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עמוד אחורי

תאריכים חשובים

סטודנטים יקרים
אנו שמחים על התעניינותכם במגורים במעונות
האוניברסיטה העברית .אנא קראו בעיון את
החוברת ,צוות המעונות ישמח לעמוד לרשותכם
בכל עניין.
בחוברת זו תמצאו את כל המידע הדרוש לצורך
ההרשמה והמגורים במעונות ותוכלו ללמוד על
המגוון הרחב של המעונות בקמפוסים השונים של
האוניברסיטה.
הנהלת המעונות עושה מאמצים רבים כדי
שתהליך ההרשמה ,הקליטה והמגורים במעונות
יהיו קלים ונעימים ככל האפשר ,ומשתדלים
ככל שניתן לענות על ציפיות ובקשות הדיירים
העתידיים.
אנא ,על מנת להבטיח את השתתפותכם בתהליך
ההקצאה ,קראו בקפידה את הוראות ההרשמה
ופעלו לפיהן במדויק.
דלתנו תמיד פתוחה ,מוזמנים לפנות עם כל
שאלה או בקשה.

משרד הנהלת המעונות ,בבניין פרנק סינטרה
בהר הצופים ,מיקוד .91905
טלפון 02-5882358 -
מענה אנושי יינתן בין השעות .14:30 - 8:30
פקס02-5882992 :
דוא"לhujidorms@savion.huji.ac.il :

צוות שיווק  -מידע ותיאום סיורים
(בתיאום מראש)
02-6503768/1
מענה אנושי יינתן בימים א'-ה'
18:00 - 08:00
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02-5882358

לשירותכם בכל עת,
בברכה
אדריאן קרמר
מנהל מעונות הסטודנטים

טל’
במעונות

בירושלים כ 5,400-מיטות

מעונות הר הצופים
כפר הסטודנטים
 1,600מיטות במעון כפר הסטודנטים בקמפוס
הר הצופים :רחוב לוחמי הגטאות  ,2ירושלים
.9788002
היצע המגורים בכפר הסטודנטים כולל מגורים
בדירות משותפות בחדרי יחיד (דייר אחד בחדר).
הדירות בנות  5חדרים והן מיועדות לרווקים.
כמו כן ,דירות בנות  3-2חדרים המיועדות
לדיור משפחות ולסטודנטים הלומדים לתארים
מתקדמים.
הדירות כוללות סלון ,מטבח ,מקלחת ,שירותים
ואינטרנט אלחוטי .הדירות ממוזגות ומרוהטות
בסטנדרטים גבוהים.
שירותים תומכים לדיירי המעונות :כיתת
מחשבים ,שירותי כביסה אוטומטיים ,סופרמרקט,
פאב "האיינשטיין" ,בית כנסת ,שאטלים לקמפוס
עין כרום ולקמפוס אדמונד י .ספרא ,מתקני
ספורט ,וקרבה למרכז הספורט לרנר .בנוסף,
כפר הסטודנטים נמצא בסמיכות למרכז המסחרי
בשכונת הגבעה הצרפתית הכולל מגוון בתי עסק
מסעדות ,סופרמרקט ,סניף דואר ומגוון שירותיםקהילתיים נוספים.
חפשו אותנו בפייסבוק
KFAR HASTUDENTIM

כפר הסטודנטים 2012

מאירסדורף
 1,200מיטות במעון מאירסדורף (רזניק) בקמפוס
הר הצופים :רחוב שדרות צ'רצ'יל ,ירושלים
.9765424
היצע המגורים במעון מאירסדורף כולל מגורים
בדירות משותפות ובבנייני מפלסים.
המגורים בבנייני המפלסים הינם בחדרי יחיד
(דייר אחד בחדר) או בחדרים זוגיים ( 2דיירים
בחדר) .בנייני המפלסים מיועדים לסטודנטים
רווקים וכוללים מטבח מרכזי ,מקלחות ושירותים
משותפים .כלל החדרים מרוהטים באופן מלא.
בנוסף ,ישנם בנייני מפלסים המיועדים
לסטודנטים בתארים מתקדמים הכוללים מטבח
מרכזי ,מקלחות ושירותים משותפים .כלל
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צוות השיווק
לשירותך
לתיאום
סיורים
וקבלת מידע
ימים א' – ה',
08:00-13:00
13:30-18:00
02-6503761
02-6503768
02-5880055

החדרים הינם חדרי יחיד והם מרוהטים באופן מלא .חדש! אינטרנט
אלחוטי בגוש העליון!
הדירות מיועדות לזוגות/משפחות ולסטודנטים לתארים מתקדמים.
הדירות בנות  2חדרים ,והן ממוזגות וכוללות מטבח ,מקלחת ושירותים
(מספר הדירות מצומצם).
שירותים תומכים לדיירי המעונות :כיתת מחשבים ,שירותי כביסה
אוטומטיים ,מתקני ספורט ומגרש כדורסל ,תינוקייה ,שאטלים לקמפוס
עין כרום ולקמפוס אדמונד י .ספרא וקומפוסטרים לשמירה על איכות
הסביבה.
חפשו אותנו בפייסבוק

