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 התכנית "שומעים חופשיים" 

 בפ"תש שנת הלימודים 

 א.ג.נ. , שלום רב! 

שומעים  תכנית " ל האוניברסיטה העברית פותחת בפני הקהל הרחב קורסים נבחרים בפקולטה למדעי הרוח

 . "  חופשיים

 אנו מודים לכם על התעניינותכם ושמחים להזמינכם להצטרף לתכנית.

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

 עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית.   ,2021 באוקטובר 10-ה בתאריךקורסים נפתחים לימודים בה

   . 2021 באוקטובר 24 -ב ותיסגר  2021  אוגוסטב  29-לקורסים תפתח בההרשמה 

 נוהלי רישום :  .1

 ניתן להירשם באחת מהדרכים הבאות: - אופן ההרשמה

,                          02-5422000*  או בטלפון 3070: מרכז שירות הלקוחות במכון מגיד  הטלפוןבאמצעות  -
 . 9:00-15:00ה' בין השעות -בימים א'

 5558007-077או לפקס:  magid@magid.org.il   שליחת הטפסים המצורפים לבמייל:  -

 רף את המסמכים הבאים: בעת ההרשמה יש לצ .2

 טופס הרשמה מלא )מצורף בסוף החוברת( -

 אישור מרצה, במידה ונדרש -

 כרטיס סטודנט משנה קודמת  - תלמידים ותיקים -

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

תמונת פספורט  צילום תעודת זהות, ו /תעודת זהות -שאינם עובדי אוניברסיטה  תלמידים חדשים -
 עדכנית, תוך ציון שם מלא ומספר תעודת הזהות מאחורי התמונה.
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 כרטיס "שומע חופשי":  .3

 .  קייםאו מדבקת תיקוף לכרטיס  כרטיס סטודנטולאחר ההרשמה יימסר לנרשם אישור רישום  

 האישור והכרטיס מאפשרים כניסה לאוניברסיטה ומקנים אפשרות להשאלת ספרים מהספרייה,   

 בהתאם לנהלי האוניברסיטה. 

 שכר הלימוד ואופן התשלום .4

 הקורס. נ"ז של . שכר הלימוד הינו על פי היקף ההשתתפות בקורסים כרוכה ברישום ותשלום ❖

 שיים" ופירוט הנחות. תעריף שכר לימוד "שומעים חופ בהמשך מפורט ❖

 אופן התשלום:  ❖

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

 ., בני זוגם  ולילדיהם בלבד(לעובדים. זקיפות שכר: לעובדי האוניברסיטה )תקף ב

 טופס אישור לצורך זקיפת שכר המיועד למילוי ע"י עובד האוניברסיטה(.  בהמשך מצורף) 

 ביטול ושינוי הרשמה:   נהלי .5

 . 24.10.2021לתאריך  עדניתן לבטל או לשנות את הרישום לקורס במהלך תקופת השינויים 

 לאחר תקופת השינויים לא יינתן החזר כספי 

 . הודעות על ביטול קורסים: 6

* הודעות לגבי ביטולי שיעורים תועברנה לתלמידים באמצעות מערכת "ביטולון" של האוניברסיטה  
מאפשרת הודעה על ביטול שיעורים באמצעות הודעה כתובה בטלפון הנייד, או באתר האינטרנט של ה

 האוניברסיטה. 

 מסרונים לביטול שיעורים.  תתנאי הכרחי לקבל הינה* מסירת מספר הטלפון הנייד 

 הינו:  * כמו כן ניתן להתעדכן באתר האינטרנט של האוניברסיטה בו מופיעים הקורסים שבוטלו. הקישור 
http://www4.huji.ac.il/htbin/bitulon/bitulon 

 אתר ובמערכת הביטולון תלוי במזכירות החוג.  המידע ב עדכון* 
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 : (Moodleגישה לתכני הקורס באינטרנט )מערכת . 7

"שומעים חופשיים" קודי גישה לכניסה למערכת המודל, בכפוף   נרשמים לתוכניתלנפיק ת האוניברסיטה* 
   ימים לאחר הרישום.  מספר, בתוך להשלמת הרישום

