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סטודנטים יקרים

בשם	הסגל	האקדמי	והמנהלי	של	HIT המכון	הטכנולוגי	חולון,	אני	מברך	אתכם	ומאחל	לכם	שנת	לימודים	

מהנה,	פורייה	ורבת	הישגים.

גם	בשנה	האקדמית	החדשה	המכון	שם	דגש	על	מצוינות	ואיכות	בהוראה	ובמחקר,	ומעמיד	במרכז	העשייה	

את	השירות	לסטודנט.	המכון	רואה	חשיבות	רבה	בשותפות	המפרה	עם	גורמי	תעשייה	בתחומי	הטכנולוגיה	

השונים.	בנוסף	מעמיד	המכון	לרשות	הסטודנטים	את	היחידה	להכוון	תעסוקתי	המעניקה	שירותי	השמה	וגיוס,	

ומסייעת	לסטודנטים	ולבוגרים	להשתלב	בשוק	העבודה	ובתעשייה.

תמיכה	בסטודנט	באמצעות	מלגות	נמצאת	בראש	סדר	העדיפויות	של	המכון,	וגם	השנה	נפעל	במרץ	בעזרת	

הסטודנטים,	 של	 הגבוה	 בשיעור	 גאים	 אנו	 המלגות.	 תקציב	 את	 להגדיל	 כדי	 המכון,	 וידידי	 תעשייה	 גורמי	

הזוכים	במלגות	סיוע	ובמלגות	הצטיינות.	כמו	כן,	נמשיך	להפעיל	שיעורי	תרגול	ותמיכה	מיוחדים	לסטודנטים	

המתקשים	במקצועות	הליבה	השונים.

ונספק	לכם	את	כל	 ומיוחדת,	 נעימה	 חוויה	 אנו	פועלים	ללא	לאות	לכך	שתקופת	הלימודים	תהווה	עבורכם	

התשתיות	הדרושות	כדי	שתוכלו	למצות	את	מלוא	יכולותיכם	במסגרת	הלימודים.

בברכת	שנת	לימודים	פוריה,
פרופ‘ גדי גולן, נשיא המכון
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הידעת?

המכון	הוקם	בשנת	1969	והוא	אחד	מן	המוסדות	האקדמיים	הוותיקים	בישראל. 	l

שכר	הלימוד	במכון	הוא	אוניברסיטאי. 		l

במכון	לומדים	כ-3,600	סטודנטים	לתואר	ראשון	ושני. 		l

ופרויקטים	 תעסוקתי	 הכוון	 פסיכולוגי,	 ייעוץ	 מלגות,	 המציע:	 הסטודנטים	 לרווחת	 מדור	 פועל	 במכון	 		l

למעורבות	חברתית	בקהילה.	החל משנת הלימודים הנוכחית יפעל מרכז חדש לנגישות אקדמית, 
שיאפשר לסטודנטים בעלי נכות/לקות למידה לקבל שירותי תמיכה מותאמים.
המכון	נכלל	ברשימת	המוסדות,	המכשירים	סטודנטים	במסגרת	העתודה	האקדמית. 		l

המכון	מציע	שירות	גישה	סלולרית	המאפשר	הפיכת	טלפון	נייד	למחשב	כף	יד,	שירותי	רשת	אל-חוטיים,	 		l

צפייה	במחברות	הבחינה	מכל	מחשב	והקשה	ממוחשבת	של	ערעורים.	הסטודנטים	במכון	זכאים	לקבל	
תוכנות	Microsoft ללא	תשלום!

כך	מספר	תכניות	 ומפעיל	לשם	 גבוהה	 לרכוש	השכלה	 אותם	 ומעודד	 המכון	תומך	בתושבי	הפריפריה	 		l

מיוחדות.

