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 התוכנית "שומעים חופשיים"

 חע"שנת הלימודים תש

 א.ג.נ. , שלום רב!

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

 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. , 2017 באוקטובר 22הקורסים נפתחים בתאריך 

 אנו מבקשים להביא לידיעתכם מידע ונהלים הקשורים לתכנית:

 נוהלי רישום : .1

 ניתן להירשם באחת מהדרכים הבאות: -אופן ההרשמה

 משרדי מכון מגידל בבניין מרטין בובר, סמוך דוכן הרישום -

  פרטי הגעה(. הכולל)מצורף בסוף החוברת הסבר 

 .   9:30-14:30ה' בין השעות  -בימים א' 2017  בנובמבר 5  באוקטובר  עד 16הדוכן יהיה פעיל בתאריכים:  

                  ,       5422000-02או בטלפון  * 3070  : מרכז שירות הלקוחות במכון מגידבאמצעות הטלפון -

 .009:-0015:ה' בין השעות -בימים א'

 5558007-077 :או לפקס magid@magid.org.il :ניתן לשלוח למייל :טפסיםליחת ש -

 .צור קשר טלפוניימהמתנה מומלץ ל נעעל מנת להמ

 בעת ההרשמה יש לצרף את המסמכים הבאים: .2

 )מצורף בסוף החוברת(טופס הרשמה מלא  -

 תעודת זהות -

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

 .סטודנט משנה קודמת כרטיס -תלמידים ותיקים  -

 אישור מרצה, במידה ונדרש -

יתבקשו להציג כרטיס עובד  )רצ"ב טופס   - (בלבד בני זוג/ ילדיהם) עובדי אוניברסיטה ובני משפחותיהם -

 אישור לצורך זקיפת שכר המיועד למילוי ע"י עובד האוניברסיטה(.

mailto:magid@magid.org.il
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 כרטיס "שומע חופשי":  .3

 , אשר ישמש אותו עד לקבלת כרטיס סטודנט. לתכנית רישום  אישורלאחר ההרשמה יימסר לנרשם              

  נמסר לכם בעת אשר  ר הרישום אישועם להגיע להרצאות במהלך שנת הלימודים, אנא הקפידו               

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

  ,ספרייהומקנים אפשרות להשאלת ספרים מהיסה לאוניברסיטה כנ מאפשרים לכם והכרטיס האישור             

 .אוניברסיטהלנהלי ה בהתאם            

 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 

 לום:אופן התש 

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

 .7.2011.151  -תאריך ההמחאה הראשונה יהיה ל עד שלושה תשלומים ללא ריבית.המחאות : ב. 

 את ההמחאות יש לרשום לפקודת "מכון מגיד".

 בלבד(לדיהם ילו ם זוג  בניתקף להם, ל)לעובדי האוניברסיטה  : . זקיפות שכרג

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

 תקופת השינויים:   .5

המתקיימים באוניברסיטה, לשיעורים  כניסה חופשית תתאפשר במהלך השבועיים הראשונים של הלימודים, 

ים הראשונים בקורס על מנת מומלץ להגיע לשיעורמתעניינים.  הנכםעל מנת שתוכלו להתרשם מהקורס בו 

 שם מתכניו, מהמרצה וממקום הקורס ובמידת הצורך להחתים את המרצה על אישור.להתר

 .05.11.2017 תקופת השינויים חלה עד לתאריך

 נהלי ביטול ושינוי הרשמה:. 6

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

 לא יינתן החזר כספיהשינויים  לאחר תקופת

 

 . הודעות על ביטול קורסים:7
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* הודעות לגבי ביטולי שיעורים תועברנה לתלמידים באמצעות מערכת "ביטולון" של האוניברסיטה המאפשרת 

 הודעה על ביטול שיעורים באמצעות הודעה כתובה בטלפון הנייד, או באתר האינטרנט של האוניברסיטה. 

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

 מופיעים הקורסים שבוטלו. הקישור הינו:  בו * כמו כן ניתן להתעדכן באתר האינטרנט של האוניברסיטה 

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

 במזכירות החוג.  ימוש באתר ובמערכת הביטולון תלוי* הש

 . הוראה מתוקשבת: 8

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

 המודל, בכפוף להשלמת הרישום. 

