
 

 
 

 الجامعة العبرية في القدس
 ة/ة المحترم/حضرة السيد

 

 

 

  22002200  --  22002211  للسنة الدراسيةللسنة الدراسية

  وتعّهد لطالب الجامعة العبرية وتعّهد لطالب الجامعة العبرية   تفويضتفويض
 ة أدناه: /أنا الموقّع

 ____________ البالطبطاقة رقم /رقم بطاقة الهوية  _____________ العائلةاسم _   __: __________االسم الشخصي

 (. 1عنوان البريد اإللكتروني الصادر عن الجامعة العبرية )انظروا الملحق  ________________ mail.huji.ac.il @: عنوان البريد اإللكتروني

 __________________________________إضافي:  عنوان بريد إلكتروني

 __________________________________ :الدائمالعنوان 

 ____   ____/ __/____ :تاريخ الميالد  _______: __________الهاتف األرضي____  __: _____________الهاتف النقال

 _________: القدوم إلى البالدسنة _____ ________: ____َمْسقَط الرأس )الدولة(

 __             ___________ :السنة الدراسية____________  آخر/  دكتوراه / ثان   لقب / أول لقب: (دائرةب أَِحْطه/أَحيِطه: )األكاديمي اللقب

 _____________   _______________  __________________ األقسام:/القسم_ _____________: _الكلية

 ________________+_____________: رقم الهاتف في مكان العمل+الهاتف النقال                     :اسم األب

    ____: _____________+____________رقم الهاتف في مكان العمل+الهاتف النقال                      :سم األما

 ___________________________________________ التصال في الحاالت الطارئةل شخص   بيانات  

 __________ ةالغرف_________  الشقة__ ____________ المبنى: العنوان في مساكن الطلبة

 استمارة إسكان

المسكن والمعدات المتوفرة فيه.  معلومات عن حالة تتضّمن كذلك وعلى استمارة   لمسكن   أحصل على مفتاح  وف ، سالتفويضهذا  أصّرح بأنّني أعلم أنّه بعد التوقيع على

نة  ساعة  24 في موعد أقصاهبإعادة هذه االستمارة  أتعّهد لم  إنوالمعدّات بخصوص وضع المسكن صادر  عني  ادّعاء  أي لن ي نَظر في لم أنّه مالحظاتي. أع جميعَ  متضّمِّ

مات أخرى في المسكن مالءَ  أوتغييرات إجراء وأعلم أّن الطلبات ببل شروط اإلسكان القائمة، االستمارة في الموعد المذكور أعاله. أصّرح بهذا بأّنني أقْ  في ي ْذَكر األمر

 إدارة مساكن الطلبة.خطّية من ة موافقالحصول على منوطة ب

 أي نقص  أو َعَطب  في األثاث أو المبنى لم أ ْبلِّغ عنه في االستمارة المذكورة. ة عنمسؤوليالأتحّمل ي أعلم بأن

أّن أي تعاقد وبهاتفي وما إلى ذلك، الخط الي، لبْ كَ التلفزيون الالطلبة(،  قريةمساكن في شبكة اإلنترنت )باستثناء  َوْصلأعلم أّن مساكن الطلبة ال تقدّم خدمات إضافية، مثل 

 .ال غيرالطالب النزالء  على تقعهذه الخدمات  تغطية تكاليفمسؤولية أّن إدارة مساكن الطلبة، و تصديقَ مع مقدّمي الخدمات يتطلب 

 فترة التفويض

اب كن الطالسلإلقامة في م فترة التفويضتسري   استالم المفتاحالتصديق/ موعد قَ فْ يتم وِّ  القيد على الحساب) 11.09.2020-ـب بدء 

ْبق ا)التسجيل أو الَمْحو على مسؤولية المكتب(   05.09.2021وحتى  (____________  أدناه.الواردة التفويض ألحكام  وذلك طِّ

  

 

 _________________  :التوقيع _________________ :التاريخ

 
 !نلفت عنايتك إلى أن

  اإليجار هي جزء ال يتجرأ من هذا التفويض.  لتسعيرة المرفق جدولالفي  الواردةهرية الش تفويض السكن رسوم.  1

 .المرفق لتسعيرة اإليجارجدول الق فْ مرتبطة بمؤّشر األسعار وت حسب وِّ  رسوم التفويض الشهرية.  2

 
 
 

 תמונה
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ق على ما يلي  بما يلي: وأتعّهد أصّرح و، إني أصّدِ

 على النحو التالي:  رتفس   كتابأعلم أن التعريفات الواردة في هذا ال. 1

                        ، بما في ذلك منح هذا التفويض، و/أو                 هاوتشغيل ، التي تملك حقوق إدارة المساكنالجامعة العبرية في القدس "الجامعة"  1.1

 بكل ما يتعلّق بتشغيل المساكن وإدارتها. –كّل َمن يحّل محلَها، و/أو ينوب عنها  لتوكي                                  

      

 سكن الطالب النظاميين تسعيرة إيجار
 لمستهلِّكل، وهي مرتبطة بمؤشر األسعار 2020تموز  تلِّنَـت فيح   2021-2020للسنة الدراسية رسوم السكن أدناه 

 
 

 نوعية السكن نسكَ الم 
اإليجار رسوم 

  ةالُمحتلن
 رقم الهاتف االستهالك** تكاليف األرنونا*

 5880333-02 االستهالك تكاليف ال يشمل   26 - 28 ش. 1,329 في الغرفة 1 غرف 5-4 .الحرم الجامعي جبل المشارف، قرية الطالب

  .الحرم الجامعي جبل المشارف ،قرية الطالب

 لأللقاب العليا ثالث أوتان غرف
 االستهالك تكاليفال يشمل   30 - 37  ش. 1,519 في الغرفة 1

