הסדרת שכר לימוד והסדר תשלומים
לסטודנטים שלום,
להלן ההנחיות להסדרת שכר לימוד לקראת הכנת מערכת לשנה"ל תשפ"א.
שלושה שלבים בלבד !
 .1שלב ראשון:
 .2שלב שני:
 .3שלב שלישי:

אישור כתב התחייבות בפורטל
תשלום מקדמה
בחירת הסדר תשלומים

בהגיע המועד ,מערכת הרישום לקורסים תפתח בפניכם ללא צורך במילוי טפסים.
אין צורך לפנות למדור שכ"ל !
לתשומת לבכם :הסדרת חוב שכ"ל מהווה תנאי להכנת מערכת !
בהצלחה !
רוצים הנחיות מפורטות ?
בבקשה:
 .1שלב ראשון  :אישור כתב התחייבות בפורטל:
א .בכניסה לפורטל הסטודנט יוצג בפניכם כתב ההתחייבות בו אתם מאשרים שקראתם
את תקנון שכר הלימוד ושאתם מתחייבים לפעול על פיו.
ב .כל שעליכם לעשות הוא לקרוא את כתב ההתחייבות שמוצג על המסך וללחוץ על
כפתור "מסכים/ה".
 .2שלב שני :תשלום מקדמה:
א .תשלום המקדמה מתבצע באמצעות כרטיס אשראי בפורטל הסטודנט.
ב .סכום המקדמה הוא  . ₪ 1,600ניתן לשלם בשלושה תשלומים.
ג .היכנסו לפורטל הסטודנט
 .iלחצו על לשונית "דף חשבון" שימו לב שהשנה המוצגת היא תשפ"א
 .iiלחצו על לשונית "תשלומים"
 .iiiבמסך הבא יש לבחור את רשומת "מקדמת שכ"ל" וללחוץ
"המשך לביצוע התשלום" שבתחתית הדף.
ד.

במסך הבא תתבקשו לבחור האם לשלם בתשלום אחד או בתשלומים.
לאחר מכן תועברו למסך של הקלדת פרטי כרטיס אשראי.

 .3בחירת  /שינוי הסדר התשלומים ( הוראת קבע ,כרטיס אשראי):
א .סטודנטים ממשיכים  -הסדר התשלומים על פיו שילמתם את שכר הלימוד בשנה"ל
תש"ף יהיה תקף גם לשנה"ל תשפ"א ולשנים הבאות.
ב.

סטודנטים חדשים או סטודנטים המעוניינים לשנות את הסדר התשלומים ולבחור
בהסדר אחר אנא פעלו על פי ההנחיות להלן:
.i
.ii
.iii
.iv
.v

היכנסו לפורטל הסטודנט
לחצו על לשונית "דף חשבון" ואח"כ על לשונית "הסדרים"
יוצגו בפניכם ההסדרים הפעילים.
הקלקה כפולה על שורת ההסדר תפתח אותו .
בשדה "קוד הסדר" יש לבחור את ההסדר הרצוי מתוך רשימת ההסדרים .

להלן מידע על רשימת ההסדרים לבחירה:
•

הוראת קבע בבנק -הוראת קבע 9 :תשלומים  ,מ 16/09/2020 -עד .16/05/2021 -בעת
בחירת הסדר זה יש להזין פרטי חשבון בנק ולצרף טופס "הרשאה לחיוב חשבון " חתום ע"י הבנק.
תשלום מראש (פרטי אשראי כגיבוי) :סטודנט הבוחר בהסדר זה מתחייב לשלם את שכר
הלימוד במלואו עד  3שבועות מתחילת שנת הלימודים .למשלמים עד למועד זה תוענק הנחה
בגובה  .2.5%יש להזין פרטי אשראי לגיבוי .
פיקדון צבאי -שובר :סטודנט הבוחר בהסדר זה מתבקש לפנות למדור שכר לימוד.
מנהל סטודנטים עולים :יש לוודא אישור מתאים ממשרד הקליטה במדור שכר לימוד
הוראת קבע באשראי -אשראי 9 :תשלומים  ,מ 16/09/2020 -עד .16/05/2021 -בעת בחירת
הסדר זה יש להזין פרטי כרטיס אשראי.

•

סטודנטים המשלמים באמצעות קרן שבתון מתבקשים לפנות למדור שכ"ל בדוא"ל
להסדרת התשלום.

•

•
•
•

יש לבחור את ההסדר המבוקש ולעדכן אמצעי תשלום בהתאם.
לאחר מילוי הפרטים לחצו על "שמור".

לידיעתכם ,השנתונט עם רשימת כל הקורסים על פי תכניות הלימודים יפתח לסטודנטים בימים
הקרובים  ,עקבו אחר ההודעות.
למידע על מועדי הכנת המערכת לתואר ראשון לחצו כאן.
למידע על הכנת המערכת לתואר שני לחצו כאן.
בשאלות הקשורות לשכ"ל לימוד ניתן לפנות למדור שכ"ל בכתובת
דוא"ל dyslimud@dyellin.ac.il :בכל פנייה יש לציין שם +ת.ז של הסטודנט.

לתמיכה טכנית יש לפנות למרכז התמיכה:
 dysupport@dyellin.ac.ilאו בטלפון 02-6558145
בברכה,
מדור שכר לימוד
מחלקת מערכות מידע

