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 حضرة،  إلى
 القدس  في العبریّة الجامعة

. 
 

  ة،/المحترم  ة /السید حضرة        
 
 
 

 
  

  2023 2023 --2022 2022   الدراسیةالدراسیة  للسنةللسنة
  األخرىاألخرى  األكادیمیةاألكادیمیة  والمؤسساتوالمؤسسات  الكلیاتالكلیات  وطلبةوطلبة  العبریّةالعبریّة  الجامعةالجامعة  لطلبةلطلبة  وتعّھدوتعّھد  تفویضتفویض  كتابكتاب

  
 : أدناه ة/الموّقع أنا

 __________  الطالب بطاقة رقم/الھویة رقم______________         ائلةالع اسم: _____________      الشخصي االسم

 ).1 الملحق انظروا( العبریة الجامعة عن الصادر اإللكتروني البرید عنوان___________ mail.huji.ac.il @: اإللكتروني البرید عنوان

 ____.: _______________________________________إضافي إلكتروني برید عنوان

 . ___________________________________: الدائم العنوان

 :       ____/____/_____  المیالد تاریخ: _______________           األرضي الھاتف: _________________   النقال الھاتف

) الخارجیّین للطالب( ھاتف رقم+البالد في اتصال جھة: ______    القدوم سنة): _________ الدولة( الرأس مسقط
   _______________ 

           : _________   للقب الدراسیة السنة____________  آخر/  دكتوراه/   ثانٍ  لقب/    أول لقب ):     بدائرة أحیطي/أِحط: (األكادیمي اللقب

 _________________ :     ______________   _______________ األقسام/القسم: ____ ___________  الكلیّة

  ____________________________.    النقال الھاتف+العمل مكان في الھاتف رقم           األب اسم

   ____________________________.    النقال الھاتف+العمل مكان في الھاتف رقم____________    األم اسم

 ____________________________._______________ الطوارئ لحاالت اتصال جھة تفاصیل

 __________. الغرفة_________  الشقة_______  المبنى:   الطلبة مساكن في العنوان
 

 إسكان استمارة
 والمعدات المسكن حالة عن معلومات لملء استمارة وعلى للمسكن مفتاح على أحصل  سوف التفویض، ھذا على التوقیع بعد أنّھ أعلم بأنّني أصّرح
 إن والمعدات المسكن وضع ضدّ  ادعاء أي یُقبَل لن أنھ أعلم. مالحظاتي كل مع ساعة 24 أقصاه موعد في االستمارة ھذه بإعادة أتعّھد. فیھ رةالمتوف

 ءمات مال أو تغییرات بإجراء الطلبات أن وأعلم القائمة، اإلسكان شروط أقبل بأنني أصرح. أعاله المذكور الموعد في االستمارة في األمر یذكر لم
 . الطلبة مساكن إدارة من خطیة بموافقة منوطة المسكن في أخرى

 .المذكورة االستمارة في عنھم أبلغ لم المبنى أو األثاث في عطب أو نقص أي عن المسؤولیة أتحمل بأني أعلم
 الخدمات مقدمي مع تعاقد أي وبأن ذلك، إلى ا وم الھاتفي الخط الكوابل، مع بالتلفزیون االتصال مثل إضافیة، خدمات تقدم ال الطلبة مساكن أن أعلم

 .فقط الساكنین الطالب على تقع الخدمات ھذه تكالیف تغطیة مسؤولیة وأن الطلبة، مساكن إدارة تصدیق یتطلب
 

  التفویض  فترة

 ___________) المفتاح ماستال/االستیعاب موعد وفق الدفع یتم(  15.09.2022 تاریخ من بدءا الطالب مسكن في لإلقامة التفویض فترة تسري
 .أدناه الواردة التفویض ألحكام طبقا) المكتب مسؤولیة على الحذف أو التسجیل(____________    14.09.2023 تاریخ وحتى 
 

  
 __________ التوقیع___________  التاریخ

 !انتباھكم نلفت

 
 
 

 صورة
 



   
 

    من یتجرأ ال جزء ھي الشقّة إیجار  تسعیرة جدول في الواردة الشھریة السكن تفویض رسوم.  1
 .التفویض ھذا      

 
  أدناه اإلیجار لتسعیرة المرفق الجدول وفق  وتحسب  األسعار بمؤشر مرتبطة الشھریة التفویض رسوم. 2
 
 

  النظامیین الطالب سكن إیجار تسعیرة       
 للمستھلك  األسعار بمؤشر مرتبطة وھي   2022-2023 الدراسیة للسنة أدناه السكن رسوم  حتلنة تّمت

 
 

 اإلیجار رسوم المسكن  نوعیة المسكن 
  المحتلنة

 الھاتف  رقم ***االستھالك تكالیف **أرنونا

 ھار الجامعي الحرم -الطالب قریة
 الغرفة  في 1 غرف  4-5 شقق بنایة ھتسوفیم،

 ش.ج   1,409
 02-5880022 االستھالك  تكالیف یشمل ال   ج.ش 29-26 

 ارھ الجامعي الحرم -الطالب قریة
 لأللقاب  غرف 2-3 شقق بنایة ھتسوفیم،

 العلیا 
 الغرفة  في 1

 ش.ج   1,611
 02-5880022 االستھالك  تكالیف یشمل ال   ج.ش 38-31

 ھتسوفیم،  ھار حرم -مئیرسدورف
 10 مستویات،  6 -الطوابق متعددة بنایة 

 غرف
  الغرفة في 2

 ش.ج  902
 02-5882678  االستھالك تكالیف یشمل ج .ش 32

 بنایة ھتسوفیم، ھار حرم -مئیرسدورف
 الغرفة  في 1 غرف  10 مستویات،  6 -الطوابق متعددة

 ش.ج   1,423
 02-5882678  االستھالك تكالیف یشمل ج .ش 64

 بنایات ھتسوفیم، ھار حرم -مئیرسدورف
 الغرفة  في 1 )5( العلیا لأللقاب

 ش.ج   1,465
   02-5882675  االستھالك تكالیف یشمل ج .ش 64

 مبنى ھتسوفیم، ھار محر -مئیرسدورف
 الغرفة  في 1 العلیا  لأللقاب  غرفتان  شقق،  بنایة - 8