02-6503758  

 )فاكس(

 .حرم جبل المشارف ،مئيرسدورف

دة البناية   ،مستويات 6 ،طوابقمتعدِّّ

 في كل مستوىغرف  10
ش. 40  ش. 893 في الغرفة  2  5882687-02  االستهالك تكاليفيشمل  

 .حرم جبل المشارف ،مئيرسدورف
دة البناية   .مستويات 6 ،طوابقمتعدِّّ

 غرف في كل مستوى 10

 5882678-02  االستهالك تكاليفيشمل  ش. 80  ش. 1,342 في الغرفة 1

 .حرم جبل المشارف مئيرسدورف،
 (5بنايات لأللقاب العليا )

  االستهالك تكاليفيشمل  .ش 80 ش. 1,382 في الغرفة 1
02-5882675   
 )فاكس( 

 .حرم جبل المشارف مئيرسدورف،
 لأللقاب العليا تانغرف، مبنى شقق - 8مبنى 

 االستهالك تكاليفال يشمل  .ش 97 ش. 1,382 في الغرفة 1
02-5882675   
 )فاكس(

  .حرم جبل المشارف مئيرسدورف،

 (7مبنى لأللقاب العليا )
 .ش 80  ش. 1,382 ي الغرفةف 1

رم   مة مع مكيفات غرف م 

 وإنترنت. 

 ، االستهالك تكاليفيشمل 

 فلمكيِّّ اكهرباء  ما عدا

02-5882675   
 )فاكس(

، الحرم الجامعي جبل المشارف مبنى شقق ،برونفمان

 ثالث أوتان غرف
 5818115-02 االستهالك تكاليفيشمل  ش. 33 ش. 893 في الغرفة 2

   .الحرم الجامعي جبل المشارف ،برونفمان

 ثالث أوتان غرف، مبنى شقق
 االستهالك تكاليفيشمل  ش. 66 ش. 1,536 في الغرفة 1

02-5882497 

 )تِِلفاكس(

 .رافْ د ي. صَ ونْ م  دْ إحرم  - چيسفِّ تْ 

دة المبان    ، مستويان، طوابق متعدِّّ

 في كل مستوى غرف 10حوالي 

 6584695-02 االستهالك فتكالييشمل  ش. 47  ش. 893 في الغرفة 2

 ،رافْ د ي. صَ ونْ م  دْ إحرم  ،ليبرمان

 في كل طابق شقة ستوديو 20حوالي  ،طوابق 5 من مبنى
 االستهالك  تكاليفيشمل  ش. 64  ش. 1,966 في الغرفة 1

02-6586113  

 )فاكس(

 5494899-02 االستهالك  تكاليفيشمل  ش. 27  ش. 937 في الغرفة 2 غرف 3 منشقق سكنية  ،لڤِّ يوهَ حي كريات  -واتيماالچ

 االستهالك  تكاليفيشمل  ش. 54  ش. 1,574 في الغرفة 1 غرف 3 منشقق سكنية ، ليوڤِّ هَ  حي كريات  -واتيماالچ
02-6415760  

 )فاكس(

 لطالبلمساكن شطيرن كريات َهيوڤِّل 
 

 - غرف 3 من فرد في شقة

 غرفة صغيرة 
 اإليجار في شطيرن يشمل: ش. 46  ش. 1,321

إلضاءة، االماء، كهرباء  استهالك

ساعات تدفئة  10أجهزة المطبخ و

ف لليوم الواحد في فصل مكيِّّ بال

 مياه               وتسخين اللطبخ االشتاء، غاز 

02-5494899 

 - غرف 3 من فرد في شقة

 غرفة كبيرة
 ش. 46  ش. 1,486

02-6415760  

 )فاكس(

   االستهالك  تكاليفيشمل  ش. 37  ش. 893 في الغرفة 2 مستوياتشقق و ،حرم عين كارم -بوسطن

 مستويات -وتڤحرم رحو

  ش. 804 في الغرفة 2
 ش. 20

 تكاليف االستهالك  يشمل 

 الكهرباء( ك وتا)بحسب 

  

 في الغرفة 1

 غرفة صغيرة  
  ش. 1,070

  

 في الغرفة  1

 غرفة كبيرة
 9473177-08 ش. 28  ش. 1,171

 شقق -حرم رحوڤوت
 )فاكس( 9489657-08 ش. 20  ش. 982 في الغرفة 2

   ش. 28  ش. 1,312 في الغرفة 1

  ش. 28  ش. 1,536 في الغرفة 1 ، غرفتانشقق -حرم رحوڤوت

 
 

  2021 خالل عام اتسعيرة األرنونيتّم حتلنة  *

  جدول أوقات تشغيل التدفئة، وعلى ،الكهرباء كوتاكهرباء محددة. يمكن االطالع على إطار  كوتافي بعض مساكن الطلبة هناك  **

 https://dorms.huji.ac.ilلمساكن على عنوان لالتابع المكيفات والمياه الساخنة في مختلف مساكن الطلبة في موقع اإلنترنت و

       

https://dorms.huji.ac.il/
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ْفق داللتها الواردة في "التفويض"، إضافة  إلى األراضي المحاذية لتلك الجامعة العبرية، سكن طلبة مباني  "المساكن"   1.2 وِّ

 .المباني

دِّّق عليه//ق بِّل كلُّ من "ة/طالبال"   1.3 تحمل بطاقة /يحملو، *ة في الجامعة/ة نظاميًّا/ا في الجامعة باعتباره/ا طالب اق بلَت وص 

ت بتسديد الرسوم الدراسية باألقساط وبالمواعيد التي حددتها /طالب سارية المفعول طوال فترة التفويض، وقام

، سواء بشكل الدراسةعن ة /دعَ ة الُمبْ /باستثناء الطالب، المطلوبفي الموعد  الدراسةت استمارة /الجامعة، وقدّم

 .ة عن الدراسة بشكل فعلي/دائم أو مؤقّت، وكّل من توقّف
 أبرمتهاح لطالبها بالسكن في مساكن الطلبة حسب اتفاقية أو في أي مؤّسسة أخرى للتعليم العالي التي ي سمَ * 

على إذن خاص  اصٌل/ةأو طالٌب/ة في مؤسسة للتعليم العالي ح المؤّسسة األكاديمية.تلك مع الجامعة العبرية 

 للسكن.

