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 כבודל

 האוניברסיטה העברית בירושלים
 כ א ן

 
 א.ג.נ.,         

 
 
 

 
  

  22002222  --22002211תשפ"ב  תשפ"ב  שנת הלימודים שנת הלימודים 
  כתב  הרשאה  והתחייבות לתלמידי האוניברסיטה העבריתכתב  הרשאה  והתחייבות לתלמידי האוניברסיטה העברית

  
 אני הח"מ:  

 סטודנט  __________ /שם פרטי: _____________      שם משפחה  ______________        מס' ת.ז.

 (.  1ראה נספח  )  שהונפק ע"י האוניברסיטה דוא"ל  ___________@ .huji.ac.ilmail: דואר אלקטרוני כתובת

 כתובת דוא"ל נוספת: ___________________________________________. 

 . ___________________________________כתובת קבועה:

 __           תאריך לידה:       ____/____/_____  טלפון נייד: _________________   טלפון: _____________ 

 ארץ לידה: _________ שנת עלייה: ______    איש קשר בארץ+טלפון: )לתלמידי חו"ל ( _______________   

           : _________   לתוארשנה  בוגר  /  מוסמך  / דוקטורט / אחר ____________   תואר: )הקף/י בעיגול(:     

 ה:____ ___________  חוג/ים:     ______________   _______________  _________________ פקולט 

  _______. _____________________ טל' בעבודה+נייד              שם האב 

      _________________.___________    +ניידשם האם ____________   טל' בעבודה

 ___________________________________. ____ קשר לשעת חירום ____  פרטי איש

 כתובת במעונות:   בניין _______ דירה _________ חדר __________. 
 

 טופס אכלוס
וכן טופס למילוי פרטים בדבר מצב המעון   כי ידוע לי שלאחר החתימה על כתב הרשאה זה אקבל מפתח למעון, ת/אני מאשר

כל טענה נגד מצב המעון  ל הערותיי. ידוע לי כי לא תשמע כשעות עם ציון  24תוך  להחזיר טופס זה   ת/אני מתחייב והציוד שבו.
את תנאי המגורים הקיימים, וידוע לי שבקשות לשינויים או   ת/ , אני מקבל  בטופס במועד הנ"ל  כל עוד לא צוין  והציוד

   התאמות אחרות במגורים מותנות בהסכמת הנהלת המעונות בכתב.
 יהיו באחריותי.  –נזק בריהוט/מבנה עליהם לא דיווחתי  בטופס האמור ידוע לי כי כל מחסור/

טלוויזיה בכבלים, תקשורת טלפונית וכיו"ב וכי כל  ל תים נוספים כגון חיבור ידוע לי שמעונות הסטודנטים אינם מספקים שירו
 ירים בלבד.ת הדיאחריוב ושלום לנותני השירות הינ התקשרות עם נותני שירות דורשת אישור הנהלת המעונות והת

 
 תקופה ההרשאה  

 ( ___________קבלת מפתח /הקליטהחיוב לפי מועד )   1.09.20206  מיום    תקופת הרשאה למגורים במעונות הינה החל
 פורט להלן. להוראות כתב ההרשאה  כמבכפוף    ____________  ימולא או ימחק ע"י המשרד ()  14.09.2022   ועד יום 

 
  

 __________   חתימה  ___________  תאריך
 לתשומת ליבך! 

 מכתב    למגורים המפורטים בטבלת תעריפי שכר הדירה המצ"ב מהווים חלק בלתי נפרדהחודשיים  .  דמי ההרשאה 1
 . הרשאה זה       

 
   "ד המצ"ב. דמי ההרשאה החודשיים מוצמדים למדד המחירים ומחושבים כמפורט בטבלת תעריפים שכ2
 

 
 
 

 תמונה

 



   
 

 לסטודנטים מן המניין   תעריפי שכ"ד       
 לחודש יולי וצמודים למדד המחירים לצרכן   2021-2022תשפ"ב  תעריפי שכר הדירה מעודכנים לפי שנה"ל 

 
 

 מעון 
אופי 

 המגורים 
שכ"ד 
 מספר טלפון  צריכות *** ארנונה** מעודכן  

קמפוס הר הצופים  בניין   -כפר הסטודנטים
 חדרים 4-5דירות 

 02-5880333 לא כולל צריכות  29 - 26 ₪1,395    בחדר  1

קמפוס הר הצופים  בניין   -כפר הסטודנטים
 חדרים לתארים מתקדמים  2-3דירות 

1₪ בחדר  1  02-5880333 לא כולל צריכות  37 - 30 595,

 קמפוס הר הצופים  -מאירסדורף
 10מפלסים בכל מפלס  6 -בניין קומות

 חדרים 
893₪ בחדר   2  40₪  02-5882678 כולל צריכות  

קמפוס הר הצופים  בניין   -מאירסדורף
 חדרים 10מפלסים בכל מפלס   6 -קומות

1₪ בחדר  1 ,409 80₪  02-5882678 כולל צריכות  

צופים בניינים  קמפוס הר ה –מאירסדורף 
 ( 5לתארים מתקדמים )

1₪ בחדר  1 ,451 80₪    02-5882675 כולל צריכות  

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

1₪ בחדר  1 ,451 9₪    02-5882675 לא כולל צריכות 9

 קמפוס הר הצופים   –מאירסדורף 
 (7בניין לתארים מתקדמים )

1₪ בחדר  1 ,451 80₪  
חדרים משופצים עם מזגנים ואינטרנט.  
 כולל צריכות, לא כולל חשמל עבור המזגן. 