 ش.ج   1,465
   02-5882675 االستھالك  تكالیف یشمل ال  ج .ش 83

  ھتسوفیم، ھار حرم -مئیرسدورف
 الغرفة  في 1 )7( العلیا لأللقاب مبنى

 ش.ج   1,465
 ج .ش 64

مة غرف  ھواء مكیّفات مع مرمَّ
 ال  االستھالك،  تكالیف یشمل. وإنترنت

 .للمكیّف الكھرباء یشمل
5882675-02   

 ھار الجامعي الحرم - برونفمان
 والغاز  الماء یشمل ج .ش 28 ش.ج  902 الغرفة  في 2 غرف  2-3 شقق بنایة ھتسوفیم،

 الكھرباء یشمل ال 
5882497-02 

 ھار الجامعي الحرم - برونفمان
 والغاز  الماء یشمل ج .ش 57 .ج ش  1,551 الغرفة  في 1 غرف  2-3 شقق بنایة ھتسوفیم،

 الكھرباء یشمل ال 
5882497-02 

 بنایات صفرا،. ي إدموند حرم  - تسفیچ
 غرفة 14 مستویان، الطوابق، متعددة

 تقریبًا
 الغرفة  في 2

 ش.ج  946
 02-6584698 االستھالك  تكالیف یشمل ج .ش 40

 بنایات صفرا،. ي إدموند حرم  - تسفیچ
 غرفة 14 مستویان، الطوابق، متعددة

 تقریبًا

 الغرفة في 1
 ش.ج   1,423 خاصة بموافقة

 02-6584698 االستھالك  تكالیف یشمل ج .ش 80

 من مبنى صفرا،. ي إدموند حرم-لیبرمان
 كل  في ستودیو  شقة 20 حوالي طوابق، 5

 طابق
 الغرفة  في 1

 ش.ج   2,074
  02-6584698  االستھالك تكالیف یشمل ج .ش 52

 شقق  ل،یوڤ كریات حي -چواتیماال 
 الغرفة  في 2 غرف  3 -سكنیة

 ش.ج  946
 02-5494899  االستھالك تكالیف یشمل ج .ش 20

 شقق  یوڤل، كریات حي -چواتیماال 
 الغرفة  في 1 غرف  3 -سكنیة

 ش.ج   1,669
 02-5494899  االستھالك تكالیف یشمل ج .ش 39

 یوڤل  كریات شطیرن مساكن 

 شقة في فرد
 غرف  3 من

 ش.ج   1,484 صغیرة غرفة
 استھالك: یشمل شطیرن في اإلیجار ج .ش 34

 أجھزة لإلضاءة، الكھرباء الماء،
 بالمكیف تدفئة ساعات 10 -و المطبخ
 غاز الشتاء، فصل  في الواحد للیوم

 .             المیاه وتسخین الطبخ

5494899-02 

 شقة في فرد
 غرف  3 من

 ش.ج   1,669 كبیرة غرفة
 02-5494899 ج .ش 34

 شقق رم،كا عین حرم -بوسطن
 الغرفة  في 2 ومستویات 

 ش.ج  902
  االستھالك تكالیف یشمل ج .ش 28

6758784-02 

 مستویات  - رحوڤوت حرم

 ش.ج  812 الغرفة  في 2
 ج .ش 21

 سقف  بحسب( االستھالك تكالیف یشمل
 )الكھرباء استھالك

 9473177-08 
 الغرفة  في 1

 08-9473177  ش.ج   1,135 صغیرة غرفة 
  الغرفة في 1

 08-9473177 ج .ش 29 ش.ج   1,242 كبیرة فةغر

 شقق  - رحوڤوت حرم
 08-9473177  ج .ش 21 ش.ج  992 الغرفة  في 2

 08-9473177  ج .ش 29 ش.ج   1,392 الغرفة  في 1



   
 

 08-9473177  ج .ش 29 ش.ج   1,629 الغرفة  في 1 غرفتین من شقق - رحوڤوت حرم 

 
 
 
    

 ات األكادیمیة األخرى تسعیرات رسوم اإلیجار للكلیات والمؤسس 

 نوعیة المسكن  المسكن 
رسوم اإلیجار  

 أرنونا بالشیكل  بالشیكل 
 29-26 ش.ج  1,691  فرد في الغرفة  غرف   4-5قریة الطالب، بنایة شقق 

 32 ش.ج   1,077 غرفة زوجیة  مئیرسدورف 
 64 ش.ج   1,708 فرد في الغرفة  مئیرسدورف 

 28 ش.ج   1,077 غرفة زوجیة  برونفمان 
 57 ش.ج   1,832 فرد في الغرفة  ان برونفم

   2023 العام خالل األرنونا أسعار حتلنة سیتم* 

 التدفئة،  تشغیل أوقات جدول وعلى الكھرباء، استھالك سقف إطار على االطالع  یمكن. الكھرباء الستھالك سقف  یوجد المساكن بعض في**
 https://dorms.huji.ac.il عنوان على للمساكن التابع نترنتاإل موقع في  الطلبة مساكن مختلف في الساخنة والمیاه المكیفات 

 

 
تسعیرات رسوم إیجار الشقة لطالب كلیة الطالب الخارجیین الذین أجروا التسجیل والدفع للمساكن عن طریق كلیة الطالب الخارجیین  -  نلفت انتباھكم*   

 . 3انظروا الروابط في الملحق  موقع الكلیة على  مباشرةً، مفصلة 
 
 

 :یلي  بما وأتعھد أصرح ، یلي ما على أصادق
 

 : التالي النحو على تفسَّر الكتاب ھذا في الواردة التعریفات أن أعلم .1
   منح ذلك في بما وتشغیلھا، المساكن إدارة حقوق تملك التي القدس، في العبریة الجامعة  "الجامعة" 1.1

 . وإدارتھا المساكن بتشغیل یتعلق ما بكل – عنھا ینوب أو/و محلھا، یحل من كل توكیل أو/و التفویض، ھذا                                                 
 

     األراضي إلى إضافة ،"التفویض" في الواردة داللتھا وفق العبریة، الجامعة طلبة سكن مباني            "المساكن " 1.2
 . المباني لتلك المحاذیة                     

 
 المفعول  ساریة طالب بطاقة تحمل/ویحمل ،*الجامعة في ة/نظامي  ة/طالب  ا/أنھ على ا/علیھ وصدق قبلت/قبل من كل  "ة/الطالب". 1.3 

 استمارة  ت/وقدم الجامعة، حددتھا التي وبالمواعید باألقساط الدراسیة الرسوم بتسدید ت/وقام التفویض، فترة طوال
 ة /توقف من وكل مؤقت، أو دائم بشكل سواء الدراسة،  عن ة/المبعد ة/الطالب باستثناء المطلوب، الموعد في الدراسة