ن موعد                      ة"                /نزيل"ال   1.4    الطالب/ة، أو أي شخص آخر الحاصل/ة على إذن الستعمال غرفة تابعة لمساكن الطالب مِّ

 ته/ا المسكن.إذن بالسكن في المسكن وحتى الموعد الرسمي لمغادر الحصول على                                 

ْبق ا ألحكام هذا النظام /نزيلأي زائر/ة في مساكن الطلبة، وكل ضيف/ة على ال"المدعو/ة"              1.5 الداخلي، أم  ة، سواء تّمت دعوته/ا طِّ

  ال.

 عميد طلبة الجامعة، و/أو َمن َوّكله.                   "العميد"   1.6

 الجامعة بإدارة مساكن الطالب. كلّفتْهن مَ "مدير المساكن"               1.7

ق أعمال المسكن"       1.8  َمن كلّفتْه الجامعة بالقيام بدور منسق أعمال المسكن. "منّسِ

ب  "الموظف المناِوب"       1.9 واألحداث  وّكلفه بمعالجة االتصاالت والطلبات الواردة ،َمن كلّفه مدير المساكن للقيام بدور موظف مناوِّ

  عة في األوقات التي ال تعمل فيها مكاتب المساكن.الواق

فترة أقصر تحددها سلطات الجامعة المخّولة أي ، أو هذا التفويض كتابمن  5 المادةالفترة المشار إليها في  "التفويض فترة"  1.10

 بذلك.

ْبق ا لما يتضّمنه َمْحَضر مساكن الفي لغرفة التي تضم االشقة و الغرفةتحتوي عليها التي المعدات واألثاث  "المعّدات واألثاث"  1.11  طِّ

 استالم المسكن.                                 

الموجودة فيها، وسائر األماكن والمعدات واألثاث المداخل، بيوت الدرج، المصاعد، الممرات والمعدات  "المرافق المشتركة"  1.12

                                                      واألثاث المتوفِّّرة لنزالء مساكن الطلبة. 

تجريه عليه تعديل االنضباط الساري على طالب الجامعة العبرية في القدس، بما في ذلك أي نظام هو  "االنضباط نظام"  1.13

لة   يمكن االّطالع على نظام االنضباط في موقعلجامعة، وأي نظام آخر يحّل مكانه. في االسلطات المخو 

 http://sites.huji.ac.il/mazkirut/student.htmlاإلنترنت 
ْبق ما تقّرر "الشقّة"  1.14 ر في هذا التفويض، أو طِّ ْبق ا لِّما ذ كِّ  الجامعة بين الحين واآلخر. هطِّ

ا ال يتجّزأ منه.التفويض والتعّهد هذا يشّكل ج كتابالتمهيد ل  زء 

 

 

في  ع تحت تصرفيجزء من الشقة التي ستوضَ أو  غرفة/شقّةالستخدام مؤقّت إذن على منكم حصلُت أني وأصّدق على أصّرح بهذا إني . 2

كذلك رافق مشتركة كاملة وسليمة متاحة مَ على كاملة وسليمة، ووأثاث معدات على آخرين، والتي تحتوي وبمشاركة  مساكن الطلبة

 "(. هدف التفويض" ما يلي: في) ال غيرفقط ولغرض السكن تفويض ، وذلك في فترة الآخرين اكنينلس
فة لفترة محدّدة ذلك، ي سمح لنا  بموجب  وفي الداخلي لإللغاء بالشروط الواردة في النظام اإلذن المذكور قابل  .باستخدام المرافق أعالهومعر 

التفويض هذا،  كتابوفي الداخلي الواردة في النظام  المحظورات والشروطوالقيود، وبات، للواج كذلكخضع هو يهذا، و التفويض كتاب

  .بما في ذلك هدف التفويض

 أّن: ببهذا  حأصرّ إني . 3

عالقة  أو بيني وبين الجامعة، وال توجد أي نية بإنشاء/إيجار واستئجار بيني وبينكم و عالقةَ  ال يقيم كتابالذكر في هذا ال وارد التفويض 3.1

أ( من قانون حماية 7في المادة ) عليه على النحو الذي ي ستدَلّ عنى فقط بالسكن في "بيت ضيافة آخر" ي  وهو ، تفويضكهذه وفق هذا ال

دْ  على هذا  ، وأّن أحكام قانون حماية المستأجر ال تسري"(قانون حماية المستأجرما يلي: "في) 1972َمجة( لعام المستأجر )الصيغة الم 

ر، يضالتفو ا لِّما ذ كِّ    أعاله، وأنّني:  بما في ذلك نظر 

على لغ آخر مقابل موافقتكم أو أي مبمفتاحية  أو للجامعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، رسومَ /لم أدفع ولم ألتزم بأن أدفع لكم و 3.1.1

 ،التفويضأو الجامعة، مقابل هذا /م و، أنتولن تحصلوا ، وأّنكم لمباستخدامها ومنحي الحق  استخدام مساكن الطلبة ب لي السماح

 . الداخلي وفي هذا النظامثناء الدفعات المفّصلة في هذا التفويض أي مبلغ آخر، باست/و مفتاحيةعلى أي رسوم 

أو على /أي قانون آخر، وال تسري على مساكن الطلبة و/قانون حماية المستأجر وعن  ناتج   حق   أي  في مساكن الطلبة  أملكال  3.1.2

منحني ولن ال ير، وأعلم أّن هذا الـتفويض حماية المستأجلمستقبلية أو قوانين /قانون حماية المستأجر و أحكام  هذا التفويض 

ر  ل وضعية قانونيةمنحني ي فترة  مع انقضاءء المسكن قانون حماية المستأجر، وأنّه يتوجب علّي إخال بموجبمحمّي  مستأجِّ

