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פרופ’ מימי איזנשטדט נשיאת האוניברסיטה הפתוחה
פרופ’ שרה גורי רוזנבליט משנה לנשיא לעניינים אקדמיים
מנכ"ל האוניברסיטה הפתוחה
עמית שטרייט
מנהל מערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה
ליפז ויניצקי
צוות אסכולות
לימור בר און
אייל גריידי
תמר כץ
עידו אלקיים
נגה שר
אנסטסיה גלדישב
גליה קנר
טל אורטל
דוד בר־מאיר
נירית וינגרטן
אטי גינזבורג

מנהלת אסכולות ועורכת ראשית
מנהל תפעול ופרויקטים
מנהלת שלוחת לימודי הבוקר אסכולות תל אביב
קשרי לקוחות אסכולות
מנהלת תחום קולנוע ופיתוח עסקי
מנהלת מרכז מידע וקשרי לקוחות
מנהלת מחלקת שיווק לארגונים
מנהלת פרסום
מנהל כספים ,מערך לימודי החוץ
מנהלת שיווק ,מערך לימודי החוץ
מנהלת המחלקה להרשמה ,מערך לימודי החוץ

ועדת היגוי אקדמית
ד”ר יובל איילון ,יו”ר
ד”ר אור קרסין
ד”ר אריה נחמיאס

טופס הרשמה
את טופסי ההרשמה מכל השלוחות בארץ ניתן לשלוח אל
“אסכולות” — בית־הספר ללימודים רב־תחומיים ולתרבות הדעת
האוניברסיטה הפתוחה ,דרך האוניברסיטה  ,1ת"ד  808רעננה ,מיקוד 4353701
או באמצעות הפקס 09-9741474 :או בטלפון 1-700-700-169
פרטי הנרשם/נרשמת:
מספר זהות מלא ( 9ספרות)

שם פרטי

מס' אסמכתא
שם משפחה

כתובת ___________________________יישוב ____________________ מיקוד ___________
טל' _______________________________ נייד ___________________________________
כתובת דואר אלקטרוני _____________________________@_________________________
פרטי הקורס המבוקש (נא למלא בהתאם למפורט במידע על הקורס)

שם הקורס
		

מספר הקורס

מועד תחילת הלימודים

שכר לימוד

אופן התשלום:

הפקה :טל אורטל
גרפיקה :זאב פרל
התקנה והבאה לדפוס :ענבל מנליס

תשלום בכרטיס אשראי (ויזה ,לאומי קארד ,ישראכרט ,דיינרס ,אמריקן אקספרס)
מס' כרטיס אשראי:

משרדי אסכולות:
בית איילה שד’ בן־גוריון  ,13תל אביב
בימים ראשון-חמישי ,בשעות 03-5278504 ,15:00-9:00
אב הבית ניקולא קהוג’י

שם בעל/ת הכרטיס ______________________________ גמר תוקף הכרטיס ___________________

מוקד שירות ומכירות :ימים ראשון-חמישי בשעות 17:00-9:00
טל' ;1-700-700-169 :פקס09-9741474 :
דואר אלקטרוניascolot@openu.ac.il :
שירות מפגש חלופי :ניתן להודיע על היעדרות ממפגש

או לבקש מפגש חלופי בדואר אלקטרוניshibutz_ascolot@openu.ac.il :

האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים.

בית־ספר אסכולות פועל על מנת להנגיש את שירותיו לתלמידים בעלי מוגבלויות ו/או לקויות למידה.
		 סטודנטים הזקוקים להנגשות והתאמות בתהליך הלמידה ,מוזמנים לפנות למשרדי אסכולות.

