
 

 סטודנטים יקרים,

 מצורפות שאלות ותשובות על מעונותלשימושכם ולצורך הנגשת המידע,   

 הסטודנטים באוניברסיטה העברית.

 *כל המידע אשר מופיע בתקנון ובהסכם המגורים הוא הקובע.

 *כל האמור נכתב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.         

 

 

 -הרשמה ותשלום מקדמה

  למעונותהרשמה-  
רישום למעונות  /https://dorms.huji.ac.il ההרשמה למעונות היא דרך אתר המעונות :

 לרישום למעונות. בקשה-

  ? מה הם דמי רישום 

דמי רישום. בכל שנה משלמים את דמי הרישום  ₪ 100כדי להירשם למעונות יש לשלם 

 מחדש.

  ?שילמתי את דמי הרישום, מה מצב בקשתי כעת 

יום לאחר תשלום דמי הרישום  ישלח דואר אלקטרוני עם הודעה על הקצאה  30 -כ

בחודש תשלום זה יופחת משכר הדירה ₪,  1,100ובקשה לתשלום מקדמה על סך 

 .של המגורים בשנת הלימודים אליה נרשמת הראשון

 ?מתי נסגרת ההרשמה למעונות 

 ה אינה נסגרת, אך קבלת מעון נעשית על בסיס מקום פנוי בלבד.ההרשמ    

 במקרה של הודעה על סגירת המערכת באתר, ניתן לפנות לצוות השיווק :    

 02-6503761/8טלפון:     

 hujidorms@savion.huji.ac.ilמייל:     

על בסיס של 'כל הקודם זוכה', ולכן מומלץ להירשם מוקדם ככל ההקצאות ניתנות     

 האפשר.

 

 ?מי יכול להירשם למעונות 

סטודנט שהתקבל ללימודים באוניברסיטה העברית, או סטודנט במוסד אקדמי אחר,     

 בקישור הבא -כמפורט בהסכם המגורים מיוחד על כך. שקיבל אישור

 

 ?אני סטודנט ותיק, האם עלי להירשם מחדש כל שנה 

בכל סטודנט חדש או ותיק שמעוניין לגור במעונות בשנת הלימודים הבאה צריך להירשם 

 .שנה מחדש

 בהקשר זה הסכם המגורים דומה לחוזה שכירות בשוק הפרטי.

 

 ?מתי נפתחת ההרשמה 

למעונות נפתחת בשבוע האחרון של חודש מרץ ועד לשבוע הראשון של מדי שנה ההרשמה 

  . מומלץ לעקוב באופן עצמאי.חודש אפריל של אותה שנה
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 טודנטים ואורחים מחו"לס –הרשמה 

 ?איך ניתן להירשם למעונות בתור סטודנט / אורח מחו"ל 

אם הסטודנט כבר קיבל מספר סטודנט וקוד אישי מהאוניברסיטה , ניתן להירשם דרך  -

 https://dorms.huji.ac.il/אתר האינטרנט של המעונות. 

אם עדיין אין קבלה רשמית לאוניברסיטה, או אם אורח המוזמן  לתקופה מוגבלת למחקר  -

המחלקה המארחת יכולה לשריין מקום עבור החוקר על ידי מילוי  או למטרה אחרת,

 malih@savion.huji.ac.il"טופס הזמנת אורחים" ושליחתו לגב' מלי חפצדי, במייל : 

 . avion.huji.ac.ildormsoffice@sאו במייל: 

 

 ביטול הרשמה

לוותר על מקומם במעונות, או שלימודיהם בוטלו על  סטודנטים שהחליטוביטול הרשמה: 

 ידי האוניברסיטה, ומעוניינים לבטל את הרשמתם למעונות.

 ?עד מתי אני יכול לקבל החזר כספי על המקדמה 

 .16.08.2020עד לתאריך ₪(  1,100של המקדמה )מלא ניתן לקבל החזר 

 מסכום המקדמה. חצימועד הקליטה ניתן לקבל החזר של  יום לפנילאחר תאריך זה ועד 

 

  לפני הקליטה( מה עושים? איך את ההרשמה  נרשמתי למעונות ואני רוצה לבטל(

 אקבל את ההחזר הכספי?

כניסה   https://dorms.huji.ac.il/: דרך האתרהסטודנט צריך להגיש בקשה לביטול מעון 

בקשה לביטול מעון. ההחזר הכספי יועבר לחשבון הבנק, -רישום למעונות -דף הביתל

 שהסטודנט יציין באתר המעונות בעת הגשת הביטול.

  מה הוא הנוהל הפסקת הסכם המגורים? 

