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 עיקרי התקנון .א

 דמי רישום .1

מועמד המעוניין להירשם לאוניברסיטת אריאל חייב בתשלום דמי רישום לבחינת קבלתו ללימודים.  1.1

 ללימודים ואינם מוחזרים.דמי הרישום אינם מהווים אישור קבלה 

דמי הרישום נגבים בהתאם להנחיות המועצה להשכלה הגבוהה, תקנות שר החינוך וחוק זכויות  1.2

 הסטודנט.

 האקדמי. למסלול רישום דמי תשלום להסדיר יש למכינה הרישום טרם 1.3

 בנוסף לדמי הרישום ללימודים האקדמיים, יש לשלם דמי רישום עבור כל מסלול מכינה.  1.4

 הרישום נגבים במסגרת התשלום הראשון.דמי  1.4.1

 הינו לשנתיים. תוקף דמי הרישום של סטודנט שהתקבל ולא נדרש רישום מחודש 1.5

 מועמד המשנה מסלול בתוך הארגון, באותה שנה האקדמית, ישלם דמי רישום פעם אחת בלבד,  1.6

 למעט לימודי חוץ.

מחצית מדמי הרישום + ערכת סטודנט שהפסיק/הקפיא לימודים ומעוניין לחדש לימודים: ישלם  1.7

 רישום.

סטודנט במכללה הטכנולוגית הנדסאים, במכינה או באקדמיה הממשיך ברצף את לימודיו למסלול  1.8

 נוסף )שאינו לימודי תעודה(, פטור מתשלום דמי רישום. 

 מועמד שיציג אישור להנחת סגל, פטור מתשלום דמי רישום. 1.9

 התשלום הראשון .2

 כרחי לרישום מכינה.ינו תנאי ההתשלום הראשון ה 2.1

ימים לפני מועד בניית מערכת שעות. בניית מערכת שעות  5את התשלום הראשון יש לשלם עד  2.2

 מהווה התחייבות מצד הסטודנט לתשלום מלוא שכר הלימוד. 

 ולכן יש להיערך עם התשלום בהתאם. ימי עבודהחמישה נקלטים במערכת תוך תשלומים  2.3

 בין אם ניגש לקבלת מלגות ובין אם לא.כל סטודנט מחויב בתשלום ראשון  2.4

יתרת הסטודנט יידרש לשלם את הסדרת "התשלום הראשון" ובסמוך לתחילת השנה,  לאחר 2.5

 . רשוםמערכת השעות אליה ללימוד הנקבע בהתאם התשלום שכר 

טופס סטודנט המגיש בקשה למימון שכר לימוד דרך המכינה מתבקש למסור עד פתיחת המכינה  2.6

ועל טפסים שהנם חלק מערכת  הצהרה, שטר חובחתום ע"י הבנק, לחתום על  הוראת קבע

 ההרשמה למכינה.

 יש להגיש את המסמכים במזכירות המכינה.  2.6.1
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 נלווים )אגרות( םתשלומי .3

 .התשלומים הנלוויםבכל שנת לימודים יש לשלם עבור  3.1

 תלוי בהיקף שכר הלימוד. וללומדים בסמסטר אחד או יותר ואינ הזהגובה התשלומים הנלווים  3.2

