מדרשת רופין – מוסד להשכלה גבוהה
תאריך_________

טופס הרשמה למעונות מדרשת רופין
פרטים אישיים:
שם משפחה _____________:שם פרטי ___________:שם האב_________:
ת.ז _____________.מין  :ז  /נ (הקף/י בעיגול) תאריך לידה__________:
טל' בבית_______________

טל' סלולארי________________

דת (הקף/י בעיגול) :יהודי  /נוצרי  /מוסלמי  /דרוזי  /צ'רקסי
כתובת ההורים:
רח'_____________________ ישוב_______________ מיקוד__________
כתובת דוא"ל_______________________________________
מעוניין/ת לגור:
לבד  /עם שותף
לורדים/חדר יחיד מעונות חדשים/יחיד עם מרפסת מעונות חדשים /חדר זוגי מעונות חדשים

ביה"ס בו תלמד/י( :הקף/י בעיגול)
המרכז האקדמי  /הנדסאים
שנת לימוד4 / 3 / 2 / 1:
את הטופס הממולא בצרוף דמי הרשמה ע"ס ( ₪ 200לדייר חדש בלבד)
ניתן לשלוח בפקס  09-8988244או במייל  ,haya101@rupin.co.ilולשלם באשראי
בטלפון 09-8988059
דמי ההרשמה הינם לדייר חדש בלבד ,חד פעמיים ,אינם חלק משכה"ד ולא יוחזרו לנרשם.
* אנו נשאף לשבץ את הדייר בסוג החדר שביקש ,אך איננו מתחייבים לכך.
** אין לראות בקבלת הטופס ודמי ההרשמה ע"י ההנהלה הבטחה למגורים ורק
הסדרת התשלומים במלואם וחתימה ע"ג החוזה ונספחיו מבטיחים מקום לנרשם.
*** טפסים שיגיעו למשרדינו ללא צילום תעודת זהות ודמי הרשמה לא ייקלטו במערכת.
**** קבלת נרשמים לדירות תיעשה לפי פרמטרים שיקבעו ע"י הנהלת החברה :מועד הרשמה ,מרחק מגורים
מרופין ,מקצוע לימוד וכד'.
***** אם מסיבה כלשהי ברצונך לבטל את ההסכם אנא הודע/י באופן מיידי.

חתימה___________________:
המשרד
פתוח בימים א' – ה'
בשעות 08:30 – 15:00
טלפון09-8988059 :
פקס09-8988244 .
כתובת :משרדי המעונות ,מדרשת רופין ,עמק חפר 40250
מייל haya101@rupin.co.il :אתר אינטרנטwww.meonot-ruppin.com:

מעונות מדרשת רופין
מדרשת רופין מציעה לך מגורים בתוך ובצמוד לקמפוס.
המעונות כוללים כ 300-חדרים הממוקמים בין מדשאות ,עצים ופרחים.
החדרים המוקפים באווירה כפרית יגרמו לך להרגיש בבית ,והכל ב"מרחק נגיעה" מכתות הלימוד.
החדר
ישנם חדרים לדייר בודד וחדרים למגורים עם שותפ/ה.
החדרים כוללים :מקלחת ,שירותים ,פינת מטבחון ,מיטה ,מזגן ,מקרר ,ארון בגדים ,שולחן וכסא.
ניתן להתחבר לקו טלפון ו/או  YESו/או אינטרנט באופן פרטי.
השירות
צוות אחזקה מקצועי ישמח לעמוד לשירותך ולהיענות לכל פנייה.
שירותי כביסה
בקמפוס נמצאות מכונות כביסה וייבוש בתשלום ,לשימוש הסטודנטים.
חניה
לדיירי המעונות חניות בשפע ,בתוספת תשלום.
דואר
ניתן לקבל דואר במשרד המעונות.

טבלת שכירות חודשית:
פרטים

דייר יחיד
בחדר
שני דיירים
בחדר
(מחיר לדייר)

חדר זוגי
במעונות
החדשים

חדר במעונות
החדשים עם
מרפסת

חדר ליחיד
במעונות
החדשים

חדר
ב"לורדים"

₪ 2,100

₪ 1,750

₪ 1,650

₪ 1,820

₪ 1,050

-

-

₪ 910

 לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר האינטרנט שכתובתו .www.meonot-ruppin.com
 טופס הרשמה מצידו השני של הדף.

