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אני שמח לברך אתכם עם הצטרפותכם למשפחת  HITמכון טכנולוגי חולון ,המקום בו יוצרים את העתיד!
המכון הינו אחד המוסדות המובילים והדינמיים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל .מאז הקמתו לפני כ 47 -שנים שוקד
המכון להכשיר מהנדסים ,מעצבים ,מדענים ואנשי טכנולוגיה ,המשתלבים  בהצלחה בתעשייה עתירת הידע בארץ ובעולם.
המכון מעודד מצוינות ושיתופי פעולה עם התעשייה ופועל להנגשת ההשכלה הגבוהה לכלל מגזרי החברה בישראל .
סגל המכון ,האקדמי והמנהלי כאחד ,רואה בכם ,הסטודנטים ,את מרכז העשייה ומעמיד לרשותכם מערך תמיכה מקיף
הכולל אמצעי הוראה מתקדמת ,מעבדות ומרכזי מחקר רב תחומיים ,ספריה עדכנית ונגישה מרחוק וכיתות לימוד חכמות.
במהלך לימודיכם ,נוודא כי  תרכשו כלים חדשניים לחשיבה יצירתית וליכולת עבודה בצוות תוך חתירה למצוינות ויצירתיות.
לרשותכם ,עומדים תמריצי עידוד ומלגות ,במטרה לאפשר לכם ללמוד במכון ובתמורה לקיים פעילות קהילתית התורמת
לשילוב המכון בקהילה ובסביבה.
במהלך לימודי התואר תזכו לליווי של מומחים מובילים מהתעשייה ,המשולבים באופן מעשי בפעילות האקדמית במכון
כמרצים ,יועצים ומנחי פרויקטים.
אני גאה בחברי הסגל האקדמי הנוטלים חלק פעיל במחקר ויצירה יישומיים בארץ ובחו”ל  וזוכים לעתים קרובות במימון
ובמענקים מקרנות תחרותיות יוקרתיות לאומיות ובינלאומיות.
אנו פועלים ללא לאות לכך שתקופת לימודיכם תהווה עבורכם חוויה אקדמית נעימה ומיוחדת ,ואנו נשמח לספק לכם את
כל הדרוש למיצוי מלא של יכולותיכם וכישוריכם בתקופת היותכם ב.HIT-
בסיום לימודיכם אתם עתידים להצטרף לכ 12,000-בוגרי המכון הטכנולוגי חולון אשר נקלטו בהצלחה בתפקידי מפתח
שונים במקומות עבודתם.
אני מאחל לכם חוויה לימודית מפרה והצלחה רבה בלימודיכם וזכרו -עבורכם אפילו השמיים אינם הגבול !
פרופ‘ אדוארד יעקובוב
נשיא
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הידעת?
כ 4,000-סטודנטים לומדים לתואר ראשון ולתואר שני.
 12,000בוגרים ומעלה המשולבים בתעשייה ,באקדמיה ובארגונים חברתיים
דקנאט הסטודנטים מעמיד מערך סיוע כלכלי מגוון ,מסייע לאוכלוסיות מיוחדות ,לבעלי צרכים ייחודיים
ולקויי למידה ,מפעיל מגוון של פרויקטים חברתיים ומסייע במציאת עבודה במקצוע.
המכון מוכר על ידי המשרד להגנת הסביבה כקמפוס ירוק וזוכה מדי שנה בפרסים בנושא.
במכון מספר מעבדות חדשניות בהן מתבצע מחקר בתחומים הבאים :אנרגיה חלופית ,ננו-חומרים
וננו-טכנולוגיה ,מרכז רובוטיקה ,מעבדת תלת ממד ,מעבדת ביג דאטה ,מרכז סייבר ומעבדת ארגונומיה.
בשנתיים האחרונות העניק המכון תואר לשם כבוד לשורה של אישים בולטים במשק ובחברה
הישראלית :לדורית בייניש  -נשיאת ביהמ"ש העליון בדימוס ,לפרופ' רות ארנון  -נשיאה לשעבר של
האקדמיה הלאומית  וכלת פרס ישראל למדעי הרפואה ,לתעשיין סטף וורטהיימר ,ליאיר סרוסי  -יו"ר
דירקטוריון בנק הפועלים וליהודית ברוניצקי  -מייסדת חברת "אורמת".
בתשע"ו העניק  HITאות הוקרה על מפעל חיים לנשיאה התשיעי של ישראל וזוכה פרס נובל מר
שמעון פרס ז“ל.
רשות המחקר ,הפיתוח וקשרי החוץ של המכון משתפת פעולה עם גופי מחקר ופיתוח בינלאומיים
באקדמיה ,במגזר הציבורי והעסקי ,נוטלת חלק במחקרים ויוזמות ,וזוכה במענקים למימון מחקרים
עתידיים.
במכון מתקיימים מדי שנה כנסים ,וימי עיון בהשתתפות חברות מובילות במשק ,אנשי אקדמיה מהארץ
ומהעולם ,נציגי ממשל וארגונים חברתיים .אירועים אלה פתוחים לקהל הרחב.

