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ברוכים הבאים למשפחת HIT מכון טכנולוגי חולון.

זכיתם להצטרף אלינו בשנה מיוחדת שבה השתנה סדרו של עולם גם באקדמיה. אך המכון 

נערך לכך מבעוד מועד ותוך זמן קצר הצליח ליצור מערכת הוראה חליפית באמצעים 

דיגיטליים. מערכת זו תמשיך לפעול כנראה גם בסמסטר הראשון של תשפ"א.

מאז  הקמתו, שוקד המכון להכשיר מהנדסים, מדענים, אנשי טכנולוגיה, מעצבים ומנהלים, 

באמצעות סגל אקדמי מובחר ומצוין, סגל אשר יעשה הכל על מנת להביאכם אל קו הסיום 

בהצלחה מקסימלית. במשך כל שנות לימודיכם ב-HIT נשמח לספק לכם את כל הדרוש למיצוי 

מלא של יכולותיכם וכישוריכם. תזכו לליווי של מומחים מובילים מהתעשייה, המשולבים באופן 

מעשי בפעילות האקדמית במכון כמרצים, יועצים ומנחי פרויקטים. בסיום לימודיכם אתם 

עתידים להצטרף לעשרות אלפי בוגרי המכון המשרתים בתפקידי מפתח בתעשייה ובארגונים 

גדולים בארץ ובעולם. אני מעודד אתכם לנצל את שנות הלימוד שלכם במכון גם להעשרה 

והתפתחות אישית. הקמפוס שלנו מציע לכם, בנוסף לתוכנית הלימודים, גם מגוון רחב של 

פעילויות והזדמנויות להעשיר את עולמכם ולהתפתח מקצועית: ליזמים שביניכם פתחנו תוכנית 

בה ניתנת לכם הזדמנות להביא רעיונות והצעות לפרויקטים במסגרת האקסלרטור החדש; 

אתם יכולים להיות חלק מתוכנית לחילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות מובילות בחו"ל 

- בצוק העתים באופן וירטואלי; לקחת חלק בכנסים וימי עיון מרתקים המתקיימים כמעט 

מדי שבוע בקמפוס בשיתוף גופים ואישים מובילים בתעשייה; להשתתף בתוכניות מעורבות 

חברתית קהילתית המשולבות בתוכנית הלימודים; לבקר בגלריה "ויטרינה" בקמפוס, המציגה 

תערוכות מהארץ ומחו"ל ועוד. המכון מציע לכם גם לימודים רב תחומיים שיעשירו את עולמכם 

מעבר ללימודי ההתמחות בפקולטות השונות.

בשנה החולפת חווה המכון גם התקדמות אקדמית משמעותית באישור ע"י המל"ג של תוכנית 

לימודים חלוצית בארץ ובעולם "טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה" ובאישור לימודים לתואר שני 

עם תזה במדעי המחשוב ובהנדסה.

 אני מאחל לכם חוויה לימודית מעשירה והצלחה רבה בלימודיכם וזכרו – 

עבורכם אפילו השמיים אינם הגבול!

פרופ' אדוארד יעקובוב,

נשיא HIT המכון הטכנולוגי חולון

דבר הנשיא
פרופ‘ אדוארד יעקובוב
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דקאנט הסטודנטים
בניין 5 – קומה 2, חדר 202

תכנית רב מימדית המספקת לסטודנטים מעטפת תומכת ברמה הקבוצתית והפרטנית 

המסייעת להתמקד ולהצליח בלימודים.

yulia_e@hit.ac.il 03-5026769 ד"ר יוליה עינב - דקאנית הסטודנטים ·

היחידה לסיוע כלכלי
מלגות על בסיס מצב כלכלי, מלגות מקרנות וגורמים חיצוניים, מלגות מצוינות על סמך נתוני 

קבלה, הסדרי מימון.

milgot@hit.ac.il 03-5026842 נופר כהן ·

המרכז לקידום הסטודנט
בניין 1, קומת קרקע חדר 100

מערך תמיכה רחב לסטודנטים זכאים הכולל סיוע לימודי, ליווי וייעוץ פרטניים, סדנאות 

באסטרטגיות למידה, עזרה רגשית ועוד.
·   ייעוץ לסטודנטים עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב: 

 גוני ויטרבו - יועצת סיוע לסטודנטים עם לקויות למידה וצרכים ייחודיים,

yeutz@hit.ac.il | 03-5026903 

·   ליווי של סטודנטים עם צרכים מיוחדים )רפואי / נגישות / חושי / נפשי(:
siua@hit.ac.il 03-5026933 ,קרן קרפ – רכזת הנגשה

·   סיוע לנשים בהריון: 
  heraion@hit.ac.il 03-5026862 רונה שלו - רכזת המרכז לקידום הסטודנט

יחידות מערך השירות לסטודנט

mailto:yulia_e%40hit.ac.il?subject=
mailto:milgot%40hit.ac.il?subject=
mailto:milgot%40hit.ac.il?subject=
mailto:yeutz%40hit.ac.il?subject=
mailto:siua%40hit.ac.il?subject=
mailto:heraion%40hit.ac.il?subject=
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היחידה למעורבות חברתית
שילוב סטודנטים בפרויקטים חברתיים וקהילתיים נושאי מלגות ובקורסים משלבי עשייה, 

הענקת 2 נ"ז עבור פעילות חברתית )מותנה באישור מראש(.

meoravut@hit.ac.il 03-5026875 יפה סיטבון - אחראית מעוברות חברתית ·

היחידה להכוון תעסוקתי
בניין 5 - קומה 2 חדר 202 ג׳

הכנה לעולם העבודה: הדרכה בכתיבת קורות חיים, הכנה לראיונות עבודה, ומפגשי זרקור. 

פורטל משרות מקצועי באתר המכון, קבוצות פייסבוק ויריד תעסוקה שנתי. 

counselling@hit.ac.il 03-5026805 ליאת בלבן - מנהלת היחידה להכוון תעסוקתי ·

היחידה לסטודנטים המשרתים במילואים
סיוע בהשלמת חומר לימודי, דחיית מועדי בחינות והענקת 2 נ"ז לשירות מתמשך.

miluim@hit.ac.il 03-5026549 ,לימור אטיה – רכזת דקאנט הסטודנטים ורכזת מילואים ·

סיוע לאוכלוסיות מיוחדות
ליווי אישי, שיעורים פרטניים, סיוע בהגשת מלגות.

