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 כנית "שומעים חופשיים" והת

 גפ"תששנת הלימודים 

 , שלום רב! א.ג.נ.

כנית  ות ל האוניברסיטה העברית פותחת בפני הקהל הרחב קורסים נבחרים בפקולטה למדעי הרוח

 . "שומעים חופשיים"

 כנית. ואנו מודים לכם על התעניינותכם ושמחים להזמינכם להצטרף לת

 כנית.   ום המנהליים הקשורים לרישום לת יצוות מכון מגיד עומד לשירותכם בנושא

עם פתיחת שנת הלימודים  ,2022 באוקטובר  23-ה בתאריךקורסים נפתחים לימודים בה

 האקדמית.  

   .2202נובמבר ב 6 -ב ותיסגר   2202 ספטמבר  18-לקורסים תפתח ב ההרשמה 

 :נוהלי רישום .1

 ניתן להירשם באחת מהדרכים הבאות: - אופן ההרשמה

,                          02-5422000*  או בטלפון  3070: מרכז שירות הלקוחות במכון מגיד  וןפלהטבאמצעות  -

 . 9:00-15:00ה' בין השעות -בימים א'

  magid@magid.org.il  שליחת הטפסים המצורפים לבמייל:  -

 סמכים הבאים: ת המא  רףבעת ההרשמה יש לצ .2

 פס הרשמה מלא )מצורף בסוף החוברת( וט -

 אישור מרצה, במידה ונדרש  -

יתבקשו להציג כרטיס     - בני זוג/ ילדיהם בלבד() עובדי אוניברסיטה ובני משפחותיהם -

 יברסיטה(. האונ  ובדד למילוי ע"י ע )רצ"ב טופס אישור לצורך זקיפת שכר המיועעובד 

תמונת  צילום תעודת זהות, ו /הותתעודת ז  -אוניברסיטה שאינם עובדי  תלמידים חדשים -

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

 כרטיס "שומע חופשי":  .3

או מדבקת תיקוף לכרטיס   כרטיס סטודנטולאחר ההרשמה יימסר לנרשם אישור רישום  

 .  קיים

ספרים   ומקנים אפשרות להשאלתהאישור והכרטיס מאפשרים כניסה לאוניברסיטה  

 מהספרייה,  

 בהתאם לנהלי האוניברסיטה. 

 שכר הלימוד ואופן התשלום  .4

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

 הקורס.  

 ירוט הנחות. " ופ שיים תעריף שכר לימוד "שומעים חופ בהמשך מפורט  -

 אופן התשלום: -

 עד שלושה תשלומים ללא ריבית.   - אחד או בתשלומיםלום בתש  :כרטיס אשראי .א
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 .ילדיהם בלבד(, בני זוגם  ולעובדים. זקיפות שכר: לעובדי האוניברסיטה )תקף  ב

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

 

 

