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 התוכנית "שומעים חופשיים"

 שנת הלימודים תשע"ט

 א.ג.נ. , שלום רב!

 האוניברסיטה העברית פותחת בפני הקהל הרחב קורסים נבחרים בפקולטה למדעי הרוח.

 "  ושמחים להזמינכם להצטרף לתכנית.שומעים חופשייםאנו מודים לכם על התעניינותכם בתכנית "

 ם המנהליים הקשורים לרישום לתכנית.  צוות מכון מגיד עומד לשירותכם בנושאי

 , עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית. 2018באוקטובר  14הקורסים נפתחים בתאריך 

 אנו מבקשים להביא לידיעתכם מידע ונהלים הקשורים לתכנית:

 נרשמים בכל קורס 5מספר המקומות בקורסים מוגבל לעד   השנה

 נוהלי רישום : .1

 באחת מהדרכים הבאות:ניתן להירשם  -אופן ההרשמה

 בבניין מרטין בובר, סמוך למשרדי מכון מגיד דוכן הרישום -

 )מצורף בסוף החוברת הסבר הכולל פרטי הגעה(. 

ה' בין השעות  -בימים א' 2018  באוקטובר  25באוקטובר  עד   14הדוכן יהיה פעיל בתאריכים:  

9:30-14:30   . 

,                         02-5422000*  או בטלפון 3070ן מגיד  : מרכז שירות הלקוחות במכובאמצעות הטלפון -

 .9:00-15:00ה' בין השעות -בימים א'

 5558007-077או לפקס:  magid@magid.org.ilניתן לשלוח למייל: שליחת טפסים:  -

 .מנע מהמתנה מומלץ ליצור קשר טלפונייעל מנת לה

 ההרשמה יש לצרף את המסמכים הבאים: בעת .2

 טופס הרשמה מלא )מצורף בסוף החוברת( -

 תעודת זהות -

 תמונת פספורט עדכנית, תוך ציון שם מלא ומספר תעודת הזהות מאחורי התמונה. -

mailto:magid@magid.org.il
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 כרטיס סטודנט משנה קודמת. -תלמידים ותיקים  -

 אישור מרצה, במידה ונדרש -

יתבקשו להציג כרטיס עובד    - / ילדיהם בלבד(בני זוגעובדי אוניברסיטה ובני משפחותיהם ) -
 ד למילוי ע"י עובד האוניברסיטה(.)רצ"ב טופס אישור לצורך זקיפת שכר המיוע

 כרטיס "שומע חופשי":  .3

לאחר ההרשמה יימסר לנרשם אישור רישום  לתכנית, אשר ישמש אותו עד לקבלת כרטיס              

 סטודנט. 

ימודים, אנא הקפידו להגיע להרצאות עם אישור הרישום  אשר נמסר לכם במהלך שנת הל              

 בעת  

 ההרשמה )או נשלח בדואר, במקרה של רישום טלפוני(.             

האישור והכרטיס מאפשרים לכם כניסה לאוניברסיטה ומקנים אפשרות להשאלת ספרים              

 מהספרייה, 

 סיטה.בהתאם לנהלי האוניבר            

 שכר הלימוד ואופן התשלום .4

 שכר הלימוד הינו על פי היקף הקורס. ההשתתפות  בקורסים כרוכה ברישום ותשלום . 

 .רצ"ב תעריף שכר לימוד "שומעים חופשיים" ופירוט זכאות להנחות 

 :אופן התשלום 

 עד שלושה תשלומים ללא ריבית. -א. כרטיס אשראי : בתשלום אחד או בתשלומים

  -עד שלושה תשלומים ללא ריבית. תאריך ההמחאה הראשונה יהיה ל ב. המחאות :

28.10.2018 

 את ההמחאות יש לרשום לפקודת "מכון מגיד".

 ג. זקיפות שכר : לעובדי האוניברסיטה )תקף להם, לבני  זוגם  ולילדיהם בלבד(

 )רצ"ב טופס אישור לצורך זקיפת שכר המיועד למילוי ע"י עובד האוניברסיטה(. 

 ופת השינויים: תק  .5

לשיעורים המתקיימים  כניסה חופשיתר במהלך השבועיים הראשונים של הלימודים, תתאפש

באוניברסיטה, על מנת שתוכלו להתרשם מהקורס בו הנכם מתעניינים. מומלץ להגיע לשיעורים 



 

3 
 

הראשונים בקורס על מנת להתרשם מתכניו, מהמרצה וממקום הקורס ובמידת הצורך להחתים 

 ה על אישור.את המרצ

 25.10.2018תקופת השינויים חלה עד לתאריך 

 נהלי ביטול ושינוי הרשמה:. 6

 .5ניתן לבטל או לשנות את  הרישום לקורס  במהלך תקופת השינויים כפי שמצוין בסעיף 

 לאחר תקופת השינויים לא יינתן החזר כספי

 

 

 . הודעות על ביטול קורסים:7

ועברנה לתלמידים באמצעות מערכת "ביטולון" של האוניברסיטה * הודעות לגבי ביטולי שיעורים ת

המאפשרת הודעה על ביטול שיעורים באמצעות הודעה כתובה בטלפון הנייד, או באתר האינטרנט 

 של האוניברסיטה. 

