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מידע והנחיות כלליות למילוי טופס בקשה לזכאות
למגורים במעונות הסטודנטים
ההרשמה למגורים במעונות נעשית בשני שלבים:
 . 1בשלב ראשון יש להגיש בקשה לזכאות למגורים במעונות.
 . 2בשלב שני על סטודנטים שיקבלו הודעה כי נמצאו זכאים למגורים במעונות ,להירשם
למגורים במעונות.
נא קראו בעיון את ההנחיות לפני הגשת הבקשה לזכאות.
הגשת הבקשה לזכאות מחייבת צירוף כל המסמכים הנדרשים ,וללא צירוף המסמכים הנדרשים
הבקשה עשויה להידחות.
** שימוש בלשון זכר במסמך זה נעשה מטעמי נוחות בלבד ,ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

הסברים והנחיות להגשת הבקשה
הכניסה לטופס המקוון תיעשה דרך אתר האינטרנט של המכון באמצעות שם המשתמש והסיסמה
שקיבלת מהמכון ,בלחיצה על הקישור – "מעונות סטודנטים – הגשת בקשה לזכאות למגורים
במעונות".
במהלך מילוי הטופס ניתן לנווט בין המסכים השונים ,לסמן את התיבות הרלוונטיות ולצרף קבצים.
ניתן לשמור את טופס הבקשה תוך כדי מילויו ולהמשיך במילוי הטופס במועד מאוחר יותר.
הגשת הבקשה באופן סופי תעשה באמצעות לחצן "הגשת הבקשה" .טרם הגשת הבקשה יש להשלים
את מילוי הטופס כולו ,כלומר – לענות על כל שאלות החובה ולצרף את כל הקבצים הנדרשים.
לאחר הגשת הבקשה תשלח לכתובת הדוא"ל של הסטודנט המעודכנת במערכת המכון ,הודעה
אוטומטית שמאשרת את קליטת הבקשה במערכת .אם לא מתקבלת הודעה כאמור בתוך  48שעות
ממועד הגשת הבקשה ,יש לפנות אל המכון בדוא"ל.dorms@hit.ac.il :
לתשומת ליבכם – בתחתית טופס הבקשה כלולה הצהרה לפיה כל הפרטים שמולאו נכונים.
מסירת נתונים לא נכונים בטופס הבקשה ,עשויה להיחשב לעבירת משמעת ,וכן עשויה להוביל
לאבדן הזכאות לרישום למעונות .המכון יערוך בדיקות מדגמיות לבדיקת אמינות הנתונים.
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בדיקת הזכאות
בהתאם לפרטים שיימסרו ולמסמכים שיצורפו במסגרת הבקשה לזכאות למגורים במעונות ,המכון
ינקד וידרג את הסטודנטים שיגישו בקשות לזכאות.
הזכאות למגורים במעונות תקבע לפי מספר המקומות הפנויים במעונות ,וניקוד ו דירוג הסטודנטים.
הניקוד והדירוג ייעשה בהתאם לקריטריונים המפורטים בתחתית מסמך הנחיות זה.
במסגרת הגשת הבקשה על הסטודנטים לציין את סוג החדר במעונות שהם מעדיפים להתגורר בו
במעונות .העדפת הסטודנטים שיימצאו זכאים תימסר למפעיל המעונות ,ואולם שיבוץ הסטודנטים
לחדרים השונים תיעשה על ידי המפעיל ובהתאם לשיקול דעתו ולאילוצי המקום במעונות.
במסגרת הגשת הבקשה יוכלו הסטודנטים לציין אם הם מבקשים להירשם לחדר במעונות המותאם
לבעלי מוגבלות.

