
ברוכים הבאים הביתה
ידיעון מעונות הסטודנטים

שנה”ל תשע”ט



סטודנטים וסטודנטיות יקרים,

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות אמונה על רווחתם של הסטודנטים, בקמפוס ומחוצה לו. בין 
השאר יחידת הדיור של האגודה מופקדת על המעונות באוניברסיטת תל אביב ועל הטיפול בהם 
ובבעיות שונות של הדיירים בהם. לכל מתחם מעונות רכז ייעודי המהווה איש קשר ישיר וזמין 
לאורך כל השנה. תפקידו לענות לפניות שלכם בכל נושא ובכל בעיה העשויה לעלות במהלך 

המגורים שלכם במעונות.

האגודה חרטה על דגלה לפתח מערך שלם בנושא הדיור, שיהפוך את המגורים שלכם בתקופת 
הלימודים למצרך נגיש. אנחנו מאמינים שזכותו הבסיסית של כל סטודנט וסטודנטית היא לקבל 
פתרונות דיור שונים ומגוונים העונים על כלל הצרכים שלהם. נכון להיום מוצעות לסטודנטים 
 - כ-2,500 מיטות בשישה מתחמי מעונות. ארבעה מתוכם  הלומדים באוניברסיטת תל אביב 
ברושים, איינשטיין, מילמן וברודצקי - ממוקמים בסמיכות לאוניברסיטה, ושניים נוספים בבני ברק 
וברעננה. במטרה להרחיב את אפשרויות הדיור, אנחנו מפעילים את פרויקט "מנהלת הדיור" 
שבמסגרתו אנחנו מאפשרים לסטודנטים לשכור דירות בשכונות בדרום תל אביב, להתנדב בהן 
ובתמורה לקבל מלגות מעורבות חברתית. השנה, במקביל לעבודה השוטפת במעונות מסביב 
יצור  ובדיור עירוני: רכז מעונות בתי החולים  לקמפוס, נשים את הדגש במעונות בתי החולים 
מערכת עוטפת וירחיב את פעילויות חיי החברה גם במעונות הללו כפי שמתקיים במעונות סביב 

הקמפוס ונפעל למצוא פרויקטים בנושא הדיור לקהל הסטודנטים שאינו מתגורר במעונות.

בנוסף, האגודה פתחה את קבוצת הפייסבוק "tau homies - דירות בין סטודנטים תל אביבים", 
שמטרתה לחבר את הסטודנטים למאגר הדירות עליו אנחנו מפקחים ומגבילים משכירים לצורך 
שמירה על האינטרסים הסטודנטיאליים שלכם. מחלקת הדיור של האגודה אחראית למתחמי 
המעונות סביב הקמפוס. בנוסף, היא ממלאת תפקיד חשוב כמי שמקדמת ומפתחת חיי קהילה 
ירידים,  תוססים ושותפות בין הדיירים. לאורך כל השנה המחלקה מקיימת עבורכם ערבי כיף, 
תחרויות וסדנאות חוויתיות. אני מזמין אתכם ואתכן לקחל חלק בפעילויות הללו וליהנות מחוויית 

החיים במעונות.

דלתות האגודה פתוחות עבורם בכל עת. אנחנו כאן כדי לעזור, להקשיב, לתמוך ולהוציא לפועל 
את הרעיונות והיוזמות שלכם בכל תחום. אני מאחל לכולנו שנת לימודים מהנה ומוצלחת ושהות 

נעימה במעונות.

רום טנא    
054-9770370   

yor@studnet.co.il   
יו"ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות   

דבר יושב ראש אגודת הסטודנטים והסטודנטיות תשע"ט



סטודנטיות וסטודנטים יקרים,
חדשים  דיירים  למעונות-  כניסתכם  ועם  תשע"ט  הלימודים  שנת  פתיחת  לקראת  ברכותיי 

וממשיכים אשר בחרו להיות חלק מקהילת הסטודנטים במעונות.