 אבטחה אגרת 3.3

 אגרת חובה. 3.3.1

 אגרת האבטחה כוללת שרותי אבטחה וביטוח תאונות אישיות.  3.3.2

 אבטחה נגבית כחלק מהתשלום הראשון.האגרת  3.3.3

 רווחה אגרת 3.4

 . עד שבועיים לפני תחילת הלימודים אגרת שירותי רווחה הינה תשלום רשות 3.4.1

 אגרת שרותי רווחה נגבית כחלק מהתשלום הראשון. 3.4.2

 אגרת שירותי רווחה כוללת את סל השירותים הבאים:  3.4.3

 הזכות להתגורר במעונות •

 קנט(יהזכות לקבל סיוע לימודי או מקצועי מסובסד במרכז השירות לסטודנט )ד •

)באחריות הסטודנט להתעדכן לגבי שינויים בכיתות קבלת מסרונים הזכות ל •

 ובשיעורים(

 הזכות לשימוש בחדר כושר ובמרכז הספורט   •

 הזכות לקבלת הנחות, מלגות, הלוואות מסובסדות והטבות מהאוניברסיטה  •

הזכות לקבלת כרטיס חבר באגודת הסטודנטים, המקנה בין השאר: שירותי הדפסה  •

 .וצילומים מוזלים

 .מסובסדת לאירועי התרבות השונים בקמפוס / כניסה חינם •

 כל שירות שייקבע ע"י האוניברסיטה כחלק מסל שירותי הרווחה. •

ניתן לוותר על סל שרותי הרווחה במלואו. לא ניתן לשלם יחסית עבור חלק מן השירותים  3.4.4

 הכלולים בו. 

על מנת לוותר על סל שרותי הרווחה יש לחתום על "טופס ויתור סל שרותי רווחה"  3.4.5

 ולהעבירו למדור שכר לימוד עד שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים.  
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 תקנות הסדר יתרת התשלום .4

 כספי מלגות 4.1

או עם כספי המלגות מועברים לתיק הגביה של הסטודנט ומתקזזים עם יתרות לתשלום  4.1.1

 עתידיים שטרם נפרעו באמצעות הוראת הקבע.תשלומים 

 במידה ונותרה יתרת זכות בתיק הגביה של הסטודנט, תבוצע העברה בנקאית.  4.1.2

 .זר מאומתים באמצעות מערכת הפניותבאחריות הסטודנט להעביר פרטי חשבון להח

 סטודנט שקיבל מלגה ולא למד, תבוטל זכאותו למלגה והוא יחויב בשכר לימוד כמקובל. 4.1.3

 רים בהסדרת תשלום וחסימות גבייהפיגו 4.2

ביצוע שינויים במערכת  / יום מיום עריכת מערכת השעות 30יש להסדיר תשלומים תוך  4.2.1

 השעות.

סטודנט שלא ידאג להסדיר את התשלום במועד, יחויב בגין אי הסדרת תשלום במועד  4.2.2

 .ישתו לשירותי המידע האישי שבאתרעבור כל חודש פיגור ובנוסף תיחסם ג

פיגורים בהסדרת תשלום חלות על כל הסטודנטים כולל סטודנטים הממומנים ע"י תקנות  4.2.3

 גורם חיצוני.

באם קיים קושי כלכלי המונע מהסטודנט להסדיר את החוב, ניתן לפנות למרכז השירות  4.2.4

 מדור סיוע ורווחה ובנוסף יש ליידע את מדור שכר לימוד.  -( טדיקנלסטודנט )

 לקבלת שירותי האוניברסיטה עד להסדר החוב.כל סטודנט בעל חוב יהיה חסום  4.2.5

מסטודנט זה ימנעו השירותים הבאים: כניסה למערכת הממוחשבת לרבות הורדת תכנים 

לימודיים והגשת מטלות מקוונת, קבלת מסרונים, קבלת ציונים, הדפסת גיליון ציונים, 

 .הדפסת אישוריםציונים, קבלת שירותים מהמזכירות ו מידע על

 יםהחזרים כספי 4.3

יתרת זכות בתיק הגביה של הסטודנט מתקזזת באופן אוטומטי עם יתרות לתשלום  4.3.1

)במידה וקיימות(. באם לא קיימת יתרה לתשלום, יתרת הזכות תועבר באופן אוטומטי 

 לשנת הלימודים הבאה )כשהיא צמודה למדד(. 

 למדור שכר לימוד.  מערכת הפניותסטודנט המעוניין בהחזר כספי יפנה בבקשה דרך  4.3.2

עפ"י הנחיות משרד הביטחון, במידה והתשלום בוצע מכספי הפיקדון הצבאי באחריות  4.3.3

 סטודנט לציין זאת בפניה על מנת שיתרת הזכות תוחזר לפיקדון הצבאי.ה

ההחזר הכספי יבוצע באמצעות המחאה בלבד לטובת חשבון הפיקדון הצבאי של 

 הסטודנט.

