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   מעונות סטודנטים   אודות המכללה   דף הבית

 

הסמכה  רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני תואר ראשון
 תעודה והשתלמויות תיירות ופנאי אתגרי בספורט

 

אתרי הבית של |מעונות סטודנטים|חומרי למידה|ספורטון|הכשרה להוראה -הכשרתון |מטרות המכללה

קונגרס וינגייט למדעי הספורט והפעילות |פרסומי המכללה|מכרזים|צרו קשר|דואר אלקטרוני|המרצים

אתר |משרות לבוגרים -דרושים |שירות לקהילה|רשות המחקר|למורה, למאמן ולסטודנט|מאמרים|הגופנית

 בדיקה|מידע לסטודנטים|תרבות

 מעונות סטודנטים

 
בקמפוס המכללה שבמכון וינגייט, בין מדשאות ירוקות ובמרחק הליכה מחוף הים, שוכנים מעונות 

 .הסטודנטים

  
 .י המכון ממוקמים סביב מתחם המעונותבסמוך למעונות ממוקמת הקפיטריה, ומתקנ

  
מעונות הסטודנטים מנוהלים על פי תקנון וכללים המחייבים את כלל הדיירים לנהוג בהתאם לחיים 
במגורים משותפים במסגרת חינוכית חברתית תוך התחשבות בצורכי כלל הדיירים וכיאה למורים 

 .בעתיד
  

ת, לא כוללת את תקופת המבחנים של סוף שנת תקופת המגורים חופפת את שנת הלימודים האקדמי
 .הלימודים

  
בחופשת הפסח )החופפת את חופשת המכללה( חייבים הדיירים לפנות את חדריהם ואת ציודם 

 .האישי )ניתן לאפסן הציוד במחסן סמוך(. בסיום חופשת הפסח, הדיירים יחזרו לחדריהם

 משרד המעונות
  

 .משרד המעונות שוכן בבניין גלובינסקי
  

הנהלת המשרד מטפלת בכל נושאי הארגון והניהול השוטפים של דיירי המעונות ובמסירת מידע 
 .לדיירים

  
  

 הנהלת המעונות
  

 שוש דוגן -מנהלת המעונות 
 .מרכזת חוגים בשעות הערב -באחריות סטודנטית  -תרבות וחוגים

  
  

 שרד המעונותכתובת וזמני הקבלה של מ
  

 18:00-20:00    11:30-13:00    08:30-10:00 ה' בין השעות:  -ימים א'

http://www.wincol.ac.il/%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
http://www.wincol.ac.il/%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
http://www.wincol.ac.il/%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
http://www.wincol.ac.il/%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
http://www.wincol.ac.il/?section=1895
http://www.wincol.ac.il/%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94
http://www.wincol.ac.il/%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94
http://www.wincol.ac.il/%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
http://www.wincol.ac.il/%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
http://www.wincol.ac.il/%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99
http://www.wincol.ac.il/%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99
http://www.wincol.ac.il/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D
http://www.wincol.ac.il/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D
http://www.wincol.ac.il/mediwin
http://www.wincol.ac.il/mediwin
http://www.wincol.ac.il/winsport
http://www.wincol.ac.il/winsport
http://www.wincol.ac.il/center
http://www.wincol.ac.il/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94
http://www.wincol.ac.il/?section=872
http://www.wincol.ac.il/?section=872
http://www.wincol.ac.il/sporton
http://www.wincol.ac.il/sporton
http://www.wincol.ac.il/experts
http://www.wincol.ac.il/experts
http://www.wincol.ac.il/%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
http://www.wincol.ac.il/%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
http://www.wincol.ac.il/%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9D
http://www.wincol.ac.il/%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9D
http://www.wincol.ac.il/%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9D
https://xmail.macam.ac.il/
https://xmail.macam.ac.il/
http://www.wincol.ac.il/%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%A6%D7%A8%D7%95-%D7%A7%D7%A9%D7%A8
http://www.wincol.ac.il/%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%A6%D7%A8%D7%95-%D7%A7%D7%A9%D7%A8
http://www.wincol.ac.il/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D
http://www.wincol.ac.il/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D
http://www.wincol.ac.il/?section=1397
http://www.wincol.ac.il/?section=1397
http://congress.wincol.ac.il/
http://congress.wincol.ac.il/
http://congress.wincol.ac.il/
http://www.wincol.ac.il/articles
http://www.wincol.ac.il/articles
http://volleyball.wincol.ac.il/
http://volleyball.wincol.ac.il/
http://research.wincol.ac.il/he
http://research.wincol.ac.il/he
http://www.wincol.ac.il/%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94
http://www.wincol.ac.il/%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94
http://www.wincol.ac.il/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D
http://www.wincol.ac.il/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D
http://tarbut.wincol.ac.il/
http://tarbut.wincol.ac.il/
http://tarbut.wincol.ac.il/
http://www.wincol.ac.il/%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
http://www.wincol.ac.il/%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
http://www.wincol.ac.il/?section=2015
http://www.wincol.ac.il/?section=2015


