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24/08/2021 
 ט"ז אלול תשפ"א

 
 

 (2022-2021)  ב"פשלשנה"ל ת השנילתואר לימוד  רתשלומי שכהנדון: 
 

 
בהתאם הינו  2022 – 2021 ב"פתשלשנת מכון טכנולוגי חולון )להלן המכון(  – HIT -גובה שכר הלימוד ב

ל כלהשכלה גבוהה. הנחייה זו תקפה הן לגבי סטודנטים חדשים והן לגבי סטודנטים ותיקים.  להנחיות המועצה
ידי המכון. שכר הלימוד צמוד למדד -סטודנט ישלם את שכר הלימוד בהיקף, במועדים ובתנאים, כפי שייקבעו על

 .₪ 4,0421סך  ועומד על ,(21.08.51-ב שפורסם) 2021חודש יולי 
 

זה מורכב מתשלום  סכום ,₪ 685שלם תשלום שנתי נלווה בסך ללימוד, על כל סטודנט בנוסף לתשלום שכר ה
ותשלום לארגון  ₪ 246 תשלום לאגודת הסטודנטים בסך ,₪330ושירותי רווחה בסך עבור שירותי אבטחה 

 .₪ 10הסטודנטים הארצי בסך 
 

)ביטול  צהרהטופס העל דה סטודנט אשר לא מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים יחתום במשרדי האגו
, הטופס המאושר והחתום ע"י אגודת הסטודנטים יועבר למדור שכ"ל 211.12.3עד לתאריך  חברות לאגודה( 

 רק בדמי אבטחהסטודנט שיבטל את החברות באגודה יחויב ₪.  246שיבצע את ביטול החיוב לאגודה ע"ס 
 .)בכפוף להנחיות ועדת מלץ(נטים הארצי תשלום לארגון הסטוד₪  10 -ו  ₪ 330בסך ושירותי רווחה 

 
 

תלוי בהיקף  נוואיאחיד הן לתלמידי התואר הראשון והן לתלמידי התואר השני, הנלווה הינו גובה התשלום 
 הלימודים השנתי.

 

 ₪. 628,14מכאן שהתשלום השנתי עומד על סך של 

 

 עדכון הסדר תשלום שנתי 
, עדכון הסדר התשלום יקבע ולם שכר הלימוד למכוןום בו ישלפני הסדרת התשלום יש לעדכן את הסדר התשל

 את אופן התשלום ומספר התשלומים שיגבו מהסטודנט.
 .עדכון הסדר תשלום בעמדת המידע נספח אלמסמך זה מצורף 

 

  דרכי תשלום:

 :שכר הלימוד לתשלום אפשרויות פירוט להלן 
ההנחה . 2.5%של בשיעור נה הנחה . תשלום זה מקבשפ"לשנת ת תשלום מראש של כל שכר הלימוד .א

  ₪. 042,14בסך  הבסיסי ניתנת רק על שכר הלימודההנחה . 2021.9.51עד לתאריך למשלמים ניתנת 
, בסה"כ יעמוד נלוויםבגין תשלום  586לאחר הנחה + תשלום של ₪  13,691דהיינו, שכר הלימוד הוא 

רת זכות סטודנט ששילם מקדמה ו/או סטודנט עם ית₪.  277,14ס "תשלום זה כולל תשלומים נלווים ע
 ולשלם את היתרה. את הסכום  שהועברו לו משנים קודמות, צריך לקזז

, באשראיניתן לשלם בתשלום אחד  אשראי.הודכן רק לאחר בדיקת התשלום מול חברת ההנחה תע
סטודנט שימצא ששילם במספר בלבד !!!  15.9-או בשובר פיקדון שתאריך הערך שלו קודם לבקרדיט 

לא ימצא   15.9.21לא תתעדכן לו גובה ההנחה. אם בוצע התשלום לאחר ה  תשלומים )שאינם קרדיט(
 נחה ויחויב בהפרש שכר הלימוד.זכאי לקבלת הה

 
 אופן התשלום דרך שובר פיקדון.  ונספח גאופן התשלום דרך עמדת המידע   נספח בלמסמך זה מצורף 
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 פריסה לתשלומים באמצעים הבאים: .ב

 . 6.2220.ועד לתאריך  21.10.20תשלומים שווים מתאריך  9 -תשלום בהוראת קבע באשראי .1
את פרטי  זיןבוחר בהסדר תשלום הוראת קבע באשראי, מ סטודנט שבוחר לשלם באופציה זו

אינה מקודדת את מספר האשראי במערכת לחיובים עתידים ו, וממתין לאישור. פעולה זו האשראי
 בעת מילוי הפרטים. מחייבת את הסטודנט 

