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 מבט על
 

 תקופת משברבבמעונות  הסדרי סיוע לסטודנטים
 הקורונה

שניתן הסיוע צג בו מידע על ויו ולבקשת חה"כ יוסף ג'בארין, שטרית קטי חה"כמסמך זה נכתב לבקשת 

מסמך זה מתבסס על  נוכח משבר הקורונה. גבוההשבמוסדות להשכלה לסטודנטים המתגוררים במעונות 

 המתוקצבים. המוסדות האקדמייםמידע שהועבר אלינו על ידי 

ה בישראל יש כיום במעונות הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהו בשלב זה, נפי הנתונים שבידי-על

 והיתר במעונות של האוניברסיטאותמהם  %80-כ ,1)"מיטות"( לסטודנטיםמקומות  אלף 23-25

חלק מהמעונות מופעלים על ידי המוסדות האקדמיים וחלקם  .במעונות של המכללות האקדמיות

 אינו מתבצעלעתים חוזה ההתקשרות של הסטודנטים מופעלים על ידי גורמים חיצוניים. כלומר, 

  אחר. מפעיל גורםמול המוסד שבו הם לומדים אלא מול ישירות 

ברחבי הארץ נע בין כמה מאות שקלים לאלפיים שקלים ויותר במעונות הסטודנטים ליחיד שכר הדירה 

במוסדות מסוימים , בין אזורים שונים בארץמעבר למיקום הגיאוגרפי המשפיע על פער המחירים  לחודש.

)לדוגמה,  המפרטיים או יותר( ולשנליחיד, כגון סוג החדר )טווח המחירים הוא רחב מאוד ותלוי בגורמים 

בבדיקה שערכה התאחדות . דירות עם סלון או ללא סלון, דירות עם מרפסת או ללא מרפסת(

 1,270הינו במעונות נמצא כי המחיר הארצי הממוצע של מיטה  2019בשנת הארצית הסטודנטים 

 2ש"ח לערך.

קף מן המידע המוצג במסמך עולה כי הן באוניברסיטאות והן במכללות יש שונות גדולה בהי

הסיוע הניתן לסטודנטים במעונות, הנע לרוב בין ביטול תשלומים לחודשי המשבר ואפשרות 

 .יציאה מהחוזה ללא קנס )או בקנס מופחת(, לבין הנחה מסוימת ואפשרות לפריסת תשלומים

יש לציין כי במידע שהועבר אלינו על ידי התאחדות הסטודנטים הארצית נכללו טענות בדבר קשיים בקבלת 

ע עבור סטודנטים המתגוררים במעונות שנדרשו לשהות בבידוד, אך נושא זה לא נבדק מול המוסדות סיו

 ולכן אין באפשרותנו להציג בעניינו מידע מאומת בשלב זה.

                                                                    
התקצוב בנושא " 2016ג משנת 66)מתוך דוח מבקר המדינה  20,526עמד מספר המיטות לסטודנטים על  2014בספטמבר  1

פי נתוני הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת( שליד המועצה להשכלה גבוהה בשנים -"(. עלוההפעלה של מעונות סטודנטים
מישיבת ועדת  336פרוטוקול מספר )מתוך:  בתמיכת המדינהשנבנו מיטות במסגרת פרויקטים  4,000-האחרונות נוספו כ

 16", מהסטודנטים בישראל גרים במעונות 7%היום בנושא: רק -הצעה לסדרהחינוך, התרבות והספורט של הכנסת בנושא "
 (.2017בינואר 

הכנסת, אפריל  גלעד טיש, ראש מחלקת מחקר בהתאחדות הסטודנטים הארצית, מענה על פניית מרכז המחקר והמידע של 2
2020. 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2016-66C-305-Meonot.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2016-66C-305-Meonot.pdf
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 אוניברסיטאות .1

רכז המחקר והמידע של ממהמיטות במעונות הסטודנטים נמצאות באוניברסיטאות.  80%-כאמור, כ

)לאוניברסיטת אריאל נעשתה  , באמצעות מינהל ועד ראשי האוניברסיטאותלאוניברסיטאותהכנסת פנה 