 עילה למכון מגיד בטופס המצורף לחוברת זו. * על מנת לקבל את קוד הגישה יש להעביר כתובת דואר אלקטרוני פ

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

 

 . רשימת הקורסים המאושרים:9

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

 קורסים מוגבל. על פי הנחיית הפקולטה למדעי הרוח, מספר המקומות ב 

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

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

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

*שימו לב: רשימת הקורסים השתנתה משנה שעברה ובמידת הצורך יש להביא אישור מרצה על כל קורס שאינו 

 לא ניתן לבצע אישור לקורס ללא אישור מרצה. מופיע ברשימה זאת.

 נשמח לעמוד לשירותכם                   

 בברכת שנה טובה ,                                                                                                                                        

 ומכירה מרכז שירות                                                                                                                                      

 מכון מגיד                                                                                                                                                        
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 חע"שומעים חופשים תש –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% –העברית  הבוגרי האוניברסיט 

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

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

 

 

 אין כפל הנחות                                                           
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 רשימת הקורסים המאושרים לרישום

 

 פולקלור ותרבות עממית
 מקום שעה יום שם מרצה נ"ז סמס' שם הקורס מס' קורס

12112 
הפולקלור היהודי בהקשרו 

 ההיסטורי והתרבותי
 רוח 2716 16:30-18:15 ג' ד"ר דני שרירא 2 א

12115 
סוגיות יסוד בחקר הסוגה 

 )ז'אנר( העממית
 2 ב

-גב' ליטל בלינקו
 צבע

 רוח 2502 16:30-18:15 ג'

 מקרא
 וםמק שעה יום שם מרצה נ"ז סמס' שם הקורס מס' קורס

 רוח 2712 10:30-12:15 ה' ד"ר נפתלי משל 4 שנתי מבוא למקרא 21101

 2 א סיפורת מקראית חלק א' 21120
ד"ר רוני 
 גולדשטיין

 יש לבדוק בשנתון 10:30-12:15 ג'

21350 
הפרשנות היהודית 

 העתיקה
 2 א

פרופ מיכאל 
 סיגל

 יש לבדוק בשנתון 14:30-16:15 ב'

21348 
ספרות המקרא על רקע 

 מזרח הקדום ותרבותוה
 2 א

ד"ר רוני 
 גולדשטיין

 רוח 2717 14:30-16:15 ה'

 תלמוד והלכה
 מקום שעה יום שם מרצה נ"ז סמס' שם הקורס מס' קורס

7252 
התלמוד ועולמו א: תרבות 

 הטקסט והלימוד
 2 א

ד"ר יאיר 
 פורסטנברג

 רוח 2306 12:30-14:15 ד'

7253 
התלמוד ועולמו ב: 

 רבותייםהקשרים דתיים ות
 2 ב

ד"ר יאיר 
 פורסטנברג

 רוח 2406 12:30-14:15 ד'

 4 שנתי חכמי ספרד ותורתם 7342
פרופ שמחה 

 עמנואל
 1108יהדות   14:30-16:15 ב'

 הסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
 מקום שעה יום שם מרצה נ"ז סמס' שם הקורס מס' קורס

13109 
 -תולדות עם ישראל 

 משחר ימיו עד התקופה
 הפרסית

 רוח 2713 16:30-18:15 ג' ד"ר נילי ואזנה 4 שנתי

13110 
מבוכרה ועד ברוקלין: 

תולדות היהודים במזרח 
 עד ימינו 1881אירופה, 

 4 שנתי
-פרופ יונתן דקל

 חן
 יש לבדוק בשנתון 12:30-14:15 ג'

13043 
מבוא לעת החדשה 

 1500-1850המוקדמת 
 2 א

פרופ אלי 
 לדרהנדלר

 רוח 6837 16:30-18:15 ד'

13144 
ממדינת מקדש לעם הספר 

מבוא לתקופת הבית  -
 השני, המשנה והתלמוד

 4 שנתי
פרופ' דניאל 

 שוורץ
 14:30-16:15 א'

אודיטוריום מנדל ברברה 
 )הר הצופים(

13062 
מבוא לעת החדשה 

 1850-2000המאוחרת 
 2 ב

פרופ אלי 
 לדרהנדלר

 רוח 6837 12:30-14:15 ב'

 עין כרם -רוקחות א 8:15-10:00 ב' פרופ עוזי רבהון 2 א די העולםמי אנחנו יהו 13266

13288 
מבוא לתולדות הג'נוסייד 

 המודרני
 2 א

פרופ דניאל 
 בלטמן

 רוח 2718 12:30-14:15 ג'

 2 ב קווי יסוד בתולדות השואה 13289
פרופ דניאל 

 בלטמן
 רוח 2718 12:30-14:15 ג'

