
 לדיור משפחות  לשנת תשפ"א תעריפי שכ"ד
 וצמודים למדד המחירים לצרכן 2020 לחודש יולי תעריפי שכר הדירה מעודכנים 

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

 2קמפוס הר הצופים   -כפר הסטודנטים
 חדרים

3 ₪ ,316 3 ₪ 6503758-02 ₪  74 לא כולל צריכות 017,  
3588033-02)פקס(    

 -מאירסדורף 
 חדרים 2 - 8קמפוס הר הצופים  בניין  

3,020  ₪  2,764 ₪  02-5882687 194 ₪ לא כולל צריכות 
 02-5881727  

 ( 5882675-02פקס(   

₪ 3 חדרים 3קמפוס הר הצופים   -ברונפמן ,454 3,135 ₪  02-5818115 ₪ 198 כולל צריכות 
 02-5882497 

 (טל/פקס)

₪ 3,135 חדרים 2קמפוס הר הצופים   -ברונפמן  2,844 ₪  02-5818115 ₪  132 כולל צריכות 
 02-5882497 

 (טל/פקס)

₪ 2,816 חדרים 1.5קמפוס הר הצופים   -ברונפמן  2,553 ₪  02-5818115 ₪  132 כולל צריכות 
 02-5882497 

 (טל/פקס)

₪ 3,451 חדרים 1קמפוס אדמונד י. ספרא   -ליברמן   3,131 ₪   02-6584695 ₪  64 כולל צריכות 
 (פקס) 02-6586113

₪ 3,135 חדרים 2קמפוס עין כרם  -בוסטון   2,844 ₪  02-5494899 ₪  150 כולל צריכות 
 (פקס) 02-6586113 

₪ 3,557 חדרים 3שכונת קרית יובל  -גואטמלה   3,229 ₪   02-5494899 ₪ 162 כולל צריכות 
 (פקס) 02-6415760

₪ 3,228 חדרים 2שכונת קרית יובל  -גואטמלה   2,928 ₪   02-5494899 ₪ 108 כולל צריכות 
 (פקס) 02-6415760

₪  2,957 שכונת קרית יובל דירת חדר -גואטמלה   2,681  ₪           02-5494899 ₪ 104 כולל צריכות 
 (פקס)  02-6415760

₪  3,028 חדרים 2שכונת קרית יובל  -שטרן   2,753  ₪ בשטרן התעריף כולל א. צריכת  
מים. ב. צריכת חשמל לתאורה, 

שעות  10 -מכשירי מטבח ו 
חימום במזגן ליום בתקופת 

החורף. ג.גז לבישול + חימום מים 
 חמים.

92  ₪ 02-5494899 
 (פקס) 02-6415760 

₪  3,634 חדרים  3ת קרית יובל שכונ -שטרן   3,303   ₪ בשטרן התעריף כולל א. צריכת  
מים. ב. צריכת חשמל לתאורה, 

שעות  10 -מכשירי מטבח ו 
חימום במזגן ליום בתקופת 

החורף. ג.גז לבישול + חימום מים 
 חמים.

138 ₪ 02-5494899 
 (פקס) 02-6415760 

₪  2,923 חדרים 1ת  קמפוס רחובו -רייספלד  2,651  ₪  08-9473177 ₪ 56 כולל צריכות 
 (פקס) 08-9489657 

₪  3,135 חדרים  2קמפוס רחובות   -פיאנקובסקי   2,844  ₪  08-9473177 ₪ 56 כולל צריכות 
 (פקס) 08-9489657 

 

 shulamitb@savion.huji.ac.ilו במייל  א 5881539-02נעים בטל'    -***לבירורים ניתן לפנות לגב'  שולמית בן

 הערות:
 

 

 .2021התעריפים יעודכנו במהלך  -* תעריפי ארנונה 

 **בחלק מהמעונות קיימות מכסות חשמל. ניתן למצוא את מסגרת מכסות החשמל וכן לו"ז הפעלת הסקות,

 https://dorms.huji.ac.ilונות השונים באתר האינטרנט של המעונות בכתובת מזגנים ומים חמים המע
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