02-5882675   

  –ופים בנין דירות קמפוס הר הצ  –ברונפמן 
 חדרים  2-3

893₪ בחדר  2  33₪  
 כולל מים וגז 

 לא כולל חשמל 
02-5882497 

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

1₪ בחדר  1 ,536 6₪ 6 
 כולל מים וגז 

 לא כולל חשמל 
5882497-02  

ות  קמפוס אדמונד י. ספרא בנייני קומ  -צוויג 
 יםחדר 14 -מפלסים בכל מפלס כ 2

74₪ ₪938 בחדר  2  02-6584695 כולל צריכות 

ות  קמפוס אדמונד י. ספרא בנייני קומ  -צוויג 
1₪ בחדר  1 חדרים 14 -מפלסים בכל מפלס כ 2  02-6584695 כולל צריכות  59₪ 409,

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

6₪ ₪2,064 בחדר  1   02-6584695 ריכות כולל צ 5

  -שכונת קרית יובל דירות מגורים-גואטמלה 
 חדרים 3

93₪ בחדר  2 8 72₪  02-5494899 לל צריכות כו 

  -שכונת קרית יובל דירות מגורים-גואטמלה 
 חדרים 3

1₪ בחדר  1 ,653 5₪  02-5494899 כולל צריכות  5

 מעונות שטרן קרית יובל

דירת יחיד ב
 חדרים 3

 חדר קטן
1₪ ,470 4₪ בשטרן התעריף כולל:  צריכת מים,  צריכת  7

שעות    10-חשמל לתאורה, מכשירי מטבח ו
ן ליום לתקופת החורף, גז  חימום במזג 

 לבישול וחימום מים חמים.              

02-5494899 

יחיד בדירת 
 חדרים 3

 חדר גדול 
1₪ ,653 4₪ 7 02-5494899 

893₪ בחדר  2 מפלסים ין כרם  דירות וקמפוס ע  -בוסטון  3₪  כולל צריכות  8
02-6758784 

מפלסים  –קמפוס רחובות   

804₪ בחדר  2  
₪ 20 

 בהתאם למכסת חשמל( כולל צריכות )

 9473177-08  

 בחדר  1
1₪ חדר קטן   ,124 

 9473177-08  

 בחדר   1
1₪ חדר גדול  ,230 28₪  08-9473177 

דירות  –קמפוס רחובות   
982₪ בחדר  2  20₪   08-9473177 

1₪ בחדר  1 ,378 28₪   9473177-08  

1₪ בחדר  1 חדרים 2דירות  –קמפוס רחובות    ,613 28₪   9473177-08  

 

   
  2022תעריפי הארנונה יעודכנו במהלך * 

 **בחלק מהמעונות קיימות מכסות חשמל. ניתן למצוא את מסגרת מכסות החשמל וכן לו"ז הפעלת הסקות, 
 ac.ilhttps://dorms.huji.ובת האינטרנט של המעונות בכתים המעונות השונים באתר ומים חממזגנים 
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 (, מצהיר)ה( ומתחייב)ת( כדלהלן: מאשר)תאני 

 
 ידוע לי שבמסמך זה יהא לביטויים הבאים פירוש כדלקמן:  .1

 ניק  פעל את המעונות ובכלל זה להע , שהינה בעלת הזכות לנהל ולת רית העב האוניברסיטה    "האוניברסיטה"  1.1
 שאה זו ו/או כל מי שיבוא במקומה ו/או מטעמה בכל הנוגע לתפעול וניהול המעונות. הר                                                 

 
      יםהרשאה" והשטח ית כמשמעותם ב"כתבמבני מעונות הסטודנטים של האוניברסיטה העבר              "מעונות"1.2

 הסמוכים למבנים אלה.                      
 

וא   "סטודנט/ית". 1.3  שהתקבל)ה(  שהוא מי  תלמיד  כרטיס  בידו)ה(  באוניברסיטה*,  המניין  מן  כסטודנט)ית(  ושר)ה( 
כך על ידי בתוקף במשך כל תקופת ההרשאה, שילם)ה( את שכר הלימוד בשעורים ובמועדים שנקבעו ל

ולהוציא מי שהורחק)ה( מלימודים, בין לצמיתות ובין  טופס לימודים במועד,    האוניברסיטה, הגיש)ה(
   וכן מי שהפסיק)ה( בפועל את הלימודים. לתקופה קצובה,  

לה                                       בהתאם  במעונות  להתארח  רשאים  שתלמידיו  גבוהה  להשכלה  אחר  מוסד  כל  או  בין  *  סכם 
כלה גבוהה שקיבל הרשאה מיוחדת וסד האקדמי. או תלמיד במוסד להשהאוניברסיטה העברית והמ

 למגורים. 
 

מגורים  . "דייר/ת" 1.4 אישור  קבלת  ממועד  במעונות  בחדר  שימוש  רשות  שקיבל/ה  אחר  אדם  כל  או  סטודנט/ית 
 במעון ועד לעזיבה הרשמית של המעון.  