מערך ללימודי הסמכה ומוסמכים
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המערך ללימודי הסמכה ומוסמכים הינו גוף מנהלי ,האחראי למכלול הנושאים הקשורים בסטודנטים.
להלן יחידות המערך:
המרכז לייעוץ ולהרשמה
מדור שכר לימוד
דקנאט הסטודנטים (מדור רווחת הסטודנט):
 lהיחידה לסיוע כלכלי ,סיוע במלגות ותוכניות מיוחדות
 lמרכז לנגישות אקדמית לבעלי צרכים לימודיים ייחודיים
 lהיחידה למעורבות חברתית
 lהיחידה להכוון תעסוקתי
מזכירות אקדמית (תואר ראשון ושני) ומוקד שירות לסטודנט
מדור בחינות
טיפ :הדרך המומלצת והמהירה ביותר להתקשרות עם היחידות השונות הינה באמצעות הדוא“ל  -כך ישמר
תעוד הפנייה.
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המרכז לייעוץ ולהרשמה

בניין  5קומה 2
קבלת קהל:
מירי חן זקהים
גלית אליהו
איילה מנחה
יעקב ענבל

חדר  211טל 03-5026777 :או *6404
ימים א‘-ה‘ 16:30-08:30
03-5026557
מנהלת המרכז
03-5026705
רכזת ייעוץ ורישום
03-5026596
רכזת ייעוץ ורישום
03-5026783
רכזת ייעוץ ורישום

miri_za@hit.ac.il
eliyhug@hit.ac.il
ayalam@hit.ac.il
inbaly@hit.ac.il

ניתן להפנות שאלות למרכז גם באמצעות כתובת הדוא“לlimudim@hit.ac.il  :
לתאום פגישה נא ליצור קשר באמצעות הדוא“ל או הטלפון

מדור שכר לימוד
נתן כהן 		
יוליה למבז		

בניין  ,5קומה  2חדר 201
בניין  ,5קומה  2חדר 201

03-5026574
03-5026574

netnelc@hit.ac.il
julial@hit.ac.il

שכר הלימוד ב HIT-זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות וצמוד למדד המחירים לצרכן.
תנאי תשלום  -תשלום שכר לימוד יתבצע מראש בתשלום אחד בהנחה של  2.5%או בשישה תשלומים-
צמוד למדד המחירים ,ובהרשאה לחיוב חשבון בנק או בכרטיס אשראי דרך עמדת המידע האישית (על
השימוש בדרך זו יגבו דמי טיפול לכיסוי הוצאות) .פירוט נוסף באתר המכון “ -שכר לימוד”.

דקנאט הסטודנטים (מדור רווחת הסטודנט)
בשמת שלום טוצ’ין מנהלת המדור

בניין  ,5חדר 03-5026637 203
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bosmatst@hit.ac.il