·   סטודנטים עולים וסטודנטים בני העדה האתיופית יפנו אל:
olim@hit.ac.il 03-5026772 ,מיכל זכריה – מנהלת המרכז לקידום הסטודנט

·   סטודנטים ערבים, דרוזים וצ'רקסים יפנו אל:
רשא כנעאן - רכזת הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית 

sawa@hit.ac.il 03-5026679 ،رشا كنعان – مركزة الطالب العرب، الدروز والشركس 
·   סטודנטים חרדים ויוצאים בשאלה יפנו אל:

יפעה בנר – ממונה מוסדית של תקווה ישראלית וקשרי אקדמיה-קהילה, 03-5026679 

  israeli_hope@hit.ac.il

mailto:meoravut%40hit.ac.il?subject=
mailto:counselling%40hit.ac.il?subject=
mailto:miluim%40hit.ac.il?subject=
mailto:olim%40hit.ac.il?subject=
mailto:sawa%40hit.ac.il?subject=
mailto:israeli_hope%40hit.ac.il%20?subject=
mailto:israeli_hope%40hit.ac.il%20?subject=
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מדור שכר לימוד
בניין 5, קומה 2 חדר 201

ימים ושעות קבלה: 

א+ה 10:00-12:30, 13:30-18:00 

ג 13:00-18:00

ב+ד 10:00-12:30, 13:30-15:30

· נתנאל כהן ויולי למבז – mokedksafim@hit.ac.il טלפון 03-5026574

המזכירות האקדמית ומוקד השירות לסטודנט
בניין 5, קומה 2

מטפלים במגוון נושאים: תכנון מערכות הלימודים, לוח בחינות, רישום למועדים מיוחדים, 

ועדות שכ"ל, ועדות משמעת, תרגום דיפלומות, אישורים לבוגרים, מבחני אמיר"ם ועוד. 

 yifatr@hit.ac.il 03-5026686 ,יפעת כהן- רוזנטל מזכיר אקדמי ·
 במוקד השירות ניתן להנפיק כרטיסי סטודנט, אישורי תלמידים, גיליונות ציונים 

וכן ניתן לפנות למוקד בכל שאלה או בקשה. 

 moked-sherut@hit.ac.il 03-5026555 מוקד השירות

קבלת קהל: ימים א', ג', ד'- 8:30-19:00, ב'- ה'- 8:30-18:00 ויום ו' 8:00-12:00

 yaarag@hit.ac.il 03-5026512 ,יערה גולן רכזת לימודים לתואר ראשון ·
 shoshi@hit.ac.il 03-5026686 ,שושי בן-יוסף רכזת לימודי מוסמכים ·

מזכירויות הפקולטה ויועצים אקדמיים
מזכירות הפקולטה עומדת לרשותכם כדי להשיב על כל שאלה הנוגעת לפקולטה. שעות קבלת 

הקבלה מתפרסמות בלוח המודעות ובאתר האינטרנט. 

יועצים אקדמיים- הם אנשי סגל ומרצים מנוסים, אשר ישמחו להשיב על שאלות בנוגע 

לתכנית הלימודים, להתקדמות בלימודים ולתכנון מערכת השעות. יצירת קשר עם היועצים 

האקדמיים האקדמיים מתבצעת דרך רכזת המחלקה. 

שימו לב! בכל שאלה אקדמית יש לפנות תחילה למזכירות הפקולטה/מחלקה. במידה ולא 

יימצא פתרון, יש לפנות למוקד השירות במזכירות האקדמית.

mailto:mokedksafim%40hit.ac.il?subject=
mailto:yifatr%40hit.ac.il?subject=
mailto:moked-sherut%40hit.ac.il?subject=
mailto:yaarag%40hit.ac.il?subject=
mailto:shoshi%40hit.ac.il?subject=
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 הפקולטה להנדסה 
בניין 5, קומה 2

גיל אחרק - ראש מינהל הפקולטה
gilach@hit.ac.il 03-5026631 ,231 חדר

גב' מרים צ'רצ' - רכזת אקדמית תואר ראשון שנים 
st_miryam@hit.ac.il 03-5026551 ,235 א'-ב' חדר

מירי אסיאס - רכזת תואר שני ומנהלת לשכת 
miria@hit.ac.il 03-5026800 ,230 הדקאן. חדר
זוריק מקייבסקי - היועץ האקדמי של שנה א'

 zorik@hit.ac.il 03-5026928 ,323 קומה ג', חדר

 הפקולטה לניהול טכנולוגיה  
בניין 1, קומה 6 

אילנה בן-נון סיסקל – ראש מנהל הפקולטה 
לניהול טכנולוגיה, חדר 613, 03-5026744

ilanab@hit.ac.il

אתי חכים - רכזת דקאן הפקולטה והתואר השני
st_eti@hit.ac.il 03-5026836 ,612 חדר

נועה אשר - רכזת בפקולטה לניהול טכנולוגיה
noa@hit.ac.il 03-5026876 ,615 חדר

 ד"ר בן בולמש, היועץ האקדמי של שנה א',
חדר 603 א׳, שעת קבלה בתיאום מראש. 

bulmash.consultation@gmail.com  הפקולטה למדעים
בניין 8, קומה 4 חדרים – 420-426

מייטל סנקש - ראש מנהל הפקולטה למדעים, 
meitals@hit.ac.il 03-5026560 ,422 חדר

סופי נווה - רכזת המחלקה למדעי המחשב, שנה 
א', ותוכנית מצויינוער, חדר 420 03-5026528

sofien@hit.ac.il

לימור כהן - רכזת המחלקה למדעי המחשב, שנה 
 limorc@hit.ac.il 03-5026798 ,420 ב', חדר