 
י ובהתאם להוראות תקנון זה  ין אם הוזמן/נה עפ"ורח/ת של הדייר/ת במעונות וכל אכל מבקר/ת ב . "מוזמן/נת"1.5

 ובין אם לאו. 
 

 טים של האוניברסיטה ו/או מי שהוסמך על ידו.דיקן הסטודנ . "הדיקן"1.6
 

 מי שנתמנה ע"י האוניברסיטה לתפקיד מנהל מעונות הסטודנטים.   "מנהל המעונות". 1.7
 

 המעונות.  האוניברסיטה לתפקיד רכז מנה ע"ימי שנת . "רכז מעון" 1.8
 

מתן  . "פקיד תורן"1.9 לצורך  תורן  פקיד  לשמש  המעונות  מנהל  ידי  על  שהתמנה  בשעות   מי  ולאירועים  לפניות  מענה 
 שבהן משרדי המעונות סגורים. 

 
ההרשאה"1.10 "תקופת  בסעיף    .  הנקובה  שיוחל  5התקופה  כפי  ממנה  קצרה  תקופה  או  זה,  הרשאה  רשויות לכתב  ע"י  ט 

 כות.האוניברסיטה המוסמ
 

 אם למפורט בפרוטוקול המסירה. הציוד והריהוט המצוי בחדר ובדירה בה מצוי החדר במעונות בהת  . "ציוד וריהוט"1.11
 

והציוד  , חצרות  מבואות, חדרי מדרגות, מעליות מעברים  . "מתקנים משותפים"1.12 יתר המקומות  וכל  והרהוט בהם,  והציוד 
 ת. המשמשים את כלל הדיירים במעונו והרהוט

 
י שיכניסו בו רשויות האוניברסיטה תקנון משמעת לתלמידי האוניברסיטה העברית בירושלים, על כל שינו  . "תקנון משמעת"1.13

האינטרנט    באתר  המשמעת  תקנון  את  למצוא  ניתן  במקומו.  שיבוא   תקנון  וכל  המוסמכות, 
http://sites.huji.ac.il/mazkirut/student.html 

 
 זה, או כפי שהאוניברסיטה תקבע מעת לעת.כמפורט במבוא לכתב הרשאה    . "דירה"1.14

 
 המבוא לכתב הרשאה והתחייבות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.    . 1.15             

 
כי קת/ומאשר  ה /. מצהיר2 זמנית    תייבל,  מהבאו    חדר/הירבדמכם רשות להשתמש  לרשותחלק  עם    במעונות  ידירה שתועמד  בשיתוף 

וריהוט ת  אחרים ציוד  נוספים, הכל לתקופת ובה מצוי  ושלמים המשמשים דיירים  וכן רכוש ומתקנים משותפים תקינים  ושלם,  קין 
 (.  "מטרת ההרשאה" - :בלבד )להלן  םההרשאה בלבד ולמטרת מגורי

קצופיול  לתקופה  רשות  בני  הננו  לבטוכך,  ניתנת  והרשות  ומוגדרת  כפופה  בה  והיא  זה  הרשאה  ובכתב  בתקנון  האמורים  בתנאים  ל 
 ת, למגבלות, לאיסורים ולתנאים האמורים בתקנון ובכתב הרשאה זה, לרבות מטרת ההרשאה. לחובו

 
 כי:  ת/ומאשר ה/. מצהיר3

י 3.1 אינה  זה  ביני  ההרשאה האמורה בכתב הרשאה  יחסי שכירות  יחסים ו/או  לביניכם  וצרת  ליצור  הכוונה  ואין  האוניברסיטה  לבין 
א( לחוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, 7אחר" כמשמעותו של זה בסעיף )  ח אירוים ב"בית  כאלה לפי הרשאה זו, והיא מתייחסת למגור

, על הרשאה זו לעיל  בין היתר לאור האמור  לא תחולנה,הגנת הדייר  (, וכי הוראות חוק  "חוק הגנת הדייר"  :להלן ( ) 1972)  -  תשל"ב
  -וכן כי 

 
או בעקיפין, דמי מפתח או תמורה אחרת עבור עצם ו/, במישרין  הו/או לאוניברסיט  לשלם לכם  תיולא התחייב  תילא שילמ 3.1.1

להרשות   ולא    ילהסכמתכם  קיבלתם  לא  וכי  בהם,  להשתמש  הזכות  וקבלת  במעונות  אתם  קבלתלהשתמש  ו/או ו, 
ואו  וניברסיטה,הא צורה  בגין  בכל  שהוא  כמפורט  פן  התשלומים  למעט  כלשהו  אחר  סכום  כל  ו/או  מפתח  דמי  ההרשאה 

 ובתקנון. בהרשאה זו 
כל זכות במעונות בהתאם לחוק הגנת הדייר ו/או כל חוק אחר ולא יחולו לגבי המעונות ו/או לגבי הרשאה זו הוראות   יאין ל 3.1.2

על   ןמעמד של דייר מוג  יכי הרשאה זו לא מקנה ולא תקנה ל  יכי ידוע לאו חוקי הגנת הדייר העתידיים, וחוק הגנת הדייר ו/
כי עלי לפנות את המעונות בתום תקופת ההרשאה או במועד פקיעתה או ביטולה של הרשאה זו, הכל  פי חוק הגנת הדייר ו

 לפי המועד המוקדם יותר. 
 