נוקטים בצעדים כלשהם את המעונות מפעיל שגורם אם האוניברסיטה או ההבבקשה לציין  ,פנייה ישירה(

, הנחה, אפשרות יציאה ת תשלומיםייעל מנת להקל על סטודנטים המתקשים כעת בתשלום למעונות )דח

 . זה ללא קנס וכו'(מהחו

דרים שנועדו הסאצלן ימים אכן קיהמוסדות כי  רובאוניברסיטאות ציינו מה ונמסרש בתשובות

 מהמוסדות ההסדרים מאפשרים יציאהעם זאת, בחלק  לסייע לסטודנטים המתגוררים במעונות.

נראה כי  , ובחלק הם אינם מאפשרים זאת.קנס או בקנס מופחתהחוזה ועזיבת המעונות ללא מ

לדוגמה: . נושא זה קשור בזהות הגורם המפעיל את המעונות ושמולו מתבצעת ההתקשרות בחוזה

העניקה  האוניברסיטה העברית ;וללא קנס בלהמאפשר לסטודנטים להשתחרר מהחוזה ללא הג כניוןהט

יים דחתה בחודש את המועד המאפשר לסיולי, וכן -בשכר הדירה של החודשים מאי 10%-15%הנחות של 

מאפשרת לסטודנטים לעזוב את המעונות בתשלום קנס  אוניברסיטת חיפה את חוזה המגורים במעונות;

אוניברסיטת לחודש;  20-, וכן מאפשרת לדחות את תשלום חודש אפריל ליאה בסך של חצי חודש שכירותיצ

דירתם החל סטודנטים שמתגוררים במעונות לסיים את החוזה שלהם ולפנות את מאפשרת ל גוריון-בן

שכר הדירה במעונות עד כמו כן, האוניברסיטה מאפשרת לסטודנטים לשלם את  ללא קנסות. במאי 1-המ

העניקה לסטודנטים המתגוררים במעונות ואשר  אוניברסיטת ת"א; ללא ריבית וללא קנסות 2020ביוני  14

; כולל של מיליון ש"חבסכום דירה ההקלה בשכר  לצורךעומדים בקריטריונים מסוימים מלגות סיוע 

)חלק מתנאי החוזה  מאפשרת יציאה מהחוזה עם תשלום של חודש התראה מראש אוניברסיטת אריאל

מיליון  2.5-. כמו כן, האוניברסיטה הקימה קרן סיוע מורחבת להלוואות ומלגות העומדת על כהרגילים(

אוניברסיטת  הסטודנט.של  כלכלי-חברתילסייע לסטודנטים במצוקה בהתאמה למצב השתפקידה  ש"ח

בר אילן ציינה באופן מפורש כי מתן הנחות בשכר הדירה במעונות אינו בסמכות האוניברסיטה, 

 שכן המעונות מופעלים על ידי זכיין פרטי.

תחום )פנייתנו לאוניברסיטאות התייחסה לנושא סיוע ב יוצג המידע שהתקבל מהאוניברסיטאותלהלן 

 3:סיוע כללי הוא יוצג להלן(מעונות; ככל שהתקבל מידע על ה

 הטכניון:

 הגורם המפעיל את המעונות: הטכניון. -

 כולל בני זוג(. 4,900סטודנטים ) 4,300מספר מיטות:  -

ש"ח בממוצע לזוג  1,622ש"ח בממוצע ליחיד;  780שכר דירה חודשי לסטודנט:  -

 ולמשפחה.

הוארכו מועדי היציאה ללא קנס; הסטודנטים יכולים  :סיוע לסטודנטים במעונות -

להזדכות על החדר ללא קנס ולשלם שכר דירה על החלק היחסי של החודש עד 

                                                                    
 2020במאי  3-ל 2020באפריל  22-תשובות האוניברסיטאות על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת התקבלו בין ה 3

תשובת אוניברסיטת אריאל שאינה . ור"ה –ראש מינהל ועד ראשי האוניברסיטאות ברו באמצעות גברת דבורה מרגוליס, והוע
 חברה בור"ה התקבלה בנפרד.

http://www.knesset.gov.il/mmm
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לעזיבה )תקף בכל זמן(; הטכניון אינו נוקט בסנקציות כלפי סטודנטים המתעכבים 

 בתשלום שכר הדירה במעונות.