 . فعلي بشكل الدراسة عن
 العبریة  الجامعة أبرمتھا قیةاتفا حسب الطلبة مساكن في بالسكن لطالبھا یسمح  التي العالي  للتعلیم أخرى مؤسسة أي أو                                        

 .للسكن خاص إذن على ة/حاصل العالي للتعلیم مؤسسة في ة/طالب أو. األكادیمیة المؤسسة تلك مع
 

 إذن  على الحصول موعد من الطالب لمساكن تابعة غرفة الستعمال إذن على ة/الحاصل  آخر شخص أي أو ة،/الطالب  "ة/النزیل. "1.4
 . المسكن ا/لمغادرتھ الرسمي عدالمو وحتى المسكن في بالسكن

 
 . ال أم الداخلي، النظام ھذا ألحكام طبقا ا/دعوتھ تمت سواء ة،/النزیل  على ة/ضیف وكل الطلبة، مساكن في ة/زائر أي "ة/المدعو. "1.5

 
 .قِبلھ من تخویلھ تم من أو/و الجامعة، طلبة عمید "العمید . "1.6

 
 .الطالب مساكن بإدارة الجامعة كلفتھ من " المساكن مدیر. "1.7

 
 . المسكن أعمال منسق بدور بالقیام الجامعة كلفتھ من "المسكن أعمال منسق. "1.8

 
 في  الواقعة واألحداث الواردة والطلبات االتصاالت بمعالجة وكلفھ مناوب، موظف بدور للقیام المساكن  مدیر كلفھ من "المناوب الموظف. "1.9

 .المساكن بمكات  فیھا تعمل ال التي األوقات
 

 .بذلك المخولة الجامعة سلطات تحددھا أقصر فترة أي أو ھذا، التفویض كتاب من 5 المادة في إلیھا المشار الفترة "التفویض فترة. "1.10
 

 استالم رمحض یتضمنھ  لما  طبقا  المساكن في الغرفة تضم التي والشقة الغرفة علیھا  تحتوي التي واألثاث المعدات " واألثاث  المعدات. "1.11
 . المسكن

 
 المتوفرة  واألثاث والمعدات األماكن وسائر فیھا، الموجودة واألثاث والمعدات الممرات المصاعد، الدرج، بیوت المداخل، "المشتركة  المرافق. "1.12

 .الطلبة مساكن لنزالء
 

 المخولة  السلطات علیھ تجریھ تعدیل أي ذلك في بما ،القدس في العبریة الجامعة طالب على الساري االنضباط نظام ھو  "االنضباط نظام. "1.13
 اإلنترنت موقع  في االنضباط نظام على االطالع یمكن. مكانھ یحل آخر  نظام وأي الجامعة، في

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

https://dorms.huji.ac.il/
https://overseas.huji.ac.il/academics/undergraduate-programs/special-interest-programs/tuition-fees-for-special-interest-program/tuition-mechina-program-sadarah-2021-2022/tuition-international-students-israeli-citizen-non-residents-2021-22/
http://sites.huji.ac.il/mazkirut/student.html


   
 

 
 .واآلخر الحین  بین الجامعة تقرره ما طبق أو التفویض، ھذا في ذكر لما طبقا  "الشقة. "1.14

 
 .منھ یتجزأ ال جزء ھو ھذا والتعھد التفویض لكتاب التمھید         

 
 الطلبة  مساكن في تصرفي تحت ستوضع التي الشقة من جزء أو غرفة/شقة الستخدام مؤقت إذن على منكم حصلت أني على وأصدق بھذا أصرح إني. 2

 التفویض  فترة في وذلك آخرین،  لساكنین كذلك متاحة وسلیمة كاملة مشتركة مرافق وعلى وسلیمة، كاملة وأثاث معدات على تحتوي والتي آخرین، وبمشاركة
 "). التفویض ھدف: "یلي ما في( غیر ال السكن ولغرض فقط

 ھذا،  التفویض كتاب وفي الداخلي النظام في الواردة بالشروط لإللغاء قابل المذكور اإلذن. هأعال المرافق باستخدام ومعرفة محددة لفترة لنا یسمح ذلك، بموجب 
 .  التفویض ھدف ذلك في بما ھذا، التفویض كتاب وفي الداخلي النظام في الواردة والشروط والمحظورات والقیود، للواجبات، كذلك یخضع وھو

 
 : بأن  بھذا أصرح. 3

 كھذه  عالقة بإنشاء نیة أي توجد وال الجامعة، وبین بیني أو/و وبینكم بیني واستئجار إیجار عالقة یقیم ال الكتاب  ھذا في الذكر وارد التفویض  3.1
 المستأجر حمایة قانون من) أ7( المادة في علیھ یستدل الذي النحو على" آخر ضیافة بیت" في بالسكن فقط  یعنى وھو التفویض، ھذا وفق

 ذلك  في بما التفویض، ھذا على تسري ال الساكن حمایة  قانون أحكام وأن ،")الساكن حمایة قانون: "یلي فیما ( 1972 لعام) المدمجة الصیغة(
  - وأنني أعاله، ذكر لما نظرا

 
 لي  السماح على موافقتكم مقابل آخر مبلغ أي أو  مفتاحیة رسوم  مباشر، غیر أو  مباشر بشكل  للجامعة، أو /و  لكم أدفع بأن ألتزم  ولم أدفع لم 3.1.1

 أي /و مفتاحیة رسوم أي على التفویض، ھذا مقابل الجامعة، أو/و أنتم  تحصلوا، ولن لم وأنكم باستخدامھا، الحق ومنحي الطلبة مساكن باستخدام
 . الداخلي النظام ھذا وفي التفویض ھذا في المفصلة  الدفعات باستثناء آخر، مبلغ

 التفویض  ھذا على أو/و الطلبة مساكن على تسري وال آخر، قانون أي/و المستأجر حمایة قانون عن  ناتج حق أي الطلبة مساكن في أملك ال 3.1.2
 لمستأجر  قانونیة وضعیة یمنحني  ولن یمنحني ال الـتفویض ھذا  أن وأعلم المستأجر، لحمایة مستقبلیة قوانین أو/و المستأجر حمایة قانون أحكام
 األقرب  الموعد - إبطالھ حال في أو الـتفویض  سریان  فترة انقضاء مع المسكن إخالء علي توجبی  وأنھ المستأجر، حمایة قانون بموجب محمي