מספר הזהות של בעל/ת הכרטיס __________________________________
אפשרויות תשלום (סמן  xלפי בחירתך)
בתשלומים ,כמפורט בחוברת זו
בתשלום אחד
לתשומת לב :במקרה של אי התאמה בין הסכום שהתלמיד/ה מציין/ת בטופס זה לבין שכר הלימוד הנדרש עבור
הקורס ,זכאית האוניברסיטה לגבות את הסכום המתאים על פי התקנות כפי שיפורסם מעת לעת.
תשלום בהמחאה/המחאות( :בהתאם לסעיף 2ב בהנחיות ההרשמה)
בהתחייבות של מקום העבודה( :בהתאם לסעיף 2ג בהנחיות ההרשמה) מס' ח"פ/ע"מ__________________
התאמות לאנשים עם מוגבלויות ו/או לקויות למידה

במידה והנך זקוק/ה להתאמות בשל מוגבלות או לקות למידה אנא סמן x

ואנו ניצור עמך קשר.

הצהרה והתחייבות
אני מצהיר בזאת כי קיבלתי מידע על הקורסים הנ”ל וכי ידוע לי כי ביטול הרשמתי ללימודים יחוייב בתשלום ,בשיעור התלוי
במועד קבלת הודעת הביטול בכתב ,הכל כמפורט בהנחיות ההרשמה וביטולה .אני מתחייב לקיים את תקנות האוניברסיטה
הפתוחה ,לרבות אלו שתיקבענה במהלך לימודי .אני מסכים כי בכל מקרה אני אחראי לתשלום שכר הלימוד ו/או כל תשלום אחר
לאוניברסיטה הפתוחה ,ואי־עמידה בתשלומי שכר הלימוד או בכל תשלום אחר לאוניברסיטה הפתוחה ,מצדי ו/או עבורי עשוי
למנוע ממני קבלת שירותים או תעודות מטעמה .כמו כן זכאית האוניברסיטה לזקוף כל תשלום שלי לחוב או חיוב שלי שטרם
שולם ,לפי שיקול דעתה .אם אעשה שימוש בכרטיס אשראי שאינו שלי ,אעשה זאת רק לאחר קבלת אישור מבעל הכרטיס.
חתימתי כאן מהווה אישור והסכמה להצהרה זו ולכל התנאים המפורטים בידיעון זה.
חתימה ____________________________
תאריך ___________
ימולא ע”י רושם באמצעות הטלפון:
הנרשם אישר שידועים לו הפרטים על הקורס והתנאים המחייבים אותו ,בכל הנוגע להרשמה וביטולה.
שם הרושם ________________  תאריך _________________ שעה _________________ חתימה _________________

ט

שם הרושם ______________ תאריך ____________

מ

שם המזין ______________ תאריך ____________

תלמידים יקרים,

סקרנות היא מנוע אדיר כוח.
היא מניעה אותנו קדימה והופכת אותנו ,יחיד כקולקטיב ,ליצורים התבוניים המיוחדים שאנחנו -
בני האדם.
בחוברת זו תמצאו סדרות דעת מתחומים רבים וקורסים ותיקים ומצליחים לצד חדשים ומרגשים.
כולם נועדו לעורר בכם את הרעב התמידי להעמקה וידע מחד גיסא ולהשביע את סקרנותכם מאידך.

