
 

 

 .י הצרכןוצמודים למדד מחיר 2019יולי פי שכר הדירה מעודכנים לחודש *תערי הערות:

  2020** תעריפי הארנונה יעודכנו במהלך 

מזגנים ומים חמים במעונות השונים  ***בחלק מהמעונות קיימות מכסות חשמל. ניתן למצוא את מסגרת מכסות החשמל וכן לו"ז הפעלת הסקות,
 https://dorms.huji.ac.ilבאתר האינטרנט של המעונות בכתובת 

  תעריפי שכ"ד שנת תש"פ לסטודנטים מן המניין                             
 

 

 מעון
אופי 

 המגורים
שכ"ד מעודכן 

 תש"פ
 מספר טלפון צריכות *** ארנונה**

קמפוס הר  -כפר הסטודנטים
 4-5הצופים  בניין דירות          

 חדרים
 בחדר 1

 ₪1,329  
 לא כולל צריכות  26 - 28

02-5880333 
02-5880021 

FAX: 02-6503758 
קמפוס הר  -כפר הסטודנטים

חדרים  2-3הצופים  בניין דירות 
 לתארים מתקדמים

 בחדר 1
 ₪1,519  

 לא כולל צריכות  30 - 36

 קמפוס הר הצופים -מאירסדורף
מפלסים בכל  6 -בניין קומות

 חדרים 10מפלס 
 בחדר   2

 ₪893  
 ₪39  כולל צריכות  

02-5882687 
02-5882675 

FAX: 
02-5881727 

קמפוס הר הצופים   -מאירסדורף
מפלסים בכל  6 -בניין קומות

 חדרים 10מפלס 
 בחדר 1

 ₪1,342  
 ₪77  כולל צריכות  

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

 בחדר 1
 ₪1,382  

 ₪77  כולל צריכות  

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

 לתארים מתקדמים
 בחדר 1

 ₪1,382  
 ₪67  לא כולל צריכות 

 קמפוס הר הצופים  –מאירסדורף 
 (7בניין לתארים מתקדמים )

 בחדר 1

 ₪1,382  

 ₪77  

משופצים עם חדרים 
מזגנים ואינטרנט. כולל 
צריכות, לא כולל חשמל 

 עבור המזגן.

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

 בחדר 2
 ₪893  

 ₪32  02-5818115 כולל צריכות 
FAX: 

02-5882497 
קמפוס הר הצופים בנין  –ברונפמן 

 חדרים 2-3 –דירות 
 בחדר 1

 ₪1,536  
 ₪64  כולל צריכות 

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

 בחדר 2
 ₪893  

 ₪46  כולל צריכות 
02-6584695 

FAX: 
02-6586113 

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

 דירות סטודיו
 בחדר 1

 ₪1,966  
 ₪63  כולל צריכות  

שכונת קרית יובל -גואטמלה 
 חדרים 3 -דירות מגורים

 בחדר 2
 ₪937  

 ₪26  02-5494899 כולל צריכות  
FAX: 

02-5494899 
שכונת קרית יובל -גואטמלה 

 חדרים 3 -דירות מגורים
 בחדר 1

 ₪1,574  
 ₪52  כולל צריכות  

 מעונות שטרן קרית יובל

יחיד בדירת 
 חדרים 3

 חדר קטן

 ₪1,321  
 ₪45  

בשטרן התעריף כולל:  
צריכת מים,  צריכת 

חשמל לתאורה, מכשירי 
שעות חימום  10-מטבח ו

במזגן ליום לתקופת 
החורף, גז לבישול וחימום 

 מים חמים.             

02-5494899 
FAX: 

02-6415760 
יחיד בדירת 

 חדרים 3
 חדר גדול

 ₪1,486  

 ₪45  

קמפוס עין כרם  דירות  -בוסטון
 ומפלסים

 בחדר 2
 ₪893  

 ₪37  כולל צריכות  
02-6758784 

FAX: 
02-6429019 

מפלסים –קמפוס רחובות   

₪804  בחדר 2  

₪ 20 

כולל צריכות )בהתאם 
 למכסת חשמל(

08-9473177 
FAX: 

08-9489657 

 בחדר 1
 חדר קטן 

 ₪1,070  

 בחדר  1
 חדר גדול

 ₪1,171  
 ₪28  

דירות –קמפוס רחובות   
₪982  בחדר 2   ₪20  

₪1,312  בחדר 1   ₪28  

₪28  ₪1,536  בחדר 1 חדרים 2דירות  –קמפוס רחובות    