מעונות רזניק

ברונפמן
 850מיטות במעון ברונפמן (אידלסון) בקמפוס הר הצופים :רחוב
הלחי ,הגבעה הצרפתית ,ירושלים .9785624
היצע המגורים במעונות ברונפמן כולל מגורים בדירות משותפות-
בחדרי יחיד (דייר אחד בחדר) או בחדרים זוגיים ( 2דיירים בחדר).
הדירות בנות  3-2חדרים והן מיועדות לרווקים ולזוגות/משפחות.
הדירות כוללות מטבח ,מקלחת ושירותים ומרוהטות באופן מלא.
שירותים תומכים לדיירי המעון :כיתת מחשבים ,שירותי כביסה
אוטומטיים ,משחקייה לילדים ,שאטלים לקמפוס עין כרום ולקמפוס
אדמונד י .ספרא ,קומפוסטרים לשמירה על איכות הסביבה וקירבה
למרכז הספורט לרנר .בנוסף ,מעון ברונפמן בסמיכות למרכז
המסחרי בשכונת הגבעה הצרפתית הכולל מגוון בתי עסק -מסעדות,
סופרמרקט ,סניף דואר ומגוון שירותים קהילתיים נוספים.
הגוש התחתון מיועד בעיקר ללומדים לתארים מתקדמים.
חפשו אותנו בפייסבוק

מעונות ברונפמן

מעונות קמפוס אדמונד י .ספרא  -גבעת רם
צוויג
 480מיטות במעון צוויג (הקריה) בקמפוס אדמונד י .ספרא  ,ירושלים
9570205
מעון צוויג שוכן בלב קמפוס האוניברסיטה העברית בגבעת רם .היצע
המגורים במעון צוויג כולל מגורים בבנייני מפלסים – בחדרים זוגיים
( 2דיירים בחדר) ,ומיועד לסטודנטים רווקים .בנייני המפלסים כוללים
מטבח מרכזי ,מקלחות ושירותים משותפים בכל קומה .החדרים
מרוהטים ,ממוזגים וכוללים אינטרנט אלחוטי.
 100דירות סטודיו במעון ליברמן פיקארד בקמפוס אדמונד י .ספרא,
ירושלים 9570205
היצע המגורים במעון ליברמן כולל מגורים בדירות סטודיו והוא
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מיועד לסטודנטים הלומדים לתארים מתקדמים
ואורחים בלבד .הדירות מיועדות לרווקים
ולזוגות/משפחות (מספר דירות מצומצם מאוד
לזוגות ללא ילדים) .הדירות כוללות מטבח (הכולל
כיריים חשמליים ,מקרר ומיקרוגל) ,שירותים
ומקלחת .כל הדירות ממוזגות* ומרוהטות באופן
מלא ובסטנדרטים גבוהים.
שירותים תומכים לדיירי המעונות :כיתת
מחשבים ,חדר טלוויזיה ,פאב "הפקטור" ,שירותי
כביסה אוטומטיים ,בית כנסת ,שאטלים לקמפוס
ומעונות הר הצופים ,קומפוסטרים לשמירה על
איכות הסביבה ,מתקני ספורט וקירבה למרכז
הספורט קוסל ,אינטרנט ומרכז תמיכה של דיקנט
הסטודנטים.
חפשו אותנו בפייסבוק
גבעת רם

מעונות ספרא

מעונות עין כרם וקריית יובל
בוסטון
 340מיטות במעון בוסטון בקמפוס עין כרם
ירושלים .91120
מעון בוסטון שוכן בלב הקמפוס עין כרם .היצע
המגורים במעון בוסטון כולל מגורים בדירות
משותפות ובבנייני מפלסים -בחדרים זוגיים (2
דיירים בחדר) .בנייני המפלסים כוללים מטבח
מרכזי ,מקלחות ושירותים משותפים .הדירות
מיועדות לרווקים בחדרים זוגיים ולזוגות/
משפחות .הדירות כוללות מטבח ,מקלחת
ושירותים ומרוהטות באופן מלא .החדרים
ממוזגים.
לתשומת ליבכם ,היצע המגורים במעון זה
מצומצם.
שירותים תומכים לדיירי המעונות :שירותי כביסה
אוטומטיים מוזלים .מרחב למידה (בתקופות
מבחנים) ,מרכז קניות ומסעדות (בקניון הדסה
הסמוך) ,מרכז תמיכה של דיקנט הסטודנטים.

גואטמלה
 490מיטות במעון גואטמלה ,שכונת קריית יובל,
ירושלים .9670405
היצע המגורים במעון ברחוב גואטמלה כולל

ההרשמה
באתר
האינטרנט
של המעונות-
מומלץ ,פשוט
ונוח!
http://dorms.
huji.ac.il

דירות משותפות -בחדרי יחיד (דייר אחד בחדר)
או בחדרים זוגיים ( 2דיירים בחדר) .הדירות
בנות  3-2חדרים והן מיועדות לרווקים ולזוגות/
משפחות (מספר דירות מצומצם) הדירות כוללות
מטבח ,מקלחת ושירותים ומרוהטות באופן מלא.
החדרים ממוזגים.
לתשומת ליבכם ,היצע המגורים במעון זה
מצומצם.
שירותים תומכים לדיירי המעון :שירותי כביסה
אוטומטיים ,שאטלים לקמפוס עין כרם ומרחק
הליכה למרכז המסחרי בקרית היובל.

