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 פרטי מידע לשמיעה חופשית

 שנה"ל תש"פ

 מידע כללי

האישית.  שומע חופשי הינו תלמיד שלא עבר הליך קבלה פורמלי לאוניברסיטה ונרשם לקורסים לפי בחירתו לצורך השכלתו

לימודי אינם בגדר דרישות אקדמיות. זכותו להשתמש בספריה, להגיש עבודות ולהשתתף בקורס כסטודנט רגיל ורשאי להיבחן 

 בקורסים אליהם הוא נרשם.

 ההרשמה כוללת כמה פעולות.

 חוברת זו באה להבהיר את סדר הפעולות.

 גרת שמיעה חופשית. ראה להלן.אם הנך סטודנט/ית ותיק/ה עליך לוודא את הכללים לרישום במס

 ימי הרישום לקורסים לשמיעה חופשית:

 03.10.2019 תש"פ ד' תשרי   חמישי יום 

 23.10.2019 תש"פ  כד' תשרי   רביעייום 

 ניתן להירשם לקורסים גם במועד מוקדם יותר, זאת בתנאי שהמחלקות הנוגעות בדבר תסכמנה לכך.

 

 יום ראשון ללימודים בשנה"ל תש"פ

 27.10.2019יום ראשון, כ"ח בתשרי תש"פ 

 

 לידיעתך!

מערכת שעות המכילה את האינפורמציה על הימים, שעות וקודי הקורסים השונים למחלקותיהם, ניתנת לצפייה באתר האינטרנט 

 www.biu.ac.ilשל אוניברסיטת בר אילן: 

 מהירים" המופיע בדף הבית. ניתן להיכנס גם דרך "קישורים

 . מדור תל"מ -טופס רישום ניתן להוריד באתר האוניברסיטה

 שוברי תשלום ניתן לקבל במחלקות הלימוד לאחר הרישום.

 

  

http://www.biu.ac.il/
https://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students-admin/news/tvps_shmyh_khvpshyt_lshnt_hlymvdym_tshp.pdf
https://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students-admin/news/tvps_shmyh_khvpshyt_lshnt_hlymvdym_tshp.pdf
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 דרישות כלליות

 .1חדר  404תל"מ, בניין כ"שומע חופשי" למדור תלמיד המבקש להירשם כשומע חופשי, יגיש בקשתו להתקבל א.   .1

אילן ולא סיים, יוענק סטטוס של "שומע -תלמיד שהיה רשום בעבר ללימודים לקראת תואר ראשון באוניברסיטת בר .ב

 חופשי" אך ורק על פי היתר של מדור הסטטוס.

 לתלמידי תואר שני ושלישי, יוענק סטטוס של "שומע חופשי" אך ורק על פי היתר של הוועדה לתואר  .ג

הנרשם במסגרת תכנית ברוקדייל או לימודי תעודה אינו רשאי להירשם במסגרת "שומע חופשי". תלמידים תלמיד  .ד

, צריכים לפנות למשרדי 55, המיועדת לנרשמים מעל גיל אילן ברוקדייל-לתכנית ברהמעוניינים להירשם לקורסים 

-03, פקס: 03-5357505, 03-5318590, קומת קרקע, טלפונים: 108נמצאים בפנימיית בנות א', בניין התכנית ה

5350171. 

"שומע חופשי" המבקש להפוך לסטודנט הלומד לקראת תואר אקדמי, יגיש בקשתו למדור לקבלת תלמידים )תואר  .2

ישום של כל שנה, ובקשתו תידון על פי ראשון( או לביה"ס ללימודים מתקדמים )תואר שני או שלישי(, בתאריכי הר

 הנהלים המקובלים בוועדות הקבלה.

אם וכאשר יתקבל, מי שהיה שומע חופשי, ללימודים לקראת תואר, תידון ההכרה בקורסים אותם למד על ידי מדור 

 הסטטוס או ביה"ס ללימודים מתקדמים תוך תיאום והסכמה עם המחלקות הנוגעות בדבר.