לי כי   3.2 ל  חלה חובת דיווח שוטףידוע  בפרטי   לרבותנוי רלוונטי שחל בפרטים אישיים,  ות על כל שימשרדי המעונשל דיירי המעונות 
ו/או  ו/או  מגוריםו כתובת  הוראת קבע, פרטי חשבון בנק ו/א . חובת הדיווח על שינוי איזה מהפרטים שצוינו מעלה  מצב לימודים 

http://sites.huji.ac.il/mazkirut/student.html


   
 

 מעונות.יתרת חוב לעדיין רשומים כבעלי   מגוריהם במעונות אבל בפרטים אלו חלה גם על סטודנטים שסיימו את
 . התקנון  4
 

  להוראות התקנון , בין היתר,פה, כי ההרשאה האמורה בכתב הרשאה זה כפויומוסכם על יד יידוע ל 
 

           w.pdfhttps://dorms.huji.ac.il/media/1097/takanonhebro 
 

   :בזה מפורשות כי ת/ומאשר ה/מצהיר יואנ 
 היטב.  יך זה והן ידועות ומוכרות לעל מסמ תילפני שחתמ יהוראות התקנון הובאו לידיעת 4.1
אות 4.2 מחייבות  והן  זה  הרשאה  מכתב  נפרד  בלתי  חלק  מהוות  התקנון  בכתב    יהוראות  האמורים  ולתנאים  להוראות  שווה  במידה 

 ונחתמו על ידי.  זה, כאילו נכתבו בכתב הרשאה זה הרשאה
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באופן זמני ולתקופה קצובה   יכי ההרשאה הכלולה בכתב הרשאה זה ניתנה ל  דיי  כם עלומוס  י, כי ידוע לת/ומאשר   ה/ מצהיר  יהננ 5.1
 בלבד ובתנאים כמפורט להלן:  

 
היות 5.1.1  עקב  ורק  אך  ניתנת  לה  באוניברסיטה  ית/סטודנט  יההרשאה  אחר  מוסד  כל  גבוהה  או  רשאים  שכלה  שתלמידיו 

כל עוד ורק    או בהתאם להרשאה מיוחדת  והמוסד האקדמילהתארח במעונות בהתאם להסכם בין האוניברסיטה העברית  
לאוניברסיטה    תילנתונים שהמצא  ובכפיפות  באוניברסיטה או במוסד אקדמי אחר,  ית/להיות סטודנטך/כה  ממשי   יאנ
   .הרשאה זה והתקנון  מעונות ולהוראות כתברשות זמנית להשתמש ב לקבלת יקשתבב

ל  5.1.2  ניתנה  זה כמפו   תקופה   למשך   י ההרשאה  הרשאה  לכתב  במבוא  להסכמת   , רט  דעת ו לכך  האוניברסיטה    בכפוף  שקול     ה לפי 
 .  על פי כתב הרשאה זה והתקנון   י ובכפוף למילוי כל התחייבויותי   הבלעדי 

ל 5.1.3  האמור  יידוע  כל  אף  על  כי  עלי,  זה  ומוסכם  הרשאה  רשאיובתקנון  בכתב  לכם  ,  להורות  האוניברסיטה  בכם לחזור  ת 
ו/או זו  דעת  מהרשאה  שיקול  לפי  עת  בכל  זה  כתב הרשאה  האוניברסיטה  המוחלטה  לבטל  תקופת של  תחילת  לפני  בין   ,

חירום לשעת  הועדה  של  להחלטה  בכפוף  וזאת  זו,  תקופה  במשך  ובין  הרש  ההרשאה  אי  המחייבת  האוניברסיטה  את של 
מוש יברסיטה בדבר בטול רשות השאחרת של רשויות האוניינוים מהמעונות או כל החלטה  כניסת סטודנטים למעונות או פ

 במעונות. 
 

מיום מסירת  ימים    7הינו   לפנות את הדירה והמעון כאמור בתקנון, כאשר מועד הפינוי    ת/מתחייב  יבכל מקרה של החלטה כנ"ל הננ   5.2
לעיל    5.1.3סעיף  חון, בהם הדייר נדרש לפנות בהתאם להנחיות האוניברסיטה, כאמור בחירום ובצורכי ביטודעה, למעט במקרי  הה

 . 5.1.1ובכפוף לסעיף 
 
 רותים  נלווים  יש. 6

לדיירים )למעט התייקרויות שמקו 6.1 ובסוג השירותים הניתנים  ויחולו שינויים בכמות השירותים  לצרכן,  במידה  רן במדד המחירים 
לצרוך ולשלם עבורם, יהיה הדייר הדיירים  חייב את  ומי ארנונה( אשר האוניברסיטה תיות של צריכות מים חשמל גז, תשלהתייקרו