  بينهما.  الذي يحّل أوال  الموعد  - و في حال إبطالهأسريان الـتفويض 

أمر  بياناتالشخصية، بما في ذلك  همبياناتطرأ على يأي تغيير عن مساكن الطلبة إبالغ إدارة مساكن الطلبة  نزالءأعلم أنّه يتوجب على  3.2

وجوب يسري أعاله.  المذكورة لبياناتامن  أو أي  /وأو الوضع الدراسّي /و اإلقامةأو عنوان /الحساب المصرفي و بياناتالدفع المستديم، 

http://sites.huji.ac.il/mazkirut/student.html
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ا على الطالب الذين انتهت فترة إقامتهم في مساكن الطلبة عن حدوث تغيير في البيانات المذكورة اإلبالغ ن ييندِّ لكنهم ال يزالون مَ  ،أيض 

 لمساكن الطلبة بمستحقات مالية.

  الداخلي لنظاما. 4

 خضع، في جملة األمور، ألحكام النظامي كتابال تفويض الوارد في هذاأعلم وأوافق على أّن الـإني 

https://dorms.huji.ac.il/media/1097/takanonhebrow.pdf  

 بأن: ال ل ْبَس فيهوإني أصرح وأصدّق بشكل 

ضت عليأحكام النظام  4.1  . ي مّطلع عليها وأعرفها جيدا، وأنّ كتابهذا القبل توقيعي على  قد ع رِّ

هذا، التفويض  كتاب وشروطالِمقدار كأحكام  بذات تُْلزمنيهذا، وهي الـتفويض  كتابجزًءا ال يتجّزأ من الداخلي أحكام النظام تشّكل  4.2

  . وتحمل توقيعيهذا الـتفويض  كتابوردت في  قد وكأنها

  فترة التفويض. 5

تاح لي بشكل مؤقت ولتفويض الـ كتابالوارد في نّني أعلم وأوافق على أّن التفويض أبهذا ب حأصر 5.1 بالشروط و فقط محددة فترةهذا م 

 التالية: 

نِّح  5.1.1  لطالبها اإلقامة في  أ جيزَ  أخرى للتعليم األكاديمي ةسة في الجامعة أو في أي مؤسّ /افقط لكوني طالب   لي التفويضلقد م 

برمة بين الجامعة والمؤّسسة األكاديمية ذات الصلة،مساكن الطلبة، وف الدراسة  أتابع وما ُدْمت إذن خاص، قَ فْ أو وِ  ق اتفاقية م 

ها للجامعة عند تقديم طلب الحصول على إذن لبيانات التي قّدمتُ بسريان ا وَرْهنًافي الجامعة أو في مؤّسسة أكاديمية أخرى، 

 . الداخلي هذا وأحكام النظامالـتفويض  تابكأحكام باكن الطلبة وستخدام مسالمؤقّت 

عتباراتها الحصرية، وعقب ال ووفق اشريطة موافقة الجامعة على ذلك، هذا، الـتفويض  كتابالمذكورة في  فترةلل ممنوح لي التفويض 5.1.2 

  .الداخلي هذا وفي النظامالـتفويض  كتابالواجبات الواردة في  عَ استيفائي جمي

طالبكم بالعدول عن منح أن تللجامعة  حق، يالداخلي التفويض هذا وفي النظام كتابفق على أنّه بالرغم مّما جاء في أعلم وأوا 5.1.3 

 قبل بداية فترة التفويض أو خاللها، وذلك سواءحسبما تراه الجامعة مناسب ا، حصريًّا أو إبطاله في أي حين، /هذا التفويض و

مي  الجامعية لجنة الطوارئ  صادر عن قرارب َرْهن ا في أو  ،ام منهإخالئهبب إلى مساكن الطلبة أو دخول الطالالسماح بعدم ب ْلزِّ

  باستخدام مساكن الطلبة. اإلذنحول إبطال  قرار آخر أي   سلطات الجامعة اتّخاذحالة 

، بحيث ال يتعدى موعد الداخلي النظام ليهما ينّص ع من القرارات الواردة أعاله، أتعّهد بإخالء الشقة والمسكن وفق في حال اتّخاذ أّي     5.2

إخالء المسكن وفق تعليمات الجامعة، ب النزيلب لَ احيث ي ط واألمنيةأيام من موعد تسليم البالغ، باستثناء الحاالت الطارئة  7اإلخالء 

 . 5.1.1 وَرْهن ا بالمادةأعاله،  5.1.3 المادةفي على النحو المنصوص عليه 

  الخدمات المرافقة. 6

 مّؤّشر أسعار المستهلك، ارتفاع أسعارب المرتبط)باستثناء ارتفاع األسعار  للنزالء المقد مةحجم ونوع الخدمات  فيإذا طرأ تغيير  6.1

أّن ، على إبطال العقد نزيللل، يحق كلفتهادفع بباستهالكها و النزالءَ م الجامعة ( التي ت لزِّ ورسوم األرنوناالماء، الكهرباء والغاز،  استهالك

بدفع اإليجار عن  نزيلالمن واجب  األمر  تاريخ اإلعالن عن تغيير األسعار. ال ينتقص شهر من  في غضوني لغى العقد وي عاد المفتاح 

 كامل الفترة التي أقام فيها بشكل فعلّي في مساكن الطلبة.