 * מסירת מספר הטלפון הנייד הינו תנאי הכרחי לקבל מסרונים לביטול שיעורים. 

נטרנט של האוניברסיטה בו מופיעים הקורסים שבוטלו. הקישור * כמו כן ניתן להתעדכן באתר האי

  http://www4.huji.ac.il/htbin/bitulon/bitulonהינו:  

 * השימוש באתר ובמערכת הביטולון תלוי במזכירות החוג. 

 . הוראה מתוקשבת: 8

כל שביכולתו להנפיק עבור הנרשמים לתוכנית "שומעים חופשיים" קודי גישה  * מכון מגיד יעשה

 לכניסה למערכת המודל, בכפוף להשלמת הרישום. 

* על מנת לקבל את קוד הגישה יש להעביר כתובת דואר אלקטרוני פעילה למכון מגיד בטופס 

 המצורף לחוברת זו. 

 שרי למכון מגיד. * באחריותו של הנרשם לדווח על כל תקלה בהקדם האפ

 

 

http://www4.huji.ac.il/htbin/bitulon/bitulon
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 . רשימת הקורסים המאושרים:9

 רצ"ב רשימת הקורסים המתקיימים בפקולטה למדעי הרוח ופתוחים לקהל הרחב, לעיונכם.

 ,ומדעי החברה  על פי הנחיית הפקולטה למדעי הרוח 

 .נרשמים בכל קורס 5לעד   מספר המקומות בקורסים מוגבל

 שור המרצה, מזכירות החוג ו/או הפקולטה. רישום לקורס לא מאושר יתבצע בכפוף לאי

ברישום לקורס לא מאושר יש לצרף את טופס האישור המצורף לחוברת זו, חתום על ידי המרצה או 

 מזכירות החוג. 

רשימה זו אינה סופית, יש להתעדכן באתר האוניברסיטה על כל שינוי בקורס, בזמני העברתו 

 ובמיקומו. 

תנתה משנה שעברה ובמידת הצורך יש להביא אישור מרצה על *שימו לב: רשימת הקורסים הש

 לא ניתן לבצע אישור לקורס ללא אישור מרצה.כל קורס שאינו מופיע ברשימה זאת. 

 נשמח לעמוד לשירותכם                   

                                                                                                                                        

 בברכת שנה טובה ,

                                                                                                                                      

 מרכז שירות ומכירה

                                                                                                                                       

 מכון מגיד                 
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 טשומעים חופשים תשע" –שכר לימוד 

 מחיר היקף הקורס

 ₪ 140 נ"ז 1

 ₪ 385 נ"ז 2

 ₪ 485 נ"ז 3

 ₪ 560 נ"ז 4

 ₪ 700 נ"ז 5

 ₪ 840 נ"ז 6

 ₪ 1120 נ"ז 8/12

 

  :לתשומת ליבכם 

 שכר הלימוד לפי נקודות זכות הינו בנפרד לכל  קורס ולא באופן מצטבר למספר הקורסים.

 

 זכאים להנחות:

  הנחה. 5% –בוגרי האוניברסיטה העברית 

 הנחה על הקורס היקר מבין השלושה. 10% -לקוח הנרשם לשלושה קורסים זכאי ל 

  הנחה ) בכפוף להצגת תעודת שוחר אוניברסיטה(. 20% –שוחרי האוניברסיטה העברית 

 

 

 אין כפל הנחות                                                           
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  שימו לב מספר המקומות בכל קורס מוגבל -סים המאושרים לרישוםרשימת הקור

 היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

 שעות יום סמס' נ"ז שם מרצה שם הקורס מס' קורס

 רומא מרפובליקה לקיסרות  39274
סנדר פרופ' אלכ
 10:30-12:00 ב' ב 2 יעקובסון 

39215 
מבוא להיסטוריה של המאה 

 12:30-14:00 א' ב 2 דר' עופר אשכנזי העשרים 

39210 
מבוא להיסטוריה של המאה 

 עשרה -התשע
פרופ' משה 
 12:30-14:00 ד' א' 2 סלוחובסקי 

 14:30-16:00 ג' א 2 פרופ' דרור ורמן אירופה בעת החדשה המוקדמת 39204

 14:30-16:00 ג' ב 2 פרופ' יצחק חן הבניים  -מבוא לימי 39140

 16:30-18:00 א' א' 2 פרופ' ליאת קוזמא היסטוריה של מגדר ומיניות  27069

 12:30-14:00 ה' א' 2 דר' דני אורבך עולם ומלחמה  27061

 16:30-18:00 א' ב 2 פרופ' יובל הררי בני אדם ובעלי חיים  27051

 פולקלור ותרבות עממית

 שעות יום סמס' נ"ז שם מרצה שם הקורס מס' קורס

12112 
הפולקלור היהודי בהקשרו 

 14:30-16:00 ג' א' 2 פרופ' שלום צבר ההיסטורי והתרבותי

12114 
גישות בחקר פולקלור ותרבות 

 10:30-12:00 ג'  א' 2 סלמוןפרופ' הגר  עממית

12115 
סוגיות יסוד בחקר הסוגה 

 16:30-18:00 ג'  א' 2 ד"ר דני שרירא )ז'אנר( העממית

 ארכיאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

 שעות יום סמס' נ"ז שם מרצה שם הקורס מס' קורס

 08:30-10:00 ד' שנתי 4 פרופ' אראלה חוברס מבוא לארכ' פרהיס' 43171

 12:30-14:00 ב' א' 2 ד"ר אורית פלג מבוא לארכ' יוונית 43157

 16:30-18:00 ג' א' 2 ד"ר קטיה ציטרין מבוא לארכ' מוסלמית בא"י 43108

 16:30-18:00 ב' ב' 2 פרופ' נתן וסרמן מבא להיס' של מסופוטמיה  42653

22155 
לקרוא את כתב החרטומים 

 10:30-12:00 ב' ב' 2 פרופ' ארלט דוד העתיק

 בית הספר לספרויות

 שעות יום סמס' נ"ז שם מרצה שם הקורס מס' קורס

 14:30-16:00 ג ב 2 ד"ר תמר הס מבוא לשירה  10585

 בהסיפור תולדותיו וגילגוליו 10575
פרופ' אריאל 

 16:30-18:00 ד א 2 היאשפלד 

 בלשנות

 שעות יום סמס' נ"ז שם מרצה שם הקורס מס' קורס

 וריתבלשנות תא 41010
ד"ר מיכל 

 12:30-14:00 ב' א' 3 מרמורשטיין 

 12:30-14:00 א ' ב 3 ד"ר איתן גרוסמן קטגוריות לשוניות 41012

 ב 4 ד"ר נורה בונה תאוריה תחבירית 36604
ג', 
 10:30-12:00 ה'
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27036 
על חיי יומיום  -יום קטנות 
 10:30-12:00 ב' ב 2 פרופ' מרים פרנקל בהיסטוריה