המכון	הוא	המוסד	האקדמי	היחיד	בישראל,	המעניק	את	התארים	הבאים: 		l

תואר	ראשון	בניהול	טכנולוגיה	).B.Sc(		|	תואר	ראשון	בטכנולוגיות	למידה	).B.A(		|	תואר	מוסמך	בניהול	
.)M.Design(	משולב	בעיצוב	שני	תואר	|		)M.Sc.(	טכנולוגיה

במכון	קיים	מסלול	לימודים	גמיש,	המאפשר	שילוב	לימודים	ועבודה. 		l

המכון	מתנהל	באופן	ירוק	והוכר	על	ידי	המשרד	להגנת	הסביבה	כקמפוס	ירוק. 		l
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מינהל הסטודנטים

מינהל	 יחידות	 להלן	 בסטודנטים.	 הקשורים	 הנושאים	 למכלול	 האחראי	 מנהלי,	 גוף	 הינו	 הסטודנטים	 מינהל	
הסטודנטים:

המרכז לייעוץ ולהרשמה
מזכירות אקדמית )תואר ראשון(

מזכירות לימודי מוסמכים )תואר שני(
המדור לרווחת הסטודנטים הכולל:

יחידה	לסיוע	כלכלי,	סיוע	במלגות	ותכניות	מיוחדות 	l

יחידה	להכוון	תעסוקתי 		l

מרכז	לנגישות	אקדמית	לבעלי	צרכים	לימודיים	ייחודיים 		l

שירותי	ייעוץ	לסטודנטים 		l

היחידה	למעורבות	חברתית 		l

מדור שכר לימוד 
מדור בחינות

מוקד שירות לסטודנט

שימו לב,	בכל	שאלה	אקדמית	יש	לפנות	תחילה	למזכירות	הפקולטה/מחלקה.	במידה	שלא	יימצא	פיתרון,	יש	
לפנות	למזכירות	האקדמית	במינהל	הסטודנטים.
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טלפונים ודואר אלקטרוני של מינהל הסטודנטים

בניין 5, קומה 2
ראש מינהל הסטודנטים ד“ר מיכל סלע 

michals@hit.ac.il 	03-5026552 חדר	204		 	

מנהלת המרכז לייעוץ ולהרשמה שרה בר 
bars@hit.ac.il 	03-5026557 חדר	211	א‘		 	

רכזת אקדמית ללימודי מוסמכים - שושי בן-יוסף 
הנדסת חשמל, ניהול טכנולוגיה ועיצוב משולב

shoshi@hit.ac.il 	03-5026686 חדר	205		 	

הדרך	המומלצת	והמהירה	ביותר	להתקשרות	למינהל	הינה	באמצעות	הדוא“ל	-	כך	ישמר	תעוד	הפנייה.
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מינהל הסטודנטים - המדור לרווחת הסטודנטים

מלגות - המכון	מעניק	מיגוון	רחב	של	מלגות	בשיתוף	קרנות,	תורמים	וגורמי	תעשייה.
סטודנטים	שאושרה	להם	מלגה,	ישולבו	בפעילויות	חברתיות	למען	הקהילה	ויפעלו	בהיקף	שעות	-	כתלות	

בגובה	המלגה.	רכזת התחום - בשמת שלום-טוצ‘ין.

שירות	 של	 לקיצור/דחייה	 בקשה	 בהגשת	 מסייע	 הסטודנטים	 מינהל	  - למילואים  למגויסים  סיוע 
מילואים	)עפ“י	הנחיות	ולת“ם(	וכן,	מסייע	בקבלת	הטבות	לאחר	שירות	המילואים,	על	פי	“אמנת	הסטודנט	

המשרת	במילואים“.	רכזת התחום - בשמת שלום-טוצ‘ין.

תכניות מיוחדות - המכון	תומך	ומעודד	את	תושבי	הפריפריה	לרכוש	השכלה	גבוהה	ומפעיל	לשם	כך	
מספר	תוכניות.	רכזת התחום - מיכל זכריה.