בנושאים הקשורים  אגודת הסטודנטים  מדיניות  ומקדמת את  היא המעצבת  הדיור  יחידת 
לדיור סטודנטיאלי- במעונות, בשכירות או למציאת פתרונות חדשים בתחום הדיור העירוני. 

ההנחה המניעה אותנו היא שכל סטודנט זכאי לפתרונות דיור בר השגה.
אנו עומדים לרשותכם, דיירי המעונות, בכל סוגיה, שאלה או יוזמה. אנו פועלים ליצירת חיי 
ומגובשים במעונות. חשוב לנו לשמוע מכם, על מנת שנוכל להעניק את  קהילה תוססים 

מלוא תשומת הלב לכל סוגיה ובעיה כדי ששהותכם במעונות תהיה נעימה וחווייתית.
־המגוון הרב של דיירי המעונות הוא גורם המפתח ליצירת קהילה סטודנטיאלית עשירה בח

וויות וחברויות.

בנימה אישית, אני מזמינה אתכם לקחת חלק בפעילויות האגודה במעונות: אירועים שונים 
בהובלת רכזי המעונות, מלגות הדיור לדיירי המעונות ועוד.

מאחלת לכם שנה נפלאה, מלאה בחוויות משכילות ומעשירות!

שלכם,

                 
מורן גורנגוט   

dyur@student.co.il   
                                    052.4679303   

מנהלת יחידת דיור סטודנטיאלי    
אגודת הסטודנטים והסטודנטיות אוניברסיטת תל אביב   

דבר מנהלת יחידת דיור סטודנטיאלי



אגודת הסטודנטים, האוניברסיטה ושיכון ובינוי
מעניקים לכם 2 הטבות בהתאמה אישית בשבילכם ) דיירי אינשטיין וברושים(

1. מלגה בלעדית לדיירי מעונות אינשטיין וברושים

חברתית  מעורבות  ארגונים  במסגרת  בקהילה  יפעלו  המעונות  דיירי  המלגה,  במסגרת 
של  בשיעור  מלגות  יינתנו  הקהילתית,  הפעילות  למול  רבים.  בתחומים  ומגוונים  שונים 

2500-6000 ₪, בהתאם לכמות שעות הפעילות השנתיות של המלגאי.
הסטודנטים  קהילת  המעונות,  דיירי  קהילת  במסגרת  תתאפשר  החברתית  הפעילות 

בקמפוס, והקהילה בעיר תל אביב.
במסגרת המלגה ניתן לפעול עם ילדים, נוער, קשישים, בתחום הקיימות ועוד, כך שלכל 
מלגאי תתאפשר בחירה של מעין חליפה אישית מתוך מגוון אפשרויות, בהתאם לתחומי 

העניין והכישורים שלו.

לתרום  במעונת,  החיים  רמת  את  לשדרג  לכם  תאפשר  המעונות  במלגת  השתתפות 
לקהילה, וגם לקבל על כך מלגה משמעותית ומשתלמת.

לכל הפרטים על המלגות השונות, אנא סרקו את הקוד:

2. מלגת לימודים באקסטרא

•    60% הנחה על קורסים מקצועיים וקורסי העשרה באקסטרא
•    75% על קורסי עזר ומרתונים 

•   עד סכום מצטבר של 2000 ₪ לסטודנט 

בשיטת כל הקודם זוכה, למימוש הזכאות סרקו את הקוד ועקבו אחר ההוראות:

משפיעים , מעשירים את הידע ומרוויחים!



בכל אחד מבתי המעונות רכז/ת המתגורר/ת בבית המעונות, מטעם אגודת הסטודנטים. 
תפקיד הרכז/ת הוא לתת מענה, ייעוץ או הדרכה בכל נושא או שאלה הקשורים לאוניברסיטה 
או לאגודת הסטודנטים, לעזור בהפקת יוזמות סטודנטיאליות, וכמובן הפקת אירועים ליצירת 
חיי קהילה נעימים וכיפיים במעונות. בשנה האחרונה אורגנו מגוון אירועים, ביניהם: חלוקת 
מתנות לדיירים בתחילת השנה, מסיבות פתיחת שנה וסוף שנה, ערב מהסרטים ביס פלאנט 

איילון, ערב כנאפה, ארוחות שישי, סדנאות הכנת שלטים ועוד.