13322 
חיי היהודים בימי  -הסהרבצל 

 10:30-12:00 ג' ב' 2 פרופ' ישראל יובל הביניים בארצות האסלאם

13321 
בצל הצלב: חיי היהודים בימי 

 10:30-12:00 ג' א' 2 פרופ' ישראל יובל הביניים באירופה הנוצרית 

 12:30-14:00 ג' ב' 2 פרופ' דניאל בלטמן קווי יסוד בתולדות השואה  13289

13288 
בוא לתולדות הג'נוסייד מ

 12:30-14:00 ג' א' 2 פרופ' דניאל בלטמן המודרני 

13144 

 -ממדינת מקדש לעם הספר 
מבוא לתקופת הבית השני, 

 14:30-16:00 א' שנתי 4 ד"ר נח חכם המשנה והתלמוד

13109 
משחר ימיו  -תולדות עם ישראל 

 16:30-18:00 ג' שנתי 4 פרופ' נילי ואזנה עד התקופה הפרסית

13062 
מבוא לעת החדשה המאוחרת 

 16:30-18:00 ד' ב' 2 פרופ' אלי לדרהנדלר 1850-2000

13043 
מבוא לעת החדשה המוקדמת 

 16:30-18:00 ד' א' 2 פרופ' אלי לדרהנדלר 1500-1850

 לימודים רוסיים

26114 
הקיסרות הרוסית מפיוטר הגדול 

 2 -עד יקטרינה ה
יוליה -ד"ר יהודית

 14:30-16:00 ד' ב' 2 קליק

 רוסיה הקייבית והמוסקבאית 26117
יוליה -ד"ר יהודית

 14:30-16:00 ד' א' 2 קליק

 14:30-16:00 ד' א' 2 ד"ר ולדמיר חזן מבוא לסיפורת רוסית 26128

 10:30-12:00 ד' א' 2 ד"ר נינה רודניק מבוא לשירה הרוסית 26120 

 14:30-18:00 ב' א' 2 יקפרופ אלכסנדר קול ספרות רוסית וקולנוע 26157

26114 
הקיסרות הרוסית מפיוטר הגדול 

 2 -עד יקטרינה ה
יוליה -ד"ר יהודית

 14:30-16:00 ד' ב' 2 קליק

 יידיש

 שעות יום סמס' נ"ז שם מרצה שם הקורס מס' קורס

 16:30-18:00 ב' א' 2 ד"ר עופר דינס מבוא -תרבות יידיש  18114

 לימודי אסיה

 שעות יום סמס' נ"ז שם מרצה קורסשם ה מס' קורס

 10:30-12:00 ה' ב 2 דר' אורנה נפתלי סין העכשווית 46552

46529 
פוליטיקה, חברה ומדיניות החוץ 

 12:30-14:00 ב' ב 4 פרופ' ניסים אוטמזגין של יפן

 10:30-12:00 ב' א 4 דר' דני אורבך תולדות יפן המודרנית 46519

 08:30-10:00 ב' א 4 ופ' יורי פינספר סין בעידן המהפכות 46410

46224 
יחסי יפן דרום מזרח אסיה 

 14:30-16:00 ב' א 2 פרופ' ניסים אוטמזגין בתקופה המודרנית
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 12:30-14:00 א' א 2 דר' שלמית בזרנו מבוא לאמנות יפן 46144

 א 4 דר' אביתר שולמן מבוא לבודהיזם 46143
ב', 

 10:30-12:00 ד'

 14:30-16:00 ג' א 2 דר' אורי קפלן רבות בקוריאהדתות ות 46135

46130 
שאמניזם ותיאטרון בהודו, 

 14:30-16:00 ג' ב 2 ד"ר כנרת נוי קוריאה ויפן

 14:30-16:00 ד' ב 2 דר' אלון לבקוביץ תולדות קוריאה המודרנית 46113

 מבוא ליפן המסורתית 46105
דר' דני אורבך, ד"ר 

 ב 4 שלמית בזרנו
ב', 
 14:30-16:00 ה'

 א 4 פרופ' גידי שלח  מבוא לסין המסורתית 46102
ב', 

 12:30-14:00 ד'

 16:30-18:00 ב' ב 4 דר' רותם גבע מבוא להודו המודרנית 35577

 16:30-18:00 ב' א 4 פרופ' יגאל ברונר מבוא להודו המוקדמת 35575

 16:30-18:00 ג' א 2 פרופ' רונית ריצי מבוא לאינדונזיה 35145

 14:30-16:00 ב' ב 2 דר' יוחנן גרינשפון תורת העצמי בהודו הקדומה 35133

35107 
מסורות היוגה והמדיטציה 

 12:30-14:00 א' ב 2 גב' הגר שליו בהינדואיזם

 12:30-14:00 ג' ב 2 דר' אביתר שולמן תפיסת האלוהות ההודית 35105

 לימודי האסלאם והמזרח התיכון

 שעות יום סמס' נ"ז שם מרצה שם הקורס מס' קורס

38460 

-1914תולדות המזה"ת המודרני 

2014 
 פרופ' אלי פודה
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 א

 

 ב, ד 

 12:30-14:00 

38049 

תרבות והתנגדות באיראן 

 המודרנית

 

 ד"ר סיון בלסלב

 14:30-16:00 ג' ב 2 

 לימודי התאטרון

 שעות יום סמס' נ"ז שם מרצה שם הקורס מס' קורס

 10:30-12:00 ב ב 2 גב' אלינה מלצר ימי הביניים -חזותניתוח מ 20180

 א 4 ד"ר ז'נט מלכין התאטרון האמריקאי הרדיקלי 20587
ב', 

 12:30-14:00 ד'

20589 
נשים אקטיביות בדרמה 

 12:30-14:00 ב ב 2 ד"ר עמרי סמית השיקספירית

 14:30-16:00 ב א 2 ד"ר סוזנה פנדזיק פלייבק -תאטרון שחזור  20666

 14:30-16:00 ב ב 2 ד"ר סוזנה פנדזיק תאטרון טיפולי 20579

20112 
תורות התאטרון הדרמה 

 16:30-18:00 ב א 2 ד"ר ז'נט מלכין והמופע

20544 
תאטרון מוסיקלי של רוברט 

 16:30-18:00 ב ב 2 ד"ר קרן כהן וילסון

 12:30-14:00 ג א 2 יעקב-שי בר תאטרון עברי וישראלי 20140

 12:30-14:00 ג ב 2 יעקב-שי בר רון הבמאי האוונגרדיתאט 20383

20536 
הטרגדיה היוונית הקלאסית 

 14:30-18:00 ג ב 4 פרופ' נורית יערי בתאטרון הישראלי

 16:30-18:00 ג א 2 ד"ר אולגה לויטן צ'כוב ומהפכות תאטרון 20569

 10:30-12:00 ד ב 2 ד"ר אולגה לויטן טירוף ותאטרון  20471

 12:30-14:00 ד ב 2 ד"ר אולגה לויטן צחוק ודפוסים קומיים בתאטרון' 20481

 14:30-16:00 ד א 2 ד"ר עמרי סמית תולדות התאטרון בימי הביניים 20119
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 לימודים קלאסיים

