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 בואמ
 

HIT ידי המועצה להשכלה גבוהה.-חולון הוא מוסד אקדמי המוכר על מכון טכנולוגי 
 

-2019 טמכון טכנולוגי חולון )להלן "המכון"( לשנת תשע"HIT  –גובה שכר הלימוד ב   .א
הן לגבי  להנחיית המועצה להשכלה גבוהה. הנחייה זו  תקפההוא בהתאם  2018

סטודנטים חדשים והן לגבי סטודנטים ותיקים. כל סטודנט ישלם את שכר הלימוד בהיקף, 
 ידי המכון.-במועדים ובתנאים, כפי שייקבעו על

 
גובה שכר הלימוד ותנאי התשלום לקורסים במכון, אשר אינם נכללים במסגרת הלימודים  .ב

 ידי המכון.-בנפרד על ייקבעו ,(.M.Sc. ,B.Design, B.Sc., B.Aלתואר אקדמי )
 

למכון, בשיעורים ובתנאים נלווים בנוסף על שכר הלימוד חייב הסטודנט בתשלומים  .ג
 המפורטים בתקנון זה.

 
שבו הוא מאשר את הסכמתו לתנאי  יבותיכתב התחלחתום על  חייבמועמד/סטודנט  .ד

 הלימוד, ושל התשלומים הנלווים.-התשלום של שכר
 

כל תשלום, על חשבון שכר הלימוד ו/או תשלומים נוספים, אשר לא ישולמו במועד  .ה
מהמועד הקבוע לתשלום ועד כחוק ובמלואם, יהיו צמודים למדד ויישאו ריבית פיגורים 
ידי המכון בתחילת שנת הלימודים -מועד תשלומם בפועל. כל זאת, כפי שייקבע על

 .התשע"
 

מים המצוינים לעיל בהמחאה או באמצעות הרשאה שילם סטודנט תשלום כלשהו מהתשלו .ו
לחיוב חשבון בנק, אשר חזרה בלא שנפרעה, והמכון חויב בסכום ההמחאה/הרשאה לחיוב 

ישלם הסטודנט מיד את מלוא סכום ההוצאות  -חשבון בנק, או בעמלה כלשהי בגינה 
 בהן יישא המכון כתוצאה מכך.ש
 

בת דרך האינטרנט. סטודנט שלא ישלם הרישום לקורסים במכון מתנהל בצורה ממוחש .ז
יוכל להירשם לקורסים ו/או  לאבמועד את תשלומי שכה"ל, כניסתו למערכת תיחסם והוא 

 להשתתף במבחנים.
 

תקנון המכון שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בכל הכללים והתקנות המתפרסמים ב .ח
 לסטודנט הלומד במכון., מבלי למסור זאת בהודעה אישית למועמד ללמוד במכון, או זה
 

שלח או יימסר יי לאבאתר האינטרנט של המכון. התקנון  אך ורקתקנון שכה"ל יפורסם  .ט
 למועמד/לסטודנט באופן אישי.
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 תואר ראשוןל קנון שכר לימודת

 

 פי שני תעריפים-. שכר הלימוד מחושב על1
 

 %100 צמוד למדד יולי ₪  207,10 שכר לימוד לסטודנט המממן בעצמו את לימודיו הוא
 .15.8.18-המתפרסם ב 2018

 125%  סטודנט אזרח חו"ל לשלישי, וכן מלא ע"י צד באופן שכר לימוד לסטודנט הממומן
 .81.15.8-המתפרסם ב 8201צמוד למדד יולי ₪  759,12 הוא

 פי החלטה של ממשלת ישראל והמועצה להשכלה -הסכומים הנ"ל עשויים להשתנות על
 .גבוהה

 

על החלק  125%-ושכ"ל על החלק שלו,  100%ידי צד שלישי ישלם -סטודנט הממומן חלקית על
 ידי הצד  השלישי.-הממומן על

 15.9.18 -סטודנט, שצד שלישי מממן את שכה"ל שלו במלואו או בחלקו, יפנה למדור שכ"ל עד ל
 המממן, ואת שוברי התשלום שקיבל ממדור שכ"ל. המקורכתב התחייבות מתאים מאת  עמוויביא 

 
 

  

 הבהרה
לעומת שכה"ל שהיה נהוג בשנה"ל  26%הופחת בשיעור של  חתשלום שכ"ל למכון לשנה"ל תשע"

  פי החלטת הוועדה להורדה הדרגתית של שכה"ל במוסדות להשכלה גבוהה.-תשס"ב, וזאת על
להשכלה גבוהה, סטודנטים חדשים לתואר והוראות המועצה  808על פי החלטת הממשלה מס' 

הם יירשמו ויעמדו בהצלחה בדרישות אקדמיות  זראשון זכאים להפחתה זו רק אם בשנה"ל תשע"
ש"ס, או שלא עמד בהצלחה בדרישות האקדמיות  18-ש"ס לפחות. מי שנרשם לפחות מ 18של 
את הדרישות לעיל, מי שהפסיק את לימודיו במהלך השנה וטרם השלים  ש"ס לפחות, או 18של 

 ישלם שכ"ל ללא הפחתה, ובהתאם לשעות אליהם נרשם.

 

ההפחתה בשכ"ל כפופה להחלטות הממשלה ויישומן ולחוק התקציב. ההחלטה מבוססת על 

התחייבות הממשלה לממן ההפחתה כתנאי לביצועה. לפיכך, אם המכון לא יקבל מהממשלה את 

 עליו יודיע המכון.שלוא שכר הלימוד במועד כיסוי ההפחתה האמורה, ישלמו הסטודנטים את מ
 

מספר מוכפל בשכ"ל  100%בגובה של כולל ככלל, סטודנט לתואר ראשון חייב בתשלום שכ"ל 
 4בהן משך הלימודים התקני הוא שבמחלקות ובפקולטות  400%שנות הלימוד התקניות לתואר )

 שנים(. 3הוא בהן משך הלימודים התקני שבמחלקות ובפקולטות  300% -שנים, ו
 

 למען הסר ספק:
 

בהתאם למספר שנות הלימוד התקניות  400%או  300%  -מ לא יפחתלתואר שכר הלימוד 
 .לתואר

 
הכרה אקדמית בלימודים קודמים מזכה את הסטודנט בהפחתה של שכר הלימוד, עפ"י קריטריונים 

ים, ועל הסטודנט ידי המכון. ההפחתה תתבצע רק בשנה התקנית האחרונה ללימוד-שיקבעו על
הלומדים במסלולים הטכנולוגיים שלימודיהם הוכרו  הנדסאיםלפנות למדור שכ"ל כדי לממשה. 

 ידי המכון, מתבקשים לפנות בנדון למדור שכ"ל לקבלת מידע נוסף.-על
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 . תשלומים עבור לימודים הנמשכים מעבר לשנות הלימוד התקניות2
 

 
 

במסגרת שנות הלימוד התקניות )גם אם השלים את חובות כל סטודנט שלא הגיע למעמד "בוגר" 
למעמד  הגיעוחייב לשלם בכל שנה עד ואינו בסטטוס "חופשה"  השמיעה לצורך קבלת התואר(

 שכ"ל בגובה שאינו נמוך מהסכומים הבאים: , "בוגר"

 5%  משכר הלימוד השנתי בתוספת תשלומים נלווים, אם יסיים את חובותיו במהלך
 סמסטר א'.