רוצים לארגן אירוע? מפליגים בדמיון ברעיונות משוגעים? רוצים לשנות? פנו אלינו!
בשביל זה אנחנו פה! רכזי המעונות:

אגודת הסטודנטים כאן בשבילכם לכל אורך השנה! גם כשאתם מחוץ לקמפוס, יושבים על 
המיטה בחדר או שותים משהו קר במועדון המעונות, תוכלו להתעדכן באירועים הקרובים. 

חפשו אותנו באתר האגודה: 
או בפייסבוק:

מעונות ברושים אוניברסיטת תל אביב | מעונות איינשטיין אוניברסיטת תל אביב     
ا�ن – Milman | עמוד ראשי - מעונות אוניברסיטת תל אביב | אגודת   م ل מעונות מילמן - م�ي  

הסטודנטים והסטודנטיות אוניברסיטת תל אביב  

ואם בא לכם, אתם כמובן מוזמנים לבקר במשרד יחידת דיור בבניין האגודה - בניין מיטשל – 
dyur@student.co.il :חדר 114. טלפון: 03-6407704 | מייל

רכזי/ות המעונות

רוצים להשאר מעודכנים?

רכזת מעונות ברושים:
Broshim2@student.co.il

רכזת מעונות איינשטיין;
Einstein@student.co.il

רכזת מעונות מילמן וברודצקי:
Milman@student.co.il



חדר כביסה:
בבניין E. אבקה 

ומרכך כביסה ניתן 
להביא עמכם או 

לרכוש במקום.

ברחבי המעונות 
פזורות מכונות 

חטיפים, ארטיקים, 
שתיה קלה ועוד.

שירותי אינטרנט: ניתנים על ידי בזק בינלאומי - בכל מקרה 
של תקלה יש להתקשר למוקד תמיכה טכנית למספר: -1-700
Iski@014.net. 555-222, *3014 או לשלוח מייל לכתובת

il. בעת השיחה עם נציג השירות יש לבקש את המוקד העסקי 
ולמסור להם את מספר הלקוח: 101245310 ולהגיד את מילת 

הזהות "מעונות".

שירותי לווין )Yes(: בכל מקרה של תקלה יש לפנות למוקד 
התמיכה הטכנית בטלפון  1-800-20-8000 או  09-7615803 

או 2080* ולהמתין לנציג השירות. יש למסור את מספר 
הלקוח: 1551283 ואת מספר כרטיס הממיר )מספר בעל 

9/10 ספרות המתחיל בספרות 01 או 02( לצורך זיהוי  הממיר 
שבחדר. 

- מעונות איינשטיין -

בית תפילה מוסלמי 
בבניין D במרתף 
)כניסה 1, קומה 1-(.

בית כנסת
.E בכניסה לבניין

מועדון הדיירים: 
בבניין F קיים מועדון סטודנטים בו 
נערכות פעילויות מטעם האגודה, 
בנוסף אתם מוזמנים לשבת שם 
להכיר חברים, לראות טלוויזיה, 

לקרוא ספרים ועוד.

שירותי אחזקה:
 בכל תקלה או בעיה בדירה, צוות 

האחזקה של המעונות יעמוד 
לשירותכם, ובמידת הצורך יזמין אנשי 
מקצוע חיצוניים. לפתיחת תקלה יש 

לפנות למזכירות המעונות ימים א'-ה', 
,E בין השעות 8:00-16:00 בבניין

או בטלפון: 03-6408333,
או באמצעות האתר:

meonot.shikunbinui.com

חדר הכושר:
בקומת הכניסה לבניין F במעונות 

איינשטיין ישנו חדר כושר אינטימי וחדיש 
עם מכשירים שונים, מדריך מטעם 

המעונות ועוד. הכניסה חופשית לדיירי 
מעונות איינשטיין וברושים!