אין   מועד ההודעה על השינויים במחירים.זרת המפתח יתבצעו תוך חודש ימים מובתנאי שביטול החוזה והחרשאי לבטל את החוזה  
  התגורר במעונות בפועל. מלוא התקופה שבהדייר לשלם עבור רוע מחובתו של הבכך כדי לג
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  ת / מתחייב   י עפ"י האמור בכתב הרשאה זה ו/או בתקנון, אנ   י יתר השירותים שתעמידו לרשות כן  בכתב הרשאה זה ו   תמורת ההרשאה האמורה 
חודש וחלק יחסי עבור חלק  עבור כל    כמפורט במבוא לכתב הרשאה זה יים בסך  חודש במשך תקופת ההרשאה דמי שימוש    אוניברסיטה לשלם ל 
מעון  במהלך השנה מ    ים בתנאים ובמועדים שיפורט בהמשך. במקרה של שינוי ובתוספת הסכומים הנוספים,  (  "דמי השימוש" )להלן    מחודש 

 .  ג המעון רווקים למעון זוגות נשואים, ייחתם כתב הרשאה חדש על בסיס התעריף המתאים  לסו 
 

 לחיוב:  להלן התנאים והמועדים 7.1
 

יוצמדו למדד המחירים   באמצעות הרשאה לחיוב חשבוני בבנקודש  לח   20-21-ב דמי השימוש ישולמו לכם מדי חודש   7.1.1  והם 
 , כאשר המדד( "המדד" )להלן:    לצרכן )המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולכלכלה(, או כפי שישונה מפעם לפעם 

בפועל או   לוםוהמדד החדש הינו המדד הידוע בעת ביצוע כל תשלום ותש   הרשאה זה כמפורט במבוא לכתב  הבסיסי הינו מדד  
הרשאה )הנהלת ה ת  שישולם בבנק עבור כל תקופ או באמצעות שובר תשלום במזומן מראש    ביום המיועד לתשלום, לפי הגבוה 

 . עוד מועד( ם אחרים והיא תודיע על כך לדיירים מב המעונות תהיה רשאית לגבות את תשלומי שכ"ד במועדי 
כהגד    הנוספים,  ידי הסכומים  על  ישולמו  לעיל,  לאוניברסיטה רתם  לע נו  מעת  האוניברסיטה ,  ידי  על  שייקבעו  ובמועדים  ,  ת 

   , כאמור בפסקה הקודמת.  והם יוצמדו למדד   לחיוב חשבוני בבנק   באמצעות הרשאה 
והוא   7.1.2 סופי  אינו  השימוש  דמי  קביעתסכום  לפי  לפעם  מפעם  לשטה,  האוניברסי  ישתנה  דעתיבהתאם  בין  ה  קול  כאשר 

ו/או שינוי בדמי השימוש   תהתייקרולשלם כל    ת/מתחייב  יועלות השירותים הנלווים. אנ  עלות אחזקת המעונותם  שיקוליה
  7.1להוראת סעיף   ובכפוף  האוניברסיטה    מכל סיבה שהיא, בשעורים ובמועדים לפי קביעתהאוניברסיטה  עליהם תחליט  

או מעבר בין    רווקים לדיור משפחותי תעריפי שכ"ד הנגזרים ממעבר מחדר זוגי לחדר יחיד או ממגורי  , לרבות שינוילעיל
 .מעונות

 10%    -מלמעלה   בשיעור של  ופת ההסכם  מוסכם כי במקרה שהאוניברסיטה תחליט על העלאת דמי השכירות במהלך תק 7.1.3
מועד  זרת המפתח יתבצעו תוך חודש ימים מה והחובתנאי שביטול החוזזה    שאי לבטל חוזהשכירות יהיה הדייר רמדמי ה

אין בכך כדי לגרוע מחובתו של הדייר לשלם עבור מלוא התקופה שבה התגורר במעונות  .דמי השכירות ההודעה על העלאת 
        בפועל.

או אם /ו במועד,  ם  שלאהרשאה זה או לא  לכתב    7ו/או    6  פיםשלם איזה מבין התשלומים האמורים בסעיאאם לא   7.1.4
 10אמור בסעיף  מהמבלי לגרוע    וני בבנק, כבד מכל סיבה שהיא את כתב ההרשאה לחיוב חשבאבטל ו/או אם לא  א

בשיעור של %  בחויב  אשלהלן,   צמודה  פיגורים  חל    0.032ריבית  פיגור החל מהמועד שבו  של  יום  של   םפירעונלכל 
 התשלומים ועד לתשלומם בפועל. 

 אך ורק באמצעות הרשאה לחיוב בבנק והסכומים הנוספים כי ניתן לשלם את דמי השימוש  יידוע ל 7.1.5
                                                                                                                         תשלום אחר זולת תשלום במזומן מראש   יתקבל כללא  וכיואו הרשאה קבועה לחיוב בכרטיס אשראי               

 . הרשאההת בבנק עבור כל תקופ שישולם

https://dorms.huji.ac.il/media/1097/takanonhebrow.pdf
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אזור  ו/או  בנין  ו/או  דירה  ו/או  חדר  בכל  לבנות  ו/או  להרוס  ו/או  לתקן  ו/או  לשפץ  עת  בכל  זכאית  תהיה  האוניברסיטה 
לכל   זכאי/ת  אהיה  לא  ואני  אשרבמעונות  מטרד  ו/או  נזק  כל  בעד  שהוא  מהנ"ל.   פיצוי  כתוצאה  לי  להיגרם  עשוי 