היחידה למלגות ולסיוע כלכלי ולתוכניות מיוחדות
מלגות  -המכון מעמיד מערך סיוע כלכלי מגוון ,הן לסטודנטים מצטיינים והן לסטודנטים עם קשיים כלכליים:
קיימות מלגות מצויינות על סמך נתוני קבלה ,על בסיס מצב כלכלי ועל סמך פרויקטים חברתיים .בנוסף ,קיים
מערך מלגות נרחב מקרנות וגורמים חיצוניים .סטודנטים שאושרה להם מלגה ,ישולבו בפעילויות חברתיות
למען הקהילה.
רכזת סיוע כלכלי ומעורבות חברתית
יפעה בנר
melagot@hit.ac.il
03-5026679
בניין  5קומה   2
הסדרי מימון (הלוואות)  -המכון מעניק הסדרי מימון נוחים לסטודנטים באמצעות קרן שכ“ל.
03-9635856
לפרטים נוספים באתר קרן שכר לימוד:
 ,www.sachal.co.il/hitבדוא”לservice@sachal.co.il :
מדור רווחת הסטודנט נמצא בקשר קבוע עם קרן שכ”ל ומקפיד לעקוב אחר התנאים המוצעים.
תוכניות מיוחדות  -המכון תומך ומעודד את תושבי הפריפריה וצעירים עולים ויוצאי אתיופיה לרכוש השכלה
גבוהה ומפעיל לשם כך מספר תוכניות :אקדמיה פלוס ותוכניות לסטודנטים יוצאי אתיופיה ולאמהות חד
הוריות.
michalz@hit.ac.il
03-5026772
בניין  ,1קומת קרקע
מיכל זכריה רכזת התחום
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המרכז לנגישות אקדמית
בניין  ,1קומה קרקע
כחלק מתפיסה כוללת של המכון למתן הזדמנות למימוש הזכות הבסיסית לרכישת השכלה גבוהה ,נפתח
מרכז נגישות אקדמית .המרכז נותן סיוע לסטודנטים עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז ,סטודנטים
עם לקות שמיעה ,לקות ראייה ,עם מגבלות רפואיות וכאלה המתמודדים עם אתגרים נפשיים.
המרכז מהווה גוף תומך ומתווך לסטודנטים ,משלב ההרשמה ועד לסיום הלימודים ומציע את השירותים
הבאים :קהילה לומדת ותומכת ,תמיכה אקדמית ,טכנולוגיות מסייעות ללמידה ,הכוון תעסוקתי מותאם,
שירותי ייעוץ פסיכולוגי ,סדנאות למידה והתמודדות עם בחינות.
סטודנטים בעלי לקויות למידה מתבקשים להגיש אבחון שבוצע ב 5-השנים האחרונות .סטודנטים בעלי צרכים
יחודיים אחרים נדרשים להציג אישורים רפואיים רלוונטיים.
נא להגיש את האבחון והמסמכים מוקדם ככל האפשר החל מרגע הקבלה למכון ולתאם פגישה
אישית במרכז לנגישות אקדמית:
michalz@hit.ac.il 03-5026772

מיכל זכריה

אחראית מרכז הנגישות

יעל מזר-חאיק

רכזת סיוע לסטודנטים עם לקויות למידה yaelm@hit.ac.il 03-5026903

זוריק מקייבסקי רכז מרכז הנגישות

zorik@hit.ac.il 03-5026842
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היחידה למעורבות חברתית
בניין  ,5קומה 2
סטודנטים מוזמנים להשתלב במגוון פרויקטים חברתיים וקהילתיים נושאי מלגות.
ההשתתפות בפרויקטים מאפשרת לסטודנטים ליהנות ,נוסף ממלגה ,גם מעשייה חברתית משמעותית
וניסיון מקצועי בתחום הלימודים (תינתן עדיפות לסטודנטים משנה ב’).
ניתן להתעדכן באתר לגבי רשימת הפרויקטים.
רכזת סיוע כלכלי ומעורבות חברתית
יפעה בנר
meoravut@hit.ac.il 03-5026679
בניין  5קומה 2
		
היחידה להכוון תעסוקתי
בניין  5קומה 2
היחידה להכוון תעסוקתי מסייעת לסטודנטים ולבוגרים להשתלב בשוק העבודה על ידי סיוע בכתיבת קורות
חיים ,סדנאות ,יריד תעסוקה שנתי ועוד.
היחידה מקיימת קשרי עבודה ענפים עם חברות מובילות במשק ,בתחומי הטכנולוגיה והעיצוב ומזמינה
מעסיקים פוטנציאלים למפגשים עם הסטודנטים.
liatb@hit.ac.il
03-5026805
בניין  5קומה 2
ליאת בלבן
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מילואים  /נשים בהריון  /מקרים חריגים
סיוע למגויסים למילואים  -סיוע בהגשת בקשה לקיצור/דחייה של שירות מילואים (עפ“י הנחיות ולת“ם),
סיוע בקבלת הטבות לאחר שירות המילואים ,השלמות ,תגבורים ומועדי בחינה מיוחדים על פי הזכאות
ב“אמנת הסטודנט המשרת במילואים“ וכן ,מתן נקדות זכות אקדמיות למשרתים  21יום ברצף או  32יום
בשנה אקדמית.
liatb@hit.ac.il
03-5026805
בניין  5קומה 2
ליאת בלבן רכזת מילואים
סיוע לנשים בהריון  -נשים בהריון זכאיות לקבלת תמיכה ,התאמות לימודיות ,חופשה מהלימודים והתאמות
בדרכי היבחנות.
yaelm@hit.ac.il
03-5026903
בניין  1קומה קרקע
יעל מזר-חאיק רכזת התחום
מקרים חריגים  -במקרים חריגים כמו :אבל ,אשפוז ,מצבי משבר ועוד ,ניתן לפנות לסיוע למרכז הנגישות.
melagot@hit.ac.il
03-5026679
רכזת סיוע כלכלי בניין  5קומה 2
יפעה בנר