תמר כץ
מנהלת קורסי בוקר
אסכולות תל אביב

לימור בר און
מנהלת אסכולות
ועורכת ראשית

על אספנית האמנות איילה
זקס־אברמוב ()2011—1912
איילה זקס־אברמוב ,ילידת ירושלים ,בת למשפחת
בן־טובים ,התחנכה בישראל ,בצרפת ובאנגליה .למדה
אמנות בארצות הברית ובקנדה ,ועבדה כאוצרת
במוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק .בתקופת מלחמת
העולם השנייה ,בעת שהותה באירופה ,נטלה על
עצמה תפקידי פיקוד ,התנדבות והצלה כפעילה
בעלייה ב ,וכקצינת קישור בכוחות בעלות הברית.
בתקופת שהותה בקנדה הייתה נשיאת "הדסה"
בטורונטו.
איילה זקס־אברמוב הייתה מומחית בהערכת יצירות
אמנות ,ושמה מתקשר בתודעה הישראלית לאמנות
ולתרבות במובן הנעלה ביותר .בזכות חוש ההתבוננות
ויכולת ההבחנה בכשרונות צעירים בנתה לעצמה
איילה זקס־אברמוב אוסף יצירות נדיר וחובק עולם.
יחד עם סם זקס החליטה להקדיש את אוצרות
האמנות שברשותה לציבור הרחב ,ואף תרמה את בית
איילה לאוניברסיטה הפתוחה.
רבים מקורסי הבוקר של אסכולות בתל אביב
מתקיימים בבית איילה .תרומה זו מצטרפת לרשימה
ארוכה של ציוני דרך אשר הקימה איילה ברחבי
הארץ בתחומי המוזיאולוגיה ,המדע והאמנות,
וביניהם — המוזיאון לארכיאולוגיה באיילת השחר,
אגפים לתערוכות ולתצוגות במוזיאון ישראל ובמוזיאון
תל אביב ,ספרייה בהיברו יוניון קולג' בירושלים,
וכן קתדרה להיסטוריה של האמנות באוניברסיטה
העברית ,וקתדרה לגיאופיסיקה במכון ויצמן למדע
ברחובות.

על "בית איילה"
בניין זה ,המצטיין בייחודיותו ,נבנה בתחילת שנות
ה־ 50של המאה ה־ 20בסגנון האדריכלות הבינלאומית.
"מצד אחד יש בו פשטות פונקציונלית ,אך מצד
אחר יש בו שפה פיוטית ומגוונת יותר ,והן מעניקות
לו סממנים מקומיים הנובעים מהאקלים התרבותי
והפיסי של המקום" ,מסבירה האדריכלית עדה כרמי־
מלמד ,בתו של האדריכל דב כרמי ,שתיכנן את הבית.
צייר :יוסף זריצקי

תוכן עניינים
אמנות ,קולנוע ומוסיקה
			
ארוטיקה ומיניות באמנות
			
אמנים יהודים בעידן המודרני
			
אמנות נוצרית גותית
			
אמנות הרנסנס
			
אופרה? לא מה שחשבת
			
הסיפור שאינו נגמר  -על נשים וגברים
על סטריאוטיפים ודעות קדומות 			
			
שיאי המוסיקה הקלאסית
			
טרום בכורה בקולנוע
			
החיים בעידן ה"פוסט־אמת"

8
9
10
11
12
14
15
16
17
19

ספרות ,תנ"ך ופילוסופיה
המיטב  -ספרות ושירה עברית
המיטב  -ספרות ופרוזה עולמית
פוליטיקה ,שלטון ומשטר
פילוסופיה וקבלה

			
			
			
			

22
23
24
25

מדע וחקר התרבות
פותר החלומות
ה ,DNA-מולקולת החיים
לסוף העולם ובחזרה

			
			
			

28
29
31

אקטואליה ומזרח תיכון
איראן  -מציאות גיאופוליטית חדשה?			
מצרים  40 -שנה להסכם השלום 			
ישראל הצעירה :הפרשות המסעירות			
 900שנים של צמתים היסטוריים 			
			
בין שתי מלחמות
			
צרפת  -משבטים לעם
			
צרפת  -ממלוכה לרפובליקה
		
שתי הקוריאות

34
35
36
38
39
40
41
42

סדנאות
אנגלית  -מתקדמים
סדנת כתיבה יוצרת

44
45

הנחיות הרשמה ותשלום שכר הלימוד
טופס הרשמה

			
			