 שעות יום סמס' נ"ז שם מרצה שם הקורס מס' קורס

 10:30-12:00 ג' א' 2 פרופ' יואב רינון  מבוא לתרבות הקלאסית: יוון 28218 

 מבוא לתרבות הקלאסית: רומא 28219
פרופ' אנדראה 

 14:30-16:00 ג' ב' 2 רוטשטיין

 מדע הדתות

 שעות יום סמס' נ"ז שם מרצה שם הקורס מס' קורס

 10:30-12:00 ג ב 2 ד"ר אביתר שולמן מבוא לדתות העולם ב 24350

 10:30-12:00 ג א 2 ד"ר יונתן מוס מבוא לדתות העולם א 24345

24344 
הברית החדשה וראשית 

 14:30-16:00 ד א 2 ד"ר סרג' רוזר א-הנצרות 

24159 
מבוא לתולדות הנצרות: 

 16:30-18:00 ג א 2 ד"ר יונתן מוס הכנסייה הקדומה

 מוסיקולוגיה

 שעות יום סמס' נ"ז שם מרצה שם הקורס מס' קורס

 08:30-10:00 א א 2 ד"ר אלישבע רגבי האזנה מודרכת ליצירות מופת 23112

 08:30-10:00 א ב 2 ד"ר אסף שלג מוסיקה אמנותית ישראלית 23408

 א 4 ד"ר יוסי מורי רנסנס וברוק -תולדות המוסיקה  23121
א', 
 10:30-12:00 ה'

 ב 4 ד"ר יוסי מורי ימי הביניים -תולדות המוסיקה  23120
א', 
 10:30-12:00 ה'

 12:30-14:00 א ב 2 פרופ' רות הכהן 19 -וסיקה במאה ה תולדות המ 23351

 10:30-12:00 ב א 2 פרופ' רוני גרנות תורת הכלים 23111

23302 
מוסיקה בחברה ובתרבות 

 14:30-16:00 ב' א 4 פרופ' אדוין סרוסי היהודית

 12:30-14:00 ד שנתי 2 גב' נעמה נצרתי מקהלה 23108

 08:30-10:00 ה א 2 סי מוריד"ר יו מוסיקה, אדם עולם 23125

23323 
 20מוסיקה אמנותית במאה 

 08:30-10:00 ה א 2 ד"ר אסף שלג 21והמאה 

 לימודים רומאניים

 שעות יום סמס' נ"ז שם מרצה שם הקורס מס' קורס

45118 
תולדות הספרות האיטלקית בין 

1970-1915 
פרופ' מנואלה 

 16:30-18:00 ג' ב 2 קונסוני

9143 
לרומנטיות הספרות  מנאורות

 12:30-14:00 ב' א 2 ד"ר דומניקו קנג'יאנו  והתרבות הצרפתית

 ים תיכון היסטוריה וקולנוע 45127
פרופ' מנואלה 

 16:30-18:00 ג' א 2 קונסוני
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 מקרא

 שעות יום סמס' נ"ז שם מרצה שם הקורס מס' קורס

21564 
מבוא לספרות יהודית מימי 

 12:30-14:00 ד' א 2 ד"ר הלל בייטנר הבית השני: היבטים פרשניים

 ב 4 מר אריאל קופילוביץ פרשנות ימי הביניים 21515
ב', 

 12:30-14:00 ד'

21348 
ספרות המקרא על רקע המזרח 

 14:30-16:00 ה' א 2 ד"ר רוני גולדשטיין מבוא הקדום:

 10:30-12:00 ה' שנתי 4 ד"ר נפתלי משל מבוא למקרא 21101

21348 
רא על רקע המזרח ספרות המק

 14:30-16:00 ה' א 2 ד"ר רוני גולדשטיין מבוא הקדום:

21123 
ספרות המקרא על רקע המזרח 

 12:30-14:00 ה' ב 3 ד"ר רוני גולדשטיין הקדום: סוגיות נבחרות

 10:30-12:00 ה' שנתי 4 ד"ר נפתלי משל מבוא למקרא 21101

 ב 4 מר אריאל קופילוביץ פרשנות ימי הביניים 21515
ב', 

 12:30-14:00 ד'