אהובה אורן - רכזת המחלקה למדעי המחשב, 
st_ahuva@hit.ac.il 03-5026554 ,421 שנה ג', חדר
בר פלח - רכזת המחלקה למדעי המחשב, חדר 

barfa@hit.ac.il 03-5026751 426
 טל פורת - רכזת המחלקה למתמטיקה, 

פיזיקה והתכנית למתמטיקה שימושית, חדר 425
talpo@hit.ac.il 03-5026601

 המחלקה ללימודים רב תחומיים
בניין 5, קומה 3, חדר 314

יהל פלצובסקי - רכזת המחלקה ללימודים רב 
תחומיים ואנגלית, מזכירות המחלקה

yahelp@hit.ac.il 03-5026655

 הפקולטה לטכנולוגיות למידה
בניין 5, קומת קרקע 

ירדנה סנקר - רכזת הפקולטה 03-5026611
Telemoffice@hit.ac.il

שיר קרפיק - רכזת הפקולטה
Telemoffice@hit.ac.il 03-5025925

ד"ר המר רונן - היועץ האקדמי של שנה א',

 ronenh@hit.ac.il 03-5026789 ,138 חדר

 הפקולטה לעיצוב 
בניין 6, קומה 4 חדר 416

חמדה כהן - ראש מנהל הפקולטה לעיצוב
hemdac@hit.ac.il 03-5026851

גוטליב יעקב - ע.דקאן לעניינים לוגיסטיים
yaakovg@hit.ac.il 03-5026587

גיתית אייזנשטיין - רכזת הפקולטה לעיצוב
gititai@hit.ac.il 03-5026711 

רעות קדוש - רכזת עיצוב תקשורת חזותית
reutkad@hit.ac.il 03-5026816

עדי פריד - רכזת עיצוב פנים
 adifr@hit.ac.il 03-5026907

אור וייס - רכזת עיצוב תעשייתי
 orvai@hit.ac.il 03-5026828

עדי קרליץ - רכזת שנה א' תקשורת חזותית
adika@hit.ac.il 03-5026816

איתמר בורשטיין - רכז שנה א' פנים
 itamarbu@gmail.com 03-5026907

שלומית באומן - רכזת שנה א' תעשייתי
 shlomitbm62@gmail.com 03-5026828

 הפקולטה לטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה
 ליאורה גורשטיין - רכזת הפקולטה, 

liorago@hit.ac.il בניין 8, קומת קרקע
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מרכז המחשבים
בניין 3, קומת קרקע, מוקד תמיכה : 03-5026541 
)או באמצעות הטופס המקוון בפורטל האישי(. 

גל שטיינהרט, סמנכ"ל מחשוב ומערכות 

· מגוון שירתים אקדמיים ממוחשבים, הגשת 
בקשות ממוחשבות וביצוע פעולות בשירות 

עצמי, קבלת מידע ואישורים, ביצוע תשלומים, 
הזנה וצפייה במע' שעות, צפייה בבחינות, מאזן 

חובות אקדמי ועוד בעמדת המידע לסטודנט 
ובאפליקציה. 

· מגוון תוכנות לשירות הסטודנטים ללא תשלום 
· שירותי אינטרנט אלחוטי חופשי ועוד ועוד 

במכון עשרות מעבדות מהמתקדמות בארץ
כמו כן שימו לב באתר לרשימת המרחבים 

הפתוחים לרשותכם ללימוד עצמי. לפרטים 
נוספים, אנא היכנסו לאתר המכון – בערוץ 
"סטודנטים" תחת הלשונית שירותי מחשוב 

והתעדכנו.

gals@hit.ac.il 03-5026535
מרכז המחשבים מציע מערכות מידע ומגוון 

שירותים לרווחת הסטודנטים.

אפליקציית המכון
לצורך עידכונים יצר המכון אפליקציה המקלה 

על הסטודנטים לקבל מידע בנושאים הקשורים 
ללימודים. המידע מונגש בצורה נוחה ומאפשר 

תקשורת בין המרצים לסטודנטים.

· צפייה בהודעות המחלקה.
· צפייה בציונים.

· צפייה במבחנים ובלוח הבחינות.
· צפייה בשעורים ולוחות זמנים )כיתות,  

     מרצים, שעות וכדומה(.

· קבלת ממוצע משוקלל.
· הגשת בקשות סטודנט.

· הגשת ערעורים.

· הפקת אישורים.
· ועוד...

להורדה לאנדרואידלהורדה לאייפון

https://www.hit.ac.il/
mailto:gals%40hit.ac.il?subject=
https://apps.apple.com/il/app/מכון-טכנולוגי-חולון/id1419215441
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobitti.hit
https://apps.apple.com/il/app/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F/id1419215441
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobitti.hit
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קמפוס ירוק
קמפוס המכון מוכר על ידי המשרד להגנת הסביבה כקמפוס ירוק הכולל מספר רב של פעילויות:

חסכון אנרגיה | עמדת טעינה לסלולר המתבססת על אנרגיית השמש מוצבת ליד הרחבה החיצונית של 

הקפיטריה | חסכון במים | הפרדת פסולת נייר, סוללות ודיסקים.

להצעות ולרעיונות בתחום קמפוס ירוק:

greencampus@hit.ac.il - איליה לוי - מנהל תפעול, מרכז קמפוס ירוק ·

בניין 5, קומה, שעות פתיחה: ימים א‘-ה‘ 24:00-09:00 ויום ו‘ 13:00-09:00
מיכל חיל מנהלת הספרייה

· אוסף הספרייה - כולל ספרי לימוד וספרי עיון מקצועיים, כתבי-עת, מאגרי מידע 
     אלקטרוניים ופרויקטי גמר.

· אתר הספרייה - באתר ניתן לעיין בקטלוג הספרייה, לבדוק מצב השאלות, להאריך את 
     תוקפן, להזמין פריטים מושאלים, למצוא מאמרים אקדמיים, להתעדכן בספרות חדשה 

     ולקבל ייעוץ מהספרנית במדור יעוץ. השאלת ספרים בהצגת תעודת סטודנט.
· אולם הקריאה - לרשותכם דלפקי השאלה וייעוץ, מחשבים לחיפוש בקטלוג ובאינטרנט, 

     "חדר שקט" לעבודה יחידנית, פינת "זולה" המאפשרת עיון תוך כדי מנוחה והתרגעות, 
      צורבים,סורקים ומכונות צילום.

michalch@hit.ac.il 03-5026545
מדור ההשאלה 03-5026547

מדור יעוץ 03-5026548 

 ספרייה 
ע"ש בינה ונתן רוטשטרייך 

mailto:greencampus%40hit.ac.il?subject=
mailto:michalch%40hit.ac.il?subject=


9

FUTURE מרכז היזמות והחדשנות של HIT שמח לקבל את פניכם עם פתיחת שנת 
לימודיכם הראשונה. FUTURE הוא בית לחולמים מעשיים ויזמים בתחילת הדרך, בו אנו 

שואפים לספק מסגרת ותשתית מושלמת ליזמות מעשית רב תחומית. ב-FUTURE אנו 
מנגישים לכם תוכן והתנסויות בתחומי היזמות והחדשנות, כחלק מארגז הכלים איתם 

תצאו לעולם התעסוקה. 

