טופס בקשה לרישום סטודנט כדייר במעונות " בית אגרון " בירושלים
ל שנת הלימודים  :תשע " ח ( ) 7102-7102
נא להקליד או למלא בכתב יד ברור את הפרטים במקומות המיועדים .
כל ניסוח בלשון זכר מיועד לסטודנטים ולסטודנטיות במידה שווה .
הטופס מחייב הגשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים  .יש להכין מראש את כל המסמכים
הרלוונטיים בקבצי  jpgאו  pdfבלבד  .ללא צירוף כל המסמכים  ,הטופס לא יטופל .
אני הח " מ מעונ י ין לה י רשם לדיור במעונות בשנה " ל תשע " ח :
שם פרטי ____________ שם משפחה ________________ מס ' ת  .ז _________________
כתובת קבועה __________________________________________ תאר יך לידה ______
במוסד להשכלה גבוהה ________________________ ________ _ ( להלן  " :מוסד הלימוד ")
כתובת דוא " ל ________________________ ___ @ ____ _____________________ ____
טלפון נייד  ____________________ :טלפון  _____________________ :שנה לתואר ___ :
תואר ( הקף בעיגול ) :בוג ר  /מוסמך  /דוקטורט  /אחר _____________________________

תאריך תחילת שנת הלימודים האקדמי ת במוסד הלימוד . _ _ / _ _ / 7102 :
יש לצרף את הצרופות הבאות :
צילום ת  .ז או דרכון .
.1
צילום כרטיס ה סטודנט או העתק של אישור לימודים רשמי ממוסד הלימוד .
.2
העתק אישור תשלום מקדמ ה ל מוסד הלימוד .
.3
הנני מצהיר כי :
.0
.7
.3

.4
.5

קראתי בעיון את מסמכי הסכם השכירות והנספחים  ,לרבות נספח ג ' -התקנון ואני
מבינם ומסכים לתנאיהם .
ידוע לי שאין במילוי טופס זה כדי לחייב את מפעיל המעונות להסכים לבקשתי
ובקשתי תידון בהתאם ליתרת המקום הפנוי במועד הגשתה .
ידוע לי כי עם הודעת המפעיל על קבלת בקשתי יהיה עליי להמציא בהקדם
האפשרי ולא יאוחר מחלוף  11יום מיום ההודעה על קבלת בקשתי  ,את מסמכי
הסכם השכירות והנספחים חתומים  ,לרבות המצאת הבטוחות כמפורט בסעיף 6
להסכם השכירות  .אי המצאת המסמכים עד למועד הנקוב לכך כאמור בסעי ף זה ,
תיחשב כויתור על מקומי ועלולה להביא להעברת מקומי לטובת סטודנט אחר .
הודעה כאמור לעיל תישלח לכתובת הדוא " ל ש צוינה במקום המיועד לכך לעיל .
ידוע לי כי מועד תחילת תקופת השכירות יחל בתאריך תחילת שנת הלימודים
הא ק דמית במוסד הלימוד בהתאם ללוח שנת הלימודים האק דמי כפי שיתפרסם על
ידי המוסד להשכלה גבוהה הרלוונטי .

חתימה _______________ :

תאריך _ _ / _ _ / 7102 :