וקבלה תשלח ישירות  החיוב יתבצע באופן אוטומטי פעם בחודש בהתאם לחוב שקיים לסטודנט
  פעולה זו אינה תופסת מסגרת בכרטיס האשראי(.הסטודנט. )למייל של 

ועד לתאריך  10.2120.תשלומים שווים מתאריך  9 -תשלום באמצעות הוראת קבע בנקאית .2
את זין , מבנקאיתהוראת קבע .  סטודנט שבוחר לשלם באופציה זו בוחר בהסדר תשלום 20.6.22

או צילום מסך  האסמכתא החתומה מהבנקהוראת קבע ומצרף את  תשולםחשבון הבנק ממנו פרטי 
מכתב ב דנספח  -)בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון .מהאפליקציה של הוראת הקבע המאושרת

 בכל חודש ירד התשלום בהוראת הקבע וקבלה תשלח ישירות למייל של הסטודנט. זה( , 

באחריות , 22.4.20ועד לתאריך  11.2120.תשלומים שווים החל מתאריך  6 -אשראי חודשי .3
לשלם את התשלום של החודש הנוכחי או לשלם הסטודנט להיכנס בכל חודש לפורטל הסטודנט ו

. אפשרות זו מחליפה את הסדרי השוברים 073-2668966באמצעות מערכת מזהה דיבור בטלפון 
 עמדת המידע( ה של)איחור בתשלומים יגרור חסימהמודפסים אשר היו נהוגים בעבר. 

 

ת א  HITבאתרניתן לראות  כיום)הקרובים  החודשבמהלך  ופיע באתר המכוןיכר הלימוד התקנון המלא של ש
 .(פ"אתששנת  התקנון של

 
 
 

ומהסטודנט תימנע תחסם עמדת המידע האישית באתר המכון  ,ללא פירעון התשלומיםשימו לב! 
לבצע פעולות בציונים או  ,מערכת השעות האישיתבלא יהיה ניתן לצפות  ,פשרות להירשם לקורסיםאה

   .שונות
 
 
 
 

 
 ב ר כ ה, ב

 מדור שכ"ל 
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 עדכון הסדר תשלום בעמדת המידע–' אנספח 
 

, באחריותך לעדכן את אופן התשלום למכון  הוא הסדר בשם ללא הסדרלתחום שכר לימוד ברירת המחדל 
 גבו ממך. בקבלת חוזר זה. עדכון הסדר התשלום יקבע את אופן תשלום שכר הלימוד ומספר התשלומים שי

 
 כניסה לעמדת המידע יש לפתוח את החץ 

 

 
 

 המסך הבא: ואז יופיע  הסדריםלבחור  עלייך
 

 
 

את המסך הבא, יש ללחוץ על החץ פותח  לבחור בהסדר שכ"ל המופיע בצד שמאל, לחיצה על הסדר זה עלייך
 המסומן
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  -יפתחו אפשרויות ההסדר שניתן לעדכן

 
 

אפשרות זו מחליפה את הסדרי השוברים המודפסים אשר היו נהוגים  -עדכון הסדר אשראי חודשי .1

להיכנס בכל אם תבחר באפשרות זו באחריותך  .בעבר. )איחור בתשלומים יגרור חסימה של עמדת המידע(
תשלום, . באפשרות זו אין צורך לעדכן אמצעי חודש לפורטל הסטודנט ולשלם את התשלום של החודש הנוכחי

 שובר ולעשות עדכן. -יש לבחור בקוד ההסדר, אשראי חודשי

 

 

 
 

 אשראי חודשי כפי שמופיע בחלון בצד שמאל  –בסיום ניתן לראות שעודכן בהסדר שכ"ל 
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בהסדר תשלום הוראת קבע  אם בחרת באפשרות זו עלייך לעדכן -תשלום בהוראת קבע באשראי .2

ולהמתין לאישור. פעולה זו מקודדת את  פרטי האשראי הזין אתיפתח מסך פרטי האשראי יש ל, באשראי
 מספר האשראי במערכת לחיובים עתידים ואינה מחייבת אותך בעת מילוי הפרטים. 

 
 

 

 כפי שמופיע בחלון בצד שמאל י אהוראת קבע באשר –בסיום ניתן לראות שעודכן בהסדר שכ"ל 

 

 

לא ניתן לבחור באופציה זו  -חשוב מאוד -תשלום באמצעות הוראת קבע בנקאית .3
הוראת  . אם בחרת באופציה זו עלייך לעדכן בהסדר לפני שהוקמה ואושרה הוראת הקבע בבנק

 הקבע, ותידרש להוסיף אסמכתא מהבנק.חשבון הבנק ממנו תשולם הוראת פרטי יפתח מסך , בנקאיתקבע 
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 מופיע בחלון בצד שמאל כפי שהוראת קבע בנקאית  –בסיום ניתן לראות שעודכן בהסדר שכ"ל 
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 אופן התשלום דרך עמדת המידע–נספח ב' 

