TeAMS program - 25%
Junior faculty - 30%
התשלום למעונות אינו כולל:
 5חשמל  -במעונות מזרח חדש ,מזרח ישן ,סנט ,נווה אמריקה ,קסל ,בבניינים ממוזגים בקנדה ,סגל זוטר וכפר המשתלמים.
כל המעוניין לפנות בשאלות וברורים בנושא מניית החשמל ,תשלומי החשמל וכו' ,יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לרועי ,בכתובת:
.hashmal.meonot@dp.technion.ac.il
כל הפניות תיבדקנה והתשובות תשלחנה במייל חוזר .ניתן להשאיר מספר טלפון להתקשרות בחזרה ,וכן לקבוע פגישה במידת הצורך.
למידע בנושאי עלויות החשמל ואופן חישובן
.5מים  -במעונות מזרח חדש ,סגל זוטר וכפר המשתלמים.
בגביית שכר הדירה למעונות מטפלת מחלקת חשבונות סטודנטים.
פרטים נוספים ניתן לקבל אצלם בטלפון ,10-5551111 :או להגיע בשעות הקבלה בימים א'-ה' ( )50:11-55:11לבנין אולמן קומה  0בטכניון.
לדוגמה מוצגת טבלת שכר הדירה במעונות ,לסמסטר חורף תשע"ד שתעודכן על פי המדד:
גוש טכניון תחתון ,עליון ושער מזרח Lower, Upper ,East Village
 010ש"ח

 0בחדר ׁ(מכינה)

 115ש"ח

 5בחדר

 150ש"ח

משופצים  5 -בחדר

 155ש"ח

סנט  5 -בחדר

 510ש"ח

נוה אמריקה –  5בחדר(ממוזג) Neve America-1 in a room

 5,051ש"ח סנט – זוגות
 5105ש"ח ויטרינות

Three in a room
Two in a room
Meshpazim - 1 in a room
Senat-2 in a room

Senat-couples
Vitrine

 5151ש"ח זוגות/משופץ שלון

Shalon-couples

 5000ש"ח זוגות שלון

Shalon-couples

 5051ש"ח זוגות פלם ביץ'
 5151ש"ח משפחות שלון  -מיוחד
 510ש"ח

שלון  -בודד

 515ש"ח

מזרח – חדש – אחד בחדר

 551ש"ח

מזרח – ישן – אחד בחדר

Palm-Beach-couples
Shalon - families- special
Shalon - 1 in a room
New East-1 in a room
Old East-1 in a room

Old East-couples

 זוגות-  ישן-  ש"ח מזרח5,115

New East-couples

 ש"ח מזרח חדש – זוגות5,005

New East-families

 חדש – משפחות-  ש"ח מזרח5,155

New East b-couples

) זוגות (קרקע- ' ש"ח מזרח חדש ב5,015

Canada Village גוש קנדה
One in a room
One in a room + aircondition
Gross - couples

)גרוס+ בחדר (קנדה5

 ש"ח500

בודדים ממוזג

 ש"ח150

 ש"ח גרוס – זוגות5,000

Migdalim A - families

 ש"ח מגדלים א' – משפחות5,151

Migdalim B - couples

 ש"ח מגדלים ב' – זוגות5,000

Migdalim C - Graduate
Student

מגדלים ג' תארים מתקדמים

 ש"ח515

Graduate Student Village כפר משתלמים
rooms 5 - Couples
Couples/Families - 3 rooms
Families - 4 rooms

 חדרים5 - ש"ח זוגות5155
 חדרים0 - משפחות/ ש"ח זוגות5501
 חדרים0 -  ש"ח משפחות5105
Housing Staff - מעונות סגל זוטר

new - Couples
Families - new

 חדשים- זוגות

5051
ש"ח

 חדשים-  ש"ח משפחות5151

student Old - Couples

 ותיקים-  ש"ח זוגות5515

student Families - Old

 ותיקים-  ש"ח משפחות5005
Kessel dorms גוש קסל

One in a room

 בחדר5

Two in a room

 בחדר5  ש"ח151

One in improved room

) בחדר (משופר5

 ש"ח155
 ש"ח515

Couples

 ש"ח זוגות5,055

Families

 ש"ח זוגות עם ילדים5,515