מעונות שטרן
 180מיטות במעון שטרן בקריית יובל ירושלים
.9675048
היצע המגורים במעון ברחוב שטרן כולל דירות
משותפות בחדרי יחיד (דייר אחד בחדר) .הדירות
בנות  3-2חדרים והן מיועדות לרווקים ולזוגות/
משפחות .הדירות כוללות מיזוג אוויר ,מטבח,
מקלחת ושירותים ומרוהטות באופן מלא.
שירותים תומכים לדיירי המעון :שאטלים לקמפוס
עין כרם ומרחק הליכה למרכז המסחרי בקרית
היובל.
מעון שטרן מיועד לתלמידים בשנים מתקדמות
(שנה ב' ומעלה).

ברחובות
כ 360-מיטות במעונות בקמפוס
מעון רחובות שוכן בלב הקמפוס של הפקולטה
לחקלאות .היצע המגורים במעון ברחובות כולל
מגורים בדירות משותפות ובבנייני מפלסים.
בבנייני המפלסים ישנם חדרי יחיד (דייר אחד
בחדר) וחדרים זוגיים ( 2דיירים בחדר) .בנייני
המפלסים כוללים מטבח מרכזי ,מיזוג אוויר,
מקלחות ושירותים משותפים ,וכן אינטרנט
אלחוטי.
הדירות מיועדות לרווקים ולזוגות  /משפחות.
הדירות כוללות מטבח ,מיזוג אוויר ,מקלחת
ושירותים .כל החדרים (בדירות ובמפלסים)
מרוהטים.
לתשומת ליבכם ,היצע המגורים בדירות הוא
מצומצם.
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רוצה לדווח
על תקלה?
עשה זאת
באמצעות
אתר
האינטרנט
של המעונות!
http://dorms.
huji.ac.il

שירותים תומכים לדיירי המעון :אינטרנט אלחוטי ,כיתת מחשבים,
חדר טלוויזיה ,פאב "הטפטפת" ,שירותי כביסה אוטומטיים ,בית כנסת,
מתקני ספורט ,טניס שולחן וקירבה למרכז הנופש והספורט ע"ש בונם,
מרכז תמיכה של דיקנט הסטודנטים.

זכאות למעונות
מי זכאי? סטודנטים הלומדים בכל תחומי הלימוד ורשומים כתלמידים
מן המניין באוניברסיטה העברית.
לפרטים נוספים https://bit.ly/2WYn5WJ -

		
סוג הלימודים

מספר שנות זכאות למגורים

תואר בוגר (תואר ראשון)

עד  4שנים

לימודי השלמה למוסמך

עד שנתיים

תואר מוסמך (תואר שני)

עד  3שנים

לימודי השלמה לדוקטורט

עד שנתיים

לימודי דוקטורט

עד  5שנים

לימודי תעודה

לשנת לימודים מלאה

סטודנטים ממוסדות אקדמיים אחרים עד  4שנים
תקופת זכאות מרבית מצטברת :עד  10שנים .הזכאות הינה גם לתושבי
ירושלים והסביבה.
בקשות חריגות ו /או ערעורים על החלטות האוניברסיטה יידונו
בוועדת חריגים בדיקנט הסטודנטים.

תהליך הקצאת המקומות
הקצאת המקומות מתבצעת בהגרלת מחשב בהתאם לקמפוס
הלימודים בו הסטודנט ילמד בשנה הלימודים תש"פ .לידיעתכם,
הרשמה מוקדמת למעונות תעניק יתרון לקבלת המעון המועדף,
בהתאם לקריטריונים וזאת על בסיס מקום פנוי בלבד .עדיפות תינתן
ללומדים לתארים מתקדמים.
הנהלת המעונות עושה מאמצים רבים כדי שהסטודנטים יתגוררו
במעון קרוב לקמפוס הלימודים בו הם ילמדו .סטודנט שמכל סיבה
קיבל מעון שאינו בקרבת קמפוס הלימודים שלו ,רשאי להגיש בקשת
העברה למעון אחר (להלן "בקשות לשינוי שיבוץ/הקצאה").
סטודנטים שאינם זכאים למעונות עפ"י קריטריונים המצויים
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בחוברת זו (תלמידי מכללות ,מתמחים ,אורחים)
יוכלו לקבל מקום במעונות על בסיס מקום פנוי
בלבד ובלבד שיענו לקריטריונים לזכאות עבור
דיירים שאינם סטודנטים באוניברסיטה העברית
ובאישור הנהלת המעונות .לבירור ניתן לפנות
לגב' שירן בצון.
shiranbat@savion.huji.ac.il
טלפון 02-5882358 -