 .بینھما من
 

 الدفع أمر  بیانات ذلك في  بما الشخصیة، بیاناتھم  على  یطرأ تغییر  أي عن الطلبة مساكن  إدارة إبالغ الطلبة مساكن نزالء  على یتوجب أنھ أعلم  3.2
 عن اإلبالغ وجوب یسري. أعاله المذكورة البیانات من أي أو/و الدراسي الوضع أو/و اإلقامة عنوان أو/و البنكي الحساب بیانات المستدیم،

 الطلبة  لمساكن مدینین یزالون ال لكنھم الطلبة، مساكن في إقامتھم فترة انتھت الذین الطالب على أیضا المذكورة  البیانات في تغییر حدوث
 .مالیة بمستحقات

  لداخليا النظام. 4
 
  النظام ألحكام األمور، جملة في یخضع، الكتاب ھذا في الوارد الـتفویض أن على وأوافق أعلم إني 
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 : بأن فیھ لبس ال بشكل وأصدق أصرح   

 . جیدا وأعرفھا علیھا مطلع وأني الكتاب، ھذا على توقیعي قبل علي عرضت قد النظام أحكام   4.1
 قد  وكأنھا ھذا، التفویض كتاب وشروط  كأحكام المقدار  بذات  تلزمني وھي ھذا، الـتفویض كتاب من یتجزأ ال  جزء ھي الداخلي النظام أحكام  4.2

 .توقیعي وتحمل ھذا الـتفویض كتاب في وردت
 
  التفویض فترة. 5
 

 : التالیة  وبالشروط فقط محددة ولفترة  مؤقت بشكل لي متاح ھذا الـتفویض كتاب في الوارد التفویض أن على وأوافق أعلم  بأنني بھذا أصرح  5.1
 
 وفق الطلبة، مساكن في اإلقامة لطالبھا أجیز كادیمي األ للتعلیم أخرى مؤسسة أي في أو الجامعة في ة/طالبا لكوني  فقط لي التفویض ُمنح  لقد 5.1.1 

 مؤسسة  في أو الجامعة في الدراسة أتابع دمت وما خاص، إذن وفق أو الصلة، ذات األكادیمیة والمؤسسة العبریة الجامعة بین مبرمة اتفاقیة
 كتاب  وبأحكام الطلبة مساكن الستخدام مؤقت إذن على الحصول طلب تقدیم عند للجامعة قدمتھا التي البیانات بسریان ورھنا أخرى، أكادیمیة

  .الداخلي النظام وأحكام ھذا الـتفویض
 استیفائي  وعقب الحصریة، العتباراتھا ووفقا ذلك، على الجامعة موافقة شریطة ،ھذا الـتفویض كتاب في المذكورة للفترة لي التفویض ُمنح 5.1.2 

 . الداخلي النظام وفي ھذا الـتفویض كتاب في الواردة الواجبات جمیع
 أو/و التفویض ھذا منح عن بالعدول تطالبكم أن للجامعة یحق الداخلي، النظام  وفي ھذا التفویض كتاب في جاء مما بالرغم أنھ على وأوافق أعلم 5.1.3 

 الطوارئ  لجنة عن صادر بقرار  نارھ  وذلك خاللھا،  أو التفویض فترة بدایة قبل سواء مناسبا،  الجامعة تراه حسبما حصریا حین، أي في إبطالھ
 إبطال  حول آخر قرار أي الجامعة سلطات اتخاذ حالة في أو منھا، بإخالئھم أو الطلبة مساكن إلى الطالب بدخول السماح بعدم  یلزم الجامعیة

 . الطلبة مساكن باستخدام اإلذن
 

 7 اإلخالء موعد یتعدى ال بحیث الداخلي، النظام علیھ ینص ما وفق والمسكن الشقة بإخالء أتعھد أعاله، الواردة القرارات من أي اتخاذ حال في    5.2
 المنصوص  النحو على الجامعة، تعلیمات وفق المسكن بإخالء النزیل یطالب حیث واألمنیة الطارئة الحاالت باستثناء البالغ، تسلیم موعد من أیام

 .5.1.1 بالمادة ورھنا أعاله، 5.1.3 المادة في علیھ
 
  المرافقة خدماتال. 6

 الماء، استھالك أسعار ارتفاع المستھلك، أسعار بمؤشر المرتبط األسعار ارتفاع باستثناء( للنزالء المقدمة الخدمات ونوع حجم في تغییر طرأ إذا 6.1
 ویعاد  العقد یلغى أن على عقد،ال  إبطال للنزیل یحق كلفتھا، وبدفع باستھالكھا  النزالء الجامعة تلزم التي) األرنونا ورسوم والغاز، الكھرباء
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 فیھا أقام  التي الفترة كامل عن اإلیجار بدفع  النزیل واجب من األمر ینتقص ال. األسعار تغییر  عن  اإلعالن تاریخ من  شھر غضون في المفتاح
 . الطلبة مساكن في فعلي بشكل

 
  االستخدام رسوم. 7

 النظام  أو/و ھذا التفویض كتاب ینص لما طبقا لي توفروھا قد التي الخدمات سائر ولقاء ھذا، التفویض كتاب علیھ ینص الذي التفویض مقابل
 مقابل  ھذا التفویض لكتاب التمھید في علیھ لمنصوصا بالمبلغ  شھریة استخدام رسوم التفویض فترة طیلة للجامعة أدفع بأن أتعھد الداخلي،

 إذا . الحقا المفصلة والمواعید بالشروط المبالغ، سائر إلى إضافة") تخدام االس رسوم: "یلي فیما( الشھر من نسبي جزء كل ومقابل شھر كل
 التسعیرة إلى یستند  جدید تفویض كتاب على  التوقیع یتم  للمتزوجین، مسكن  إلى للعزاب مسكن  من إبانھ النزیل انتقال تم العام خالل تغییر طرأ

 . الجدید المسكن لنوع المالئمة
 

 : الدفع ومواعید شروط یلي فیما 7.1
 

 المستھلك أسعار بمؤشر وتجدول ،البنكي حسابي من دفع أمر بواسطة الشھر من 21-20 الـ الیوم في شھریا تدفع االستخدام رسوم 7.1.1 
 المؤشر  بأن علما ،")المؤشر: "یلي  فیما( واآلخر الحین بین المعدل للمؤشر  تخضع أو ،)واالقتصاد لإلحصاء المركزیة الدائرة عن الصادر(
 التاریخ في أو دفعة لكل الفعلي التسدید  تاریخ في المعتمد  ذاك ھو الجدید والمؤشر ،ھذا التفویض لكتاب التمھید في المذكور ذلك ھو ألساسيا