21564 
מבוא לספרות יהודית מימי 

 12:30-14:00 ד' א 2 ד"ר הלל בייטנר הבית השני: היבטים פרשניים

 ספרות עברית

 שעות יום סמס' נ"ז שם מרצה שם הקורס מס' קורס

17513 

בין "תרנגול כפרות" ל"ערס 
פואטיקה": קולות מזרחיים 

 14:30-16:00 א א 2  ד"ר תמר הס בספרות ישראלית

17225 
השירה העברית בספרד 

 10:30-12:00 ד ב 2 ד"ר מתי הוס המוסלמית

 10:30-12:00 ב א 2 ד"ר יהושע גרנט מפתחות לעולם הפיוט 17139

 קוביה לשונית

 שעות יום סמס' נ"ז שם מרצה שם הקורס מס' קורס

 12:30-14:00 א ' א 2 ד"ר איתן גרוסמן מבוא לבלשנות 10801

 א 2 מתרגלים תרגיל במבוא לבלשנות 10802

מועדים 
שונים 

לפי 
   קבוצות

 12:30-14:00 ג' ב 2 פרופ' מלכה חובב תולדות הדיסציפלינה הבלשנית 10804

17132 
מפתחות לשירת  תור הזהב:

 10:30-12:00 ב ב 2 ד"ר יהושע גרנט ספרד

 10:30-12:00 ה שנתי 4 ד"ר גילה וכמן בין כיכר לבית המדרש 17118

 16:30-18:00 א ב 2 ד"ר דוד רוטמן מבוא לספרות העממית  17110

 14:30-16:00 ד ב 2 ד"ר דרור בורשטיין  שירת הציפורים 17046
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 שפה ותרבות ערבית

 שעות יום סמס' נ"ז שם מרצה שם הקורס מס' קורס

 8:30-10:00 ד' שנתי 4 פרופ יוחנן פרידמן אמונה ופולחן -דת האסלאם  16106

 תלמוד והלכה

 שעות יום סמס' נ"ז שם מרצה שם הקורס מס' קורס

  07107 
התלמוד ועולמו: ספרות חז"ל 

 12:30-14:00 ב' ב' 2 ד"ר יאיר פורסטנברג והברית החדשה

 פילוסופיה

 שעות יום סמס' נ"ז שם מרצה שם הקורס מס' קורס

 12:30-14:00 א' א' 2 וךפרופ' דוד אנ בעיות מרכזיות בפילוסופיה 15187

 תולדות האומנות

 שעות יום סמס' נ"ז שם מרצה שם הקורס מס' קורס

5216 
מיתוסים קלאסיים באמנות 

 חזותית 
 10:30-12:00 ד' ב 2 פרופ' ליובה פרידמן 

5219 

-300התיכון הקדום ) מקורות 
נוצריים לפני הספירה  3000

 לאמנות 

-פרופ' גלית נגה 
 בנאי

 10:30-12:00 ב' א' 2

5310 

אמנות עתיקה א': הייצוג  
 התמוני במזרח בקירוב(

 14:30-16:00 ב' א' 3 פרופ' טלי ארנן

5311 

אמנות עתיקה ב' : פענוח  
אמצעי הבעה חזותיים של 

 התרבויות הקלאסיות

 14:30-16:00 ב' ב' 3 פרופ' רינה טלגם

5312 

מבוא לאמנות ימי הביניים א':  
יכון, האמנות באגן הים הת

 4-7מאות 

-פרופ' גלית נגה 
 בנאי

 10:30-12:00 ג' א' 3

5313 
הביניים ב': בין -אמנות ימי 

 7-13מזרח למערב מאות 
-פרופ' גלית נגה 

 בנאי
 10:30-12:00 ד' ב' 3

5314 
אמנות רנסנס א': חברה בראי  

 1300-1500האמנות באירופה 
-ד"ר לולה קנטור

 קזובסקי
 12:30-14:00 א' א' 3

5315 

אמנות רנסנס ב': בין כנסייה  
-1500והמהפכה המדעית 

1700 

-ד"ר לולה קנטור
 קזובסקי

 12:30-14:00 א' ב' 3

5316 
אמנות מודרנית ועכשוית א' :  

 1900מהמהפכה הצרפתית ועד 
 16:30-18:00 א' א' 2 ד"ר גל ונטורה

5317 
אמנות מודרנית ועכשוית ב':  

 ועד ימינו 20מראשית המאה ה 
 16:30-18:00 א' ב' 2 ל ונטורהד"ר ג

5323 
מסעות  -א'  -אמנות יהודית   

 בזמן ובמרחב
 14:30-16:00 ב' א' 2 פרופ' שלום צבר
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 קורסים ממדעי החברה
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שעות יום סמס' נ"ז שם מרצה שם הקורס מס' קורס

 הסוציולוגיה של המשפט  53116
 14:15-12:30 ג' ב 2 ד"ר יעל ברדה

 