טודנטים קיבלה תמיכה בסכום סיוע כללי: הוכפלו מלגות הסיוע וכמות כפולה של ס -

ש"ח. נפתח ערוץ הלוואות  500,000ש"ח. ניתנו הלוואות בסך  700,000של מעל 

חדש בתנאים נוחים כדי להקל על תשלומי הסטודנטים בשכר דירה ובשכר לימוד. 

 ניתנת עזרה פרטנית לסטודנטים במצב קשה במיוחד.

 :האוניברסיטה העברית

 וניברסיטה העברית.האהגורם המפעיל את המעונות:  -

 (.3,850סטודנטים )כעת  4,300-4,200בשגרה מתגוררים במעונות מספר מיטות:  -

 בממוצע(. 1,270ש"ח ) 1,950-890שכר דירה חודשי לסטודנט:  -

בשכר הדירה של חודש מאי;  15%: ניתנה הנחה של סיוע לסטודנטים במעונות -

; 15%-ו 10%דיפרנציאלית של בשכר הדירה של חודשים יוני ויולי ניתנה הנחה 

)לא צוין המועד  נדחה בחודש המועד המאפשר לסיים את חוזה המגורים במעונות

; ניתנה אפשרות לדחיית תשלומי שכר דירה למועד המדויק והתנאים לסיום החוזה(

מאוחר יותר; בוטלו החסימות שמתבצעות בעקבות חובות בשכר דירה; ניתנה 

ללא תוספת עלות עד לתום ההסכם; ניתנה גמישות אפשרות לעבור לחדר משודרג 

פי -ביחס למועד הפינוי לסטודנטים שמתקשים לפנות את חדרם במועד הנדרש על

 החוזה; בוטלה הגבייה בגין תקופות בהן שהה סטודנט בבידוד מחוץ למעונות.

 :אוניברסיטת ת"א

 שנים(. 25-ל T.O.Bהגורם המפעיל את המעונות: חברת שיכון ובינוי )הסכם  -

 .2,700 מספר מיטות: -

 ש"ח. 2,260-1,327שכר דירה חודשי לסטודנט:  -

האוניברסיטה העמידה סך של מיליון ש"ח לצורך  :סיוע לסטודנטים במעונות -

הקלה בשכר דירה לסטודנטים אשר גרים במעונות ברושים ואיינשטיין. ההקלה 

העומדים בקריטריונים ש"ח לסטודנטים  1,500כללה מלגות לחודש מרץ בסך של 

ש"ח עד  900-1,500בחודש אפריל יחולקו מלגות נוספות בסכום של  4.הנדרשים

להשלמת הסיוע בהיקף של מיליון ש"ח. לסטודנטים שלא עמדו בקריטריונים ניתנה 

 אפשרות לפרוס את התשלומים של חודש אפריל ומאי למספר תשלומים עתידיים.

סכום נוסף של מיליון ש"ח לסיוע בתשלום שכר סיוע כללי: האוניברסיטה העמידה  -

, בכפוף לאותם דירה של סטודנטים אשר גרים מחוץ למעונות האוניברסיטה

 (.4מוד הסטודנטים המתגוררים במעונות )ראו הערה קריטריונים בהם נדרשים לע

                                                                    
 מהיקף %80-: הסטודנטים רשומים לפחות לן כי הסטודנטים נדרשים לעמוד בכל התנאים הבאיםבמכתב לסטודנטים צוי 4

הלימודים השנתי בתוכנית שבה הם לומדים; הסטודנטים ילמדו בשנת הלימודים הבאה במסגרת שנות התקן שלהם לתואר; 
ש"ח  1,500ומשלמים עבור עצמם שכר דירה העולה על  הסטודנטים מתגוררים במעונות האוניברסיטה או גרים בשכירות

במרץ ומחזיקים במכתב פיטורין או יציאה לחל"ת;  17בחודש; הסטודנטים עבדו לפחות חמישה חודשים קודם לתאריך 
 ומעלה. ₪ 5,000הי בסכום של שהסטודנטים לא קיבלו מכל גורם באוניברסיטה או באמצעותה מלגה כל

http://www.knesset.gov.il/mmm
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של הלוואות בתנאים  מגווןבנוסף, האוניברסיטה העמידה לרשות הסטודנטים 

 נוחים.