ניתן לקבל  פרטים נוספים שעות שנתיות בלבד. 2-לקורסים של תואר שני רשאי להירשם לשומע חופשי הנרשם  .3

 ביה"ס ללימודים מתקדמיםבמשרדי 

פשי" נרשם לקורסים אך ורק באישור היועץ המוסמך לכך במחלקה הנותנת את הקורס. הקורסים ללא אישור "שומע חו .4

 כנ"ל לא ייקלטו על ידי המחשב. 

( לכל היותר, שעות שנתיות 13עד שומע חופשי הנרשם לקורסים של תואר ראשון רשאי להירשם לתכנית חלקית ) .5

שעות והם מתבקשים להציג אישור מתאים על היותם בשנת  16 פרט למורים בשנת השתלמות, הרשאים ללמוד עד

 השתלמות.

 

  

https://www.biu.ac.il/Community/brookdale/
https://graduate-school.biu.ac.il/?utm_source=biu_site_links_homepage&utm_medium=link&utm_campaign=biu_site_advanced_studies
https://graduate-school.biu.ac.il/?utm_source=biu_site_links_homepage&utm_medium=link&utm_campaign=biu_site_advanced_studies
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 תהליך ההרשמה לשמיעה חופשית

 פרטיו האישיים בטופס ההרשמהעל התלמיד למלא את . "ממדור תלטופסי הרשמה ניתן להוריד מאתר האוניברסיטה  .א

 .צילום תעודת זהותולצרף 

יש לרשום את בטופס הרישום הנ"ל, יירשמו ויאושרו על ידי המחלקות השונות הקורסים שנבחרו על ידי התלמיד.  .ב

 מספר הקוד של הקורסים, התרגילים והמעבדות בהתאם להנחיות הכתובות בטופס הרישום לקורסים.

נא להקפיד לרשום את הקורסים של תואר ראשון בטבלה המופיעה בטופס ההרשמה בצד ימין ואת הקורסים של תואר 

 שני*/שלישי בטבלה המופיעה בטופס ההרשמה בצד שמאל תחת הכותרות המתאימות.

 אישור תכנית הלימודים וקליטת תכנית הלימודים במחשב: .ג

ם וקיבל את אישור המחלקות על טופס הרישום, עליו לחתום על לאחר שהתלמיד סיים את עריכת תכנית הלימודי

 התחייבות המודפסת על גבי טופס הרישום לקורסים.

 לא יטופל! -ת התלמיד וללא תאריךמטופס ללא חתי
המעיד על תשלום שכר הלימוד בהתאם לשעות שובר התשלום החתום על ידי הבנק,  את טופס הרישום עם העביריש ל .ד

 בטופס פניהשר אושרו על ידי המחלקה בחתימת היועץ, צילום העמוד הראשון של תעודת זהות שנרשמו בטופס וא

 לשם קליטת התכנית במחשב.

התשלום כשלעצמו אינו למדור תל"מ,  בטופס פניהבסוף התהליך את טופס הרישום לקורסים,  נא להקפיד להעביר

. רק קליטת הטופס במחשב על ידי מדור תל"מ מהווה את הרישום לקורסים וגורם להופעת שמך ברשימת מהווה רישום

 המשתתפים בקורסים השונים.

 לא יאוחר משבוע לאחר פתיחת שנת הלימודים.ו, מיד עם הרשמתךאת טופס ההרשמה ניתן למסור 

לו"ז  .לקורסים הנפתחים בסמסטר ב' ניתן להירשם בחופשת סמסטר א' ולא יאוחר מהשבוע הראשון לפתיחת סמסטר ב'

 אקדמי

< איפוס סיסמא למערכות מנוהלות --< קישורים מהירים --ור סיסמא יש להיכנס לאתר האוניברסיטהצעל מנת לי .ה

IDM. 

--< קישורים מהירים --. לאחר שיצרת סיסמא למערכת, עליך להיכנס בשנית לאתר האוניברסיטה לאתרמצ"ב קישור 

 בר, להקיש ת.ז. ואת הסיסמא שיצרת.-< מידע אישי לסטודנט אינ

 במסמך שנפתח יש לבחור בתפריט בצד ימין: מערכת שעות סטודנט רשימה.