המרכז לנגישות אקדמית - מסייע	לסטודנטים	עם	מוגבלות	להתמודד	בהצלחה	עם	הלימודים.
המכון	מעמיד	לרשות	הסטודנטים	מערך	תמיכה	הכולל	מרכז	תמיכה	לבעלי	לקויות	למידה,	תמיכה	ריגשית,	

סדנאות	להפגת	חרדת	בחינות	וכו‘,	ניתן	לפנות	גם	בכל	בעיה	אישית	אחרת.
רכזות התחום - מיכל זכריה ושירי ויסוקר.

מעורבות חברתית - סטודנטים	מוזמנים	להשתלב	במיגוון	פרויקטים	חברתיים	נושאי	מלגות.
רכזת התחום - יפעת רוזנטל - כהן.
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היחידה להכוון תעסוקתי

בניין 5, קומה 2
liatb@hit.ac.il   03-5026805 רכזת התחום  ליאת בלבן 

היחידה	להכוון	תעסוקתי	מסייעת	לסטודנטים	ולבוגרים	להשתלב	בשוק	העבודה	בתעשייה.
היחידה	מקיימת	קשרי	עבודה	ענפים	עם	חברות	מובילות	במשק,	בתחומי	הטכנולוגיה	והעיצוב.

ברחבי	הקמפוס	 מודעות	 בלוחות	 מודעות	 -	פרסום	משרות	באמצעות	הצבת	 פרסום הצעות עבודה	
)בניין	5	ו-6(,	באתר	המכון,	ודיוור	משרות	חמות.

ובוגרים	לבין	מעסיקים	פוטנציאליים,	נערכים	מספר	 בין	סטודנטים	 מפגשי זרקור	-	מפגשי	תעסוקה	
פעמים	במהלך	השנה	לצורך	היכרות	הדדית,	חלוקת	מידע	וגיוס	לתעסוקה.

איתור מועמדים ייחודיים	-	איתור	והפניית	סטודנטים	ובוגרים	על	פי	דרישות	ייעודיות	מהתעשייה,	
והפניית	סטודנטים	מצטיינים	על	פי	בקשת	מעסיקים.

יריד תעסוקה שנתי	-	מתקיים	פעם	בשנה	בקמפוס	המכון.	במהלך	היריד	מתקיים	מפגש	בין	סטודנטים	
ובוגרים	לבין	נציגי	חברות	והוא	נועד	לסייע	בגיוס	כוח	אדם.	

מפגש מעסיקים מעצבים	-	במסגרת	תערוכת	הבוגרים	של	המחלקה	לעיצוב,	המעסיקים	מוזמנים	
להתרשם	מן	התערוכה	ולקלוט	בוגרים	בתחילת	דרכם.

ייעוץ והדרכה	-	היחידה	מציעה	ייעוץ	אישי	לסטודנטים	ולבוגרים,	ומקיימת	סדנאות	לכתיבת	קורות	חיים,	
הכנה	ל	ניהול	קריירה,	למבחני	מיון	אישיותיים	ושכליים,	וכן	למרכזי	הערכה.
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טלפונים ודואר אלקטרוני של המדור לרווחת הסטודנטים

בניין 5   קומה 2  

מנהלת המדור ד“ר מיכל סלע 
michals@hit.ac.il 	03-5026552 חדר	204		 	

bosmatst@hit.ac.il 	03-5026637 חדר	208		 בשמת שלום-טוצ‘ין 

shiriv@hit.ac.il 	03-5026817 חדר	210		 שירי ויסוקר 

liatb@hit.ac.il 	03-5026805 חדר	202		 ליאת בלבן 

yifatr@hit.ac.il 	03-5026882 חדר	202		 יפעת רוזנטל-כהן 

בניין	1,	קומה	2

michalz@hit.ac.il 	03-5026772 חדר	201		 מיכל זכריה  

לתאום	פגישה	נא	ליצור	קשר	באמצעות	הדוא“ל	או	הטלפון
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המרכז לייעוץ ולהרשמה