50426 

קולנוע  -סתטיקה אתיקה וא

 דוקומנטרי וזכויות האדם

 12:15-10:30 ג ב 2 פרופסור רעיה מורג

 14:15-12:30 ב' ב' 2 פרופסור רעיה מורג קולנוע בעין הסכסוך 50064

 14:15-12:30 'ג א 2 פרופסור רעיה מורג מבוא לאסתטיקה של הקולנוע 50320

 14:15-12:30 'ב א 2 ורגפרופסור רעיה מ קולנוע לאומי, קולנוע עולמי 50941

40339 

גיאוגרפיות של שינוי: מרחב, 

 חברה, וסביבה בסין העכשווית

 16:15-14:30 ב' א 2 ד"ר דרור קוכן

 20:15-18:30 ג' א 2 ד"ר בני פירסט איכות הסביבה: פנים רבות לה 40481
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 טתשע"  -שומעים חופשיים  

 מלאי)ת(  האוניברסיטה העברית בירושליםטופס זקיפת שכר לעובד)ת(  /  ג

 

 אני הח"מ  )שם מלא(  _____________________  ,   ת"ז   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 מצהיר)ה(  בזאת כי הנני  עובד)ת( / גמלאי)ת( של האוניברסיטה העברית בירושלים,

 י האוניברסיטה העברית ומאשר)ת( בזאת לזקוף כהכנסה חייבת לשכרי/גמלתי המשולמת לי על יד

 ₪ .בירושלים סך של   ___________  

סכום זה מהווה את שכר הלימוד ממנו פטור)ה( הנרשם)ת(  )שם מלא(  __________________ , 

ת"ז   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|    כשומע)ת(  חופשי)ת(  לקורסים של האוניברסיטה 

 העברית בירושלים לשנת הלימודים תשע"ז.

 

 הנרשם)ת(  זכאי)ת( לפטור מתשלום שכר הלימוד בהיותו)ה( :

 עובד)ת( / גמלאי)ת( של האוניברסיטה העברית בירושלים. .1

 ) בני זוג וילדים בלבד(.בעל)ת( קירבה משפחתית  ____________________   .2

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                         

 __________________                                                                ___________________ 

 תאריך                                                                                                חתימה               
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 טשומעים חופשיים תשע"

 אישור מרצה/פקולטה

 

-____________________, ת"ז מר/גב' _________-הריני מאשר/ת ל

_______________________ 

להשתתף בקורס _______________________, שמספרו __________, בכפוף לאישור 

 הפקולטה.

 

                      

 המרצה/מזכירות:_______________חתימת                   

 

 

 טשומעים חופשיים תשע"

 אישור מרצה/פקולטה

 

 _______________________-, ת"ז ב' _______________מר/ג-אשר/ת להריני מ

להשתתף בקורס _______________________, שמספרו __________, בכפוף לאישור 

 הפקולטה.

 

 חתימת המרצה/מזכירות:_______________      
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 שומעים חופשיים  –טופס הרשמה 

                   טלשנת הלימודים תשע"

 טי הנרשם:פר .א
 

        ז/נ       _________________________________    ______________            

 שם משפחה                  שם פרטי                    מספר זהות                         מין            

 

_      ________________      ______   _________________________________ 

 רחוב  ]מען למכתבים [                 מספר             יישוב                              מיקוד  

 

_____________________      ________________   _______________________ 

 טלפון נוסף               טלפון בית                               טלפון נייד                          

_________________     _________________________________________ 

                                E-mail                                                    תאריך לידה 

 

  אני מבקש להירשם לקורסים הבאים :  .ב

 סמסטר 

 

 קורס הדורש נ"ז שם המרצה רסשם הקו מס' קורס פקולטה

 אישור מרצה

 סכום לתשלום

 למילוי נציג 

   כן / לא      

  כן / לא      

  כן / לא      
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 את הפרטים ניתן למצוא בחוברת המצורפת.  הסבר למילוי:

 רף טופס מלא(.קורסים שאינם מופיעים בה, אך נמצאים בשנתון האוניברסיטה, דורשים צירוף של אישור מרצה )יש לצ 

 לא ניתן להירשם לקורסים שאינם מופיעים בחוברת ללא אישור מרצה.

 אנא סמנו את האפשרות הרצויה -תשלום  .ג

 מסירת פרטי כרטיס האשראי יעשה טלפונית או בדוכן השומעים החופשיים  .ד

 מספר התשלומים:  .ה

   תשלום אחד ללא ריבית2    תשלומים ללא ריבית3  תשלומים ללא ריבית    

 אופן התשלום .ו

 ישראכרט(\אמריקן אקספרס\דיינרס\תשלום בכרטיס אשראי )ויזה 

 ||       |       |                        תוקף |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     

 חודש ושנה                                                              מספר הכרטיס                            

 

                    ______________________ |_____________________ |_____________ |_______________                                                                                              

 שם בעל הכרטיס           קשר לנרשם              מס' זהות בעל הכרטיס           מס' טלפון בעל הכרטיס   

 

 )יש לצרף את הטופס המצורף מלא( זקיפות שכר  

 הצהרה והתחייבות: .ז

 אני מתחייב לשלם שכר לימוד בהתאם לנהלי תכנית "שומעים חופשיים"

ינם מופיעים ברשימת הקורסים הכלולים בתכנית "שומעים חופשיים", הדבר במידה ונרשמתי לקורסים שא

 דורש אישור הפקולטה הרלוונטית. התחייבותי לתשלום הינה בגין קורסים מאושרים.