 . בסוף החוברתבטופס המצורף  מלא את הפרטים* על מנת לקבל את קוד הגישה יש ל

 כדי שנוכל לסייע.  למכון מגידבגישה  ותלדווח על תקל נא *

 רשימת הקורסים המאושרים:  .8

 , לעיונכם.שומעים החופשייםרוח ופתוחים לרשימת הקורסים המתקיימים בפקולטה למדעי ה ף קובץ עם מצור

 . לא ניתן להירשם לקורסי שפה, על פי הנחיית הפקולטה למדעי הרוח

, לא ניתן לבצע רישום ללא באישור המרצה בלבדניתן להירשם  - עים בחוברתישאינם מופ קורסים אחרים

   על ידי המרצה או מזכירות החוג.   חתוםהשתמש בטופס ברשימת הטפסים המצורפת ניתן ל .אישור מרצה

 מסגרת הלימודים תפעל בהתאם להנחיות האוניברסיטה ומשרד הבריאות.  •

        

                                                                                                                      ,נשמח לעמוד לשירותכם

                                                                                                                                     בברכת שנה טובה,

                                                                                                                                  ומכירה מרכז שירות

 מכון מגיד                  
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  -שימו לב

השינויים  מקוון או פרונטלי )כולל ימי לימוד + שעות לימוד(,  ייתכנו שינויים בצורת ההוראה של הקורס

 מעת לעת בשנתון האוניברסיטה. יתעדכנו 

   עברת הקורס באופן עצמאי בשנתוןעל הנרשם לוודא את אופן ה

https://shnaton.huji.ac.il / 

 שם המרצה  שם קורס מס' קורס  חוג 
מספר  

 נ"ז
 סמסטר 

 לימודי אסיה 

 פוליטיקה ומדיניות חוץ של יפן 46529
פרופ' ניסים  

 אוטמזגין 
 א  4

 ב 4 אורבך ד"ר דני  מבוא לתולדות יפן המודרנית 46519

 ב 4 בירן פרופ' מיכל  סין הקיסרית המאוחרת  46103

 ב 4 גבע ד"ר רותם  מבוא להודו המודרנית 35577

 סין העכשווית  46552
ד"ר תמר  

 עוזרי -גרוסוולד 
 ב 2

 א  4 ליאן ד"ר אירה  קוריאה הפרה מודרנית  46127

 ב 2 ליאן ד"ר אירה  תולדות קוריאה המודרנית  46113

 א  4 פינס פרופ' יורי  סין בעידן המהפכות  46410

 א  4 ריצ'י פרופ' רונית  מבוא לאינדונזיה  35145

 א  4 שולמן ד"ר אביתר  מבוא לבודהיזם  46143

 א  4 שלח פרופ' גידי  מבוא לתולדות סין המסורתית 46102

 א  4 שרר ד"ר דן  מבוא לתולדות יפן המסורתית 46105

 ורתית מבוא להודו המס 35575
ד"ר דימיטרי  

 שבצ'נקו 
 א  4

 שם המרצה  שם קורס מס' קורס  חוג 
מספר  

 נ"ז
 סמסטר 

 מדע הדתות 

 ב 2 שולמן ד"ר אביתר  דתות אסיה  -מבוא לדתות העולם  24350

24159 
  ההכנסיימבוא לתולדות הנצרות:  