  
 :הכתובת

  
 הנהלת המעונות

 בניין גלובינסקי
 במכון וינגייט לחינוך גופני

 נתניה
 42902מיקוד: 

  
 09-8639576 -פקס   09-8639572טלפונים לבירור: 

  
  

 meonot@wingate.org.il  :דוא"ל
 

 הרשמה למעונות הסטודנטים
  

סטודנט אשר התקבל למכללה ללימודים אקדמאים ומעוניין במגורי המעונות, ייצור קשר עם משרד 
המעונות כדי לקבל ערכת הרשמה )הערכה כוללת חוברת מידע וטופס מועמדות לדיור במעונות מכון 

 .וינגייט(
  

 .ערבות נזקים( ₪ 150דמי הרשמה +  ₪ 200)=   ₪ 350 -עלות ההרשמה למעונות
במידה והנהלת המעונות לא אישרה מגורים לסטודנט, מכל סיבה שהיא, דמי הרישום והמקדמה 

 .יוחזרו במלואם
  .בלבד ₪ 150במקרה של ביטול מצד הסטודנט, מכל סיבה שהיא, תוחזר המקדמה ע"ס 

לא יוחזרו. ותשלום סטודנט שיבטל מגוריו לאחר קליטת הסטודנטים במעונות, דמי הרישום ומקדמה 
 .שכ"ד יוחזר בהתאם לטבלת הביטולים, המופיעה בחוברת המעונות

  
 :בקמפוס מכון וינגייט קיימים מספר סוגי מעונות

  
  

 בניין גלובינסקי
 .חדרים זוגיים ממוזגים עם מטבח, מקלחת ושירותים כפולים 3בכל דירה 

 :פירוט הציוד בדירה

 ציוד קבוע

 בדירה

  

ציוד  כמות

 בחדר  ועקב

 כמות כלי ניקוי כמות

 1 מטאטא 2 שולחן 1 שולחן אוכל גדול
 2 כסא

בפינת  2)
 האוכל(

 1 מגב 2 כסא

 1 יעה 2 מיטה 1 מקרר
מטלית  2 מזרון 1 חשמליות  כיריים

 ריצפה
1 

 1 דלי לשטיפה 2 מדף 1 וילון מקלחת
 6 סל אשפה 2 וילון 2 במקלחת  מראה

 בסלון  מראה

 מזגן

1 

1 

 2 מפתח

 )דירה+חדר(

מברשת 
 אסלה

1 

 
 :ג –בתים ב' 



 .חדרים זוגיים ממוזגים, מקלחת ושירותים משותפים למס' חדרים )ללא מטבח(
  

 :פירוט הציוד בחדר

 בחדר  ציוד קבוע

  