לבצע פעולות אלה במועד מוקדם ככל האפשר, למעט מקרים של דחיפות מיידית בביצוע האוניברסיטה תודיע על כוונתה  
 התיקונים, כדוגמת שבר פתאומי.
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בוטלו   9.1 הופסקו  אם  אואו  באוניברסיטה  אובמ הלימודים  אחר  אקדמי  ללימו  וסד  הזכאות  לא בוטלה  או אם  כלשהי,  מסיבה  דים 
  לשלוח להנהלת המעונות בדואר רשום או   ועלילגור במעונות הסטודנטים    ת/היה רשאיאא  ללימודים מסיבה כלשהי, ל  תי  התקבל

ו נודע לי על ביטול או הפסקת ימים מהמועד שב  7הודעה על כך בכתב. וזאת בתוך    במשרדי המעונות    באופן אישילמסור    דוא"ל או
  7מכים תומכים או מאשרים את הפסקת הלימודים(. תוך ם או ביטול זכאותי ללימודים או אי קבלתי ללימודים  )בצרוף מסהלימודי

 ימים ממועד ביטול הלימודים. 
 

 ד הפסקת הלימודים. יום ממוע 21עלי לפנות את המעון תוך  9.1ידוע לי שבמקרה של ביטול לימודים כמפורט בסעיף  9.2
פרשי הצמדה למדד החל מהמדד הידוע במועד בגין החודש הראשון של תקופת ההרשאה, תקוזז המקדמה, בתוספת המדמי השימוש   . 9.3

 התשלום ועד למדד הידוע באותו מועד, וסכומה יבוא על חשבון התשלום/ים שעלי לשלם בגין החודש הראשון של תקופת ההרשאה.
יף של איחור ממועד הפסקת לימודים בשכר דירה לפי תער  22  -חויב החל מהיום ה א  9.3  -ו  9.2ת המעון כמפורט בסעיפים  לא פינית א.   9.4

 בהחזרת מפתח.
( ובנוסף אשלם מקדמה בגובה  "דמי ההרשמה"במועד ההרשמה אשלם דמי הרשמה בסכום שייקבע על ידי האוניברסיטה )להלן:        9.5

להתגורר במעון או לסיים    יחליט לוותר על זכאותאאם  י  (.ידוע לי כ"המקדמה"קרוב לכך )להלן:  דמי שימוש חודשיים או סכום ה
כפי שמופיעים באתר האינטרנט   יחולו עלי כללי הביטול. זולת הפסקת הלימודים מסיבה כלשהי ילפני המועד שהוסכם על ייאת מגור

 ול הסכם מגורים.ביט 2ראה נספח   :dorms.huji.ac.il//httpsשל המעונות 
 
 ביטול מעון והחזר מקדמה   .69

 .המקדמה מלא שלולקבל החזר  באמצעות אתר המעונות מעוןה לבטל את ניתן באוגוסט כל שנה  15יך עד לתאר 9.6.1
  לבטל את             כפי שמופיע בכתב ההקצאה, ניתן   לפני מועד הקליטה של הסטודנט   אחד  ועד ליום  באוגוסט כל שנה  16החל מתאריך    9.6.2

 .מקדמהה של מחצית ולקבל החזר  באמצעות אתר המעונות מעוןה
 .לאחר מועד הקליטה לא תוחזר המקדמה 9.6.3
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המשמעת  ו תקנון  הרשאה זה או התקנון א  , כי מבלי לגרוע מיתר זכויותיכם על פי כתביבזאת כי ידוע ל  ם/הומסכי  ת/מאשרי  הרינ   10.1
 או כל דין : 

 
תחליט האוניברסיטה  תנאי מתנאי כתב הרשאה זה או אם  י  או אם לא מתמלא או לא יתמלא ב  ית/חדל להיות סטודנטאם א.  10.1.1 

ביטול   לגבההרשאה  על  ובין  במעונות  כל הסטודנטים המשתמשים  לגבי  בין  או אם  ימכל סיבה שהיא,  או א,  פר במעשה 
לתקנון, יפקע כתב הרשאה זה מאליו עוד לפני   21או     10,  20  תנאי כתב הרשאה זה או הוראות סעיפים  במחדל כל תנאי מ

 .ו/או כלפי האוניברסיטה  תביעה מאיזה מין וסוג שהוא כלפיכם יתום תקופת ההרשאה ואין ל
מגובה דמי השימוש    3והים פי  שלם לכם מאותו יום מדי יום דמי שימוש הגבאהמעונות כאמור בתקנון,  את  פנה  אלא  אם   10.1.2 

עפ"י הרשאה וייפוי כוח בלתי חוזרים הניתנים    -ם  באותו זמן בחישוב יומי, עד לפינוי בפועל. כמו כן תהיו רשאיהנהוגים  
במקום שתמצאו לנכון, מבלי    י האישיים ולאחסנם על חשבונלהיכנס לחדר ולדירה ולהוציא מתוכם את חפצי    -לכם בזה  

ל פי הרשאה וייפוי הכוח האמורים לעיל, תהיו אחראים לכל  מכם ע ם מי  כל מי שיפעל מטעאו  /ו סיטה  ו/או האוניברשאתם  
ו/או נזק העלולים להיגרם במהלך האוב ו/או בתקופת אחסונםדן  לי, כי   יום בלבד.    45-מוגבלת לה,  עברת החפצים  ידוע 