 جبایة  الطلبة مساكن إلدارة یجوز( التفویض فترة كامل عن  البنك في تُدفع مسبق نقدي دفع قسیمة بواسطة وأ بینھما، األكبر - للدفع المحدد
 ). مسبقا بذلك النزالء تبلغ  وھي أخرى، مواعید في اإلیجار رسوم

 من  دفع أمر بواسطة وذلك الجامعة، تحددھا التي المواعید وفي واآلخر، الحین  بین  أعاله، تعریفھا وفق  اإلضافیة، المبالغ  بتسدید أتعھد   
 .  السابقة الفقرة في جاء كما بالمؤشر، مرتبطة المبالغ تلك وتكون ،البنكي حسابي

 عن  األمور،  جملة بین من  الناتجة، اعتباراتھا وفق الجامعة، تقرر  حسبما  آلخر حین  من  یتغیر وھو ثابت،  غیر  االستخدام رسوم مبلغ 7.1.2.1
 االستخدام  رسوم على یطرأ تغییر أي أو/و  األسعار  في ارتفاع كل عبدف أتعھد. المرافقة الخدمات وتكلفة  الطلبة مساكن صیانة تكلفة

 التغییرات ذلك في بما أعاله،  7.1 للمادة وطبقا الجامعة، تحددھا التي والمواعید باألقساط وذلك كان، سبب ألي الجامعة تقررھما
 .للعائالت مسكن إلى للعزاب مسكن من أو ،فردیة غرفة إلى زوجیة غرفة من االنتقال عن الناتجة اإلیجار أسعار على تطرأ التي

 سعر من% 10 عن تزید بنسبة االتفاقیة سریان فترة في اإلیجار رسوم برفع قرارا الجامعة اتخاذ حال في أنھ على الطرفان یوافق 7.1.2.2
 رسوم  تغییر عن  غاإلبال تاریخ من شھر غضون في المفتاح وتسلیم العقد  إلغاء یتم أن على العقد، ھذا إبطال للنزیل یحق اإلیجار،
        .الطلبة مساكن في فعلي بشكل فیھا أقام التي الفترة كامل عن اإلیجار بدفع النزیل واجب من  األمر ینتقص ال. اإلیجار

 إن  أو/و المحدد الموعد في أدفع لم  أو ھذا، التفویض كتاب من 7 أو/و 6 المادتین في الواردة المبالغ من  أي بتسدید  قیامي عدم حال في 7.1.3
 على تقید سوف أدناه، 10 المادة مضمون من  االنتقاص دون ،كان  سبب ألي البنكي حسابي من الدفع أمر احترام عدم أو بإلغاء قمت

 .كاملة سدادھا وحتى الدفعات سداد وجوب یوم من ابتداء تأخیر، یوم كل عن% 0.032 تعادل التخلف جراء مجدولة فوائد حسابي
 البنكي  حسابي من دفع أمر بواسطة فقط اإلضافیة والدفعات ستخداماال رسوم دفع یمكنني أنھ أعلم 7.1.4

                                                                                                                         نقًدا المسبق الدفع باستثناء أخرى، دفع وسیلة أي مني  تقبل لن وأنھ االعتماد، ببطاقة ثابت دفع أمر بواسطة أو/و             
 .التفویض فترة كامل عن البنك في

 
 الطلبة  مساكن في وتغییر تصلیح ترمیم، أعمال إجراء في الحق. 8
 

 مساكن  في منطقة أو/و مبنى أو/و شقة  أو/و غرفة كل في بناء أو/و ھدم أو/و تصلیح أو/و ترمیم أعمال تجري  أن شاءت متى للجامعة یحق
 ھذه  باتخاذ نیتھا  عن مسبقا النزالء الجامعة  تعلم. ذلك عن لي ینجم قد مشقة أو/و  ضرر أي جراء تعویض أي على الحصول لي یحق وال الطلبة،

 .المثال سبیل على فجائي تحطم حدوث نتیجة فوریة، تصلیحات إجراء تتطلب التي العاجلة الحاالت باستثناء ممكن، وقت أقرب في اإلجراءات
 

  الدراسة إبطال. 9
 للدراسة  قبولي  عدم حال في أو كان، سبب ألي للدراسة االستحقاق إبطال أو أخرى، أكادیمیة مؤسسة في أو الجامعة في الدراسة وقف أو إلغاء حال في 9.1

 أو اإللكتروني البرید في وأ المسجل البرید في الطلبة مساكن إلدارة أرسل أن علي ویتوجب الطلبة، مساكن في السكن لي یحق ال كان، سبب ألي
 قبولي  عدم أو للدراسة استحقاقي إلغاء أو دراستي، وقف أو إبطال عن  إبالغي موعد من أیام 7 غضون في وذلك. األمر  في خطیا بالغا الذاتي بالتسلیم
 .دراسةال إبطال  موعد من أیام 7 غضون في وذلك). الدراسة وقف تؤكد أو تثبت التي المستندات بإرفاق( للدراسة

 
 .الدراسة  إبطال موعد من یوما 21 عضون في المسكن إخالء علي یتوجب ،9.1 المادة في ورد كما  الدراسة إبطال حال في بأنھ أعلم  9.2
 دفع  موعد في المعتمد المؤشر من ابتداء المؤشر، جدولة فروقات بإضافة السلفة، اقتطاع یتم التفویض لفترة األول الشھر عن االستخدام رسوم من  9.3

 .التفویض فترة من األول الشھر مقابل سداده علي یتوجب الذي المبلغ من جزءا الناتج الفرق ویحسب االقتطاع، یوم المعتمد المؤشر وحتى السلفة
 إبطال  تاریخ من 22 الـ الیوم من اعتبارا محاسبتي سیتم ،9.3 -و 9.2 المادتین في محدد  ھو كما اإلقامة المسكن إخالئي عدم  حال في   .  9.4

 .المفتاح إعادة في التأخیر مبلغ بحسب باإلیجار الدراسة
 الشھریة  االستخدام رسوم مبلغ في سلفة إلى إضافة ") التسجیل  رسوم: "یلي فیما( الجامعة تحدده الذي بالمبلغ التسجیل رسوم بدفع أتعھد التسجیل، عند     9.5

