
 לשכת הסמנכ"ל
 לענייני סטודנטים

 

 מנהל הסטודנטים

Office of the Deputy Director General  
For Student Affairs 
 

Student Administration Authority 

 

 

 חשון התשע"וב"ה,                                                                                                                                 
 2015באוקטובר  

                                                                                                                                         
                                                                                         טודנטים וסטודנטיות יקרים/ותס
 

 שלום רב,
 וויחורהצטרפו ות – תשלום שכ"להנדון: 

 
 כם לתשלום שכר לימוד לאוניברסיטת בר אילן.אנו מבקשים לידע אתכם באפשרויות השונות העומדות לרשות

 
 הדרך המומלצת לתשלום שכ"ל  - תשלום באמצעות הוראת קבע )הרשאה לחיוב חשבון( .1

 את התשלום הראשון בכל שנת לימודים חייבים לשלם באמצעות שובר שנשלח אליך בדואר. .א

, 15/11הבאים: יתר התשלומים יגבו ממך באמצעות חיוב חשבונך בחמישה תשלומים בתאריכים  .ב
 )קיימות תכניות לימוד מיוחדות עם הסדרי תשלום שונים במקצת(. 15/4, 15/3, 15/2, 15/12

 
בכתובת:  שכר לימודבאתר פרוט מועדי התשלום והסבר על גובה התשלום בכל מועד ניתן למצוא 

http://www1.biu.ac.il/tuition 

 
 איך מצטרפים?

או  במדור שמ"עאו  במדור שכ"ללחיוב חשבון  המצורף )ניתן לקבלו  טופס ההרשאהממלאים את  .א
 (.http://www1.biu.ac.il/File/students/heshbon.jpgלהוריד מאתר האינטרנט בכתובת: 

 מחתימים את הספחים בבנק שבו מתנהל חשבונך. .ב

את הטפסים החתומים ניתן למסור במסירה ידנית במדור שכ"ל או במדור שמ"ע, או לשלוח בפקס  .ג
 slimud.office@mail.biu.ac.il, או לשלוח בדוא"ל למדור שכ"ל: 8407573-03שמספרו 

ני כל מועד תשלום יישלח אליך בדואר ישראל שובר ובו הסכום לתשלום ולידו כתוב כשבועיים לפ .ד
 "יישלח לגבייה בבנק".

רת אותך בכל שנות לימודיך באוניברסיטה לכל התארים הסדרת ההרשאה היא חד פעמית ויכולה לש .ה
חובה לשלם באמצעות שובר תשלום או אותו )פרט לתשלום הראשון בכל שנת לימודים ש שתלמד

 י חשבונות בבנק הפועלים או מזרחי(.בהעברה מבעל
 

 :יתרונות התשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון
 .וב הבנקים אין עמלה על תשלוםהסטודנט  משוחרר מצורך לעמוד בתור בבנק, בר .1

 אינך תלוי ביעילות ובאמינות של דואר ישראל. .2

 .קנס פיגורים והצמדהתוכל להבטיח את עצמך בפני תשלום של  .3
 

 כסף בחשבונך. השבמועדי החיובים )עליהם תקבל התראה מראש( יהי ךכל שנדרש ממך הוא לדאוג לכ
 
 טרנט( מחשבון המשלםתשלום של שוברי התשלום בהעברה ישירה )דרך האינ .2

הסדר שיש לאוניברסיטה עם בנק הפועלים ובנק מזרחי מאפשר תשלום של השובר מחשבון הבנק של 
המשלם ישירות לחשבון האוניברסיטה )לצערנו אין לנו הסדר כזה עם בנקים נוספים(. התשלום יכול 

 להתבצע מחשבון של הורים, בני משפחה, חברים וכו'. 
 ה, אבל גם כאן יתכנו עיכובים בקבלת השוברים באמצעות הדואר.זו אפשרות נוחה וטוב

 
 באשנב הבנקתשלום באמצעות שוברי תשלום  .3

פעמים רבות יש שיבושים בהעברת השוברים ע"י דואר ישראל  ממספר סיבות: מומלצת איננהאפשרות זו 
ית לבנק, עמידה תשלום כל שובר כרוך בהגעה פיז בנוסף: גורמים לעיכובים בקבלת השוברים במועד.ה

 בתור וכו'.
 הצטרפו ותרוויחו!!

 
 ,כבוד רבב  
 אלי שפיר  
 רמ"ד שכר לימוד  
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