"מעונות כנרת"
מעונות הסטודנטים של המכללה האקדמית כנרת
 .1היכן ממוקמים המעונות?
מעונות הסטודנטים החדשים של המכללה ממוקמים בתוך קמפוס המכללה האקדמית כנרת.
המעונות מוקמו כ 520מ' מלב הקמפוס ומשפת הכנרת.
בחזית המעונות ממוקמת תחנת הרכבת ההיסטורית של צמח ,אשר בתיה המשוחזרים יהיו למרכז ללימודי ארץ ישראל ומרכז
מבקרים ייחודי המספר את סיפור רכבת העמק והאזור כולו.
במתחם "תחנת רכבת העמק" ,יתקיימו מלבד לימודים ומרכז ייחודי לאהבת והכרת ארץ ישראל ,גם אפשרויות בילוי
לסטודנטים.
בגב המעונות ,פרושים שדות העמק המוריקים.
מחלונות המעונות נשקף מראה נוף יחיד בישראל :הכנרת ,פרושה ("כמעט מתחת לחלון") ,שדות העמק ,הרי הגולן ,הגלעד,
מפגש שלושת הגבולות ,הרי ברניקי ,צפת ,טבריה ומראה נופי הנשקף רק מחלק זה בארץ ישראל.

 .2מה הם התנאים במעונות?
"...ברור לגמרי שאת/ה מקבלים חדר מאובזר מהתחלה ועד הסוף!!! ברור לגמרי שכל אחד גר בחדר לבד ובדירה מאיזה סוג
שיבחר (כמובן אם ימהר להירשם!!)"...על סוגי הדירות נדבר בסוף!!
אז מה יש לנו במתחם המעונות?
במתחם המעונות מערך שירותים לרווחת הסטודנט:


מכונות כביסה  +יבשנים.



מועדון משחקים ומנוחה.



מגרש מתקני ספורט ל"חילוץ העצמות".



מגרש חנייה צמוד לדיירי המעונות.

 .3האם יש חיים אחרי שעות הלימודים בקמפוס ומחוצה לו?
בקמפוס המכללה:
המכללה מציעה לסטודנטים ,פעילות חברתית תרבותית בקמפוס המכללה:
בשנת הלימודים תשע"ו מתוכננות פעילויות חברתיות  /תרבותיות עבור כלל הסטודנטים בשעות שלאחר שעות הלימודים בקמפוס
המכללה .הסטודנטים הגרים במעונות ,ייהנו מהפעילויות האלה (אחרי מנוחה ,מקלחת וצעידה קצרה ללב הקמפוס).
מחוץ למכללה ובסמוך לה:


מזון ובילויים – כ 5.1ק"מ ממתחם המעונות ,מתחם חנויות ומסעדות גדול ,מול כנרת.



מרכז ספורט מתקדם ובריכה מחוממת (הנחות לסטודנטים)  -כחמישה קילומטר מהמכללה ,בית איל.



מרכז ספורט מתקדם (הנחות לסטודנטים) – כ 5.1ק"מ מהכללה ,ספינדן ,בקיבוץ דגניה א'.



תרבות :כ512מ' מהמעונות שוכן מרכז תרבות מהגדולים בצפון ,בית גבריאל (סרטים ,הופעות ועוד).



מועדוני לילה לטובת הסטודנטים :כ  1.1ק"מ מועדון הגלורי  /כ  5.2ק"מ מועדון הדוריס  /כ  2ק"מ מועדון האלוה בר.

 .4במעונות הסטודנטים החדשים נבנה תמהיל דירות מגוון למען הסטודנט...
בשלושת מבני המעונות  252מיטות עבור הסטודנטים.
המבנים החדשים מחולקים לדירות המחולקות לחדרים בתמהיל משתנה .הדירות והחדרים :מרוהטים,
מאובזרים ומעוצבים לצרכי הסטודנט.
להלן תמהיל הדירות:
 דירה ובה חדר ליחיד.
 דירה ובה חדר לשני שותפים.
 דירה ובה חדר לזוג.
 דירה ובה שתי יחידות חדרים לשני שותפים.
 דירה ובה שלושה חדרים לשלושה שותפים (אחד בחדר)
 דירות המותאמות לאנשים בעלי מוגבלויות.
 ועוד...
 .5ובסוף בסוף כמה יעלה ה...תענוג?


עלות החדרים במעונות הסטודנטים יהיו עפ"י יחידת (חדר) הדיור בה יגור הסטודנט בהתאם לתמהיל.



מלא/י טפסים ובואי למרכז ההרשמה של מעונות הסטודנטים.



מצ"ב תמהיל הדירות  +מחירון.

אפיון דירה

תיאור

A

חדר יחיד

מחיר כולל

מחיר לאדם

שטח במ"ר

לדירה

יחיד בחדר

ליחידה

₪ 1,422

₪ 1,422

 25מ"ר

הערות

בלי מחיצות
מיטה רוחב  050ס"מ
B

חדר לנכה  /זוג

₪ 1,622

₪ 022

 32.5מ"ר

בלי מחיצה

מותאם
לבעלי
מוגבלויות

מיטה זוגית רוחב  142ס"מ

C

חדר זוגי לזוג

₪ 2,222

₪ 1,222

 20מ"ר

בלי מחיצה
מיטה זוגית רוחב  142ס"מ
D

יחידת שני חדרים לשני

 2,422ש"ח

₪ 1,222

 35מ"ר

שותפים
מחיצות בין החדרים
שתי מיטות רוחב  122ס"מ
כ"א

D1
ממ"ק

ממ"ק שני שותפים באותו

 1,022ש"ח

₪ 022

 32מ"ר

חדר
בלי מחיצות
שתי מיטות רוחב  122ס"מ
כ"א

E

יחידת שלושה חדרים ל3

 3,452ש"ח

₪ 1,152

 52מ"ר

שותפים

מבצע
חודש חינם

מחיצות בין החדרים
שלוש מיטות רוחב  122ס"מ

לנרשמים עד

כ"א
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