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 שכ"ל ונלוויםתשלום  תשלום דמי רישום

 

  

 הלי תשלום שכר לימוד לשנה"ל תשע"טנ

 פעמי עתידים

 

 .21/10/2018,  תחל ביום ראשון , חורףבהנדסאים באריאל מחזור  טשנה"ל תשע"

בחוזר זה מפורטים הכללים והתקנות לעניין תשלומי שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט, הכפופים 

  הנדסאים באריאל.מכללה הטכנולוגית לנהלי מה"ט ול

המכללה הטכנולוגית . לפיכך, התעריפים המפורסמים בחוזר זה עשויים להשתנות בהתאם להנחיות מה"ט

ת לשנות את תנאי שכר הלימוד ושאר התנאים המפורטים את הזכו הלעצמ תשומרהנדסאים באריאל ה

 .במסמך זה, בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות

 .2018ביוני  15שיפורסם ב 2018שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן למדד מאי 

 

 תהליך הרישום .1

 

 

  ואינם מוחזרים. משולמים במעמד הרישום ₪ 200דמי רישום בסך 

  תשלומי שכ"ל ונלווים .2

 

  לפרויקט פעמי עתידים יינתן מימון של משרד הביטחון )מנהלת עתידים( עבור לכל המתקבלים

 יתרת התשלומים.

 עלות קורס חוזר נקבעת בהתאם לנהלי המוסד.מן קורסים חוזריםממשרד הביטחון לא מ , 

 נוהל ביטול לימודים/הרשמה .3

  הלימודים: יהיה סטודנט המבטל את לימודיו/הרשמתו ללימודים עד שבועיים לפני מועד תחילת

 זכאי להחזר מלא למעט דמי רישום.

  החזר : לא יהיה זכאי ללאחר שבועיים ממועד תחילת הלימודיםסטודנט המפסיק את לימודיו

 . כלל כספי

  

 דמי רישום שנת לימודים
השתתפות 

אשית בשכ"ל 
 בסיסי

אבטחה שרותי 
סה"כ תשלום  שרותי רווחה וביטוח

 לשנה

 ₪ 1,859 ₪ 430 ₪ 432 ₪ 797 ₪ 200 )י"ג( שנה א'

 ₪ 1,859 ₪ 430 ₪ 432 ₪ 997 - )י"ד( שנה ב'
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 כיצד ניתן לשלם?

 כרטיס אשראי .א

 תשלום דרך שירות מידע אישי:
 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

 הוראת קבע .ג

 ת הקבע איננה תקפה לתשלום הראשוןהורא 

  לחודש בהוראת קבע באשראי 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 

 הראשון.התשלום 

  באמצעי תשלום אחר ולא בהוראת הקבע 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  יש. במידה ולא, באחריות הסטודנט לוודא בכל חודש שהתשלום החודשי כובד

 ₪.  50 סךיחויב הסטודנט בעמלת החזר ב ,התשלום באמצעי תשלום אחר ובאופן מיידי. בנוסף

 .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"  כניסה לשירות המידע האישי 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

השלם את פרטי מס' כרטיס האשראי, תוקף ותעודת זהות   תשלומים"' שלומים בקטגורית "מסהת

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

  

http://pniot.ariel.ac.il/
http://pniot.ariel.ac.il/
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 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 הקבע גבייה" 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 

 

 שובר תשלום .ד

צורך לפנות למדור שכר לימוד. במהלך ימים אלו אין ימי 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 

 פיקדון צבאי: מתשלום 

  למשיכת התשלום מכספי הפיקדון הצבאי יש לגשת לסניף הבנק בו מתנהל הפיקדון הצבאי, )נכון

באמצעות בנק לאומי או בנק הפועלים(, ולהציג שובר להיום, ניתן למשוך את כספי הפיקדון רק 

או כל מסמך אחר שיידרש ע"י הבנק ו/או  תעודת שחרור מצה"ל זהות,מת ותעוד 2 לתשלום,

 .משרד הביטחון

  יש לפתוח ללא סכום ריק במידה והיתרה בפיקדון קטנה מהיתרה לתשלום יש להשתמש בשובר .

 לצורך הפקת שובר . מערכת הפניותפנייה למדור שכר לימוד דרך 

  ישנם סניפי בנק המבצעים העברה בנקאית ישירות לחשבון המוסד וישנם סניפים המפיקים

בנקאית בגובה הסכום עבורו הופק השובר. במידה והופקה המחאה בנקאית, יש לגשת המחאה 

 לסניף הדואר/לסניף בנק על מנת לשלם את השובר באמצעות ההמחאה הבנקאית.

  .לשמור את  ישלידיעתך השובר המשולם הן בדואר והן מפיקדון צבאי הנו הקבלה המקורית

 בלה חלופית לתשלום שהתקבל בבנק הדואר.השובר. במדור שכר לימוד לא ניתן להמציא ק

 
 

  

http://www.ariel.ac.il/applicants/financialdepartment/forms
http://www.ariel.ac.il/applicants/financialdepartment/forms
http://www.ariel.ac.il/applicants/financialdepartment/forms
file:///C:/Users/giz34/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8WL387AY/Pniot.ariel.ac.il
file:///C:/Users/giz34/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8WL387AY/Pniot.ariel.ac.il
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 מעונות סטודנטים .4

 מעונות של נרחב מבחר לאוניברסיטה . 

 האוניברסיטה.  באתר להירשם יש במעונות מקום להבטיח מנת על

 האוניברסיטה בכתובת: באתר מיםמפורס ונהלי התשלום למעונות הרישום אופן

http://www.ariel.ac.il/studentsservices/housing/about 

 
 
 
 

 צוות מדור שכ"ל מאחל לך בהצלחה בלימודים!

 

http://www.ariel.ac.il/studentsservices/housing/about