 10% אם יסיים את חובותיו במהלך  ,משכר הלימוד השנתי בתוספת תשלומים נלווים
 סמסטר ב' או סמסטר קיץ.

ורס הנלמד לאחר תום תקופת הלימודים התקנית, ושהסטודנט עבור כל קבנוסף, ישלם הסטודנט 
 לא למד אותו מכל  סיבה שהיא.

 
לכל שעה  ₪ 621  :הואהתקניות הנלמד מעבר לשנות הלימודים  התשלום בעבור קורס

 סמסטריאלית.
 

 הבהרה    
  אינואישור אקדמי לאיחור בהגשת עבודות/בחינות או כל חובה אחרת לצורך קבלת התואר 

 פוטר מתשלומים אלה.

 סטודנט חייב לסיים את לימודיו תוך פרק זמן שאינו ה גבוהה, לעל פי הנחיות המועצה להשכ
בהן משך הלימודים ששנים במחלקות ובפקולטות  6מפרק הזמן התקני ) 150%עולה על  

 3שנים במחלקות ובפקולטות שבהן משך הלימודים התקני הוא  4.5-שנים, ו 4התקני הוא 
 שנים(.

  בשנה סטודנט שהחל את פרויקט הגמר במסגרת השנים התקניות לתואר ומגיש אותו
במועד  כתלותאו ב' /ישלם בגין גרירה עבור סמסטר א' ו שמעבר לשנים התקניותהראשונה  

ההגשה. פרויקט שיושלם בשנת ההשלמה השנייה יחויב במלוא התשלום עבור השעות 
 של הפרויקט. הסמסטריאליות

 סטודנט  :ומי שכ"ל לסטודנטים בפקולטה לעיצוב שנכשלו בקורס ליבהתוספת של תשל
בפקולטה לעיצוב, שנכשל בקורס ליבה, וכתוצאה מכך הוא נאלץ לחזור על קורס ליבה זה 
בשנת הלימודים העוקבת, וגם לדחות את לימודיו בקורסי הליבה העוקבים, ישלם עבור כל 

שנדחו עקב קורסי הליבה  עבור רקקורס הליבה החוזר, ו/או  עבור רקסמסטר שבו הוא לומד 
 החוזר או הנדחה. את הקורסשל שכ"ל שנתי התקף בשנה שבה הוא לומד  5% -כך

אם ינצל הסטודנט את הסמסטר שבו הוא לומד את קורס הליבה החוזר ו/או הנדחה ללימוד 
 עבור הקורסים הנוספים.קורסים נוספים  הוא ישלם 

 

 ידי צד שלישי-ד של סטודנטים ששכר הלמוד שלהם ממומן על. שכר לימו3
 

  אם הצד השלישי לא יעמוד בהתחייבותו לתשלום שכה"ל והתשלומים הנלווים, תחול
של שכה"ל(. תשלום, שיתקבל לאחר  100%ההתחייבות הכספית על הסטודנט )בגובה 

 המועד לפירעון, יחויב בהפרשי הצמדה.

 

  סטודנט, שלא יקבל את מלוא המימון לשכה"ל היסודי והתשלומים הנלווים, מתבקש
המממן את שוברי התשלומים שלו, כדי  המקורלהמציא יחד עם כתב ההתחייבות של 

 לעדכנם בהתאם.
 



 

 זתקנון שכ"ל לשנה"ל תשע"

5 

 גחלת"מומן ע"י כר הלימוד שלו משסטודנט ש" 

"גחלת", יפנה למדור שכ"ל לא ע"י במלואו או בחלקו  שכר הלימוד שלו ממומןסטודנט, ש
, ויביא עימו את כתב ההתחייבות מ"גחלת" ואת 1מהתאריך הנקוב בשובר מס'  אוחרי

התשלומים שבידיו. שוברי התשלום יעודכנו, בהתאם להתחייבות מ"גחלת". שכה"ל  שוברי
 במקרים אלה שווה לשכה"ל הרגיל הנהוג במכון, לא כולל תשלומים נלווים.

 

 ע"י מינהל הסטודנטים במשרד הקליטה סטודנט הממומן 

התחייבות מקורי ממינהל טופס מותנה בקבלת במשרד הקליטה מימון מינהל הסטודנטים 
 לווים אינם ממומנים בידי מינהל הסטודנטים.נטודנטים. תשלומים סה

 
 תשלומים לסטודנטים שאינם במעמד סטודנט מן המניין

 

  לכל שעה ₪  831ישלם לפי תעריף של של "שומע חופשי" לומד במעמד
 ₪. 330אבטחה ורווחה שנתיים בסך של דמי ת פבתוס ,סמסטריאלית

 

 ( מצויינוער"לומד בתוכנית מיוחדת לקידום נוער מצטיין",)  של לפי תעריף ישלם 
 ₪. 330אבטחה ורווחה שנתיים בסך של דמי בתוספת  ,כותלכל נקודת ז₪  240

 
 

 . ביטוח לאומי4

חובה על הסטודנט להיות מבוטח בביטוח לאומי. את דמי הביטוח, הסטודנט ישלם ישירות למוסד 
לביטוח לאומי. בהתאם לתקנות המוסד לביטוח לאומי יועברו פרטיו האישיים של הסטודנט למוסד 

 האחריות על תשלום דמי הביטוח הלאומי חלה על הסטודנט.לביטוח לאומי. 

 הבהרה
 "חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, סטודנט  זבשנת הלימודים תשע

בשיעור המינימלי כפי שנקבע מעת לעת ע"י הרשויות המוסמכות )כגון ביטוח לאומי(. דמי 
 המוסד לביטוח על ידיהביטוח ייגבו באמצעות פנקסי תשלומים שיישלחו לסטודנט בדואר 

 לאומי.
 
 ביטוח ור מתשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פט

כל אחד מהחודשים, שבהם נוכו  עבורפי פנקס התשלומים, -הבריאות, שבהם חויב על

 משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
 
 
 

 . תשלומים נלווים5
 

₪.  685בנוסף לתשלום שכר הלימוד, על כל סטודנט במכון לשלם תשלום שנתי נלווה בסך של 
"התשלומים הנלווים"(  ושירותי רווחה )להלן:תשלום זה מורכב מתשלום עבור שירותי אבטחה 

ותשלום לארגון הסטודנטים ₪  246, תשלום לאגודת הסטודנטים בסך ₪ 330 בסך כמפורט להלן
 ₪ . 10הארצי בסך 

לא מעוניין  להיות חבר באגודת או  הצהרה באם הוא מעונייןכל סטודנט יחתום על 
  -סטודנט שאינו מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים ) של המכון הטכנולוגי ( ,הסטודנטים.

בגובה  לשינויסכום זה צמוד  .הנלווים םבתשלומיויחויב אך ורק  תאימהיחתום על ההצהרה המ
 שכר לימוד. 

