
 1 

במעונות  זוגות/לטופס הפניה )מקדמה( לדיור משפחותהסבר 

 בפ"תשהסטודנטים לשנת 

 

 טרם נקבעו והם יפורסמו לקראת תחילת שנת תשפ"ב.      תעריפי  דמי המעונות לשנת הלימודים 1           

 הלימודים. שכר הדירה מוצמד למדד לצרכן.               

      .ם שכר דירה השוטףמתשלובטופס ההפניה תקוזז כמצויין  ₪  2800המקדמה בסך של   .2

         

 בהוראת קבע בכרטיסי אשראי או חשבון הבנק באמצעות  תשפ"בלשנת הלימודים  להלן הסדרי התשלום    

  

 עבור תקופה                                                   תאריך לתשלום                        

 31.10.21       -עד  מיום כניסה 19.09.21          -1שובר  –דמי אירוח 

 30.11.21       -עד                      21.10.21         -2שובר  –דמי אירוח 

 31.12.21        -עד                     21.11.21         -3שובר  –דמי אירוח 

 31.01.22       -עד                      21.12.21       - 4שובר  --דמי אירוח 

 28.02.22       -  עד                    21.01.22       - 5שובר   - דמי אירוח

 31.03.22       -עד                       21.02.22        -6שובר   - אירוח ידמ

 30.04.22       -עד                      21.03.22        - 7שובר  - דמי אירוח

 31.05.22       -עד                           21.04.22        - 8שובר  –דמי אירוח 

 30.06.22       -עד                      22.05.22        - 9שובר  –דמי אירוח 

 31.07.22       -עד                      21.06.22       -10שובר  –דמי אירוח 

 31.08.22      -  עד                     21.07.22       -11שובר  –מי אירוח ד

 15.09.22       -עד                      21.08.22      -12שובר  –דמי אירוח  

     

 

  נוהל ביטול מעון   . 3

, או אם לא התקבל המועמד/ת אם בוטלו הלימודים באוניברסיטה או בוטלה הזכאות ללימודים מסיבה כלשהי        
 לעדכן  משפחה/בני הזוג רשאי לגור במעונות הסטודנטים ועל משפחה/הזוגללימודים מסיבה כלשהי, לא יהיה 

 /https://dorms.huji.ac.ilהמעונות אתר ב
 
 

 )הסכום נקוב בטופס ההפניה(: מקדמה .א
 

 ₪(. 100אינם מחושבים כחלק מדמי האירוח השנתיים )ו ,א מוחזרים בכל מקרהל (הרשמה) בקשהדמי  .1
סטודנטים ששילמו שובר הפנייה )מקדמה( למעונות הסטודנטים  החזר מלא של המקדמה: .2

מימשו מגורים, יזכו להחזר  , ולא2021באוגוסט  15עד לתאריך והודיעו על ביטול בקשתם למעון 
 מלא של המקדמה. 

באוגוסט  16: סטודנטים שיודיעו על ביטול בקשתם למעון החל מיום, ההחזר חצי מקדמ .3
לפני הכניסה למעון )בהתאם למועד הקליטה המפורט בשובר הפנייה( ליום אחד  , ועד2021

  .יזכו להחזר של חצי מסכום המקדמה

לא  )בהתאם למועד הקליטה המפורט בשובר הפנייה( מעבר ליום לפני הכניסה למעון  הודעה .4
 בהחזר המקדמה. תזכה

 /https://dorms.huji.ac.il  בקשה לביטול ההרשמה יש להגיש דרך אתר האינטרנט של המעונות .5
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 חוץ כאןללנא  לעיון בהסכם המגורים  הערה:
 

  ובצמוד למדד. 2021הזיכוי יועבר לבנק עד חודש דצמבר 
 

 .2בהסכם המגורים נספח ראו נהל  - סיום הסכם מגורים
 

    אם החליט הסטודנט לוותר על זכאותו להתגורר במעון או לסיים את מגוריו לפני המועד שהוסכם עליו ב.     
 , יחולו עליו כללי הביטול כדלקמן:שהימסיבה כלמסיבה כלשהי, או שלימודיו בוטלו          

 
 כם המגורים לועדת שכר דירה.דיירי המעונות רשאים להגיש בקשה לסיום מוקדם של הסועדת שכר דירה  .    1         

 .https://dorms.huji.ac.ilאת הבקשה יש להגיש באמצעות טופס הניתן להורדה באתר המעונות:                 
  נא לקרא את ההנחיות המופיעות בטופס ולצרף מסמכים תומכים.                

מימוש )סטודנטים שמימשו מגורים במעון : ימים )לתלמידי האוניברסיטה העברית( 7 תשלום חודש + .א
, בפ"תש ל' בניסןעד  ומבקשים לבטל מעון ולעזוב (יחשב חתימה על הסכם מגורים וקבלת מפתח

נוספים )לאחר העזיבה(. נוהל ימים  7, יחויבו בתשלום חודש ממועד ההודעה )שניתן לגור( +  01.05.2022
לפני מועד זה זה תקף החל מהיום הראשון ללימודים ע"פ לוח השנה האקדמי הרשמי של האוניברסיטה. 

 ניתן לפנות לוועדת שכר דירה.
 א' באיירמתאריך סטודנטים שיבטלו את הסכם המגורים החל תיים: של דמי האירוח השנ חיוב מלא .ב

 ( של דמי האירוח השנתי בתוספת דמי הרשמה.100%מלא )יחויבו בתשלום  22.5.202 ב"תשפ
         

 
צוויג  + מאיירסדורוף )רזניק( +  במעונותת במעונות, ישנן תינוקיות לרווחת המשפחות המתגוררו ילדים זה שמחה:.   4

 (.כפר הסטודנטים)פתוחה לדיירי ברונפמן  וכן משחקיה במעונות  בות.רחו

 
 תהיה במשרדי הנהלת  מעונות הסטודנטים, הנמצאים במרכז הסטודנט קבלת קהל               

           9190501בהר הצופים ירושלים מיקוד    322בבנין פרנק סינטרה חדר                    

 נוספים וסיוע בהרשמה לפרטים             

   shulamitb@savion.huji.ac.il  5881539-02גב' שולמית בן נעים טלפון:                 

                                           ttea@savion.huji.ac.ilbrigi     5881484-02טלפון:    גב' בריגיט אפוטה    

 .   15:00 – 09:00ה' בין השעות  –בימים א'             

  18:00 – 08:00ה'  -בימים א'  02-6503761/8לתיאום סיורים נא לפנות לצוות שיווק  טלפון:                

                     hujidorms@savion.huji.ac.ilמייל                 

    

 לתשומת לבכם,

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

 במעונות.

מש על חשבון תשלום המגיע רק עם החתימה על כתב כל תשלום שישולם ע"י הסטודנט/ית יהווה פיקדון בלבד ויש .ב

 ההרשאה לאירוח.

ירוח ע"י האוניברסיטה מאיזו סיבה שהיא, לא קונה הסטודנט/ית איזו זכות כל עוד לא נחתם כתב ההרשאה לא .ג

 שהיא לשימוש במעונות.

ברסיטה, לפתיחת ונות קיים כשלעצמו, אלא בצמוד ובכפוף לקבלת הסטודנט/ית ללימודים באוניאין השימוש במע .ד

 שנת הלימודים וכל עוד מתקיימים הלימודים באופן סדיר.

 
 ימודים פורייה ומוצלחתאנו מאחלים לכם שנת ל

 בברכה, 

 בריג'יט אפוטה

 עוזרת מנהל מעונות סטודנטים
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