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 תשלומי הורים באינטרנט-מדריך למשתמש

 )הניסוח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הכוונה לגברים ונשים כאחד(.

  להורים שלום,

. www.citypay.co.ilבית חינוך גליל מערבי מאפשר לבצע תשלומי ההורים לשנה"ל תשע"ה באמצעות אתר: 
רות זה אינו כרוך בתשלום, אינו מחייב הרשמה כמנוי ומתאפשר ללא התקנת תוכנה. התשלום השימוש בשי

 מתבצע בכרטיס אשראי, בצורה מאובטחת, נוחה ופשוטה.
 .תשלומים ללא ריבית 8ניתן לשלם עד 

 לפני השימוש באתר חשוב לדעת :

 )ללא זיכויים(. ההורה מקבל באמצעות האתר את פירוט החובות לתשלום *

  הזיהוי ותשלום לכל נידרש  ,במקרה של מספר אחים באותו מוסד .שלום באתר הינו לתלמיד בודד בלבדהת *
 ילד/ה בנפרד.   

 הפירוט לתשלום באתר אינו מהווה מצב חשבון להורה. *

 * כל סעיף שיוצג עם יתרת תשלום באתר ניתן לשלמו באופן מלא בלבד.

 ה שנקבע ע"י ביה"ס לא ניתן לבצע תשלום דרך האתר.לידיעתכם לאחר תאריך צפוי לסגירת שנ *

 הנחיות להורה:

 .www.citypay.co.ilכניסה לאתר התשלומים באמצעות הכתובת 

בחלון  מתפריט הניווט שנפתח ע"י לחיצה על החץמעלה יוסף עם כניסתכם למערכת בחרו את שם הרשות: 
 ביל( בחרו באפשרות: תשלומי הורים לביה"ס.השמאלי )המק

 :מסך א'
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 :ב'מסך 
 ומתקבלתכפי שהוגדר ברישום לביה"ס במידה ) במסך זה הקלידו את מס' ת.ז. של התלמיד, מס' ת.ז. בית אב

 ( .רצוי לנסות להיכנס עם ת.ז של ההורה השני ,הודעה שאין חובות עבור תלמיד זה

 ר.בחר את שם בית הספ

 למעבר למסך ג'. המשךלחץ על כפתור  במידה והנתונים שלעיל נמצאו  תקינים 

 

 

 

 

 

  

 ג':מסך 
 מסך פירוט סעיפי התשלום.

שומת לבכם הורים אשר אינם מעוניינים לשלם עבור הטיול השנתי/גיבושון מתבקשים לבטל באמצעות לחיצה תל

 את הסעיף הרלוונטי. √ -על סמן ה
 הטיול השנתי/גיבושון לא ניתן לערוך שינוים נוספים. -לידיעתכם פרט לסעיפים 
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 :ד'מסך 
 ים הנדרשים כולל דוא"ל.את כל הפרטבמסך זה הנכם מתבקשים למלא 

 .* וחובה למלא אותם שדות חובה מסומנים ב
    ם על מנת לסיים את התהליך.לאחר וידוי הנתונים לחצו על כפתור המשך לתשלו

 הערה: ניתן לשלם עם פרטי משלם השונים מפרטי הזיהוי שהוזנו בכניסה לאתר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מסך ה'
 הנפקת אישור עסקה, אישור זה ישלח במקביל גם לדוא"ל שהוזן במסך רביעי. 

 רניות.בשבוע הגבייה וחלוקת ספרי הלימוד הנכם מתבקשים להביא אישור זה ולהציגו לספ

 

 

 

 

  

 

 

 הקבלה סופית תשלח לביתכם בדואר. 
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