תמיכה ו לוגישירותי הרווחה כוללים: סיוע במתן מלגות, סיוע לסטודנטים לקויי למידה, סיוע פסיכו
 בפעילות האגודה.
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סטודנט שאינו משלם את דמי החברות באגודת הסטודנטים אינו זכאי לקבלת מלגת סיוע של 
 :האגודה, והוא יהיה מנוע מקבלת שירותים מהאגודה. שירותים אלה כוללים בין השאר

 
  משמעתייצוג בוועדות הוראה ובוועדות 

 טיפול והכוון בבעיות אקדמיות שונות 

 מרתונים לקראת בחינות במחיר מסובסד 

 מחברות סיכום שיעור במחיר סמלי 

  מאגר מבחנים עם פתרונות 

  עזרה והכוונה בקבלת מלגות 

  מלגות בלעדיות לחברי האגודה 

   הטבות לחיילי מילואים 

   מחירים מוזלים במכון הצילום 

   מחירים מוזלים בחנות הסדנאות 

   הנחות בחנות כלי הכתיבה 

     תאונות אישיותסטודנטים בביטוח ביטוח 

  ייעוץ משפטי ראשוני חינם 

  ייעוץ פיננסי חינם 

 חדשות, עדכונים ופרסומים  באתר האגודה 

  פורומים מקצועיים, הצעות עבודה ופרסום מודעות באתר האגודה 

  אגודההחוגי ספורט ופנאי בתשלום סמלי לחברי 

 כניסה חינם או בעלות מוזלת לאירועי תרבות 

 משלחות מסובסדות לחו"ל 

 השכרת לוקרים במחיר אטרקטיבי 

 ביט-ביטוחים  מוזלים לסטודנטים בסוכנות מאסטר 

  הנחות בתחבורה הציבורית 

 שליחה וקבלה של פקסים ממשרדי אגודת הסטודנטים 
 

הוא  איןבה התשלום הוא אחיד הן לתלמידי התואר הראשון והן לתלמידי התואר השני, וגו
 תלוי בהיקף הלימודים השנתי.

 

 . תשלום נוסף עבור קורסים עודפים 6
 

: קורס עודף הוא קורס שנלמד ע"י הסטודנט מעבר לנדרש לצורך זכאות לתואר, למעט הגדרה
  קורס חוזר )ראה להלן(.

 
 לכל שעה סמסטריאלית. ₪ 621  :הוא התשלום בעבור קורס עודף

 

 . תשלום נוסף עבור קורסים חוזרים 7
 

קורס שאליו נרשם סטודנט יותר מפעם אחת, למעט קורס אשר הסטודנט קורס חוזר הוא : הגדרה
במועד )לא יאוחר מתום השבועיים הראשונים של הסמסטר(, ולמעט  קורסלביטל את רישומו 

בו שקורס שבו בתום שלושת מועדי הבחינות )מועד א', מועד ב' ומועד מיוחד( מספר הנכשלים 
 מהסטודנטים שלמדו בקורס. 50%עולה על 
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 :קורסים חוזרים תשלום בגין להלן הכללים לגבי גביית
 

שנים, לא ייגבה תשלום כלשהו עבור  3בפקולטות/מחלקות שבהן הלימודים הם בהיקף של  7.1
  3ובתנאי שהקורסים החוזרים נלמדים במסגרת  ,לסטודנט לכל היותרקורסים חוזרים  3

 .התקניות שנות הלימוד
 

 שנים, לא ייגבה תשלום כלשהו עבור 4בפקולטות/מחלקות שבהן הלימודים הם בהיקף של  7.2
שנות  4לסטודנט ובתנאי שהקורסים החוזרים נלמדים במסגרת  לכל היותרים חוזרים קורס 4

 .התקניות הלימוד
 

שכר מ 5%, ישלם הסטודנט שנות הלימודים התקניותאם הקורס החוזר נלמד לאחר תום  7.3
למעט מקרים בהם , בשנת לימודים אחת 10%-לא יותר מהלימוד השנתי עבור כל סמסטר ו

 . תקניותהלימודים השנות המכון לא יאפשר לסטודנט לחזור על הקורס במהלך 
 

האחרונה ללימודיו, והמכון לא התקנית ל אף האמור לעיל, סטודנט שיכשל בקורס בשנה ע 7.4
לו לחזור על הקורס במהלך שנה זו, יהיה זכאי לקבל, בשנה הראשונה לאחר תום  יאפשר

  (.5%תשלום )גם לא של  ללא, קורס חוזר שנות הלימודים התקניות
 

לעיל(  7.2-ו 7.1)ראה סעיפים  האפשריים ללא תשלום עבר למכסת הקורסים החוזריםמ 7.5
  התשלום בעבור קורס חוזר הוא:

 300סך שלא יעלה על  (שעות שנתיות 2-4שעות סמסטריאליות ) 4-8 בעבור קורס של 
.₪ 

  סך שלא יעלה ( שנתיות שעות 4שעות סמסטריאליות )מעל  8 -מעל לבעבור קורס של
 ₪. 400על 

 ₪  3000סה"כ לשנה  ₪ 1500לא יעלה על לסמסטר התשלום השנתי עבור קורסים חוזרים 
 

 הבסיסי, כפי שייקבע על ידי ות"ת שכר הלימוד השנתי שינויסכומים אלה יוצמדו לשיעור  7.6
 מדד המחירים לצרכן. לו

 
 המכון לא יחייב בתשלום כלשהו בגין קורס חוזר ו/או קורס עודף, סטודנט העונה על אחד    7.7

 מהקריטריונים שלהלן:
o  או יותר במהלך ברצף יום  21סטודנט אשר שירת בשירות מילואים

הסמסטר, ואשר נכשל בבחינה ו/או סטודנט אשר נבצר ממנו להיבחן עקב 
 שירות מילואים.

o  אלא אם  ,יחודייםיים יצרכים לימודעם /או ו למידהסטודנט שאובחן כלקוי
 הוא חוזר על הקורס בפעם השלישית.כן 

o  או יותר במהלך הסמסטר ונכשל ברצף יום  21סטודנט שאושפז בבי"ח
 בבחינה ו/או סטודנט אשר נבצר ממנו לגשת למבחן עקב אשפוז בבי"ח.

o  סטודנטית אשר ילדה במהלך הסמסטר ואשר נכשלה בבחינה ו/או
 סטודנטית אשר נבצר ממנה לגשת למבחן עקב לידה.