 

רסים של תואר שני מחייב אישור של הועדה לתואר שני בביה"ס ללימודים מתקדמים, פרטי התקשורת ראה רישום לקו *

 .בעמ' קודם

 

  

https://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students-admin/news/tvps_shmyh_khvpshyt_lshnt_hlymvdym_tshp.pdf
https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/ReferenceToSecretairiat.aspx?TOPIC=37
https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/ReferenceToSecretairiat.aspx?TOPIC=37
https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/ReferenceToSecretairiat.aspx?TOPIC=37
https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/ReferenceToSecretairiat.aspx?TOPIC=37
https://www1.biu.ac.il/index.php?id=18627&pt=1&pid=839&level=4&cPath=5,839,18627
https://www1.biu.ac.il/index.php?id=18627&pt=1&pid=839&level=4&cPath=5,839,18627
https://www1.biu.ac.il/index.php?id=18627&pt=1&pid=839&level=4&cPath=5,839,18627
https://sspr.biu.ac.il/sspr/public/ActivateUser?pwmLocale=
https://sspr.biu.ac.il/sspr/public/ActivateUser?pwmLocale=
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 שכר לימוד לשנת הלימודים תש"פ

 .₪ 1,120 -)ש"ש(פרט לאנגלית שכר הלימוד לשעה שנתית* 

 .₪ 1975 - במחלקה לאנגלית שפה זרה )ש"ש(שכר לימוד לשעה שנתית * 

 

 ש"ש מחייב תשלום במזומן. 3רישום לעד  .1

כמפורט שאר התשלומים  ,כתשלום ראשון₪  3360ניתן לשלם בתשלומים.  שעות שנתיות 3-בהיקף שמעל ל רישום .2

 להלן:

 :עדלתשלום  :תשלום מס'

 15.11 שניתשלום 

 15.12 שלישיתשלום 

 15.2 רביעיתשלום 

 15.3 חמישיתשלום 

 15.4 שישי תשלום

 

 .שכר לימוד במחלקתלעשות א תשלומים יש ושבירורים בנ .3

 .באמצעות שובר התשלום המצ"ב ,בכל בנק, למעט בנק הדואראת התשלומים ניתן לשלם  .4

 י בגובה שכר הלימוד.והודעות על תשלומים נוספים יישלחו לנרשמים אם וכאשר יוחלט סופית על שינ .5

שעות שנתיות( וחריגים אחרים, ישלמו תשלום ראשון כפי  16שומעים חופשיים שהם מורים בשנת השתלמות )לומדים  .6

 שנקבע לעיל.

 כמפורט לעיל.תשלומים שאר ה

מורים בשנת השתלמות, אשר יציגו את הקבלות על תשלום שכר לימוד בקרן ההשתלמות, יקבלו החזר לפני תנאי הקרן. 

 יש לברר את תנאי ההחזר בקרן מראש, על ידי פניה למזכירות קרן ההשתלמות.

ר של שמיעה חופשית. מעבר לשעות מגובה מחי 50%-ש"ש יחוייבו ב 6תיכוניסטים שירשמו לקורסים עד היקף של  .7

 אלו יחוייב בתעריף מלא של שמיעה חופשית. התשלומים יהיו צמודים, כאמור לעיל.

 חובה לצרף את שובר התשלום הראשון, החתום על ידי הבנק, לטופס ההרשמה המוגש למדור תל"מ.

ביום ו' בין השעות  ,9:00-17:00ה' בין השעות -*, מרכז מידע פרונטלי בימים א'9392 עכמו כן, ניתן לפנות למוקד שמ"

8:30-12:00. 

 

 שכר הלימוד אינו מוחזר בשום מקרה. -בשמיעה חופשית בקיץ

 ש"ש בסמסטר אחד[ 2] או  סמסטרים 2-ש"ש ב 1* שעה שנתית = 

 

 ביטול לימודים

 .  בטופס פניהלמדור תל"מ  בכתבחייב להודיע על כך מיידית שומע חופשי המפסיק את לימודיו מסיבה כלשהי,  .א

 אי הודעה כנ"ל תחייב את התלמיד בתשלומי שכ"ל כמפורט להלן.