 التاریخ قبل إقامتي إنھاء حال في أو بالمسكن اإلقامة في حقي عن بالتنازل قرارا اتخذت حال في أنھ علمأ"). السلفة: "یلي فیما( ذلك من قریب مبلغ أو
 s.huji.ac.ilhttps://dorm الجامعي السكن موقع على تظھر كما  اإللغاء قواعد تطبیق سیتم. الدراسة  إنھاء بخالف سبب ألي علیھ االتفاق تم الذي

 .اإلقامة اتفاقیة إلغاء 2 الملحق انظروا
 

تسعیرات رسوم إیجار الشقة لطالب كلیة الطالب الخارجیین الذین أجروا التسجیل والدفع للمساكن عن طریق كلیة الطالب الخارجیین  -  نلفت انتباھكم*   
 . 3انظروا الروابط في الملحق  على موقع الكلیة  مباشرةً، مفصلة 

 
 
 

 السلفة  واسترداد اإلقامة إلغاء   .69
 .السلفة كامل واسترداد السكن موقع  خالل من  السكن إلغاء یمكن  عام، كل من أغسطس 15 حتى 9.6.1
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 موقع  خالل من السكن إلغاء یمكن المسكن، تخصیص بیان في  مذكور ھو كما الطالب قبول تاریخ قبل واحد یوم وحتى عام كل من أغسطس 16 من بدًءا 9.6.2
 .السلفة نصف واسترداد السكن
 .السلفة رد یتم  لن االستیعاب تاریخ بعد 9.6.3

 
  بالشروط اإلخالل. 10

 : یلي ما على وأوافق بھذا أصدق آخر، قانون أي أو االنضباط نظام أو الداخلي النظام أو ھذا التفویض لكتاب وفقا حقوقكم سائر من االنتقاص دون 10.1
 

 كان، سبب ألي التفویض إبطال الجامعة قررت إن أو ھذا، التفویض كتاب شروط بأحد المستقبل في أو اآلن أف لم إن أو  دراسةال عن توقفت إن. 10.1.1 
 التفویض  كتاب شروط من شرط بأي ما، سلوك أو فعل جراء أخللت، إن أو  شخصیا، بي أم  المسكن مستخدمي الطالب بجمیع  األمر تعلق سواء
 أي  بإقامة لي یحق وال التفویض، فترة انتھاء قبل ھذا التفویض  كتاب سریان ینتھي الداخلي، النظام من 21 أو  20 ،10 المواد بأحكام أو ھذا،

 .الجامعة بحق أو/و بحقكم ادعاء
 رسوم عن أضعاف 3 بـ  تزید استخدام رسوم الیوم ذاك  من ابتداء  لكم  أدفع الداخلي، النظام في المذكور النحو على المسكن إخالئي عدم حال في 10.1.2 

 لإللغاء القابلین غیر والتوكیل التفویض حسب - الحق ولكم كما. للمسكن الفعلي اإلخالء  موعد حتى یومي، بحساب  حینھ، في المعتمدة االستخدام
 أن دون ا، مناسب  ترونھ الذي المكان في حسابي  على وتخزینھا الشخصیة أغراضي من وإخالئھما والشقة الغرفة دخول في  – لكم  الممنوحین

 قد  ضرر أو/و  فقدان أي عن مسؤولة أعاله، والتوكیل التفویض وفق منكم أي یخولھ مندوب أي أو/و الجامعة أو/و  الطلبة، مساكن إدارة تكون
 من  صالتخل لكم یحق الفترة، ھذه انقضاء بعد أنھ أعلم. فقط یوما 45 عن تزید ال التي تخزینھا فترة في أو /و إخالئھا أثناء أغراضي یصیب

 .مناسبة تجدونھا التي بالطریقة الشخصیة أغراضي
 قبل  من  وتدار تفعل الطلبة مساكن  أن  مع  أي( الجامعة  من ھذا التفویض  كتاب استلمت قد أني  من  بالرغم  بأنھ بھذا  لي  وضح فقد التباس،  ألي منعا   10.1.3 

 ویحق  أیضا، الجامعة تجاه باالنضباط إخالال أیضا یعتبر الداخلي  لنظاما أو التفویض كتاب أحكام بأحد  إخالل أي فإن أعاله، ذكر كما ،)الجامعة
 إلى الجامعة في بدراستي یتعلقان  تصدیق  أو/و شھادة أي منحي تأخیر للجامعة ویحق كما. االنضباط نظام في المعتمدة التدابیر اتخاذ للجامعة

 . الجامعة بحق الداخلي بالنظام أو/و ھذا التفویض تاببك اإلخالل ذلك في بما سلوكي، عن الناتج الضرر بإصالح قیامي حین
 
 
 

 بما الداخلي، النظام أو/و التفویض  كتاب بأحكام اإلخالل نتیجة بالجامعة أو/و بكم تلحق خسارة أو ضرر نفقة، أي عن الجامعة وبتعویض بتعویضكم أتعھد 10.2
 . المحاماة أتعاب دفع ذلك في

 تغییر المفتاح، فقدان ذلك في بما األخرى، الممتلكات من  أي في أو  المبنى في الطلبة، مساكن في الطالب بغرفة یلحق ضرر أي أن أعلم أنني  بھذا أصرح 10.3
 بواسطة  أو المستدیم، المصرفي الدفع أمر بواسطة النواقص/األضرار عن التعویض بدفع یلزمني الطلبة، لمساكن تابعة معدات فقدان القفل، أسطوانة

 .الطلبة مساكن عمل منسق إلي یحولھا التي الفوري، سدیدللت  دفع قسیمة
 3 یعادل بحساب وذلك الطلبة، مساكن في لإلقامة استمرار بمثابة یعتبر المغادرة یوم في الطلبة مساكن عمل لمنسق المسكن مفتاح إعادة عدم أن أعلم 10.4

 ).علیھ االتفاقیة تنص ما وفق( العادیة االستخدام رسوم أضعاف
 حصولي  دون یحول أعاله 10.4 - 10.2 المواد في المذكورة األضرار، عن والتعویضات اإلضافیة والمبالغ االستخدام رسوم كامل سدادي عدم أن  أعلم 10.5 

 .المحدد الموعد في الدین كامل بسداد قمت إن إال الدراسة، فترة نھایة في أكادیمي رصید أو عالمات ورقة أو شھادة أي على
 المذكورة  األضرار عن التعویضات أو/و اإلضافیة المبالغ  االستخدام،  رسوم ذلك في  بما  دیوني،  كامل سداد دون الطلبة مساكن  مغادرتي حال في  ھأن  أعلم 10.6