 שינוי הרשמה:ול וביט ינהל .5

 . .11.202206לתאריך  עדשינויים  פת הישום לקורס במהלך תקוניתן לבטל או לשנות את הר

 לאחר תקופת השינויים לא יינתן החזר כספי 

 . הודעות על ביטול קורסים:6

הודעות לגבי ביטולי שיעורים תועברנה לתלמידים באמצעות מערכת "ביטולון" של   -

לפון  ל ביטול שיעורים באמצעות הודעה כתובה בט ה עודעה  תרמאפשהאוניברסיטה ה

 רסיטה.  האינטרנט של האוניבהנייד, או באתר 

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

כמו כן ניתן להתעדכן באתר האינטרנט של האוניברסיטה בו מופיעים הקורסים שבוטלו.   -

    :הינוהקישור  

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

 אתר ובמערכת הביטולון תלוי במזכירות החוג.  המידע ב  עדכון -

 : (Moodleגישה לתכני הקורס באינטרנט )מערכת . 7

למערכת גישה לכניסה  חופשיים" קודים עי"שומ  נרשמים לתוכניתלנפיק  ת האוניברסיטה -

   חר הרישום.ם לאימי מספר , בתוך רישוםהמודל, בכפוף להשלמת ה

 .  בסוף החוברתבטופס המצורף  מלא את הפרטיםעל מנת לקבל את קוד הגישה יש ל -

 כדי שנוכל לסייע.  למכון מגידבגישה  ותלדווח על תקל  נא -

 רשימת הקורסים המאושרים: .8

ם  שומעירוח ופתוחים למדעי התקיימים בפקולטה לרשימת הקורסים המ םעץ  קוב ףמצור
 , לעיונכם. פשייםהחו

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

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

על ידי    חתוםהמצורפת ופס ברשימת הטפסים טב  תמששהניתן ל .רישום ללא אישור מרצה

   . המרצה או מזכירות החוג

 ת האוניברסיטה ומשרד הבריאות.פעל בהתאם להנחיומסגרת הלימודים ת •

       

   ,נשמח לעמוד לשירותכם

   בברכת שנה טובה,

                  ללימודי חוץ ון מגידמכ ומכירה  מרכז שירות

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

(,  מקוון או פרונטלי )כולל ימי לימוד + שעות לימוד רסייתכנו שינויים בצורת ההוראה של הקו

 מעת לעת בשנתון האוניברסיטה. השינויים יתעדכנו  

   רס באופן עצמאי בשנתוןהקורת  בעה  על הנרשם לוודא את אופן 

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

 חוג 
ס'  מ

 קורס
 סמסטר  נ"ז  פרמס שם המרצה  שם קורס

 מקרא

 א' 2 רחי נועם מז 'פרופ וגותיהלמקרא א: הספרות לסמבוא  21101

 ב' 2 י עם מזרחנו 'פרופ מבוא למקרא ב: המחקר לזרמיו 21118

 ב' 2 נועם מזרחי  'פרופ מבוא לביקורת נוסח המקרא 21200

 ב' 2 מיכאל סיגל  'פרופ פרשנות יהודית עתיקה 21350

 שנתי 4 פרופ' ברוך שוורץ  בינייםה-פרשנות ימי 21515

 חוג 
מס'  

 קורס
 סמסטר  נ"ז  מספר שם המרצה  סקור םש

היסטוריה של ע"י  

 ויהדות זמננו 

13109 
משחר ימיו עד התקופה   -תולדות עם ישראל 

 הפרסית 
 שנתי 4 נילי ואזנה  'פרופ

13144 
מבוא לתקופת הבית   -מקדש לעם הספר ממדינת 

 השני, המשנה והתלמוד 
 א' 4 חכם  נח 'פרופ

 דרנימבוא לתולדות הג'נוסייד המו 13288
עמוס   'פרופ

 ברג גולד
 א' 2

 סוגיות יסוד בתולדות השואה 13289
-ד"ר יעל אורביטו

 נידם 
 א' 2

13321 
הצלב: חיי היהודים בימי הביניים באירופה בצל 

 הנוצרית 
 ב' 2 שלום -רם בן 'פרופ

13322 
ים בארצות  חיי היהודים בימי הביני -בצל הסהר

  האסלאם
 א' 2 ד"ר עודד זינגר 

 חוג 
  מס'

 ורסק
 סמסטר  מספר נ"ז  צה שם המר שם קורס

 ספרות עברית 

17110 
לספרות העממית: מסיפורי המקרא ועד מבוא 

 לאגדות האורבניות 
 ב' 2 ד"ר דוד רוטמן

 סיפורת ושירה  -מבוא לספרות העברית החדשה 17122
אריאל   'פרופ

 הירשפלד 
 א' 2

 ב' 2 ורדיתן ד"ר יהונ מבוא לשירה העברית בספרד בימי הביניים  17225

 לעץ תקווה: שירת העצים כי יש  17350
דרור   'פרופ

 טייןבורש
 א' 2

17363 

 

 בין הקאנוני לפופולרי: חלפי, נתן יונתן ותרצה אתר 

  