טל: 03-5026777 או 6404* חדר 211,   בניין 5   קומה 2 

16:30-08:30 ימים א‘-ה‘  קבלת קהל: 

מנהלת המרכז שרה בר 
bars@hit.ac.il 	03-5026557 	

eliyug@hit.ac.il 	03-5026705 גלית אליהו		

st_rachel@hit.ac.il 	03-5026842 רחל חננאל 

inbaly@hit.ac.i 	03-5026783 ענבל יעקב 

zmirab@hit.ac.il 	03-5026596 זמירה בקשי 

limudim@hit.ac.il ניתן	להפנות	שאלות	למרכז	גם	באמצעות	כתובת	הדוא“ל:	
mdesign@hit.ac.il	או msc@hit.ac.il	:הדוא“ל	כתובת	באמצעות	שני	לתואר	קבלה	לגבי	שאלות

לתאום	פגישה	נא	ליצור	קשר	באמצעות	הדוא“ל	או	הטלפון
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טלפונים ודואר אלקטרוני של המזכירות האקדמית

טל‘:  03-5026666 )שלוחה 3 ואח“כ שלוחה 1( חדר 204-207  בניין 5  קומה 2 

 13:30-09:00 ימים א‘-ה‘  קבלת קהל: 

הפקולטה למדעים, הפקולטה להנדסת חשמל שנה א‘ והמחלקה לאנגלית מרים צ‘רץ 
st_miryam@hit.ac.il 	03-5026551 חדר	207		 	

הפקולטה להנדסת חשמל שנים ב‘-ד‘ אילנית דובלרו 
st_ilanit@hit.ac.il 	03-5026553 חדר	207		 	

הפקולטה לעיצוב והמחלקה למדעי המחשב אהובה אורן 
st_ahuva@hit.ac.il 	03-5026554 חדר	207		 	

הפקולטה לניהול טכנולוגיה, המחלקה לטכנולוגיות למידה, יהודית לוי 
המחלקה למתמטיקה שמושית והמחלקה ללימודים כלליים

st_yudit@hit.ac.il 	03-5026512 חדר	207		 	



מוקד השירות של המזכירות האקדמית במינהל הסטודנטים

טל‘: 03-5026810 חדר 207  בניין 5  קומה 2 

19:00-13:30 ימים א‘-ה‘  קבלת קהל: 
12:00-08:00 יום ו‘   

רכזות	המחלקה	ישמחו	להשיב	על	כל	שאלה	הנוגעת	לסדרי	ההוראה	והלימודים	בתוך	המחלקה.	שעות	
של	 האינטרנט	 ובאתרי	 המחלקה	 של	 המודעות	 בלוח	 מתפרסמות	 המחלקה	 רכזות	 של	 הקהל	 קבלת	

המחלקות.

יועצים אקדמיים - בכל	מחלקה	עומדים	לרשותכם	יועצים	אקדמיים,	שהם	אנשי	סגל	ומרצים	מנוסים,	
אשר	ישמחו	להשיב	על	שאלות	בנוגע	לתכנית	הלימודים	ולתכניה,	להתקדמות	בלימודים	ולתכנון	מערכת	

השיעורים	האישית.

ליצירת	קשר	עם	היועצים	האקדמיים,	אנא	הפנו	בקשה	לרכזת	המחלקה,	או	לדף	המחלקה	הרלוונטית	
באתר	המכון.
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מזכירויות לימודי תואר ראשון

הנדסת חשמל - בניין 5, קומה 2
zedaka_i@hit.ac.il 	03-5026631 חדר	231		 ראש	מינהל	הפקולטה	 איציק בעל צדקה 

tovit@hit.ac.il 	03-5026706 חדר	235		 רכזת	חשמל	ואלקטרוניקה	 טובית רוטשס 
estyt@hit.ac.il 	03-5026690 חדר	236		 רכזת	הנדסת	תקשורת	 אסתי טל 

ניהול טכנולוגיה - בניין 1, קומה 6
ilanab@hit.ac.il 	03-5026744 חדר	613		 רכזת	הפקולטה	 אילנה בן-נון 