בכל  1.5סטודנט המבקש לעזוב את המעון )הפסקת הסכם המגורים הקיים( עד לתאריך 

תאריך העזיבה המבוקש )המועד האחרון  חודש לפני לפחותשנה, צריך להודיע על כך 

להמשיך  יוכלבכל שנה( דרך אתר המעונות )בחודש זה הוא  1.4 -הלהודעה זו הוא 

)בשבוע זה הוא  שבוע נוסףב בשכר דירה של להתגורר במעונות(. לאחר עזיבתו הוא יחוי

 יוכל להתגורר במעונות(. לא

 ים חריגיםאו במקר בכל שנה( 1.5) *סטודנט המבקש לעזוב את המעון לאחר תאריך זה

 בקישור הבא –במהלך השנה, יגיש בקשה באתר המעונות אל ועדת שכר הדירה 

 

 ?מהי פניה לוועדת שכר דירה 

 בקשה להפסקת הסכם המגורים או כל בקשה מיוחדת הקשורה לשכר דירה

נידונה בפני ועדת שכר דירה. הוועדה כוללת נציג הסטודנטים, נציג ממשרד דיקן 

 הסטודנטים ונציג מהנהלת המעונות.

למלא את הטופס המקוון, ולצרף אישורים מתאימים התומכים  להגשת בקשה לוועדה יש

 בקישור הבא בבקשה.
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 -שיבוץ והעדפות

 ?מה ההבדל בין חדר יחיד לחדר זוגי 

 .דיירים בחדר 2 -חדר זוגי דייר אחד בחדר, -חדר יחיד

 

 ?מה ההבדל בין דירות למפלסים 

מיועדים לסטודנטים רווקים וכוללים מטבח מרכזי, מקלחות ושירותים משותפים  מפלסים

יש אפשרות מאירסדורף לדיירי הקומה. לכל סטודנט במפלס יש חדר יחיד או זוגי )ב

המטבח, השירותים  בדירותלחדר יחיד או זוגי, בצוויג ובעין כרם חדרים זוגיים בלבד(.  

 והמקלחת הינם בתוך הדירה, לכל סטודנט יש חדר נפרד )יחיד או זוגי(. 

מפלס הנהלת מעונות מספקת ניקיון בכל האזורים המשותפים ובדירות הניקיון של ב

 הדיירים אחריותהדירות הוא ב

 

 

דירה חדר  מיקום המעון שם המעון
 יחיד 

דירה חדר 
 זוגי

מפלס חדר 
 יחיד

מפלס חדר 
 זוגי

    v הר הצופים קמפוס כפר הסטודנטים

   v v קמפוס הר הצופים ברונפמן)אידלסון(

 v v   קמפוס הר הצופים מאירסדורף)רזניק(

קמפוס אדמונד י.  צוויג
 ספרא

   v 

קמפוס אדמונד  ליברמן 
 י.ספרא

לתארים 
מתקדמים, 

דירת 
 סטודיו

   
 

 v  v  קמפוס עין כרם  בוסטון

   v v  גואטמלה

    v  שטרן

 v v v v קמפוס רחובות  רחובות

 

  בחדרים בדירותאיזה ריהוט יש?  

 ארון בגדים .כוננית ספרים ומיטה עם מזרן, שולחן כתיבה, כסאות לחדרים, 

 

 ?איזה ריהוט יש במרחב המשותף בדירה 

במרחב  , כורסא ושולחן עם כסאות ם, פינת אוכלי, כיריבכפר הסטודנטים יש מקרר

ושולחן פינת אוכל  , כייריםבברונפמן, גואטמלה, עין כרם, ורחובות יש מקרר המשותף.

  עם כסאות.

 

 ?איזה ריהוט יש בחדר במפלס  

 מיטה עם מזרן, שולחן כתיבה, כיסא, ארון בגדים, כוננית ספרים, מקרר, כיור. 

 



 

 יש במרחב המשותף במפלס? איזה ריהוט 

שולחנות וכסאות, מקלחות ם ירייכבמפלס יש בקומה מרחב משותף של מטבח עם 

 ושירותים. 

 

 ?האם יש מיזוג או הסקה במעון 

יש  -יש מזגנים, גואטמלה-בכפר הסטודנטים, שטרן, בוסטון צוויג, ליברמן ורחובות 

בחלק מהדירות החימום נעשה על ידי קונווקטור בשליטה של הסטודנט.  ,מיזוג

 יש הסקה מרכזית. בברונפמן במאירסדורף

 

 

 ?למי מיועדת דירת מחקר  

 חדר בדירת מחקר מיועד לסטודנטים לתארים מתקדמים, תואר מוסמך ומעלה. 

