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תוכן עניינים
עמ' 3                            דבר מנהל המעונות 

עמ' 4-8              המעונות השונים 
עמ' 8-9              תנאי הזכאות למעונות

עמ'  10-11              הקצאה וסדרי הרשמה
עמ' 12-13              בקשות מיוחדות
עמ'  14                           נוהל ביטול מעון

עמ'  15                           שירותים תומכים
עמ' אחורי               תאריכים חשובים 

סטודנטים יקרים 
אנו מגישים לכם חוברת מידע, בה תמצאו מידע על המעונות.

הנהלת המעונות עושה מאמצים רבים כך שתהליך ההרשמה, 
הקליטה והמגורים במעונות יהיו קלים ונעימים ככל האפשר.

אנו משתדלים ככל שניתן לענות על ציפיות ובקשות הדיירים.

אנא, קראו בקפידה את הוראות ההרשמה ופעלו לפיהן 
במדויק. 

דלתנו תמיד פתוחה, מוזמנים לפנות עם כל שאלה או בקשה.

לשירותכם בכל עת,
בברכה

אדריאן קרמר
מנהל מעונות הסטודנטים

משרד הנהלת המעונות, בבניין פרנק סינטרה בהר הצופים, 
מיקוד 91905.

טלפון: 02-5882358
מענה אנושי יינתן בימים א'-ה' בשעות 8:30 – 14:30.

פקס: 02-5882992
 dormsoffice@savion.huji.ac.il :דוא"ל

                                 razielb@savion.huji.ac.il            
 malih@savion.huji.ac.il :הנהלת חשבונות

צוות שיווק - מידע ותיאום סיורים )בתיאום מראש(
02-5880160/02-5880145 

מענה אנושי יינתן בימים א'-ה' 08:00 - 18:00
 hujidorms@savion.huji.ac.il :דוא"ל

אל תוכן העניינים
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פירוט המעונות
בירושלים: מעונות בקמפוס הר הצופים , מעונות בקמפוס

אדמונד י. ספרא וקמפוס עין כרם ובשכונת קרית יובל )רחובות 
גואטמלה ושטרן(.

ברחובות: מעונות רחובות

שירותים תומכים 
לדיירי המעון

מה הדירה כוללת שם המעון 
 

כיתת מחשבים, 
שירותי כביסה 

סופרמרקט, 
פאב "האיינשטיין",

בית כנסת, 
שאטלים בין הקמפוסים,

מתקני ספורט, 
קרבה למרכז הספורט 
לרנר ולמרכז המסחרי 

בשכונת הגבעה 
הצרפתית.   

הדירות כוללות סלון, 
מטבח, מקלחת, 

שירותים ואינטרנט 
אלחוטי. הדירות ממוזגות 

ומרוהטות בסטנדרטים 
גבוהים. 

דירות – 5 חדרים, חדר יחיד 
לכל דייר

2-3 חדרים דיור משפחות 
ודירות מחקר.

חפשו אותנו בפייסבוק 
Students village  כפר 

HUJI - הסטודנטים

כפר הסטודנטים
כתובת:

רחוב לוחמי הגטאות 
2, ירושלים 9788002

כיתת מחשבים, 
שירותי כביסה 

משחקייה לילדים, 
שאטלים בין הקמפוסים,

קרבה למרכז הספורט 
לרנר ולמרכז המסחרי 

בשכונת הגבעה 
הצרפתית.

הדירות כוללות מטבח, 
מקלחת ושירותים  ואינטרנט 

ומרוהטות באופן מלא. 

דירות – 3-2 חדרים. 

חפשו אותנו בפייסבוק   
 Bronfman מעונות ברונפמן

Dorms

ברונפמן)אידלסון(
כתובת:

רחוב הלחי , הגבעה 
הצרפתית , ירושלים  

9785624

שירותים תומכים 
לדיירי המעון

מה הדירה כוללת שם המעון 
 

כיתת מחשבים, 
שירותי כביסה,

 מתקני ספורט ומגרש 
כדורסל, תינוקייה, 

שאטלים בין 
הקמפוסים,

במפלס -  מטבח מרכזי, 
מקלחות ושירותים משותפים. 
כל החדרים מרוהטים באופן 

מלא.
הדירות מיועדות לזוגות/

משפחות ולסטודנטים 
לתארים מתקדמים. הדירות 
בנות 2 חדרים, והן ממוזגות 

וכוללות מטבח, מקלחת 
ושירותים )מספר הדירות 

מצומצם(.