46
49

סמסטר א
חמישי
רביעי
שלישי
שני
ראשון
11:00-9:30
11:00-9:30
11:00-9:30
11:00-9:30
11:00-9:30
הסיפור
ארוטיקה
המיטב -
שאינו נגמר
אופרה? לא
ומיניות
ספרות ושירה
שתי הקוריאות
נשים וגברים
מה שחשבת
גליה דור
באמנות
עברית
מרב ברק
בקולנוע
עמ׳ 42
יונתן הירשפלד
גורי
יעל
עמ׳ 12
עמ׳ 22

12:00-10:30
 900שנה
של צמתיים
היסטוריים
ד"ר יצחק נוי
עמ׳ 38

רחל אסתרקין

עמ׳ 8

13:00-10:00

11:30-10:00

טרום-בכורה
בקולנוע
פרופ' עוזי רבי
איראן

מרצים שונים

עמ׳ 34

13:00-11:30

13:00-10:00

עמ׳ 40

עמ׳ 45

עמ׳ 17

פרויד

13:00-11:30

פוליטיקה,
שלטון ומשטר

11:00-9:30

ישראל
הצעירה

עופר אדרת
עמ׳ 36

אבשלום קאפח
עמ׳ 24

12:30-11:00
אנגלית -
מתקדמים
פרויד

עמ׳ 44

13:00-11:30

12:00-10:30

עמ׳ 28

13:00-11:30
לסוף העולם
ובחזרה
דנדן בולוטין
עמ׳ 31

קורסים המתקיימים בבית איילה
קורסים המתקיימים בסינמטק תל אביב

מרצים שונים
עמ׳ 17

ד"ר אפרת שטרן ד"ר הנרי אונגר
עמ׳ 10

עמ׳ 19

13:00-11:30

12:00-10:30

פילוסופיה
וקבלה

טרום-בכורה
בקולנוע

ד"ר נדין שנקר
עמ׳ 25

12:00-10:30

עומר שומרוני פרופ' ידידה גפני
עמ׳ 16

11:30-10:00

אמנות נוצרית החיים בעידן
ה"פוסט־אמת"
גותית

13:00-11:30
פותר
ה,DNA-
שיאי המוסיקה
החלומות
פרופ' אבשלום הקלאסית מולקולת החיים
אליצור

טרום-בכורה
בקולנוע

עמ׳ 14

12:30-11:00
אנגלית-
סדנת כתיבה
צרפת -
מתקדמים
יוצרת
משבטים לעם
יהודית (שרי) אלון קליבנוב אילןשיינפלד יהודית (שרי)
עמ׳ 44

שישי
12:30-9:30

עמ׳ 29

מרצים שונים
עמ׳ 17

סמסטר ב
ראשון
11:00-9:30

שני
11:00-9:30

שלישי
11:00-9:30

רביעי
11:00-9:30

המיטב -
אופרה? לא אמנים יהודים
ופרוזה
ספרות
מה שחשבת בעידן המודרני
מירי
עולמית
קרימולובסקי עופר אדרת
מרב ברק
יעל גורי
ישראל
הצעירה

עמ׳ 23

עמ׳ 12

12:00-10:30
בין שתי
מלחמות

13:00-10:00
סדנת כתיבה
יוצרת

ד"ר יצחק נוי
עמ׳ 39

מצרים

רחל אסתרקין
עמ׳ 15

אמנות הרנסנס

ד"ר אפרת שטרן
עמ׳ 11

עמ׳ 45

11:30-10:00

על
סטריאוטיפים
ודעות קדומות
12:00-10:30

אילןשיינפלד

12:30-11:00
אנגלית-
מתקדמים

12:30-11:00
אנגלית -
מתקדמים

פרופ' עוזי רבי יהודית (שרי)
עמ׳ 35
פרויד

יהודית (שרי)
פרויד

עמ׳ 44

עמ׳ 44

13:00-11:30 13:00-11:30
צרפת –
פוליטיקה,
ממלוכה
שלטון ומשטר
אבשלום קאפח לרפובליקה
עמ׳ 24