  رسوم االستخدام. 7
ْبق ا لما ينص كتاب  التي قد تّوفروها ليالخدمات  سائرلقاَء التفويض هذا، وكتاب عليه الذي ينص مقابل التفويض  ، الداخلي أو النظام/التفويض هذا وطِّ

كل مقابل كل شهر و مقابلَ  التفويض هذالكتاب  التمهيدفي  المنصوص عليهشهرية بالمبلغ  استخدام   رسومَ  فترة التفويض طيلةَ أتعّهد بأن أدفع للجامعة 

تّم انتقال  لة الحق ا. إذا طرأ تغيير خالل العاممبالغ، بالشروط والمواعيد المفص   إلى سائر ال"( إضافة  رسوم االستخدامما يلي: "فيجزء نسبي من الشهر )

 . الجديد إلى التسعيرة المالئمة لنوع المسكن يستندتفويض جديد  كتابإلى مسكن للمتزوجين، يتم التوقيع على للع ّزاب من مسكن  النزيل إبّانَه

  الدفع: يلي شروط ومواعيدما في 7.1

بمؤّشر  وت َجدَْول، المصرفي للقيد على حسابي تفويضمن الشهر بواسطة  21-20رسوم االستخدام ت دفع شهري ا في اليوم الـ  7.1.1 

لي: ما يفيآلخر )اوحين ال بين لالمعد  تخضع للمؤّشر لإلحصاء واالقتصاد(، أو  ةركزيالمالدائرة أسعار المستهلك )الصادر عن 

ا بأن"(، المؤّشر" ْلم  عتمَ  ذاكوالمؤّشر الجديد هو ، هذا كتاب التفويضل التمهيدفي  المذكور هو ذلك المؤّشر األساسي عِّ د الم 

َرف ت صْ  قنقدي مسبَ  قسيمة دفع   أو بواسطةاألكبر بينهما،  - للدفعتاريخ المحدد الفي تاريخ التسديد الفعلي لكّل دفعة أو في 

بذلك  غ النزالءَ لِّ ت بْ هي فترة التفويض )يجوز إلدارة مساكن الطلبة جباية رسوم اإليجار في مواعيد أخرى، و في البنك عن كامل

 مسبق ا(. 
ْفَق تعريفهاالمبالغ اإلضافية، أتعّهد بتسديد    بواسطة آلخر، وفي المواعيد التي تحددها الجامعة، وذلك واحين بين الأعاله،  وِّ

   جاء في الفقرة السابقة. كمامرتبطة بالمؤّشر، تلك المبالغ وتكون ، صرفيالم للقيد على حسابي تفويض

ْفقَ الجامعة،  رر من حين آلخر حسبما تقرّ يتغيّ هو مبلغ رسوم االستخدام غير ثابت، و 7.1.2 اعتباراتها الناتجة، من بين جملة  وِّ

طرأ يأو أي تغيير /عار واألسفي رتفاع كل ادفع أتعّهد ب إني األمور، عن تكلفة صيانة مساكن الطلبة وتكلفة الخدمات المرافقة.

ْبق ا للمادةوالمواعيد التي تحددها الجامعة،  باألقساطا الجامعة ألي سبب كان، وذلك مهرعلى رسوم االستخدام تقرّ   7.1 وطِّ

، أو من ةفردي غرفةإلى  ةزوجي غرفةاإليجار الناتجة عن االنتقال من  أسعارأعاله، بما في ذلك التغييرات التي تطرأ على 

 إلى مسكن للعائالت. للع ّزابمسكن 

https://dorms.huji.ac.il/media/1097/takanonhebrow.pdf
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% من 10االتفاقية بنسبة تزيد عن  سريان في فترةاإليجار  رسوم برفع االجامعة قرار   ذااتخعلى أنّه في حال الطرفان وافق ي 7.1.3

عن  اإلبالغتاريخ شهر من  في غضونالمفتاح  وتسليمالعقد  يتم إلغاء، على أّن هذا العقدإبطال  يحق للنزيلاإليجار،  سعر

بدفع اإليجار عن كامل الفترة التي أقام فيها بشكل فعلّي في مساكن  النزيلمن واجب األمر  . ال ينتقص رسوم اإليجارتغيير 

 الطلبة.

 دالمحد  أو لم أدفع في الموعد  هذا، كتاب التفويضمن  7أو /و 6 المادتَينمن المبالغ الواردة في  في حال عدم قيامي بتسديد أّي   7.1.4

 10 المادة مضموندون االنتقاص من  ألي سبب كان، هب الَمسّ أو /وتفويض القيد على حسابي البنكي ن قمُت بإبطال أو إ/و

كل يوم تأخير، ابتداء  من يوم وجوب سداد عن % 0.032 تعادلالتخلّف مجدَولة جّراء فوائد سوف تقي د على حسابي أدناه، 

 الدفعات وحتى سدادها كاملة . 

تفويض بواسطة  أو لقيد على حسابي البنكيل تفويض  واسطة بفقط م أنّه يمكنني دفع رسوم االستخدام والدفعات اإلضافية أعل 7.1.5

فترة عن كامل ونقد ا ق المسبَ  أي وسيلة دفع أخرى، باستثناء الدفعمني  قبَلت  ، وأنّه لن للقيد على الحساب ببطاقة اعتماد مستديم

  .التفويض

 في مساكن الطلبة  وتغيير   ، تصليح  ترميم  أعمال الحق في إجراء . 8

أو منطقة في مساكن /أو مبنى و/أو شقة و/أو بناء في كّل غرفة و/أو هدم و/أو تصليح و/ترميم و أن ت جري أعمال متى شاءت يحق للجامعة

اتخاذ بنيتها عن مسبق ا  م الجامعة النزالءَ لِّ ذلك. ت عْ  عني لينجم قد  مشقّةو/أو ضرر جّراء أي الطلبة، وال يحق لي الحصول على أي تعويض 

على سبيل  فجائي حدوث تحطُّم   نتيجةَ التي تتطلب إجراء تصليحات فورية، العاجلة هذه اإلجراءات في أقرب وقت ممكن، باستثناء الحاالت 

 .المثال

  إبطال الدراسة. 9

لدراسة ألي سبب كان، أو في حال عدم ل االستحقاقأو إبطال  ة أخرى،مؤّسسة أكاديميّ  في أو الدراسة في الجامعة أو وقف في حال إلغاء 9.1

 أو الطلبة، ويتوّجب علّي أن أرسل إلدارة مساكن الطلبة في البريد المسّجلن لي السكن في مساك يحققبولي للدراسة ألي سبب كان، ال 

