
 1קורס בסמסטר א' יש לרשום  
 2קורס בסמסטר ב' יש לרשום  

 
 היחידה המרכזית לענייני הוראה ותלמידים  
 

 

 

 

 ____________ לשנת הלימודים תש טופס לימודים ושינויים

 

 

 
 שנה    

 

 

 
 תאריך קליטה                

 פקולטה/ביה"ס לימודים לתואר מספר זהות )כפי שמופיע בכרטיס התלמיד( שם פרטי שם משפחה

  מסיים/ת את לימודיהנני  חטיבות חוג ב' חוג א'

  (01) כן   (00) לא את המתאים:   √ -סמן/י ב

 

 

    

 להוסיף קורסים:
סמל חוג/  בחוג/חטיבה

 חטיבה
 סמסטר  סמל הקורס

 

שעות שנתיות  סוג הקורס שם המורה שם הקורס קבוצה
 מחושבות

החוג אישור 
 החדש/היועץ

          

          

          

          

          

   סה"כ שעות 
 לבטל קורסים:

סמל חוג/  בחוג/חטיבה
 חטיבה

 סמסטר  סמל קורס
 

שעות שנתיות  סוג הקורס שם המורה שם הקורס קבוצה
 מחושבות

אישור החוג 
 החדש/יועץ

          

          

          

          

          

 סה"כ שעות
  

 
 

 

 



 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                          לתשומת לבך! 

 סטר ב' קורס שנתי או קורס שניתן בסמסטר א'.לא ניתן לבטל בתחילת סמ 

 ם התלמיד את תוכנית לימודיו. לאחר התאריך שנקבע לתום השינויים, לא ניתן להחליף/להפחית קורסים ממערכת הלימודים; כלומר, לא תהיה הפחתה בשכר הלימוד, אפילו אם צמצ 

 הוספת קורסים באישור ועדת ההוראה, עשויה להעלות את גובה שכר הלימוד. האחריות לבדיקת חלקיות שכר הלימוד עקב השינוי מוטלת על התלמיד . 

 
 

 אני מאשר/ת את תכנית הלימודים לשנה"ל הזו ומתחייב/ת לשלם שכר לימוד כנדרש ושאר תשלומי חובה בהתאם לנהלי שכר הלימוד. 
 לימודים. מודים מהווה התחייבות שלי לתשלום שכר הלימוד הנגזר מהתואר והמסלול אליהם נרשמתי. התחייבות זו תחול גם על כל שינוי שייעשה בתכנית ההגשת תכנית לי

 ידוע לי כי ביטול לימודים יחויב בתשלום עפ"י מועד הביטול והיקף תכנית הלימודים. 
לימודיי אהיה חייב/ת להודיע על כך למדור שכר לימוד ותשלומים באמצעות יצירת קשר במידע האישי או באמצעות מסירת הודעה בכתב  אני מודע/ת לכך שבמידה ואחליט לבטל/להפסיק את

 למדור. 
 מכתב לפקולטה או לכל גורם אחר אינו מהווה הודעה כנדרש על הפסקת לימודים. 

  

 D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-http://ksafim.huji.ac.il/%D7%A9%D7%9B%D7%A8% –לפירוט אודות נהלי שכר לימוד והסדרת התשלומים 
 
  

      
 .והבנתי את נהלי שכר הלימוד  אני מאשר/ת הצהרה זו וכן מאשר/ת כי קראתי

 
 
 

 ________________________שם התלמיד: _
 
 

 תאריך: _____________________________
 
 

 חתימה: _____________________________
 

 

 

 

 
  

_________________ 
 חתימת הקולט       

 לשימוש מזכירות הפקולטה

     הבקשה אושרה  

 _______________         ___________________            הבקשה נדחתה 
 חתימת המזכירות                           תאריך                                                      

 
               

            

 

 

http://ksafim.huji.ac.il/%D7%A9%D7%9B%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93