חפשו אותנו בפייסבוק  
מעונות מאירסדורף-רזניק

מאירסדורף)רזניק(
כתובת:

רחוב שדרות צ'רצ'יל,  
ירושלים 9765424.

כיתת מחשבים, 
שירותי כביסה

פאב "הפקטור", 
בית כנסת, 

שאטלים בין 
הקמפוסים,

 מתקני ספורט,
קירבה למרכז הספורט 
קוסל, מרכז תמיכה של 

דיקנט הסטודנטים.

צוויג- בנייני המפלסים 
כוללים מטבח מרכזי כל 

קומה או שתיים, מקלחות 
ושירותים משותפים בכל 

קומה.
החדרים מרוהטים, ממוזגים 

וכוללים אינטרנט אלחוטי.

ליברמן- דירות סטודיו 
המיועדות לתלמידי מחקר 

בלבד 

חפשו אותנו בפייסבוק  
מעונות ספרא

גבעת רם

צוויג וליברמן 
כתובת:

בקמפוס אדמונד 
י. ספרא , ירושלים 

9570205

אל תוכן העניינים אל תוכן העניינים

פירוט המעונות

צוות השיווק
לשירותך 

לתיאום סיורים
וקבלת מידע

ימים א'-ה',
08:00-13:00
13:30-18:00

02-5880160
02-5880145

https://studean.huji.ac.il/book/%D7%A9%D7%90%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://www.facebook.com/groups/144224692356064
https://www.facebook.com/groups/144224692356064
https://www.facebook.com/groups/144224692356064
https://www.facebook.com/groups/144224692356064
https://www.facebook.com/groups/144224692356064
https://studean.huji.ac.il/book/%D7%A9%D7%90%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://www.facebook.com/groups/396077840559793
https://www.facebook.com/groups/396077840559793
https://www.facebook.com/groups/396077840559793
https://www.facebook.com/groups/396077840559793
https://studean.huji.ac.il/book/%D7%A9%D7%90%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://studean.huji.ac.il/book/%D7%A9%D7%90%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://www.facebook.com/groups/264485926966871
https://www.facebook.com/groups/264485926966871
https://studean.huji.ac.il/book/%D7%A9%D7%90%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://studean.huji.ac.il/book/%D7%A9%D7%90%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://www.facebook.com/groups/351732641631495
https://www.facebook.com/groups/351732641631495
https://www.facebook.com/groups/351732641631495
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שירותים תומכים לדיירי 
המעון

מה הדירה כוללת שם המעון 
 

שירותי כביסה,
שאטלים בין הקמפוסים, 
מרחב למידה )בתקופות 

מבחנים(, 
מרכז קניות ומסעדות )בקניון 

הדסה הסמוך(, 
מרכז תמיכה של דיקנט 

הסטודנטים. 

מפלסים ודירות-בנייני 
המפלסים כוללים מטבח 

מרכזי, מקלחות ושירותים 
משותפים. הדירות מיועדות 

לרווקים בחדרים זוגיים 
ולזוגות/ משפחות. הדירות 

כוללות מטבח, מקלחת 
ושירותים ומרוהטות באופן 

מלא. החדרים ממוזגים.

בוסטון
כתובת:

מעון בוסטון 
בקמפוס עין כרם 

ירושלים  91120.

שירותי כביסה
שאטלים בין הקמפוסים, 

מרחק הליכה למרכז 
המסחרי בקרית היובל. 

הדירות כוללות מטבח, 
מקלחת ושירותים 

ומרוהטות באופן מלא. 
בגואטמלה חלק מהחדרים 
ממוזגים בשטרן קיים מיזוג 

אויר.

גואטמלה ושטרן

מעון גואטמלה:
שכונת קריית יובל, 
ירושלים 9670405

מעון שטרן בקריית 
יובל ירושלים 

.9675048

כיתת מחשבים, 
שירותי כביסה, 

חדר טלוויזיה,
פאב "הטפטפת", 

בית כנסת, 
מתקני ספורט, טניס שולחן 

קירבה למרכז הנופש 
והספורט ע"ש בונם, 

מרכז תמיכה של דיקנט 
הסטודנטים.

