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 2016  ספטמברב  4

 התוכנית "שומעים חופשיים"

 זע"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 "

 ד לשירותכם בנושאים המנהליים הקשורים לרישום לתכנית.  צוות מכון מגיד עומ

 עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית. , 2016  באוקטובר 30הקורסים נפתחים בתאריך 

 אנו מבקשים להביא לידיעתכם מידע ונהלים הקשורים לתכנית:

 נוהלי רישום : .1

 ניתן להירשם באחת מהדרכים הבאות: -אופן ההרשמה

 משרדי מכון מגידן מרטין בובר, סמוך לבבניי דוכן הרישום -

  .פרטי הגעה( הכוללהסבר )מצורף בסוף החוברת 

 .   9:30-14:30ה' בין השעות  -בימים א' 2016  בנובמבר 13  באוקטובר  עד 30הדוכן יהיה פעיל בתאריכים:  

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

 .009:-0015:ה' בין השעות -בימים א'

 .על מנת להמתנה מהמתנה מומלץ לצור קשר טלפוני

 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 -

 .כרטיס סטודנט משנה קודמת -ידים ותיקים תלמ -

 אישור מרצה, במידה ונדרש -
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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(.

 

 כרטיס "שומע חופשי":  .3

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

  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 מהכניסה לאוניברסיטה  מאפשרים לכם רטיסוהכ האישור             

 .אוניברסיטהלנהלי ה בהתאם            

 שכר הלימוד ואופן התשלום .4

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

 ות להנחות.רצ"ב תעריף שכר לימוד "שומעים חופשיים" ופירוט זכא 

 :אופן התשלום 

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

 .15.11.2016  -תאריך ההמחאה הראשונה יהיה ל עד שלושה תשלומים ללא ריבית.המחאות : ב. 

 את ההמחאות יש לרשום לפקודת "מכון מגיד".

 בלבד(ילדיהם לו ם זוג  בניהם, לתקף 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, 

מומלץ להגיע לשיעורים הראשונים בקורס על מנת  מתעניינים. הנכםעל מנת שתוכלו להתרשם מהקורס בו 

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

 .13.11.2016 תקופת השינויים חלה עד לתאריך

 נהלי ביטול ושינוי הרשמה:. 6

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

 לא יינתן החזר כספילאחר תקופת השינויים 
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 . הודעות על ביטול קורסים:7

* הודעות לגבי ביטולי שיעורים תועברנה לתלמידים באמצעות מערכת "ביטולון" של האוניברסיטה המאפשרת 

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

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

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

n/bitulon/bitulonhttp://www4.huji.ac.il/htbi 

 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. 

  בטופס המצורף לחוברת זו.ובת דואר אלקטרוני פעילה למכון מגיד * על מנת לקבל את קוד הגישה יש להעביר כת

 * 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

 רוח, מספר המקומות בקורסים מוגבל. על פי הנחיית הפקולטה למדעי ה 

 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. 

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

*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 ,                                                                                                                                        

 מרכז שירות ומכירה                                                                                                                                      

 מכון מגיד                                                                                                                                                        

 

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

 הנחה על הקורס היקר מבין השלושה. 10% -אי ללקוח הנרשם לשלושה קורסים זכ 

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

 

 אין כפל הנחות                                                           

 

 

 

 



 

5 
 

 רשימת הקורסים המאושרים לרישום 

 מקרא

מס' 

 קורס
 מקום שעה  יום  שם מרצה "זנ סמסטר שם הקורס

 ד"ר נפתלי משל 4 א מבוא למקרא 21101
יום א', 

 יום ג'
 בויאר 211 14:30-16:15

21108 
יום הכיפורים 

 במקרא ובמשנה
 2 ב

פרופ' ישראל קנוהל 

 פרופ' שלמה נאה
   14:30-16:15 יום ב'

21348 

ספרות המקרא על 

רקע המזרח 

 הקדום ותרבותו

 יןד"ר רוני גולדשטי 4 ב
יום ב', 

 יום ה'
10:30-12:15 

רוח יום  2712 -יום ב'

 רוח 2722 -ה'

21564 

מבוא לספרות 

יהודית מימי הבית 

השני: היבטים 

 פרשניים

 רוח 2205 10:30-12:15 יום ד' פרופ' מיכאל סיגל 2 ב

21565 

מבוא לספרות 

יהודית מימי הבית 

השני: 

אפוקוליפסה, 

היסטריוגרפיה 

 ותפילה

 רוח 2203 10:30-12:15 יום ד' תר חזוןפרופ' אס 2 א

 תלמוד והלכה

מס' 