לקיחת יוזמה להנעת תהליכים, חשיבה יצירתית,פיתוח רעיונות חדשניים ויכולת למידה 
בסביבת עבודה משתנה בקצב מהיר, הינם כלים בסיסיים והכרחיים לכל אחד ואחת 

להצלחה בעולם העבודה של היום.

אצלנו תוכלו להתעדכן וליהנות לאורך כל השנה מתוכן ייחודי שנותן מענה לצרכים 
חדשים שעולים מחד, ומאידך יוצרים קפסולות ידע והכשרות פרקטיות אשר ישלימו 

לכם את סט הכלים ויתנו לכם יתרון משמעותי בעולם העבודה החדש.

הפעילות השוקקת במרכז FUTURE, כוללת קורסים אקדמיים, סדנאות העשרה, 
התנסויות מעשיות, האקתונים ותחרויות, מפגשי תוכן ועוד.

אנו מאחלים לכם שנה טובה! שנת לימודים פורייה, שנת בריאות, יזמות ועשייה!
מזמינים אתכם לבקר אצלנו באתר ובערוצים הדיגיטליים, לעקוב ולהתעדכן בנעשה 

אצלנו ולקחת חלק.

מרכז היזמות והחדשנות

אתר אינסטגרםפייסבוק

http://www.future.hit.ac.il/community
http://www.future.hit.ac.il/community
https://www.future.hit.ac.il/
https://www.facebook.com/futurebyhit/
http://www.instagram.com/future_hit
https://www.instagram.com/hit_il/
https://www.instagram.com/hit_il/
https://www.hit.ac.il/
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חילופי סטודנטים

מתחילים BOARDING עכשיו!
PRACTICE את כישורי האנגלית, TRAVEL בעולם, MEET אנשים חדשים, DISCOVER תרבויות 

חדשות, ותצרו NETWORKS חדשים! זו התכנית בשבילכם!
התכנית לחילופי סטודנטים נמשכת כבר מספר שנים במכון ובשנים האחרונות 

מתפרשת על פני כל הפקולטות. במסגרת התכנית, הסטודנטים בשנת הלימודים 
השניה או השלישית שלהם מגישים מועמדות ללימודים במהלך סמסטר אחד בחו"ל 

ומתארחים באחד המוסדות השותפים של המכון.
תכנית הלימודים כפופה לאישור המתאם האקדמי בפקולטה:

לעיצוב
גב' חמדה כהן

incomingdesign@hit.ac.il

למדעים
ד"ר איילת בוטמן

ayeletb@hit.ac.il 

לניהול טכנולוגיה
ד"ר אירנה מילשטיין

irenam@hit.ac.il

לטכנולוגיות למידה
ד"ר דן כהן וקס

mrkohen@hit.ac.il

להנדסה
ד"ר עמוס בר-דע

amos.bardea@hit.ac.il

ולאישור קבלה ע"י המוסד המארח.
זוהי הזדמנות מצוינת לחוות מדינה חדשה, מוסד לימודים המלמד בשיטות אחרות, 

להיות חלק מחווייה סטודנטיאלית, להכיר חברים מכל העולם ולגלות עצמאות בשטח. 
זהו הרגע שלכם לגלות את עצמכם והיכולות שלכם, לחדד את האנגלית, לפתח קשרים 

חדשים, לטייל, לחוות עם כל החושים את העולם.
הצטרפו למאות סטודנטים שכבר השתתפו בתכנית והוסיפו לקורות החיים שלהם חצי 

שנה של חוויה מדהימה. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן לבקר באתר, לקבל מידע, ליצור 
https://www.hit.ac.il/rnd/Students-Exchange :קשר ולשאול את כל השאלות

כמו כן, ניתן להגיש בקשות בעמדת המידע בפורטל הסטודנטים.
החוויה מחכה לכם במרחק לחיצת כפתור אחת!

בהצלחה, אירה איבשין גואטה
יועצת לתכנית חילופי סטודנטים

irai@hit.ac.il

mailto:incomingdesign%40hit.ac.il%20?subject=
mailto:incomingdesign%40hit.ac.il%20?subject=
mailto:ayeletb%40hit.ac.il%20?subject=
mailto:ayeletb%40hit.ac.il%20?subject=
mailto:ayeletb%40hit.ac.il%20?subject=
mailto:ayeletb%40hit.ac.il%20?subject=
mailto:ayeletb%40hit.ac.il%20?subject=
mailto:ayeletb%40hit.ac.il%20?subject=
mailto:ayeletb%40hit.ac.il%20?subject=
mailto:ayeletb%40hit.ac.il%20?subject=
mailto:ayeletb%40hit.ac.il%20?subject=
mailto:ayeletb%40hit.ac.il%20?subject=
mailto:ayeletb%40hit.ac.il%20?subject=
mailto:ayeletb%40hit.ac.il%20?subject=
mailto:ayeletb%40hit.ac.il%20?subject=
mailto:ayeletb%40hit.ac.il%20?subject=
mailto:amos.bardea%40hit.ac.il?subject=
https://www.hit.ac.il/rnd/Students-Exchange
mailto:irai%40hit.ac.il?subject=
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הלימודים הרב-תחומיים מהווים מרכיב חיוני להשכלתו של כל בוגר. אנו מציעים מגוון רחב של 
קורסים המשלבים תחומי ידע שונים בהם פוגשים סטודנטיות וסטודנטים רעיונות ודרכי חשיבה 

מעבר לאלו הניתנים בלימודי הליבה. המחלקה ללימודים רב-תחומיים מעניקה תכנים ייחודיים 
שאינם כלולים במסלול הלימודים לתואר ראשון בפקולטות במכון. הקורסים הנלמדים נחלקים 

לארבעה תחומים.

כל סטודנט נדרש לביצוע מספר קורסים בלימודים רב תחומיים בהתאם לנקודות הזכות אותן 
מחויב להשלים כחלק מהתואר אותו לומד. בנוסף, כוללת המחלקה קורסים ללימוד אנגלית כשפה 

זרה הנדרשים להשלמת התואר.

1. מדעי הרוח והחברה
תחום זה מקנה דרכי חשיבה, מושגים וגישות מחקר ממדעי הרוח והחברה. לימודי מדעי הרוח 

והחברה מעניקים כלים לחשיבה עצמאית ולהתבוננות בעיניים ביקורתיות על החיים המקצועיים 
והחברתיים שלנו. הקורסים עוסקים בתרבויות, יצירה תרבותית, מבנים ותהליכים חברתיים, 

השקפות חברתיות וסוגיות מוסריות.