שעות פעילות: 
א' – ה', ש' : 17:00-21:00 ; 

ו' : 9:00-13:00 

חנויות מסביב למתחם 
מעונות איינשטיין: 

סופרמרקט "מחסני להב", 
"ריקושט", חנות אופניים  
"רוזן ומינץ", חנות למוצרי 

יצירה- "פופ-ארט".

כיתת המחשבים:
מרחב שקט ונעים 

ללמידה. במקום עמדות 
מחשב וכן פינות קריאה 

ולימוד, מכונת צילום 
והדפסה.



מרכז מסחרי ובו: כספומט, 
פיצוצייה, סופרמרקט "ויקטורי 

פלוס", "דלתא", פיצריית 
"הפקולטה", "בורגרים", 
"ארומה" ובקרוב מועדון 

הסטודנטים החדש.

חדרי כביסה:
ממוקמים בבניינים F ו-E. אבקה 

ומרכך כביסה ניתן להביא עמכם או 
לרכוש במקום.

כיתת לימוד עומדת 
לרשותכם בבניין B  ובה 

מחשבים, מדפסות ופינות 
למידה. הכיתה פתוחה 

.24/7

שירותי אחזקה: בכל תקלה או בעיה 
בדירה, צוות האחזקה של המעונות 

יעמוד לשירותכם, ובמידת הצורך יזמין 
אנשי מקצוע חיצוניים. לפתיחת תקלה 

יש לפנות למזכירות המעונות ימים א'-ה', 
 ,B בין השעות 8:00-16:00 בבניין

או בטלפון: 03-7715999,
או באמצעות האתר:

meonot.shikunbinui.com

מכונות שתייה 
וחטיפים: 

ממוקמות בסמוך 
.C-ו B לבניינים

 מרכזי מִחזורחדרי אופניים

מועדון הדיירים "ברוש טוב": 
בבניין B  קיים מועדון סטודנטים בו 

נערכות פעילויות מטעם האגודה, בנוסף 
אתם מוזמנים לשבת שם להכיר חברים, 
לראות טלוויזיה, לקרוא ספרים ועוד כמו 

 .C כן קיימת פינת ישיבה בבניין

שירותי אינטרנט: ניתנים על ידי בזק בינלאומי - בכל מקרה 
של תקלה יש להתקשר למוקד תמיכה טכנית למספר: -1-700
Iski@014.net. 555-222, *3014 או לשלוח מייל לכתובת

il. בעת השיחה עם נציג השירות יש לבקש את המוקד העסקי 
ולמסור להם את מספר הלקוח: 101245310 ולהגיד את מילת 

הזהות "מעונות".

שירותי לווין )Yes(: בכל מקרה של תקלה יש לפנות למוקד 
התמיכה הטכנית בטלפון  1-800-20-8000 או  09-7615803 

או 2080* ולהמתין לנציג השירות. יש למסור את מספר 
הלקוח: 1551283 ואת מספר כרטיס הממיר )מספר בעל 

9/10 ספרות המתחיל בספרות 01 או 02( לצורך זיהוי  הממיר 
שבחדר. 

מפעיל )מדפסות בכיתת הלימוד(: פתיחת קריאת שירות 
באתר www.mafil.co.il או בטלפון 03-9183355. 

F3X0QC | 238059 :מספרי מדפסות

- מעונות ברושים -

חדר הכושר:
בקומת הכניסה לבניין F במעונות 
איינשטיין ישנו חדר כושר אינטימי 
וחדיש עם מכשירים שונים, מדריך 

מטעם המעונות ועוד. הכניסה חופשית 
לדיירי מעונות איינשטיין וברושים!