טכנולוגיות למידה - בנין 5, קומה 1
yardenas@hit.ac.il 	03-5026612 חדר	133		 רכזת	המחלקה	 ירדנה סנקר 

מדעים - בניין 8, קומה 4
רכזת	הפקולטה	והמחלקה	למתמטיקה	שימושית רויטל בן יאיר 

rvital@hit.ac.il 	03-5026560 חדר	422		 	 	

danitm@hit.ac.il 	03-5026528 חדר	421		 רכזת	מדעי	המחשב	 דנית ממרוד 
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עיצוב - בניין 6, קומה 4
ariela@hit.ac.il 	03-5026711 חדר	416		 רכזת	תקשורת	חזותית	 אריאלה רנקביץ 

leak@hit.ac.il 	03-5026816 חדר	416		 רכזת	עיצוב	תעשייתי	 לאה קריכלי 
hemdac@hit.ac.il 	03-5026851 חדר	416		 רכזת	עיצוב	פנים	 חמדה כהן 

לימודים כלליים ולימודי אנגלית - בניין 5, קומה 3
st_dalya@hit.ac.il 	03-5026660 חדר	310		 רכזת	 דליה שטיין 

הנדסת חשמל - בניין 5, קומה 2
רכזת	לימודי	מוסמכים	ומזכירת	דקאן מירי אסיאס 

 miria@hit.ac.il 	03-5026800 חדר	230		 	 	

ניהול טכנולוגיה - בניין 1, קומה 6
st_eti@hit.ac.il 	03-5026836 חדר	612		 רכזת	לימודי	מוסמכים	 אתי חכים 

עיצוב - בנין 6, קומה 4
shalev_r@hit.ac.il 	03-5026862 חדר	417		 רכזת	לימודי	מוסמכים	 רונית שלו 

מזכירויות לימודי תואר שני
15



ספריית המכון

ספריית המכון על שם בינה ונתן רוטנשטרייך, בניין 5, קומה 3

13:00-09:00 20:00-09:00;   ויום ו‘  ימים א‘-ה‘  שעות פתיחה: 
מנהלת הספרייה		03-5026545	 מיכל חיל 

מדור יעץ:	03-5026548 מדור ההשאלה					03-5026547	 	
האוסף	כולל	ספרי	לימוד	וספרי	עיון	מקצועיים	בתחומי	הלימוד	בהם	עוסק	המכון,	 אוסף הספרייה - 

כתבי-עת,	מאגרי	מידע	אלקטרוניים,	ופרויקטי	גמר.
קטלוג הספרייה - קטלוג	ממוחשב,	המנוהל	באמצעות	תוכנת	“אלף“,	ומאפשר	חיפוש	פשוט	על	ידי	

כותר,	מחבר	או	נושא	לקבלת	מידע	על	כל	אחד	מהפרטים	הנמצאים	בספרייה.
אתר הספרייה - הכניסה	לאתר	הספרייה	היא	דרך	אתר	המכון	או	דרך	גוגל.	באתר	ניתן	לעיין	בקטלוג	
הספרייה,	לבדוק	מצב	השאלות,	להאריך	את	תוקפן,	להזמין	פריטים	מושאלים,	למצוא	מאמרים	דרך	מאגרי	

המידע	האלקטרוניים	שברשות	המכון,	להתעדכן	בספרות	חדשה,	ולקבל	ייעוץ	מן	הספרנית	במדור	יעץ.
השאלת ספרים - ההשאלה	בהצגת	כרטיס	סטודנט,	המשמש	גם	ככרטיס	קורא	המונפק	על	ידי	אגודת	

הסטודנטים.
אולם הקריאה - באולם	הקריאה	נמצאים	לרשותך	דלפקי	ההשאלה	והיעץ,	מחשבים	לחיפוש	בקטלוג	
ובאינטרנט,	חדרים	)“אקווריומים“(	המאפשרים	עבודה	ושיח	קבוצתי,	פינת	“זולה“	המאפשרת	עיון	תוך	