 קורס
 מקום  שעה  יום  שם מרצה נ"ז סמסטר שם הקורס

7111 
תלמדו בבלי 

 מסכת סוטה
 יהדות 1002 16:30-18:30 יום ד' ד"ר יואב רוזנטל 4 ב

7122 
עיונים בבראשית 

 רבה
 יהדות 1002 10:30-12:15 יום ב' ד"ר יואב רוזנטל 2 ב

7226 
מבוא לתלמוד 

 ירושלמי
 יהדות 1002 12:30-16:15 יום ב' פרופ' שלמה נאה 2 א

   14:30-16:15 יום ב' פרופ' רוברט ברודי 2 א מבוא לתוספתא 7134

   12:30-14:30 יום ד'פרופ' שמחה  2 אעיונים בהלכות  7124
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 עמנואל שבת

7326 
חכמי פרובנס 

 ותרבותם
 2 ב

פרופ' שמחה 

 עמנואל
 יהדות 1002 12:30-14:15 יום ב'

7341 
חכמי איטליה 

 ותרבותם
 2 א

פרופ' שמחה 

 עמנואל
 יהדות 1002 10:30-12:15 יום ד'

 הסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

מס' 

 קורס
  מקום שעה  יום  שם מרצה נ"ז סמסטר שם הקורס

13109 

תולדות עם ישראל 

משחר ימיו עד  -

 התקופה הפרסית

 רוח 2716 16:30-18:15 יום ג' ואזנה ד"ר נילי 4 שנתי

13113 

היסטוריה 

והיסטוריוגרפיה 

בימי הבית השני, 

 המשנה והתלמוד

 רוח 2205 14:30-16:15 יום ב' ד"ר בירנבאום חנן 2 ב

13124 

תולדות היהודים 

הביניים בצל -בימי

 הסהר והצלב

 4 שנתי
פרופ' ישראל יובל 

 ד"ר מרים פרנקל
 רוח 2713 12:30-14:15 יום ד'

13144 

ממדינת מקדש 

מבוא  -לעם הספר 

לתקופת הבית 

השני, המשנה 

 והתלמוד

 ד"ר נח חכם 4 ב
יום א', 

 יום ג'
 רוח 2712 14:30-16:15

 הלשון העברית

מס' 

 קורס
  מקום שעה  יום  שם מרצה נ"ז סמסטר שם הקורס

25241 
מבוא ללשונות 

 היהודים
 רוח 2202 14:30-16:15 יום ב' פרופ' דוד בוניס 2 א

 יידיש

מס' 

 קורס
 מקום   שעה  יום  שם מרצה נ"ז סמסטר שם הקורס

18114 
מבוא ליידיש 

 ולתרבותה
 4 שנתי

פרופ' אברהם 

נוברשטרן פרופ' דוד 

 ריסקיס

 12:30-14:15 יום ג'
רוח  2714 -סימסטר א'

 רוח 2802 -סימסטר ב'
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 מחשבת ישראל

מס' 

 קורס
  מקום שעה  ם יו שם מרצה נ"ז סמסטר שם הקורס

14100 
קריאה בספר 

 הזוהר למתחילים
 רוח 2406 14:30-16:15 יום ד' ד"ר שפרה אסולין 2 א

14101 
קריאה בספר 

 הזוהר למתחילים
 בויאר 305 10:30-12:15 יום ה' הראש-ד"ר יונתן בן 2 א

14108 

המקורות 

הקלאסיים של 

הפילוסופיה 

-היהודית בימי

 הביניים

 וד"ר קטרינה ריג 4 א
יום ב' 

 יום ה'
 רוח 2714 12:30-14:15

14116 
מבוא למחשבת 

 ישראל
 פרופ' דוד פלאטו 4 ב

יום א' 

 יום ג'
 רוח 2718 12:30-14:15

14117 

המקורות 

הפילוסופיים של 

ההגות היהודית 

 בזמן המודרני

 רוח 2717 14:30-16:15 יום ב' פרופ' בנימין בראון 4 שנתי

14175 

"מי נגד מי? 