עמ׳ 9

עמ׳ 36

חמישי
11:00-9:30

שישי

אלון קליבנוב
עמ׳ 41

13:00-11:30

13:00-11:30

שיאי המוסיקה
הקלאסית

פילוסופיה
וקבלה

עמ׳ 16

עמ׳ 25

עומר שומרוני

ד"ר נדין שנקר

ה%נ 0ח ה2

בהרשמה לקורס השני

הזול מביניהם * אין כפל הנחות

רחל אסתרקין

ד"ר
אפרת שטרן

מירי קרימולובסקי

מרב ברק

עומר שומרוני

יונתן הירשפלד

ד"ר
הנרי אונגר

20%
ה נ ח ה

בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם * אין כפל הנחות

ארוטיקה ומיניות באמנות
יונתן הירשפלד
עמ' 8

אמנים יהודים בעידן המודרני
מירי קרימולובסקי
עמ' 9

אמנות נוצרית גותית
ד"ר אפרת שטרן
עמ' 10

אמנות הרנסנס
ד"ר אפרת שטרן
עמ' 11

אופרה? לא מה שחשבת
מרב ברק
עמ' 12

הסיפור שאינו נגמר -
נשים וגברים בקולנוע
רחל אסתרקין
עמ' 14

על סטריאוטיפים ודעות קדומות
רחל אסתרקין
עמ' 15

שיאי המוסיקה הקלאסית
עומר שומרוני
עמ' 16

אמנות ,קולנוע
ומוסיקה

טרום בכורה בקולנוע
מרצים שונים
עמ' 17

החיים בעידן הפוסט־אמת
ד"ר הנרי אונגר
עמ' 23

ארוטיקה ומיניות
באמנות
יונתן הירשפלד ,צייר ,אוצר ,וכותב על אמנות

ימי שלישי  ,11:00-9:30בית איילה ,שד' בן גוריון  ,13תל אביב
נעסוק בחוט המקשר בין תרבויות ועולמות שונים ביחס לארוטיקה ולמיניות:
בפן הדתי ,הפוליטי והפסיכולוגי של התשוקה וביטוייה האסתטיים.
 29.10.19אמנות בעת העתיקה
מהכדים הארוטיים ויחסם
לדמוקרטיה של פריקלס ועד לזימה
הפרועה של רומא הקיסרית
5.11.19

הרנסנס
זרם פוליטי אמנותי ופילוסופי עם
היבטים ארוטיים ראויים לציון

 12.11.19הבארוק
מהארוס של קאראווג'יו ועד
האקסטזה של ברניני
3.12.19

הרוקוקו
סקס כחתרנות פוליטית

 10.12.19המאה ה־19
מהעירום של גויה ועד הטאבו של
קורבה
 17.12.19מודרניזם
מהארוס של פיקאסו ועד הצינה
המינית של וורהול
14.1.20

אמנות עכשווית
על פרובוקטיביות אצל ג'ף קונס ,ג'ון
קארין ואחרים

4.2.20

יהדות וציונות

ה%נ 0ח ה2

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש
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אמנים יהודים
בעידן המודרני

מירי קרימולובסקי ,אוצרת ,היסטוריונית ומבקרת אמנות
ימי שלישי  ,11:00-9:30בית איילה ,שד' בן גוריון  ,13תל אביב
המאה ה 20-רבת התהפוכות שימשה כר נרחב לביטוי אמנותי של אמנים רבים ופורצי דרך .האמנים
היהודים היו חלק חשוב ומשמעותי בתנועות אלה והותירו חותם מיוחד .בסדרה זו נבחן את יצירתם.
25.2.20

משפחת קאמיל פיסרו אחד
ממייסדי תנועת האמיפרסיוניזם
והנאו-אימפרסיוניזם

3.3.20

פולין האחים גוטליב ושמואל
הירשנבג

17.3.20

גרמניה ממקס ליברמן ועד לסר
אורי

21.4.20

אסכולת פאריס ממודלייני ועד
סוטין

12.5.20

מארק שאגאל חלומות פורחים
באוויר

19.5.20

הדאדיסטים היהודים – לשנות את
העולם

26.5.20

מאן ריי בנו של החייט היהודי

2.6.20

כוכבים עולמיים אניש קאפור
וויליאם קנטרידג'

