
 

 ב דברי הסבר למגישי בקשות דיור משפחות/זוגות במעונות הסטודנטים בתשפ"

 

 ₪ , בין התאריכים    100ע"ס   (בקשה) נא להגיש טופס בקשה ומסמכים נדרשים, יחד עם תשלום דמי הרשמה      
  https://dorms.huji.ac.ilבכתובת אתר הרישום       05.202115. -   14.03.2021        

 
 15.05.2021לכל מי שהשלים את ההרשמה עד   2021יינתנו לקראת סוף חודש יוני  ובותתש      
 במועד.   המלאה הטיפול במאחרים יתבצע רק בתום הטיפול באלה שהגישו את בקשתם       
 ואינם מחושבים כחלק מדמי האירוח השנתיים.₪ אינם מוחזרים  100לתשומת ליבכם: דמי הרשמה/בקשה בסך        
        

   לשנת הלימודים תשפ"ב בתקנון הקריטריונים שנקבעותקציר להלן   .1
 אחוזי לימודים מינימליים 

כפי שמדווח ממנהל   25%ם בהיקף  מינימלי של סטודנט יהיה זכאי למגורים במעונות בתנאי שהוא רשום ללימודי
 בתנאי שהלימודים  מתקיימים במהלך שני הסמסטרים הראשיים )סתיו ואביב(.והסטודנטים, 

יוצאים מן הכלל הם לימודים בתוכניות מיוחדות  כגון דוקטורנטים ו/או בעלי אישור חריג מהנהלת המעונות/דיקן  
 הסטודנטים. 

 
 ת בהתאם לתואר הלימודים: משך הזכאות לדיור במעונו

 שנות התקן לתואר + שנה. –תואר בוגר 
 שנים.  3עד   –תואר מוסמך 

 שנים.  2עד   –לתואר דוקטור השלמה ו לימודי השלמה לתואר מוסמך 
 שנים.   5עד   – ופוסט דוקטורנט תואר דוקטור

 שנים.   10עד  –תקופת זכאות מרבית מצטברת 
 שנים.  4עד  -וניברסיטה העברית  סטודנטים במוסדות אקדמיים מחוץ לא 

 
 בדיור משפחות/זוגות יובאו בחשבון לעניין תקופת הזכאות המרבית תקופות המגורים של בני הזוג,  

 לרבות תקופות מגורים בדיור רווקים, כאשר תילקח בחשבון תקופת המגורים של בן הזוג שצבר יותר שנות מגורים. 
וליברמן מוגבלים לתקופה של שלוש שנים. לאחר תקופה זו המשך המגורים   המגורים במעונות עין כרם, קריית יובל

 יהיה במעונות הר הצופים,  
אלא אם יהיה מקום פנוי במעונות הנ"ל. יוצאים מן הכלל הם דיירים הלומדים בתוכניות  מיוחדות על פי הסכם  

 אוניברסיטאי מחייב.  
 

 המעונות הבאים:  תשפ"בת בשנת הלימודים לפי התכנון יופעלו למשפחות/זוגו .2
 

 לדיור משפחות אפ"תשתעריפי שכ"ד לשנת              

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

 2קמפוס הר הצופים   -כפר הסטודנטים

 חדרים
3₪  75 ₪ לא כולל צריכות  ₪3,017  316,

02-6503758 

-02)פקס(   

5880333 

 -מאירסדורף 

 חדרים  2 - 8ס הר הצופים  בניין קמפו 
 197 ₪ כולל צריכות ₪   2.764 ₪   3,020

 02-5882687 
 02-5881727  

 ( 02-פקס(  

5882675  

3₪ חדרים 3קמפוס הר הצופים   -ברונפמן  195 ₪ כולל צריכות  ₪  3,135  454,
02-5818115 
 02-5882497 

 (טל/פקס)

 130 ₪ כולל צריכות  ₪  2,844 ₪   3,135 חדרים 2פים  קמפוס הר הצו -ברונפמן
02-5818115 
 02-5882497 

 (טל/פקס)