 .الدین سداد حتى الالزمة القانونیة اإلجراءات بحقي الجامعة تتخذ سوف أعاله،
   إدارة طلب عند نزوال ، الجامعة مساكن مع متعاقدة أخرى أكادیمیة مؤسسة  ألي أو للجامعة، یحق 10.7

 إلحاقھ  أو/و المسكن إیجار تسدیده عدم نتیجة ما بمبلغ مدینا كان إذا بھا، تزویده منع أو عالمات ورقة أو شھادة بأي النزیل تسلیم تأخیر الطلبة، مساكن
 . الطلبة مساكن في الجامعة بممتلكات أضرارا

 فترة  بانتھاء تذكیرا/بالغا استالمي عدم بحجة  المفتاح إعادة عن خاللھا تخلفت التي األیام عن أموال باستعادة المطالبة یمكنني ال أنھ أعلم التباس، ألي منعا 10.8
 .المسكن إخالئي  وبتاریخ العقد

 
 الداخلي  النظام مواد إلى كإضافة التفویض كتاب. 11
 النظام  وأحكام ھذا  التفویض كتاب أحكام بین تناقض ظھور حال في. منھا ینتقص ال وھو الداخلي مالنظا أحكام إلى إضافة بمثابة ھو ھذا التفویض كتاب أن أعلم

 . النظام أحكام تعتمد الداخلي،
 . الداخلي النظام في - وجدت إن - معھا تتعارض أحكام أي على  ھذا التفویض كتاب من 7 المادة أحكام تطغى أعاله، جاء مما بالرغم

 
 والطالب  للنزالء المخصصة ناتوالبیا النشرات. 12
 اللوائح حتلنة لغرض وذلك الطلبة، مساكن في اإلقامة بخصوص وتعلیمات بالغات ونشر المساكن نزالء على بیانات تعمیم الطلبة مساكن إلدارة یحق أنھ أعلم

 مساكن إلدارة  المتاحة الوسائل  مختلف عبر المنشورة للمعلومات  ا وفق بالعمل  ملزمة/ملزما سأكون أنني أعلم. الطلبة مساكن حول الجاریة المعلومات ونقل الداخلیة
 أرجاء  في الموزعة البالغات الفیسبوك، النزالء، إلى المرسلة الرسائل الطلبة، ومساكن العمادة لمكتب التابع اإلنترنت موقع اإللكتروني، البرید: مثل الطلبة،
  . الطلبة نمساك إدارة عن الصادرة المنشورات وفي الجامعي الحرم

 
 قضائیة  دعوى رفع في الحق. 13
 في  الدعوى في النظر یتم الطلبة، بمساكن یتعلق ما كل أو/و  ھذا التفویض كتاب  بخصوص قضائیة دعوى برفع أنا قیامي أو  الجامعة، أو أنتم، قیامكم حال في

 .فقط  القدس مدینة في بذلك المخولة المحاكم
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :أوقع فإني وللداللة،  
 

 _______      السنة_______   الشھر_______        ومالی
 

___________________ 
 التوقیع

 
 .الداخلي النظام وفي ھذا التفویض كتاب في الواردة األحكام جمیع  استیفائھ شریطة الطلبة، مساكن باستخدام إذنا الطالب منح على بھذا نصدق إننا

 
 القدس  في العبریّة الجامعة

 
 

___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 
 
 

 العبریّة  الجامعة  لطالب  اإللكتروني  البرید عنوان
 
 

 1 الملحق
 

 . name@mail.huji.ac.il: جامعي عنوان مع Gmail في إلكتروني برید حساب  الجامعة طالب لجمیع  ینشأ
 كواجھة  مرافقة وخدمات ،Gmail في العادي اإللكتروني البرید من أكبر بحجم إلكتروني بریدي صندوق على الطالب یحصل الخدمة،  ھذه إطار في

 .ذلك  وغیر ملفات وتحریر إنشاء للمواعید، جدول ،Chat للدردشة
 .الرسمیة رسائلھا الجامعة لك  ترسل سوف وإلیھ الجامعة، في دراستك فترة طوال یرافقك سوف ھذا اإللكتروني البرید صندوق

 .الجامعة ة/خریج باعتبارك اإللكتروني البرید صندوق استخدام متابعة یمكنك الدراسة، فترة انتھاء بعد
 

 .الدفعات قسائم دفتر في إیجادھما یمكنك بریدك، لصندوق أولیة مرور وكلمة مستخدم اسم إنشاء تم
 

 .ھاعلی حصلت التي األولیة المرور كلمة وتغییر المنظومة إلى  الدخول تسجیل یمكنك ،http://mail.huji.ac.il الموقع عبر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  2 الملحق

 
  اإلسكان اتفاقیة  إبطال  طلب

 
 . الموعد ھذا في السكن بإخالء ملزمون وھم الطالب، سكن إخالء تاریخ السكن اتفاقیة تشمل

 :التالي  النظام اتّباع علیھم المذكور، الموعد قبل السكن إخالء في یرغبون الذین النزالء
 المسكن في القائم على رسوم فرض سیتم الدراسة، بدء موعد قبل. الجامعة في الرسمي األكادیمي التقویم بحسب للدارسة، األول الیوم من النظام ھذا یسري

 .2.ب المادة في  محدد ھو كما اإلیجار رسوم لجنة مراجعة خیار مع  المسكن إلى المفتاح إعادة تاریخ  من  مقدما شھرین لمدة
 
 )1.5 حتى المسكن إخالء( نیسان 1 حتى المسكن إخالء عن إبالغ: األول الجزء

 طلب -السكن اتفاقیات /https://dorms.huji.ac.il: اإلنترنت موقع عبر ،المطلوب المغادرة موعد ذكر مع المسكن،  بإخالء نیتھ عن النزیل یبلغ .1

 .السكن اتفاقیة لوقف

 )نیسان 1 أقصاه موعد حتى اإلبالغ یمكنھ( المطلوب المغادرة موعد من األقل على شھر قبل الطلبة مسكن مغادرة نیتھ عن النزیل یبلغ .2

 وإعادة األغراض جمیع من الغرفة إخالء تستوجب المسكن مغادرة( السكن مغادرة موعد بعد أسبوع مدة عن اإلیجار بسداد النزیل یلِزم المبكر اإلخالء .3

 ).الطلبة مساكن إدارة لمكتب المفتاح

 أقصاه موعد حتى اإلبالغ تم أنھ بشرط إیجار، أیام 7+  شھر عن أجر النزیل حساب  على  یقید شھر، عن تقل بمھلة المبكر اإلخالء عن اإلبالغ حالة في .4