 :אוניברסיטת חיפה

 הגורם המפעיל את המעונות: אוניברסיטת חיפה. -

 סטודנטים מתגוררים נכון לרגע זה(. 736) 1,101מספר מיטות:  -

 ש"ח. 960-720שכר דירה חודשי לסטודנט:  -

לחודש; אפשרות  20-דחיית תשלום חודש אפריל ל :סיוע לסטודנטים במעונות -

ת )סכום שיזוכה בחשבון בדייר במידה לעזיבה הכוללת קנס בגובה חצי חודש שכירו

 שיחזור למעונות עוד השנה(; זיכוי על ימי בידוד מוכחים מחוץ למעונות.

; בתשלום שכר לימוד יםשמפגרכלפי סטודנטים סנקציות  לא מופעלות סיוע כללי: -

סטודנטים פנו  150-הוקמה קרן סיוע חירום לטובת סטודנטים שנפגעו מהמשבר. כ

 מהקרן.קשה לסיוע בב

 :אוניברסיטת בן גוריון בנגב

האוניברסיטה )למעט מעונות תלמידי המחקר הגורם המפעיל את המעונות:  -

 שמיועדים למשפחות ונמצאים בניהול חיצוני של חברת אשטרום(.

)תפוסה כמעט מלאה בשגרה. מיטות שמוקצות לתכניות  1,500מספר מיטות:  -

 בינלאומיות פנויות כעת ברובן(.

ש"ח בממוצע(; מחיר ממוצע  963) ₪ 1,100-590שכר דירה חודשי לסטודנט:  -

 ש"ח. 2,732; מחיר ממוצע לדירת משפחה: ₪ 2,200לדירת זוג: 

האוניברסיטה מאפשרת לסטודנטים לשלם שכר  :סיוע לסטודנטים במעונות -

סטודנטים שמתגוררים  ללא ריבית וללא קנסות. 2020יוני ב 14הדירה במעונות עד 

ללא במאי  1-במעונות יכולים לסיים את החוזה שלהם ולפנות את דירתם החל מה

לא היתה בתשובת האוניברסיטה התייחסות לתשלום שכר הדירה קודם  קנסות.

ההטבות אינן מיועדות לתלמידי המחקר המתגוררים במעונות שבניהול לתאריך זה. 

 חברת אשטרום.

הנמצאים  ש"ח לסטודנטים 800,000קרן סיוע בהיקף של  סיוע כללי: הוקמה -

 50-. כם הגישו בקשה למלגה מקרן הסיועסטודנטי 1,000-במצוקה כלכלית. כ

 ש"ח. 20,000-10,000סטודנטים ביקשו הלוואות בהיקפים של 

 :אוניברסיטת אריאל

-כלל המעונות מופעלים על ידי האוניברסיטה )כהגורם המפעיל את המעונות:  -

על ידי היזם "אנה מעונות אריאל בע"מ אשר זכאי לגמול  T.O.Bנבנו בשיטת  40%

 .(למשך תקופת ההתקשרות

 סטודנטים עם חוזה פעיל(. 2,300) 2,600מספר מיטות:  -

 ש"ח בממוצע למיטה(. 1,000-)כ 560-1,415שכר דירה חודשי לסטודנט:  -
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כחלק מתנאי החוזה הרגילים האוניברסיטה  :סיוע לסטודנטים במעונות -