13321 
בצל הצלב: חיי היהודים 

יניים באירופה בימי הב
 הנוצרית

 2 א
-פרופ רם בן

 שלום
 רוח 2720 10:30-12:15 ג'
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13322 
חיי היהודים  -בצל הסהר

בימי הביניים בארצות 
 האסלאם

 2 ב
פרופ מרים 

 פרנקל
 רוח  2720 10:30-12:15 ג'

 הלשון העברית
 מקום שעה יום שם מרצה נ"ז סמס' שם הקורס מס' קורס

25231 
 תולדות הלשון העברית

 חלק א'
 2 א

פרופ סטבן 
 פסברג

 רוח 2714 12:30-14:15 ג'

25242 
עולם התרבות של דוברי 

 לאדינו
 16:00-17:45 ב' פרופ דוד בוניס 2 ב

           116שפרינצק 
 קמפוס גבעת רם

25343 
מסורות העברית של דוברי 

 הלאדינו וחכיתיה
 רוח 2606 14:30-16:15 ג' פרופ דוד בוניס 2 ב

 יידיש
 מקום שעה יום שם מרצה נ"ז סמס' שם הקורס 'מס

 2 א מבוא ליידיש ולתרבותה 18114
ד"ר גלי דרוקר        

 עם-בר
 רוח 2720 12:30-14:15 ד'

18118 
תרבות יידיש בעידן של 

 חילון
 יש לבדוק בשנתון 12:30-14:15 ד' פרופ נתן כהן 2 ב

 מחשבת ישראל
 מקום שעה וםי שם מרצה נ"ז סמס' שם הקורס מס' קורס

14108 
המקורות הקלאסיים של 
-הפילוסופיה היהודית בימי

 הביניים
 ד"ר קטרינה ריגו 4 א

ב'         
 ד'-ו

10:30-12:15 
10:30-12:15 

                  רוח 2714     
 רוח 2714

14117 
המקורות הפילוסופיים של 

ההגות היהודית בזמן 
 המודרני

 4 שנתי
פרופ' בנימין 

 בראון
 רוח 2712 14:30-16:15 ב'

14299 
תיאוקרטיה ותבונה: 

פילוסופיה פוליטית יהודית 
 בעת החדשה

 2 א
פרופ' בנימין 

 פולק
 רוח 2103 12:30-14:15 ד'

14306 
מושג האמונה בפילוסופיה 

של קירקגור, ג'יימס 
 וויטנגנשטיין

 2 ב
פרופ' משה 

 הלברטל
 רוח 2720 16:30-18:15 א'

14310 
ימות עם ציונות דתית בע

המודרנה: עיון בכתבי הרב 
 סולובייצ'יק, הרב קוק

 2 א
ד"ר אבינועם 

 רוזנק
 רוח 2205 16:30-18:15 ב'

14316 
כת מדבר יהודה: צוהר 

לחיי הלימודים ומחשבתם 
 בעת העתיקה

 רוח 2302 12:30-14:15 ה' פרופ אסתר חזון 2 א

14317 
מגילות מדבר יהודה: חיי 
היהודים ומחשבתם בעת 

 קההעתי
 2 ב'

פרופ' אסתר 
 חזון

 רוח 2302 12:30-14:15 ה'

 
 לימודי אסיה

 מקום שעה יום שם מרצה נ"ז סמס' שם הקורס מס' קורס

35145 
מבוא לאינדונזיה: 
 הסטוריה ותרבות

 רוח 2103 12:30-14:15 ג' פרופ רונית ריצ'י 2 א

 ד"ר רותם גבע 4 ב מבוא להודו המודרנית 35577
ב'        

 ד'-ו
16:30-18:15 
12:30-14:15 

             רוח     2720
 רוח 2720

35575 
מבוא להודו המוקדמת: 
מערש ההיסטוריה עד 

 17-למאה ה
 4 א

פרופ' יגאל 
 ברונר

ב'        
 ה'-ו

16:30-18:15 
14:30-16:15 

           רוח       2722
 רוח 2722
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46127 
מודרנית: -קוריאה הפרה

הקורס  -חברה ותרבות
 באנגלית נלמד

 ד"ר רי ג'ואן 4 ב
ב'         

 ה'-ו
10:30-12:15 
10:30-12:15 

           רוח       2706
 רוח 2706

46105 
מבוא לתולדות יפן 
 המסורתית ותרבותה

 ד"ר דני אורבך 4 ב
ב'          

 ד'-ו
14:30-16:15 
10:30-12:15 

             רוח      6837
 רוח 6837

 2 א המודרניתתולדות קוריאה  46113
צבי  -ד"ר אלון

 לבקוביץ
 14:30-16:15 ד'