 

 דירת מחקר  מיקום המעון שם המעון

 v קמפוס הר הצופים כפר הסטודנטים

 v קמפוס הר הצופים ברונפמן)אידלסון(

 ) דירה ומפלס(  V קמפוס הר הצופים מאירסדורף)רזניק(
 

 v קמפוס אדמונד י.ספרא ליברמן 

 v קמפוס רחובות  רחובות

 

 

 ?מתי אדע לאיזו דירה ולאיזה חדר שובצתי 

המעון עצמו וסוג הדיור מפלס לגבי הסטודנט ידע את השיבוץ הסופי ביום הקליטה. 

לפני יום  יודעים, מחקר או לא מחקר, פרטים אלו זוגי או יחיד חדר או דירה, , 

 אך באיזה חדר או דירה אגור ניתן לדעת רק ביום הקליטה., הקליטה

 

  יש לי בקשות והעדפות לגבי השיבוץ שלי במעון, איפה אני מציין אותן? האם לרשום

 את זה בהערות שנמצאות בבקשת הרישום? 

 האם יש באפשרותי לבחור עם מי אגור בדירה/חדר?      

קבלת הקצאה  רק לאחרניתן להגיש בקשות מיוחדות לשיבוץ במעון עליו הוקצת            

למגורים עם דיירים נוספים לצוות המעון  בקשהודנט רשאי להגיש הסט ותשלום מקדמה.

)בקשות דואר אלקטורני )עדיפות לדואר אלקטרוני()  הרלוונטי באמצעות שיחת טלפון או 

שם הסטודנט את לציין נא לשיבוץ לכפר הסטודנטים יתקבלו גם במחלקת השיווק(. בבקשה 

מעון אותו טים תהיה הקצאה מאושרת להנוסף כולל מספר הת"ז שלו. חובה שלשני הסטודנ

 .הרלוונטי 

 

 



 

 

 פרטי הרכזים:

  ilanitt@savion.huji.ac.il 5880022-02 אלימי:-כפר הסטודנטים, אילנית טובי

 sivanya@savion.huji.ac.il 5818115-02 ברונפמן )אידלסון(, סיון יצקן:

 Limordo@savion.huji.ac.il 5882675-02 מאירסדורף )רזניק(, לימור דוייב:

 Navat@savion.huji.ac.il 6584695-02 צוויג וליברמן, נאוה טסמה:

 yizikc@savion.huji.ac.il 5494899-02 עין כרם וקרית יובל, איציק כהן:

 davidbi@savion.huji.ac.il 9473177-08 רחובות,  דוד ביטון:

 

 טלפונים למקרים דחופים: ביטחון ופקידים תורנים )לאחר שעות משרד(:

  לקישור לחץ כאן

 

 ?האם אפשר להכניס או להוציא רהיטים מהמעונות 

 רהיטים מהמעונות. )ניתן לפנות במקרים חריגים לרכז     הוצאתאו  הכנסה אין 

 המעון בכתב( 

 

  אני סטודנט ותיק וממשיך לשנה הבאה, מה אני צריך לעשות בכדי להישאר באותו

 חדר?

יזומנו על ידי הרכזים באמצע חודש שנרשמו למעונות לשנה הבאה, סטודנטים ותיקים    

ויוכלו לבקש מרכז המעון להישאר באותו  אוגוסט, כדי לחתום על הסכם מגורים חדש,

חדר )כלומר, הם ישארו במעונות ברצף גם בתקופת הקיץ(. הצוות יעשה את כל 

המאמצים להיענות לבקשות, אולם אילוצי המציאות לא תמיד מאפשרים זאת. מומלץ 

 לסכם את הנושא מראש עם רכזי המעונות.

 ובר, אני רוצה לשמור את החדר אני עוזב את הדירה בתום החוזה וחוזר שוב באוקט

 שלי, האם אפשרי?

שמירת חדר לדייר ותיק אפשרית, במידה שהוא מאריך את החוזה, ונשאר ברצף 

בתקופת הקיץ )ראו לעיל(. במקרה של עזיבת המעונות אין התחייבות לשמירת 

 החדר, וניתן לבקש את החדר כבקשה להעדפת מגורים. 

 תדלים להיענות לבקשת כולם. רכזי המעונות עושים מאמץ רב, ומש

 

  אני עוזב את הדירה בתום החוזה וחוזר שוב באוקטובר, האם ניתן לשמור את חפצי

 במעון או בדירה במעונות ?

 לא ניתן לשמור חפצים עבור דייר שעוזב את המעונות, וחוזר לחוזה חדש.

 

  ?לפי הפקולטה שבה אני לומד?האם איך מתבצע השיבוץ בדירות 

המקומות הפנויים על ידי רכזי המעון על פי אילוצי השיבוץ בדירות ובחדרים מתבצע 

 ההקצאה. לקריטריונים שלובהתאם  ובקשות הסטודנטים

 ניתן להגיש בקשות להעדפות מגורים במידה ויש העדפה ספציפית. ראו לעיל
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 ?האם ההקצאה למעון ספציפי קשור לקמפוס הלימודים 

 ם הביקוש גבוה מהיצע. כן, בעיקר במעונות שבה

 מעונות הר הצופים פתוחים לרוב לכלל התלמידים, והמעונות האחרים לא.