שעות פעילות: 
א' – ה', ש' : 17:00-21:00 ; 

ו' : 9:00-13:00 



דברים שכדאי לדעת:

תקנון המעונות
דיירי המעונות מחויבים בתקנות המעונות שנועד להבטיח חיים סדירים ונעימים לכלל. כל 
הפרה של אחד מסעיפי התקנון הנה עילה לזימון לוועדת משמעת. לצד התקנון ישנם נהלים 
המתפרסמים מעת לעת על ידי הנהלת המעונות. התקנון נמצא באתר המעונות של שיכון 

ובינוי ובאתר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות.
בוועדת המשמעת  לוועדת משמעת, ערעור על החלטת מנהל המעונות  וזומנתם  במידה 
hanitaa@ לדיקאנית הסטודנטים באופן הבא- עליך לשלוח לכתובת הדוא"ל יש להגיש 
מייל מפורט בנוגע לערעור. המייל צריך לכלול את כל הפרטים הבאים:   tauex.tau.ac.il
שם מלא, ת"ז, פרטי התלונה, מה הייתה ההחלטה ומדוע מערערים. לאחר קבלת הערעור 
במשרד הדיקאנית, ייצרו עמכם קשר ויעדכנו על המשך התהליך. חשוב לציין כי בסמכות 
הדיקאנית להשאיר את ההחלטה על כנה, להפחית בעונש או להחמירו ויש לקחת 
קבלת  מיום  ימים   7 עד  ערעור  להגיש  ניתן  בנוסף,  זאת בחשבון טרם הגשת הערעור. 

ההחלטה בוועדת המשמעת.

תשלום שכר דירה ופיקדון
דייר אשר עלה בהגרלה מקבל טפסי רישום ודרישה לתשלום פיקדון. הפיקדון נועד לתקופה 
העוקבת לעזיבת הדייר, למקרה שנגרם נזק לדירה ונדרש לכסות את עלות התיקון. הפיקדון 
מתבצע  למעונות  התשלום  המעונות.  את  הדייר  של  עזיבתו  לאחר  חודשיים  עד  מוחזר 
בהוראת קבע בלבד. יום לפני ביצוע החיוב ישלח לדייר מייל ובו דרישת התשלום עם פירוט 
עבור חיובי הארנונה, מים וחשמל. שימו לב! עבור  צריכת החשמל והמים ניתן לקבל קוד 
ממזכירות המעונות ולראות את הצריכה החודשית באופן מפורט באתר. הסבר על קריאת 

המונים ניתן למצוא באתר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות.
במקרה של חיוב על נזקים לדירה: המקסימום לחיוב הוא גובה דמי הפיקדון. הליך הערעור 
במקרה של נזק לאחר קביעת הנהלת המעונות הוא מול טל אידלמן, ממונה על המעונות 
מטעם האוניברסיטה. יש לשלוח מייל לכתובת tale@tauex.tau.ac.il עד 7 ימים ממועד 

קבלת החיוב.

עיצוב הדירה
לא ניתן לשנות את הריהוט הקיים בדירה וכן חל איסור לעשות שינויים במבנה. עם זאת, ניתן 
לפנות למזכירות באופן פרטני על מנת לקבל אישור להכנסת מוצרי חשמל וריהוט. רשימה 
מפורטת של הפריטים נמצאת באתר האגודה. חל איסור על הנחת עציצים על אדן החלון או 

תליה שלהם במרפסות, וזאת מחשש לנפילתם ולסיכונם של עוברי האורח במעונות.
תליית תמונות בעזרת דיבלים, ברגים, סלוטייפ ודו"צים שונים גורם נזק לקירות ועלול לגרום 
חפשו   – נזק  לעשות  מבלי  הקירות  על  לתלות  אפשרות  יש  המעונות.  מצד  נזקים  לחיוב 
אמצעים כגון command 3M. בנוסף מומלץ להתייעץ עם חבריכם בקבוצת הפייסבוק של 

המעונות.



כניסת והלנת אורחים

השומר  אצל  נרשמים  שהם  בתנאי   22:00 השעה  עד  אורחים  להכניס  ניתן  איינשטיין: 
בכניסה הראשית עם תעודה מזהה וכן מספר הדירה והדייר אליהם הם צפויים להגיע. לאחר 
לצאת משטח  צריך  והאורח  אצל השומר  מזהה  הכניסה בהפקדת תעודה  השעה 22:00 
המעונות ולאסוף את התעודה שלו מהשומר עד השעה 23:00. אישור לינה יינתנו עד 3 
פעמים בשבוע אצל מזכירות המעונות בבניין E בשעות הפעילות וזאת לאחר קבלת אישור 

מהשותפים בדירה לאירוח. לאחר קבלת האישור מהמזכירות, ניתן לקחת מהשומר מזרן.