 ה מהחוזה בתשלום של חודש התראה מראש.מאפשרת יציא

סיוע כללי: האוניברסיטה הקימה קרן סיוע מורחבת להלוואות ומלגות העומדת על  -

-חברתימיליון ש"ח שתפקידה לסייע לסטודנטים במצוקה בהתאמה למצב ה 2.5-כ

 של הסטודנט. כלכלי

 :אילן-אוניברסיטת בר

 חברת אלקטרההגורם המפעיל את המעונות:  -

 (800-פי התאחדות הסטודנטים, כ-)על לא נמסרמספר מיטות:  -

 ש"ח( 1,762-960פי אתר האוניברסיטה, -)על לא נמסרשכר דירה חודשי לסטודנט:  -

 רתידי זכיין )חב-המעונות מופעלים מזה כשנתיים על: סיוע לסטודנטים במעונות -

לא  החברהאלקטרה(, ולכן מתן הנחות בשכר הדירה אינו בסמכות האוניברסיטה. 

של אחד בלבד ביצעה פריסה מוגבלת על דמי השכירות, והסכימה לוותר 

לא נמסר מידע על האפשרות של הסטודנטים לעזוב את המעונות  מהתשלומים.

 פי תנאי החוזה הרגילים.-על

האוניברסיטה ואגודת הסטודנטים פתחו יחד קרן חירום למלגות  סיוע כללי: -

לקבלת הסיוע כללו בין היתר חברות באגודת  . התנאיםש"ח( 1,000) לסטודנטים

( ותשלום דמי שכירות )במעונות או 60%הסטודנטים, תשלום שכר לימוד )לפחות 

נמצאים עדיין  59) 600-בקשות ומתוכן אושרו למעלה מ 830במקום אחר(. הוגשו 

בבדיקת עמידה בתנאים(. בנוסף ניתנו כמה עשרות מלגות סיוע במסלולים אחרים. 

 12ש"ח ) 6,000בסך סטודנטים פנו בבקשה לקבלת הלוואת חירום  22, כמו כן

 בקשות אושרו בשלב זה והיתר נדרשים להשלים מסמכים(.

 מכון ויצמן:

 .מכון ויצמןהגורם המפעיל את המעונות:  -

 חדרים )תפוסה מלאה( 110מספר מיטות:  -

 ש"ח. 2,450-1,250שכר דירה חודשי לסטודנט:  -

המתגוררים עד עתה לא פנה איש מהתלמידים  :במעונותסיוע לסטודנטים  -

ממשיכים לקבל את מלגת הקיום החודשית  הסטודנטיםבמעונות בבקשה לסיוע. 

תלמידים אשר מתגוררים  שלהם ברציפות ובמלואה. ככל שתהיה פניות לעזרה מצד

לסייע למבקשים ככל  ךערו המוסדאו מצד אלה שאינם מתגוררים בהם, במעונות 

 כדי להקל עליהם בהתאמה אישית לצרכיהם.שניתן 
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 מכללות מתוקצבות  .2

מרכז  לצד המעונות של האוניברסיטאות, יש כמה אלפי מיטות במעונות הסטודנטים של המכללות.כאמור, 

המחקר והמידע של הכנסת פנה למכללות המתוקצבות באמצעות ועד ראשי המכללות )ור"מ( ובאמצעות 

את מפעיל שגורם או ההמכללה אם הבבקשה לציין (, )רמ"א האקדמיות לחינוךפורום ראשי המכללות 

ת יינוקטים בצעדים כלשהם על מנת להקל על סטודנטים המתקשים כעת בתשלום למעונות )דחהמעונות 

  ., הנחה, אפשרות יציאה מהחוזה ללא קנס וכו'(תשלומים

, הנע הסיוע לסטודנטים במעונותככלל, מתשובות המכללות עולה כי ישנה שונות גדולה בהיקף 

ואפשרות יציאה מהחוזה ללא קנס, לבין הנחה מסוימת ואפשרות לחודשי המשבר  םבין ביטול תשלומי

 5להלן יוצגו התשובות שהתקבלו מהמוסדות שהשיבו על פנייתנו. לפריסת תשלומים.