 .דמי הרשמה₪  100 יחוייב 10.11.2019תלמיד המודיע על ביטול הרשמתו עד  .ב

 , יחוייב בשכר לימוד מלא, גם אם לא השתתף בלימודים.10.11.2019-התלמיד המודיע על ביטול הרשמתו לאחר  .ג

   ההחזר הכספי ייעשה בשיק בלבד.

https://www1.biu.ac.il/tuition23
https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/ReferenceToSecretairiat.aspx?ID=86
https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/ReferenceToSecretairiat.aspx?ID=86
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 הרשמה לבנות שירות לאומי

בקורסים במסגרת  ניתן לשלב לימודים אקדמיים במסגרת השירות הלאומי. כל בת המשרתת בשירות לאומי רשאית להשתתף 

שמיעה חופשית, בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן. )לימודים אלה יוכרו על ידי האוניברסיטה לאחר תקופת השירות, כאשר 

 הלומדת תירשם כמקובל ותתקבל כסטודנטית מן המניין וזאת על פי נוהל הכרה בלימודים קודמים של מדור סטטוס(.

 בת שירות שנה א':

 במסגרת לימודי יסוד ביהדות או במדרשה לבנות.שני קורסים ביהדות, 

 בת שירות שנה ב':

קורסי בחירה ממחלקות אחרות,  2-קורסים ביהדות במסגרת לימודי יסוד ביהדות או במדרשה לבנות, ו 2עד ארבעה קורסים: 

 המאשרות שמיעה חופשית.

 ₪(. 1120)במקום ₪  550עלות שעה שנתית בלימודי יסוד וקורסי בחירה: 

 את הרישום יש לערוך בהתאם למועדי ההרשמה שצויינו לעיל.

 .במדור תל"מניתן להוריד באתר האוניברסיטה את טופס ההרשמה לשמיעה חופשית 

 צטייד ב:ביום ההרשמה יש לה

 צילום תעודת זהות .1

 אישור חתום על ידי הרכזת/המנחה בשירות הלאומי המאשרת לימודים .2

 סכום התשלום עבור קורס אחד. .3

 

 רישום לקורסים חופפים

הקורסים הנ"ל מתכנית הלימודים  בחלקם באותן השעות, יגרום לביטול תלמיד אשר יירשם לשני קורסים המתקיימים במלואם או

 שלו.

 

 בתכנית הלימודים שינויים

בקשות לשינויים בתכנית הלימודים לאחר קליטת טופס הקורסים הראשוני ניתן להגיש באמצעות "טופס שינויים", אותו ניתן 

 .01חדר  404לקבל במדור תל"מ, בניין 

במהלך שלושת השבועות  של הסמסטר הראשון. שלושת השבועות הראשוניםעל מגישי הבקשות להגיש בקשתם במהלך 

 עבור קורסים שמתחילים בסמסטר ב'. רקראשונים של סמסטר ב' ניתן להגיש בקשות לשינויים ה

העביר על הבקשות להיות מאושרות על ידי המחלקות הנוגעות בדבר על גבי טופס השינויים. את טופס השינויים המאושר יש ל

 .מדור תל"מל בטופס פניה

 יחוייב אוטומטית דרך מדור שכר לימוד.כל שינוי כרוך בתוספת תשלום עבור השינוי, 

 לאחר התאריך הנקוב לא ניתן יהיה לבטל רישום ולהחזיר שכר לימוד.

 תתקבלנה בקשות לשינויים של קורס אקדמי שנתי במהלך השנה.לא 

 לא ניתן לזכות בקורס נוסף או להחזיר תשלום בגין שביתה או מילואים או מחלת מרצה.

 !אינה מקנה כל זכותהיעדרות מהרצאות 

https://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students-admin/news/tvps_shmyh_khvpshyt_lshnt_hlymvdym_tshp.pdf
https://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students-admin/news/tvps_shmyh_khvpshyt_lshnt_hlymvdym_tshp.pdf
https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/ReferenceToSecretairiat.aspx?ID=86
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 בחינות ותוצאותיהן

 בתשלום כל שכ"ל שהתבקש.שומע חופשי רשאי להיבחן בקורסים אליהם נרשם. ההשתתפות בבחינות מותנית 

 שומע חופשי רשאי להבחן אך ורק בקורסים אליהם נרשם באופן רשמי.