 התשלום מהווה תנאי לקבלת כרטיס תלמיד. ביטול לימודים מיוזמתי, ייעשה בכתב בלבד.

 

 

 : ___________________חתימת הנרשם   תאריך: __________________

                              

 

 .מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לנשים וגברים כאחד 
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 הנחיות כניסה וחיפוש בשנתון האוניברסיטה

 
 http://shnaton.huji.ac.ilכתובת האינטרנט של השנתון:   

 
 נס ללשונית "חיפוש מילולי" מומלץ להיכ .1

 
 ניתן לצמצם את מספר תוצאות החיפוש ע"י בחירת פקולטה/ ביה"ס )לא חובה( .2

 

 יש להקיש מילות מפתח בשדה "חיפוש מילולי בעברית או/ו אנגלית". .3
 

אפשרויות: שם המרצה / מילים בשם הקורס / מילים  3שימו לב, ניתן לבחור בין  .4
 בסילבוס הקורס.

 
 הקורס, קיימת גם אפשרות לחיפוש ע"י הזנת מספרו בצד ימין למעלה. אם ידוע מספר .5

 

 לסיום יש ללחוץ על "חפש" בתחתית העמוד
 

 
 

 
 לבחור פקולטה, חוג ומסלול –*ניתן גם לחפש דרך לשונית "תכניות לימודים" 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://shnaton.huji.ac.il/
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 דף הסבר פירוט הגעה לדוכן שומעים חופשיים במכון מגיד

 בתחבורה ציבורית:  דרכי הגעה לאוניברסיטה

 34, 17, 19ממרכז העיר: קו    68מהתחנה המרכזית: קו 

 הגעה לבניין בובר:

לרדת בתחנה האחרונה במנהרת האוטובוסים ולעלות לקמפוס, להציג תעודת זהות ולהגיד 

 שאתם נכנסים למכון מגיד

ר לחינוך, דקות עד שמגיעים לסופו של בית הספ 5-לאחר העליה במדרגות הנעות ללכת ישר כ

ולפנות שמאלה על השביל )לפני הדשא( ואז עולים מדרגות  -לפנות שמאלה ליציאה לחצר

 מול הקפיטריה נמצא הדוכן.   -מטר ומיד פונים שמאלה לכניסה לבניין בובר 100ממשיכים ישר 

 ברכב:  דרכי הגעה לאוניברסיטה

ות שיירת הר הצופים *למגיעים ברכב משדרות האוניברסיטה העברית: לפנות שמאלה לשדר

 לחפש חניה במגרש הסמוך  -ושוב שמאלה לכיוון כיכר אביגדור המאירי

*למגיעים ברכב מהגבעה הצרפתית: לנסוע ברחוב הלח"י, לעבור את מעונות אידלסון ומלון דן, 

   להמשיך ישר בכיכר לשדרות צ'רצ'יל

הקפה 'ארומה' לימינך(  ישר )בית  לחלוף על פני בית החולים 'הדסה הר הצופים', להמשיך

 ולחפש חניה.

להציג תעודת זהות ולהגיד שאתם נכנסים למכון  -בשער הראשי שצמוד לכיכר רגליתלהכנס 

ללכת  -ללכת כל הזמן ישר, כשמגיעים לגשר משפטים להמשיך ישר ולהכנס לחניון שממול -מגיד

לעבור את  -המכינהלהכנס לבניין  -בו עד סופו ולפנות ימינה על פי השילוט למכון מגיד

מול  -לפנות מיד שמאלה ולהכנס לבניין בובר -הקפיטריה ולפנות ימינה ליציאה מן הבנין

 הקפיטריה נמצא הדוכן.  

 

 * 3070לסיוע והכוונה ניתן לפנות אלינו ב 
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 טופס בקשת קוד וסיסמה למודל 

 

 __________________ יתשם פרטי באנגל           _   __________ שם פרטי בעברית

 

                    

 

 ___________________ שם משפחה באנגלית          ___ ______שם משפחה בעברית

 

 ____________________ ת.ז

 

   Emailדואר אלקטרוני 

__________________________@__________________________ 

 

 _______ _______________________ טלפון סלולרי

 

 מספרי קורסים אליהם נרשמת: 

____________________ 

____________________ 

___________________ 

___________________ 

 הפרטים המצוינים בטופס הינם חובה על מנת לקבל קוד למודל .

 

 

 

 