גדעון   'פרופ

 טיקוצקי
 ב' 2

https://shnaton.huji.ac.il/
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 חוג 
מס'  

 קורס
 סמסטר  מספר נ"ז  שם המרצה  שם קורס

 מחשבת ישראל 

14108 
-מיהודית ביהקלאסיים של הפילוסופיה היהמקורות 

 הביניים
 א' 4 ר קטרינה ריגו"ד

14117 
ן  של ההגות היהודית בזמהמקורות הפילוסופיים 

 המודרני
 ב' 4 בנימין בראון 'פרופ

 חוג 
מס'  

 קורס
 סמסטר  מספר נ"ז  שם המרצה  שם קורס

 א' 2 רוסמן איתן ג 'פרופ מבוא לבלשנות  10801 המכון למדעי הלשון 

 חוג 
מס'  

 קורס
 סמסטר  "ז מספר נ  רצה שם המ שם קורס

חקר פולקלור  

 ותרבות עממית 
 א' 2 ד"ר דני שרירא  היהודי  החיפוש אחר הפולקלור 12423

 חוג 
מס'  

 קורס
 סמסטר  מספר נ"ז  שם המרצה  שם קורס

 המכון לספרויות 

 ב' 2 ד"ר אמיר אנגל  ב  -מופת בספרות עולם יצירות  10515

 'ב 2 רינוןיואב  'פרופ : סוגיות יסוד20-תורות הספרות במאה ה 10610

 חוג 
מס'  

 קורס
 סמסטר  מספר נ"ז  שם המרצה  שם קורס

די האסלאם  מולי

 והמזרח התיכון 

 ב' 2 ליאת קוזמא  'פרופ היסטוריה של רפואה במזה"ת  38005

 ב' 2 מאיר חטינה  'פרופ אירופית, נהדה ערבית: היבטים השוואתייםנאורות  38028

 למים חלק א'מבוא לתולדות העמים המוס 38124
ם  אד 'פרופ

 ילברשטייןס
 א' 5

38164 
קבורה מראשית שליטים, קדושים ופשוטי העם: ה

 והאסלאם ועד ימינ

ד"ר תאופיק  

 דעאדלה
 ב' 2

38169 
היסטוריה ותרבות, מהעת העתיקה ועד  הארמנים: 

 11-למאה ה
 א' 2 אליהו לף-מר יואב

 א' 2 וביץד"ר יוליה רובנ ית האסלאם עד הכיבוש המונגולימראש איראן 38179

 ב' 2 גרשון לונטל ר ד" תולדות הדת הבהאאית במזרח התיכון המודרני 38225

 ב' 2 אייל ג'יניאו 'פרופ וילדות באימפריה העות'מאנית ילדים  38248

 שנתי 4 מיכאל שנקר  'פרופ מבוא לדת הזורואסטרית  38272

 ב' 2 לונטל  ד"ר גרשון ירים במדינת ישראל ים זעמיעוט 38278

 שנתי 4 אייל ג'יניאו 'פרופ יובל המאה של הרפובליקה התורכית  38336

 א' 2 מיכל בירן  'פרופ ח'אן: קווים לדמותו ס יינגג' 38337

38347 
-לבשל, לאכול, לספר: אוכל במזרח התיכון הקדם

 מודרני
 א' 2 ד"ר לימור יונגמן 

 ב' 2 סלב ון  בלד"ר סי פוליטיקה באיראןחברה ו גבריות, 38513
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38521 
באימפריות העת'מאנית, הספווית  ארמנים 

 18-16-במאות הוהמע'ולית 
 ב' 2 ד"ר הנרי שפירו 

 א' 2 מיכאל שנקר  'פרופ אסלאמי מבוא לעולם האיראני הקדם 38544

38546 
מהפכה וחברה: אנשי שוליים בראי הקולנוע 

 הנאצריסטי 
 א' 2 ר חטינה מאי 'פרופ

 םוהיהודית בתרג-הפרסית הספרות 38876
ד"ר יוליה רובנוביץ  

 ד"ר אופיר חיים 
 ב' 2

 חוג 
מס'  