 תמצאו לנכון.לאחר תקופה זו תהיו רשאים להוציא מאחזקתם חפציי האישיים בכל דרך ש
ספק      10.1.3  הסר  שכתלמען  למרות  כי  בזאת  האוניברמובהר  ידי  על  לי  ניתן  זה  הרשאה  )ב  שהמעונוסיטה  מופעלים  למרות  ת 

הפרה במעשה או במחדל של כל הוראה מהוראות כתב ההרשאה או התקנון  , כאמור לעיל,  ומנוהלים על ידי האוניברסיטה(
יכים המוסדרים בתקנון המשמעת. כמו  לנקוט הל  תרשאיאוניברסיטה תהא  , והטהגם כלפי האוניברסי  הינה הפרת משמעת

י  לעכב מתן כל תעודה ו/או אישור הנוגעים ללימודי באוניברסיטה עד לתיקון ההפרה על יד   ת ירשאתהיה האוניברסיטה  כן  
 . אה זה ו/או את התקנון כלפי האוניברסיטהולרבות בכל הנוגע להפרה שלנו את כתב הרש

 
אתכם    ת/מתחייבי  הננ 10.2 האונלפצות  שיגרמו  יברסיטה  ואת  הפסד  או  נזק  הוצאה,  כל  ו/או  בגין  של   ברסיטהלאונילכם  הפרה  עקב 

 הוראות כתב ההרשאה ו/או התקנון, לרבות תשלום שכר טרחת עו"ד.  
ל  ה/מצהיר   יהננ 10.3 שידוע  בכי בזאת  או  בבניין  הסטודנט,  בחדר  במעונות  שייגרם  נזק  כל  על  כי  מפתח, ,  אבדן  לרבות  אחר,  רכוש  ל 

רים באמצעות הוראת קבע או באמצעות שובר חיוב לתשלום חויב בגין הנזקים/החוסאציוד חסר השייך למעונות,    , צילינדרהחלפת  
 .המעון מיידי שיצא על ידי רכז/ת

דמי מתעריף    3אורח שהינו פי    שאי החזרת מפתח לרכז/ת המעון ביום העזיבה תיחשב כהמשך מגורי במעונות בתעריף  יידוע ל 10.4
 (.הסכם)כמפורט ב לסטודנט רגילהשימוש 

וכל  אלא  לעיל,    10.4  -  10.2  הנזקים כמפורט בסעיפיםבגין מלוא דמי השימוש, הסכומים הנוספים וכן  וי כספי  שבהעדר כיס  יידוע ל 10.5 
 את החוב במועד הנקוב כנדרש. תיפרע לקבל כל תעודה, גיליון ציונים או קרדיט אקדמי בתום לימודים, אלא אם

הנוספים ו/או הנזקים   חובותיי ולרבות בגין דמי השימוש, הסכומיםמלוא  פרע את  אעזוב את המעונות מבלי שאכי במידה ו  יוע ליד 10.6
 . רעון החוב יעד לפהאוניברסיטה  על ידי  יינקטו אמצעים משפטיים נגדי האמורים לעיל,

  הנהלת לבקשת  רשאית, יטהאחר שיש לו הסכם עם מעונות האוניברס או מוסד אקדמיהאוניברסיטה   10.7
תשלום שכ"ד או גרימת נזקים לרכוש חוב כספי בגין אי  אשר לו  ,  של דייר  בלת תעודה או גיליון ציוניםלעכב או לשלול כל קהמעונות  

 האוניברסיטה במעונות.
ל 10.8 ידוע  ספק,  כל  הסר  לא    ילמען  כספי  אכי  החזר  לדרוש  החזרוכל  שלא  הימים  בגין  תיבגין  המפתח  קיבל  את  שלא              תיטענה 

 את המעון. יאריך עזיבתועל תהחוזה הודעה /תזכורת על סיום 
 

 . כתב הרשאה כתוספת לתקנון 11
וראות  כי הוראות כתב הרשאה זה באות להוסיף על הוראות התקנון ולא לגרוע מהן ובלבד שבכל מקרה בו תתגלה סתירה בין ה  יידוע ל

 ון, תהיינה הוראות התקנון עדיפות.  כתב הרשאה זה לבין הוראות התקנ
 בתקנון.  -אם ישנה כזו  -לכתב הרשאה זה עדיפות על כל הוראה נוגדת  7הוראות סעיף חרף האמור לעיל, תהיינה 
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והנחיות הנוגעות למגורים במעונות וזאת לצורך   ים בקרב דיירי המעונות ולפרסם הודעותהנהלת המעונות רשאית להפיץ חוזרכי    ידוע לי  
ת מידע שוטף על המעונות. ידוע לי כי אהיה מחוייב/ת לפעול לפי המידע המתפרסם באמצעים השונים העומדים לרשות עדכון נהלים והעבר

כגון: לדיירים;; מכתביוהמעונות  האינטרנט של הדיקנטאתר    ,דוא"ל  ההנהלה  ה    ,פייסבוק  ם  ומידעמודעות ברחבי  המתפרסם     קמפוס 
  בפרוספקטים של המעונות. 

