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 הסטודנטיםהגשת בקשה למגורים במעונות אודות והנחיות מידע 

 

 הטופס המקווןהנחיות למילוי הסברים ו .א

 ← תיעשה דרך אתר האינטרנט של המכללה האקדמיתלטופס המקוון כניסה  .1
באמצעות שם  הינה. הכניסה הגשת בקשה למגורים ←מעונות הסטודנטים 

  . , לאחר תשלום דמי המקדמההמשתמש והסיסמא שקיבלת מהמכללה

המסכים השונים, לענות על שאלות, לצרף  ביןלנווט ניתן במהלך מילוי הטופס  .2
לשמור את טופס הבקשה ולהמשיך ישנה אפשרות קבצים וכיוצ"ב. בכל רגע נתון 

במילוי הטופס במועד מאוחר יותר. הגשת הבקשה באופן סופי ומוחלט תעשה 
להשלים את הטופס במלואו, קרי  יש. לשם כך ""הגשת הבקשהבאמצעות לחצן 

 ובה וצירוף כל הקבצים הנדרשים. על כל שאלות הח מענה -

המועמד /תשלח לכתובת הדוא"ל של הסטודנטתהליך הגשת הבקשה,  בסיום .3
הודעה אוטומטית שמאשרת את ( במערכת האקדמית)כפי שמופיעה  ללימודים

שעות  48. אם לא קיבלת הודעה כזו בתוך פרק זמן של קליטת הבקשה במערכת
   . mta@mta.ac.il-dormsבדוא"ל לפנות אלינו קשה, יש ממועד הגשת הב

 

 טפסים ואישורים שיש לצרף לבקשה .ב

 תנאי הכרחי לבדיקת הבקשה הינו צירוף כל הטפסים והאישורים הרלוונטיים .1
בקשה שלא צורפו לה כל שמצוינים בטופס הבקשה המקוון.  והמעודכנים

 . דיוןהטפסים והאישורים כאמור, לא תיבדק ולא תובא להמשך 

ובהיעדר אפשרות  ורק את הטפסים והאישורים שהתבקש לצרף אך על הסטודנט .2
בנפרד  מסמכיםאין לשלוח . למדור מלגות ומעונותלפנות  ישממשית לצרפם, 

    מטופס הבקשה המקוון.

שיש לצרף לטופס הבקשה המקוון מפורטים בטבלה  רשימת הטפסים והאישורים .3
  -בעמוד הבא 
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 - כאחד וגברים לנשים מיועד זכר, אך בלשון רשום המסמך -

 הערות מי צריך להגיש? טופס / אישור

הורי צילום תעודת זהות של 
 + ספח מלא  הסטודנט

כולם, למעט סטודנט שהינו חייל 
בודד, סטודנט יתום וסטודנט 

 שהוריו מתגוררים בחו"ל. 
 

אישור הכרה כחייל בודד מטעם 
 בודדים המדור לסיוע לחיילים

  סטודנט שהינו חייל בודד

אישור מביטוח לאומי שמעיד על 
 קיומה של נכות

  סטודנט שציין כי הוא בעל נכות

אישור מרופא אודות קיומה של 
 מחלה כרונית

סטודנט שציין כי הוא חולה 
 במחלה כרונית

 

 ולפת בלבדאישור משנה"ל הח סטודנט שמבצע פעילות חברתית אישור על ביצוע פעילות חברתית

 חוזה שכירות
סטודנט שמתגורר בשכירות ו/או 

בהסדר מגורים אחר שכרוך 
 בתשלום

למעט סטודנט שמתגורר 
 יפו-אביב-במעונות האקדמית תל

אישור לימודים מהמוסד בו למד 
 הסטודנט

סטודנטים שלמדו במוסד 
להשכלה גבוהה בשנה"ל שקדמה 

 לשנה לגביה מוגשת הבקשה

המכללה למעט סטודנט של 
 יפו-אביב-האקדמית תל

מסמך מגורם רשמי שמאשר את 
 נכונות הפרטים שכתב הסטודנט

בקשר לחוסר אפשרות לעבוד 
 בשנה האחרונה

הייתה לו סטודנט שציין כי לא 
לעבוד בשנה האחרונה  אפשרות

מסיבות שאינן קשורות 
בלימודים, שירות צבאי או 

לאומי, נכות או מחלה כרונית 
של בן משפחה  )של הסטודנט או

 קרוב(. 

 

 :שכר הסטודנט
שלושה תלושי שכר של הסטודנט 

 ינואר-דצמבר-מחודשים נובמבר
של  שומת מס הכנסה ו/או 

הדיווח המלאה  משנת הסטודנט
 2018 -האחרונה 

 כולם

אם התיק במס הכנסה נסגר, יש 
לצרף על כך אישור ממס הכנסה 

ולצרף את כל האישורים 
 הסטודנטהמעידים על הכנסת 

 :שכר בן/בת הזוג של הסטודנט
בן/בת שלושה תלושי שכר של 

 עוקבים ו/אומחודשים הזוג 
 של בן/בת הזוג שומת מס הכנסה

הדיווח המלאה האחרונה  משנת
- 2018 

 סטודנט נשוי

אם התיק במס הכנסה נסגר, יש 
לצרף על כך אישור ממס הכנסה 

ולצרף את כל האישורים 
 הזוג בן/בתהמעידים על הכנסת 

אישור לימודים מהמוסד בו 
 לומד בן הזוג של הסטודנט

סטודנט נשוי שבן זוגו לומד 
 במוסד להשכלה גבוהה

 