 במכללות הציבוריותשסיוע לסטודנטים המתגוררים במעונות 

 מיטות שם המוסד
שכר דירה חודשי 

 6לסטודנט
הגורם המפעיל 

 את המעונות
 סיוע לסטודנטים במעונות

ש"ח 1,000-כ 600 המרכז האקדמי לב  המוסד 

 גביית מאי האחרונה נדחתה
לסטודנטים שאינם מתגוררים 

כמו כן נדחתה הגבייה . במעונות
לסטודנטים שמתקשים 

 בתשלומים. 

ש"ח 930 500 המכללה האקדמית עמק יזרעאל  המוסד 

ניתנה הנחה בשכר הדירה 
לחודשים מרץ, אפריל ומאי. 

אפשר לצאת מהחוזה בתשלום 
דמי ביטול של חודש שכירות. 
)בתשובת המכללה צוין סיוע 

לסטודנטים הלוקחים  נוסף
.(הלוואה מקרן שכר לימוד  

 439 אביב יפו-המכללה האקדמית תל
ש"ח 1,304-2,578  

בממוצע( 1,892)  
חברת שיכון 

סולל בונה-ובינוי  

מאפשרת חברת סולל בונה 
פריסה של תשלום חודש אפריל 
לארבעה תשלומים שישולמו בין 

. 2020החודשים אפריל עד יולי 
בנוסף, לפני ובמהלך המשבר 

המכללה העניקה מלגות סיוע 
כלכלי, מלגות מעורבות 

הצטיינות  חברתית ומלגות
ש"ח. בהיקף של מיליוני 

סיוע הקימה קרן המכללה 
לסטודנטים נפגעי  כלכלית

עמידה הסדרי המשבר הקורונה, 
מימון ללא ריבית והצמדה 

ומאפשרת פריסה של תשלומי 
 שכר הלימוד לכלל הסטודנטים.

                                                                    
ברו והוע 2020 באפריל 30-ל 2020באפריל  22-יית מרכז המחקר והמידע של הכנסת התקבלו בין העל פנ מכללותתשובות ה 5

 .מ ורמ"אבאמצעות ור"
 דרבכל מוסד תלוי בסוג החלסטודנט יחיד בחלק מהמקרים שכר הדירה המצוין הוא לאחר סבסוד של המוסד. טווח המחירים  6

 .סת( ובמפרט )לדוגמה, דירה עם מרפסת ודירה ללא מרפלנשואים או יחידהלשניים או לשלושה  )לדוגמה, חדר ליחיד,
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 מיטות שם המוסד
שכר דירה חודשי 

