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17/08/2022 
 כ' אב תשפ"ב

 
 

 (2023-2022)  ג"פשלשנה"ל ת השנילתואר לימוד  רתשלומי שכהנדון: 
 

 
בהתאם הינו  2023 – 2022 ב"פתשלשנת מכון טכנולוגי חולון )להלן המכון(  – HIT -גובה שכר הלימוד ב

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

 .₪ 7744,1סך  ועומד על ,(22.08.51-ב שפורסם) 2022חודש יולי 
 

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

 .₪ 10הסטודנטים הארצי בסך 
 

)ביטול  צהרהטופס העל סטודנט אשר לא מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים יחתום במשרדי האגודה 
, הטופס המאושר והחתום ע"י אגודת הסטודנטים יועבר למדור שכ"ל 221.12.3עד לתאריך  חברות לאגודה( 

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

 
 

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

 

 ₪. 360,15מכאן שהתשלום השנתי עומד על סך של 
 
 

 לימוד באופן הבא: מתבקשים להסדיר את שכר ה הנכםעל מנת שתוכלו לבנות מערכת לשנה הבאה 
אי הסדרת חובות קודמים אינה מאפשרת פתיחת כרטיס לשנת  -יש להסדיר חובות קודמים, אם ישנם  .1

 הלימודים תשפ"ג. 
 ₪. 2000יש להסדיר את תשלום המקדמה בסך  .2
 יש לקבוע הסדר תשלומי שכר לימוד לשנה"ל תשפ"ג. .3

 
 המצ"בניתן לצפות בסרטון הדרכה לגבי תשלומי שכר לימוד בלינק 

https://www.hit.ac.il/students/tuition/faq 
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  דרכי תשלום:

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

  ₪. 774,14בסך  הבסיסי ניתנת רק על שכר הלימודההנחה . 2022.9.51עד לתאריך ם למשלמיניתנת 
, בסה"כ יעמוד נלוויםבגין תשלום  586לאחר הנחה + תשלום של ₪  14,405דהיינו, שכר הלימוד הוא 

סטודנט ששילם מקדמה ו/או סטודנט עם יתרת זכות ₪.  991,14ס "תשלום זה כולל תשלומים נלווים ע
 לו משנים קודמות, צריך לקזז את הסכום ולשלם את היתרה.  שהועברו

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

לא ימצא   15.9.22בה ההנחה. אם בוצע התשלום לאחר ה לא תתעדכן לו גו תשלומים )שאינם קרדיט(
 זכאי לקבלת ההנחה ויחויב בהפרש שכר הלימוד.

 
המקדמה מקוזזת מראש משכר הלימוד ובעת התשלום בפורטל ניתן לראות שסכום התשלום שלך 

 מעודכן בקיזוז המקדמה. 
 

 ניתן לשלם מראש באופן הבא:
  – העברה בנקאית .1

 פרטי הבנק של המכון הטכנולוגי חולון לצורך העברה בנקאית:
 לאומי 10 –בנק 

 827סניף 
 3000588חשבון 
 מכון טכנולוגי חולון –המוטב 

 
שכר לימוד מלא, למלא את  -לאחר העברה הבנקאית יש להיכנס להסדרים לעדכן הסדר מסוג העברה בנקאית

 א להעברה. פרטי החשבון שממנו הועבר הכסף ולצרף את האסמכת
 

 -אשראי .2
לעדכן  -לעמוד על המשבצת של שכר הלימוד כולל נלווים –תשלומים  -תשלומים -יש להיכנס לפורטל

 בעיפרון את הסכום לסכום פחות ההנחה, ללחוץ על בחר ואז לשלם. ולעדכן הסדר בהתאם.
 

וץ על העיפרון , ללח0הדפסת שוברים, לבחור בשובר עם סכום  -יש להיכנס לתשלומי – פיקדון צבאי .3
ולעדכן את סכום השובר בהתאם לסכום הכסף שאתם מעוניינים שהקרן תעביר למכון . אם מלוא שכר 

הלימוד עובר למכון יש לעדכן הסדר פיקדון, אם נותרה יתרה לתשלום יש לעדכן הסדר אחר שממנו 
 תלקח היתרה. 
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 פריסה לתשלומים באמצעים הבאים: .ב

.  23.6.20ועד לתאריך  22.10.20תשלומים שווים מתאריך  9 -תשלום בהוראת קבע באשראי .1
את פרטי  זיןסטודנט שבוחר לשלם באופציה זו בוחר בהסדר תשלום הוראת קבע באשראי, מ

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

וקבלה תשלח ישירות  צע באופן אוטומטי פעם בחודש בהתאם לחוב שקיים לסטודנטהחיוב יתב
  פעולה זו אינה תופסת מסגרת בכרטיס האשראי(.למייל של הסטודנט. )

ועד לתאריך  20.10.22תשלומים שווים מתאריך  9 -תשלום באמצעות הוראת קבע בנקאית .2
את זין , מבנקאיתהוראת קבע תשלום  .  סטודנט שבוחר לשלם באופציה זו בוחר בהסדר20.6.23

חשבון הבנק ממנו תשולם הוראת קבע ומצרף את האסמכתא החתומה מהבנק או צילום מסך פרטי 
במכתב  אנספח  -מהאפליקציה של הוראת הקבע המאושרת. )בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון

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

ת א  HITניתן לראות באתר כיום) החודש הקרובהתקנון המלא של שכר הלימוד יופיע באתר המכון במהלך 
 (.שנת תשפ"ב התקנון של

 
 
 

ללא פירעון התשלומים, עמדת המידע האישית באתר המכון תחסם ומהסטודנט תימנע שימו לב! 
שעות האישית, בציונים או לבצע פעולות האפשרות להירשם לקורסים, לא יהיה ניתן לצפות במערכת ה

 שונות.  
 
 
 
 

 
 ב ר כ ה, ב

 מדור שכ"ל 
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 בקשה להקמת הרשאה לחיוב בחשבון -אנספח 
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