أو وقف دراستي،  إبطال نع إبالغيأيام من موعد  7 غضونوذلك في  ،في األمربالتسليم الذاتي بالغ ا خطي ا  في البريد اإللكتروني أو

أيام من  7 في غضونأو تؤّكد وقف الدراسة(، وذلك  ت ثبتإرفاق المستندات التي ب) أو عدم قبولي للدراسة أو إلغاء استحقاقي للدراسة

  إبطال الدراسة. موعد 

. عالوة  على ذلك، "(رسوم التسجيلما يلي: "فيالذي تحدده الجامعة )دفع رسوم التسجيل بالمبلغ  عليّ ، يتوجب للدراسة عند التسجيل 9.2

التنازل عن ب اقرار   يأنّه في حال اتخاذب"(. أعلم سُّلفةال: "فيما يلي) أو ما يقارب ذلك رسم استخدام شهري تعادل أدفع س ْلفةسوف 

أو أّي  الجامعةِّ  في حال إبطالق عليه ألي سبب كان، أو قبل الموعد المتفَ  هاإنهاء إقامتي فيبللسكن في مساكن الطلبة، أو  ياستحقاق

موقع اإلنترنت التابع لمساكن الطلبة  المنصوص عليها فياإلبطال  عددراستي، تنطبق علّي قوامؤّسسة أكاديميّة أخرى 

https://dorms.huji.ac.il اتفاقية السكن(. إبطال - المرفق 2الملحق  )اظر/ي 

عتمَ  جدولةإضافة فروقات ب، يتم اقتطاع السلفةفترة التفويض لالشهر األول من رسوم االستخدام عن   .9.3 د في المؤّشر، ابتداء  من المؤّشر الم 

عتمَ السلفة موعد دفع  ا من المبلغ الفرقوي ْحَسب ، يوَم االقتطاعد وحتى المؤّشر الم   سداده مقابل الشهر ي يتوجب عليّ ذال الناتج جزء 

 األول من فترة التفويض. 

بّكِّ بيجار رسوم اإلللجنة  لنزالء مساكن الطلبة تقديم طلب   حقّ ي :رسوم اإليجارلجنة   9.4  ر التفاقية اإلسكان. اإلنهاء الم 

 .https://dorms.huji.ac.il: من موقع مساكن الطلبة يمكن إنزالهايجب تقديم الطلب بواسطة استمارة       

نةي رجى قراءة التعليمات         . الالزمةاالستمارة وإرفاق المستندات  في المتضم 

  اإلخالل بالشروط. 10

وأوافق  دِّّق بهذاأص، آخر قانونأو أي  االنضباطأو نظام الداخلي النظام  أو هذا كتاب التفويضدون االنتقاص من سائر حقوقكم وفق ا ل 10.1

 لي:على ما ي

هذا، أو إن قررت الجامعة إبطال  كتاب التفويض شروطأحد اآلن أو في المستقبل ب أَفِّ إن لم  وأعن الدراسة  إن توقفت  . 10.1.1 

 فعل  أو راءجَ  ،، أو إن أخللت  م بي شخصيًّاجميع الطالب مستخدمي المسكن أب تعلَّق األمر  التفويض ألي سبب كان، سواء 

كتاب  ، ينتهي سريانالداخلي من النظام 21أو  20، 10 الموادهذا، أو بأحكام  كتاب التفويض شروطمن  شرطبأي  ،سلوك  ما

 الجامعة. بحقأو /و بحقّكمادّعاء  بإقامة أيقبل انتهاء فترة التفويض، وال يحق لي هذا  التفويض

 3-تزيد بـ استخدام   ، أدفع لكم ابتداء  من ذاك اليوم رسومَ الداخلي النظامفي  على النحو المذكور لمسكنَ افي حال عدم إخالئي  10.1.2 

عتمَ  حسب  -كما ولكم الحق حساب يومي، حتى موعد اإلخالء الفعلي للمسكن. بدة في حينه، أضعاف عن رسوم االستخدام الم 

ا من أغراضي الشخصية مهئوإخال دخول الغرفة والشقةفي  –الممنوَحين لكم  لإللغاء ينغير القابلَ  والتوكيلالتفويض 

يخّوله أو أي مندوب و/الجامعة و/أو وتخزينها على حسابي في المكان الذي ترونه مناسب ا، دون أن تكون إدارة مساكن الطلبة، 

أو في فترة /ها وئثناء إخالأأغراضي  يصيبأو ضرر قد /عن أي فقدان و وفق التفويض والتوكيل أعاله، مسؤولة   أي  منكم

ا. أعلم أنّه بعد انقضاء هذه الفترة، يحّق لكم التخلّص من أغراضي الشخصيّة بالطريقة التي  60التي ال تزيد عن  ينهاتخز يوم 

    .تجدونها مناسبة

ّضِّ فقد ، منع ا ألي التباس 10.1.3  طلبة هذا من الجامعة )أي مع أّن مساكن ال كتاب التفويض أني قد استلمت  أنّه بالرغم من بح لي بهذا و 

ا إخالال  ي  الداخلي أو النظام  كتاب التفويضأي إخالل بأحد أحكام فإن أعاله،  كما ذ كر، ت فعّل وت دار من قِّبل الجامعة(  عتبر أيض 

عتمَ  ويحق، أيضا تجاه الجامعة باالنضباط أي  يللجامعة تأخير منحكما ويحق . االنضباطدة في نظام للجامعة اتخاذ التدابير الم 

https://dorms.huji.ac.il/
https://dorms.huji.ac.il/
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، بما في ذلك اإلخالل يإصالح الضرر الناتج عن سلوكإلى حين قيامي بفي الجامعة  تيبدراس يتعلّقان تصديق  و أ/و ة  شهاد