 קורס
 סמסטר  מספר נ"ז  שם המרצה  שם קורס

 אמונה ופולחן  -דת האסלאם  16106 שפה וספרות ערבית 
-מאיר בר 'פרופ

 אשר
 א' 4

 חוג 
מס'  

 קורס
 סמסטר  מספר נ"ז  שם המרצה  שם קורס

 אסיה   ודילימ

 ודהיסטיתופיה בלפילוסמבוא  35123
יתר  אב 'פרופ

 מןשול
 ב' 2

 מבוא לפילוסופיה הודית 35126
  אביתר 'פרופ

 שולמן
 א' 2

 א' 4 רונית ריצ'י  'פרופ מבוא לאינדונזיה: היסטוריה ותרבות 35145

35575 
מבוא להודו המוקדמת: מערש ההיסטוריה עד למאה 

 17-ה
 א' 4 יגאל ברונר  'פרופ

 ב' 4 ד"ר רותם גבע  רניתלהודו המודמבוא  35577

 א' 4 שלח גדעון  'פרופ מבוא לתולדות סין המסורתית ותרבותה  46102

 ב' 4 מיכל בירן  'פרופ סין הקיסרית המאוחרת 46103

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

 ב' 2 יאן ר אירינה לד" תולדות קוריאה המודרנית  46113

 א' 4 ד"ר גיא שבבו  ת רה ותרבומודרנית: חב-הפרה יאהקור 46127

 א' 4 יורי פינס  'פרופ 1978 - 1900סין בעידן המהפכות  46410

 מבוא לתולדות יפן המודרנית  46519
גב נעמה   

 איזנשטיין 
 ב' 4

 חברה ומדיניות חוץ של יפן פוליטיקה,  46529
נסים   'פרופ

 אוטמזגין
 א' 4

 סין העכשווית 46552
תמר גרוסוולד  ר ד"

 עוזרי
 ב' 2

 ג חו
מס'  

 קורס
 סמסטר  מספר נ"ז  שם המרצה  שם קורס

 תות מדע הד

 א' 2 ד"ר יונתן מוס מבוא לתולדות הנצרות: הכנסייה הקדומה  24159

 לדתות העולם א': דתות בעולם היווני והרומי מבוא  24193
ברוריה   'פרופ

 אשקלוני-ביטון
 א' 2

24345 

 

 לאם ואסב': יהדות, נצרות מבוא לדתות העולם 

  

 ב' 2 מוסונתן ד"ר י
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 חוג 
מס'  

 קורס
 סמסטר  מספר נ"ז  שם המרצה  שם קורס

ארכאולוגיה והמזרח  

 הקרוב הקדום

 א' 2 זאב וייס 'פרופ לארכאולוגיה ביזנטית מבוא  43107

 מבוא לארכאולוגיה רומית 43156

-ד"ר אורית פלג

ברקת מר אסף בן  

 חיים

 ב' 3

 ולוגיה יווניתמבוא לארכא 43157

-ר אורית פלגד"