כדי	מנוחה	והתרגעות,	צורבים,	סורקים	ומכונות	צילום.
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מרכז המחשבים

03-5026541 מוקד תמיכה  בניין 3, קומה 1 
03-5026535 סמנכ“ל למחשוב ומערכות  גל שטיינהרט 

המרכז	מציע	שירותים	מתקדמים	ומקוונים	לרווחת	הסטודנט,	כל	השירותים	ניתנים	בחינם!
ציון	 על	 ערעור	 להגשת	 המכון,	אפשרות	 באתר	 בבחינות	 צפייה	 	- שירותים אקדמיים ממוחשבים	

.SMS-וב	המידע	בעמדת	מתקבלת	הערעור	תוצאת	ועוד.	ומהירה	נוחה	בצורה
עמדת מידע וירטואלית ממוחשבת	-	בעמדה	מצוי	מידע	אישי	רב	הכולל:	ציונים,	מערכת	שעות,	

חיובים	ואישורי	שכר	לימוד,	אישורי	לימודים,	לוחות	בחינות	אישיים,	מאזן	חובות	אקדמיים,	ועוד.
מערכת הודעות סלולריות	-	מערכת	העברת	הודעות	לטלפון	הנייד	מעבירה	מידע	על	ביטולי	שיעור,	

שינוי	בחדרים,	ציוני	מבחנים	ועוד.
שירותי רישום והקלדת מערכת ממוחשבת באמצעות האינטרנט	-	הקלדת	מערכת	השעות	
בסמסטרים	השונים	ובחירת	הקורסים	נעשית	בדרך	נוחה	וקלה,	ובאופן	ממוחשב	מעמדת	המידע	לסטודנט	

)כניסה	דרך	עמוד	הבית	של	אתר	המכון(.
תוכנת התקנת	 	- המכון	 של  הדואר  לשרתי  ניידים  טלפון  ומכשירי  יד  כף  מכשירי  חיבור 
הנייד. לטלפון	 ישירות	 ואנשי	קשר	 פגישות	 יומני	 דוא“ל,	 וקבלת	 ללא	תשלום,	 	Mail For Exchange

תוכנות	Microsoft	לסטודנטים	-	ניתנות	ללא	תשלום	לשימושם	הטוב	של	הסטודנטים.
להורדת אפליקציות חדשות ושימושיות לסטודנטים - פנו לעמוד האחרון
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אגודת הסטודנטים

aguda10@gmail.com       03-7283300      1 בניין 5   קומה
אגודת	הסטודנטים	מסייעת	לסטודנטים	במכון,	במישורים:	האקדמי,	החברתי	והתרבותי.	אגודת	הסטודנטים	
היא	חלק	בלתי	נפרד	מחיי	הסטודנט	ומהחיים	האקדמיים,	והיא	פועלת	לשיפור	מיגוון	השירותים	ויעילותם.
שירותי האגודה	-	חברי	האגודה	זכאים	למיגוון	שירותים,	כגון:	בנק	בחינות,	ספרים	וסיכומי	שיעור	של	
ייצוג	בוועדות	 ייצוג	בוועדות	משמעת,	 סטודנטים	מצטיינים	מכל	השנים	ומתוך	מיגוון	רחב	של	קורסים,	
האגודה	 וכו‘.	 מבחנים	 לפני	 ומרתונים	 תגבור	 שיעורי	 ממילואים,	 השבים	 לסטודנטים	 הטבות	 אקדמיות,	
תומכת	בתרבות	הפנאי	באמצעות	הנחות	להצגות	ולמופעים,	לחוגים	ולפעילויות	ספורט.	בנוסף,	האגודה	

משכירה	תאי	אחסון	במחיר	נמוך	ומחלקת	מלגות	לחבריה.
מסיבת	 שנה,	 פתיחת	 הפנינג	 כגון:	 ותרבותיים,	 חברתיים	 אירועים	 מפיקה	 האגודה	 	- אירועי האגודה	
פורים,	יום	הסטודנט,	הרצאות	מעניינות,	הופעות	אמנים,	ואף	מארגנת	משלחות	וחילופי	סטודנטים	לחו“ל.