 החזר כספי לתשלום שלא שולם מפיקדון צבאי, יוחזר באמצעות העברה בנקאית. 4.3.4
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פרטי חשבון מאומתים  מערכת הפניותבאחריות הסטודנט להעביר למדור שכר לימוד ב 4.3.5

באמצעות: צילום של כרטיס אשראי שעליו מוטבעים פרטי החשבון מלאים/ צילום צ'ק 

 אישור ניהול חשבון מהבנק. מבוטל/ 

 בקשות להחזר, ללא פרטי חשבון מאומתים, לא יטופלו.

 פרטי החשבון להחזר יהיו של הסטודנט או של קרוב משפחה מדרגה ראשונה. 4.3.5.1

במידה וקיימת הוראת קבע מהבנק, תבוצע העברה ישירות לחשבון זה. אין צורך להעביר  4.3.6

 חשבון אחר.פרטי חשבון להחזר. אלא אם הסטודנט יציין 

ימי עסקים כאשר במסגרת הטיפול תיערך בדיקה  30 -הטיפול בהחזר כספי אורך כ 4.3.7

 מקיפה של תיק הגבייה.

לחודש יועברו  25 -בקשות להחזר, לבעלי פרטי חשבון להחזר, שיתקבלו עד ה 4.3.7.1

 לחודש העוקב. 10 -לחשבון הסטודנט, לכל הפחות, ב

במועד האחרון להגשת הבקשה, בחודשים בהם חלים חגי ישראל יתכנו שינויים  4.3.7.2

 השינויים יעודכנו בלוח המודעות של מדור שכר לימוד באתר.

 הצמדה למדד 4.4

חיובי שכר הלימוד לאורך שנת הלימודים צמודים למדד של חודש יולי הקודם לתחילת  4.4.1

שנת הלימודים )המפורסם בחודש אוגוסט הקודם לתחילת שנת הלימודים( ועד ליום 

 התשלום.

 המועצה להשכלה גבוהה. להחלטות ההצמדה הנה על פי חוק ובכפוף  4.4.2

 ההצמדה הנה אמצעי לשמירת הערך הראלי של שכר הלימוד עד ליום התשלום. 4.4.3

 מימון שכר לימוד ע"י גורם חיצוני 4.5

 ע"י משרד הביטחוןמימון 

בשיעורים. סטודנט שיעדר מסיבות לא  80% מימון משהב"ט מותנה בנוכחות של לפחות  4.5.1

 קות ייתכן ומשרד הביטחון יקפיא/יבטל את המימון. מוצד

 סיבה מוצדקת: אשפוז, פטירה בקרב קרבה ראשונה, מילואים. 4.5.1.1

 משהב"ט שמלגתו מוקפאת לחודש יידרש לשלם בעבור חודש זה.סטודנט ממומן  4.5.2

משהב"ט שמלגתו מבוטלת יידרש לשלם מחודש הביטול ועד לסיום סטודנט ממומן  4.5.3

 הלימודים.
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 מעסיק או מימון במסגרת הסכם שכר בין עובדים למעבידיםע"י מימון 

כתב התחייבות  סטודנט ממומן יעביר למדור שכר הלימוד עד תחילת שנת הלימודים 4.5.4

 המממן. מתאים מאת הגורם

ו/ או התשלומים  במידה והגורם המממן לא יעמוד בהתחייבותו לתשלום שכר הלימוד 4.5.5

 .סטודנטל ההנלווים, תחול ההתחייבות הכספית ע

יסדיר יחד  סטודנט שלא יקבל את מלוא המימון לשכר הלימוד ו/ או התשלומים הנלווים, 4.5.6

  את יתרת התשלומים. עם כתב התחייבות של הגורם המממן,

האחריות לתשלום שכר הלימוד במועד חלה על הסטודנט, גם אם גורם אחר התחייב  4.5.7

 לממן את לימודיו, אך לא מימש זאת לפי הכללים.

