
 זוגות /   למשפחותתעריפי שכ"ד שנת תש"פ 

 טלפונים ארנונה*** צריכות לומדים 2זוג  לומד 1זוג  מעון

 -כפר הסטודנטים
 2קמפוס הר הצופים  

 חדרים
 02-6503758 ₪ 72 לא כולל צריכות ₪3017  ₪  3316

 02-5880333)פקס(  

 -רף ו מאירסד
קמפוס הר הצופים   

 חדרים 2 - 8בניין 
 134 ₪ לא כולל צריכות ₪  2,764 ₪  3,020

02-5882687 
 02-5881727  

 02-5882675)פקס(  

קמפוס הר  -ברונפמן 
 ₪  192 כולל צריכות ₪  3,135 ₪  3.454 חדרים 3הצופים  

02-5818115 
 02-5882497 

 (טל/פקס)

קמפוס הר  -ברונפמן 
 ₪  129 כולל צריכות ₪  2,844 ₪  3,135 חדרים 2הצופים  

02-5818115 
 02-5882497 

 (טל/פקס)

קמפוס הר  -ברונפמן 
 ₪  129 כולל צריכות ₪  2,553 ₪  2,816 חדרים 1.5הצופים  

02-5818115 
 02-5882497 

 (טל/פקס)

קמפוס  -ליברמן 
 1אדמונד י. ספרא  

 חדרים
  02-6584695 ₪ 63 כולל צריכות ₪  3,131 ₪  3,451

 (פקס) 02-6586113

קמפוס עין  -בוסטון 
 חדרים 2כרם 

 02-5494899 ₪  148 כולל צריכות ₪  2,844 ₪  3,135
 (פקס) 02-6586113 

שכונת  -גואטמלה 
  02-5494899 ₪  156 כולל צריכות ₪  3,229 ₪  3,557 חדרים 3קרית יובל 

 (פקס) 02-6415760

שכונת  -גואטמלה 
 חדרים 2קרית יובל 

  02-5494899 ₪  104 כולל צריכות ₪  2,928 ₪  3,228
 (פקס) 02-6415760

שכונת  -גואטמלה 
 קרית יובל דירת חדר

 02-5494899 ₪  104 כולל צריכות ₪  2,681 ₪  2,957
 (פקס) 02-6415760

שכונת קרית   -טרן ש
 ₪  2,753 ₪  3,028 חדרים 2יובל 

 :בשטרן התעריף כולל
צריכת מים. ב. צריכת חשמל   . א 

שעות    10 -לתאורה, מכשירי מטבח ו 
חימום במזגן ליום בתקופת החורף.  

 ג.גז לבישול + חימום מים חמים. 

90 ₪ 
02-5494899 

 (פקס) 02-6415760 

שכונת קרית   -שטרן 
 ₪   3,303 ₪  3,634 חדרים  3יובל 

 :בשטרן התעריף כולל
צריכת חשמל  א. צריכת מים. ב.  

שעות    10 -לתאורה, מכשירי מטבח ו 
חימום במזגן ליום בתקופת החורף.  

 ג.גז לבישול + חימום מים חמים. 

135  ₪ 02-5494899 
 (פקס) 02-6415760 

קמפוס  -רייספלד
 ₪ 56 כולל צריכות ₪  2,651 ₪  2,923 חדרים 1רחובות  

08-9473177 
 (פקס) 08-9489657 

קמפוס  -פיאנקובסקי 
 08-9473177 56 ₪ כולל צריכות ₪  2,844 ₪  3,135 חדרים  2רחובות  

 (פקס) 08-9489657 

 הערות

 shulamitb@savion.huji.ac.ilאו במייל  02-5881539נעים בטל'  -לבירורים ניתן לפנות לגב' שולמית בן ▪

 וצמודים למדד המחירים לצרכן.  2019תעריפי שכר הדירה מעודכנים לחודש יולי    ▪

 . 2020התעריפים יעודכנו במהלך  - תעריפי ארנונה  ▪

 