 .نیسان 1

 .وملزم نھائي النزیل یعلنھ الذي اإلخالء موعد .5

 اإلخالء موعد قبل یوما 14 غضون في المسكن أعمال منسق إلى خطي طلب توجیھ علیھ األصلیة، السكن التفاقیة ةوالعود طلبھ بإلغاء النزیل رغب إن .6

 .المسكن مفتاح بتسلیم جدید نزیل وعد تم ما حالة في ذلك بما صحیحا، تراه  ما وفق الطلب ھذا رفض للجامعة یحق. األصلي طلبھ في سجلھ الذي

 على الظاھرة االستمارة خالل من اإلیجار رسوم  لجنة مراجعة خاصة، ألسباب إضافیة تسھیالت على الحصول في نیرغبو الذي النزالء على یتوجب .7

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

   أیار 2 تاریخ من بدءا المسكن إخالء. الثاني الجزء

 مفتاح تسلیم  تاریخ من إضافّیین شھرین عن الدفع المستأجر من سیتطلب أیار 2 من اعتبارا المسكن إخالء أو/و نیسان 2 من اعتبارا اإلقامة إلغاء إشعار .1

 .المسكن

 على الظاھرة االستمارة خالل من اإلیجار رسوم  لجنة مراجعة خاصة، ألسباب إضافیة تسھیالت على الحصول في یرغبون الذي زالءالن  على یتوجب .2

 uji.ac.il/home/StuDean/Pages/FRM_STUDEAN15.aspx?isdlg=1&e=1https://forms.ekmd.h: الطلبة مساكن موقع

 
 
 
 
 
 
 
 

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


   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  3 الملحق 
 

 الخارجیین الطالب  كلیة  لطالب  المسكن في اإلقامة إلغاء  وقواعد الشقة  إیجار تسعیرة
 
 

For Mechina Program  
-and-basis-program-mechina-program/tuition-program/mechina-https://overseas.huji.ac.il/academics/preparatory
2-residents-non-citizen-israeli-students-ationalintern-yesod/tuition / 
 

Undergraduate Study Abroad Programs For  
undergraduate-fees-https://overseas.huji.ac.il/tuition / 

 
For Summer and Short Term Programs 

 
information-programs/financial-term-short-and-https://overseas.huji.ac.il/academics/summer / 

 
 

Division of Graduate Studies For 
studies-graduate-of-division-refunds-and-programs/fees-graduate-https://overseas.huji.ac.il/academics/international / 

 
ge Summer ProgramFor Modern Hebrew Langua 

 
-university-hebrew-the-at-language-hebrew-languages/study-other-and-ac.il/academics/hebrewhttps://overseas.huji.

22-program-summer-language-hebrew-23/modern-22-hebrew-modern-fees-jerusalem/tuition-of / 
 

2023-Modern Hebrew Language Semester 2022 
 
-university-hebrew-het-at-language-hebrew-languages/study-other-and-https://overseas.huji.ac.il/academics/hebrew

23-2022-semester-language-hebrew-fees/modern-and-jerusalem/tuition-of / 
 

 
 

https://overseas.huji.ac.il/academics/preparatory-program/mechina-program/tuition-mechina-program-basis-and-yesod/tuition-international-students-israeli-citizen-non-residents-2/
https://overseas.huji.ac.il/academics/preparatory-program/mechina-program/tuition-mechina-program-basis-and-yesod/tuition-international-students-israeli-citizen-non-residents-2/
https://overseas.huji.ac.il/academics/preparatory-program/mechina-program/tuition-mechina-program-basis-and-yesod/tuition-international-students-israeli-citizen-non-residents-2/
https://overseas.huji.ac.il/academics/preparatory-program/mechina-program/tuition-mechina-program-basis-and-yesod/tuition-international-students-israeli-citizen-non-residents-2/
https://overseas.huji.ac.il/tuition-fees-undergraduate/
https://overseas.huji.ac.il/tuition-fees-undergraduate/
https://overseas.huji.ac.il/tuition-fees-undergraduate/
https://overseas.huji.ac.il/academics/summer-and-short-term-programs/financial-information/
https://overseas.huji.ac.il/academics/summer-and-short-term-programs/financial-information/
https://overseas.huji.ac.il/academics/summer-and-short-term-programs/financial-information/
https://overseas.huji.ac.il/academics/international-graduate-programs/fees-and-refunds-division-of-graduate-studies/
https://overseas.huji.ac.il/academics/international-graduate-programs/fees-and-refunds-division-of-graduate-studies/
https://overseas.huji.ac.il/academics/international-graduate-programs/fees-and-refunds-division-of-graduate-studies/
https://overseas.huji.ac.il/academics/hebrew-and-other-languages/study-hebrew-language-at-the-hebrew-university-of-jerusalem/tuition-fees-modern-hebrew-22-23/modern-hebrew-language-summer-program-22/
https://overseas.huji.ac.il/academics/hebrew-and-other-languages/study-hebrew-language-at-the-hebrew-university-of-jerusalem/tuition-fees-modern-hebrew-22-23/modern-hebrew-language-summer-program-22/
https://overseas.huji.ac.il/academics/hebrew-and-other-languages/study-hebrew-language-at-the-hebrew-university-of-jerusalem/tuition-fees-modern-hebrew-22-23/modern-hebrew-language-summer-program-22/
https://overseas.huji.ac.il/academics/hebrew-and-other-languages/study-hebrew-language-at-the-hebrew-university-of-jerusalem/tuition-fees-modern-hebrew-22-23/modern-hebrew-language-summer-program-22/
https://overseas.huji.ac.il/academics/hebrew-and-other-languages/study-hebrew-language-at-the-hebrew-university-of-jerusalem/tuition-and-fees/modern-hebrew-language-semester-2022-23/
https://overseas.huji.ac.il/academics/hebrew-and-other-languages/study-hebrew-language-at-the-hebrew-university-of-jerusalem/tuition-and-fees/modern-hebrew-language-semester-2022-23/
https://overseas.huji.ac.il/academics/hebrew-and-other-languages/study-hebrew-language-at-the-hebrew-university-of-jerusalem/tuition-and-fees/modern-hebrew-language-semester-2022-23/
https://overseas.huji.ac.il/academics/hebrew-and-other-languages/study-hebrew-language-at-the-hebrew-university-of-jerusalem/tuition-and-fees/modern-hebrew-language-semester-2022-23/