 
 כניסה לעמדת המידע יש לפתוח את החץ 

 

 
 

 יפתח התפריט הבא:
 

  
 

, כולל שובר יש לבחור תשלומים  ואז יופיע בצורה מפורטת כל החיובים בהם חויב הסטודנט לשנת הלימודים
 למי שטרם שילם את השובר.המקדמה 
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 המלא יופיע סה"כ שכר לימוד בקיזוז המקדמה בצת המחייבת את שכ"ל במש
 

 
 
 
 

בהתאם למה ששילם או אופן יבחר לשלם זוהי גם המשבצת היחידה שבה ניתן לעדכן את הסכום אותו הסטודנט 
 התשלום.

 
ו בקרדיט צריך ללחוץ על עיפרון נפתח החלון הבא, בחלון יש סטודנט המשלם את שכר הלימוד בתשלום אחד א

ששילם מקדמה יתרתו לתשלום אחרי הנחה ממשיך להקליד את הסכום אותו הוא צריך לשלם והמשך. )סטודנט 
 אחרי הנחה( 13691וסטודנט שלא שילם מקדמה יתרו לתשלום ₪  10941היא 
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 לאחר העדכון הסכום בחלון יופיע באופן הבא:

 

 
 

שכ"ל, תשלום אגודת הסטודנטים,  -בשלב הזה הסטודנט צריך לעשות בחר לכל התחומים אותם הוא משלם

סטודנט שלא שילם מקדמה מעדכן  -חשוב מאוד תשלום אבטחה ורווחה, תשלום ארגון הסטודנטים הארצי. 

מעבירה את סכום  לחיצה על בחרכבר את הסכום כולל המקדמה ולכן לא צריך לבחור גם בתשלום מקדמה . 
 התשלום לסה"כ לתשלום.
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 עת יש ללחוץ על שלם ונפתח המסך הבא:כ

 
 

בכדי שההנחה תעודכן יש לבחור בתשלום אחד או בתשלום בקרדיט.  מייד לאחר הבחירה יפתח דף תשלום 
 שלום תשלח אלייך למייל ישירות קבלה.באמצעות כרטיס אשראי, בסיום  הת

 

החישובים / תמונות המסך נעשו עבור סטודנט שנים מתקדמות ששילם מקדמה, יש לשנות  -** שימו לב
 את הסכומים בהתאם לתשלום/ אי תשלום מקדמה ובהתאם ליתרות בכרטיס הגביה שלך. 
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 אופן התשלום דרך שובר פיקדון -נספח ג
 

 כניסה לעמדת המידע יש לפתוח את החץ 
 

 
 

 יפתח התפריט הבא: 

 
 

 
 .יש לבחור הדפסת שוברים ואז יופיעו השוברים שהופקו לסטודנט
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 . מעליהםעיפרון עם ציור  סכומיםללא  יםשובר קיימיםבין השוברים שהופקו לסטודנט 

 

 
מכיוון שמדובר בתשלום שכר לימוד יש לבחור את השובר עם העיפרון שרשום בו תשלום שכר לימוד. לחיצה על 

 העיפרון פותחת את המסך בו יש לעדכן את סכום השובר, זהו הסכום אותו הסטודנט מבקש לקבל מהקרן. 
 

נלווים כלומר סך ₪  586+₪  10,941ששילם מקדמה יתרתו לתשלום אחרי הנחה היא שנה מתקדמת סטודנט 
 זהו הסכום אותו צריך לעדכן.₪ ,  11527הכל לתשלום 

נלווים כלומר סך הכל ₪  586+ אחרי הנחה 13,691שלא שילם מקדמה יתרו לתשלום שנה מתקדמת סטודנט 
 "ח, זהו הסכום אותו צריך לעדכן.ש 14,277לתשלום 

 

 
 

סכום, יש לשמור את הקובץ. את הקובץ השמור לאחר עדכון הסכום יורד  קובץ למחשב עם השובר ובו מעודכן ה
 יש להכניס באתר של הקרן והיחידה לחיילים משוחררים.

 
 -הנחיות למימוש השובר בקרן

 נכנסים לאזור האישי 

 חירת אפשרות של מימוש הפיקדון לטובת לימודים )יש לפעול על פי ההנחיות באתר(.ב 

 בץ של השובר לאתר ולסיים את התשלום. )כספי בסופו של התהליך, על הסטודנט יהיה להעלות את הקו
 ימי עסקים( 7הפיקדון יועברו לזכות המכון הטכנולוגי תוך 

 

mailto:netnelc@hit.ac.il
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 בקשה להקמת הרשאה לחיוב בחשבון -דנספח 
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