 
 

 הבהרות

  קורס בלימודים כלליים יחשב כקורס חוזר אם במהלך הלימוד הרגיל הסטודנט היה רשום
ולמד קורס  ,נכשל בהם ,היה מחויב במהלך לימודיו הרגיליםלקורסים כלליים בכמות שבה 

 .אחר במקומו

  קורס בשם הזהה לקורס שנלמד בעבר אך עם מספר קוד מחשב שונה )לדוגמה בגלל
 נ"ז( יחשב כקורס חוזר.בשעות או בשינוי 

  כל קורס המחליף קורס שאליו היה הסטודנט רשום אך הוצא מתכנית הלימודים ייחשב
 כקורס חוזר.
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 . חזרה על שנת לימודים8

 

יוכל  ,)סטטוס "שנה חוזרת"( אקדמית כי עליו לחזור על שנת לימודים סיבהסטודנט אשר הוחלט מ
בהם נכשל או שעליו להשלים בהתאם לשנה הפדגוגית עליה הוא חוזר. שללמוד בשנה זו קורסים 

 .לשנה₪  3000-לכל סמסטר ולא יותר מ₪  1500ישלם  זהסטודנט בסטטוס 

 . 4, עמוד 2ראו התייחסות נפרדת לסטודנטים הלומדים בפקולטה לעיצוב בסעיף 
 

 הגשת ערעורים. 9
 

ניתן להגיש ערעור ממוחשב על ציון בחינה, דרך עמדת המידע באתר המכון. תשובת הערעור 
תישלח באופן אישי לסטודנט, גם כן דרך עמדת המידע. השירות אינו כרוך בתשלום, אולם אם 

החל מהערעור השישי  ₪ 50, יחויב הסטודנט בתשלום בסך של שיידחוערעורים  5הסטודנט יגיש 
 .שיידחה לכל ערעור נוסף

 

 . תשלומים עבור קורסים לאנגלית01
 

 טרום בסיסי ב'  סטודנט המשתתף בקורס לאנגלית(D),  2,200ישלם עבורו . ₪ 

  סטודנט המשתתף בקורס( לאנגלית בסיסיC ) 2,200, ישלם עבורו סך של . ₪ 

   סטודנט המשתתף בקורס לאנגלית( 'מתקדמים אB)  1,400, ישלם עבורו סך של ₪ 

  סטודנט המשתתף בקורס( 'אנגלית מתקדמים בA) . פטור מתשלום על הקורס , 

 

  סטודנט, המודיע על ביטול השתתפותו החל מן השבוע השלישי מתחילת הקורס ועד סוף
 ₪.   200עד סוף השבוע החמישי בסמסטר קיץ(, יחויב בסכום של והשבוע השישי )

  סטודנט המודיע על ביטול השתתפותו, החל מהשבוע השביעי )ומהשבוע השישי
 ₪. 300של בסמסטר קיץ(, יחויב בסכום 

  סטודנט שנרשם לקורס אנגלית, אך לא השתתף בו כלל ולא ביטל את השתתפותו, יחויב
 במלוא עלות הקורס.

  על סטודנט שנכשל בקורס ברמהA.יחולו כללי התשלום של קורס חוזר , 

  ברמותסטודנט, שנכשל בקורס E, C ,D,  אוB.יחויב בתשלום מלא בקורס החוזר , 

  עלות מבחן לקורסים מכוונים באנגלית לרמתE,D,C,B –  בהתאם למכתב מנכ"ל
, עלות בחינה עבור קורסים מכוונים הפתוחים בחינם לשימוש בתכני הלימוד מל"ג/ות"ת 

 ₪ . 300,יעמוד ע"ס והתרגולים כחלופה לקורסים הפרונטליים 

 

 
 . מהלך התשלומים של שכר הלימוד11

 תשלום מראש
 

משכה"ל  %2.5יהיה זכאי להנחה של  941..81 -סטודנט, שישלם את שכה"ל במלואו עד ל
 היסודי. 

 סטודנט שהתקבל לשנה א' ושילם מקדמה, תנוכה המקדמה מהתשלום הראשון של שכה"ל.
יקבל הנחה של  לאוירצה לשלם את מלוא שכה"ל,  815.9.1 -סטודנט, שיתקבל ללימודים לאחר ה

 משכה"ל היסודי )כלל זה חל גם על מועמדים שלמדו במכינות(. 2.5%
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 למשלמים בתשלומים

סטודנט, המשלם את שכה"ל בתשלומים, יחויב בתשלום הפרשי הצמדה, לפי בסיס מדד מחירים 
 . 15.8.17 -סם בהמתפר, 2017לצרכן של חודש יולי 

 
 

 תשלומים באמצעות שוברים
 

תשלום 
 מספר

משכר  % מועד אחרון לתשלום
 הלימוד

גובה 
 התשלום

 הערות

1 14.09.18 25% 2,700 
מתלמידי שנה א' תקוזז 

 *המקדמה 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 15.04.19 15% 1,621  

7 14.05.19  
יחושב 
 בנפרד

תשלום זה יכלול את הפרשי 
 התשלומים  6 -ההצמדה ל

 
 ₪.  2000הינה  ט* המקדמה לשנה"ל תשע"

 
 

 תשלומים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק
 

במדור שכ"ל ניתן לקבל טפסי הרשאה לחיוב חשבון בנק. הסטודנט יחתום על טופס ההרשאה, 
 .14.9.18 -יחתימו בסניף הבנק שלו וישלח אותו למדור שכר לימוד לא יאוחר מ

תשלומים. מועדי החיוב  10-ההצטרפות להסדר של הרשאה לחיוב חשבון בנק מאפשרת פריסה ל
, 20.3.19, 20.2.19, 20.1.19, 20.12.18, 20.11.18, 20.10.18,20.09.18הם: 

20.4.19.,20.05.19 .20.06.19 

 .ההרשאה לחיוב חשבון בנק תקפה לכל תקופת הלימודים העוקבת

 

 

 

 הבהרה

שנתי יהיה קטן יותר. לדוגמה,  100%-מספר התשלומים של סטודנט המחויב בשכ"ל הנמוך מ
משכה"ל השנתי  25%תשלומים:  3-שכה"ל ב, ישלם את 50%תלמיד, המחויב בשכ"ל בשיעור של 

משכה"ל השנתי בתשלום  10%-משכה"ל השנתי בתשלום השני, ו 15%בתשלום הראשון, 
 השלישי.

 

 בנק חשבון בירורים או השגות על גובה הסכומים הנקובים בשוברי התשלום או בהרשאה לחיוב
מדור שכ"ל רשאי לתקן את הסכומים הנקובים בשוברים או בהרשאה  רקניתן לבצע במדור שכ"ל. 

 לחיוב חשבון בנק. 

סטודנט שבחר לשלם באמצעות שוברים, ומסיבה כלשהי לא קיבל את השוברים, חייב לפנות  
 אי קבלת השוברים  אינה פוטרת מתשלום במועד.. 81.31.8למדור שכ"ל עד 

 

המכון רשאי להפסיק את לימודיו של סטודנט, שלא הסדיר את תשלומי שכה"ל, ו/או למנוע בעדו 
 ומהספרייה. מהמזכירות האקדמיתמלערוך את מערכת השעות שלו, ומלקבל שירותים שונים 
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 תשלום באמצעות כרטיס אשראי 

 .עמדת המידעב . תשלום זה יכול להתבצע רק כרטיס אשראינוספת לתשלום היא באמצעות דרך 
עבור שכר לימוד ₪  216. דמי הטיפול המרביים הם תשלום זה כולל דמי טיפול ושרותי מחשב

משכר  2.5%ההנחה בגובה  .ללא ריבית תשלומים 3. ניתן לפרוס את התשלום באשראי עד מלא
הנחיות בדבר אופן ביצוע תינתן רק למשלמים בתשלום אחד.  8.9.141 -הלימוד הניתנת עד ה

 אשראי ניתן לראות בעמדת המידע לסטודנט. באמצעות כרטיס  תשלוםה

 

 . ביטול הרשמה21
 

ללימודים המחליט לבטל את הרשמתו למכון, יודיע על כך בכתב )בדואר שהתקבל מועמד  .א
 רשום או במסירה אישית במשרדי הרישום(.