בן  ברקת מר אסף 

 חיים

 א' 3

 לוגיה פרהיסטורית מבוא לארכאו 43171

אראלה   'פרופ

חוברס גב הדס 

 גולדגייר

 שנתי 6

43211 
השני  -מבוא לארכאולוגיה של א"י באלף השלישי

 לפנה"ס )ב( 

נעמה   'פרופ

מאק מר -יהלום

 איתמר וייסביין 

 א' 3

 ב' 2 ד"ר שולמית מילר  ה בעולם הקלאסיילים שולחן: אוכל ומנהגי אכ פותח 43215

43414 
רכאולוגיה של א"י והמזרח הקדום )ג(:  לאמבוא 

 תקופת הברזל 

מר איתמר וייסביין  

ד"ר איגור  

 קריימרמן 

 ב' 3

 פרקים בארכאולוגיה פרהיסטורית  43504
ד"ר אריאל  

 בולר-מלינסקי
 שנתי 4

 א' 2 גי משגבד"ר ח מערבית-שמית צפונית לאפיגרפיה  מבוא 43507

 כוןבארכ' מקראית: הים התיפרקים  43509
נעמה   'פרופ

 מאק -יהלום
 שנתי 4

43511 
מבוא לארכאולוגיה של א"י בתקופה ההלניסטית,  

 הרומית והביזנטית 

אבי -עוזיאל 'פרופ

 לייבנר
 שנתי 4

43526 
פרקים בארכ' קלאסית: אדריכלות ואמנות  

 רודיאניתה

-ד"ר אורית פלג

 ברקת
 ישנת 4

 ב' 2 ד"ר ג'ו עוזיאל  שלים בתקופת המקראפרקים בארכיאולוגיה של ירו  43584

 ירושלים בתקופות הרומית והביזנטית  43686
ד"ר שלומית  

 בדולח-וקסלר
 ב' 2

 חוג 
מס'  

 קורס
 סמסטר  מספר נ"ז  שם המרצה  שם קורס

 היסטוריה 

 הביניים-מבוא לימי 39140
אבן  ד"ר איילת 

 עזרא
 ב' 2

 ולם מעידן ג'קסון לעידן מלחמות העה"ב: אר 39154
מנחם   'פרופ

 בלונדהיים
 ב' 2

 ב' 2 ד"ר לי מרדכי  מבוא ליוון העתיקה  39189

 א' 2 עפר אשכנזי  'פרופ עשרה -מבוא להיסטוריה של המאה התשע 39210

 ב' 2 זי עפר אשכנ 'פרופ מבוא להיסטוריה של המאה העשרים  39215
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 סרותימרפובליקה לקרומא:  39274
אלכסנדר   'פרופ

 יעקובסון 
 א' 2

 א' 2 חן -יונתן דקל 'פרופ 1856  - 1789ממהפכה למשבר: רוסיה,   39307

 ב' 2 חן -יונתן דקל 'פרופ 1917- 1856ממשבר למהפכה: רוסיה,   39317

39392 
לנאורות: היסטוריה אינטלקטואלית של  מקופרניקוס 

 א' בי: חלקהמדע המער
 א' 2 מוריס-רז חן 'פרופ

 וג ח
מס'  

 קורס
 סמסטר  נ"ז  מספר שם המרצה  שם קורס

לימודים ספרדיים  

 אמריקניים-ולטינו

 מבוא לסיפורת אמריקה לטינית  29113
ד"ר דניאל  

 בלאושטיין
 ב' 2

 ב' 2 ד"ר יונתן גרוסמן הלטינית בתקופה הקולוניאלית אמריקה  29121

 א' 2 יונתן גרוסמןד"ר  יה של ספרד בימי הבינייםהיסטורסוגיות יסוד ב 29122

29147 
מריקה הלטינית המודרנית, מהעצמאות עד  מבוא לא

 היום
 שנתי 4 ד"ר קלאודיה קדר 

29150 
מסע אל הספרות   -ועד אלמודובר מסרוונטס 

 והתרבות הספרדית 
 ב' 2 רות פיין 'פרופ

 מבוא לחברה ולתרבות בספרד בת זמננו  29152
לדינה  א 'פרופ

 רודריגז -קינטנה
 'א 2

 חוג 
מס'  

 קורס
 סמסטר  ספר נ"ז מ שם המרצה  שם קורס

לימודים רוסיים  

 ולסלאוויים 

 מבוא לקולנוע הרוסי 26123
אלכסנדר   'פרופ

 קוליק 
 ב' 4

 מבוא לתרבות הרוסית  26140
אלכסנדר   'פרופ

 קוליק 
 א' 2

 חוג 
מס'  