 הקדומה 
 א  2 מוס ד"ר יונתן 

 שם המרצה  שם קורס מס' קורס  חוג 
מספר  

 נ"ז
 סמסטר 

לוגיה  ארכאו 
והמזרח  
הקרוב  
 הקדום 

 החיתים ותרבותם החומרית  43616
ד"ר איגור  
 קריימרמן 

 א  2

43211 
-מבוא לארכ' של א"י באלף השלישי 

 השני לפנה"ס 
-יהלום ד"ר נעמה 
 מאק 

 ב 3

43414 
מבוא לארכאולוגיה של א"י והמזרח  

 הקדום: תקופת הברזל 
פרופ' יוסף  

 גרפינקל 
 ב 3

 יוונית מבוא לארכאולוגיה  43157
-פלג ד"ר אורית  
 ברקת 

 א  3

 מבוא לארכאולוגיה רומית  43156
-פלג ד"ר אורית  
 ברקת 

 ב 3

 מבוא לארכאולוגיה פרהיסטורית 43171
פרופ' אראלה  

 חוברס 
 שנתי 6

 ב' 2 וייספרופ' זאב  הבית הרומי ועיטוריו  43941

https://shnaton.huji.ac.il/
https://shnaton.huji.ac.il/
https://shnaton.huji.ac.il/
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 בעיות בארכאולוגיה פרהיסטורי  43764
ד"ר אריאל  

 בולר -מלינסקי
 תישנ  4

43511 
בתקופה   מבוא לארכ' של א"י 

 ההלניסטית, הרומית והביזנטית 
 שנתי 4 ליבנר פרופ' עוזי  

43399 
-ההתיישבות הכפרית בא"י הרומית 

 ביזנטית 
 א'  2 ליבנר פרופ' עוזי  

 ב' 2 גבאי פרופ' אורית  עולם האלים של מסופוטמיה הקדומה  42311

 א'  2 וייסאב פרופ' ז  מבוא לארכאולוגיה ביזנטית  43107

43701 
בעיות בארכאולוגיה קלאסית: האדומים  

 ותרבותם 
-פלג ד"ר אורית  
 ברקת 

 שנתי 4

 הורדוס ומלכים קליינטים אחרים 43704
-פלג ד"ר אורית  
 ברקת 

 ב' 2

43614 
אלכסנדר מוקדון ומורשתו: סוגיות  

 בארכאולוגיה הלניסטית 
-פלג ד"ר אורית  
 ברקת 

 א'  2

 שם המרצה  שם קורס מס' קורס  חוג 
מספר  

 נ"ז
 סמסטר 

לימודי  
האסלאם  
והמזרח  
 התיכון 

38124 
חלק   -מבוא לתולדות העמים המוסלמים

 א' 
ד"ר מיכאל  

 אבשטיין 
 א  5

38157 
מבוא לאמנות ותרבות חומרית בארצות  

מראשית האסלאם עד נפילת   -האסלאם 
 בגדאד 

ד"ר תאופיק  
 דעאדלה 

 א  2

38159 
ות  מבוא לאמנות ותרבות חומרית בארצ

אג'  טמנפילת בגדאד ועד ה  -האסלאם 
 מהל 

ד"ר תאופיק  
 דעאדלה 

 ב 2

38257 
ציוויליזציות ותרבויות באיראן ובמרכז  

 אסיה הקדם אסלאמית 
 שנתי 4 שנקר פרופ' מיכאל  

 שנתי 4 שנקר פרופ' מיכאל   מבוא לדת הזורואסטרית  38272

38130 
גלגול דמותו של אלכסנדר הגדול  

  ןהזיכרוצוב במסורת האיראנית ועי
 הלאומי 

ד"ר יוליה  
 רובנוביץ' 

 א  2

38541 
המזרח התיכון והיסטוריה עולמית  

1600-600 
 א  2 עמיתי פרופ' ראובן 

38164 
שליטים, קדושים ופשוטי העם: הקבורה  

 מראשית האסלאם ועד ימינו
ד"ר תאופיק  

 דעאדלה 
 ב 2

38135 
רפובליקות מרכז אסיה המודרנית:  

 לעצמאותמהעידן הקולוניאלי  
 א  2 לוין ד"ר זאב  

38204 
יהודי איראן, אפגניסטן ומרכז אסיה:  