 -ספריית הר הצופים
 במחלקת המדיה

46130 
שאמאניזם ותיאטרון 

 בהודו, קוריאה ויפן
 יש לבדוק בשנתון 14:30-16:15 ג' ד"ר כנרת נוי 2 ב

 4 א מבוא לבודהיזם באסיה 46143
ד"ר אביתר 

 שולמן
ב'         

 ד'-ו
10:30-12:15 
10:30-12:15 

             רוח      2718
 רוח 2718

 2 א מבוא לאמנות יפן 46144
ד"ר בזרנו 

 שלמית
 יש לבדוק בשנתון 12:30-14:15 א'

46173 
בין המקומי  -מנגה ואנימה

לגלובלי בקומיקס 
 ובאנימציה של יפן

 רוח 5604 16:30-18:15 א' ד"ר רז גרינברג 2 א

46410 
סין בעידן המהפכות    

1900- 1978 
 פרופ פינס יורי 4 א

ב'         
 ה'-ו

8:30-10:15 
10:30-12:15 

             רוח      2717
 רוח 2717

46519 
מבוא לתולדות יפן 

 המודרנית
 ד"ר דני אורבך 4 א

ב'              
 ד'-ו

12:30-14:15 
10:30-12:15 

            רוח      2717
 רוח 2717

 2 ב סין העכשווית 46552
רנה ד"ר או

 נפתלי
 רוח 2717 10:30-12:15 ה'

 הסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים
 מקום שעה יום שם מרצה נ"ז סמס' שם הקורס מס' קורס

87506 
מבוא לפילוסופיה של 

 המדע
 4 א

פרופ אורלי 
 שנקר

 8:00-11:45 ד'
             29שפרינצק 

 קמפוס גבעת רם

87512 
מבוא להיסטוריה של 

 ים בעת העתיקההמדע
 2 א

ד"ר ריימונד 
 לייכט

 רוח 2306 10:30-12:15 ג'

87602 
מבוא להיסטוריה של 

 הביניים -המדעים  בימי
 2 ב

ד"ר ריימונד 
 לייכט

 רוח 2103 10:30-12:15 ג'

 2 א היסטוריה של הרפואה 87670
-ד"ר הגר כהנא

 סמילנסקי
 רוח 2306 16:30-18:15 ג'

 
 הסטוריה

 מקום שעה יום שם מרצה נ"ז סמס' סשם הקור סמס' קור

 2 ב מונותיאיזם ואלימות 27064
פרופ קריסטוף 

 שמידט
 רוח 2718 12:30-14:15 ב'

27069 
היסטוריה של מגדר 

ומיניות בפרספקטיבה 
 השוואתית

 2 א
פרופ ליאת 

 קוזמא
 רוח 6837 16:30-18:15 א'

 2 א יוון הקלאסית וההלניסטית 39189
פרופ גבריאל 

 הרמן
 רוח 2713 10:30-12:15 ב'

39193 
מבוא לעת החדשה 

 המאוחרת
 רוח 6837 12:30-14:15 ד' ד"ר עפר אשכנזי 2 ב

39204 
אירופה בעת החדשה 

 המוקדמת
 רוח 6837 14:30-16:15 ג' פרופ דרור ורמן 2 א

39274 
רומא: מרפובליקה 

 לקיסרות
 2 ב

פרופ אלכסנדר 
 יעקובסון

 רוח 6837 10:30-12:15 ב'

39307 
ממהפכה למשבר: רוסיה,         

1789- 1856 
 2 א

-פרופ יונתן דקל
 חן

 רוח 2720 16:30-18:15 ג'
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39317 
ממשבר למהפכה: רוסיה,         

1856-1917 
 2 ב

-פרופ יונתן דקל
 חן

 רוח 2720 16:30-18:15 ג'

39392 
מקופרניקוס לנאורות: 

יה אינטלקטואלית היסטור
 חלק א'של המדע המערבי:

 2 א
-ופ רז חןפר

 מוריס
 רוח 2714 16:30-18:15 ב'

39421 
מניוטון לפרויד: היסטוריה 
אינטלקטואלית של המדע 

 המערבי: חלק ב'
 2 ב

-פרופ רז חן
 מוריס

 רוח 2722 16:30-18:15 ב'