 . الداخليأو بالنظام /هذا و كتاب التفويضب

أو /و ويضكتاب التفأو بالجامعة نتيجة اإلخالل بأحكام /تعويض الجامعة عن أي نفقة، ضرر أو خسارة تلحق بكم وبأتعّهد بتعويضكم و 10.2

 . المحاماة، بما في ذلك دفع أتعاب الداخلي النظام

الممتلكات األخرى، بما في ذلك   منأّي  في المبنى أو في ، مساكن الطلبةفي  أصّرح بهذا أنّني أعلم أن أي ضرر يلحق بغرفة الطالب 10.3

النواقص بواسطة أمر /تعويض عن األضرارالدفع مني بي ْلزفقدان المفتاح، تغيير أسطوانة القفل، فقدان معدات تابعة لمساكن الطلبة، 

 مساكن الطلبة. ق عمليحّولها إلي منّسِّ الدفع المصرفي المستديم، أو بواسطة قسيمة دفع للتسديد الفوري، التي 

وذلك في مساكن الطلبة،  إلقامةيُعتَبر بمثابة استمرار لفي يوم المغادرة  مساكن الطلبة منّسق عمللعدم إعادة مفتاح المسكن  أعلم أنّ  10.4

   (.عليه االتفاقية ِوْفَق ما تنصأضعاف رسوم االستخدام العادية ) 3بحساب  يعادل 

أعاله  10.4 - 10.2 الموادفي  المذكورةالمبالغ اإلضافية والتعويضات عن األضرار، ورسوم االستخدام  كاملَ  يأعلم أّن عدم سداد 10.5

أكاديمي في نهاية فترة الدراسة، إال إن قمت بسداد كامل الدين في  ٍ  رصيدو أرقة عالمات و أو يحول دون حصولي على أي شهادة

 الموعد المحدد. 

المبالغ اإلضافية والتعويضات عن وأعلم أنّه في حال مغادرتي مساكن الطلبة دون سداد كامل ديوني، بما في ذلك رسوم االستخدام  10.6

 حتى سداد الدين.  ةاإلجراءات القانونية الالزمبَِّحقي امعة تتخذ الجوف ، سالمذكورة أعاله األضرار

بأي النزيل تسليم  عند طلب إدارة مساكن الطلبة، تأخير نزوال   الجامعة،مساكن أو ألّي مؤّسسة أكاديميّة أخرى متعاقدة مع  يحق للجامعة، 10.7

بممتلكات  اضرار  أ هأو إلحاقِّ /المسكن و إيجارَ  هتسديد عدمِّ  يجةَ ما نت إذا كان مدين ا بمبلغ  ، ه بهاأو منع تزويدشهادة أو ورقة عالمات 

  مساكن الطلبة. في الجامعة

ّجةعن إعادة المفتاح  خاللهافت عن األيام التي تخلّ  باستعادة أموال  ، أعلم أنّه ال يمكنني المطالبة منع ا ألي التباس 10.8 عدم استالمي  بِّحِّ

ا/بالغ ا  المسكن.  ئيبتاريخ إخالالعقد و بانتهاء فترة تذكير 

 الداخلي النظام موادكإضافة إلى  كتاب التفويض. 11

 كتاب التفويضبين أحكام  ضتناق ظهورمنها. في حال  الداخلي وهو ال ينتقصأحكام النظام  إلىهذا هو بمثابة إضافة  كتاب التفويضأعلم أن 

 د أحكام النظام.  ، ت عتمَ الداخلي هذا وأحكام النظام

دت  -تتعارض معها هذا على أي أحكام  كتاب التفويضمن  7 المادةأحكام  تطغى، ما جاء أعالهبالرغم م جِّ   الداخلي. في النظام -إن و 

 شرات والبيانات المخصصة للنزالء والطالبالن  . 12

قامة في مساكن الطلبة، وذلك إلدارة مساكن الطلبة تعميم بيانات على نزالء المساكن ونشر بالغات وتعليمات بخصوص اإل يحقّ أعلم أنّه 

لزَ المعلومات ال ونقل اللوائح الداخلية حتلنةلغرض  اجارية حول مساكن الطلبة. أعلم أنّني سأكون م  ْفق ا ل ملَزمة  /م  لمعلومات المنشورة بالعمل وِّ

رسلة إلى النزالء، نكاومسمادة عِّ المكتب لموقع اإلنترنت التابع كتاحة إلدارة مساكن الطلبة، مختلف الوسائل الم   َعْبرَ   الطلبة، الرسائل الم 

 في المنشورات الصادرة عن إدارة مساكن الطلبة. البالغات الموّزعة في أرجاء الحرم الجامعي و الفيسبوك،

 دعوى قضائية إقامةالحق في  .13

أو كل ما يتعلّق بمساكن الطلبة، يتم النظر /هذا و كتاب التفويضبخصوص دعوى قضائية  برفعقيامكم أنتم، أو الجامعة، أو قيامي أنا في حال 

 . ال غيرلة بذلك في مدينة القدس في الدعوى في المحاكم المخو  

 

 

 
 

 

 
 

    وللداللة، فإني أوقّع
 

 __     ______ السنة  _ ____________ الشهر______  _ اليوم

 
___________________ 

 التوقيع

 

ق   هذا وفي النظام كتاب التفويضاألحكام الواردة في  ا باستخدام مساكن الطلبة، شريطة استيفائه جميعَ بهذا على منح الطالب إذن  إننا نصدِّّ

 . الداخلي

 

 الجامعة العبرية في القدس

 

___________________ 
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  22002200  --  22002211السنة الدراسية السنة الدراسية 

  

  د لطالب الجامعة العبريةد لطالب الجامعة العبريةتفويض وتعهُّ تفويض وتعهُّ   كتابكتاب
 

 
  1 الملحق

 . name@mail.huji.ac.ilمع عنوان جامعي:  Gmailبريد إلكتروني في  لجميع طالب الجامعة حساب   أي ْنش

، وخدمات مرافقة Gmailفي  ب على صندوق بريدي إلكتروني بحجم أكبر من البريد اإللكتروني العاديلفي إطار هذه الخدمة، يحصل الطا