2. שילוב טכנולוגיות
בתחום זה ניתן מרחב לפיתוח למידה חדשנית מבוססת-פרויקטים, תוך חיבור לתעשיות 

הרלוונטיות. במסגרת הלימודים בתחום שילוב הטכנולוגיות, סטודנט לתואר בתחומי הנדסה, 
עיצוב, מדעי המחשב וכו' יפתח יכולת לישם ידע וכישורים מקצועיים תוך פתיחות למקורות 

ידע אחרים, שאותם ילמד להטמיע בעשייתו המקצועית, ולקיים שיתוף פעולה החוצה גבולות 
דיסציפלינריים.

3. מעורבות חברתית
קורסי מעורבות חברתית מקנים חוויית למידה ייחודית באמצעות פעילות בקהילה ועל-ידי ייזום 

פרויקטים חברתיים. קורסים אלו נותנים רווח כפול: ראשית, תרומה לקהילה והשתלבות בה, 
ושנית, חוויה לימודית מעשירה מעצם הפעילות עצמה עבור מי שנוטלים בה חלק. צורת למידה זו 

מהווה דרך נוספת להרחבת אופקים בתחומי החברה.

4. יזמות וחדשנות
בשיתוף עם FUTURE HIT – מרכז ליזמות וחדשנות, מציעה המחלקה מגוון קורסים הפותחים 

אשנב אל עולמות החדשנות והיזמות, תחומים קריטיים לפיתוח יצירתי במאה ה-21. בקורסים אלו 
נבחנים נושאים שונים המשיקים בין תיאוריה לעשייה, בין אקדמיה לתעשייה. הסטודנטים לומדים 

ומיישמים תהליכי חדשנות וחשיבה יזמית, החל מהרעיון הראשוני, דרך הפיתוח היצירתי ועד 
ליישום טכנולוגי ועסקי של מוצר סופי. 

לימודי אנגלית
השליטה ברמה גבוהה באנגלית – השפה הבינלאומית של הכלכלה והטכנולוגיה המודרנית – הינה 

מרכיב חיוני בהשכלת כל סטודנט. לימודי האנגלית מקנים לסטודנטים את ידיעת השפה למטרות 
אקדמיות ומקצועיות ברמת הפטור הנדרשת מכל בוגרי מוסדות אקדמיים מוכרים בישראל.

לימודים רב תחומיים
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 גלריה "ויטרינה" 
ע"ש ג'וליה מזרחי

גלריה "ויטרינה" ע"ש ג'וליה מזרחי היא גלריה רב תחומית המציגה במשך כל השנה תערוכות 

בתחום העיצוב, המדע, הטכנולוגיה וגם השילוב ביניהן.

היא מיועדת להצגת עבודות של סטודנטים מהפקולטה לעיצוב והפקולטות האחרות, לצד 

עבודות ותערוכות של אמנים ומעצבים מבחוץ.

משבר הקורונה והמעבר ללימוד מרחוק, יחד עם היעדר סטודנטים וסגירת המכון למבקרים 

במשך תקופת המגיפה, הביאו את הגלריה להציג בפורמט דיגיטלי מיוחד המאפשר למבקר 

לסייר בה באמצעות תוכנת תלת ממד חדשנית וליהנות ממבחר תערוכות.

הגלריה ממוקמת בלובי הפקולטה לעיצוב )בנין 6( ופתוחה לקהל בשעות הפעילות של המכון.
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 היחידה לקידום נשים 
ולהוגנות מגדרית באקדמיה

המכון הטכנולוגי חולון רואה עצמו מחויב לפעול למען שוויון מגדרי ויצירת אווירה טובה ותומכת 

של לימודים, מחקר ויצירה לכל הבאים והבאות בשעריו. המכון פועל לקידום הוגנות מגדרית, אשר 

הוגדרה כיעד מרכזי על ידי המועצה להשכלה גבוהה. היחידה להוגנות מגדרית פועלת בקרב נשות 

הסגל האקדמי והמנהלי במכון, סטודנטיות וכן במסגרת הקהילה.

בין פעולות היחידה:

תכנית הנבחרות תכנית הנבחרות היא תכנית מנהיגות ייחודית לסטודנטיות המהווה גשר בין 

האקדמיה לתעשייה. התכנית נועדה למקסם את היכולות של הסטודנטיות ולהכין אותן לקליטה 

מיטבית בתעשייה. 

תכנית המובילות המיועדת לסטודנטיות בעלות נתוני קבלה גבוהים ולאחר שרות צבאי/ לאומי, 
הלומדות באחד ממקצועות ה-STEM )הנדסה, מדעים, ניהול טכנולוגיה(.

עידוד בנות ללימוד תכנות, בשיתוף עמותת 'אליסקוד עתודה טכנולוגית לבנות, במסגרת התוכנית 

מכשירות הסטודנטיות שלנו את המדריכות בתוכנית ומקבלות העשרה במגוון מיומנויות.

קידום פעולות יזומות עבור סטודנטיות ונשות הסגל האקדמי: התאמת הנהלים והתקנונים, זכויות 

סטודנטים הורים, חדר הנקה, קורסים והכשרות, פעילות ותערוכה לציון יום האישה הבינ"ל ועוד.

אנחנו כאן בשבילכן, מוזמנים לפנות עם הצעות, הערות ובקשות,

עו"ד אורנה קופלוביץ )בר-נס( - יועצת הנשיא לקידום נשים במכון 

tamib@hit.ac.il ,050-2493538 ,תמי בן חמו - מנהלת פרויקטים

נציבות למניעת הטרדה מינית 

ornak@hit.ac.il ,03-5026916 ,)עו"ד אורנה קופלוביץ )בר-נס

hemdac@hit.ac.il ,03-5026851 ,גב' חמדה כהן

הנציבות מטפלות בפניות של סטודנטים וסגל במכון ואחראיות על פעילות הסברה למניעת 

הטרדה מינית בקמפוס. הנציבות פועלות מכח החוק למניעת הטרדה מינית ועל פי נהלי המכון, תוך 

שמירה על דיסקרטיות מלאה.

mailto:tamib%40hit.ac.il?subject=
mailto:ornak%40hit.ac.il?subject=
mailto:hemdac%40hit.ac.il?subject=
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בואו להיות חברים שלנו!