 סקירה חברתית ותרבותית 
 ב 2 חיים ד"ר אופיר  

 שם המרצה  שם קורס מס' קורס  חוג 
מספר  

 נ"ז
 סמסטר 

היסטוריה  
של עם  
ישראל  
ויהדות  

 זמננו

13109 
משחר ימיו עד   -תולדות עם ישראל  

 התקופה הפרסית 
 א  4 ואזנה פרופ' נילי 

13322 
חיי היהודים בימי הביניים   -בצל הסהר

 בארצות האסלאם 
 א  2 זינגר ד"ר עודד 

13321 
בצל הצלב: חיי היהודים בימי הביניים  

 באירופה הנוצרית 
 ב 2 שלום -בן פרופ' רם 

 קווי יסוד בתולדות השואה  13289
-אורביטוד"ר יעל  

 נידם
 א  2

 מבוא לתולדות הג'נוסייד המודרני  13288
פרופ' עמוס  

 גולדברג 
 ב 2

13144 
מבוא   -ממדינת מקדש לעם הספר  

 לתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד 
 ב 4 שוורץ פרופ' דניאל  
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 שם המרצה  שם קורס מס' קורס  חוג 
מספר  

 נ"ז
 סמסטר 

 פילוסופיה 

 א  2 אנוךפרופ' דוד   בעיות מרכזיות בפילוסופיה  15187

 א  2 אטאס פרופ' דני   ק א אתיקה ופילוסופיה פוליטית חל  15100

 ב 2 אטאס פרופ' דני   אתיקה ופילוסופיה פוליטית חלק ב  15200

 שם המרצה  שם קורס מס' קורס  חוג 
מספר  

 נ"ז
 סמסטר 

 מבוא ליידיש ותרבותה  18114 יידיש 
-דרוקר בר   ד"ר גלי

 עם
 א  2

 שם המרצה  שם קורס מס' קורס  חוג 
מספר  

 נ"ז
 סמסטר 

לימודים  
רוסיים 
 וסלאוויים 

 טוטליטריות וקולנוע  26113
פרופ' אלכסנדר  

 קוליק 
 ב 4

 מבוא לתרבות הרוסית  26140
פרופ' אלכסנדר  

 קוליק 
 ב 2

26114 
הקיסרות הרוסית מפיוטר הגדול עד  

 2 -יקטרינה ה
 ב 2 קליק ד"ר יהודית 

 א  2 קליק ד"ר יהודית  רוסיה הקייבית והמוסקבאית 26117

 שם המרצה  שם קורס מס' קורס  חוג 
מספר  

 נ"ז
 סמסטר 

שפה  
וספרות  
 גרמנית

32013 
תרבות גרמניה   -ויאפוקליפסה עכש

 והנצרות 
פרופ' כריסטוף  

 שמידט 
 א  2

 בין מהפכה לאומנות  -הינרייך היינה  32014
פרופ' כריסטוף  

 שמידט 
 א  2

 שם המרצה  שם קורס מס' קורס  חוג 
מספר  

 נ"ז
 סמסטר 

 א  4 מנדל פרופ' נעמי  מבוא לספרות )החוג לאנגלית(  44156 אנגלית 

 שם המרצה  שם קורס מס' קורס  חוג 
מספר  

 נ"ז
 סמסטר 

 מוסיקולוגיה 

23120 
העת עתיקה וימי   -תולדות המוסיקה 

 הביניים
 ב 4 מורי פרופ' יוסי 

 א  4 מורי פרופ' יוסי  רנסנס וברוק  -תולדות המוסיקה  23121

 א  2 מורי פרופ' יוסי  מוסיקה, אדם, עולם  23125

23323 
מוסיקה אמנותית במאה העשרים  

 והעשרים ואחת 
 א  2 שלג ד"ר אסף  

 ב 2 גרנות פרופ' רוני  18-תולדות המוסיקה המערבית במאה ה 23352

 שם המרצה  שם קורס מס' קורס  חוג 
מספר  

 נ"ז
 סמסטר 

תולדות  
 התאטרון 

 א  2 רוטמן ד"ר דיאגו  מבוא ללימודי התאטרון והפרפורמנס 20115

20119 
מימי הביניים    -טרון במערב תולדות התא

 ועד לעת החדשה 
 א  2 סמית ד"ר עמרי 

20120 
התאטרון בעת החדשה המאוחרת:  