 מועד ביטול הרישום הוא היום שבו התקבלה הודעת המועמד. .ב
 תחשב כקובעת לגבי ביטול הרישום. לאהודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע"פ  .ג
לימוד -בתשלום שכר יישאהמבטל את הרשמתו במועדים המפורטים להלן )שהתקבל( מועמד  .ד

     ע"פ הפירוט הבא:מלא או חלקי 
 

 :15.8.2018ביטול הרשמה עד לתאריך 

 הלימודמלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר החזר המועמד יהיה זכאי ל. 
 

 :15.9.2018עד  16.8.2018ביטול הרשמה בין התאריכים 

 .למועמד תוחזר מחצית המקדמה ששילם 

 

    :15.9.18 -ביטול הרשמה לאחר ה

  א המקדמהויחויב במלהמועמד. 
 

חילת תלפני מים ישלושה ):17.10.2018-עד ל 16.9.2018בין התאריכים  ביטול הרשמה
 הלימודים (

  15.8.18)על פי הודעת הקבלה ממדור רישום( חל לאחר  ושלמועמד שמועד התשלום 

 היזוכ -עד המועד האחרון לתשלום המצוין בהודעת הקבלה  וודיע על ביטול הרשמתוה

 .במלוא המקדמה

 בתוך שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה  ושיבטל הרשמת מועמד- 

 .יחויב במחצית המקדמה

  מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה לאחר שבועיים  הרשמתומועמד שיבטל- 

 .יחויב במלוא המקדמה
 

 ואילך : 01.11.2018 ביטול הרשמה מתאריך

  על המועמד שיתקבל ויחליט על ביטול לימודיו יחולו הוראות הפסקת לימודים לסטודנטים

 .(הפסקת לימודים)ראה סעיף 

 
 בסמסטר שני: םביטול הרשמה למועמדים המתחילים את לימודיה

 
 :19.2.2018ביטול הרשמה עד לתאריך

 מלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימודהחזר המועמד יהיה זכאי ל. 
 

 ואילך: 20.2.2018ביטול הרשמה מתאריך

  על המועמד שיתקבל ויחליט על ביטול לימודיו יחולו הוראות הפסקת לימודים לסטודנטים

 (.הפסקת לימודים)ראה סעיף 
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 לימודים. הפסקת 31

יודיע על כך בכתב )בדואר רשום או את לימודיו במכון,  חליט להפסיקוההלומד במכון,  סטודנט .א
לפני שמדור שכ"ל יטפל במסירה אישית במזכירות האקדמית או באמצעות עמדת המידע(. 

 בבקשת הסטודנט, יהיה עליו לבצע "טופס טיולים" כמקובל במכון.

 שבו התקבלה הודעת הסטודנט.מועד הפסקת הלימודים הוא היום  .ב

 תחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים. לאהודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע"פ  .ג

לימוד מלא או -בתשלום שכר יישאאת לימודיו במועדים המפורטים להלן  המפסיקסטודנט  .ד
 :לטבלה חלקי בהתאם

 .₪ 1500הסטודנט יחויב בתשלום של  01.11.18עד 16.8.18 - מ

מחצית משכה"ל עבור סמסטר א', בתשלום הסטודנט יחויב  17.01.19עד 02.11.18- מ
השנתי בתוספת התשלומים  "למשכה %52-לא יותר מאך 

 הנלווים.

מלוא שכה"ל עבור סמסטר א', אך בתשלום  הסטודנט יחויב 18.2.19עד 18.01.19- מ
השנתי בתוספת התשלומים  משכה"ל %50-לא יותר מ

 הנלווים. 

מלוא שכה"ל לסמסטר א' בתוספת  בתשלום הסטודנט יחויב 30.4.19עד 19.2.19-מ 
בו חויב  עבור סמסטר ב' בתוספת שמחצית משכה"ל 
  משכה"ל %75 -לא יותר מ-.התשלומים הנלווים

 הסטודנט יחויב במלוא שכה"ל בתוספת התשלומים הנלווים. ואילך 01.05.19- מ
 שכ"ל  %100 –

 שני. הפסקת לימודים של סטודנט המתחיל או מחדש את לימודיו בסמסטר 41

ד מלא או לימו-יישא בתשלום שכר ,סטודנט המתחיל את לימודיו בסמסטר ב' והחליט להפסיקם
 : חלקי בהתאם למפורט להלן

לסטודנט ₪.   1500סטודנט המחדש לימודיו יחויב בתשלום של  11.2.18עד
 תוחזר מלוא המקדמה.  ב' המתחיל את לימודיו בסמסטר

סטודנט  .סטודנט חדש במכון יחויב בתשלום מחצית המקדמה 20.2.19עד 12.2.19-מ 
 ₪. 1500המחדש את לימודיו יחויב בתשלום של 

אך לא הסטודנט יחויב בתשלום מחצית משכה"ל לסמסטר ב',  28.5.19 עד 21.2.19-מ 
 בתוספת התשלומים הנלווים. שנתי  משכ"ל %25-יותר מ

אך  ,הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר ב' שבו חויב 7.7.19דע 29.5.19-מ 
 .בתוספת התשלומים הנלווים משכ"ל שנתי %50 -לא יותר מ

בתוספת מלוא שכה"ל לסמסטר ב' תשלום בהסטודנט יחויב  15.9.19עד  08.7.19-מ
בתוספת  קיץבו חויב עבור סמסטר שמחצית שכה"ל 
 (  %75) התשלומים הנלווים.

 בתוספת התשלומים הנלווים. הסטודנט יחויב במלוא שכה"ל ואילך 16.9.19
%100 
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 . הפסקת לימודים של סטודנט המתחיל או מחדש את לימודיו בסמסטר קיץ15

לימוד מלא או -יישא בתשלום שכר ,סטודנט המתחיל את לימודיו בסמסטר קיץ והחליט להפסיקם
 :חלקי בהתאם למפורט להלן

 .₪ 200בדמי טיפול בסכום של  הסטודנט יחויב -עד פתיחת הסמסטר  .1

משכ"ל  10%הסטודנט יחויב בתשלום של  - השבועות הראשונים של הסמסטר 3 במהלך .2
 שנתי, בתוספת התשלומים הנלווים.

פי -הסטודנט יחויב במלוא שכר הלימוד על - מתחילת השבוע הרביעי של הסמסטר .3
 הרישום לקורסים, בתוספת התשלומים הנלווים.

 
יחויב בשכר  ,סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בכתב, על פי הנהלים ובהתאם למועדים

 הלימוד גם אם בפועל לא השתתף בשיעורים ו/או בבחינות. 