 
 עה משפטית . זכות לתבי31

ו/או  במקרה של תביעה משפטית   ו/או בכל הקשור למעונות,או מצדו/מצד האוניברסיטה  מצדכם  תידון   י, בכל הנוגע לכתב הרשאה זה 
 בד התביעה בבתי משפט המוסמכים בירושלים בל

 
 
 
 
 
 

  :על החתום תיולראיה בא  
 

    ______  _   שנתהיום  _______       לחודש  _______  ל
 

 ___________________ 
 ה חתימ
 

 הרינו לאשר מתן רשות שימוש במעונות בכפוף למילוי כל הוראות כתב ההרשאה והתקנון. 
 

 האוניברסיטה העברית בירושלים 
 
 

 ___________________ 
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  תב  הרשאה  והתחייבות לתלמידי האוניברסיטה העבריתתב  הרשאה  והתחייבות לתלמידי האוניברסיטה העבריתככ

 
 
 

 1נספח 
 

 name@mail.huji.ac.ilעם כתובת אוניברסיטאית:     Gmail-דואר ב ם הרשומים באוניברסיטה נפתחת תיבתלכל התלמידי
. 

ממשק ניהול שיחות    ושירותים נלווים נוספים כמו   Gmail  -ל ב סטודנט תא דואר בנפח גדול מתיבת דוא"בשירות זה מקבל ה
chat  יצירת מסמכים ועריכתם ושירותים נוספים.   ,, לוח פגישות 

 תיבת הדואר תלווה אותך במהלך לימודיך באוניברסיטה ואליה גם יישלח הדואר הרשמי של האוניברסיטה. 
 תעמוד לשירותך כבוגר האוניברסיטה.ים תמשיך לשרת אותך תיבת הדואר והיא לאחר סיום הלימוד 

 
 שתמש וסיסמא ראשונית נוצרו עבורך והם מופיעים בפנקס התשלומים .שם מ

 
 תוכל לבצע כניסה למערכת ולהחליף את הסיסמא הראשונית שקיבלת.   http://mail.huji.ac.ilבאתר : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   2נספח
 

 מגורים  בקשה לביטול הסכם 
 

 תאריך פינוי המעון נקבע בהסכם המגורים, ויש לפנות את המעון במועד זה.  
 דיירי המעונות המבקשים לפנות את המעון במועד מוקדם יותר יפעלו לפי הנוהל הבא: 

יב הדייר רסיטה. לפני מועד תחילת הלימודים יחו האוניבנוהל זה תקף החל מהיום הראשון ללימודים לפי הלוח האקדמי הרשמי של 
 . 2חודשים( קדימה מיום החזרת המפתח למעון עם אפשרות לפנייה לוועדת שכר דירה כפי שמפורט בסעיף ב. 2בשכ"ד של חודשיים ) 

 
 (1.5באפריל )פינוי מעון עד  1-העד תאריך חלק א. הודעה על עזיבה  

הסכמי -  /https://dorms.huji.ac.ilאינטרנט:באמצעות אתר ה המבוקש,ן מועד העזיבה ציו  תוךכוונתו לעזוב,  על הדייר יודיע .1

 .בקשה להפסקת הסכם מגורים -מגורים

 באפריל(  1-)ניתן להודיע לכל המאוחר עד ההדייר יודיע על כוונתו לעזוב את המעונות לפחות חודש לפני מועד העזיבה המבוקש  .2

עזיבת המעון מחייבת פינוי החדר מחפצים )יר בתשלום של שבוע ימים לאחר מועד עזיבת המעון עזיבה מוקדמת מחייבת את הדי .3

 והחזרת המפתח למשרד המעונות(.

ימים ממועד ההודעה, ובתנאי שההודעה   7של הודעה בהתראה קצרה מחודש ימים הדייר יחויב בתשלום של חודש ימים+ במקרה .4

 באפריל. 1רה עד לתאריך נמס

 נו סופי ומחייב. יי הדייר היד להמבוקש עמועד העזיבה  .5

לפני מועד הפינוי יום  14 -אוחר מלרכז המעון  לא י בכתב ולחזור להסכם המגורים המקורי יפנה  לבטל את בקשתודייר המבקש  .6

רבות במקרים בהם המעון כבר הובטח האוניברסיטה רשאית לדחות בקשה כזו משיקוליה, ל .שהודיע עליו בבקשתו המקורית

 יר חדש. לדי

 :, באמצעות טופס הפנייה שבאתר המעונותועדת שכ"דלו יפנויבקשו הקלה נוספת  וחריגות  דיירים אשר מסיבות מיוחדות .7

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

 במאי   2 מתאריךפינוי מעון חלק ב. 

 2חודשיים ) של  במאי יחייב את הדייר בשכ"ד  2נוי המעון החל מתאריך באפריל ו/או פי 2הודעה על ביטול המעון החל מתאריך  .1

 חודשים( קדימה מיום מסירת המפתח למעון. 

 :, באמצעות טופס הפנייה שבאתר המעונותועדת שכ"דלו יפנוהקלה נוספת  יבקשו וחריגות  ים אשר מסיבות מיוחדותדייר .2

5.aspx?isdlg=1&e=1https://forms.ekmd.huji.ac.il/home/StuDean/Pages/FRM_STUDEAN1 

 
 

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

