
בברכה, 
דיקנט הסטודנטים והנהלת המעונות

 hujidorms@savion.huji.ac.il לשאלות מיוחדות ניתן לפנות לצוות  השיווק

לקראת החזרה לשגרה, אנחנו מציעים לכם הסדרים גמישים לקבלת מעונות לתקופת 
סמסטר ב‘. 

סמסטר ב‘ תשפ"א

מתווה מעונות עד סוף שנה

1.רישום למעונות:
עד תום הסכם מגורים תשפ“א:

אפשרות הנותנת פתרון ארוך טווח בשכ“ד 
המשתלם ביותר.

יצירת קשר:
adimizrahi1@savion.huji.ac.il
dormsoffice@savion.huji.ac.il

על בסיס מקום פנוי

4.אירוח חודשי:
מעון: כפר הסטודנטים

מחיר: 1750 ש“ח כולל ארנונה וחשבונות
יצירת קשר:

adimizrahi1@savion.huji.ac.il
dormsoffice@savion.huji.ac.il

 
על בסיס מקום פנוי

לתשומת ליבכם, מיועד לסעיפים 2,3,4:
1.יש לבצע את הזמנת המעון 48 שעות מראש (לא כולל סופי שבוע).

2.שעת כניסה החל מהשעה 13:00 , שעת עזיבה/ החזרת מפתח עד השעה 11:00.
אי החזרת מפתח בזמן יגרור חיוב יומי לפי   150 ש“ח ליום.

3.ביצוע תשלום לפני קבלת מפתח. 
4. האירוח בחדרי יחיד בלבד.  

3.אירוח שבועי-ראשון עד חמישי:
מעונות:

הר הצופים (מאירסדורף,כפר הסטודנטים, 
ברונפמן), צוויג(ספרא) ורחובות

מחיר: 450 ש“ח
  

יצירת קשר:
adimizrahi1@savion.huji.ac.il
dormsoffice@savion.huji.ac.il

  
על בסיס מקום פנוי

2.אירוח יומי:
מעון: מאירסדורף

מחיר: 180 ש“ח ללילה
יצירת קשר:

limordo@savion.huji.ac.il 
reznik-dorms@savion.huji.ac.il

על בסיס מקום פנוי



With best regards,
Dean of students and the Dormitories Management.     

 For special questions, please contact our marketing team at hujidorms@savion.huji.ac.il

In preparation for returning to routine, we offer you flexible arrangements for 
receiving dormitories for the second semester period.

Second semester 2021

1.Registration for dorms:
Until the end of the housing 
agreement 2020-2021:
An option that provides a long-term 
solution at the most cost-effective 
cost.
Contact:  
adimizrahi1@savion.huji.ac.il    
dormsoffice@savion.huji.ac.il

Subject to availability

3.Weekly accommodation- Sunday 
to Thursday: 
Dormitories:
Mt. Scopus (Meirsdorf, The Student 
Village, Bronfman), Zwig (Safra 
Campus) and Rehovot.
Price:  450 NIS
Contact: 
adimizrahi1@savion.huji.ac.il    
dormsoffice@savion.huji.ac.il

Subject to availability 

Please notice, about sections 2,3,4:
1. To book  accommodation you must apply 48 hours in advance (not including 
weekends). 
2.Admission hours are starting from 1:00 PM, departure/ checkout   until 11:00 AM.   
A delay of returning  the key  to the reception will cause a daily  charge  of 150 NIS 
per day.  
3. The payment is prior to receiving a key.  
4. The accommodation  in single rooms only  

4.Monthly Accommodation:
Student Village
Price: 1,750 NIS
Contact: adimizrahi1@savion.huji.ac.il
dormsoffice@savion.huji.ac.il

Subject to availability 

2.Daily accommodation
The dorm:  Meirsdorf
Price: 180 NIS per night
Contacts: limordo@savion.huji.ac.il         
Reznik-dorms@savion.huji.ac.il                 

Subject to  availability

The dormitories protocol - until the end of the year