 ביטול לימודיםתקנות  .5

 הודעת ביטול 5.1

הליך ביטול הרשמה/ הפסקת לימודים/ הקפאת לימודים יחל בהודעת המועמד/ הסטודנט  5.1.1

 . יש לציין תאריך ביטול/הפסקה וסיבת ביטול/הפסקה. מערכת הפניותלמחלקתו בכתב דרך 

 העתק יש להעביר למדור שכר לימוד. 

 שבאתר האוניברסיטה.  מערכת הפניותאת הודעת הביטול מומלץ להעביר דרך 

 ל המקבל. באמצעות מערכת זו, נשמר תיעוד של הפניה עם מועד שליחתה הן אצל השולח והן אצ

 במידה והוגשה בקשה למעונות, יש להודיע בכתב על ביטול הבקשה למשרד המעונות.  5.1.2

על סטודנט שכבר מתגורר במעונות, להודיע בכתב למשרד המעונות על ביטול לימודיו ועל 

 ימים ממועד הפסקת לימודיו.  7ביטול מגוריו במעונות. עליו לפנות את המעון תוך 

 . נהלי תשלום לשימוש במעונותתתבצע על פי  סגירת תשלומי המעונות

 באחריות הסטודנט לוודא קבלת הודעתו הן במחלקתו והן במשרד מעונות.  5.1.3

וד גם אם בפועל לא השתתף סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו, יחויב בשכר לימ 5.1.4

 בשיעורים ו/או נבחן.

סטודנט שלא יעמוד בתנאים הנדרשים ובכל כללי האוניברסיטה, האוניברסיטה רשאית לדרוש  5.1.5

 את הפסקת לימודיו. 

 הפסקת לימודים.סטודנט שלימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות, ישלם בהתאם לכללי  5.1.6

ט שלימודיו הופסקו ע"י וועדת משמעת ישלם שכר לימוד בהתאם לנוהל ביטול לימודים סטודנ 5.1.7

 הנכון ליום ביצוע העבירה.

הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא, גוררת בדיקה מחודשת של הזכאות למלגות  5.1.8

 שבהן זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה.

 יש לוודא שכל הספרים הוחזרו לספריה. 5.1.9

file:///C:/Users/giz34/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8WL387AY/Pniot.ariel.ac.il
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סטודנט הנדרש לקורס קדם בעברית ולא עמד בציון הנדרש יבוצע לו "נדחה" מהמכינה  5.1.10

 המלאה יזוכה בעלות המכינה המלה ויחוייב בדמי רישום בלבד

 ביטול הרשמה 5.2

 ביטול הרשמה למכינות ייעודיות ואוניברסיטאיות 5.2.1

יום לפני תחילת המכינה, יקבל  31במידה וביטול ההרשמה נעשה לפחות  5.2.1.1

הסטודנט החזר תשלום ראשון מלא )בניכוי דמי רישום מכינה ודמי רישום 

 ללימודים אקדמיים(.  

יום לפני תחילת המכינה, יקבל  30 -ל 15במידה וביטול ההרשמה נעשה בין  5.2.1.2

יפול )בניכוי דמי רישום דמי ט₪  200הסטודנט החזר תשלום ראשון בקיזוז 

 למכינה ודמי רישום ללימודים אקדמיים(. 

יום לפני תחילת המכינה, יקבל  14במידה וביטול ההרשמה נעשה במהלך  5.2.1.3

דמי טיפול )בניכוי דמי רישום ₪  500הסטודנט החזר תשלום ראשון בקיזוז 

 למכינה ודמי רישום ללימודים אקדמיים(. 

 ביטול הרשמה למכינות קיץ 5.2.2

יום לפני תחילת המכינה, יקבל  15וביטול ההרשמה נעשה לפחות  במידה 5.2.2.1

הסטודנט החזר תשלום ראשון מלא )בניכוי דמי רישום מכינה ודמי רישום 

  אקדמי(.

יום הקודמים למכינה, יקבל  14במידה וביטול ההרשמה נעשה במהלך  5.2.2.2

דמי טיפול )ובניכוי דמי רישום ₪  200הסטודנט החזר תשלום ראשון בקיזוז 

 מכינה ודמי רישום אקדמי(.