 
 לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופאים

 מקום שעה יום שם מרצה נ"ז סמס' שם הקורס מס' קורס

26114 
הרוסית מפיוטר  הקיסרות

 2 -הגדול עד יקטרינה ה
 2 ב

ד"ר קליק      
 יוליה-יהודית

 רוח 2606 14:30-16:15 ד'

26117 
רוסיה הקייבית 

 והמוסקבאית
 2 א

ד"ר קליק      
 יוליה-יהודית

 רוח 2334 14:30-16:15 ד'

 4 א מבוא לקולנוע הרוסי 26123
פרופ אלכסנדר 

 קוליק
 הצופים מדיה ספריה הר 14:30-18:15 ב'

32214 
 -ספרות גרמנית במאות ה

19-18 
 רוח 2606 12:30-14:15 ב' ד"ר אמיר אנגל 2 א

32215 
-ספרות גרמנית במאה ה

19-20 
 רוח 2202 12:30-14:15 ב' ד"ר אמיר אנגל 2 ב

 
 לימודים קלאסיים

 מקום שעה יום שם מרצה נ"ז סמס' שם הקורס מס' קורס

28104 
תולדות התאטרון: יוון 

 ורומא
 2 א

פרופ דבורה 
 גרא

 רוח 2716 12:30-14:15 א'

28218 
מבוא לתרבות הקלאסית: 

 יוון
 רוח 2718 14:30-16:15 א' פרופ דנה שלו 2 א

28219 
מבוא לתרבות הקלאסית: 

 רומא
 רוח 2716 14:30-16:15 ג' ד"ר עמיאל ורדי 2 ב

 לימודים רומאניים ולטינו אמריקאיים
 מקום שעה יום שם מרצה נ"ז סמס' שם הקורס מס' קורס

29147 
אמריקה הלטינית: בין 
 הלאומי לאזורי ולגלובלי

 4 שנתי
ד"ר קדר 
 קלאודיה

 רוח 2717 16:30-18:15 ד'

9214 
הטקסטים המכוננים 

 I -בספרות הצרפתית 
 רוח 2303 10:30-12:15 ה' ד"ר יונה הנהרט 2 א

9215 
הטקסטים המכוננים 

 II -רות הצרפתית בספ
 רוח 2205 10:30-12:15 ה' ד"ר יונה הנהרט 2 ב

9227 
הטרגידיה והקומדיה 

 17 -בצרפת במאה ה
 רוח 2302 14:30-16:15 ב' ד"ר יבגניה קץ 2 ב

9228 
-הרומן הצרפתי במאה ה

20 
 רוח 2102 16:30-18:15 ב' ד"ר יבגניה קץ 2 ב

29121 
מבוא לאמריקה הלטינית 

 אליתבתקופה הקולוני
 רוח 2720 10:30-12:15 ד' ד"ר ינאי ישראלי 2 א

45160 
 -דנטה, פטררקה, בוקאצ'ו

 הולדת הספרות האיטלקית
 רוח 2506 12:30-14:15 ד' ד"ר גור זק 2 א
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 ספרות עברית
 מקום שעה יום שם מרצה נ"ז סמס' שם הקורס מס' קורס

 רוח 2722 14:30-16:15 ג' ד"ר שמרית פלד 2 ב מבוא לסיפורת ישראלית 17102

17105 
' 48ספרות ישראלית מ 

ועד היום: זהות, לאומיות 
 וצדק

 גבעת רם 29שפרינצק  12:00-13:45 ב' ד"ר שמרית פלד 2 ב

17109 
מבוא לספרות האגדה: 
 ספר הספרים וסיפוריו

 רוח 5818 12:30-14:15 ה' ד"ר גאולה עמוס 2 א

17110 
מבוא לספרות העממית: 

א ועד מסיפורי המקר
 לאגדות האורבניות

 רוח 2717 16:30-18:15 א' ד"ר דוד רוטמן 2 ב

17118 
בין הכיכר לבית המדרש: 
ספרות חז"ל והספרות 

 העממית
 4 שנתי

ד"ר יהושע 
 לוינסין

 רוח 2502 16:30-18:15 ב'

17122 
מבוא לספרות העברית 

 שירה וסיפורת-החדשה
 2 א

פרופ אריאל 
 הירשפלד

 רוח  2206 18:30-20:15 ד'

17132 
תור הזהב: מפתחות 

 לשירת ספרד
 רוח 2306 10:30-12:15 ב' ד"ר יהושע גרנט 2 ב

17172 
השירה העברית החדשה: 

היסטוריה, פואטיקה 
 ותרבות

 2 ב
פרופ אריאל 

 הירשפלד
 יש לבדוק בשנתון יש לבדוק בשנתון ?