מפלסים ודירות- בנייני 
המפלסים כוללים מטבח 

מרכזי, מיזוג אוויר, מקלחות 
ושירותים משותפים, וכן 

אינטרנט אלחוטי. 
דירה - הדירות מיועדות 

לרווקים ולזוגות / משפחות. 
הדירות כוללות מטבח, 

מיזוג אוויר, מקלחת 
ושירותים. כל החדרים 

)בדירות ובמפלסים( 
מרוהטים.

לתשומת ליבכם, היצע 
המגורים בדירות הוא 

מצומצם. 

רחובות

פירוט המעונות
 מפלס

חדר זוגי
 מפלס

 חדר
יחיד

 חדר זוגי
 בדירת

שותפים

 חדר יחיד
 בדירת

שותפים

מיקום המעון שם המעון

v קמפוס הר 
הצופים

 כפר
הסטודנטים

v v  קמפוס הר
הצופים

ברונפמן
(אידלסון)

v v  קמפוס הר
הצופים

מאירסדורף
(רזניק)

v  קמפוס
 אדמונד י.

ספרא

צוויג

 דירת
סטודיו

 קמפוס
 אדמונד
י.ספרא

 ליברמן

v v  קמפוס עין
 כרם

 בוסטון

v v v גואטמלה

v שטרן

v v v v  קמפוס
 רחובות

רחובות

מפלסים- מיועדים לסטודנטים רווקים וכוללים מטבח מרכזי, 
מקלחות ושירותים משותפים לדיירי הקומה. במפלס הנהלת 

מעונות מספקת ניקיון בכל האזורים המשותפים.

•ליברמן -מיועד לתארים מתקדמים.
•בוסטון, גואטמלה ושטרן-מיועד ללומדים בקמפוס עין כרם, 

שטרן מיועד לשנים  ב' ומעלה.

אל תוכן העניינים אל תוכן העניינים

סוגי מעונות וחדרים

https://studean.huji.ac.il/book/%D7%A9%D7%90%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://studean.huji.ac.il/book/%D7%A9%D7%90%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9D
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דירות וחדרי מחקר 
חדר בדירת מחקר מיועד לסטודנטים לתארים מתקדמים, 

תואר מוסמך ומעלה.

דירת מחקר לתארים מיקום המעוןשם המעון
מתקדמים -תואר שני 

ומעלה
דירות 2 ו-3 חדריםקמפוס הר הצופיםכפר הסטודנטים

ברונפמן
)אידלסון(

דירות 2 חדריםקמפוס הר הצופים

מאירסדורף
)רזניק(

חדר משודרגים במפלסקמפוס הר הצופים

מאירסדורף
)רזניק(

דירות 2 חדריםקמפוס הר הצופים

דירות סטודיוקמפוס אדמונד י.ספרא ליברמן

דירות 2 חדריםקמפוס רחובות רחובות

מספר שנות זכאות למגורים סוג הלימודים

עד 4 שנים תואר בוגר )תואר ראשון(

עד שנתיים לימודי השלמה למוסמך

עד 3 שנים תואר מוסמך )תואר שני(

עד שנתיים לימודי השלמה לדוקטורט

עד 5 שנים לימודי דוקטורט

לשנת לימודים מלאה לימודי תעודה

עד 4 שנים סטודנטים ממוסדות אקדמיים אחרים

מי זכאי למעונות
סטודנטים הלומדים בכל תחומי הלימוד ורשומים כתלמידים 
מן המניין או שלומדים בתוכניות טרום אקדמיות כגון מכינות 

באוניברסיטה העברית- 
כפי שמופיע בתקנון המעונות – התקנון מתעדכן מעת לעת.

הערות:
רווקים: זכאים להתגורר במעונות, סטודנטים הלומדים בהיקף 

לימודים של לפחות 35%.

זוגות/משפחות:תינתן עדיפות עליונה, למבקשי דיור משפחות 
בהם שני בני הזוג הם סטודנטים באוניברסיטה העברית 

בהיקף של 35% שכר לימוד ומעלה כל אחד בשנת הלימודים 
הבאה )פרט לדוקטורנטים וסטודנטים בינלאומיים(.

שנות זכאות למעונות לפי תואר

תקופת זכאות מרבית מצטברת: עד 10 שנים. הזכאות הינה גם 
לתושבי ירושלים והסביבה.

בקשות חריגות ו/ או ערעורים על החלטות האוניברסיטה 
יידונו בוועדת חריגים בדיקנט הסטודנטים.

