בית

האוניברסיטה העברית בירושלים
הספר לחינוך ע"ש שלמה(סימור)פוקס
המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי

טופס עדכון פרטים לשנת הלימודים תשע"ח  -דרגות 7-9

לממשיכים לשנה ב'
להעברה בחוזר במייל ,או לפקס מס'02-5881191 :

מורים חוקרים  -ערבית
מספר תעודת זהות ( 9ספרות)___________________________________________ :
שם משפחה _________________________ :שם פרטי___________________________ :

חתימה__________________:

אין שינוי בפרטיי האישיים אותם מילאתי בשנה שעברה.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------יש שינוי באחד  /יותר מהפרטים הבאים :
כתובת _____________________________________________ :מיקוד_____________ :
נייד____________________________________ :

טלפון________________________:

דואר אלקטרוני (שדה חובה) __________________________________________________ :
שם מלא של מקום העבודה והישוב(:יסודי/חט"ב/תיכון/אחר)_____________________________:
מקצוע/ות הוראה ____________________ :תפקיד_______________________________:
השכלה :תואר ראשון  /תואר שני  /אחר  ________________:דרגה ב"אופק חדש" __________ :
סטטוס:



עובד הוראה בפועל



מורה גימלאי/ת

 עו"ה בשבתון ] [ :חשבון בארגון המורים העי"ס

 אחר (לא עו"ה)

[ ] חשבון בהסתדרות המורים

יש למלא טופס זה ,על שני דפיו  ,ולשלוח חזרה במייל או לפקס .02-5881191
המשך הטופס בדף הבא.

_______________________________________________________________________________________
טל'  02-5880128 /02-5882036 :פקס02-5881191 :
מייל ramab@savion.huji.ac.il :אתר www.education.huji.ac.il :

טופס פרטים ותשלום – שנה ב'  -המשך
במידה והנך מעוניין בהסדר כניסה לחניון קמפוס האוניברסיטה בשעות ההשתלמות בשנת תשע"ח,
יש לשלם  ₪ 80בכרטיס אשראי או בהמחאה לפקודת האוניברסיטה העברית.
על פי הנחיות אגף הביטחון של האוניברסיטה  -יש להסדיר את התשלום לחנייה מראש  -טרם פתיחת הקורס!

פרטי הרכב :
דגם ____________________ :
תשלום עבור החנייה
(יש להקיף בעיגול)

מספר רכב ______________________________:

(יבוצע ע"י חיוב כרטיס האשראי) :
הנני

מעוניין

 /לא מעוניין

בהסדר חנייה לרכב בסך  ₪ 80לשנת תשע"ז.

אופן התשלום :


תשלום בכרטיס אשראי ₪ 80 -
(ויזה /ויזה לאומי /דיינרס /אמריקן אקספרס /ישראכרט – הקף בעיגול )

מספר כרטיס האשראי

___________________________

תוקף הכרטיס

 3ספרות בגב הכרטיס



______________________________

שם בעל הכרטיס

מספר ת"ז בעל הכרטיס

_______ ______ / ______ /

___________________________

תאריך לידה של בעל הכרטיס

מס' נייד של בעל הכרטיס

תשלום בהמחאה  ₪ 80 -לפקודת האוניברסיטה העברית בשליחה בדואר ,לכתובת:
המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי ,בית הספר לחינוך ,הר הצופים  ,ירושלים . 91905 ,

תאריך _______________ :שם הנרשם __________________:חתימה_________________:

_______________________________________________________________________________________
טל'  02-5880128 /02-5882036 :פקס02-5881191 :
מייל ramab@savion.huji.ac.il :אתר www.education.huji.ac.il :