 
 . מלגות סיוע61

 
 הניתנות לסטודנטים הנזקקים לסיוע כלכלי.למכון מערכת ענפה של מלגות 

 
ובכלל זה גם מלגות  ,המלגות הניתנות על ידי המכון נכנסות לחשבון שכר הלימוד של הסטודנט

לסייע לסטודנטים בתשלום היא . תכלית מלגות אלה חיצונייםלסטודנטים ממקורות  תהניתנוסיוע 
 שכר הלימוד.
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 תקנון שכר לימוד לתואר שני
 

הוא  2018-2019 המכון טכנולוגי חולון )להלן "המכון"( לשנת תשע"HIT  –גובה שכר הלימוד ב 
הן לגבי סטודנטים חדשים והן לגבי  להנחיית המועצה להשכלה גבוהה. הנחייה זו  תקפהבהתאם 

-סטודנטים ותיקים. כל סטודנט ישלם את שכר הלימוד בהיקף, במועדים ובתנאים, כפי שייקבעו על
 ידי המכון.

 

 פי שני תעריפים:-שכר הלימוד מחושב על .1
 

 

 %100  צמוד למדד יולי ₪  794,13שכר לימוד לסטודנט המממן בעצמו את לימודיו הוא
 , בתוספת תשלומים נלווים.15.8.19 -ב, המתפרסם 2018

 

 125%  הוא סטודנט אזרח חו"ללי צד שלישי וכן ע" ואומלבשכר לימוד לסטודנט הממומן 
 ,  בתוספת תשלומים נלווים.851..81 -, המתפרסם ב8201צמוד למדד יולי  ₪ 243,17

 
על החלק  125%-ושכ"ל על החלק שלו,  100%ידי צד שלישי ישלם -טודנט הממומן חלקית עלס

 ידי הצד  השלישי.-הממומן על

 15.9.18 -סטודנט, שצד שלישי מממן את שכה"ל שלו במלואו או בחלקו, יפנה למדור שכ"ל עד ל
 המממן, ואת שוברי התשלום שקיבל ממדור שכ"ל. מקורימו כתב התחייבות מתאים מאת העויביא 

  
 
 
 

 תשלומים נלווים .2
 
 

₪.  685בנוסף לתשלום שכר הלימוד, על כל סטודנט במכון לשלם תשלום שנתי נלווה בסך של 
ושירותי רווחה )להלן: "התשלומים הנלווים"( תשלום זה מורכב מתשלום עבור שירותי אבטחה 

ותשלום לארגון הסטודנטים ₪  246, תשלום לאגודת הסטודנטים בסך ₪ 330כמפורט להלן בסך 
 ₪ . 10הארצי בסך 

לא מעוניין  להיות חבר באגודת או  כל סטודנט יחתום על הצהרה באם הוא מעוניין
  -סטודנט שאינו מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים ) של המכון הטכנולוגי ( ,הסטודנטים.

בגובה  לשינויסכום זה צמוד  בתשלומים הנלווים.ויחויב אך ורק  תאימהיחתום על ההצהרה המ
 שכר לימוד. 

שירותי הרווחה כוללים: סיוע במתן מלגות, סיוע לסטודנטים לקויי למידה, סיוע פסיכולוגי ותמיכה 
 בפעילות האגודה.

 

 ייצוג בוועדות הוראה ובוועדות משמעת 

 טיפול והכוון בבעיות אקדמיות שונות 

 מרתונים לקראת בחינות במחיר מסובסד 

 מחברות סיכום שיעור במחיר סמלי 

   פתרונותמאגר מבחנים עם 

  עזרה והכוונה בקבלת מלגות 

  מלגות בלעדיות לחברי האגודה 

   הטבות לחיילי מילואים 

   מחירים מוזלים במכון הצילום 

   מחירים מוזלים בחנות הסדנאות 

   הנחות בחנות כלי הכתיבה 

    ביטוח תאונות אישיותביטוח סטודנטים ב 

  ייעוץ משפטי ראשוני חינם 

  ייעוץ פיננסי חינם 
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 חדשות, עדכונים ופרסומים  באתר האגודה 

  פורומים מקצועיים, הצעות עבודה ופרסום מודעות באתר האגודה 

  אגודההחוגי ספורט ופנאי בתשלום סמלי לחברי 

 כניסה חינם או בעלות מוזלת לאירועי תרבות 

 משלחות מסובסדות לחו"ל 

 השכרת לוקרים במחיר אטרקטיבי 

 ביט-נות מאסטרביטוחים  מוזלים לסטודנטים בסוכ 

  הנחות בתחבורה הציבורית 

 שליחה וקבלה של פקסים ממשרדי אגודת הסטודנטים 
 

הוא  איןבה התשלום הוא אחיד הן לתלמידי התואר הראשון והן לתלמידי התואר השני, וגו
 תלוי בהיקף הלימודים השנתי.

 

 התשלומים אופן. 3
 

  שכר  200%שנות לימוד לפחות )לימודי תואר שני חייבים בתשלום שכר לימוד של שתי
 לימוד(.

  עבור לימודים שנתי שכ"ל  50%בכל אחת משתי השנים הראשונות ישלם הסטודנט

 נוספים של שכ"ל שנתי עבור לימודים בסמסטר ב' ובסמסטר קיץ. 50% -בסמסטר א', ו

 ישלם לקראת לימודי התואר השני כל סטודנט המחויב על ידי הפקולטה בקורסי השלמה ,

קורסי ההשלמה  עבורעבורם תשלום נוסף לשכ"ל עבור לימודי התואר השני. התשלום 

 לכל שעה סמסטריאלית. ₪ 831 יהיה

 

 כל סטודנט לתואר שני רשאי לבקש חופשה של עד שנת לימודים אחת. את הבקשה  חופשה: 

עליו מבוקשת החופשה(. שלחופשה יש להגיש לא יאוחר משבועיים לאחר תחילת הסמסטר )

 ית אחת קלנדר נת חופשהשאם הבקשה תאושר, יהיה הסטודנט פטור מתשלום שכ"ל עבור 

אם הסטודנט  קיץ.סמסטר בהם ניתנים קורסים בשוקיץ במקרים  'הכוללת סמסטר א', ב רצופה

ביקש חופשה לסמסטר אחד  )למעט סמסטר קיץ( ובקשתו אושרה, יהיה הסטודנט פטור 

סמסטר קיץ אינה פוטרת את הסטודנט מחופשה מתשלום שכ"ל עבור חצי שנת לימוד. 

   מתשלום שכ"ל לאותה שנה.

 

 שנות הלימוד התקניותשתי מעבר ל השני תשלום עבור השלמת התואר

 

 ואילך ישלם הסטודנט שכ"ל כדלקמן: מן השנה השלישיתל

הוא  אותןשאם טרם השלים את צבירת כל נקודות הזכות עליו לשלם  שכ"ל לפי מספר השעות 

 :הוא לומד בתוספת תשלומים נלווים.  המפתח לחישוב שכ"ל לשעה סמסטריאלית

 .42-ומחולק  ב  2 -בפקולטה להנדסה: שכ"ל שנתי מוכפל ב

 .45-ומחולק  ב  2 -: שכ"ל שנתי מוכפל בלעיצוב ובפקולטה בפקולטה לניהול טכנולוגיה

 . 48 -ומחולק ל 2 -בפקולטה לטכנולוגיות למידה : שכ"ל שנתי מוכפל ב

של שכר הלימוד  5% סטודנט אשר לא סיים את עבודת הגמר יחויב בדמי גרירת התואר בסך

 נלווים.בתוספת תשלומים  ,בשנת לימודים 10%-השנתי בכל סמסטר, ולא יותר מ
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 עודף תשלום נוסף עבור קורס .4

 
: קורס עודף הוא קורס שנלמד ע"י הסטודנט מעבר לנדרש לצורך זכאות לתואר, למעט הגדרה

  קורס חוזר )ראה להלן(.
 