הטבות לנרשמים
למעונות
 .1הטבת יום פתוח  -לנרשמים בדוכן המעונות
ביום הפתוח שיתקיים בקמפוס אדמונד י.ספרא
ביום שישי 8 ,במרץ  2019אשר יירשמו למענות
האינטרנט עד לתאריך ה 24 -במרץ  2019יינתן
זיכוי ע"ס  ₪ 100בדמי ההרשמה וכן תינתן
עדיפות במתן ההקצאות למעונות!
 .2הטבת הרשמה מוקדמת  -הנחה חד פעמית ע"ס
 ₪ 300תוענק לנרשמים למעונות הר הצופים עד
ה 15-למאי .2019
ההטבות יינתנו לסטודנטים מן המניין
את
שיממשו
העברית
באוניברסיטה
מגוריהם במעונות לשנת תש"פ 2020-
 2019ויתגוררו במעונות לפחות עד ה14 -
למרץ ( 2020היום האחרון לפני מועד
פתיחת סמסטר ב' בשנה"ל תש"פ) .הזיכוי
יתבצע בעת מועד החיוב השני של שכר
הדירה במהלך חודש נובמבר .2019
לפרטים נוספים ניתן לפנות לצוות השיווק
02-6503761/68
של המעונות בטל'
או בדוא"ל hujidorms@savion.huji.ac.il

ההרשמה
באתר
האינטרנט
של המעונות-
מומלץ ,פשוט
ונוח!
http://dorms.
huji.ac.il

סדרי הרשמה ותשלום
(לדיירים רווקים)*

על מנת להירשם למעונות לשנת הלימודים תש"פ חשוב לעקוב אחר
סדר הפעולות המוצג בהמשך.
 .1סטודנטים המעוניינים במגורים במעונות ישלמו את שובר ההרשמה
באמצעות אתר האינטרנט  ,https:\\dorms.huji.ac.ilתשלום שובר
ההרשמה במועד הנקוב מבטיח את המקום במעונות .בעת הליך
הגשת בקשת ההרשמה יש לציין את העדפותיכם האישיות
לאכלוס .דמי ההרשמה על סך  ₪ 100אינם מוחזרים.
 .2תשובות בנוגע לבקשת ההרשמה תישלחנה כ 30-יום מעת
התשלום על בקשת ההרשמה ,בצירוף הפנייה לתשלום מקדמה
על סך .₪ 1,100
 .3תשלום המקדמה במועד הנקוב מבטיח שריון מקום במעון
שהוקצה לכם .התשלום יקוזז מתשלום שכר הדירה הראשון.
• אי תשלום המקדמה עד למועד הנקוב מבטל את הזכאות למעון.
 .4שכר הדירה הנגבה בכל חודש מהווה תשלום עבור חודש קדימה.
 .5לאחר ביצוע תשלום המקדמה תקבלו:
א .הפנייה מפורטת (תאריך קליטה ופרטי המעון המיועד).
ב .טופס הרשאה לחיוב חשבון הבנק (הוראת קבע) .עליכם לשלוח
את הטופס חתום על ידי הבנק לפקס המצוין בטופס ההרשאה
לפני מועד הקליטה.
ג .רשימת המסמכים שעליכם להציג במעמד הקליטה במעון –
תמונת פספורט ,ת"ז/דרכון ,טופס הרשאה לחיוב חשבון ,אישור
על תשלום המקדמה.
הערה חשובה! מטעמי יעילות והרצון לשמור על הסביבה ,הליך
ההרשמה מתנהל באופן מקוון .סטודנטים המעוניינים לקבל טפסים
בדואר רגיל ו/או לבצע תשלומים בבנק הדואר מוזמנים לפנות לצוות
המעונות (פרטים בהמשך)
על מנת שנוכל לתת את השירות הטוב והיעיל ביותר ,ציינו באתר
האינטרנט בעת ההרשמה את העדפותיכם האישיות :דיור לרווקים/
דיור משפחות ,קמפוס מגורים ,מגורים במפלס דתי/לא דתי ,מגורים
בחדר ליחיד ,דירת מחקר (לתארים מתקדמים)  -הסטודנט ימלא את
העדפותיו בעת הגשת בקשת ההרשמה.
בקשות הסטודנטים תילקחנה בחשבון בתכנון האכלוס ובשיבוץ
האישי של הסטודנט .הנהלת המעונות תעשה כל מאמץ למלא אחר
בקשות הסטודנטים ,אך לעיתים מורכבות התהליך לא מאפשרת
להיענות לכל הבקשות.
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בקשות לשינוי שיבוץ  /הקצאה
סטודנטים יכולים להגיש לפני מועד הקליטה
בקשה לשינוי שיבוץ למעון אחר מזה שהוקצה
להם .הבקשה תוגש רק לאחר תשלום דמי
המקדמה על סך  .₪ 1,100בקשה שתגיע ללא
תשלום מקדמה לא תטופל .הנהלת המעונות
תעשה כל מאמץ כדי להיענות לבקשות אלו.
השינויים יתבצעו על בסיס מקום פנוי ועל פי סדר
עדיפויות הלוקח בחשבון את דחיפות השינוי ואת
מועד הגשת הבקשה .הגשת בקשה לשינוי שיבוץ /
הקצאה נעשית דרך אתר האינטרנט של המעונות.
בקשת העברה פנימית בין המעונות
לאחר הקליטה:
לאחר שנקלטו למגורים במעונות ,סטודנטים
רשאים להגיש בקשת העברה למעון אחר .ניתן
להגיש את הבקשה במשרד המעון בו מתגוררים.
הבקשות מטופלות החל מ 14-יום לאחר פתיחת
שנת הלימודים .משרד המעון המבוקש יפנה
לסטודנט ויציע לו לממש את המעבר.
מעונות מותאמים
בקמפוסים השונים קיימים מספר חדרים  /דירות
המותאמות לצרכים המיוחדים של הדיירים.
הנהלת המעונות מאפשרת מגורים במעונות אלה
בהתאם לאישורים רלוונטיים ומצאי החדרים
בפועל.
בדיקנט הסטודנטים פועלת "יחידת נגישות" אשר
מרכזת את הבקשות המיוחדות על מנת להקל על
הפונים.
להלן תהליך הגשת בקשות מיוחדות לנוחיותכם:
א .הרשמה רגילה למעונות.
ב .במקביל פניה ליחידת הנגישות
מיילNegishut@savion.huji.ac.il :
טלפון 02-5880118
בימים א'-ד'  .08:00-13:00עם הבקשה בצרוף
מסמכים רפואיים רלוונטים המסבירים את
עילת בקשתכם.
ג .לאחר בדיקה ,יחידת הנגישות תעביר את
המלצתה להנהלת המעונות.
ד .הנהלת המעונות תבדוק מצאי דיור מתאים
במעון המבוקש ותשלח תשובה לסטודנט,
האישור הנשלח הינו אישי ,אינו ניתן להעברה
ותקף לשנת לימודים אחת בלבד.

