טופס התחייבות לתקנון המעונות לשנה"ל תשפ"א

אני מצהירה בזאת כי קראתי את תקנון המעונות ומקבלת אותו על עצמי על כל סעיפיו.

נא למלא בכתב ברור!

שם משפחה ______________ :שם פרטי ______________ :ת.ז________________ :

כתובת__________________________________________________________:

טלפון ________________ :נייד ________________ :חוג:

חתימה________________ :

תאריך________________ :
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תקנון המעונות:
 .1כל בת מעונות מתחייבת לשמור שמירה מעולה על הדירה וכל תכולתה ,כפי שיפורט להלן:
א .שמירת ניקיון הדירה בקפדנות כפי שיובהר ויוסבר על ידי התקנון המלא.
ב .שמירת רכוש המכללה שבדירות כגון :מקרר ,ארונות ,מיטות וכדו'.
איסור הוצאת רהיטים כלשהם מן הדירות או כל חפץ אחר השייך למכללה ,כולל הוצאת
כסאות למרפסת או למסדרונות.
 .2על בת מעונות להיות מודעת לכך שהמכללה מקיימת מידי פעם שבתות אירוח למשפחות הצוות
במהלך השנה ,המצריך שימוש בחדרי הבנות.
 .3כדי למנוע בעיות שונות ,תפיסת היסוד של הנהלת המעונות היא שהדירות נעולות במשך כל
היממה) .לשם כך הידיות של דלתות הדירה 'נטרקות'( .במקרה ודירה נשארה פתוחה ,האחריות
על כל בעיה שהיא חלה על בנות הדירה.
 .4הנהלת המעונות אינה מתירה לארח ללינה בנות שאינן בנות המעונות )כגון :אחיות ,חברות
וכדו'( .יש בזה משום גזל ,במידה ויש בקשות מיוחדת בנושא זה ,ניתן לפנות אלי.
 .5ביקורי גברים )כולל בני משפחה( אסורים בכל שטח המעונות.
 .6תקופת המגורים במעונות במהלך השנה :מראשון לספטמבר )שנה א' מפתיחת "תכנית אלול"(
עד סיום שנת הלימודים )עפ"י המצוין בלוח שנת הלימודים(.
 .7שיבוץ מקום התלמידה במעונות ייעשה אך ורק על ידי .אין לשנות מקום בפנימייה ללא רשותי
המפורשת .גם אם התפנה מקום בדירה אחרת וכדו' .מאידך ,אני שומרת לעצמי את הזכות
להעביר בנות מדירה לדירה באמצע השנה עפ"י שיקול דעתי.
זהו המקום להדגיש כי אין להיכנס לדירה בתחילת השנה ללא קבלת מפתח הדירה ממני )גם
אם התלמידה יודעת את מספר הדירה בה היא שובצה(.
 .8כל בת מקבלת בתחילת השנה מפתח לדירתה תמורת תשלום פיקדון .פיקדון זה יוחזר לה כאשר
תחזיר את המפתח בסוף השנה .במקרה ובת איבדה את המפתח ,אין לשכפל אחר במקומו
באופן עצמאי ,אלא יש לגשת אלי לקבלת מפתח אחר תמורת תשלום נוסף.
כולי תקווה שכל אחת ואחת מכן תקפיד לשמור על כל סעיפי התקנון ,כדי שנוכל לעבור יחד תקופה
נינוחה ונעימה.
בברכת הצלחה רבה,
מחכה לראותכן,
מנהלת המעונות
מרים קופרמן

דירה 78
נייד 052-6963674
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שאלון למגורים בפנימיה
מ -י"ד אייר תשפ"א 26/04/2021
ועד ו' באב תשפ"א 15/07/2021
לשנה א' בלבד
ניתן להרשם עד יום שלישי ח' באייר תשפ"א 20/04/2021
שם משפחה _____________ :שם פרטי___________ :
ת.ז ________________ :כתובת:
טלפון נייד:

חוג:

נא סמני את האופציה שבחרת:
 4 בנות בחדר – חינם
 2 בנות בחדר ) - ₪ 1,500 -ע"פ חישוב של כ ₪ 600-לחודש(
תלמידות עולות חדשות ותיירות יכולות לגור רק בדירות של  2בנות בחדר.

לתלמידות שבחרו את האופציה של  2בנות בחדר:
התשלום על המגורים בפנימיה מתבצע באמצעות כרטיס אשראי :
מס' הכרטיס:
תוקף:

 3ספרות בגב הכרטיס:

תאריך________________ :

מס' תשלומים:

)עד (3

חתימה________________ :
1