 מודרניזם ואוונגרד 
 א  2 רוטמן ד"ר דיאגו 

20123 
תאטרון ופרפורמנס עכשוויים: פעולה,  

 ניסיוניות, התהוות 
 ב 2 אבנרי ד"ר עירא  

 ב 2 ב יעק -בר מר שי  מבוא לתאטרון עברי וישראלי 20140

 ב 2 שטרן ד"ר זהבית  תאטרון ומגדר  20501



 

7 
 

 שם המרצה  שם קורס מס' קורס  חוג 
מספר  

 נ"ז
 סמסטר 

לימודי  
 מקרא 

 שנתי 4 שורץ פרופ' ברוך   מבוא למקרא  21101

 שנתי 4 סרי לוי ד"ר אריאל  פרשנות ימי הביניים  21515

 ב 2 מזרחי פרופ' נועם  מבוא לביקורת נוסח המקרא  21200

 א  2 חזון פרופ' אסתר  פרשנות יהודית עתיקה  21350

 שם המרצה  שם קורס מס' קורס  חוג 
מספר  

 נ"ז
 סמסטר 

לימודים  
ספרדיים  

-ולטינו
 אמריקניים

29147 
מבוא לאמריקה הלטינית המודרנית,  

 מהעצמאות עד היום 
 שנתי 4 קדר ד"ר קלאודיה  

29150 
מסע אל    -מסרוונטס ועד אלמודובר 

 רדיתהספרות והתרבות הספ 
 א  2 פיין פרופ' רות 

 שם המרצה  שם קורס מס' קורס  חוג 
מספר  

 נ"ז
 סמסטר 

מחשבת  
 ישראל 

14108 
המקורות הקלאסיים של הפילוסופיה  

 הביניים-היהודית בימי 
 א  4 ריגו ד"ר קטרינה 

14117 
המקורות הפילוסופיים של ההגות  

 היהודית בזמן המודרני
 ב ב בראון פרופ' בנימין 

 שם המרצה  שם קורס מס' קורס  חוג 
מספר  

 נ"ז
 סמסטר 

ביה"ס  
לספרויות  
עתיקות  
  וחדשות 

10610 
: סוגיות  20-תורות הספרות במאה ה

 יסוד
 ב 2 רינוןפרופ' יואב 

 שם המרצה  שם קורס מס' קורס  חוג 
מספר  

 נ"ז
 סמסטר 

לימודים  
 רומאניים 

 1935-2000ספרות בהיסטוריה בצרפת   45159
הנהרט  ד"ר יונה 

 מרמור 
 א  2

 ב 2 קרדונה ד"ר קיארה   מבוא לספרויות רומאניות  45157

 א  2 קרדונה ד"ר קיארה   מבוא לתרבויות רומאניות 45158

 1915-1975היסטוריה בספרות  45156
פרופ' מנואלה  

 קונסוני 
 ב 2

 שם המרצה  שם קורס מס' קורס  חוג 
מספר  

 נ"ז
 סמסטר 

ספרות  
 עברית 

17122 
שירה   -מבוא לספרות עברית החדשה

 סיפורתו
פרופ' אריאל  

 הירשפלד 
 א  2

 אנטומיה של גשם: מקרא, מדרש, שירה  17071
פרופ' דרור  

 בורשטיין 
 א  2

17110 
מבוא לספרות העממית: מסיפורי  

 המקרא ועד לאגדות האורבניות
 א  2 רוטמן ד"ר דודו 

17074 
שיבה מאוחרת: הספרות העברית לנוכח  

 התרבויות הקלאסיות 
פרופ' גדעון  

 טיקוצקי 
 ב 2

17075 
ספרות הילדים העברית: הבית הפרטי  

 והבית הלאומי 
פרופ' גדעון  

 טיקוצקי 
 ב 2

 ב 2 ורדי ד"ר יהונתן  השירה העברית בספרד  17225
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 בפ"תש שומעים חופשים  –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. 