ההרשמה
באתר
האינטרנט
של המעונות-
מומלץ ,פשוט
ונוח!
http://dorms.
huji.ac.il

הערות
א .הליך האישור עשוי לארוך זמן רב ולכן מומלץ להתחיל בו מוקדם
ככל האפשר.
ב .הנהלת המעונות תעשה כל מאמץ להיענות לבקשות המיוחדות .עם
זאת ,אין בכך התחייבות להקצאת המעון המבוקש.
ג .הקצאת מעון מיוחד אינה פוטרת משכר דירה מלא כפי שמופיע
בטבלת שכ"ד בהסכם המגורים.
ד .במקרים מסוימים יחידת הנגישות תעביר את הפניות להתייעצות
עם הגורם המטפל של היחידה בתחום הרלוונטי לפניה.
ה .יש להגיש בקשה למעונות מותאמים בכל שנה מחדש.

נוהל ביטול מעון
וביטול הסכם מגורים
סטודנטים שהחליטו ,מכל סיבה שהיא לוותר על מקומם במעונות ,או
שלימודיהם בוטלו על ידי האוניברסיטה ,יחולו עליהם כללי הביטול
כדלהלן:
 .1דמי הרשמה אינם מוחזרים 100( .ש"ח)
 .2החזר מלא של המקדמה :סטודנטים ששילמו שובר הפנייה
(מקדמה) למעונות הסטודנטים והודיעו על ביטול בקשתם למעון
עד לתאריך י"ד באב תשע"ט 15 ,באוגוסט  ,2019ולא מימשו מגורים,
יזכו להחזר מלא של המקדמה 1,100( .ש"ח)
 .3בקשה לביטול ההרשמה יש להגיש דרך אתר האינטרנט של
המעונות* .
 . 4החזר חצי מקדמה :סטודנטים שיודיעו על ביטול בקשתם למעון
החל מיום ט"ו באב תשע"ט 16 ,באוגוסט  ,2019ועד ליום אחד לפני
הכניסה למעון (בהתאם למועד הקליטה המפורט בשובר הפנייה)
יזכו להחזר של חצי מסכום המקדמה ,דמי הרשמה לא יוחזרו בכל
מקרה.
 . 5תשלום חודש  :+7סטודנטים שמימשו מגורים במעון (מימוש יחשב
חתימה על הסכם מגורים וקבלת מפתח) ומבקשים לבטל מעון
ולעזוב עד ז' באייר תש"פ,01/05/2020 ,יחויבו בתשלום חודש
ממועד ההודעה (שניתן לגור)  7 +ימים נוספים (לאחר עזיבה) .נוהל
זה תקף החל מהיום הראשון ללימודים ע"פ לוח השנה האקדמי
הרשמי של האוניברסיטה .לפני מועד זה ניתן לפנות לוועדת שכר
דירה.
 . 6חיוב מלא של דמי האירוח השנתיים :סטודנטים שיבטלו את הסכם
המגורים החל מתאריך ח' באייר תש"פ  ,02/05/2020יחויבו
בתשלום מלא ( )100%של דמי האירוח השנתי בתוספת דמי הרשמה.

מע ו נ ות 14 | 2018-2019

* הזיכוי יועבר לבנק עד חודש דצמבר 2019
ובצמוד למדד.
סטודנט רשאי לפנות לוועדת שכר דירה
באמצעות טופס בקשה לביטול הסכם מגורים,
אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט או לקבל
במשרד הנהלת המעונות.
אל טופס הבקשה יש לצרף כל מסמך או חומר
נוסף הרלוונטי לדיון בבקשה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לגברת שירן בצון -
 shiranbat@savion.huji.ac.ilאו לאתר האינטרנט
של המעונות /https://dorms.huji.ac.il