מועדים
א( כל סטודנט במכון ,או סטודנט שהתקבל ללימודים במכון יוכל להגיש בקשה לקבלת הרשאה
למגורים במעונות ,עד למועד המפורסם באתר .לא תהיינה הארכות ,ולאחר מועד זה ההרשמה
תיסגר.
ב( הודעת זכאות למעונות תישלח לסטודנטים שנמצאו זכאים בהתאם למועד המפורסם באתר.
ג( סטודנטים שנרשמו אך לא קיבלו הודעת זכאות מהמכון ,יכללו ברשימת המתנה ,ובמקרה של
ביטול הרשמה עשויים להיכלל ברשימת הזכאים ,בהתאם לניקוד הממתינים.
ד( בכפוף להיוותרות מקומות פנויים במעונות ,המכון עשוי לאפשר הגשת בקשות לזכאות למגורים
במעונות ,גם לאחר מועד ההרשמה ,והודעה בעניין תפורסם.
ה( לאחר קבלת הודעת זכאות מהמכון ,יקבלו הסטודנטים הזכאים הודעת זכאות ממפעיל
המעונות )סולל בונה( ,שתכלול הנחיות לרישום מקוון למגורים במעונות ,לרבות חתימה על כתב
הרשאה )חוזה( ועל תקנון המעונות ,מסירת הרשאה לחיוב חשבון בנק ,ותשלום פיקדון.
ו( על הזכאים למגורים במעונות להשלים את הרישום למעונות ,עד למועד המפורסם באתר או
עד מועד אחר שיימסר בהודעת הזכאות מהמפעיל .רישום במועד למעונות בהתאם להנחיות
מפעיל המעונות מהווה תנאי למגורים במעונות ,וסטודנט שלא ימלא בקפדנות אחר ההנחיות
והמועדים הקבועים בהודעת הזכאות מהמפעיל עשוי לאבד את זכאותו למגורים במעונות.
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קריטריונים לזכאות למגורים במעונות
)א( כל סטודנט במכון ,או סטודנט שהתקבל ללימודים במכון ,רשאי להגיש מועמדות למגורים
במעונות.
) ב( בקביעת העדיפות בין הנרשמים תינתן עדיפות לסטודנטים בהתאם לקבוצות המפורטות בסעיף
זה למטה )עדיפות ראשונה לקבוצה ) ,(1לאחר מכן קבוצה ) (2וכן הלאה( ,באופן ש רק לאחר
רישום כלל הסטודנטים שנרשמו ונמנים עם קבוצה ) (1תיבחן מועמדות סטודנטים מקבוצה
) ,(2וכן הלאה.
ואלה הן הקבוצות:
) ( 1סטודנטים מן המניין במכון ,ללימודי תואר ראשון ,העתידים ללמוד בשנת הלימודים
הרלוונטית ,תוכנית לימודים שנתית בהיקף מלא.
) ( 2סטודנטים מן המניין במכון ,ללימודי תואר ראשון ,העתידים ללמוד בשנת הלימודים
הרלוונטית ,תוכנית לימודים בהיקף  60%ומעלה.
) ( 3סטודנטים מן המניין במכון ,ללימודי תואר שני.
) ( 4סטודנטים במכון או שהתקבלו ללימודים במכון בכל סטטוס אחר שאינו נמנה עם קבוצות
 1-3לעיל )למשל ,סטודנטים המשלימים נקודות זכות חסרות(.
)ג( סדר העדיפות בין הנרשמים בתוך כל קבוצה מבין הקבוצות האמורות לעיל ,ייקבע בהתאם
לניקוד שיינתן לפי הקריטריונים המפורטים בטבלה שלהלן:
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קריטריון

ניקוד

מרחק בית מגורי הורי הסטודנט
מהמכון

0-40

קיומה או היעדרה של משפחה
בישראל

0-15

ותק לימודים במכון

0-12

ותק במעונות

0-8

השתייכות לאוכלוסיות מיוחדות

0-5

גולומב  ,52ת.ד 305 .חולון 5810201
טל'03- 50265 38 :
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הערות
•

מפתח מרחק –  0.15נקודות עבור
כל ק"מ נסיעה עפ"י המרחק הקצר
להגעה למכון באמצעות רכב.

•

סטודנט ששני הוריו לא גרים
בישראל או יציג אישור כי גדל
במסגרת חוץ-ביתית )דוגמת
אומנה( ,זכאי לניקוד מקסימלי
ברכיב זה.

•

 10נקודות – לסטודנט שאין לו לכל
הפחות הורה אחד שמתגורר
בישראל;

•

 15נקודות – לסטודנט שאין לו לכל
הפחות הורה אחד שמתגורר
בישראל ,וגם אין לו קרוב משפחה
אחר מדרגה ראשונה או שנייה
המתגורר בישראל )ולעניין זה –
אח/ות ,הורה של הורה ,אח/ות של
אחד מהוריו(;

•

 12נקודות – שנה א;

•

 9נקודות – שנה ב;

•

 6נקודות – שנים ג ,ד;

•

הכוונה לשנת הלימודים
שלקראתה מתבצע הרישום
למעונות ,ולא לשנת הלימודים בעת
הרישום.

•

סטודנטים לקראת תואר שני או
משלימים ,לא יקבלו ניקוד
בקטגוריה זו.