ות זרמים בהג

 היהודית העתיקה"

 2 ב
-פרופ מארן רוזנטל

 ניהוף
 רוח 2205 8:30-10:15 יום ג'

14211 

קריאה בספר 

"מורה הנבוכים" 

 לרמב"ם

 רוח 2602 16:30-18:15 יום ד' ד"ר אסר אייזנמן   2 א

14242 

קריאה בספר 

"מורה הנבוכים" 

 לרמב"ם

 רוח 2102 18:30-20:15 יום ג' ד"ר אליעזר חדד 2 א

 

 די אסיהלימו

מס' 

 קורס
  מקום שעה  יום  שם מרצה נ"ז סמסטר שם הקורס

35145 
מבוא לאינדונזיה: 

 הסטוריה ותרבות
 רוח 2203 10:30-12:15 יום ה' פרופ רונית ריצ'י 2 א

35577 
מבוא להודו 

 המודרנית
 ד"ר רותם גבע 4 ב

יום ב' 

 יום ה'
 רוח 2720 12:30-14:15
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35575 

מבוא להודו 

ערש המוקדמת: מ

ההיסטוריה עד 

 17-למאה ה

 פרופ' יגאל ברונר 4 א
יום ב' 

 יום ה'

14:30-16:15 

12:30-14:15 
 רוח 2714

46101 

"להבין" צפון 

הקורס  -קוריאה

 נלמד באנגלית

 רוח 2306 8:30-10:15 יום ד' ד"ר רי ג'ואן 2 ב

46127 

-קוריאה הפרה

מודרנית: חברה 

הקורס  -ותרבות

 נלמד באנגלית

 ג'ואן ד"ר רי 4 א
יום ב' 

 יום ד'
 רוח 2331רוח  2606 10:30-12:15

46102 

מבוא לתולדות סין 

המסורתית 

 ותרבותה

 פרופ שלח גדעון 4 א
יום ב' 

 יום ד'
 רוח 6837 12:30-14:15

46103 
סין הקיסרית 

 המאוחרת
 פרופ בירן מיכל 4 ב

יום ב' 

 יום ד'
 רוח 2716 12:30-14:15

46105 

מבוא לתולדות יפן 

תית המסור

 ותרבותה

 ד"ר נוי כנרת 4 ב
יום א' 

 יום ג'
 רוח 2718 14:30-16:15

46113 
תולדות קוריאה 

 המודרנית
 2 ב

-ד"ר לבקוביץ אלון

 צבי
   10:30-12:15 יום ד'

46143 
מבוא לבודהיזם 

 באסיה
 ד"ר אביתר שולמן 2 א

יום ב' 

 יום ד'
 רוח 2716רוח  2713 12:30-14:15

   12:30-14:15 יום א' ד"ר בזרנו שלמית 2 א מבוא לאמנות יפן 46144

46122 

תרבות פופולרית 

 -בדרום קוריאה

הקורס נלמד 

 באנגלית

 רוח 2331 8:30-10:15 יום ד' ד"ר רי ג'ואן 2 א

46410 

סין בעידן 

 - 1900המהפכות 

1978 

 פרופ פינס יורי 4 א
יום ב' 

 יום ה'

8:30-10:15 

10:30-12:15 
 רוח 2716רוח  2713

46433 

דרום קוריאה וצפון 

קוריאה: משטר, 

חברה, כלכלה 

 ויחסי חוץ

 רוח 2206 14:30-16:15 יום א' ד"ר כהן יעקב 4 שנתי

46519 
מבוא לתולדות יפן 

 המודרנית
 ד"ר דני אורבך 4 א

יום ב' 

 יום ה'

12:30-14:15 

10:30-12:15 
 רוח 2720



 

9 
 

46529 
פוליטיקה ומדיניות 

 חוץ של יפן
 ןד"ר נסים אוטמזגי 4 ב

יום ב' 

 יום ה'
 רוח 2720 10:30-12:15

 רוח 2716 10:30-12:15 יום ה' ד"ר אורנה נפתלי 2 ב סין העכשווית 46552

 הסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים

מס' 

 קורס
  מקום שעה  יום  שם מרצה נ"ז סמסטר שם הקורס

87670 

היסטוריה של 

הרפואה והרפואה 

 בהיסטוריה

 2 ב
-ד"ר הגר כהנא

 סמילנסקי
 רוח 2102 16:30-18:15 יום ג'

 הסטוריה

מס' 

 קורס
 מקום   שעה  יום  שם מרצה נ"ז סמסטר שם הקורס

39189 
יוון הקלאסית 

 וההלניסטית
 רוח 6837 10:30-12:15 יום ב' פרופ גבריאל הרמן 2 א

39193 

מבוא לעת 

החדשה 

 המאוחרת

 רוח 6837 10:30-12:15 יום ד' ד"ר עפר אשכנזי 2 ב

39204 

אירופה בעת 

החדשה 

 המוקדמת

 רוח 2718 10:30-12:15 יום ד' פרופ דרור ורמן 2 א

39274 
רומא: מרפובליקה 

 לקיסרות
 2 ב

פרופ אלכסנדר 

 יעקובסון
 רוח 6837 10:30-12:15 יום ב'

 לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופאים

מס' 

 קורס
 מקום   שעה  ום י שם מרצה נ"ז סמסטר שם הקורס

26114 

הקיסרות הרוסית 

מפיוטר הגדול עד 

 2 -יקטרינה ה

 רוח 2206 14:30-16:15 יום ד' ד"ר קליק יהודית 2 ב

26117 
רוסיה הקייבית 

 והמוסקבאית
 רוח 2334 14:30-16:15 יום ד' ד"ר קליק יהודית 2 א

 

 



 

10 
 

 לימודים קלאסיים

מס' 

 קורס
 מקום   שעה  יום  שם מרצה נ"ז סמסטר שם הקורס

28218 
מבוא לתרבות 

 הקלאסית: יוון
 רוח 2718 12:30-14:15 יום ב' פרופ יואב רינון 2 א

28219 
מבוא לתרבות 

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

 לימודים רומאניים ולטינו אמריקאיים

מס' 

 קורס
 מקום   שעה  יום  שם מרצה נ"ז סמסטר שם הקורס

29113 
מבוא לסיפורת 

 אמריקה הלטינית
 2 ב

ד"ר דניאל 

 בלאושטיין
 רוח 2406 14:30-16:15 יום ב'

29124 
החידה הספרדית 

1808-1978 
 2 א

אסתר -ד"ר סילבינה

 גסר-שאמא
 רוח 2206 12:30-14:15 יום ד'

29147 

אמריקה הלטינית: 

בין הלאומי לאזורי 

 ולגלובלי

 רוח 2713 14:30-16:15 ום ג'י ד"ר קדר קלאודיה 4 שנתי

29161 
ראשיתו של -1492

 עולם גלובלי
 רוח 2713 10:30-12:15 יום ג' ד"ר ניר אמנון 2 א

45118 

תולדות הספרות 

האיטלקית בין 

1970-1915 

 רוח 2713 16:30-18:15 יום ג' ד"ר קונסוני מנואלה 2 ב

45160 

-מבוא לספרות ימי

הביניים: 

מפרנצסקו מאסיסי 

 העד דנט

 רוח 2506 14:30-16:15 יום ב' ד"ר אריאל רטהאוז 2 א

 

 ספרות עברית

מס' 

 קורס
 מקום   שעה  יום  שם מרצה נ"ז סמסטר שם הקורס

17109 

מבוא לספרות 

האגדה: ספר 

 הספרים וסיפוריו

 רוח 2718 10:30-12:15 יום ה' ד"ר יהושע לוינסון 2 א
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17260 
מבוא לתפילות 

 חלק א' -ישראל 
 רוח 2720 10:30-12:15 יום ב' ופ שולמית אליצורפר 2 א

17110 

מבוא לספרות 

העממית: מסיפורי 

המקרא ועד 

לאגדות 

 האורבניות

 רוח 2716 16:30-18:15 יום א' ד"ר דוד רוטמן 2 ב

17225 

שירה עברית בימי 

הביניים בספרד 

 ובשלוחותיה

 2 ב
פרופ' שולמית 

 אליצור
 רוח 2720 12:30-14:15 יום א'

17102 
מבוא לסיפורת 

 ישראלית
   14:30-16:15 יום ג' ד"ר שמרית פלד 2 ב

 תולדות האומנות

5203 
אמנות ימי הביניים 

 'עכשיו . א' וב -
 בנאי-ד"ר גלית נגה 5 ב

' דיום 

 ום ה'י
 רוח 2305רוח  2303 10:30-12:15

5215 
מקורות מיתולוגיים 

 לאמנות
  14:15-12:30 'יום א ד"ר יעל יונג 2 א

5219 
מקורות נוצריים 

 לאמנות
  12:15-10:30 'יום ה גב נטע בודנר 2 א

5310 

אמנות עתיקה א': 

הייצוג התמוני 

במזרח התיכון 

 300-3000הקדום )

לפני הספירה 

 (בקירוב

 פרופ טלי אורנן 3 א
 יום ג'

 יום א'

14:30-16:15 

14:30-15:15 

  302ארכ 

 רוח 2102

5311 

אמנות עתיקה ב' : 

עי פענוח אמצ

הבעה חזותיים של 

התרבויות 

 הקלאסיות

 רוח 2205 12:30-14:15 יום ד' פרופ רינה טלגם 2 ב

5314 

אמנות רנסנס א': 

בראי  חברה

האמנות באירופה 

1300-1500 

 3 א
-ד"ר לולה קנטור

 קזובסקי

יום ג' 

 יום ב'