פרטי קשר לדקאנט הסטודנטים (מדור רווחת הסטודנט)
יפעה בנר

		
רכזת סיוע כלכלי ומעורבות חברתית
03-5026679
בניין  5קומה 2

ליאת בלבן

רכזת היחידה להכוון תעסוקתי
בניין  5קומה 2

03-5026805

מרכז לנגישות אקדמית
אחראית מרכז הנגישות ותוכנית אקדמיה פלוס
מיכל זכריה
בניין  1קומת קרקע 03-5026772
יעל מזר-חאיק

רכזת סיוע לסטודנטים עם לקויות למידה
בניין  1קומת קרקע   03-5026903

זוריק מקייבסקי

רכז מרכז הנגישות
בניין  1קומת קרקע

לתאום פגישה נא ליצור קשר באמצעות הדוא“ל או הטלפון

03-5026842

11

melgot@hit.ac.il
meoravut@hit.ac.il
liatb@hit.ac.il

michalz@hit.ac.il
yaelm@hit.ac.il
zorik@hit.ac.il
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המזכירות האקדמית ומוקד השירות לסטודנט

( 03-5026666שלוחה  3ואח“כ שלוחה )1
בניין  5קומה 		 2
yifatr@hit.ac.il
03-5026686
יפעת כהן-רוזנטל מזכיר אקדמי
moked-sherut@hit.ac.il
03-5026555
		
מוקד שירות
 08:30-19:00ויום ו’ 08:00-12:00
ימים א‘-ה‘
קבלת קהל:
רכזת לימודי מוסמכים  -הנדסת חשמל ,ניהול טכנולוגיה ,עיצוב משולב
שושי בן-יוסף
shoshi@hit.ac.il
03-5026686
בניין  ,5קומה 2
וטכנולוגיות למידה		

רכזות מחלקות אקדמיות ויועצים אקדמיים

רכזות מחלקות  -הרכזות במחלקות עומדות לרשותכם כדי להשיב על כל שאלה הנוגעת לסדרי ההוראה
והלימודים בתוך המחלקה .שעות קבלת הקהל של הרכזות מתפרסמות בלוח המודעות של המחלקה
ובאתר האינטרנט.
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.
שימו לב! בכל שאלה אקדמית יש לפנות תחילה למזכירות הפקולטה/מחלקה .במידה ולא יימצא פיתרון,
יש לפנות למוקד השירות במזכירות האקדמית.

מזכירויות לימודי תואר ראשון
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הפקולטה להנדסה  -בניין  ,5קומה 2
איציק בעל צדקה ראש מינהל הפקולטה חדר 231
רכזת לשכת דקאן הפקולטה
מירי אסיאס
חדר 230
רכזת תחומי אלקטרוניקה וזרם חזק
טובית רוטשס
חדר 235
רכזת הנדסת תקשורת וביו הנדסה
אסתי טל
חדר 236

03-5026631

zedaka_i@hit.ac.il

03-5026800

miria@hit.ac.il

03-5026706

tovit@hit.ac.il

03-5026690

estyt@hit.ac.il

אילנית דובלרו

03-5026553

st_ilanit@hit.ac.il

מרים צ‘רץ

03-5026551

st_miryam@hit.ac.il

הפקולטה לניהול טכנולוגיה  -בניין  ,1קומה 6
אילנה בן-נון סיסקל רכזת לשכת דקאן הפקולטה והתוכנית לתואר ראשון
ilanab@hit.ac.il
03-5026744
חדר 613
הפקולטה לטכנולוגיות למידה  -בניין  ,5קומה 1
חדר 135
רכזת הפקולטה
ירדנה סנקר