•

סטודנט שטרם התגורר במעונות –
 8נקודות

•

סטודנט שהתגורר במעונות שנה
אחת בלבד –  5נקודות

•

 5נקודות – לסטודנט הנמנה על
אחת האוכלוסיות הבאות:
הערבית או הדרוזית או הצ'רקסית
או הוא או אחד מהוריו נולד
באתיופיה או החרדית )כולל
יוצאים בשאלה( או עולה חדש.
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מוגבלות משמעותית

0-8

•

 8נקודות – לסטודנט המציג אישור
על כך שהוא עומד בהגדרת אדם
עם מוגבלות משמעותית לפי
התוספת הרביעית לחוק שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות,
תשנ"ח) 1998-ראו טבלה למטה(.

סטודנט המוכר ע"י דיקאנט
הסטודנטים כזכאי לסיוע כלכלי )ע"י
המכון עצמו( או סטודנט המקבל
סיוע כלכלי במסגרת תוכנית חיצונית
המוכרת ע"י דיקאנט הסטודנטים

0-7

•

 – 5סטודנט המקבל סיוע במסגרת
תוכנית חיצונית;

•

 – 7סטודנט המקבל סיוע כלכלי
מהמכון;

הצטיינות אקדמית

0-5

•

 5נקודות – סטודנט לתואר ראשון
שממוצע הציונים שלו ,בשנת
הלימודים האחרונה ,או במהלך כל
לימודיו ,לפי הגבוה ,עולה על .90

ניקוד מסכם

100

) ד( בסמכות הנהלת המכון לקבוע כי לקבוצה מסוימת או קבוצות מסוימות – ובפרט סטודנטים
ממדינות זרות הלומדים במכון בעקבות הסדרי שיתוף פעולה של המכון עם מוסדות אקדמיים
במדינות זרות ,לרבות חילופי סטודנטים – תישמר ותוקצה מכסת מקומות במעונות שלא
תוקצה לרישום על פי האמור לעיל ,וזאת על פי החלטת הנהלת המכון בהתאם לשיקוליה.

גולומב  ,52ת.ד 305 .חולון 5810201
טל'03- 50265 38 :

52 Golomb St., Holon 5810201 Israel
Tel: 972 -3 -502- 6538

email: dorms@hit.ac.il

www.hit.ac.il/sites/dorms

בקשת זכאות למגורים במעונות הסטודנטים

פברואר 2022

טבלת תנאים להכרה בסטודנט כבעל מוגבלות משמעותית
סטודנטים יוכרו כבעלי מוגבלות משמעותית אם יציגו אישור על התקיימות התנאים המפורטים
להלן:
הגורם שברשותו המידע

תנאים שמתקיימים באדם עם מוגבלות לעניין היותו עובד או מועמד
עם מוגבלות משמעותית

 .1המוסד לביטוח לאומי,
משרד הביטחון ,רשות
המסים בישראל ,משרד
הבריאות

גורם שהוסמך לאשר נכות לפי כל דין אישר לגביו בכתב שדרגת נכותו
היא  40%לפחות; לעניין זה יראו קביעת אחוזי מוגבלות בניידות לפי
הסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף  9לחוק הביטוח הלאומי
]נוסח משולב[ ,התשנ"ה ,1995-כקביעת דרגת נכות בידי גורם מוסמך
כאמור.

 .2המוסד לביטוח לאומי,
משרד הביטחון ,רשות
המסים בישראל ,משרד
הבריאות

גורם שהוסמך לאשר נכות לפי כל דין אישר לגביו בכתב שדרגת נכותו
היא  20%לפחות ,ומתקיים בו אחד מאלה:

המוסד לביטוח לאומי

) (1הוא הוכר כזכאי לשיקום תעסוקתי מחמת מוגבלות לפי פרקים ה'
או ט' לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה;1995-

משרד הביטחון

) (2הוא משוקם או זכאי לשיקום תעסוקתי לפי חוק הנכים )תגמולים
ושיקום( ,התשי"ט] 1959-נוסח משולב[;

משרד הכלכלה והתעשייה ) (3הוא משתתף או השתתף בתכנית תעסוקה לאנשים עם מוגבלות
מטעם משרד הכלכלה והתעשייה.
 .3משרד הכלכלה
והתעשייה

הוא הוכר כזכאי לשכר מינימום מותאם לפי סעיף )17ב( לחוק שכר
מינימום ,התשמ"ז.1987-

 .4משרד הרווחה
והשירותים החברתיים

הוא הוכר כזכאי לשירותי רווחה מחמת מוגבלותו בידי האגף לטיפול
באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ,השירות לטיפול באדם עם
אוטיזם או אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
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