 קורס
 סמסטר  מספר נ"ז  שם המרצה  שם קורס

ות  וספרשפה 

 גרמנית 

 א' 2 ל ד"ר אמיר אנג  19-18נית במאות  רות גרממבוא לספ 32214

 ב' 2 ר אמיר אנגל ד" 20-וה 19-ספרות גרמנית במאה ה 32215

 חוג 
מס'  

 קורס
 סמסטר  מספר נ"ז  שם המרצה  שם קורס

 לימודים קלאסיים
 א' 2 דנה שלו  'פרופ מבוא לתרבות הקלאסית: יוון 28218

 ב' 2 רינון יואב 'פרופ הקלאסית: רומאות מבוא לתרב 28219

 חוג 
מס'  

 קורס
 סמסטר  מספר נ"ז  המרצה שם   שם קורס

 44161 אנגלית 

 

 : ימי הביניים והרנסאנס 1היסטורית גישה 

  

 ב' 2 גליה בנזימן 'פרופ
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 חוג 
מס'  

 קורס
 סמסטר  מספר נ"ז  שם המרצה  שם קורס

 לימודים רומאניים 

 מבוא לספרויות רומאניות  45157
יארה  ק ד"ר

 קראדונה
 ב' 2

 ויות רומאניותמבוא לתרב 45158
ד"ר קיארה  

 ונהקראד
 א' 2

 חוג 
מס'  

 קורס
 סמסטר  מספר נ"ז  שם המרצה  שם קורס

 א' 3 איתן גרוסמן  'פרופ סוגיות יסוד בבלשנות  41010 בלשנות 

 חוג 
מס'  

 קורס
 סמסטר  מספר נ"ז  שם המרצה  שם קורס

 תולדות האמנות 

5316 
צרפתית   עכשווית א' : מהמהפכה הו אמנות מודרנית

 1900ועד 
 א' 2 גל ונטורה  'פרופ

5317 
  20מודרנית ועכשווית ב': מראשית המאה ה אמנות 

 ועד ימינו
 ב' 2 גל ונטורה  'פרופ

 חוג 
מס'  

 קורס
 סמסטר  מספר נ"ז  שם המרצה  שם קורס

 תולדות התאטרון 

 ב' 2 טמן ד"ר דיאגו רו מבוא ללימודי התאטרון והפרפורמנס 20115

20119 
הביניים ועד לעת  -ימיהתאטרון במערב מתולדות 

  החדשה
 א' 2 "ר עמרי סמיט ד

20120 
התאטרון בעת החדשה המאוחרת: מודרניזם  

 ואוונגרד
 א' 2 ד"ר דיאגו רוטמן 

20123 
תאטרון ופרפורמנס עכשוויים: פעולה, ניסיוניות  ,  

 התהוות
 ב' 2 ד"ר עירא אבנרי 

 א' 2 ר אולגה לויטן ד" ים: תורות ואמצעיםלילדתאטרון  20460

 20 -רון האמריקאי במאה ה משפחה ומשבר בתאט 20600
-מר ישעיהו בר

 יעקב 
 ב' 2

 חוג 
מס'  

 קורס
 סמסטר  מספר נ"ז  שם המרצה  שם קורס

 מוסיקולוגיה 
 ב' 4 פרופ יוסף מורי  הביניים-העת העתיקה וימי -תולדות המוסיקה  23120

 א' 4 רופ יוסף מורי פ רנסנס ובארוק -יקה המוסתולדות  23121
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 גפ"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:   •

  פן מצטבר למספררס ולא באושכר הלימוד לפי נקודות זכות הינו בנפרד לכל קו

 הקורסים.

 

 ות: להנח ותזכא

 .)יש לצרף אישור בוגר( הנחה 5% –רסיטה העברית בוגרי האוניב •

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

הנחה ) בכפוף להצגת תעודת שוחר  20% –האוניברסיטה העברית שוחרי  •

 אוניברסיטה(.