ניתן לקבל מזרן מהשומר לאחר מילוי  ברושים: במידה והחלטתם להלין מישהו בדירתכם 
טופס אישור לינה. שימו לב כי לא ניתן להלין אנשים במעונות למעלה משלוש פעמים בשבוע.

קבוצות פייסבוק נוספות

משלוחים
לברושים

לרעבים שבינינו

 Broshim
 International
קבוצת הפייסבוק 

של מעונות ברושים 
לדיירים הבינלאומיים

חדר כביסה - 
מעונות ברושים
בגדים שנשכחו, 

מכונות לא עובדות - 
זה המקום!

לוח טרמפים- 
ברושים!

קבוצת הטרמפים 
של המעונות

מנגנים 
בברושים

קבוצת הג'אם של 
ברושים! כמעט 

כל מוצ"ש מנגנים 
במועדון

ברושים אקטיב
קבוצת הספורט של 

ברושים, בה תוכלו למצוא 
פרטנרים לריצה, חדר 
כושר או כל פעילות 

ספורט אחרת!

בירה מעונות 
ברושים

לאלה שרוצים לנקות 
קצת את הראש 

מהלימודים



שירותי אינטרנט וטלוויזיה: 
ניתנים על ידי חברת הוט. בכל 

תקלה יש לפנות לאיש האחזקה 
במתחם והוא יטפל בנושא מול 

החברה.

כיתות לימוד ומחשבים: 
במילמן ובברודצקי חדרי מחשבים ולימוד שקטים, הכוללים 
מספר עמדות מחשב עם אינטרנט ומכונת צילום והדפסה. 

במידת הצורך, ניתן לפנות לסיוע לגבי המכונות לרכז/ת 
המעונות או לחברת מפעיל בטלפון 03-9183355. במידה 

וחסרים דפים ניתן לבקש מהשומר או לפנות לרכזת.

 מועדון הדיירים:
 בשני בתי המעונות מועדונים חדישים ומשופצים, הכוללים 

פינות ישיבה, פופים, מיקרוגל, מקרר, טלוויזיה גדולה 
עם YES, ספריית אמון במועדון ברודצקי, ועוד. המועדון 
מתוחזק ע"י הרכז/ת – לפניות והצעות, פנו אליה/אליו!

מכונות שתיה וחטיפים: ברחבי המעונות 
ישנן מכונות חטיפים ומשקאות.

שירותי אחזקה:  בכל תקלה או בעיה 
בדירה, יש להגיע לעמדת השומר ולמלא 

טופס לפתיחת תקלה.

חדר כביסה: מכונות כביסה ומייבשי 
כביסה. במקרה של תקלה יש לפנות לחברת 

רנים בטלפון 03-9387457.

אירוח: אורחים צריכים להזדהות בעמדת השומר ולהשאיר תעודה 
מזהה עד יציאתם מהמעונות. אורחים מתחת לגיל 16 נדרשים 
לליווי מבוגר בכל מהלך שהותם במעונות. ניתן לארח ללא צורך 
באישור לינה עד השעה 00:00. במקרים חריגים ניתן לבקש 

מהשומר הארכה עד השעה 2:00.

אישורי לינה: יש למלא טופס אצל השומר או באמצעות אתר 
האינטרנט של המעונות בימים א'-ה' עד השעה 19:00. ניתן להלין 
אורח אחד בלבד ללילה אחד בשבוע )כאשר שישי ושבת נספרים 

כיום אחד(

- מעונות מילמן וברודצקי -



מידע וטלפונים חשובים במעונות ברושים ואיינשטיין 
בהנהלת חברת שיכון ובינוי

מידע וטלפונים חשובים במעונות ברודצקי ומילמן 
בהנהלת אגודת הסטודנטים והסטודנטיות ע"י נ.כ.ס