חנות לשימוש הסטודנטים	-	האגודה	מפעילה	חנות	ובה	ציוד	ללימודי	עיצוב,	חנות	מכשירי	כתיבה	
וציוד	משרדי,	ומכון	צילום.	

כולל	עדכונים	שוטפים,	הטבות	לחברי	 האגודה באינטרנט	-	אתר	האינטרנט	של	אגודת	הסטודנטים	
האגודה,	הודעות	חשובות,	מאגרי	דירות	ורכב,	לוח	דרושים	ועוד.

18



משה רוזין, מנהל המכינה,  בניין 5  קומה 1      03-5026683/707     
המכינה	הקדם-אקדמית	במכון	פועלת	בסיוע	ובשיתוף	של	משרד	החינוך	והקרן	לקליטת	חיילים	משוחררים	

במשרד	הביטחון.
את	 לשפר	 מלאה,	 בגרות	 לתעודת	 לימודיהם	 את	 להשלים	 המעוניינים	 לתלמידים	 מיועדת	 המכינה	
ו/ במתמטיקה	 והשלמה	 ריענון	 במכינות	 לימודים	 מאפשרת	 המכינה	 בנוסף	 לשדרגם.	 או	 הבגרות	 ציוני	
הכנה	לבחינה	 קורסי	 נלמדים	 במכינה	 כן	 כמו	 במכון.	 אקדמיים	 ללימודים	 להתקבל	 במטרה	 בפיזיקה,	 או	

הפסיכומטרית	ולמבחן	אמי“ר.	

משה רוזין, מנהל המכינה,  בניין 5  קומה 1      03-5026794/709     
היחידה	ללימודי	חוץ	מציעה	מיגוון	תכניות	לימוד	והשתלמויות	בתחומי	ההתמחות	של	המכון,	ומאפשרת	

לקהל	הרחב	להתמחות	בלימודים	מקצועיים	במסגרת	לימודי	תעודה,	ברמה	גבוהה	במיוחד.
תכניות	הלימוד	נגזרות	מההתמחויות	האקדמיות	של	הפקולטות	במכון.

במסגרת	היחידה	אפשר	ללמוד	בתכניות	לימוד	בתחומים:	עיצוב	מוצר,	עיצוב	פנים,	עיצוב	תקשורת	חזותית,	
פיתוח	וניהול	הדרכה,	ניהול	פרויקטים,	פיתוח	אפליקציות	לרשת	ולאנדרואיד	ועוד.	כמו	כן	מפעילה	היחידה	
תוכנית	העשרה	לבתי-הספר	וקורס	הכנה	לפסיכומטרי.	בנוסף	היחידה	מפעילה	מכינות	לעיצוב,	המיועדות	

למועמדים	המבקשים	להתקבל	לבתי	הספר	הגבוהים	לעיצוב.

מכינה קדם-אקדמית

היחידה ללימודי חוץ
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HIT מכון	טכנולוגי	חולון	הוכר	על	ידי	המשרד	להגנת	הסביבה	כקמפוס	ירוק.
המכון	מקיים	בתחום	הירוק	מספר	רב	של	פעילויות:

חיסכון באנרגיה	-	חיישני	נוכחות	בכיתות,	כיתות	חכמות,	נורות	חסכוניות,	מכשירים	וציוד	חסכוניים.

-	רכישת	מיכלי	הדחה	דו	כמותיים,	מערכת	לניצול	מי	מרזבים	וצמחייה	חוסכת	מים. חיסכון במים	

-	במכון	פזורים	מיכלי	הפרדת	פסולת: הפרדת פסולת		
נייר	-	במשרדים	ובבניינים.