 ير ملفات وغير ذلك. مواعيد، إنشاء وتحرلل ، جدول  Chatلدردشة ل واجهة  ك
 الرسمية.  هارسائلالجامعة لك ل ت رسِّ إليه سوف يرافقك طوال فترة دراستك في الجامعة، ووف البريد اإللكتروني هذا س صندوق

 الجامعة. ة/خّريجَ  باعتباركالبريد اإللكتروني  صندوقبعد انتهاء فترة الدراسة، يمكنك متابعة استخدام 

 في دفتر قسائم المدفوعات. يمكنك إيجادهما، لصندوق بريدك ةمرور أولي تم إنشاء اسم مستخدم وكلمة

 . حصلت عليهاالتي  ية، يمكنك تسجيل الدخول إلى المنظومة وتغيير كلمة المرور األولhttp://mail.huji.ac.ilالموقع  َعْبرَ 
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 2 الملحق

 

 اتفاقية اإلسكان إبطال طلب
 

 

 . المحّدد إخالء السكن في الموعدوهم ُمْلَزمون بسكن الطالب،  تاريخ إخالءاتفاقية السكن تشمل 

 التصّرف طبًقا لالئحة التالية:، عليهم قبل الموعد المذكورالذين يتعلمون في الجامعة العبرية ويرغبون في إخالء السكن  النزالء

رسوم لجنة  مراجعةجامعة. قبل هذا الموعد يمكن بحسب التقويم األكاديمي الرسمي في ال ،من اليوم األول للدارسة هذه الالئحةسري ت

 يجار.اإل

 

 أيار 1سكن حتى مإخالء ال :الجزء األول
 
 הסכם https://dorms.huji.ac.il/بواسطة موقع اإلنترنت: مع ذكر موعد اإلخالء المطلوب، عن نيته بإخالء المسكن،  النّزيل  غ ي بلِّّ  .أ

 .מגורים הסכם להפסקת בקשה -מגורים

 سكن الطلبة قبل شهر على األقل من موعد المغادرة المطلوب.معن نيته مغادرة  النّزيلغ ي بلِّّ  .ب

توقُّف القيد على حساب بعد موعد مغادرة السكن ) أسبوعمدة عن  سداد اإليجار النّزيلر يتوجب على في جميع حاالت اإلخالء المبّكِّ  .ج

 خالء الغرفة من جميع األغراض وإعادة المفتاح لمكتب إدارة مساكن الطلبة(.وإسكن مخالء الإمرهون ب اإليجار

 .إيجار أيام 7عن شهر +  أجرٌ  النّزيلحساب على يقي د ة تقل عن شهر، هلبمعن اإلخالء المبّكر غ بالاإل ةفي حال .د

 .مزِ نهائي وُملْ  النّزيل الذي يعلنهموعد اإلخالء  .ه

ق أعمالطلب خطي  عليه توجيه ،األصليةالسكن اء طلبه والعودة التفاقية لغبإ النّزيل إن رغب .و  ايوم   14 في غضونسكن مال إلى منّسِّ

فقفي طلبه األصلي. يحق للجامعة رفض هذا الطلب  سّجلهقبل موعد اإلخالء الذي   حالة ما تّم َوْعدفي ذلك ، بما ما تراه صحيحا وِّ

 . مفتاح المسكن المذكور يمآخر بتسل نزيل  

 ستمارة:الا َعْبرَ يجار اإل رسوم لجنة مراجعةألسباب خاصة،  إضافيةالذي يرغبون في الحصول على تسهيالت  النزالءيتوجب على  .ز
Pages/FRM_STUDEAN15.aspx?isdlg=1&e=1https://forms.ekmd.huji.ac.il/home/StuDean/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أيار   2من تاريخ  اسكن بدءً م. إخالء الالثانيقسم ال

 

 
 بدفع اإليجار حتى انتهاء موعد اتفاقية السكن.   النّزيلكل سنة، ال ي لغي التزام ل الثاني من أيارمن  اسكن بدء  مك الرْ تَ  .أ

 اإليجار.رسوم لجنة  الحصول على تصديق صادر عنوما بعد، تتطلب  أيار 2من تاريخ  اسكن بدء  مإخالء ال طلبات .ب

https://dorms.huji.ac.il/
https://forms.ekmd.huji.ac.il/home/StuDean/Pages/FRM_STUDEAN15.aspx?isdlg=1&e=1
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 :التالي في الرابط والالئحةاالستمارة َعْبَر  إيجار السكنرسوم توجيه طلبات خاصة للجنة  للنزالءيحق  .ج

://forms.ekmd.huji.ac.il/home/StuDean/Pages/FRM_STUDEAN15.aspx?isdlg=1&e=1https 

 الطلب. دن  سْ التي تَ  والشهاداتمن الضروري إرفاق المستندات  .د

 في أسرع وقت ممكن قبل موعد المغادرة المطلوب. الطلبَ  النزالء من المحب ذ أن يقدّم .ه

 االستئناف

 adriank@savion.huji.ac.il ساكن الطلبة:مدير مل تقديم استئناف للنزالءيحق  .أ

  revitalha@savion.huji.ac.ilعميد الطلبة:  وتوجيهه إلى استئناف إضافيالجامعة العبرية تقديم  يتعلمون فيالذين  يحق للنزالء .ب

 السابقة.   المحاوالت، التي لم ت قدم في والشهادات ذات الصلةالمستندات والمعلومات  االستئنافق إلى إنه لَفي غاية األهمية أن ت رفَ  .ج

 .يمكن تقديم االستئناف في موعد أقصاه شهر من تاريخ انتهاء اتفاقية السكن التي تم تقديم االستئناف بشأنها .د

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.ekmd.huji.ac.il/home/StuDean/Pages/FRM_STUDEAN15.aspx?isdlg=1&e=1
mailto:adriank@savion.huji.ac.il
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