 

 להנחות:  ותזכא

 .)יש לצרף אישור בוגר( 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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 בפ"תש   -שומעים חופשיים  

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

 

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

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

 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    

ית בירושלים |__|__|__|__|__|__|__|__|__|    כשומע)ת(  חופשי)ת(  לקורסים של האוניברסיטה העבר

 .בפ" לשנת הלימודים תש

 

 ו)ה( :הנרשם)ת( זכאי)ת( לפטור מתשלום שכר הלימוד בהיות

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

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

 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                          

 __________________                                                             ______________     _____ 

 תאריך                                                                                                חתימה               
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 בפ"תש שומעים חופשיים 

 אישור מרצה 

 

 מר/גב' _____________________________,  -מאשר/ת ל הריני

 _______________________ -ת"ז 

 בקורס _______________________, שמספרו __________,   להשתתף

 

                       

 המרצה:_______________ חתימת                   

 

 

 בפ"תש שומעים חופשיים 

 אישור מרצה 

 

 ,  ב' _______________ מר/ג-הריני מאשר/ת ל

 _______________________ -ת"ז 

 _____, שמספרו __________,  להשתתף בקורס __________________

 

 

 חתימת המרצה:_______________ 
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 שומעים חופשיים   –טופס הרשמה 

                   בפ"תש לשנת הלימודים 

 פרטי הנרשם:  . א 
 

         ז/נ       _________________________________    ______________             

 שם פרטי                    מספר זהות                         מין    שם משפחה                           

 

 ____________      ________________      ______   ______________________ 

 רחוב  ]מען למכתבים [                 מספר             יישוב                              מיקוד   

 

 _________________ _____________________      ________________   ______ 

 טלפון בית                               טלפון נייד                             טלפון נוסף            

 

 _________________     _________________________________________ 

                                E-mail                                                    תאריך לידה 

 

   אני מבקש להירשם לקורסים הבאים :  .ב

 

 סמסטר 
 

 מס' קורס  פקולטה 
שם  

 הקורס 
שם  

 המרצה 
 נ"ז

 דרוש 
אישור  
 מרצה 

סכום 
 לתשלום 

 למילוי נציג 

  כן / לא       

  כן / לא       

  כן / לא       

 

 

 



 

12 
 

 

 

 את האפשרות הרצויה  אנא סמנו -תשלום  .ג

 עשה טלפונית או בדוכן השומעים החופשיים תמסירת פרטי כרטיס האשראי  .ד

    1   2   3: )ללא ריבית( מספר התשלומים .ה

 אופן התשלום  .ו

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

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

 CVV    |__|__|__| 

                              למילוי ע"י נציג -מספר הכרטיס 

 

  __________________ _ |_______________                         ______________________ |___                                                                                                

 מס' טלפון בעל הכרטיס    שם בעל הכרטיס                  מס' זהות בעל הכרטיס             

 

      יש לצרף את הטופס המצורף מלא(  זקיפות שכר( 

 הצהרה והתחייבות:  .ז

 לי תכנית "שומעים חופשיים" אני מתחייב לשלם שכר לימוד בהתאם לנה

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

 . התחייבותי לתשלום הינה בגין קורסים מאושרים. מרצההדבר דורש אישור ה

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

 

 

 חתימת הנרשם : ___________________  אריך: __________________ ת

                               

 

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

 
 ttp://shnaton.huji.ac.ilhכתובת האינטרנט של השנתון:   

 
 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
 

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

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

 למעלה.
 

 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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 טופס בקשת קוד וסיסמה למודל  

 

 _____________ _____ שם פרטי באנגלית           _   __________  בעבריתשם פרטי 

 

                  

 

 ___________________  שם משפחה באנגלית        ___ ______שם משפחה בעברית

 

 ____________________ :  (ספרות כולל ספרת ביקורת 9) .ת.ז

 

Email   ______________ _______ ____________@_ ______________ 

 

 ______________________________   טלפון סלולרי

 

 מספרי קורסים אליהם נרשמת: 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 הפרטים המצוינים בטופס הינם חובה על מנת לקבל קוד למודל . 

 

 

 

 

 