03-5026611

yardenas@hit.ac.il
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הפקולטה למדעים  -בניין  ,8קומה 4
דנית ממרוד-כהן רכזת לשכת דקאן הפקולטה למדעים 03-5026560
03-5026601
רכזת הפקולטה למדעים חדר 423
לאה שוחמי
רכזת המחלקה למדעי המחשב
אהובה אורן
03-5026554
חדר 421
רכזת המחלקה למדעי המחשב ותוכנית מצוינוער
מייטל סנקש
03-5027728
חדר 426

הפקולטה לעיצוב  -בניין  ,6קומה 4
חדר 416
עוזר דקאן
איליה לוי
עוזרת דקאן לעניינים אקדמים
חמדה כהן
חדר 416
אריאלה רנקביץ רכזת הפקולטה לעיצוב חדר 416
רכזת עיצוב תקשורת חזותית
לאה קריכלי
חדר 416
חדר 416
רכזת עיצוב פנים
רוני אברמסון
רכזת עיצוב תעשייתי חדר 416
מורן הלד

danitm@hit.ac.il
leas@hit.ac.il

st_ahuva@hit.ac.il
meitals@hit.ac.il

03-5026587

ilyale@hit.ac.il

03-5026851
03-5026711

hemdac@hit.ac.il
ariela@hit.ac.il

03-5026816
03-5026907
03-5026828

leak@hit.ac.il
ronia@hit.ac.il
moranh@hit.ac.il

לימודים כלליים ולימודי אנגלית  -בניין  ,5קומה 3
רכזת לימודים כלליים ולימודי אנגלית
דליה שטיין
03-5026660
חדר 314
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st_dalya@hit.ac.il

תואר שני
לימור הרמולין-סבן רכזת פיתוח וקידום בית הספר לתארים מתקדמים
03-5026852
בניין  ,1חדר 201

limorsab@hit.ac.il

מזכירויות לימודי תואר שני
הפקולטה להנדסה  -בניין  ,5קומה 2
רכזת לשכת דקאן הפקולטה ולימודי מוסמכים
מירי אסיאס
03-5026800
חדר 230

miria@hit.ac.il

הפקולטה לניהול טכנולוגיה  -בניין  ,1קומה 6
רכזת לשכת נשיא ולימודי מוסמכים
אתי חכים
חדר 612

03-5026836

st_eti@hit.ac.il

הפקולטה לעיצוב  -בניין  ,6קומה 4
רכזת לימודי מוסמכים חדר 416
חמדה כהן

03-5026851

hemdac@hit.ac.il

הפקולטה לטכנולוגיות למידה  -בניין  ,5קומת קרקע
חדר 134
אורנה אשל אביטל רכזת תואר שני

03-5026672

orna_a@hit.ac.il
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ספריית המכון על שם בינה ונתן רוטנשטרייך

בניין  ,5קומה 3
שעות פתיחה:
מיכל חיל

ימים א‘-ה‘ 24:00-09:00
מנהלת הספרייה
מדור ההשאלה

ויום ו‘ 13:00-09:00
michalch@hit.ac.il 03-5026545
 03-5026547מדור יעץ03-5026548 :

אוסף הספרייה  -האוסף כולל ספרי לימוד וספרי עיון מקצועיים בתחומי הלימוד בהם עוסק המכון ,כתבי-
עת ,מאגרי מידע אלקטרוניים ,ופרויקטי גמר.
קטלוג הספרייה  -קטלוג ממוחשב ,המנוהל באמצעות תוכנת “אלף“ ,ופלטפורמת חיפוש גוגלית “פרימו“
המאפשר חיפוש פשוט ומשולב בכל מאגרי הספרייה.
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 תעודת סטודנט.
אולם הקריאה  -באולם הקריאה נמצאים לרשותך דלפקי ההשאלה והיעץ ,מחשבים לחיפוש בקטלוג
ובאינטרנט“ ,חדר שקט“ לעבודה יחידנית שקטה ,פינת “זולה“ המאפשרת עיון תוך כדי מנוחה והתרגעות,
צורבים ,סורקים ומכונות צילום.