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 640ש״ח

 675ש״ח

 675ש״ח

 715ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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אמנות נוצרית וגותית
ד"ר אפרת שטרן ,אוניברסיטת תל אביב

ימי חמישי  ,12:00-10:30סינמטק תל אביב ,רח’ שפרינצק 2
בעקבות קריסתה של האימפריה הרומית ,עברה אירופה טלטלה חברתית ודתית אדירה,
שעתידה לעצב את דמותה של החברה המערבית עד ימינו.
 31.10.19רצח "בשידור חי" – האמפיתיאטרון
הרומי

 19.12.19אמנות באימפריה הביזנטית
2.1.20

האמנות בחצרו של קארל הגדול –
האנאלפבית הנאור

 21.11.19מוזיקה נוצרית מוקדמת – השירה
הגרגוריאנית

16.1.20

"מ בצרי האלוהים" – הפיסול
ִ
והאדריכלות בתקופת הרומנֶ סק

 28.11.19א מ נ ו ת מ ח ת ר ת י ת – צ י ו ר י
הקטקומבות

23.1.20

סיפורן של הקתדרלות הגדולות –
האמנות בתקופה הגֹוטית

 12.12.19סימבוליקה קדושה  -איך מפענחים
אמנות נוצרית?

30.1.20

המקרה של ליידי גודייבה – "נציבת
קבילֹות הציבור"

 14.11.19האמנות של תקופת החושך

ה%נ 0ח ה2

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש
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עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת
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אמנות הרנסנס
ד"ר אפרת שטרן ,אוניברסיטת תל אביב

ימי חמישי  ,12:00-10:30סינמטק תל אביב ,רח’ שפרינצק 2
העיר פירנצה הופכת למרכז תרבותי משגשג ,מעין גירסה חדשה של אתונה הקלאסית.
הוגי דיעות כותבים סאטירות על שחיתותם של אצילים ,וברחבי אירופה נשמעים קולות
המדברים "על כבוד האדם".
5.3.20

הּולדת האדם החדש
"שם הוֶ רד" ,או ֶ

7.5.20

19.3.20

"האיש שהתיר את לשונה של
האמנות" – על ציוריו המהפכניים
של ג'וטו

אהבה גנובה – מכתבי אבלאר
ואלואיז

14.5.20

משפחת מדיצ'י – על הקשר בין הֹון
וסגנון

26.3.20

המגיפה השחורה מוטיב של מחול
המוות

4.6.20

גילוי הפרספקטיבה – האדריכל
ששינה את פנֵ י הציור

2.4.20

משירי קודש לשירי זימה – על
המוסיקה של ימי הביניים והרנסנס

11.6.20

שיבתּה של
הנשים של בוטיצ'לי – ָ
המיתולוגיה היוונית

23.4.20

ה"דקאמרון" של בוקאצ'ו – שיר
ַהלל לנעורים ַוליצרים ,בעיצומה של
מגיפה קטלנית

25.6.20

צילומי 400 ,שנה לפני המצאת
ִ
ציור
המצלמה – על האחים ואן אייק

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 675ש״ח
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אופרה? לא מה שחשבת
מרב ברק ,חוקרת אופרה

ימי שני  ,11:00-9:30בית איילה ,שד' בן גוריון  ,13תל אביב
סדרת הרצאות החושפת את האופרה בתור אמנות רב תחומית המאגדת בתוכה את
האמנויות כולן :ספרות ,מוזיקה ,תיאטרון ,מחול והאמנויות הפלסטיות .ההרצאות מציגות
את האופרה בגובה האזניים ותוך התייחסות להיבטים של היסטוריה ,פוליטיקה ,מגדר,
תרבויות ועוד .לחובבי ולחוששי אופרה.