סוללות	-	קומת	הכניסה	בכל	הבניינים.
דיסקים	-	קומת	קרקע	בניין	3.

פסולת אלקטרונית	-	בצמוד	למזח	)	בניין	4(.
בקבוקים ופחיות	-	קפיטריה	וברחבות	בין	הבניינים.

קמפוס ירוק
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בואו נשמור יחד על איכות החיים בקמפוס

בעת	הכניסה	לקמפוס,	יש	להקפיד	ולהזדהות	לפני	השומרים,	ולהציג	תיקים	או	חפצים. 		l

על	פי	החוק	ועל	פי	נוהלי	המכון	חל	איסור	מוחלט	לעשן	במבני	הקמפוס. 		l

אין	להיכנס	עם	דברי	מאכל	ושתייה	לכיתות	הלימוד,	למעבדות	ולספרייה. 		l

הרכיבה	על	אופניים	אסורה	בשבילי	הקמפוס.	יש	להחנות	את	האופניים	במתקני	החנייה	המיועדים	 		l

לכך	בלבד.
אין	להיכנס	לסדנאות	ולמעבדות	ללא	אישור	הגורמים	המוסמכים	במכון	ויש	לשמור	על	כללי	הבטיחות	 		l

בעת	העבודה	בסדנאות	ובמעבדות.
חשוב	לשמור	על	עירנות	בכל	הקשור	לחפצים	חשודים. 		l

במקרה	של	חשד	לחפץ	חשוד	או	למפגע	במכון	נא	להתקשר	לטלפונים	הבאים:
טל‘	פנימי		6710	 	03-5026710 בניין	1	 המרכז הלוגיסטי 
טל‘	פנימי		6600 	03-5026600 בניין	1	 טלפון ישיר לעמדת השומר	
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קווי התחבורה המגיעים אל המכון

2,	2א',	4,	76,	99,	87,	89,	271-	)קרית	שרת	חולון(,	4,	5,	20	-	בי"ח	וולפסון. מחולון: 
2,	2א',	71,	75,	95		-	)קניון	הזהב(,	20	-	)ת.מרכזית	הישנה(. מראשל"צ:  

מבת-ים:  2א',	43
מאזור:  95,	99

406	,404 מירושלים: 
מתל-אביב והמרכז:

3	-	אלנבי.
43	-	אוניברסיטת	בר	אילן,	מחלף	חולון,	עיריית	חולון.

71,	271	-	אונ'	ת"א,	ס.	הקיבוצים,	בבלי,	ת.רכבת	מרכז,	ק.עזריאלי,	ת.מרכזית	החדשה,	
צומת	חולון,	הופיין.

75,	76	-	ק.עתידים,	אבא	הלל,	ת.רכבת	מרכז,	ת.עזריאלי,	ת.מרכזית	החדשה,	צומת	חולון,	
חנקין.

89	-	ק.עתידים,	רכבת	האוניברסיטה	)ת"א(,	ת.מרכזית	החדשה,	צומת	חולון,	הופיין.
קווים המגיעים לקרבת המכון, ומחייבים החלפת אוטובוס או הליכה קצרה ברגל	-	

	171	,289	189	,143

חדש!  ניתן להגיע למכון גם ברכבת! יש לרדת בתחנת צומת חולון או יוספטל
ומשם להגיע למכון בקווי אוטובוס: מצומת	חולון	-	43,	71,	271	,	75,	76,	89;	מיוספטל	-	2א',	99.

22



23

כניסה למאגרי מידעכניסה לסירטוןכניסה לקטלוג

apple  עבורandroid  עבור

אפליקציית	לרנטHit	משלבת	בין	מידע	אקדמי	אישי	של	שלכם	הסטודנטים,	

לבין	רשת	חברתית-מכונית	סגורה,	במיוחד	עבורכם!

אפליקציות	הספרייה:

אפליקציות חדשות לשימושכם
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איכות ומצוינות