אל תוכן הענייניםאל תוכן העניינים

https://dorms.huji.ac.il/media/1097/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A822.pdf
https://dorms.huji.ac.il/media/1097/takanonhebrow.pdf
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סדרי הרשמה ותשלום 
)לדיירים רווקים(*

על מנת להירשם למעונות לשנת הלימודים הבאה חשוב 
לעקוב אחר סדר הפעולות המוצג בהמשך.

1. מעונין במגורים במעונות? נא להירשם דרך אתר המעונות
https:\\dorms.huji.ac.il 

דמי ההרשמה הם על סך 150 ₪ אינם מוחזרים.
2. תשובות בנוגע לבקשת ההרשמה תישלחנה כ-30 יום 

ממועד ההרשמה, בצירוף הפנייה לתשלום מקדמה על סך 
.₪ 1,500

3. תשלום המקדמה במועד מבטיח שריון מקום במעון 
שהוקצה לכם. התשלום יקוזז מתשלום שכר הדירה הראשון.

• אי תשלום המקדמה עד למועד הנקוב מבטל באופן אוטמטי 
את הזכאות למעון.

4.שכר הדירה הנגבה בכל חודש מהווה תשלום עבור החודש 
העוקב. הגבייה מתבצעת בדרך כלל ב- 21 לחודש,  הגבייה 

עבור צריכות )במעונות בהם קיימת( מתבצעת רטרואקטיבית 
עבור החודש/חודשיים הקודם.

הגבייה הראשונה כוללת בתוכה את שכר הדירה ממועד 
הכניסה למעונות ואת החודש העוקב, בהפחתה של המקדמה 

ששולמה. 
5. לאחר ביצוע תשלום המקדמה תקבלו:

א.הפנייה מפורטת )תאריך קליטה ופרטי המעון המיועד ופרטי 
רכז המעון(.

טופס הרשאה לחיוב חשבון הבנק )הוראת קבע(. עליכם 
לשלוח את הטופס חתום על ידי הבנק לפקס המצוין בטופס 

ההרשאה לפני מועד הקליטה. ניתן להקים הרשאה לחיוב 
כרטיס אשראי דרך אתר האינטרנט של המעונות. 

 /https://dorms.huji.ac.il
ב. רשימת המסמכים שעליכם להציג במעמד הקליטה במעון 

– תמונת פספורט, ת"ז/דרכון, טופס הרשאה לחיוב חשבון, 
אישור על תשלום המקדמה.

אל תוכן העניינים אל תוכן העניינים

מעונת עם 

יתרונות:

כיתות מחשבים

מתקני ספורט

מתקני מחזור

מכבסות

פעילות חברתית 

ותרבותית

תהליך הרשמה והקצאה
הקצאת המקומות מתבצעת בהגרלת מחשב בהתאם לקמפוס 

הלימודים בו הסטודנט ילמד בשנה הלימודים הבאה. 

לידיעתכם, הרשמה מוקדמת למעונות תעניק יתרון לקבלת 
המעון המועדף, בהתאם לקריטריונים.

הנהלת המעונות תעשה כל מאמץ להציע מענה לבקשות 
שיבוץ מיוחדות )כגון על רקע  דתי(, ואולם אין היא מתחייבת 

להיענות לכל בקשה והדבר ייעשה בהתאם ליכולתה, מקום 
פנוי ואילוצים אחרים.

סטודנט שמכל סיבה קיבל מעון שאינו בקרבת קמפוס 
הלימודים שלו, רשאי להגיש בקשת העברה למעון אחר

)להלן "בקשות לשינוי שיבוץ/הקצאה"(.

סטודנטים שאינם זכאים למעונות עפ"י קריטריונים המצויים 
בחוברת זו (תלמידי מכללות, מתמחים, אורחים) יוכלו לקבל 

מקום במעונות על בסיס מקום פנוי ובהתאם למדיניות 
האוניברסיטה העברית ובאישור הנהלת המעונות. לבירור 

ניתן לפנות למר רזיאל בר גיל.
razielb@savion.huji.ac.il טלפון – 02-5882358

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


מעונות  2024-2023 |מעונות  2024-2023 | 1213

כדי שנוכל לתת את השירות הטוב והיעיל ביותר, ציינו באתר 
האינטרנט בעת ההרשמה את העדפותיכם האישיות: 

בקשות מיוחדות אפשר להפנות לרכזי מעון ישירות לאחר 
תשלום המקדמה, ותיעננה בחיוב ככל שהדבר יתאפשר

שימו לב, לא ניתן לשמור חדרים ספציפיים.

