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 מרכז ללימודים קדם אקדמייםב

 

  הוראת קבע? מסדירים איך  :שאלה .1

 אחת משתי הדרכים הבאות:  תשובה:

הוראת קבע באמצעות  שכר לימוד ולכלל התשלומים בהרשאה לחיוב   .א

   כרטיס אשראי 

מתבצע באופן עצמאי ע"י קבע בכרטיס אשראי הזנת פרטי ההרשאה לחיוב בהוראת 

 .דרך תחנת מידע אישית בלבדהתלמיד 

 תהליך רישום ההרשאה לחיוב בהוראת קבע בכרטיס אשראי: 

<     < עדכון פרטי אשראי להו"ק    שכר לימוד ותשלומים תחנת מידע אישית  <  

עדכון  < הזנת פרטי אשראי  <     מעבר לאישור כרטיס להרשאה לחיוב חשבון 

 . רטים פ

 הרשאה לחיוב הוראת קבע דרך הבנק   .ב

 על פי השלבים הבאים: 

 . א

 לאתר האינטרנט של הבנק שלך.  להיכנס  .1

 היכנס לחשבונך האישי.ל .2

 . 48341: קוד המוסד למלא דרישה להוראת קבע. בבקשה יש להזין  .3

 לשלוח למדור שכר לימוד. את אישור הבנק יש  .4

 

 ב. 

  לחיוב חשבון בנק אה  רש הטופס  או דרך הלינק הבא       

  ם חתו  פסו להחזיר את הטו< להחתים את הבנק לאישור ההרשאה <  פס  והוריד את הטל

 . למדור שכר לימודעל ידי הבנק 

יש לשים לב כי באישור הוראת הקבע מהבנק כתוב כי תקרת הסכום לחיוב היא ללא  •

 הגבלה וכי מועד פקיעת תוקף ההרשאה נשאר ריק.

ייגבו כל סוגי התשלומים למכללה באופן הזה   • לבד.בעם הזנת פרטי הוראת קבע, 

  

https://www.yvc.ac.il/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d/%d7%a9%d7%9b%d7%a8-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93/
https://www.yvc.ac.il/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d/%d7%a9%d7%9b%d7%a8-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93/


 

  ?בבנק  לאן להעביר טופס הוראת קבע : שאלה .2

 : יש להעביר למדור שכר לימוד  םהחתו ופס  את הט : תשובה  

   , 1534-6423510  בפקס:  

 דרך תחנת המידע לסטודנט,   

 .  sl@yvc.ac.ilמייל  ב 

 עדכון . אישור  לאחר הזנת הוראת הקבע במערכת תשלח אילך הודעת 

 

 

 

לא רואה בתחנת המידע  ין  יהעברתי הוראת קבע ואני עד  שאלה:  .3
   .את המערכת ששתלו לי

תהליך עדכון קליטת טופס הוראת קבע לוקח מספר ימים כמו כן המערכת    תשובה:
 .  ביצוע התשלום הראשוןנפתחת לצפייה בתחנת המידע רק לאחר 

 האישית.  אנא עקוב אחר פתיחת התפריטים בתחנת המידע 

 

 

 

 

להזין  חייבים להעביר טופס הוראת קבע בבנק או  האם שאלה:  .4
 ?   כרטיס אשראי

ולקליטת הסטודנט הינו העברת  לימודים  מערכת    לקבלתכן. אחד התנאים    תשובה:
או   הבנק  דרך  לחיוב  קבע  הוראת  פרטי  טופס  אשראיהזנת  מידע    כרטיס  בתחנת 

 .  אישית

 

 

 

 

mailto:sl@yvc.ac.il


 

 

הפיקדון לחיילים  אני מעוניין לשלם תשלום ראשון דרך  :  שאלה.    5
 . משוחררים

טופס הוראת קבע לחיוב דרך    כל הסטודנטים מתבקשים להעבירראשית,    : תשובה
האישית,  הבנק   מידע  באמצעות תחנת  לחיוב  כרטיס אשראי  פרטי  הזנת  מי  או  גם 

 . לשלם דרך הפיקדון  מעוניין ש

 שובר.   זנת ה לבקשת    דרך תחנת המידע האישית יש לפנות למדור שכר לימוד בפניה 

דרך תחנת מידע  את השובר לשלם   עם הזנת שובר תשלום ע"י מדור שכר לימוד, ניתן
 תשלום באמצעות פיקדון צבאי.   <      שובריםתשלום       <    שכ"ל ותשלומים      <  אישית  

 

 

 

     אשר    ג א את תקנון שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ו אנו ממליצים לקר •
   . המרכז הקדם אקדמי-שכר לימוד   <   שכ"ל  < מפורסם באתר המכללה 

 גם לנקבה, ולהיפך.מתייחס    –כל הכתוב בלשון זכר   •

                               


