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 חתשע"' אלול ט
 
 
 

 )9201-8201( ט"עלשנה"ל תשלתואר הראשון לימוד  רתשלומי שכהנדון: 
 

 
בהתאם הינו  2019 - 2018  טתשע"לשנת  מכון טכנולוגי חולון ( להלן המכון )  – HIT -גובה שכר הלימוד ב

ם והן לגבי סטודנטים ותיקים . כל להנחיות המועצה להשכלה גבוהה . הנחייה זו תקפה הן לגבי סטודנטים חדשי
ידי המכון . שכר הלימוד צמוד -סטודנט ישלם את שכר הלימוד בהיקף , במועדים ובתנאים , כפי שייקבעו על

 .₪ 207,10על סך   עומד )  8.08.141-( שפורסם ב 8201למדד חודש יולי 
 

תשלום זה  ₪ 685 וה בסך שלבנוסף לתשלום שכר הלימוד, על כל סטודנט במכון לשלם תשלום שנתי נלו
₪  246 תשלום לאגודת הסטודנטים בסך  , 330₪ושירותי רווחה בסך מורכב מתשלום עבור שירותי אבטחה 

  ₪ 10ותשלום לארגון הסטודנטים הארצי בסך 
 

 ₪ . 793,10מכאן שהתשלום השנתי שחייב לשלם כל סטודנט עומד על סך של 
 

 לא מעוניין  להיות חבר באגודת הסטודנטים.\עונייןכל סטודנט יחתום על הצהרה באם הוא מ
בתשלום  יחתום על ההצהרה המצ"ב יחויב אך ורקואינו מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים  אשר סטודנט 

 סכום זה צמוד לעליה בגובה שכר לימוד.  .ותשלום לארגון הסטודנטים הארציעבור אבטחה ורווחה 
 .: סיוע במתן מלגות , סיוע לסטודנטים לקויי למידה, סיוע פסיכולוגיכגון סעיפים  שירותי הרווחה כוללים

  דרכי תשלום:
 :שכר הלימוד לתשלום אפשרויות פירוט להלן 
. 2.5%של בשיעור . תשלום זה מקנה הנחה טלשנת תשע" תשלום מראש של כל שכר הלימוד .א

יאוחר  לאו ניתן להשתמש מצ"ב שובר תשלום שב. 81.9.2041עד לתאריך למשלמים ההנחה ניתנת 
 הבסיסי ניתנת רק על שכר הלימודההנחה . לאחר מועד זה יפוג תוקפו של השובר. 14.9.2018 -מ

₪  9,952 בסך  שכר לימוד ןמתייחס לתשלום בגי ₪ 10,538, השובר על סך כלומר ₪.  10,207בסך 
  בגין תשלומים נלווים. ₪ 685 ותשלום של (לאחר הנחה ) 

 לא, שבו ניתן להשתמש תשלום ראשוןל שובר . מצ"בבאמצעות שוברי תשלום שלומיםת 6 -בתשלום  .ב
ים בזאת שאר שוברי התשלום עד לתשלום פרלמשלמים בתשלומים מצו. 14.9.2018 -היאוחר מ

 . 2019מאי סוף לקראת יכלול את הפרשי ההצמדה של כל התשלומים ויישלח  תשלום שביעי  .שישיה
 .דרך עמדת המידע האישית  בכרטיס אשראיגם ב' ניתן לבצע -סעיפים א' ווינים בצאת התשלומים המ

 מצ"ב בהמשך.על ההליך מפורט הסבר לכיסוי הוצאותיו.  טיפולהשימוש בדרך זו המכון גובה דמי על 

 

 

 

 

 
 

 , התשלומים צמודים למדד המחירים לצרכן):♥(שימו  שוברים להלן הפירוט למשלמים ב     
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תשלום 
 מספר

אחרון מועד 
 לתשלום

משכר  %
 הלימוד

 גובה התשלום
 הערות בש"ח

תלמידי שנה א' תקוזז המקדמה ל 2,700 25% 14.09.18 1
 ששולמה

2 14.11.18 15% 1,618  
3 14.12.18 15% 1,618  
4 14.02.19 15% 1,618  
5 14.03.19 15% 1,618  
6 14.04.19 15% 1,621  

  10,793 סה"כ סכום שוברי התשלום 
תשלום זה יכלול את הפרשי ההצמדה  לא ידוע  14.05.19 7

 התשלומים  6 -ל

. באמצעות כרטיס אשראי הינה נוספת לתשלום אפשרות – תשלומים באמצעות כרטיס אשראי .ג
תשלום זה יכול להתבצע רק בעמדת המידע . תשלום זה כולל דמי טיפול ושרותי מחשב . דמי הטיפול 

תשלומים . ההנחה  3ניתן לפרוס את התשלום באשראי עד כ"ל מלא . עבור ש ₪ 216 -המרביים הם כ
תינתן רק למשלמים תשלום אחד . הנחיות  8.09.141 -משכר הלימוד הניתנת  עד ה %2.5בגובה 

 בדבר אופן ביצוע תשלום באשראי ניתן לראות בעמדת המידע לסטודנט . 

לכל  20-כבכל תשלום יבוצע  בנק.למילוי ולהחתמה בפס ורצ"ב ט .בהוראת קבעבאמצעות תשלום  .ד
(למעט תשלומים החלים בשבת או  920.06.1 -ועד ל  20.09.18החל מתאריך  תשלומים 10-חודש ב

 . בחג)

למבקשים לשלם את שכר רצ"ב שובר תשלום + אישור מוסד מוכר  .תשלום באמצעות הפיקדון הצבאי .ה
שובר ב להצטיידמהבנק, יש  את הפיקדוןלמשוך צבאי. על מנת הפיקדון ה באמצעותהלימוד 
 תעודת זהות.באישור מוסד מוכר, מכתב קבלה ו,התשלום 

 
 תשלומים נלווים: 

 
מורכב תשלום זה  ₪. 685בנוסף לתשלום עבור שכר הלימוד על כל סטודנט במכון לשלם תשלום נלווה בסך של 

ודנטים הארצי בהתאם ותשלום לארגון הסט לום לאגודת הסטודנטיםשת,  , שרותי רווחהשירותי אבטחהמ
 עד ליוםמעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים יחתום על ההצהרה המצ"ב  שאינו. סטודנט להנחיית הוות"ת 

תשלום לארגון הסטודנטים ₪  10 -ו  ₪ 330בסך  ושירותי רווחה  ויחויב רק בדמי אבטחה   8.20121.31
 .(בכפוף להנחיות ועדת מלץ) הארצי 

 
תלוי בהיקף  נוואיאחיד הן לתלמידי התואר הראשון והן לתלמידי התואר השני, הינו ה הנלווגובה התשלום 

 הלימודים השנתי.

את באתר תיים ניתן לראות נ(ביהחודשים הקרובים במהלך  ופיע באתר המכוןיהתקנון המלא של שכר הלימוד 
 .)ח"התקנון של תשע

 
 לידיעתכם: 

 
פשרות להירשם אומהסטודנט תימנע התחסם באתר המכון עמדת המידע האישית ,ללא פירעון התשלומים  .א

  בציונים או לבצע פעולות שונות , מערכת השעות האישיתב. לא יהיה ניתן לצפות לקורסים
מספר שנות הלימוד התקניות   Xללומדים לפי התכנית המלאה הוא שכ"ל שנתי  המינימלי סכום התשלום  .ב

 זמן קצר יותר).ק בפרלתואר (גם אם הסטודנט סיים את לימודיו 
 

 ב ר כ ה, ב
 מדור שכ"ל 
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