 

 

 הנחות  אין כפל                                                           
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 גפ"תש  -שומעים חופשיים  

 האוניברסיטה העברית בירושליםגמלאי)ת(  / טופס זקיפת שכר לעובד)ת( 

 

ת"ז         ,מלא(  _____________________ מ  )שםאני הח"

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 ים, העברית בירושל ( של האוניברסיטה עובד)ת( / גמלאי)ת  י הננימצהיר)ה( בזאת כ

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(   כשומע |__|__|__| |__|__|__|__|__|__ת"ז   __________________ , 

 . גפ"ית בירושלים לשנת הלימודים תש)ת(  לקורסים של האוניברסיטה העבר חופשי

 

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

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

ם  ) בני זוג וילדי_   ______בעל)ת( קירבה משפחתית  _____________ .2

 בלבד(. 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

  ______________ _____                                         ______________  _____     

 חתימה                תאריך                                                                                
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 גפ"תשיים שומעים חופש

 שור מרצה אי

 

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

 _______________________ -ת"ז 

 _______________________, שמספרו __________,  בקורס  להשתתף

 

                       

 המרצה:_______________  מתחתי                   

 

 

 גפ"תששיים שומעים חופ

 ישור מרצה א

 

 ,  ____________ב' ___מר/ג-ריני מאשר/ת לה

 _______________________ -ת"ז 

 שמספרו __________,  _____,להשתתף בקורס __________________

 

 

 חתימת המרצה:_______________ 
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 שומעים חופשיים   –טופס הרשמה 

                  גפ"תש דים מושנת הלי

 ם: פרטי הנרש 
 

         ז/נ       _____________________ _    ______________    ___________         

 שם פרטי                    מספר זהות                         מין    שם משפחה                           

 

_____   ______________________ _      ________      ________________ ____ 

 יישוב                              מיקוד               ם [                 מספר]מען למכתבי רחוב   

 

 _________________ _____________________      ________________   ______ 

 נוסף  טלפון       טלפון נייד                            טלפון בית                                     

 

____________________________ _________________     _____________ 

                                E-mail                                                    תאריך לידה 

 

   אני מבקש להירשם לקורסים הבאים : 

 

 קולטה פ סמסטר 
מס'  
 קורס

שם  
 הקורס 

שם  
 מרצה ה

 נ"ז
 וש דר

אישור  
 מרצה 

סכום 
 לתשלום 

 למילוי נציג 

  כן / לא       

  כן / לא       

  כן / לא       
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 הנחיות כניסה וחיפוש בשנתון האוניברסיטה 

 
 on.huji.ac.ilatttp://shnhכתובת האינטרנט של השנתון:   

 
 לולי" ת "חיפוש מימומלץ להיכנס ללשוני .1

 
 פוש ע"י בחירת פקולטה/ ביה"ס )לא חובה( לצמצם את מספר תוצאות החיניתן  .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
 ילבוס הקורס. בס

 
י הזנת מספרו בצד ימין רות לחיפוש ע"יימת גם אפש אם ידוע מספר הקורס, ק .5

 עלה.למ
 

 לסיום יש ללחוץ על "חפש" בתחתית העמוד 
 

 
 

 
 לבחור פקולטה, חוג ומסלול –כניות לימודים" ו *ניתן גם לחפש דרך לשונית "ת

 
 

 
 
 
 
 

http://shnaton.huji.ac.il/
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 טופס בקשת קוד וסיסמה למודל 

 

 _________ _______ __  שם פרטי באנגלית        _ ________ __ בעבריתשם פרטי  

 

 ________ ________   שם משפחה באנגלית   ___________ _ חה בעבריתשם משפ

 

 ____________________ : (ספרות כולל ספרת ביקורת 9) "זת

 

Email   ______________ _______ ____________@_ ______________ 

 

 __ ____________________________   טלפון סלולרי

 

 ליהם נרשמת: מספרי קורסים א 

 ___________ ________ 

_______________ ____ 

 ___________________ 

 ___________________ 

 

 

 .הפרטים המצוינים בטופס הינם חובה על מנת לקבל קוד למודל


