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נוהל חניונים -פתיחת שנת הלימודים תשע"ז
 .1אוניברסיטת בר אילן מפעילה את חברת  IPIכזכיין המפעיל  4חניונים לרווחת
הסטודנטים:

תעריף לכניסה
חד פעמית
סטודנט המשלם
דמי רווחה

חניון ספורט

חניון מוסיקה

חניון מרכז
וואהל
₪ 15.5

₪ 15.5

₪ 15.5

₪9

₪9

₪9

חניון כלכלה
(תשלום שעתי)
 ₪ 4לשעה
ראשונה₪ 1 +
לכל רבע שעה
נוספת
 ₪ 2.5לשעה
ראשונה ₪ 0.5 +
לכל רבע שעה
נוספת

 .2חלוקת כרטיסי החנייה (למשלמים דמי רווחה) תתבצע במקומות הבאים:
א .בחדר הבקרה של חברת IPI
במהלך כל השנה (למעט חופשת סמסטר)  -בבניין ( 906בסמוך לבניין פסיכולוגיה
בניין  ,)902בימים א' -ה' ,בין השעות  ,20:00- 7:00וביום ו' בין השעות .12:00- 7:00
טל' חדר בקרה 03-5253367 :
ב .במוקד שמ"ע ()502/19
במהלך השבוע הראשון של פתיחת שנת הלימודים בלבד ,בין התאריכים - 6/11/16
 ,11/11/16בימים א-ה' ,בין השעות  ,17:00- 9:00וביום ו' (בשמ"ע בלבד) בין השעות
.12:00- 9:00
יש להצטייד בתדפיס פירוט שכ"ל מהמידע האישי ובתעודה מזהה.
 .3לסטודנטים המשלמים דמי רווחה ויש ברשותם כרטיס חנייה של חברת  IPIיוארך
תוקפו של הכרטיס באופן אוטומטי.
 .4חברת  IPIהמפעילה את החניונים הגיעה לסיכום והבנה עם הנהלת האוניברסיטה
ואגודת הסטודנטים על "תקופת הקלה" עד לתאריך  15/11/16לסטודנטים ששילמו דמי
רווחה.
דוג' :סטודנט ששילם דמי רווחה ויופיע לו בצג המכונה בחניון לתשלום  ,₪ 15.5ילחץ
על הלחצן במכונת התשלום ויזדהה כמשלם דמי רווחה יחויב ב . ₪ 9
לא יינתן החזר כספי לסטודנט שיצא מהחניון .
לאחר תקופה זו לא תינתן הנחה לסטודנט שאין ברשותו כרטיס הנחה לחברי אגודה.
 .5סטודנטים שישלמו את דמי הרווחה במהלך השנה יוכלו לקבל את כרטיס ההנחה לחניה
בחדר הבקרה במהלך כל שנת הלימודים ע"י הצגת שובר תשלום דמי רווחה ותעודה
מזהה.
 .6סטודנט/ית אשר יאבד את כרטיס החנייה יחויב בתשלום של  ₪ 35עבור הנפקת כרטיס
חדש.
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