שירותים תומכים
לדיירי המעונות
כיתות מחשבים :לרשות הסטודנטים עומדים
מרחבי למידה וכיתות מחשבים ,כולל חיבור
לאינטרנט ללא תשלום.
ספורט :מתקני ספורט פזורים במעונות השונים.
בנוסף נמצאים מרכזי הספורט של עמותת
קוסל בגבעת רם ,הר הצופים ורחובות בקרבת
המעונות.
איכות הסביבה :הנהלת המעונות שמה לה
למטרה להגן על הסביבה ולדאוג להצבת מתקני
מחזור וקומפוסטרים במעונות השונים.
מכבסות :לרשות הסטודנטים עומדות מכבסות
לשירות עצמי בתשלום סמלי במעונות כפר
הסטודנטים ,מאירסדורף ,ברונפמן ,צוויג ,בוסטון
ורחובות.
פעילות חברתית ותרבותית :הנהלת המעונות
וצוות השיווק של המעונות מארגנת פעילות
חברתית ותרבותית לרווחת הדיירים במעונות
השונים .בין יתר הפעילויות ניתן למנות הקרנת
סרטים ואירועי ספורט ,פרויקט "חבורות שבת"-
ארוחות שבת בשיתוף בית הלל .דיירי המעונות
מוזמנים להעלות יוזמות לפעילויות שונות בדוא"ל
hujidorms@savion.huji.ac.il
השאלת מיחמים ,פלטות שבת ,משחקי שולחן
(חדש!) :לרווחת הדיירים ניתן להשאיל ציוד
מצוות השיווק,
לפרטים 02-6503761/8

הבית שלך
בדרך
להצלחה –
רכזי המעון
עומדים
לרשותך

ילדים זה שמחה :לרווחת המשפחות המתגוררות במעונות ישנן
תינוקיות בחלק מהמעונות וכן משחקיה במעונות ברונפמן וכפר
הסטודנטים.

לתשומת לבכם

אתר האינטרנט של המעונות  -חסוך זמן מיותר ,ניתן לבצע פעולות
ולקבל את כל המידע באתר!

אין האמור להלן כדי להוות הצעה מטעם
האוניברסיטה אלא עם החתימה על כתב
ההרשאה לאירוח לשימוש זמני במעונות.

•

אתר האינטרנט של המעונות מציג את המידע העדכני ביותר לדיירי
המעונות ולמתעניינים במגורים.

•

אפשרות לביצוע פעולות רבות ובהן – דיווח תקלות ,הרשמה
למעונות ,תשלום מקדמה ,בקשה לשינוי מעון ,בקשה לביטול מעון,
בקשה לביטול הסכם מגורים ,הדפסת אישורים שונים.

•

תשלום חובות.

•

מידע רלוונטי ונגיש באנגלית.

•

מחירון שכר דירה ,הסכמי מגורים ,תקנון המעונות ,מידע לשעת
חירום.

•

קישורים שימושיים.

•

חדש! אירוח יומי במעונות – .לפרטים ניתן לפנות לגב ,לימור דוייב -
limordo@savion.huji.ac.il

שירות  24/7לטיפול בתקלות דחופות

פקיד תורן
שירות הניתן במשרדי המעונות השונים מחוץ לשעות העבודה של
המשרדים ונועד לסייע לדיירי המעונות במקרי חירום ובפתרון
תקלות דחופות .ניתן למצוא את שעות הפעילות ופרטים נוספים
באתר האינטרנט תחת מידע כללי < טלפונים למקרים דחופים -
https:\\dorms.huji.ac.il
שאטלים  -מערך הסעות חינם לדיירי המעונות
האוניברסיטה מפעילה שירותי הסעות חינם במהלך שנת הלימודים
ובימי לימודים בלבד באמצעות הצגת תעודת סטודנט  -מסלולים
ולוחות זמנים מעודכנים ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד דיקן
הסטודנטים – http://studean.huji.ac.ilניתן להתעדכן גם ביישומון
 MOOVITובמוקד חברת ההסעות בטל' 02-6769111
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כל תשלום שישולם (למעט דמי הרשמה ע"ס 100
 )₪על ידי הסטודנט/ית יהווה פיקדון בלבד
וישמש על חשבון תשלום שכ"ד הראשון המגיע
רק עם החתימה על כתב ההרשאה לאירוח.
כל עוד לא נחתם כתב ההרשאה לאירוח על
ידי האוניברסיטה מאיזו סיבה שהיא ,לא קונה
הסטודנט/ית איזו זכות שהיא לשימוש במעונות.
אין השימוש במעונות קיים כשלעצמו ,אלא
בצמוד ובכפוף לקבלת הסטודנט/ית ללימודים
באוניברסיטה ,לפתיחת שנת הלימודים וכל עוד
מתקיימים הלימודים באופן סדיר.

תעריפי שכ"ד לשנת תש"פ  2019-2020לסטודנטים מן
המניין של האוניברסיטה העברית
התעריפים משתנים בהתאם לסוג המעון ומיקומו .התשלומים צמודים
למדד המחירים לצרכן ומתייחסים לדיירים הרשומים כסטודנטים מן
המניין באוניברסיטה העברית

מועדי החיובים
מועדי החיובים של שכ"ד יתבצעו לאחר תשלום
המקדמה מיד עם תחילת מועד הסכם המגורים,
ייגבו בין ה 21-ל 22-מדי חודש ,החיוב יהיה תמיד:
א .חודש קדימה.