Holon Institute of Technology

Hit_il

hit.ac.il

מכון טכנולוגי חולון

https://www.facebook.com/HIT.IL
https://www.instagram.com/hit_il/
https://www.linkedin.com/school/hit---holon-institute-of-technlogy/
http://hit.ac.il
https://www.linkedin.com/school/hit---holon-institute-of-technlogy/
https://www.instagram.com/hit_il/
http://hit.ac.il
https://www.facebook.com/HIT.IL
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סטודנטיות וסטודנטים יקרים,
ברוכות וברוכים הבאים למכון הטכנולוגי חולון ולמשפחת אגודת הסטודנטים!

ראשית אני רוצה לאחל בשמי ובשם כל צוות האגודה שתהיה לכולנו שנת 
לימודים פורייה ומוצלחת, שנה של צמיחה והגשמת מטרות. התחלה היא תמיד 

דבר מרגש, על אחת כמה וכמה כשמדובר בתחילת דרככם האקדמית, שהיא 
אחת התקופות המהנות והיפות בחיים. בתקופה זו לצד הלימודים המאתגרים, 

תכירו המון חברים חדשים, תפתחו יכולות בינאישיות ואינטראקציות עם גורמים 
שונים ותוכלו לתרום לחברה ולסביבה.

האגודה היא הגוף המייצג של הסטודנטיות והסטודנטים בקמפוס ופועלת עבור 
כל הסטודנטים בשיוון ובמסירות במגוון גדול של תחומים: שירותים אקדמיים, 

אירועי תרבות ופנאי, הגברת המעורבות הסטודנטיאלית, מלגות, מוצרים 
מסובסדים בתוך הקמפוס, משלחות לחו"ל, נבחרות ספורט, יעוץ משפטי ועוד...

אגודת הסטודנטים נמצאת כאן בשביל לעזור לכם להעביר את שנות הלימוד 
בצורה הכי טובה שרק אפשר וכדי להעצים את החוויה, אנחנו מזמינים 

אתכם לקחת חלק ולהצטרף למשפחה שלנו. יחד נוכל לייצר אווירה צעירה 
ותוססת בקמפוס, יחד נוכל לפעול למען המטרות והשאיפות של הסטודנטיות 

והסטודנטים במכון הטכנולוגי חולון, יחד נוכל לעשות שינוי אמיתי בשטח. 
אגודת הסטודנטים פועלת בשבילכם ולמענכם בכל הנושאים הרלוונטיים 
לעולם האקדמי והסטודנטיאלי, תמיד נשמח לשמוע מכם רעיונות, הצעות 
לשיפור וייעול וכמובן לסייע בכל בעיה או שאלה שצצה, אל תהססו ליצור 

איתנו קשר.

בברכת שנה מוצלחת,
שלכם ובשבילכם,

יושב ראש האגודה
יוסי חן

 יוסי חן
יו"ר אגודת הסטודנטים
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הנהלת האגודה
יושב ראש: יוסי חן

aguda10yor@gmail.com
מכהן כיו"ר האגודה, אחראי על 

ניהולה השוטף של האגודה ומייצג את 
אגודת הסטודנטים אל מול המכון וכן 

בהתאחדות הסטודנטים הארצית.

ראש מדור יח"צ: גיא צורי

aguda10pr@gmail.com
מדור יחסי ציבור ושיווק עוסק בחשיפת 

פעילות האגודה בתחומים השונים בפני קהל 
הסטודנטים במכון וכלפי חוץ על ידי פעילויות 
שונות: מיתוג ופרסום, טיפוח קשרי חוץ, עדכון 

וניהול המדיות החברתיות ואתר האגודה 
ותיעוד הפעילויות השונות של האגודה.

סגן יושב ראש: אהוד מישל

aguda10sior@gmail.com
ממלאת מקום היו"ר, אחראית על 

תפקוד על המדורים השונים באגודה וכן 
על כלל הסכמי וחוזי העמותה. 

ראש מדור תרבות: תומר לזרוביץ

aguda10tarbut@gmail.com
מדור תרבות עוסק בהפקת אירועי תרבות 
בקמפוס ומחוץ לקמפוס, מסיבות, טקסים 

והרצאות חוץ. המדור מארגן אירועים 
חברתיים ותרבותיים כגון: הפנינג ומסיבת 

פתיחת שנה, אירועי תרבות במהלך השנה, 
מסיבת פורים, יום הסטודנט ועוד.

ראש מדור אקדמיה: מיקי טפליצקי

aguda10ak@gmail.com
מדור אקדמיה עוסק בכלל הנושאים 

האקדמיים וביניהם: טיפול בבעיות 
אקדמיות פרטניות וקבוצתיות אל מול 

המרצים והמכון,ייצוג בוועדת משמעת 
מוסדית, ייצוג בוועדות הוראה מוסדיות 

ופקולטיות, הקמת ותחזוקת מאגר מחברות 
סיכום שיעור, ומבחנים. ארגון מרתונים 

לקראת בחינות, זכויות הסטודנטים, פרויקט 
תגלית, משלחות לחו"ל וארגון קורסי 

העשרה בתחומים שונים. 

mailto:aguda10yor%40gmail.com%20?subject=
mailto:aguda10yor%40gmail.com%20?subject=
mailto:aguda10pr%40gmail.com%20?subject=
mailto:aguda10pr%40gmail.com%20?subject=
mailto:aguda10sior%40gmail.com%20?subject=
mailto:aguda10sior%40gmail.com%20?subject=
mailto:aguda10tarbut%40gmail.com%20?subject=
mailto:aguda10tarbut%40gmail.com%20?subject=
mailto:aguda10ak%40gmail.com%20?subject=
mailto:aguda10ak%40gmail.com%20?subject=
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אגודת הסטודנטים
אגודת הסטודנטים של המכון הטכנולוגי חולון היא עמותה רשומה ללא מטרות רווח אשר 

נציגיה הם מועצת הסטודנטים נציגי הפקולטות השונות במכון. 
האגודה מנוהלת על ידי חבריה ומנוהלת בשקיפות מלאה למען כלל הסטודנטים.

חזון ומטרות האגודה
האגודה תפעל למען רווחת הסטודנטים תוך שמירת האינטרסים החברתיים, האקדמיים, 

הכלכליים והציבוריים שלהם; האגודה תשמור על תדמיתם ומעמדם האקדמי של הסטודנטים 
בתוך הקמפוס ומחוצה לו; האגודה תייצג את ציבור הסטודנטים כלפי כל רשות או אדם; 

האגודה תפעל למען שוויון זכויות מלא לכל סטודנט תוך קיום חופש הביטוי.