וסיוע כלכלי בדקנאט הסטודנטים. בניין מיטשל קומה ב' חדרים 201-204,  מדור מלגות, מעונות 
naval@tauex.tau.ac.il ,03-6408067 טלפון

טלפון מזכירות איינשטיין: 
03-6408333 | 03-6408742 | פקס: 03-6413671  מייל:

smadar_b@shikunbinui.com, efrat_m@shikunbinui.com

טלפון מזכירות ברושים: 
03-7715999  |  פקס: 03-7715988

liat_z@shikunbinui.com :מייל מזכירות ברושים

אתר אינטרנט:
 meonot-shik.co.il 

סגל המעונות:
מנהל המעונות – מר יאיר בן ענת

מרכזת המעונות – גב' אפרת מור חיים

שעות קבלה: ימים א'-ה', בין השעות 8:00-16:30
משרד מעונות ברושים ממוקם בבניין B. משרד המעונות הראשי ממוקם בבניין E במעונות איינשטיין.

עמדת שומר ברושים:
03-7715994  | 050-2207793

סייר - 050-2205192

כתובת מעונות ברושים:
מעונות הסטודנטים – קמפוס ברושים, 

רח' ג'ורג' וייז 20, בניין, דירה, רמת אביב,
ת"א, מיקוד 6997712.

עמדת שומר איינשטיין:
 ,050-2212050 | 03-6405722

סייר - 050-2728890

קב"ט המעונות:
050-2988809

כתובות מעונות איינשטיין: 
רחוב איינשטיין 63, בניין, חדר, 

רמת אביב, ת"א, מיקוד 6910221.

מעונות מילמן 
מנהל משק: סורין 03.6405294

כתובת במעונות: בית מילמן, רח’ טאגור 32, 
מס' חדר, רמת אביב,ת”א, מיקוד 69203.

קצינת הביטחון:
חן לנדסברג – יצירת קשר דרך השומר
טלפון עמדת השומר: 077.3307012

מעונות ברודצקי
כתובת במעונות: מעונות ברודצקי, רח' ברודצקי 36,

אגף, מס' חדר, רמת אביב, ת”א,  מיקוד 69051. 
מנהל משק: ג’ורג’ מורדי

קצין הביטחון: 
טימור ממדוב- יצירת קשר דרך השומר
טלפון עמדת השומר: 077.3306062

שומר : יוני

כתובת ההנהלה:
בית מילמן, רחוב טאגור 32, קומת כניסה.

מנהל המעונות:
מר גיא יום טוב

שעות קבלה:
א’-ה’ 9:00-17:00

טלפון מזכירות:
077.3307011/14/15 | פקס: 03.6425262



מבצעים והנחות:
***כל המבצעים וההנחות מותנים בהצגת תעודת סטודנט***

הנחהכתובתשם בית העסק

הפקולטה- פיצרייה

מרכז מסחרי מעונות ברושים

10%

10% למחזיקי TAUבורגרים

30% על מגוון פריטיםדלתא

פופ ארט
בכניסה למעונות איינשטיין

5%

10%ריקושט

ג'אפניקה

ליד שער 7 של האוניברסיטה

5%

10% למחזיקי TAUהחוג הצפוני

7% ; 10% למחזיקי TAUאקדמון

שימי עיצוב שיער

מרכז מסחרי טאגור

הנחות על מגוון טיפולים

10% אלכיולים-יינות ומשקאות

10% למחזיקי TAUאהרל'ה חומוס

פרלינים
https://www.perlinim.co.il/ 
product-page/chocolatebox24

30% הנחה על מארזי "הקדשה 
מתוקה" בהכנסת קוד הקופון 

studentlv30 ללינק המצורף.

בוק שוק

מרכז מסחרי ברודצקי

10% על ספרים

5% למחזיקי TAUראש פינה

5% למחזיקי TAUיאיר שירותים

10%אילנית מכון טיפוחים

ניסים עיצוב שיער

20% הנחה על כלל השירותים 
במספרה לקובעים מראש בטלפון: 

 0507272335
* יש לציין שהנכם סטודנטים

10%מאי פופ מכשירי כתיבה