התשלומים ייגבו בהוראת קבע או בתשלום מראש על כל התקופה.
דיירים במעמד אחר (מתמחים ,סטודנטים ממוסדות אקדמיים
אחרים) יחויבו על פי תעריפי שכ"ד כמפורט בהנהלת המעונות.
https://bit.ly/2GqNd7E -

מעון

כפר הסטודנטים -קמפוס הר הצופים
בניין דירות  5-4חדרים

 1בחדר

₪ 1318

₪ 27-24.30

לא כולל צריכות

כפר הסטודנטים -קמפוס הר הצופים
בניין דירות  3-2חדרים לתארים
מתקדמים

 1בחדר

₪ 1507

₪ 35-28.60

לא כולל צריכות

מאירסדורף -קמפוס הר הצופים
בניין קומות 6 -מפלסים
בכל מפלס  10חדרים

 2בחדר

₪ 886

₪ 37.65

כולל צריכות

מאירסדורף -קמפוס הר הצופים
בניין קומות 6 -מפלסים
בכל מפלס  10חדרים

 1בחדר

₪ 1331

₪ 03.57

כולל צריכות

מאירסדורף – קמפוס הר הצופים בניינים
לתארים מתקדמים ()5,13

 1בחדר

₪ 1371

₪ 75.30

כולל צריכות

מאירסדורף – קמפוס הר הצופים בניין 8
-בניין דירות  2חדרים לתארים מתקדמים

 1בחדר

₪ 1362

₪ 65

לא כולל צריכות
***

ברונפמן – קמפוס הר הצופים
בניין דירות –  2-3חדרים

 2בחדר

₪ 886

₪ 31.25

כולל צריכות

ברונפמן – קמפוס הר הצופים
בניין דירות –  2-3חדרים

 1בחדר

₪ 1524

₪ 62.5

כולל צריכות

צוויג  -קמפוס אדמונד י .ספרא
בנייני קומות  2מפלסים
בכל מפלס כ 10 -חדרים

 2בחדר

₪ 886

₪ 43.80

כולל צריכות ***

ליברמן -קמפוס אדמונד י.ספרא
בניין בן  5קומות
בכל קומה כ 20 -דירות סטודיו

 1בחדר

 1950ש"ח

₪ 61

כולל צריכות
***

מע ו נ ות 18 | 2018-2019

אופי המגורים

שכ"ד
בש"ח *

ארנונה**

צריכות ***

מספר טלפון

02-5880333
02-6503758
(פקס)

02-5882675
02-5882678
02-5881727
(פקס)

02-5818115
02-5882497
(טל/פקס)

02-6584695
02-6586113
(פקס)

יש לך רעיון
לפעילות
חברתית?
רוצה לציין
לשבח את
השירות או
להתלונן?
יש לך כתובת
 כתובתהדוא"ל
הכללית של
המעונות -
@hujidorms
savion.huji.
ac.il

גואטמלה -שכונת קרית יובל
דירות מגורים 3 -חדרים

 2בחדר

 930ש"ח

₪ 25.5

כולל צריכות

גואטמלה -שכונת קרית יובל
דירות מגורים 3 -חדרים

 1בחדר

 1562ש"ח

₪ 51

כולל צריכות

מעונות שטרן קרית יובל

יחיד בדירת
 2-3חדרים

1248₪ 1404

₪ 44.10

בוסטון -קמפוס עין כרם
דירות ומפלסים

 2בחדר

₪ 886

₪ 32.90

 2בחדר

₪ 798

₪ 20

 1בחדר

1062₪ 1162

₪ 28

 2בחדר

₪ 974

יחיד בחדר

₪ 1302

יחיד בחדר

₪ 1524

בשטרן התעריף
כולל :צריכת
מים ,צריכת
חשמל לתאורה,
מכשירי מטבח
ו 10-שעות
חימום במזגן
ליום לתקופת
החורף ,גז
לבישול וחימום
מים חמים.
***

כולל צריכות

02-5494899
02-6415760
(פקס)

02-5494899
02-6415760
(פקס)

קמפוס רחובות – מפלסים

קמפוס רחובות – דירות
דירות מחקר

הערות:
* תעריפי שכר הדירה מעודכנים נכון לחודש יולי  2018וצמודים למדד
המחירים לצרכן.
** תעריפי הארנונה מתעדכנים ע"פ שומות העיריה לשנה הקלנדרית
הרלוונטית.
*** בחלק מהמעונות קיימות מכסות חשמל .ניתן למצוא את
מסגרות מכסות החשמל וכן לו"ז הפעלת הסקה ,מזגנים ומים
חמים במעונות השונים באתר האינטרנט של המעונות בכתובת
/https://dorms.huji.ac.il

מע ו נ ות 20 | 2018-2019

כולל צריכות
(בהתאם
למכסת חשמל)
***

08-9473177
08-9489657
(פקס)

20

הבית שלך
בדרך
להצלחה –
רכזי המעון
עומדים
לרשותך

תעריפי שכ"ד תש"פ  2020 - 2019לדיור משפחות*
מעון

שכ"ד בש"ח**

צריכות

ארנונה***

טלפונים

כפר הסטודנטים -קמפוס
הר הצופים  2חדרים

₪ 3290 ,2993₪

לא כולל צריכות

70.20₪

02-5880333
( 02-6503758פקס)

מאירסדורף  -קמפוס הר
הצופים בניין  2 - 8חדרים

₪ 2996 ,2724₪

לא כולל צריכות

₪ 130

02-5882687
02-5881727
( 02-5882675פקס)