 עליך לוודא היטב כי כל הקורסים שלמדת רשומים.

 לא תינתן כל אפשרות להיבחן בקורסים שלא נרשמת אליהם כדין.

 בר".-ידע אישי לסטודנט "אינאת תוצאות הבחינות ניתן לראות באתר האינטרנט של האוניברסיטה באמצעות מערכת מ

 ציון לא ייחשב לרשמי אם:

 הסטודנט לא נרשם לקורס. .1

 נבחן בקורס שלא השתתף בו או השתתפותו לא אושרה. .2

 

 דו"ח לימודים

ציונים ניתן להזמין  כל תלמיד שומע חופשי זכאי לקבל דוח לימודים מפורט תמורת תשלום ממדור הרשם. בקשות לקבלת גליון

באמצעות סיסמא דרך מידע אישי לסטודנט, תחת לשונית פניות מנהליות ואז הגשת בקשה לבחור בקטגוריה: דוחות לימודים 

 .www.biu.ac.ilטופס בקשה לגליון ציונים ניתן לקבל באתר האינטרנט של האוניברסיטה: ואישורים לתואר. 

 

 שימוש בשירותי הספריות באוניברסיטה

שומע חופשי זכאי, עם הצגת אישור על הרשמתו כשומע חופשי, לקבל את השירותים הניתנים על ידי מערכת הספריות 

 שבאוניברסיטה.

 

 ועדת משמעת

אחרי ההוראות בנדון התלמידים חייבים להקפיד על התנהגות ומשמעת ההולמת סטודנטים באוניברסיטה בעלת צביון דתי ולמלא 

זה המפורטות בתקנות השונות של האוניברסיטה. כעבירה על כללי המשמעת תיחשב )בין אם בוצעה בין כתלי האוניברסיטה או 

 מחוצה להם(:

 התנהגות הפוגעת בכבוד המוסד או במוסר הציבורי. .א

 פגיעה בשלטונות האוניברסיטה, מוריה, פקידיה ועובדיה ואי ציות להוראותיהם. .ב

 טעיית שלטונות האוניברסיטה, מוריה, פקידיה ועובדיה בידיעה כוזבת וכד'.ה .ג

הונאה בבחינה )העתקה, שיחה עם חבר בשעת הבחינה וכד'( או מעשה תרמית דומה )זיוף, השגת חתימות מורים בערמה  .ד

 וכד'(.

 פגיעה ברכוש האוניברסיטה. .ה

ועדת המשמעת המוסמכת להטיל עליו עונש או  שומע חופשי שעבר על אחד מכללי המשמעת הללו יובא לדין בפני

 עונשים שונים.

 

  

http://www.biu.ac.il/
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 שונות

האוניברסיטה תשתדל לקיים את שנת הלימודים האקדמית בהתאם ללוח הזמנים כמפורט בידיעוניה השונים )ראה להלן(. למרות 

והחופשות ו/או להכניס  זאת שומרת לעצמה האוניברסיטה את הזכות להאריך את שנת הלימודים או לשנות את מועד הסמסטרים

 כל שינוי אחר בלוח הזמנים של שנת הלימודים מכל סיבה, טכנית או אקדמית, לפי שיקול דעתה.

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מהסעיפים לעיל וזאת על פי החלטה של הגורמים המוסמכים והמופקדים 

 ים וכל הקשור בנושא שומע חופשי, יש לפנות למדור תל"מ.על הנושאים המוזכרים לעיל. לצורך בירורים שונ

 

 במדור תל"משעות קבלה 

 *.9392 ניתן לפנות באמצעות מדור שמ"ע

 רישום לקורסים במסגרת שמיעה חופשית נעשה בתיאום עם יועצי המחלקות השונות.