 כמות כלי ניקוי כמות

 1 מטאטא 2 שולחן
 1 מגב 2 כסא

 1 יעה 2 מיטה

 1 מטלית ריצפה 2 מזרון

 1 דלי לשטיפה 4 מדף
 1 סל אשפה 1 מקרר

 1 מברשת אסלה 1 כיריים

   מזגן  2 מראה

 מפתח

 מזגן

1 

1 

    

 
 **מגורונים )קרוואנים(

  
 .בכל מגורון שני חדרים עם מטבח, מקלחת ושירותים צמודים

  
 :פירוט הציוד במגורון 
  

 הציוד

  

 כמות כלי ניקוי כמות הציוד כמות

 1 מטאטא 1 כיריים 1 שולחן גדול

 1 מגב 1 מזגן 2 שולחן קטן

 1 יעה 1 וילון מקלחת 3 כיסא

 1 מטלית ריצפה 3 תריס חלון 2 מיטה
 1 דלי לשטיפה 1 גלאי עשן 2 מזרון

 3 סל אשפה 1 מטף כיבוי 2 מראה

מברשת  1 מפתח 1 מקרר
 אסלה

1 

 .מגורים אלה מיועדים לתלמידי שנה שניה ואילך )לא כולל דיירים חדשים( *
  

  .מגורי הקרוואנים מיועדים לתלמידי שנה שניה ואילך )לא כולל דיירים חדשים( **
  

 
 :אפשרויות תשלום שכ"ד במעונות

  

 מהתשלום 3%הנחה בשיעור של  -תשלום במזומן. 
ניתן לשלם בהעברה בנקאית לחשבון מכון וינגייט או באמצעות המחאה )צ'ק( או באמצעות כרטיס      

  .אשראי
  
  

 חלוקה לתשלומים-  
תשלום באמצעות המחאות )צ'קים(: ניתן לשלם בארבעה תשלומים שווים ללא ריבית והצמדה או  .א

 .הבחמישה עד שישה תשלומים בהתאם לפירוט שיפורסם עם ההרשמ
  



תשלום באמצעות כרטיס אשראי: ניתן לשלם עד ארבעה תשלומים ללא ריבית והצמדה או  .ב
 .בחמישה תשלומים ומעלה במסלול קרדיט

  
 שירותי רווחה לדיירי המעונות

  
 :להלן פירוט השירותים העומדים לרשות דיירי המעונות במכון וינגייט 
  

  -קפיטריה )בבית הסטודנט(
 .חלבית/ צמחונית, כוללת כריכים טוסטים וכו'. ובצמוד לאולם נתניה ממוקם מזנון לארוחות בשריות

  
  

 winactiv מרכז ספורט
המרכז הישראלי לאימון אפקטיבי במכון וינגייט, מציע מנוי שנתי לכלל הסטודנטים במעונות בהנחה 

 .משמעותית
 .למחי מנוי לדייר מעונות יפורסם לקראת פתיחת שנה"

  
  

 -סוכנות דואר )בבית הסטדונט(
 .08:00-13:00ה' בשעות  -פתוחה בימים א'

  
  

 -בנקט
 .לשירותכם בנקט בכניסה לקפיטריה

  
 -מכבסה

ש"ח. בנוסף,  15בסביבת המעונות ובאתר הקרוואנים מכונה ומייבש כביסה לשימוש הדיירים בעלות 
-7:30הכביסה באפסנאות המכון בין השעות  ניתן לשלוח כביסה למכבסה מחוץ למכון. נקודת משלוח

  .המשלוחים חינם -בבוקר 08:00
  
  

  -מרפאה במרכז ריבשטיין
ניתן לפנות במקרה חירום. בשעות הערב מצוי חובש  -08:00-16:00ה' בין השעות  -פתוחה בימים א'

  .בכוננות )בבית הנבחרות(. כל הסטודנטים זכאים לטיפול רפואי שוטף במרפאת המכללה
  
  
  

 !הנהלת המעונות מאחלת לסטודנטים הצלחה בלימודים האקדמים
  

 


