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  (5102 -4102) ה"עלשנה"ל תש השנילתואר לימוד  שוברי שכ"ל הנדון: 

 
 לשנת הלימודים תשע"השכ"ל  בימים אלו נשלחו שוברי תשלום

 
למדד חודש יולי  0215 - 0214  התשע"לשנת  מכון טכנולוגי חולון ) להלן המכון (  – HIT -גובה שכר הלימוד ב

 128,01₪על סך עומד (  02.//.01-שפורסם ב ) 0/02
 

תשלום זה  ש"ח 575בנוסף לתשלום שכר הלימוד, על כל סטודנט במכון לשלם תשלום שנתי נלווה בסך של 
בסך     כמפורט להלן   ושירותי רווחה )להלן : "התשלומים הנלווים"( מורכב מתשלום עבור שירותי אבטחה 

  ₪ 045 טים בסך, ותשלום לאגודת הסטודנ  ₪  222
 

 .₪ 148247ד על סך של ממכאן שהתשלום השנתי שחייב לשלם כל סטודנט עו
 

 אגודת הסטודנטים 
 

 לא מעוניין  להיות חבר באגודת הסטודנטים.\כל סטודנט יחתום על הצהרה באם הוא מעוניין
פות ויעביר את הטופס על הטופס לאי הצטר    Xיסמן סטודנט שאינו מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים  

 0/02../.02למדור  שכ"ל עד לתאריך 

  דרכי תשלום:

 :שכר הלימוד לתשלום אפשרויות  2להלן 
ההנחה . %0.1תשלום כזה מקנה הנחה של  :  הלשנת תשע" תשלום מראש של כל שכר הלימוד .א

. 421.0.441 -יאוחר מ לאמצ"ב שובר תשלום שבו ניתן להשתמש . 20..2.0/0ניתנת עד לתאריך 
, השובר על נלווים כלומרהתשלומים ההנחה אינה כוללת את הלאחר מועד זה יפוג תוקפו של השובר. 

בגין  ש"ח 575 ותשלום של   ₪ 128475מתייחס לתשלום בגין שכר לימוד בסך   148251₪סך 
 תשלומים נלווים. 

 -יאוחר מ אל, שבו ניתן להשתמש תשלום ראשוןל שובר מצ"ב :באמצעות שוברי תשלוםתשלום  .ב
הפרשי  ישלח בתוספת . תשלום אחרון  0.0/01/.01ותשלום שני לתשלום עד לתאריך  0/02...02

גם ב' ניתן לבצע -וינים בסעיפים א' וצאת התשלומים המ . 0/01חודש מאי סוף הצמדה לקראת 
לכיסוי  טיפולהשימוש בדרך זו המכון גובה דמי על  .דרך עמדת המידע האישית  בכרטיס אשראי

 מצ"ב בהמשך.על ההליך מפורט הסבר הוצאותיו. 

 8 התשלומים צמודים למדד המחירים לצרכן(:)שימו  שוברים להלן הפירוט למשלמים ב     
 

תשלום 
 מס'

 הערות גובה התשלום מועד אחרון בתשלום

 מתלמידי שנה א' תקוזז המקדמה ,7814 14.24.0214 1

0 15.20.0215 78144  

  148247 רי שכ"לסה"כ שוב 

 תשלום זה יכלול את הפרשי ההצמדה לא ידוע 14.25.0215 2
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אופציה נוספת לתשלום היא באמצעות כרטיס  – עד שלושה תשלומים באמצעות כרטיס אשראי .ג
. תשלום זה יכול להתבצע רק בעמדת המידע . תשלום זה כולל דמי טיפול ושרותי מחשב . דמי אשראי 

תשלומים .  3עבור שכ"ל מלא . ניתן לפרוס את התשלום באשראי עד  ₪ 015 -ול המרביים הם כהטיפ
תינתן רק למשלמים תשלום אחד .  02../.02 -משכר הלימוד הניתנת  עד ה 0.1%ההנחה בגובה 

 הנחיות בדבר אופן ביצוע תשלום באשראי ניתן לראות בעמדת המידע לסטודנט .

 /-לכל חודש ב /0-בכופס למילוי ולהחתמה בבנק. כל תשלום יבוצע רצ"ב ט .תשלום בהוראת קבע .ד
הוראת הקבע תחול לכל תקופת הלימודים . )למעט תשלומים החלים בשבת או בחג( תשלומים
 העוקבת .

 
 

 לידיעתכם: 
תימנע האפשרות ללא פירעון התשלומים עמדת המידע האישית באתר המכון תהיה חסומה ומהסטודנט  .א

 מערכת השעות האישית, לצפות בציונים או לבצע פעולות שונות.ולא ניתן יהיה לצפות ב להירשם לקורסים
מספר שנות הלימוד התקניות  Xסכום התשלום המזערי ללומדים לפי התכנית המלאה הוא שכ"ל שנתי  .ב

 לתואר )גם אם הסטודנט סיים את לימודיו בזמן קצר יותר(.
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