סמסטר א
4.11.19

אופרה מהסרטים  -הכרות ראשונית עם
עולם האופרה באמצעות סרטי קולנוע
פופולריים.

 11.11.19אופרה ,פוליטיקה ואקטואליה -
פרשנויות פוליטיות של אופרה בסרטי
קולנוע.

2.12.19

אופרה וספרות  -ה"רווח" וה"הפסד"
שבמעבר ממדיום אחד לאחר.

 16.12.19חליל הקסם של מוצרט  -ניתוח היצירה
דרך משקפיים חדשים ,המקשרים את
תכניה לתקופה ההיסטורית בה נכתבה.
 30.12.19קול ההתחלות  -צמיחתה של האופרה
בסוף תקופת הרנסנס באיטליה.

 18.11.19הנשים גיבורות האופרה  -הרצאה
מרתקת על כוחן המוזיקלי והדרמתי של
נשים באופרה.

6.1.20

 25.11.19אופרה בין מזרח למערב  -על משיכתם
של מלחיני האופרה לצלילים וניחוחות
של המזרח.

מוצרט ,ילד פלא  -אופרות הילדות הן
התשתית לשפה האופראית המהפכנית
שעתיד מוצרט לגבש בבגרותו.

20.1.20

המהפכה של מוצרט  -האופרה
"דון ג'ובני" נחשבת לפסגת יצירתו
האופראית של מוצרט.

27.1.20

זמרי האופרה הגדולים  -הביצועים
היפים ביותר של הזמרים הגדולים
מהמאות ה־ 20וה־.21

ה%נ 0ח ה2

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש
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אופרה? לא מה שחשבת
מרב ברק ,חוקרת אופרה

ימי שני  ,11:00-9:30בית איילה ,שד' בן גוריון  ,13תל אביב

סמסטר ב
25.5.20

טורנדוט מאת פוצ'יני אשר שילב
יסודות של אופרה איטלקית עם
מאפיינים של אופרה סינית ,לכדי
יצירת ענק

1.6.20

שערוריית כרמן האופרה כרמן היתה
לשערוריה ,כאשר הוצגה לראשונה
במאה התשע עשרה ,בפריס ,לימים
הפכה לאופרה המבוצעת בעולם.
פלטיאה ,ראמו האופרה של ז'אן
פיליפ ראמו היא חגיגה של בארוק
צרפתי .אופרת בלט קלה לשמיעה
ומענגת לעין ,בהפקה פנטסטית.
האי המכושף הפקה מיוחדת של
"המטרופוליטן אופרה" בניו יורק,
בה שובצו קטעי אופרה של מבחר
מלחינים מתקופת הבארוק ,לכדי
יצירה אחת ,המבוססת על המחזה
"הסערה" מאת שיקספיר.

2.3.20

קאלאס לנצח סיפור חייה האופראי
והבלתי יאמן של הדיווה הגדולה
מכולן  ,מריה קאלאס

9.3.20

לה צ'נרנטולה (סינדרלה) ,רוסיני
סיפור סינדרלה ,אבל ממש לא מה
שחשבתם .אופרה מפתיעה וכמעט
פמיניסטית .מבית היוצר של אשף
האופרות הקומיות – ג'ואקינו רוסיני.

30.3.20

טוסקה ,פוצ'יני ביצירה ריאליסטית,
פוליטית ודרמתית עוסק פוצ'יני
ברומא של שנת  1800הנאבקת תחת
השלטון האלים.