בקשות לשינוי שיבוץ / הקצאה
בקשות לשינוי מעון )לפני מועד הקליטה( ניתן להגיש דרך 

אתר המעונות. לאחר קבלת ההקצאה ותשלום המקדמה על 
סך 1,500 ₪. לא ניתן לטפל בבקשות לשינוי מעון ללא תשלום 

מקדמה. הנהלת המעונות תעשה כל מאמץ כדי להיענות 
לבקשות אלו.

השינויים יתבצעו על בסיס מקום פנוי ועל פי סדר עדיפויות 
הלוקח בחשבון את דחיפות השינוי ואת מועד הגשת הבקשה. 

בקשת העברה פנימיות בין 
המעונות לאחר הקליטה:

לאחר הקליטה למגורים במעונות, סטודנטים רשאים להגיש 
בקשת העברה בתוך המעון או למעון אחר. בתקופה שבין 

שבוע הקליטה ) שבוע לפני פתיחת שנת הלימודים( ועד 
שבועיים אחרי פתיחת שנת הלימודים, אין אפשרות לטפל 

בבקשות מעבר בין מעונות ופנימיות בתוך המעון. ניתן להגיש 
בקשות אלו במשרד המעון בו מתגוררים, אך הן יטופלו לאחר 

מכן.

אל תוכן העניינים

מעונות מותאמים
בקמפוסים השונים קיימים מספר חדרים / דירות המותאמות 

לצרכים המיוחדים של הדיירים.
הנהלת המעונות מאפשרת מגורים במעונות אלה בהתאם 

לאישורים רלוונטיים ומצאי החדרים בפועל.
בדיקנט הסטודנטים פועלת "יחידת נגישות" אשר מרכזת את 

הבקשות המיוחדות על מנת להקל על הפונים.

להלן תהליך הגשת בקשות מיוחדות לנוחיותכם:

א. הרשמה רגילה למעונות.
ב. במקביל פניה ליחידת הנגישות מייל:

 Negishut@savion.huji.ac.il  בימים א'-ד' 08:00-13:00  
טלפון 02-5880118. עם הבקשה בצרוף מסמכים רפואיים 

רלוונטים המסבירים את עילת בקשתכם.
ג. לאחר בדיקה, יחידת הנגישות תעביר את המלצתה להנהלת 

המעונות.
ד. הנהלת המעונות תבדוק מצאי דיור מתאים במעון המבוקש 
ותשלח תשובה לסטודנט, האישור הנשלח הינו אישי, אינו ניתן 

להעברה ותקף לשנת לימודים אחת בלבד.

הערות 
א. הליך האישור עשוי לארוך זמן רב ולכן מומלץ להתחיל בו 

מוקדם ככל האפשר.
ב. הנהלת המעונות תעשה כל מאמץ להיענות לבקשות 

המיוחדות. עם זאת, אין בכך התחייבות להקצאת המעון 
המבוקש.

ג. הקצאת מעון מיוחד אינה פוטרת משכר דירה מלא כפי 
שמופיע בטבלת שכ"ד בהסכם המגורים.

ד. במקרים מסוימים יחידת הנגישות תעביר את הפניות 
להתייעצות עם הגורם המטפל של היחידה בתחום הרלוונטי 

לפניה.
ה. יש להגיש בקשה למעונות מותאמים בכל שנה מחדש.

אל תוכן העניינים
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נוהל ביטול מעון 
סטודנטים שהחליטו, מכל סיבה שהיא לוותר על מקומם 

במעונות, או שלימודיהם בוטלו על ידי האוניברסיטה, יחולו 
עליהם כללי הביטול כדלהלן:

1. דמי הרשמה אינם מוחזרים. )150 ש"ח(
2. החזר מלא של המקדמה: סטודנטים ששילמו שובר הפנייה 

)מקדמה( למעונות הסטודנטים והודיעו על ביטול בקשתם 
למעון עד לתאריך 01 באוגוסט, ולא מימשו מגורים, יזכו 

להחזר מלא של המקדמה. )1,500 ש"ח(
3. בקשה לביטול ההרשמה יש להגיש דרך אתר האינטרנט של 

המעונות.*
4. החזר חצי מקדמה: סטודנטים שיודיעו על ביטול בקשתם 

למעון החל מיום 02 באוגוסט ועד ליום 01 בספטמבר יזכו 
להחזר של חצי מסכום המקדמה, דמי הרשמה לא יוחזרו בכל 

מקרה.
5.לאחר תאריך 01.09 לא יהיה החזר מקדמה כלל.