17224 
שירה ופיוט בשלהי העת 

 העתיקה
 2 א

פרופ שולמית 
 אליצור

 רוח 2706 12:30-14:15 ב'

17225 
שירה עברית בספרד 

 המוסלמית
 רוח 2334 12:30-14:15 ב' ד"ר מתי הוס 2 ב

17260 
 -מבוא לתפילות ישראל 

 חלק א'
 2 א

פרופ שולמית 
 אליצור

 רוח 2103 14:30-16:15 א'

17261 
 -מבוא לתפילות ישראל 

 חלק ב'
 2 ב

פרופ שולמית 
 אליצור

 רוח 2103 14:30-16:15 א'

 2 ב גילגולי גן עדן 17416
ד"ר דרור 
 בורשטיין

 רוח 2722 10:30-12:15 ד'

 תולדות האומנות
 מקום שעה יום שם המרצה נ"ז סמס' שם הקורס מס' קורס

 5 א עכשיו -אמנות ימי הביניים  5203

-ד"ר גלית נגה
 בנאי

 רוח 2205 14:30-18:15 ג'

-גב' רחל וייזמן
 הדרכה

 לבדוק בשנתוןיש  12:30-13:15 א'

5201 
מבוא לאמנות עתיקה 

וקלאסית: פענוח אמצעי 
 הבעה חזותיים מימי קדם

 5 א

 פרופ רינה טלגם
ב'           

 ד-ו 
14:30-16:15 
12:30-14:15 

 יש לבדוק בשנתון

-גב' תמר כהן
 הדרכה

 יש לבדוק בשנתון 12:30-13:15 ב'

5207 
מבוא לאמנות רנסנס 

והבארוק: אמנות וחברה 
1300-1700 

 5 ב

גב' שלומית 
 הדרכה קוליק

 רוח 2503 10:30-11:15 ה'

ד"ר לולה קנטור 
 קזובסקי

א'        
 ד'-ו

12:30-14:15 
12:30-14:15 

 רוח 2103

5211 

מבוא לאמנות מודרנית 
ותרבות חזותית: 

מהמהפכה הצרפתית ועד 
 ימינו

 גל ונטורהד"ר  4 ב
א'         

 ד'-ו
16:30-18:15 
16:30-18:15 

 רוח 2715
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 פילוסופיה

 מקום שעה יום שם מרצה נ"ז סמס' שם הקורס מס' קורס

15187 
בעיות מרכזיות 

 בפילוסופיה
 רוח 6837 10:30-12:15 ג' פרופ דוד אנוך 2 א

 שפה וספרות ערבית
 מקום שעה יום שם מרצה נ"ז סמס' שם הקורס מס' קורס

 4 שנתי אמונה ופולחן -דת האסלם 16106
ופ יוחנן פר

 פרידמן
 רוח 6837 8:30-10:15 ד'

 תולדות התאטרון
 מקום שעה יום שם מרצה נ"ז סמס' שם הקורס מס' קורס

20120 
תולדות התאטרון במערב: 

 הזמן החדש
 יש לבדוק בשנתון 16:30-18:15 ב' ד"ר ז'נט מלכין 2 א

20456 
איך להיות נבל שיקספירי: 

 המדריך המלא
 יש לבדוק בשנתון 14:30-16:15 ד' ד"ר עמרי סמיט 2 א

 
 ארכיאולוגיה

 מקום שעה יום שם מרצה נ"ז סמס' שם הקורס מס' קורס

42311 
עולם האלים של 

מסופוטמיה הקדומה: 
 תיאולוגיה, מיתוס ופולחן

 רוח 2403 12:30-14:15 ב' ד"ר אורי גבאי 2 ב'

43108 
מבוא לארכיאולוגיה 

 ישראל-מוסלמית בארץ
 ארכיאולוגיה 302כיתה  16:30-18:15 ב' יטריןד"ר קטיה צ 2 א

43112 
מבוא לארכיאולוגיה של 

 ארצות האסלם
 רוח 2303 12:30-14:15 ד' ד"ר קטיה ציטרין 2 ב'

22642 
מבוא לאמנות מצרים 

 העתיקה א'
 ארכיאולוגיה 302כיתה  10:30-12:15 ב' ד"ר דוד ארלט 2 א

22643 
מבוא לאמנות מצרים 

 העתיקה ב'
 רוח 2206 10:30-12:15 ב' ר דוד ארלטד" 2 ב

 מוסיקולוגיה
 מקום שעה יום שם מרצה נ"ז סמס' שם הקורס מס' קורס

 2 א מוסיקה, אדם, עולם 23125
 -ד"ר רוני יגר

 גרנות
 רוח 2729 12:30-14:15 א'