 הפסקת לימודים 5.3

 ובקדם מכינה הפסקת לימודים במכינות ייעודיות ואוניברסיטאיות 5.3.1

יחויב עבור חודשי הלימוד  )כולל אחד מהקורסים( סטודנט שהפסיק את לימודיו 5.3.1.1

שלמד בפועל בתוספת "חודש הודעה מראש". במידה ולסטודנט אושרה מלגת 

שכר לימוד, עם ביטול לימודיו תבוטל גם זכאותו למלגה ויהיה עליו להסדיר 

 בעצמו את עלות חודש הלימודים הנוסף.

)גם אם תתקיים אחרי תחילת יעלנ"ט  /תלמיד שלא ייגש לבחינת מימד  5.3.1.2

דמי ₪  500 -ודים( ויודיע על ביטול לימודיו לאחר תחילת הלימודים יחויב בהלימ

 ביטול.
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עד שבועיים מיום תחילת המכינה הסטודנט יחויב בעלות חצי חודש ולא פחות  5.3.1.3

 מעלות התשלום הראשון.

 חישוב עלות חודשי הלימוד בפועל יהיה לפי חודשים מלאים או חצאי חודשים:   5.3.1.4

 יב בתשלום עבור חודש זה.יחוודש )כולל( לא לח 7הפסקת לימודים עד  5.3.1.5

 ב בתשלום עבור חצי חודש.יחוילחודש  22 -ל 8הפסקת לימודים בין  5.3.1.6

 בתשלום של חודש מלא. יחויבלחודש )כולל(  23הפסקת לימודים אחרי  5.3.1.7

 קיץהפסקת לימודים במכינות  5.3.2

לאחר תחילת הלימודים אין החזר תשלום ראשון ואין החזר אגרות )רשות או  5.3.2.1

 בה(.חו

 50% -יחויב בשבוע מתחילת המכינה  תוךמבטל את המכינה הסטודנט  5.3.2.2

 המקדמה.ולא פחות מעלות מעלותה 

עלות  מתחילתה, יחויב במלוא לאחר שבועסטודנט המבטל את המכינה  5.3.2.3

 .המכינה

 הפסקת לימודים ביוזמת המכינה הקדם אקדמית 5.4

במידה והסטודנט לא יעמוד בתנאים הנדרשים ובכל כללי המכינה הקדם אקדמית ונהלי שכר  5.4.1

הלימוד, המכינה רשאית לדרוש את הפסקת לימודיו וזאת מבלי לגרוע מזכות המוסד לגבות את 

 חובו. 

 סטודנט שלימודיו הופסקו ע"י המכינה, ישלם בהתאם לכללי ביטול לימודים. 5.4.2

 מעבר בין מסלולי מכינה 5.5

 טודנט יכול לבחור לשנות מסלול במכינה ובתנאי שדאג להודיע על כך מראש. ס 5.5.1

יום לפני תחילת המכינה הראשונה ויבטל את  14במידה וסטודנט יבקש לשנות מסלול במהלך  5.5.2

דמי טיפול + דמי רישום ₪  500לימודיו במסלול המכינה החדש, טרם פתיחת המכינה, יחויב ב 

 למכינה. 

 וועדת חריגים .6

 לפנות בבקשות אישיות החורגות מהתקנון אל וועדת חריגים של מדור שכר לימוד. ניתן  6.1

 וועדת חריגים.  ←מדור שכר לימוד  ←הפניה תעשה דרך שירות מערכת הפניות 

 יש לציין מהי הבקשה המיוחדת ולנמק את הסיבות לבקשתה.

 סרוק. בץניתן לצרף את האישורים לפניה כקו מומלץ לצרף אישורים התומכים בבקשה.

 .חודשיים והיא תישלח כתשובה לפניה שנפתחה במערכת הפניותעד כתשובת הוועדה מתקבלת 

  



 מכינותלימודי ל שם הטופס: תקנון שכר לימוד 
 3 מס' טופס:

 04/08/2021 ת. עדכון:

 

 13מתוך:   10דף:  מדור שכר לימוד

 

 אישורי שכר לימוד .7

 אישור גובה שכר לימוד 7.1

אישור זה מסכם את גובה שכר הלימוד בו חויב הסטודנט בכל תחומי הגביה וכן את  7.1.1

 התשלומים שכבר בוצעו והיתרות לתשלום. 