מרכז המחשבים
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03-5026541
מוקד תמיכה
בניין  ,3קומה 1
gals@hit.ac.il
03-5026535
סמנכ“ל למחשוב ומערכות
גל שטיינהרט
מרכז המחשבים מציע שירותים מהמתקדמים בארץ וכן מגוון שירותים מקוונים לרווחת הסטודנטים.
שירותים אקדמיים ממוחשבים  -צפייה בבחינות באתר המכון ,אפשרות להגשת ערעור על ציון בצורה
נוחה ומהירה ועוד .תוצאת הערעור מתקבלת בעמדת המידע וב.SMS-
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 .העמדה מאפשרת
ביצוע פועלות  ,עדכון פרטים והפקת אישורים עצמאית .
מערכת הודעות סלולריות  -מערכת העברת מידע אישי והודעות לטלפון הנייד כגון :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).
תוכנות לימוד ופיתוח  Microsoftלסטודנטים  -ניתנות ללא תשלום לשימושם הטוב של הסטודנטים
באמצעות תוכנית .Dream Spark
אינטרנט אל-חוטי חופשי בכל רחבי הקמפוס
להורדת אפליקציות שימושיות לסטודנטים  -פנו לעמוד האחרון
במכון מערכות המידע ומגוון שירותים מתקדמים בארץ ,אנו ממליצים להתעדכן בשירותים העומדים לרשותכם באתר מרכז המחשבים.
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אגודת הסטודנטים

בניין  5קומה 1
aguda10@gmail.com
03-7283300
יו“ר האגודה
עומרי שמחי
www.facbook.com/agudahit
עמוד פייסבוק		
שירותי האגודה  -חברי האגודה זכאים למגוון שירותים ,כגון :בנק בחינות ,ספרים וסיכומי שיעור של
סטודנטים מצטיינים מכל השנים ומתוך מיגוון רחב של קורסים ,ייצוג בוועדות משמעת ,ייצוג בוועדות
אקדמיות ,הטבות לסטודנטים השבים ממילואים ,שיעורי תגבור ומרתונים לפני מבחנים וכו‘ .האגודה תומכת
בתרבות הפנאי באמצעות הנחות להצגות ולמופעים ,לחוגים ולפעילויות ספורט .בנוסף ,האגודה משכירה תאי
אחסון במחיר נמוך ועוד.
אירועי האגודה  -האגודה מפיקה אירועים חברתיים ותרבותיים ,כגון :הפנינג פתיחת שנה ,מסיבת 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.
האגודה באינטרנט  -אתר האינטרנט של אגודת הסטודנטים כולל עדכונים שוטפים ,הטבות לחברי האגודה,
הודעות חשובות ,מאגרי דירות ורכב ,לוח דרושים ועוד.

המכינה הקדם-אקדמית
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בניין  5קומה 1
bars@hit.ac.il
03-5026567
		
שרה בר ,מנהלת המכינה
המכינה הקדם-אקדמית במכון פועלת בסיוע ובשיתוף של משרד החינוך והקרן לקליטת חיילים משוחררים
במשרד הביטחון.
המכינה מיועדת לתלמידים המעוניינים להשלים את לימודיהם לתעודת בגרות מלאה ,לשפר את ציוני הבגרות
או לשדרגם .בנוסף המכינה מאפשרת לימודים במכינות ריענון והשלמה במתמטיקה ,פיזיקה ,ויסודות
המחשב במטרה להתקבל ללימודים אקדמיים במכון או לרענן את החומר .כמו כן במכינה נלמדים קורסי
הכנה לבחינה הפסיכומטרית הנפתחים בינואר אפריל ויולי.

בית הספר ללימודי תעודה
בניין  5קומה 1
israelo@hit.ac.il 03-5026698/709
ישראל אוחנוב ,ראש בית הספר ללימודי תעודה
ביה”ס ללימודי תעודה מציע מגוון תוכניות לימוד והשתלמויות בתחומי ההתמחות של המכון ,ומתאים גם
לאנשים עובדים .תחומי הלימוד :עיצוב ,צילום ,פיתוח וניהול הדרכה ,ניהול פרויקטים ,פיתוח אפליקציות,
הנדסת תוכנה ועוד .הנחות לסטודנטים ובוגרי המכון.
למעוניינים להתקבל ללימודי תואר בעיצוב ,מוצעת המכינה לעיצוב  -מסגרת מקצועית בה יוכלו התלמידים
להיחשף ולהתנסות באופן פעיל ,במגוון סדנאות ושיעורי סטודיו ,בחומרים וכלים שונים ובתחומי עיצוב מגוונים
לקראת תהליך הקבלה.
במסגרת התוכניות לבתי הספר מוצעת מסגרת העשרה לחטיבות ביניים ולתיכונים בעיר ובסביבתה.
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קמפוס ירוק