 מדע הדתות
 מקום שעה יום שם מרצה נ"ז סמס' שם הקורס מס' קורס

24150 
האסלם בדרום מזרח 

 יהאס
 רוח 2720 8:30-10:15 ד' פרופ רונית ריצ'י 2 א

24159 
מבוא לתולדות הנצרות: 

 הכנסייה הקדומה
 רוח 2718 16:30-18:15 ג' ד"ר יונתן מוס 2 א

 4 שנתי מבוא לדתות העולם 24191

ד"ר יונתן 
מוס)בסמ' א(               

ד"ר אביתר 
 שולמן)בסמ' ב'(

 רוח 2717 10:30-12:15 ג'

24437 
סע בספינת השמש: מ

המחשבה הדתית במצרים 
 הפרעונית

 רוח 2332 14:30-16:15 ג' ד"ר שלומי חן 2 א'

 2 ב' תיאוריות של דת וחברה 24630
פרופ יהונתן 

 גארב
 רוח 2204 14:30-16:15 ג'
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 לימודי האסלם ומזרח התיכון

 מקום שעה יום שם מרצה נ"ז סמס' שם הקורס מס' קורס

38144 
בקונטנט: תרבות  חפצים 

 חומרית בתקופת האיסלם
 14:30-16:15 ב' ד"ר קטיה ציטרין 2 ב'

חדר אוספים קמפוס הר 
 הצופים

38157 

מבוא לאמנות ותרבות 
חומרית בארצות 
האסלם:מראשית 

 האסלם...

 2 א'
ד"ר תאופיק 

 דעאדלה
 רוח 2722 10:30-12:15 ב'

38159 
מבוא לאמנות ותרבות 
 -חומרית בארצות האסלם

 מנפילת בגדאד...
 2 ב'

ד"ר תאופיק 
 דעאדלה

 רוח 2722 12:30-14:15 ב'

38257 
ציוויליזציות ותרבויות 
באיראן ובמרכז אסיה 

 הקדם אסלאמית
 4 שנתי

ד"ר מיכאל 
 שנקר

 רוח 2503 10:30-12:15 ג'

 4 שנתי מבוא לדת הזורואסטרית 38272
ד"ר מיכאל 

 שנקר
 רוח 2403 10:30-12:15 ד'

 רוח 2103 10:30-12:15 א' גב סיון לרר 2 ב' לדת הבהאאיתמבוא  38454

38460 
תולדות המזה"ת המודרני: 

1914-2014 
 פרופ אלי פודה 4 א'

ב'           
 ד'-ו

12:30-14:15 
12:30-14:15 

 יש לבדוק בשנתון

38477 
מלוכה ותרבות החצר 

-בעולם האיראני     הקדם
 איסלאמי

 2 א
ד"ר מיכאל 

 שנקר
 רוח 2712 16:30-18:15 ד'
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 חתשע"  -שומעים חופשיים  

 טופס זקיפת שכר לעובד)ת(  /  גמלאי)ת(  האוניברסיטה העברית בירושלים

 

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

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

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

 ₪ .בירושלים סך של   ___________  

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

ופשי)ת(  לקורסים של האוניברסיטה העברית בירושלים |__|__|__|__|__|__|__|__|__|    כשומע)ת(  ח

 .זלשנת הלימודים תשע"

 

 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

 

 

 

                                                                                             

__________________                                                                ___________________ 

 חתימה                                             תאריך                                                                  

 

 

 חשומעים חופשיים תשע"
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 אישור מרצה/פקולטה

 

 _______________________-מר/גב' _____________________________, ת"ז -הריני מאשר/ת ל

 להשתתף בקורס _______________________, שמספרו __________, בכפוף לאישור הפקולטה.

 

 חתימת המרצה/מזכירות:_______________       

 

 

 

 

 זשומעים חופשיים תשע"

 אישור מרצה/פקולטה

 

 _______________________-מר/גב' _____________________________, ת"ז -הריני מאשר/ת ל

 להשתתף בקורס _______________________, שמספרו __________, בכפוף לאישור הפקולטה.