כך לדוגמה: סטודנטים שלומדים בהר הצופים, יכולים לגור במעונות הר הצופים 

 בלבד: כפר הסטודנטים, ברונפמן ומאירסדורף.

ספרא)צוויג( או  סטודנטים שלומדים בקמפוס אדמונד י' ספרא, יכולים לגור במעונות

 במעונות הר הצופים.

סטודנטים שלומדים במקצועות הרפואה יכולים להתגורר בכל מעונות הסטודנטים 

 של האוניברסיטה העברית בירושלים

 

 ?האם הדירות מעורבות בנים ובנות 

 לא, ברירת המחדל היא לשבץ בנים ובנות בנפרד.

דירה מעורבת של בנים ובנות בדירות המעונות )לא במפלסים( ישנה אפשרות לבקש 

 יחד )בקשות העדפה( .

 

 ?שובצתי בחדר מסוים ואני לא מרוצה, מה אוכל לעשות 

לאחר פתיחת שנת הלימודים,  ניתן להגיש בקשה למעבר בין המעונות  שבועיים

 ולמעבר בתוך המעונות.

 יש להפנות את הבקשה לרכז המעון הרלוונטי בו אתה מתגורר. 

  

 ?כנ"ל   -אני מעונין להישאר באותו מעון אך להחליף חדר, מה אוכל לעשות 
 

 בקשה לדירה שומרת שבת 

 
 ? האם יש אפשרות לבקש דירה שומרת שבת 

 הנהלת המעונות תעשה כל מאמץ לתת מענה לבקשות שיבוץ מיוחדות )כגון על רקע 

דתי(, אולם אין היא מתחייבת להיענות לכל בקשה. הדבר יעשה בהתאם למקום      

 פנוי ואילוצים אחרים.

 

 ?האם יש מעלית שבת 

לא, סטודנטים דתיים יכולים להגיש בקשה לרכז המעון הרלוונטי עם העדפה     

 למגורים    

  בדירות בקומות נמוכות .     

 המגורים במעונות 

  אמא/אבא/חבר/חברה(  אורחים שאינם סטודנטים למעונות?האם ניתן להכניס( 

 נות, תוך התחשבות בדיירים האחריםיש אפשרות להזמין מבקרים למתחם המעו  

 בסביבה. 

הכניסה מתאפשרת על ידי הצגת תעודת סטודנט של המארח, ורישום פרטי האורחים   

 על ידי המאבטחים בכניסות. 

 



 

 

 האם ניתן להלין אורחים ? 

אורחים אסורה בהחלט. במקרים חריגים, ניתן לפנות לרכז המעון הרלוונטי לבדוק לנת ה

 נושא זה ולבקש אישור מיוחד.

 

 ?האם יש שעות שבהם אסורה הכניסה או היציאה מהמעונות 

שעות ביממה, וניתן לצאת ולהיכנס באופן  24לא, ישנם מאבטחים בכניסות למעונות 

 חופשי )בהצגת תעודת סטודנט בלבד(

 

 תשלומים

 21התשלום עבור שכר הדירה החודשי במעונות נגבה בהוראת קבע )בדרך כלל ביום 

 לכל חודש(. לשם כך, על כל סטודנט לדאוג לאחד משני הסדרים:

חתימת הוראת קבע )"הרשאה לחיוב חשבון"( מול בנק מקומי בישראל, בהתאם  .1

 לטופס הנשלח על ידי המעונות עם אישור ההקצאה למעונות.

ת הרשאה לחיוב כרטיס אשראי דרך אתר האינטרנט של המעונות. הקמ .2

/https://dorms.huji.ac.il 

 

 הסעות בין הקמפוסים )שאטלים(

  האם עליי לשלם על מנת לקבל שירותי שאטלים )הסעות( בין המעונות לקמפוסים

 השונים?

  בחינם לסטודנטים.לא, שירות השאטלים ניתן 

 

  :מה המסלול והשעות של השאטל 

 לחץ כאן לוח הזמנים של השאטלים והמסלולים מופיעים בקישור הבא:

 

 ?מה תקופת הפעילות של השאטל 

ש וחגים, תקופות מבחנים או "השאטלים פועלים בתקופת הלימודים בלבד, לא כולל סופ

 לחץ כאןפגרות לימודים. לפירוט נוסף ניתן להיכנס לקישור הבא: 

https://dorms.huji.ac.il/
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