
מדור שכר לימוד



מדור שכר לימוד

שעות קבלת קהל•

פניות •

גובה שכר לימוד •

שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים•

אישור לימודים/ גובה שכר לימוד :  אישורים•

צפייה בדף חשבון•

אמצעי התשלום•

במחשב–אופן תשלום שכר לימוד בפורטל •

אופן תשלום שכר לימוד באפליקציה•

בחירת אופן התשלום של יתרת שכר הלימוד–אופן ביצוע הסדר •



שעות קבלת קהל

9:30-17:00:  'ד-'בימים א

9:30-16:00:'ביום ה

ביום שישי אין קבלת קהל



פניות

חייגן/מענה קולי04-9015191:טלפון •

galilpay@wgalil.ac.il:ל"דוא•

בקשות  <<מידע אישי: פורטל•

פנייה למדור שכר לימוד<<וערעורים

mailto:galilpay@wgalil.ac.il


גובה שכר לימוד

:  ב"לתשפשכר לימוד אוניברסיטאי 

10,391₪תואר ראשון •

₪  10,042תואר שני     •

אנגלית•

אגרות•



שירות לאומי/שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים

שנים מיום השחרור5זכאים מי שטרם חלפו •

החזר לחשבון פיקדון חיילים•

מתבצע במהלך השנה ישירות על ידי הקרן•

יש להירשם ולקבל שם משתמש וסיסמא •
.  באתר הקרן ולהתעדכן בהתאם

תשלום יתבצע באמצעות אתר הקרן לקליטת  •
כנגד שובר שנשלח –באזור האישי –חיילים 

.במייל



אישורים

אישור גובה שכר לימוד•

–אישורים <<אפשרויות נוספות <<מידע אישי–
נחתם על ידי מדור שכר לימוד

אישור לימודים•

–אפשרויות נוספות אישורים <<מידע אישי–
.  נחתם על ידי החוג בלבד

אישור נבחן•

יחד עם . )כולם נבחנים–אין צורך באישור נבחן –
(.זאת בעלי חוב לא יכולים להתעדכן בציונים



(פורטל)צפייה בדף חשבון 

:דף חשבון<<מידע אישי•



מקדמת שכר לימוד

₪ 2,500:מקדמה לתואר ראשון •

3,500₪:מקדמה לתואר שני•

:המקדמה כוללת 

תשלום ראשון לשכר לימוד–

₪ 680דמי רווחה –

₪  160אגודת סטודנטים –

₪ 10הארצי ' דמי חברות בארגון הסט–



במחשב–אופן ביצוע תשלומים בפורטל 

:דף חשבון<< מידע אישי–פורטל . 1



:במחשב-תשלום שכר לימוד בפורטל

לבחור את התשלום הרצוי  <<תשלומים << דף חשבון 



:במחשב-תשלום שכר לימוד בפורטל



תשלום שכר לימוד באפליקציה

האקדמית גליל מערבי-הורידו את עדכון האפליקציה שם האפליקציה•

"תשלומים"לחצו על •

(ב"תשפ)בחרו את שנת הלימודים הרלוונטית עבורה תרצו לשלם •

המשך<< בשורת התשלומים המתאימה " לתשלום"סמנו •

(דיירקטאפשר גם כרטיס )הזינו את פרטי כרטיס האשראי שלכם •

(תשלומים10עד 3: קרדיט/ תשלומים 3עד 2: רגיל/ תשלום אחד )

בטכנולוגיית  פלכארדי חברת "מזכירים ומדגישים כי  האתר מאובטח ע
SSL ובתקןPCI Level 1

"בצע תשלום"לחצו •

הקבלה תישלח למייל שלכם לאחר קבלת אישור העסקה•



תשלום שכר לימוד באפליקציה



אמצעי תשלום יתרת שכר לימוד

תשלומים7-ב15.11אשראי–הוראת קבע •
החיוב החודשי בלבדנתפסת המסגרת של 

תשלומים7-ב15.11בנק–הוראת קבע •
יש להקים הרשאה באפליקציה של הבנק או להחתים את הבנק על טופס הרשאה  

ולהעביר את האישור למדור שכר לימודלחיוב חשבון 

תשלומים  7-ב15.11שוברים•
באפליקציה באשראי או  /ניתן לשלם בפורטל)השוברים יישלחו במייל מדי חודש 

(במזומן בבנק הדואר

בפניה ישירה אל מדור שכר לימוד–הסדר אחר •



הסדר: אופן בחירת אמצעי התשלום

ל"הסדר תשלום שכ/אמצעי<<(לבחור שנה)דף חשבון <<מידע אישי. 1



הסדר: אופן בחירת אמצעי התשלום

:  חדש. 2



הסדר/אופן בחירת אמצעי התשלום

הסבר והסכמה  . 3



אקדמי שכר לימוד: בחירת תחום גביה4.

בכל , הוראת קבע באשראי/שוברים/הרשאה לחיוב חשבון: בחירת קוד הסדר5.

.אמצעי תשלום ייפתח חלון אותו יש למלא בהתאם לאמצעי שבחרת

.קבוע( 15.11)תאריך תשלום ראשון . קבוע( 7)מספר תשלומים 6.

שמור7.

סגור8.

הסדר: אופן בחירת אמצעי התשלום



בהסדר זה יש להעלות מסמך של הרשאה חתום על ידי הבנק או צילום מסך  •

מאפליקציית הבנק על הקמת ההרשאה

פרטי חשבון הבנק ישמשו גם לצורך החזרים או מלגות•

הסדר הרשאה  : אופן בחירת אמצעי התשלום

לחיוב חשבון בנק



.השוברים יישלחו למייל מדי חודש–הסדר שוברים •

פרטי בנק נדרשים לצורך החזרים או מלגות•

הסדר שוברים: אופן בחירת אמצעי התשלום

שמור•

סגור•



.תוקף וקוד אימות, יש לרשום את מספר כרטיס האשראי במלואו•
.  נדרשת מסגרת של גובה החיוב החודשי בלבד

PCI Level 1ובתקן SSLבטכנולוגיית פלכארדי חברת "האתר מאובטח ע•

הסדר הוראת  : אופן בחירת אמצעי התשלום

קבע באשראי

שמור•

סגור•