נוהל ביטול הסכם מגורים: 
ביטול הסכם המגורים) לאחר קליטה למעונות( אנא פנו למידע 

המופיע בהסכם המגורים הרלוונטיים : סעיף 9
הסכמי מגורים -תלמידים מן המניין ותלמידי מכללות

ועדת שכר דירה: 
לידיעתכם קיימת ועדת שכר דירה המטפלת בבקשות חריגות 

בנושא שכר דירה, תשלומים והפסקת הסכם המגורים: מידע 
נוסף ניתן למצוא באתר המעונות 

https://dorms.huji.ac.il/  -ועדת שכר דירה

אל תוכן העניינים

שירותים תומכים לדיירי 
המעונות

פעילות חברתית ותרבותית: הנהלת המעונות וצוות השיווק 
של המעונות מארגנים פעילות חברתית ותרבותית לרווחת 

הדיירים במעונות השונים. בין יתר הפעילויות ניתן למנות את 
פרויקט "חבורות שבת"- ארוחות שבת בשיתוף בית הלל. דיירי 

המעונות מוזמנים להעלות יוזמות לפעילויות שונות בדוא"ל 
hujidorms@savion.huji.ac.il

השאלת מיחמים, פלטות שבת ומשחקי שולחן : לרווחת 
הדיירים ניתן להשאיל ציוד מצוות השיווק, לפרטים

02-5880160/45 
אתר האינטרנט של המעונות – חסוך זמן מיותר, ניתן לבצע 

פעולות ולקבל את כל המידע באתר!
• אתר האינטרנט של המעונות מציג את המידע העדכני ביותר 

לדיירי המעונות ולמתעניינים במגורים.
• אפשרות לביצוע פעולות רבות ובהן – דיווח תקלות, הרשמה 
למעונות, תשלום מקדמה, בקשה לשינוי מעון, בקשה לביטול 

מעון, בקשה לביטול הסכם מגורים, הדפסת אישורים שונים.
• תשלום חובות.

• מידע רלוונטי ונגיש באנגלית.
• מחירון שכר דירה, הסכמי מגורים, תקנון המעונות, מידע 

לשעת חירום.
• קישורים שימושיים.

• אירוח יומי במעונות. – לפרטים ניתן לפנות לגב, לימור דוייב - 
limordo@savion.huji.ac.il

שירות 24/7 לטיפול בתקלות דחופות

תעריפי שכר דירה לסטודנטים מן המניין

לטבלת מחירי שכר דירה רווקים לחץ כאן 
מחירי שכר דירה משפחות/זוגות

אל תוכן העניינים

https://dorms.huji.ac.il/media/1351/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-2022-2023.pdf
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
https://dorms.huji.ac.il/media/1339/%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%99-%D7%A9%D7%9B%D7%A8-%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%92_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8-22.pdf
https://dorms.huji.ac.il/media/1340/%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%99_%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA_22-23-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8-22.pdf
https://dorms.huji.ac.il/media/1340/%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%99_%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA_22-23-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8-22.pdf
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אתר האינטרנט של המעונות:

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

חפשו אותנו בפייסבוק!!!

• פתיחת ההרשמה למעונות תשפ"ד-אמצע חודש מרץ 2023

• תאריך אחרון להגשת מסמכים לבקשת מגורים לדיור זוגות / משפחות - 

14/05/2023

• תאריך אחרון לביטול ההרשמה למעונות תשפ"ד- יום שלישי, יד' באב  

01/08/2023

 

• תום הסכם מגורים תשפ"ג רווקים/משפחות למתגוררים ברצף

2023-2022 - יום חמישי כ"ח באלול 14/09/2023

• תום הסכם מגורים תשפ"ד לדיירים חדשים - 2024-2023 - יום רביעי

ט"ו באלול 18/09/2024

• תאריכי קליטה במעונות  תשפ"ד  2024-2023 - ימים שני- חמישי, כ"ד 

בתשרי- כ"ז בתשרי 12/10/23- 09/10/23 

• פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד 2024-2023 - יום ראשון, ל' בתשרי 

15/10/2023

• תחילת סמסטר ב' תשפ"ד - יום ראשון ל' באדר א'  10/03/2024

https://dorms.huji.ac.il/
https://dorms.huji.ac.il/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010607686331