הרכב האגודה
 חבר אגודה - כל סטודנט מן המניין, אשר שילם דמי חברות וביקש להצטרף כחבר אגודה.

מועצה - מורכבת מנציגי כיתות )שכבות(, המתנדבים לתפקיד ונבחרים בבחירות דמוקרטיות 
מתקיימות אחת לשנה. תפקידי המועצה כוללים התוויית מדיניות האגודה ויעדיה השנתיים, 

קביעת תקציב האגודה, ביקורת אחר פעילות האגודה וקיום דיונים בהתאם לנושאים 
העומדים על סדר היום.

חברות באגודת הסטודנטים מקנה את הזכות
להשתמש בשירותי האגודה השונים ומאפשרת

קבלת הנחות והטבות שונות בהצגת כרטיס הסטודנט של האגודה
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מה אנחנו עושים
· טיפול בבעיות אקדמיות פרטניות וקבוצתיות

· ייצוג בוועדות הוראה ובוועדות המשמעת
· מרתונים מרוכזים לקראת בחינות 

·  מאגר בחינות
· עזרה והכוונה בקבלת מלגות

· הטבות לשבים ממילואים
· סבסוד משלחות

· חוגים וקורסים שונים במחירים מסובסדים לחברי אגודה 
· ביטוח תאונות אישיות

· חנות חומרים במחירים מוזלים לחברי האגודה
· מכון צילום והדפסות במחירים מוזלים לחברי אגודה

· השכרת לוקרים במחיר מוזל 
· ייעוץ משפטי ראשוני בחינם ע"י היועץ המשפטי של האגודה

· אירועי תרבות וחברה - הפנינג ומסיבת פתיחת שנה, אירועי חנוכה, מסיבת פורים, 
     יום הסטודנט, הפסקות פעילות ועוד

· קבוצות ואירועי ספורט 
· פרויקט תגלית

מועדון הסטודנטים
מועדון הסטודנטים המרכזי של האגודה נמצא בבניין 5 בקומת הקרקע ומועדון נוסף בבניין 6 בקומה 3. 

תוכלו למצוא בו מיקרוגלים, מקררים לשימוש הסטודנטים, פינת קפה אמון בשנקל, מכונת נספרסו, 
מקררים עם מוצרי מזון ושתייה לרכישה, טלוויזיה, ספות ופינות ישיבה.

חנות החומרים
ממוקמת לצד בניין 6. בחנות החומרים תוכלו למצוא את כל מה שחיפשתם וגם דברים שלא ידעתם 

שאתם צריכים. הסטודנטים לעיצוב ימצאו שם מגוון של חומרים ועזרים ליצירה וסטודנטים 
מפקולטות אחרות יוכלו למצוא שם מחברות, עטים וציוד משרדי רגיל במחירים מוזלים לחברי אגודת 

הסטודנטים. 

*כאשר אתם קונים בחנות הציגו את תעודת הסטודנטים )כרטיס חבר אגודה( ותקבלו 10% הנחה.

מכון ההדפסות
מכון ההדפסות ידאג לכם לכל סוג של הדפסה - שחור לבן, צבע, פלוטר, כריכת חוברות ושירותים נוספים. 

ניתן לשלוח את כל החומרים להדפסה הישר מהבית או מהמחשב האישי שלכם אל המדפסות בכתובת - 
https://hitprint.hit.ac.il

mike180873@gmail.com | 0549792934 | 037283307 במקרה של תקלה ניתן לפנות אל מייק

https://hitprint.hit.ac.il
mailto:mike180873%40gmail.com?subject=
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מידע אקדמי שימושי
שיעורים ומערכת שעות

· עד לשיעור הראשון של כל קורס, המרצה חייב לחלק לסטודנטים או לפרסם באתר הרשמי 
      של הקורס את הסילבוס, ספרות, מועדים משוערים לבחני ביניים, מרכיבי הציון הסופי במועדי 

      א' וב', ההגדרות והקריטריונים להערכת עבודות, דרכי התקשרות עם המרצה, שעות הקבלה, ויידוע 
      הסטודנטים במקרים בהם יש חובת נוכחות והגשת מטלות כתנאי לזכות להבחן.

· סטודנט זכאי לקבל ייעוץ עם יועץ בפקולטה/מחלקה על מערכת השעות האישית שלו
· במידה ונתקלתם בבעיה כלשהי בקורס ספציפי - יש לפנות קודם כל למרצה הקורס ורק לאחר מכן 

       במידה ולא התקבל מענה, ניתן לפנות לראש המחלקה דרך מזכירות הפקולטה. 

בחינות
· הבחינות )כולל הגשות בעיצוב ובטל"מ( ייקבעו במרווח של יומיים לפחות, על פי תכנית 

      הלימודים הרגילה.
· סטודנט זכאי למועד בחינה מיוחד, אם נעדר מבחינה בשל שירות מילואים פעיל/ אישפוז )בכפוף 

      להצגת אישור מתאים( כדלקמן:
· חל איסור מוחלט להיכנס לבחינות עם טלפונים ושעונים חכמים, הדבר עלול לגרור 

       הרחקה מהלימודים.
 · מי ששירת/אושפז במשך 4 ימים ויותר בתקופת בחינות, או בשבועיים שלפניהן, זכאי להיבחן במועד    

      בחינה מיוחד, בכל בחינה שתתקיים בטווח מספר הימים מתום שירותו/אשפוזו  על-פי הנוסחה 
      להלן:  הטווח = מספר ימי המילואים/האשפוז כפול 0.8

· סטודנט רשאי לבקש מועד מיוחד במקום מועד ב', אם ההודעה על כישלון במועד א' לא פורסמה עד 
      שבועיים לפני קיום הבחינה במועד ב'.