 רשמי להצגה בפני מוסדות חיצוניים ובפרט להגשת בקשות למלגות.האישור משמש כאישור 

 לכל מסלול לימודים מופק אישור גובה שכר לימוד נפרד.  7.1.2

 לא ניתן לאחד באישור אחד מספר מסלולים.

 לכל שנת לימודים מופק אישור גובה שכר לימוד נפרד.  7.1.3

 לא ניתן לאחד באישור אחד מספר שנים יחד.

 אישורים.← אפשרויות נוספות ← דרך שירות המידע אישי ניתן להפיק את האישור  7.1.4

 הפקת האישור דרך מדור שכר לימוד כרוכה בתשלום. 7.1.5

 דף חשבון 7.2

דף החשבון הנו מסמך המפרט את כל התנועות שבוצעו בתיק, את כל התשלומים שבוצעו  7.2.1

 ואת כל היתרות לתשלום.

נלמדו באותה השנה לכל שנה אקדמית מופק דף חשבון משלה המרכז את כל המסלולים ש 7.2.2

 יחד.

 לא ניתן להפריד את דפי החשבון לפי המסלולים. 7.2.3

 בחירת שנה נדרשת.← דף חשבון ← ניתן להדפיס את דף החשבון דרך שירות המידע אישי  7.2.4

 אישור קאנטרי 7.3

 סטודנטים ששילמו אגרת שירותי רווחה זכאים לכניסה חינם לקאנטרי באריאל.  7.3.1

 לנובמבר. 1תוקף הזכאות הוא לשנה החל מתאריך  7.3.2

 יש להציג בפני משרד ההנהלה בקאנטרי "אישור קאנטרי". 7.3.3

 אישורים.← אפשרויות נוספות ← ניתן להדפיס את האישור דרך שירות המידע אישי  7.3.4

 כרטיס נבחן 7.4

 סטודנט שהסדיר את תשלומיו יוכל להדפיס משירות המידע אישי את כרטיס הנבחן. 7.4.1

  כרוכה בתשלום.הפקת כרטיס נבחן באמצעות מדור שכר לימוד  7.4.2
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 אפשרויות להסדרת תשלום .ב

 כרטיס אשראי .1

 תשלום דרך שירות מידע אישי:

 תשלום אחד •

 ₪  1,900תשלומים שווים בסכום מעל  2 עד •

 ₪ 3,000בסכום מעל תשלומים שווים  3עד  •

 תשלומי קרדיט ** 18עד  •

 ( טיפול תשלום דרך מדור שכ"ל )בתוספת דמי

 תשלום אחד •

 תשלומי קרדיט ** 18עד  •

** תשלומים בתכנית קרדיט הינם בהתאם להסדר של בעל הכרטיס עם הבנק. התשלום נושא ריבית לפי 

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

 מזומן / המחאה .2

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

 למדור שכר לימוד בבקשת שובר לתשלום. במערכת הפניות

 העברה בנקאית .3

 .181746מס' חשבון  343סניף  14פרטי חשבון הבנק: בנק אוצר החייל 

 לאחר ביצוע העברה בנקאית יש להעביר את האסמכתא על ביצוע העברה כקובץ מצורף במערכת הפניות.

 ימי עבודה מיום ביצוע ההעברה בפועל. 5עד  –רישום לקורסים ייפתח רק לאחר קליטת התשלום בפועל 

 הוראת קבע .4

 הוראת הקבע איננה תקפה לתשלום הראשון •

 לחודש 13הגבייה תחל מתאריך  •

, והוראת הקבע פעילה סטודנט שהסדיר תשלומיו בהוראת קבע בשנה החולפת והתשלומים נגבו כסדרם •

 תתחדש גביית התשלומים באמצעות אותה הוראת הקבע. תקפה לכל שנות הלימוד ו הוראת קבע

 אין צורך לחדשה בבנק/באשראי ובתנאי ששילם את התשלום הראשון.