 HITמכון 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.
חיסכון במים  -רכישת מיכלי הדחה דו כמותיים ,מערכת לניצול מי עיבוי הנפלטים ממזגנים וצמחייה חוסכת
מים.
הפרדת פסולת      -במכון פזורים מיכלי 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.
מיחזור תרופות ישנות שפג תוקפן  -לובי בניין  1וכניסה לבניין .5
להצעות ורעיונות בתחום קמפוס ירוק ,נא לפנות לדוא“ל:
או למנכ“ל המכון ,מר שמואל גולדברג

greencampus@hit.ac.il
samuelg@hit.ac.il
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בואו נשמור יחד על איכות החיים בקמפוס
l
l
l
l

l

l

בעת הכניסה לקמפוס יש להזדהות לפני השומרים ,ולהציג תיקים או חפצים.
על פי החוק ועל פי נוהלי המכון חל איסור מוחלט לעשן במבני הקמפוס.
אין להיכנס עם דברי מאכל ושתייה לכיתות הלימוד ,למעבדות ולספרייה.
הרכיבה על אופניים אסורה בשבילי הקמפוס .יש להחנות את האופניים במתקני החנייה המיועדים לכך
בלבד.
אין להיכנס לסדנאות ולמעבדות ללא אישור הגורמים המוסמכים במכון ויש לשמור על כללי הבטיחות
בעת העבודה בסדנאות ובמעבדות.
חשוב לשמור על עירנות בכל הקשור לחפצים חשודים.

במקרה של חשד לחפץ חשוד או מפגע במכון נא להתקשר לטלפונים הבאים:
המרכז הלוגיסטי

בניין 1

03-5026710

טל‘ פנימי  6710

טלפון ישיר לעמדת השומר

בניין 1

03-5026600

טל‘ פנימי  6600
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קווי התחבורה המגיעים אל המכון

2 ,2א'( 271 ,89 ,99 ,76 ,4 ,קריית שרת חולון) - 20 ,5 ,4 ,בי"ח וולפסון.
מחולון:
2 ,2א'( -  95 ,75 ,71 ,קניון הזהב)( - 20 ,ת' מרכזית הישנה).
מראשל"צ:
2א'87 ,43 ,
מבת-ים:
87 ,99 ,95
מאזור:
406 ,404
מירושלים:
מתל-אביב והמרכז:
 - 3אלנבי
 - 43אוניברסיטת בר אילן ,מחלף חולון ,עיריית חולון
 - 271 ,71אוני' ת"א ,ס' הקיבוצים ,בבלי ,ת' רכבת מרכז ,ק' עזריאלי ,ת' מרכזית חדשה,
צומת חולון ,הופיין
 - 76 ,75ק' עתידים ,אבא הלל ,ת' רכבת מרכז ,ת' עזריאלי ,ת' מרכזית חדשה ,צומת
חולון ,חנקין
 - 89ק' עתידים ,רכבת האוניברסיטה (ת"א) ,ת' מרכזית החדשה ,צומת חולון ,הופיין
קווים המגיעים לקרבת המכון ,והמחייבים החלפת אוטובוס או הליכה קצרה ברגל -
.171 ,289 189 ,143
אפשר להגיע למכון גם ברכבת! יש לרדת בתחנות צומת חולון או יוספטל
ומשם להגיע למכון בקווי אוטובוס :צומת חולון  ;89 ,76 ,75 , 271 ,71 ,43 -יוספטל 2 -א'.99 ,
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אפליקציות לשימושכם
אפליקציית לרנט Hitמשלבת בין מידע אקדמי אישי שלכם
הסטודנטים ,לבין רשת חברתית-מכונית סגורה ,במיוחד
עבורכם!
לרנטhit

אפליקציות הספרייה:

כניסה לקטלוג כניסה לסירטון כניסה למאגרי מידע
מגוון רחב של שירותי מחשוב נוספים עומד לרשותכם באתר המכון תחת לשונית של “שירותי מחשוב”
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