ברונפמן -קמפוס הר
הצופים  3חדרים

₪ 3427 ,3110₪

כולל צריכות

₪ 187.5

02-5818115
( 02-5882497טל/פקס)

ברונפמן -קמפוס הר
הצופים  2חדרים

₪ 3109 ,2821₪

כולל צריכות

₪ 125

02-5818115
( 02-5882497טל/פקס)

ברונפמן -קמפוס הר
הצופים  1.5חדרים

₪ 2794 ,2533₪

כולל צריכות

₪ 125

02-5818115
( 02-5882497טל/פקס)

ליברמן  -קמפוס אדמונד י.
ספרא  1חדרים

₪ 3424 ,3106₪

לא כולל צריכות

₪ 61

02-6584695
( 02-6586113פקס)

בוסטון  -קמפוס עין כרם 2
חדרים

₪ 3109 ,2821₪

כולל צריכות

₪ 131.60

02-6758784
( 02-6429019פקס)

גואטמלה  -שכונת קרית
יובל  3חדרים

₪ 3529 ,3203₪

כולל צריכות

₪ 153

02-5494899
( 02-6415760פקס)

גואטמלה  -שכונת קרית
יובל  2חדרים

₪ 3202 ,2905₪

כולל צריכות

₪ 102

02-5494899
( 02-6415760פקס)

שטרן  -שכונת קרית יובל 2
חדרים

₪ 2861 ,2601₪

שטרן  -שכונת קרית יובל 3
חדרים

₪ 3121
₪ 3433

רייספלד -קמפוס רחובות 1
חדרים

₪ 2900 ,2630₪

בשטרן התעריף כולל
א .צריכת מים.
ב .צריכת חשמל לתאורה,
מכשירי מטבח ו  10 -שעות
חימום במזגן ליום בתקופת
החורף.
ג.גז לבישול  +חימום מים
חמים.
בשטרן התעריף כולל
א .צריכת מים.
ב .צריכת חשמל לתאורה,
מכשירי מטבח ו  10 -שעות
חימום במזגן ליום בתקופת
החורף.
ג.גז לבישול  +חימום מים
חמים.

כולל צריכות

		
סדרי הרשמה לדיור זוגות/משפחות:
* מחייבת הגשת טפסי בקשה לדיור משפחות (המופיעים באתר ההרשמה)
בצירוף צילום תעודות זהות באופן אישי/בפקס/במייל לידי גב' שולמית בן נעים
טל'  02-5881539או במייל  savion.huji.ac.il@shulamitbבהנהלת המעונות,
לאחר תשלום שובר ההרשמה באינטרנט  /בדואר .את הטפסים יש להגיש החל
ממועד פתיחת ההרשמה ועד  15במאי .תשובות יינתנו לקראת סוף חודש יוני.
* הטיפול במאחרים  -יתבצע רק בתום הטיפול במגישי הטפסים במועד.
לבירורים ניתן לפנות לגב' שולמית בן-נעים בטל'  02-5881539או במייל
		savion.huji.ac.il@shulamitb

מע ו נ ות 22 | 2018-2019

₪ 88.20

02-5494899

₪ 132.30

02-5494899
( 02-6415760פקס)

₪ 56

08-9473177
( 08-9489657פקס)

* * תעריפי שכר הדירה מעודכנים לחודש יולי  2018וצמודים
למדד המחירים לצרכן.
רף המחיר העליון מתייחס למצב שבו רק 1-מבין בני הזוג
הינו סטודנט מן המניין,
הרף התחתון מתייחס למצב שבו  2בני הזוג הינם סטודנטים
מן המניין.
*** תעריפי הארנונה עודכנו במהלך שנת .2018

תאריכים חשובים
תש"פ 2020-2019
•

פתיחת ההרשמה למעונות תש"פ –2020-2019
יום שלישי ד' בניסן 24/03/2019

•

תאריך אחרון להגשת מסמכים לבקשת מגורים
לדיור זוגות  /משפחות – יום רביעי י' באייר
15/05/2019

•

תאריך אחרון לביטול ההרשמה למעונות – יום
חמישי ,י"ד באב תשע"ט 15/08/2019

•

תום הסכם מגורים רווקים תשע"ט  –2018-9יום
שלישי ,י"ז באלול 17/09/2019

•

תום הסכם מגורים זוגות  /משפחות תשע"ט
 –2018-9יום רביעי ,י"ח באלול 18/09/2019

•

תאריכי קליטה במעונות תש"פ –2020-2019
ימים שלישי – חמישי ,כ"ג בתשרי-כ"ה בתשרי
22-24/10/2019

•

פתיחת שנת הלימודים תש"פ  –2020-2019יום
ראשון ,כ"ח בתשרי 27/10/19

•

תחילת סמסטר ב' – יום ראשון ,י"ט באדר
15/03/2020

•

תום הסכם מגורים תש"פ רווקים –2020-2019
יום חמישי כ"א באלול 10/09/2020

•

תום הסכם מגורים תש"פ  2020-2019זוגות /
משפחות – יום ראשון כ"ד באלול 13/09/2020

אתר האינטרנט של המעונות:

https://dorms.huji.ac.il
חפשו אותנו בפייסבוק!!!