 

 ימת המרצה/מזכירות:_______________חת      
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 שומעים חופשיים  –טופס הרשמה 

                   חלשנת הלימודים תשע"

 :הנרשםפרטי  .א
 

        ז/נ       _________________________________    ______________            

 מספר זהות                         מין            שם משפחה                  שם פרטי                    

 

____________      ________________      ______   ______________________ 

 רחוב  ]מען למכתבים [                 מספר             יישוב                              מיקוד  

 

_________   ____________________________________________      _______ 

 טלפון בית                               טלפון נייד                             טלפון נוסף            

_________________     _________________________________________ 

                                E-mail                                                    תאריך לידה 

 

  אני מבקש להירשם לקורסים הבאים :  .ב

 סמסטר 

 

 קורס הדורש נ"ז שם המרצה שם הקורס מס' קורס פקולטה

 אישור מרצה

 סכום לתשלום

 למילוי נציג 

   כן / לא      

  כן / לא      

  כן / לא      

  כן / לא      

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

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

 לא ניתן להירשם לקורסים שאינם מופיעים בחוברת ללא אישור מרצה.

 אנא סמנו את האפשרות הרצויה -תשלום  .ג

 יעשה טלפונית או בדוכן השומעים החופשיים ת פרטי כרטיס האשראי מסיר .ד

 מספר התשלומים:  .ה

 ללא ריבית   תשלום אחד2    תשלומים ללא ריבית3     תשלומים ללא ריבית 

 אופן התשלום .ו

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

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

 מספר הכרטיס                                                                                         חודש ושנה 

 

  |_______________ |_____________ ______|_______________ ______________________                                                                                                                

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

 

 )יש לצרף את הטופס המצורף מלא( זקיפות שכר  

 הצהרה והתחייבות: .ז

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

במידה ונרשמתי לקורסים שאינם מופיעים ברשימת הקורסים הכלולים בתכנית "שומעים חופשיים", הדבר דורש אישור 

 ינה בגין קורסים מאושרים.הפקולטה הרלוונטית. התחייבותי לתשלום ה

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

 

 

 : ___________________ת הנרשם חתימ  תאריך: __________________

                              

 

  לנשים וגברים כאחד. אך מתייחסמסמך זה מנוסח בלשון זכר 
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 ות כניסה וחיפוש בשנתון האוניברסיטההנחי

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

 
 מומלץ להיכנס ללשונית "חיפוש מילולי"  .1

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

 

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

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

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

 

 לסיום יש ללחוץ על "חפש" בתחתית העמוד
 

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 בתחבורה ציבורית: לאוניברסיטה דרכי הגעה 

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

 הגעה לבניין בובר:

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

 נכנסים למכון מגיד

דקות עד שמגיעים לסופו של בית הספר לחינוך, לפנות  5-ללכת ישר כהנעות לאחר העליה במדרגות 

 100ולפנות שמאלה על השביל )לפני הדשא( ואז עולים מדרגות ממשיכים ישר  -שמאלה ליציאה לחצר

  מול הקפיטריה נמצא הדוכן.  -נים שמאלה לכניסה לבניין בוברמטר ומיד פו

 : ברכב דרכי הגעה לאוניברסיטה

*למגיעים ברכב משדרות האוניברסיטה העברית: לפנות שמאלה לשדרות שיירת הר הצופים ושוב 

 לחפש חניה במגרש הסמוך  -שמאלה לכיוון כיכר אביגדור המאירי

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

   ישר בכיכר לשדרות צ'רצ'יל

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

ללכת  -גידלהציג תעודת זהות ולהגיד שאתם נכנסים למכון מ -בשער הראשי שצמוד לכיכר רגליתלהכנס 

ללכת בו עד סופו ולפנות  -כל הזמן ישר, כשמגיעים לגשר משפטים להמשיך ישר ולהכנס לחניון שממול

לעבור את הקפיטריה ולפנות ימינה ליציאה מן  -ן המכינהילהכנס לבני -ימינה על פי השילוט למכון מגיד

  כן. מול הקפיטריה נמצא הדו -לבניין בוברלפנות מיד שמאלה ולהכנס  -הבנין

 

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

 

 ____________________ _               שם פרטי באנגלית___________________ שם פרטי בעברית

 

                    

 

 ___________________ שפחה באנגליתשם מ          ____________________ שם משפחה בעברית

 

 ____________________ ת.ז

 

 ____________________________@________________________   Emailדואר אלקטרוני 

 

 ______________________________  טלפון סלולרי

 

 מספרי קורסים אליהם נרשמת: 

____________________ 

____________________ 

___________________ 

___________________- 

___________________ 

 הפרטים המצוינים בטופס הינם חובה על מנת לקבל קוד למודל .

 

 

 

 

 

 