12:30-14:15 

14:30-15:15 
 רוח 2205רוח  2303

5315 

אמנות רנסנס ב': 

 בין כנסייה

והמהפכה המדעית 

1500-1700 

 2 ב
-ד"ר לולה קנטור

 קזובסקי
 רוח 2303 12:30-14:15 יום ג'
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5316 

אמנות מודרנית 

ועכשוית א' : 

מהמהפכה 

ועד  הצרפתית

1900 

 רוח 2713 16:30-18:15 יום א' ד"ר גל ונטורה 2 א

5317 

אמנות מודרנית 

ועכשוית ב': 

מראשית המאה ה 

 ועד ימינו 20

 רוח 2713 18:30-20:15 יום א' נטורהד"ר גל ו 2 ב
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 זתשע"  -שומעים חופשיים  

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

 

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

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

 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   

|__|__|__|    כשומע)ת(  חופשי)ת(  לקורסים של האוניברסיטה העברית בירושלים |__|__|__|__|__|__

 .זלשנת הלימודים תשע"

 

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

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

 לדים בלבד(.) בני זוג ויבעל)ת( קירבה משפחתית  ____________________   .2

 

 

 

                                                                                             

__________________                                                                ___________________ 

 חתימה                                                                      תאריך                                         
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 זשומעים חופשיים תשע"

 אישור מרצה/פקולטה

 

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

 בכפוף לאישור הפקולטה. להשתתף בקורס _______________________, שמספרו __________,

 

 חתימת המרצה/מזכירות:_______________       

 

 

 

 

 זשומעים חופשיים תשע"

 אישור מרצה/פקולטה

 

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

 לאישור הפקולטה.להשתתף בקורס _______________________, שמספרו __________, בכפוף 

 

 חתימת המרצה/מזכירות:_______________      
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 שומעים חופשיים  –טופס הרשמה 

 זלשנת הלימודים תשע"

                                                                            

 :הנרשםפרטי  .א
 

        ז/נ       _________________________________    ______________            

 שם משפחה                  שם פרטי                    מספר זהות                         מין            

 

____________      ________________      ______   ______________________ 

 יישוב                              מיקוד רחוב  ]מען למכתבים [                 מספר              

 

_____________________      ________________   _______________________ 

 טלפון בית                               טלפון נייד                             טלפון נוסף            

_________________________________________     _________________ 

                                E-mail                                                    תאריך לידה 

 

  אני מבקש להירשם לקורסים הבאים :  .ב

 סמסטר 

 

 קורס הדורש זנ" 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(. 

 ם שאינם מופיעים בחוברת ללא אישור מרצה.לא ניתן להירשם לקורסי

 הרצויההאפשרות  אתאנא סמנו  -תשלום  .ג

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

 מספר התשלומים:  .ה

 תשלומים ללא ריבית     3 תשלומים ללא ריבית     2    ללא ריבית תשלום אחד   

 אופן התשלום .ו

 ישראכרט(\אמריקן אקספרס\דיינרס\)ויזה ס אשראיתשלום בכרטי 

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

 חודש ושנה                                 מספר הכרטיס                                                         

 

  _______________| _____________| _____________________| ______________________                                                                                                                

 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"

לולים בתכנית "שומעים חופשיים", הדבר דורש אישור הפקולטה במידה ונרשמתי לקורסים שאינם מופיעים ברשימת הקורסים הכ

 הרלוונטית. התחייבותי לתשלום הינה בגין קורסים מאושרים.

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

 

 

 : ___________________ת הנרשם חתימ  תאריך: __________________

                              

 

 מסמך זה מנוסח בלשון זכר אולם מיועד לנשים וגברים כאחד. 
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 הנחיות כניסה וחיפוש בשנתון האוניברסיטה

 

כתובת האינטרנט של השנתון:   
http://shnaton.huji.ac.il 

 
 מומלץ להיכנס ללשונית "חיפוש מילולי"  .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 בסילבוס  3שימו לב, ניתן לבחור בין  .4
 הקורס.

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

 

 לסיום יש ללחוץ על "חפש" בתחתית העמוד
 

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

http://shnaton.huji.ac.il/
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    68רכזית: קו מהתחנה המ

 הגעה לבניין בובר:

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

 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  -לחצר שמאלה ליציאה

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

 : ברכב דרכי הגעה לאוניברסיטה

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

 לחפש חניה במגרש הסמוך  -ה לכיוון כיכר אביגדור המאירישמאל

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

   ישר בכיכר לשדרות צ'רצ'יל

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

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

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

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

  מול הקפיטריה נמצא הדוכן.  -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

 

                    

 

 ___________________ 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 .

 

 

 

 

 

 


