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 הלי תשלום שכר לימוד לשנה"ל תשע"טנ

 לימודי תעודה ותגבורים
 

  תחילת הקורס. לפניחובה על הסטודנט להסדיר תשלום שכ"ל מלא עבור הקורס המבוקש 
  .סטודנט אשר לא ישלם במועד לא יוכל להשתתף בקורס

 

  סטודנטים לעובדים ולבתשלום שכ"ל של הקורס תינתן לבוגרי הנדסאים באריאל,  6%הנחה של
 שלומדים באוניברסיטת אריאל בשומרון ובהנדסאים באריאל.

 

 נוהל ביטול הרשמה/לימודים:

 דמי רישום אינם מוחזרים. 

 חיוב מועד הפסקת הלימודים

 דמי רישוםהחזר מלא מלבד  עד שבועיים לפני תחילת הלימודים

החל משבועיים לפני תחילת הלימודים ועד ליום 
 לפני תחילת הלימודים

250 ₪ 

 חיוב מלא מיום פתיחת הקורס

  סטודנט אשר לא יפעל כך, יחשב כלומד באופן פעיל ויחויב בתשלום בגין תקופה זו. תאריך
 קבלת ההודעה בכתב הוא הקובע.

 כיצד ניתן לשלם?

 כרטיס אשראי .א

 שירות מידע אישי:תשלום דרך 
 תשלום אחד 

  ( 3,000מעל  סכומיםתשלומים שווים ) 3עד₪ 

  תשלומי קרדיט 18עד ** 
  ₪( 30תשלום דרך מדור שכ"ל )בתוספת דמי טיפול בסך 

 תשלום אחד 

 תשלומי קרדיט 18ד ע ** 
בהתאם להסדר של בעל הכרטיס עם הבנק. התשלום נושא ריבית לפי  הינםתשלומים בתכנית קרדיט ** 

 קביעת חברות האשראי )מומלץ לבדוק לפני התשלום שיש מסגרת קרדיט מספיקה(.

 מזומן / המחאה .ב

פתיחת פנייה באמצעות את השובר לתשלום ניתן להשיג  לגשת לבנק הדואר בצירוף שובר לתשלום. יש

 למדור שכר לימוד בבקשת שובר לתשלום. במערכת הפניות

  

http://pniot.ariel.ac.il/
http://pniot.ariel.ac.il/
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 הוראת קבע .ג

 'ולא מעבר החודשים הנלמדים בקורס מס' התשלומים המקסימאלי יהיה בהתאם למס. 

 ת הקבע איננה תקפה לתשלום הראשוןוראה 

  באשראילחודש בהוראת קבע  13לחודש בהוראת קבע בבנק או מתאריך  10הגבייה תחל מתאריך 

 . תחילת הלימודים לאחר שמיד

  סטודנט שהסדיר תשלומיו בהוראת קבע בשנה החולפת והתשלומים נגבו כסדרם, תתחדש גביית

התשלומים באמצעות אותה הוראת הקבע. אין צורך לחדשה בבנק/באשראי ובתנאי ששילם את 

 התשלום הראשון.

  אחר ולא בהוראת הקבע באמצעי תשלום את התשלום החודשי סטודנט המעוניין לשלם

לחודש לפני החיוב  1יפנה למדור שכר לימוד עד  ,המעודכנת/סטודנט המעוניין לפרוע תשלומיו

 הוראת הקבע תרד עפ"י ההסדר. ,הקרוב. לאחר מכן

  ,לפרוע את  ישבאחריות הסטודנט לוודא בכל חודש שהתשלום החודשי כובד. במידה ולא

 ₪.  50 סךיחויב הסטודנט בעמלת החזר ב ,די. בנוסףהתשלום באמצעי תשלום אחר ובאופן מיי

 .הוראת קבע שלא תכובד פעמיים, תחסם ע"י מדור שכר לימוד 

 

 תשלום הוראת קבע בכרטיס אשראי

 אישי.המידע הלהזין באופן עצמאי הוראת קבע בכרטיס אשראי באמצעות מערכת שירות ניתן 

  כניסה ל"דף חשבון"  לשירות המידע האישיכניסה  לצורך כך, יש לפעול עפ"י ההנחיות הבאות:

בחר בקטגורית "תחום גבייה" את התחום ברצונך לחייב בהוראת   כניסה ללשונית "הסדרים"

לשנות את מס'  , ניתןבחר בקטגורית "קוד הסדר" את האופציה "בכרטיס אשראי"  הקבע

שראי, תוקף ותעודת זהות השלם את פרטי מס' כרטיס הא  תשלומים"' התשלומים בקטגורית "מס

 לאשר העתקת פרטי הוראת הקבע ליתר התחומים.ניתן  .לחץ על "שמור"  של בעל הכרטיס

 

 תשלום הוראת קבע בבנק

באתר טופס הרשאה לחיוב חשבון הנמצא על מנת לעדכן הוראת קבע יש להחתים את הבנק על 

כניסה לשירות  , בפנקס השוברים או בתיבות השירות ולעדכן ע"י ההנחיות הבאות:האוניברסיטה

בחר בקטגורית "תחום   כניסה ללשונית "הסדרים"  כניסה ל"דף חשבון"  המידע האישי

בחר בקטגורית "קוד הסדר" את האופציה   ברצונך לחייב בהוראת הקבעגבייה" את התחום 

השלם את פרטי   תשלומים"' לשנות את מס' התשלומים בקטגורית "מס , ניתן"הוראת קבע בבנק"

לחץ על  צרף כקובץ את טופס ההרשאה לחיוב  מס' הבנק, מס' הסניף ומס' חשבון הבנק 

  ."שמור"

 חתום על ידי הבנק.טופס ההרשאה חייב להיות 

 יש לוודא שקוד המוסד מתאים

  ולמכינה םתשלומים ללימודים אקדמיי 29756קוד מוסד 

  ללימודי הנדסאים ולמעונות 31969קוד מוסד 

 לאשר העתקת פרטי הוראת הקבע ליתר התחומים.ניתן 

  

http://www.ariel.ac.il/applicants/financialdepartment/forms
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 שובר תשלום .ד

צורך לפנות למדור שכר לימוד.  במהלך ימים אלו איןימי עבודה.  5בתוך התשלום יתעדכן בתיק הסטודנט 

 ניתן לוודא את קליטת השובר באמצעות "דף החשבון" שבשירות המידע אישי שבאתר.

כקובץ  ביר עותק מהשובר למדור שכר לימודלהע ישימי עבודה השובר עדיין לא נקלט,  5רק במידה ובחלוף 

 .מערכת הפניותדרך מצורף 

 

 צוות מדור שכ"ל מאחל לך בהצלחה בלימודים!
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