 6לסטודנט
הגורם המפעיל 

 את המעונות
 סיוע לסטודנטים במעונות

ש"ח 800-1,000 320 המכללה האקדמית תל חי  המוסד 

התבצעה דחיית תשלומים 
. י()אפריל ליוני ומאי ליוללכולם 
 ר הדירההנחה בשכניתנה 

 לכולם לחודשים מרץ אפריל.
החוזה גמיש ומאפשר לפרוש 
בכל מועד בתשלום קנס של 

חודש שכירות )נשקלת הקלה 
גובה הקנס(. ב  

 300 המרכז האקדמי רופין
ש"ח 935-1,870  

)התשלום הסטנדרטי 
ש"ח( 1,120עומד על   

 המוסד

המכללה אפשרה דחית 
תשלומים לסטודנטים שביקשו 

סיוע זאת ובנוסף הקימה קרן 
לכלל הסטודנטים לפתרון 
.מצוקות כלכליות דחופות  

 262 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב

ש"ח )מעונות  1,240
 אגרון(

ש"ח  1,000-1,700
)מעונות האוניברסיטה 

 העברית(

חברת שפיר 
)מעונות בית 

 אגרון(

מעונות 
האוניברסיטה 

 העברית

הנהלת המעונות בית אגרון יחד 
עם בצלאל החליטה כי 
הסטודנטים המתקשים 

בגין חודש  ר דירהבתשלום שכ
אפריל יזכו לפריסת תשלומים 

.נוחה ללא הצמדה וריבית  

המכללה האקדמית כנרת בעמק 
 הירדן

ש"ח 800-1,400 246  

המוסד )קיימת 
התחייבות ליזם 
שמקורה דמי 

 השכירות(

המכללה, החליטה להעניק 
 בתשלום המעונות הנחה %20

.לחודשים אפריל ומאי  

ש"ח 650-950 230 המכללה האקדמית אשקלון  המוסד 

סטודנטים שמתקשים פונים 
ועדה שנקבעה למטרה זו. ול

המדיניות היא ללכת לקראת 
.אלה שמתקשים  

ש"ח 1,000-2,000 130 ברל-המכללה האקדמית בית  
חברת "אורן 

 הסלע"

עם הזכיין  שא ומתןהמכללה במ
על מנת להקל. בשלב הראשון 

דחיית תשלום  המכללה ביקשה
תשלומים בין יוני  4-אפריל ל

 יבקשולספטמבר. בשלב הבא 
נקודת יציאה לסטודנטים 

שמבקשים לחזור לבית הוריהם 
.לאחר אובדן הכנסותיהם  

200-כ מכללה אקדמית הדסה  

ש"ח ליחידת לינה  1,252
 )שפיר(

 
ש"ח  950-כ

 )האוניברסיטה העברית(

חברת שפיר 
הנדסה 

באמצעות רמות 
 אחזקות

האוניברסיטה 
העברית הר 

 הצופים

מעונות חברת שפיר: אין סיוע 
באופן מנסים להתחשב גורף. 

תשלומים,  פרטני על ידי פריסת
ועוד. דחיית תשלומים  

 
האוניברסיטה העברית: בהתאם 

 להקלות שניתנו באוניברסיטה.

ש"ח 950 70 המכללה האקדמית צפת  המוסד 
פטור משכר דירה מחודש אפריל 

חזרה לשגרה.ואילך עד   
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 מיטות שם המוסד
שכר דירה חודשי 

 6לסטודנט
הגורם המפעיל 

 את המעונות
 סיוע לסטודנטים במעונות

500-1,360 220 אורנים מכללה אקדמית לחינוך  המוסד 

ללא קנס החזר מלא 
המבקשים לעזוב  דנטיםלסטו

ניתן בנוסף  ומפנים את דבריהם.
להשאיר את הדברים ולעזוב 

החזר. %50ולקבל   

 600-400 200 )מכללה לחינוך( מכללה ירושלים

האגודה למען 
מכללה ירושלים 

)עמותה ליד 
 המכללה(

 10-התשלום השנתי מחולק ל
תשלומים. עד תחילת אפריל 
המכללה כבר גבתה תשעה 

תשלומים. עקב המצב הודיעו 
לכל המשלמות שלא תתבצע 

הגביה האחרונה בתחילת חודש 
 מאי.

המכללה לחינוך גופני ולספורט 
 ש זינמן במכון וינגייט”ע

 מכון וינגייט 944 160
מתכוונים להקפיא את התשלום 

.מאוחר יותרלמועד   

המכללה האקדמית לחינוך 
 חמדת הדרום

)לשנה( 4,000 120  המוסד 

סטודנטיות במעונות מבקשות 
זיכוי מלא של סמסטר ב'. 

הנושא נמצא בבחינה. המכללה 
מנסה לגייס תרומות על מנת 
לסייע לסטודנטיות. להערכת 

המכללה יהיה צורך לזכות את 
הסטודנטיות בתשלום על 

 המעונות.

האקדמית לחינוך  המכללה
 ולספורט אוהלו בקצרין

72 
1,250-750 

)לא כולל חשמל, מים 
 וארנונה(

המכללה שוכרת 
בניין ומשכירה בו 

דירות 
 לסטודנטים

דחייה של חודש בתשלומי שכר 
הדירה כך שתשלומי חודש מרץ 

 נדחו לחודש אפריל.

המכללה האקדמית הדתית 
 לחינוך שאנן

.אפריל בוטלו-מרץתשלומי  המוסד 600 40  

)מכללה  מכללת אורות ישראל
 לחינוך(

.הגביה הופסקה לא צוין לא צוין 24  
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