  .לכל שעה סמסטריאלית ₪ 356 :הוא התשלום עבור קורס עודף
 

 
 תשלום נוסף עבור קורסים חוזרים .5

 
יותר מפעם אחת )למעט קורס אליו נרשם  טהסטודנאליו נרשם שקורס חוזר הוא קורס  הגדרה:

 הסטודנט וביטל את רישומו במועד(. 
 סטודנט בתואר שני זכאי במהלך לימודיו לקורס חוזר אחד ללא תשלום. 

 
שכר מ  5%, ישלם הסטודנט שנות הלימודים התקניותאם הקורס החוזר נלמד לאחר תום  5.1

בהם שמקרים למעט  ,בשנת לימודים אחת 10%-יותר מהלימוד השנתי עבור כל סמסטר ולא 
 .שנות הלימודים התקניותל הקורס במסגרת המכון לא יאפשר לסטודנט לחזור ע

 
, והמכון לא והאחרונה ללימודיהתקנית ל אף האמור לעיל, סטודנט שיכשל בקורס בשנה ע 5.2

לו לחזור על הקורס במהלך שנה זו, יהיה זכאי לקבל, בשנה הראשונה לאחר תום  יאפשר
 (.5%, קורס חוזר ללא תשלום )גם לא של שנות הלימודים התקניות

 

 .לכל שעה סמסטריאלית ₪ 356 :חוזר הואהתשלום עבור קורס  5.3
 

 שכר הלימוד השנתי הבסיסי, כפי שייקבע על ידי ות"ת שינויסכומים אלה יוצמדו לשיעור   5.4
 רים לצרכן. ימדד המחיוצמדו לו

 
 המכון לא יחייב בתשלום כלשהו בגין קורס חוזר ו/או קורס עודף, סטודנט העונה על אחד     5.5

 מהקריטריונים שלהלן:
o  או יותר במהלך הסמסטר,  ברצף יום 21סטודנט אשר שירת בשירות מילואים

בבחינה ו/או סטודנט אשר נבצר ממנו להיבחן עקב שירות  ואשר נכשל
 מילואים.

o אלא אם הוא  םייחודייים יצרכים לימודאו עם /ו סטודנט שאובחן כלקוי למידה
 חוזר על הקורס בפעם השלישית.

o  או יותר במהלך הסמסטר ונכשל  רצףביום  21סטודנט שאושפז בבי"ח
 למבחן עקב אשפוז בבי"ח.בבחינה ו/או סטודנט אשר נבצר ממנו לגשת 

o  סטודנטית אשר ילדה במהלך הסמסטר ואשר נכשלה בבחינה ו/או סטודנטית
 אשר נבצר ממנה לגשת למבחן עקב לידה.

 
 :הבהרות

 

  קורס בשם הזהה לקורס שנלמד בעבר אך עם מספר קוד מחשב שונה )לדוגמה בגלל
 נ"ז( יחשב כקורס חוזר.בשעות או בשינוי 

  קורס שאליו היה הסטודנט רשום אך הוצא מתכנית הלימודים ייחשב כל קורס המחליף
 כקורס חוזר.
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 . ביטוח לאומי6

חובה על הסטודנט להיות מבוטח בביטוח לאומי. את דמי הביטוח, הסטודנט ישלם ישירות למוסד 
לביטוח לאומי. בהתאם לתקנות המוסד לביטוח לאומי יועברו פרטיו האישיים של הסטודנט למוסד 

 האחריות על תשלום דמי הביטוח הלאומי חלה על הסטודנט.לביטוח לאומי. 

 :ותהבהר
 חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח זמודים תשע"סטודנט, בשנת הלי ,

בריאות, בשיעור המינימלי כפי שנקבע מעת לעת ע"י הרשויות המוסמכות )כגון ביטוח 
 על ידילאומי(. דמי הביטוח ייגבו באמצעות פנקסי תשלומים שיישלחו לסטודנט בדואר 

 המוסד לביטוח לאומי.

 

 

  סטודנט, שיעבוד בתקופת לימודיו, יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי
כל אחד מהחודשים,  עבורפי פנקס התשלומים, -הבריאות, שבהם חויב עלביטוח 

 שבהם נוכו משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
 
 

 . תשלום עבור ערעור על ציון בחינה7

 
 

 :הגשת ערעורים ממוחשבת
 

ניתן להגיש ערעור ממוחשב על ציון בחינה, דרך עמדת המידע באתר המכון. תשובת הערעור 
תישלח באופן אישי לסטודנט, גם כן דרך עמדת המידע. השירות אינו כרוך בתשלום, אולם אם 

החל מהערעור השישי  ₪ 50, יחויב הסטודנט בתשלום בסך של שיידחוערעורים  5הסטודנט יגיש 
 .שיידחה לכל ערעור נוסף

 

  דרכי תשלום. 8

 

 אפשרויות  לתשלום שכר הלימוד: 4להלן 
. 2.5%. תשלום כזה מקנה הנחה של טלשנת תשע" תשלום מראש של כל שכר הלימוד .א

 .14.9.18ההנחה ניתנת עד לתאריך 

 .באמצעות שוברי תשלוםעיקריים תשלומים בשני   תשלום .ב

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

תשלום 
 מס'

מועד אחרון 
 תשלוםל

 הערות גובה התשלום

 *מתלמידי שנה א' תקוזז המקדמה 7,190 14.09.18 1

2 11.02.19 7,190  

 תשלום זה יכלול את הפרשי ההצמדה יחושב בנפרד 14.05.19 3
 ₪.  2000הינה  ז* המקדמה לשנה"ל תשע"
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במדור שכ"ל ניתן לקבל טפסי הרשאה  :הרשאה לחיוב חשבון בנק באמצעותתשלום  .ג
לחיוב חשבון בנק. הסטודנט יחתום על טופס ההרשאה, יחתימו בסניף הבנק שלו וישלח 

 .941..18 -אותו למדור שכר לימוד לא יאוחר מ

כל תשלומים.  10-הרשאה לחיוב חשבון בנק מאפשרת פריסה להההצטרפות להסדר 
 .לכל חודש 20-כתשלום יבוצע ב

נוספת לתשלום היא באמצעות כרטיס אשראי.  דרך :תשלום באמצעות כרטיס אשראי .ד
. תשלום זה יכול להתבצע רק  בעמדת המידע. תשלום זה כולל דמי טיפול ושרותי מחשב

ניתן לפרוס את התשלום   עבור שכר לימוד מלא. ₪ 621דמי הטיפול המרביים הם 
 -משכר הלימוד הניתנת עד ה 2.5%ההנחה בגובה  .ללא ריבית תשלומים 3עד  באשראי
 שלוםהתהנחיות בדבר אופן ביצוע תינתן רק למשלמים בתשלום אחד.  14.9.18

 אשראי ניתן לראות בעמדת המידע לסטודנט. באמצעות כרטיס 

 

 . מלגות סיוע9
 

ובכלל זה גם מלגות  ,המלגות הניתנות על ידי המכון נכנסות לחשבון שכר הלימוד של הסטודנט
לסייע לסטודנטים בתשלום היא לסטודנטים ממקורות חיצוניים. תכלית מלגות אלה  תסיוע הניתנו

 שכר הלימוד.
 