 .פקולטות ומחלקות

 

 בכל עניין. לסייענשמח 

 אנו מאחלים לך שנת לימודים מעניינת ופורייה.

 

 בברכה,

 מדור תל"מ

 שומעים חופשים

 

  

https://stuad.biu.ac.il/mador/talam
https://stuad.biu.ac.il/mador/talam
https://www1.biu.ac.il/faculties
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 היחידה לפיתוח מקצועי

 בית הספר לחינוך

 קורסי השתלמות והעשרה למורים ולציבור הרחב

 03-5318455/6טל/ 

 מקנים תואר אקדמי()הלימודים אינם 

היחידה לפיתוח מקצועי מקיימת באוניברסיטת בר אילן מגוון רחב של קורסים והשתלמויות הפותחים עולמות ידע מרתקים. 

 ההשתלמויות יועדות לעובדי הוראה, אוכלוסיות מתמחות ולקהל הרחב.

 לימודי תעודה

גישור, גישור משפחתי, הנחיית קבוצות, ייעוץ ארגוני, הכשרת מומחים להוראה מתקנת במתמטיקה ובשפה אנגלית, הוראת 

תרגום בביה"ס התיכון. תיאטרון פלייבק, בבליותרפיה, הכשרת מנחים התנהגותיים חינוכיים במערכת החינוך ובמשפחה, הכשרת 

ו', הכשרת מומחים להוראה מתקנת -רת מומחים להוראה מתקנת בכיתות א'מומחים להוראה מתקנת, מוכנות לכיתה א', הכש

, NLPלתלמידי חט"ב ותיכון, הכשרת מנחי יוגה צחוק, מאפשרים בשיטת העבודה של ביירון קייטי, מסלול הכשרת מטפלי 

 פסיכותרפיה לאנשי חינוך.

 לימודי תעודה -אימון

ים, הכשרת מאמנים אישיים ועסקיים, לימודים מתקדמים למאמנים: אימון אימון לפריצת דרך, הכשרת מאמנים אישיים וקבוצתי

 , כלים באימון ילדים, מאמני ביופידבק ונוירופידבק.ADHD-לבעלי לקויות למידה ו

 פיתוח אישי מקצועי

 תזונה נבונה וחינוך לאורח חיים בריא, קסם החוויה: התפתחות אישית ורוחנית באמצעות קלפים.

 תוח יצירות קולנוע, מטיילים בארץ ישראל, מולטימדיה, בניית אתרים."חיים בסרט": ני

 למידה מתוקשבת

 -פיתוח הזהות להעצמה אישית ולהעצמת מתבגרים, השינוי מתחיל במחשבה, פשוט להיות -קורסים מתוקשבים: בדרך לזהות

ון ולהיות בריא, קידום הבריאות לשיפור כדרך חיים, חכמת הקשיבות, דיאלוג מתבונן, לאכול נב ACT-יישום גישות הקשיבות וה

 מיתוסים מול עובדות, פרקי אבות. -הלמידה וההתנהגות, סמים

 רוב הקורסים מוכרים לגמול עובדי הוראה ולמורים בשנת שבתון.

המרצים ביחידה לפיתוח מקצועי הם מומחים בתחומם: חלקם מרצים מביה"ס לחינוך באוניברסיטה וחלקם ממוסדות אחרים 

 לה גבוהה.להשכ

 הקורסים מתקיימים בשעות הבוקר וחלקם בשעות אחה"צ בכל ימות השבוע.

 

 פרטים והרשמה:

צוות עובדי היחידה ישמח להעניק לך מירב תשומת הלב בבחירת הקורסים ועריכת תכנית ההשתלמות. לקבלת תכנית 

 לימודים )החל מחודש מאי(:

 5290002אוניברסיטת בר אילן, רמת גן היחידה לפיתוח מקצועי, ביה"ס לחינוך, 

 03-5349532פקס:   03-5318445טל' 

 http://www.pmbiu.co.il      infohish@biu.ac.ilפרטים נוספים והרשמה באתר היחידה: 

http://www.pmbiu.co.il/
mailto:infohish@biu.ac.il
mailto:infohish@biu.ac.il

