בס"ד ,תשע"א

חוזה שכירות
יש לשים לב לעדכונים!
לכבוד___________________________
אני שמחה להודיעך כי התקבלת לדירת המעונות של מכללת שאנן לשנה"ל תש"עא.
לפי החלטת ההנהלה ,שכר הדירה לשנה"ל זו נקבע לסך של  ₪ 4000בלבד .ניתן לחלק את הסכום ל10-
תשלומים ,החל מחודש ספטמבר .דמי ההרשמה יזוכו מהתשלום העשירי.
הוצאות חשמל ,מים וגז יחולקו בין הדיירות .כל חשבונית שתגיע המכללה תשלם ותחייב כל סטודנטית
בחו"ז של הבת.
ע"מ לשריין את מקומך במעונות ,עליך להסדיר את תשלום שכר הדירה עם מנהלת חשבונות המכללה
ליאורה עד י"א באלול  .31.8.2010לא נוכל להבטיח מקום במעונות למי שלא טיפלה בהסדרי התשלום עד
לתאריך זה.
המכללה מאפשרת אחת משלושה אמצעי תשלום:
 .1תשלומים בכרטיס אשראי
 .2הוראת קבע
 .3צ'קים חודשיים דחויים
כמו כן ,יש לחתום על חוזה ולהחזירו למכללה ,לידי דיקנית המכללה.
אין כניסה למעונות ללא הסדרת התשלום השנתי הנ"ל וחתימת החוזה.
לאחר הסדרת תשלום וחתימת חוזה ,יש לפנות ביום הראשון ללימודים לדיקנית לקבלת מפתח .אין כניסה
לדירה לפני תחילת שנת הלימודים.
במידה והמגורים במכללה לא יהיו לאורך כל השנה יהיה עליך לשלם חודש נוסף מהחודש בו תסיימי את
מגוריך בדירת המכללה .עליך להודיע שלושה חדשים מראש על סיום מגוריך בדירה.
בברכה,
נחמה טיטלבוים
דיקאנית

רח' הים התיכון  ,7ת.ד ,906 .קרית שמואל ,חיפה 26109
טלפון 04-8780000 :פקס04-8714445 :
Email: shaanan@shaanan.ac.il

בס"ד

חוזה שכירות
מגורים בדירת המכללה – שנה"ל תשע"א

הריני מתחייבת בזאת לקיים את הסעיפים הבאים:
א.

אין להעביר את מפתח הדירה לשום גורם אחר לרבות סטודנטית הגרות בדירה ו/או הלומדת
במכללת שאנן.

ב.

אין לארח חברות ללינת לילה לרבות סטודנטית הלומדת במכללת שאנן ללא אישור מראש )גם לא
לינה חד-פעמית(.

ג.

אין להכניס בנים לדירה ,גם לא בשעות היום.

ד.

יש לשמור על ניקיון הדירה ועל הרכוש שבדירה במהלך שנת הלימודים.

ה.

יש לשמור על השקט ועל התנהגות הולמת סטודנטית מכללת שאנן.

ו.

בכל מקרה של נזק שיגרם כתוצאה מרשלנותי ,עליך לפצות את המכללה בסכום הנזק.

ז.

שכר הדירה לשנת הלימודים תשע"א נקבע לסך של  .₪ 4000הוצאות חשמל ,מים וגז יחולקו בין
הדיירות  .השכרת מקום במעונות היא עד סיום מבחני סמסטר ב' של שנה"ל זו .רק בסיום תשלום
עשרה תשלומים אזוכה בדמי ההרשמה בתשלום האחרון.

הצהרה:
קראתי את התנאים הנ"ל ואני מסכימה לתנאים המתוארים בדף התחייבות זה.
ידוע לי כי אי-קיום אחד הסעיפים הנ"ל יגרום לבטול מיידי באפשרותי לגור במעונות המכללה.

שם מלא _____________________________ ת.ז___________________ .
חתימה ______________________________ תאריך _________________
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