 

 

 . ביטול הרשמה01
 

ללימודים המחליט לבטל את הרשמתו למכון, יודיע על כך בכתב )בדואר שהתקבל מועמד  .ה
 רשום או במסירה אישית במשרדי הרישום(.

 ביטול הרישום הוא היום שבו התקבלה הודעת המועמד.מועד  .ו
 תחשב כקובעת לגבי ביטול הרישום. לאהודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע"פ  .ז
לימוד -בתשלום שכר יישאהמבטל את הרשמתו במועדים המפורטים להלן )שהתקבל( מועמד  .ח

     ע"פ הפירוט הבא:מלא או חלקי 
 

 :15.8.2018ביטול הרשמה עד לתאריך 

 מלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימודהחזר המועמד יהיה זכאי ל. 
 

 :15.9.2018עד  16.8.2018ביטול הרשמה בין התאריכים 

 .למועמד תוחזר מחצית המקדמה ששילם 

 

 :   15.9.18 -ביטול הרשמה לאחר ה

 .המועמד יחויב במלוא המקדמה 
 

)שלושה ימים לפני תחילת :17.10.2018-עד ל 16.9.2018בין התאריכים  ביטול הרשמה
 הלימודים (

 15.8.18)על פי הודעת הקבלה ממדור רישום( חל לאחר  ומועמד שמועד התשלום של 

 היזוכ -עד המועד האחרון לתשלום המצוין בהודעת הקבלה  ווהודיע על ביטול הרשמת

 .במלוא המקדמה

 בתוך שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה  ומועמד שיבטל הרשמת- 

 .יחויב במחצית המקדמה
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  לאחר שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה הרשמתו מועמד שיבטל- 

 .יחויב במלוא המקדמה
 

 ואילך : 01.11.2018 ביטול הרשמה מתאריך

 ת לימודים לסטודנטים על המועמד שיתקבל ויחליט על ביטול לימודיו יחולו הוראות הפסק

 .(הפסקת לימודים)ראה סעיף 

 
 בסמסטר שני: םביטול הרשמה למועמדים המתחילים את לימודיה

 
 :19.2.2018ביטול הרשמה עד לתאריך

 מלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימודהחזר המועמד יהיה זכאי ל. 
 

 ואילך: 20.2.2018ביטול הרשמה מתאריך

  על המועמד שיתקבל ויחליט על ביטול לימודיו יחולו הוראות הפסקת לימודים לסטודנטים

 (.הפסקת לימודים)ראה סעיף 
 . הפסקת לימודים31

יודיע על כך בכתב )בדואר רשום או את לימודיו במכון,  חליט להפסיקוההלומד במכון,  סטודנט .ה
לפני שמדור שכ"ל יטפל במסירה אישית במזכירות האקדמית או באמצעות עמדת המידע(. 

 בבקשת הסטודנט, יהיה עליו לבצע "טופס טיולים" כמקובל במכון.

 מועד הפסקת הלימודים הוא היום שבו התקבלה הודעת הסטודנט. .ו

 ב כקובעת לגבי הפסקת לימודים.תחש לאהודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע"פ  .ז

לימוד מלא או -בתשלום שכר יישאאת לימודיו במועדים המפורטים להלן  המפסיקסטודנט  .ח
 :לטבלה חלקי בהתאם

 .₪ 1500הסטודנט יחויב בתשלום של  01.11.18עד 16.8.18 - מ

מחצית משכה"ל עבור סמסטר א', בתשלום הסטודנט יחויב  17.01.19עד 02.11.18-מ 
השנתי בתוספת התשלומים  "למשכה %52-יותר מ לאאך 

 הנלווים.

מלוא שכה"ל עבור סמסטר א', אך בתשלום  הסטודנט יחויב 18.2.19עד 18.01.19- מ
השנתי בתוספת התשלומים  משכה"ל %50-לא יותר מ

 הנלווים. 

מלוא שכה"ל לסמסטר א' בתוספת  בתשלום הסטודנט יחויב 30.4.19עד 19.2.19-מ 
בו חויב  עבור סמסטר ב' בתוספת שמשכה"ל מחצית 

  משכה"ל %75 -לא יותר מ-.התשלומים הנלווים

 הסטודנט יחויב במלוא שכה"ל בתוספת התשלומים הנלווים. ואילך 01.05.19- מ
 שכ"ל  %100 –

 שני. הפסקת לימודים של סטודנט המתחיל או מחדש את לימודיו בסמסטר 41

לימוד מלא או -יישא בתשלום שכר ,בסמסטר ב' והחליט להפסיקםסטודנט המתחיל את לימודיו 
 : חלקי בהתאם למפורט להלן

לסטודנט ₪.   1500סטודנט המחדש לימודיו יחויב בתשלום של  11.2.18עד
 תוחזר מלוא המקדמה.  המתחיל את לימודיו בסמסטר ב'

סטודנט  .סטודנט חדש במכון יחויב בתשלום מחצית המקדמה 20.2.19עד 12.2.19-מ 
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 ₪. 1500המחדש את לימודיו יחויב בתשלום של 

אך לא הסטודנט יחויב בתשלום מחצית משכה"ל לסמסטר ב',  28.5.19 עד 21.2.19-מ 
 בתוספת התשלומים הנלווים. שנתי  משכ"ל %25-יותר מ

אך  ,הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר ב' שבו חויב 7.7.19דע 29.5.19-מ 
 .בתוספת התשלומים הנלווים משכ"ל שנתי %50 -לא יותר מ

בתוספת תשלום מלוא שכה"ל לסמסטר ב' בהסטודנט יחויב  15.9.19עד  08.7.19-מ
בתוספת  בו חויב עבור סמסטר קיץשמחצית שכה"ל 
 (  %75) התשלומים הנלווים.

 בתוספת התשלומים הנלווים. הסטודנט יחויב במלוא שכה"ל ואילך 16.9.19
%100 

 

 

 . הפסקת לימודים של סטודנט המתחיל או מחדש את לימודיו בסמסטר קיץ15

לימוד מלא או -יישא בתשלום שכר ,סטודנט המתחיל את לימודיו בסמסטר קיץ והחליט להפסיקם
 :חלקי בהתאם למפורט להלן

 .₪ 200בדמי טיפול בסכום של  הסטודנט יחויב -עד פתיחת הסמסטר  .6

משכ"ל  10%הסטודנט יחויב בתשלום של  - השבועות הראשונים של הסמסטר 3 במהלך .7
 שנתי, בתוספת התשלומים הנלווים.

פי -הסטודנט יחויב במלוא שכר הלימוד על - מתחילת השבוע הרביעי של הסמסטר .8
 הרישום לקורסים, בתוספת התשלומים הנלווים.

 
יחויב בשכר  ,תב, על פי הנהלים ובהתאם למועדיםסטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בכ

 הלימוד גם אם בפועל לא השתתף בשיעורים ו/או בבחינות. 

 
 