· אם מתקיימות שתי בחינות באותו יום, שבאחת מהן המקצוע חובה ושבאחרת מקצוע בחירה, נדרש 
      הסטודנט לגשת לבחינה במקצוע החובה במועד א', ולהיבחן במקצוע הבחירה, במועד ב'. במקרה      

      זה, הסטודנט יהיה זכאי להגיש בקשה למועד מיוחד.
· סטודנט, אשר נקבע עבורו תאריך למועד מיוחד והחליט שלא לגשת לבחינה, נדרש להודיע למזכירות 
      האקדמית עד שבוע לפני מועד הבחינה. סטודנט שלא הודיע על כך למינהל הסטודנטים, יקבל ציון    

      "0" בבחינה ותישלל זכאותו למועדים מיוחדים במהלך אותה שנה.
· 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 הסטודנט    
     יגיש 5 ערעורים שיידחו, יחויב הסטודנט בתשלום בסך של 50 ש״ח החל מהערעור השישי לכל ערעור 

     נוסף שיידחה. המרצה מחוייב לתת תשובה לערעור תוך 7 ימי עבודה. 

שכר לימוד
·   בפקולטות/מחלקות שבהן הלימודים הם בהיקף של 3 שנים, לא ייגבה תשלום כלשהו עבור 3 

      קורסים חוזרים לכל היותר לסטודנט, ובתנאי שהקורסים החוזרים נלמדים במסגרת 3 שנות 
      הלימוד התקניות.

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

      הלימוד התקניות. 
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ארנונה
סטודנטים המתגוררים בחולון בתקופת הלימודים זכאים לקבל הנחה בארנונה על פי מבחן 

הכנסות בלבד. על מנת לקבל את ההנחה, יש להנפיק את כל הטפסים הרשומים באתר 
האגודה.

תשלומי הביטוח הלאומי יורדים מהמשכורת החודשית שלכם, אך במידה ואינכם עובדים אתם 
זכאים בתור סטודנטים להנחה בתשלום. 

מלבד ההנחות הקודמות שהוזכרו, בהיותכם סטודנטים אתם זכאים להמון הנחות והטבות 
בשירותים חיצוניים אחרים. ראשית הוציאו תעודת סטודנט ואישור לימודים וגשו לבנק 
בו אתם מנהלים את חשבונכם, ברוב הבנקים תוכלו לקבל פטור מעמלות שונות והצעות 

אטרקטיביות אחרות. נוסף על כך, יידעו את קופ"ח החולים שלכם על היותכם סטודנטים 
ובדקו האם קיימות הטבות להן אתם זכאים.

כמשרתי מילואים הנכם זכאים להקלות והתאמות אקדמיות שונות וכן להטבות מיוחדות, 
למשל 50% על מרתונים של האגודה והנחות בהדפסות.

מי ששרת שירות מילואים/אושפז במשך 14 ימים רצופים, או במשך 21 ימים ויותר )מצטבר( 
בתקופת הלימודים, זכאי למועד בחינה מיוחד. 

במהלך השנה האגודה משאילה לסטודנטים מילוניות, מחשבונים, רגלי "חמור" להגשות, 
ועוד. אם ברצונכם להשאיל ציוד, פנו אל מזכירות האגודה.

רכז/ת רווחה כאן כדי לעזור ולהכווין אתכם בנושאים שונים – הטבות 
וזכויות, דיור, מלגות, תעסוקה, הטבות מילואים ונושאים אישיים אחרים 

aguda10rev@gmail.com – שעולים על דעתכם. ניתן לפנות במייל

רווחת הסטודנט

mailto:aguda10rev%40gmail.com?subject=


21

תנוחו. ארגנו לכם  שני מועדונים - בבניין 5, קומה 1, ובבניין 6, קומה 3. בהם אתם 
יכולים לנוח, לשתות קפה ולחמם אוכל. רק תדאגו להשאיר נקי אחריכם!

סבלנות. אל תקנו ציוד עד שהקורס יתחיל והמרצים ימסרו את הדרישות שלהם. חבל 
שתקנו דברים שיתקעו בארון עד סוף התואר.

אל תקנו, שאלו. אנחנו משאילים מילוניות, מחשבונים, ורגלי חמור להגשות. ניתן 
להשאיל ציוד לעבודה ב"קנטינה", וציוד עזר לעיצוב בקומה 7

קנו חכם. רכישה קבוצתית של ציוד, תאפשר לכם להתמקח על המחיר ולהוריד עלויות. 
חנות החומרים. החנות ממוקמת בקומה -1 בבניין 7. מומלץ לשלם דרך כרטיס חבר 

האגודה )כרטיס סטודנט( הנטען, ולקבל 10% הנחה.

הדפסות. הדפסות במכללה ניתנות לכם במחירים מוזלים, על מנת לקבל את ההנחה 
תצטרכו להטעין את תעודת הסטודנט שלכם.

חיסכו זמן. שמרו את הקבצים כ-PDF, שלחו להדפסה מהבית, ופשוט תגיעו בבוקר 
."HIT לאסוף. ניתן לשלוח במייל, או דרך האתר "הדפסות

חניה. אל תתפתו להחנות ב"בור", חניית העפר שליד שער 6. אלא אם אתם אוהבים 
לשחות בגשם.

הטבות והנחות. אם תדאגו להתעדכן תמיד בדף הפייסבוק של האגודה ובאינסטגרם 
תדעו על כל ההטבות שיש לאגודה להציע לכם.

שערים. הכניסה דרך שערים 6 ו-8 בין השעות 07:00 - 22:00, שער 1 נסגר בשער 
24:00. ניתן לצאת מהשערים לאורך כל הלילה דרך קרוסלות, אבל האורות בבניינים 

נכבים בשעה 24:00.

תישנו. באופן כללי אנחנו לא ממליצים להישאר במכון כל הלילה, שינה חשובה לבריאות         
ולתפקוד שלכם.

קורסי בחירה. במהלך התואר תצטרכו לעשות 8 נ"ז של קורסים רב תחומיים, מומלץ 
לא לדחות את ההרשמה של הקורסים לנצח. 

טיפים לסטודנט המתחיל
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בואו להיות חלק
מאגודת הסטודנטים

אינסטגרם אתר פייסבוק

לכל שאלה, התייעצות או בעיה
מוזמנים ליצור איתנו קשר!

מזכירות האגודה
מוזמנים לפנות אלינו!

aguda10@gmail.com 03-7283300 5 חדר 104 בניין

 לפרטים נוספים פנו למזכירות האגודה 
aguda10dover@gmail.com או צרו קשר במייל

https://www.instagram.com/aguda_hit/
http://
https://agudahit.co.il/
https://agudahit.co.il/
https://www.facebook.com/agudahit
https://www.facebook.com/agudahit
mailto:aguda10%40gmail.com?subject=
mailto:aguda10dover%40gmail.com?subject=


בהצלחה!
מאחלים לכם שנה מהנה ומעשירה