 130 ₪ כולל צריכות  ₪  2,553 ₪   2,816 חדרים 1.5קמפוס הר הצופים   -ברונפמן
02-5818115 
 02-5882497 

 (טל/פקס)

  02-6584695 65 ₪ כולל צריכות   ₪ 3,131 ₪   3,451 חדרים  1קמפוס אדמונד י. ספרא   -ליברמן 
 (פקס) 02-6586113

 153 ₪ כולל צריכות  ₪   2,844 ₪   3,135 חדרים 2קמפוס עין כרם  -בוסטון 
02-5494899 
 02-6586113 

 (פקס)

  02-5494899 164 ₪ כולל צריכות  ₪   3,229 ₪   3,557 חדרים  3שכונת קרית יובל   -גואטמלה 
 (פקס) 02-6415760

  02-5494899 110 ₪ כולל צריכות ₪   2,928 ₪   3,228 חדרים  2שכונת קרית יובל   -גואטמלה 

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


  (פקס) 02-6415760

      

 110 ₪ כולל צריכות ₪   2,681 ₪   2,957 דירת חדרשכונת קרית יובל   -גואטמלה 
02-5494899  

 (פקס) 02-6415760
 

 ₪  2,753 ₪   3,028 חדרים   2 ובלשכונת קרית י -שטרן 

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.

₪ 94 
 02-5494899 
 02-6415760 

 (פקס)

 ₪   3,303 ₪   3,634 ם חדרי  3שכונת קרית יובל  -שטרן 

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.

₪ 141 
 02-5494899 
 02-6415760 

 (פקס)

 57 ₪ כולל צריכות ₪   2,651 ₪   2,923 חדרים 1קמפוס רחובות   -רייספלד
08-9473177 
 08-9489657 

 (פקס)

₪   75 כולל צריכות ₪   2,844 ₪   3,135 חדרים  2קמפוס רחובות   -פיאנקובסקי   
08-9473177 
 08-9489657 

 (פקס)
      
      

   הערות:
   

 
    דד המחירים וצמודים למ 2020*         תעריפי שכר הדירה מעודכנים לחודש יולי  

 לצרכן.             
   בהתאם לשומות העיריה.   1.1.2022החל מתאריך * *     תעריפי ארנונה  יעודכנו 

     

 במשרדי הנהלת  מעונות הסטודנטים, הנמצאים במרכז הסטודנט   קבלת קהל                  

           9190501לים מיקוד   בהר הצופים ירוש  322בבנין פרנק סינטרה חדר                    

 לפרטים נוספים וסיוע בהרשמה                

   shulamitb@savion.huji.ac.il  5881539-02גב' שולמית בן נעים טלפון:                 

                                            brigittea@savion.huji.ac.il     5881484-02גב' בריגיט אפוטה   טלפון:      

 .    15:00 – 09:00ה' בין השעות   –בימים א'              

   18:00 – 08:00ה'  -בימים א'  02-6503761/8טלפון:    לתיאום סיורים נא לפנות לצוות שיווק              

                      hujidorms@savion.huji.ac.ilמייל                 

    

 לתשומת לבכם 

אין האמור להלן כדי להוות הצעה מטעם האוניברסיטה אלא עם החתימה על כתב ההרשאה לאירוח לשימוש   .א

 זמני במעונות. 

תשלום שישולם ע"י הסטודנט/ית יהווה פיקדון בלבד וישמש על חשבון תשלום המגיע רק עם החתימה על  כל  .ב

 כתב ההרשאה לאירוח. 

כל עוד לא נחתם כתב ההרשאה לאירוח ע"י האוניברסיטה מאיזו סיבה שהיא, לא קונה הסטודנט/ית איזו   .ג

 זכות שהיא לשימוש במעונות.

אלא בצמוד ובכפוף לקבלת הסטודנט/ית ללימודים באוניברסיטה,   אין השימוש במעונות קיים כשלעצמו, .ד

 לפתיחת שנת הלימודים וכל עוד מתקיימים הלימודים באופן סדיר. 

 

 

 בכבוד רב, 

 בריג'יט אפוטה 

 עוזרת מנהל מעונות הסטודנטים
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