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

 לחודש לפני החיוב הקרוב.  1לימוד עד  סטודנט המעוניין לפרוע תשלומיו, יפנה למדור שכר

 לאחר מכן, הוראת הקבע תרד עפ"י ההסדר.

. באחריות הסטודנט לוודא בכל חודש שהתשלום החודשי כובד. במידה ולא, יש לפרוע את התשלום •

 באמצעי תשלום אחר ובאופן מיידי. בנוסף, יחויב הסטודנט בעמלת החזר. 

http://pniot.ariel.ac.il/
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 ע"י מדור שכר לימוד.הוראת קבע שלא תכובד פעמיים, תחסם  •

 תשלום הוראת קבע בכרטיס אשראי

 ניתן להזין באופן עצמאי הוראת קבע בכרטיס אשראי באמצעות מערכת שירות המידע האישי.

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

בחר בקטגורית "תחום גבייה"  " רה בהוראת קבעכניסה ללשונית "הסד " תשלומים/חשבון

בחר בקטגורית "קוד הסדר" את האופציה "בכרטיס  את התחום ברצונך לחייב בהוראת הקבע 

השלם את פרטי מס'  אשראי", ניתן לשנות את מס' התשלומים בקטגורית "מס' תשלומים" 

 .לחץ על "שמור" כרטיס האשראי, תוקף ותעודת זהות של בעל הכרטיס 

 עתקת פרטי הוראת הקבע ליתר התחומים.ניתן לאשר ה

 תשלום הוראת קבע בבנק

ולא יאוחר  ללומדים במחזור אוקטובר 20/10יש להעביר את הטופס החתום ע"י הבנק לא יאוחר מ  •

 .ללומדים במחזור אביב 20/2 מ 

 טופס ההרשאה חייב להיות חתום על ידי הבנק. •

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

כניסה   כניסה לשירות המידע האישיאו בתיבות השירות ולעדכן ע"י ההנחיות הבאות:  האוניברסיטה

גבייה" את התחום ברצונך לחייב בחר בקטגורית "תחום   כניסה ללשונית "הסדרים"  ל"דף חשבון"

לשנות את מס'  , ניתן"הוראת קבע בבנקבחר בקטגורית "קוד הסדר" את האופציה "  בהוראת הקבע

 מס' הבנק, מס' הסניף ומס' חשבון הבנק השלם את פרטי   תשלומים"' התשלומים בקטגורית "מס

 .לחץ על "שמור" צרף כקובץ את טופס ההרשאה לחיוב 

 העתקת פרטי הוראת הקבע ליתר התחומים. לאשרניתן 

 :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
http://www.ariel.ac.il/applicants/financialdepartment/forms


 מכינותלימודי ל שם הטופס: תקנון שכר לימוד 
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 13מתוך:   13דף:  מדור שכר לימוד

 
 שובר תשלום .5

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

 ניתן להמציא קבלה חלופית לתשלום שהתקבל בבנק הדואר. לא

ימי עבודה. במהלך ימים אלו אין צורך לפנות למדור שכר  5התשלום יתעדכן בתיק הסטודנט בתוך  •

 לימוד. 

 ."תשלומים/"דף החשבוןשירות המידע האישי תחת ת ניתן לוודא את קליטת השובר באמצעו •

ימי עבודה השובר עדיין לא נקלט, יש להעביר עותק מהשובר למדור שכר  5רק במידה ובחלוף 

 .מערכת הפניותלימוד כקובץ מצורף דרך 

 תשלום מפיקדון צבאי

 מפיקים שובר לתשלום מהמידע האישי. •

באזור האישי של אתר הקרן להכוונת חיילים משוחררים יש למלא את הפרטים המדויקים ולהעלות את  •

 השובר.

 לאוניברסיטה.קבלת הודעה באזור האישי על העברת הכסף ממשרד הביטחון  •

 ימי עסקים. 10עדכון התיק מתבצע עד  •
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