8.6.20

20.4.20

תזמורת בחולות סיפורו של ברוניסלב
הוברמן ,יליד פולין ,כנר מחונן ,על
זכותם של יהודים לחיות ,ועל חובתם
של נגנים יהודים להמשיך ולנגן

15.6.20

11.5.20

לה טרוויאטה מארי דיפלסי,
הקורטיזנה (יצאנית) מן המאה ה־,19
שמתה בנסיבות טרגיות ,התפרסמה
בעיקר בדמותה של ויולטה באופרה.

18.5.20

רומיאו ויוליה על בימת האופרה
סיפורם המיתולוגי של זוג האוהבים
מורונה עובד לאינספור יצירות
מוסיקליות .ההרצאה כוללת שלושה
עיבודים בגרסאות הצרפתית,
האיטלקית והאמריקאית.
תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 660ש״ח
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הסיפור שאינו נגמר
נשים וגברים בקולנוע

רחל אסתרקין ,חוקרת קולנוע ,מומחית לרב תרבותיות ומגדר בקולנוע
ימי חמישי  ,11:00–9:30בית איילה ,שד' בן גוריון  ,13תל אביב
מיניות ,זוגיות ,רומנטיקה ונישואים אינם מושגים מוחלטים כפי שנדמה לנו והם משתנים
בהתאם לתקופה ולמקום .במסע מרתק אל צמתים חשובים בהיסטוריה נגלה מה השתנה,
ולמה זה כבר לא פוליטיקלי קורקט ,לשאול זכר או נקבה?
 14.11.19מבט אל העבר
כשהכנסיה והמלוכה שלטו בזוגיות
ובמשפחה ,והסדר היה קבוע ויציב

 19.12.19המלחמה הגדולה
שוברים את הכלים :משחק חדש בין
גזעים ובין המינים.

 21.11.19רוחות של שינוי
על הנאורות והשפעתה על החברה
בגדול ועל המשפחה בקטן

2.1.20

 28.11.19המהפיכה הצרפתית והעולם החדש
שויון אחווה וחירות  ,לא רק לגברים
ולבנים ,ניצנים של עולם חדש

מלחמת העולם השניה
האופוריה שבין שתי המלחמות
והנפילה מחדש .מה זה עושה
לזוגיות?

9.1.20

 12.12.19המהפיכה התעשייתית
טכנולוגיה ומדע הופכים לאלוהים
החדש במקביל לפריחת הרומנטיקה

המלחמה הקרה והשקר הגדול
שנות החמישים :הקשר בין כלכלה
פוליטיקה והחזרה אל השמרנות

16.1.20

המצאת הגלולה והמיני
תנועת המרי ותרבות הנגד של
שנות ה־ 60משנות את העולם ,את
המשפחה ואת הערכים

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת
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על סטריאוטיפים
ודעות קדומות

רחל אסתרקין ,חוקרת קולנוע ,מומחית לרב תרבותיות ומגדר בקולנוע
ימי חמישי  ,11:00–9:30בית איילה ,שד' בן גוריון  ,13תל אביב

גלובליזציה ,הגירה מסיבית ,שליטה מוחלטת של תרבות הצריכה והמסכים ,הדתה הולכת
ומתחזקת ,אובדן הילדות ,פריחת הגיל השלישי .כל אלה ואחרים משנים בקצב מהיר את
התפיסות שלנו את עצמנו ואת מי שקדמו לנו.
12.3.20

סוד הקסם ההוליוודי
מולדת ה ME TOO -גלגולה ומלחמת
החורמה בה

23.4.20

גלובליזציה ורב תרבותיות
משפחות מסביב לעולם בצל
הגלובליזציה .מה זה עושה לנו?

26.3.20

גברים בורוד
המטרוסכסואל ,תולדה של גבריות
במשבר

7.5.20

בין דימוי גוף לקפיטליזם
מיתוס היופי וכיצד הוא מניע את
תעשיית היופי

2.4.20

חמישים גוונים של זהות
פריחתן של משפחות אלטרנטיביות

14.5.20

16.4.20

קריירה ומשפחה
קריירה ,יצירה ,וכסף בקונפליקט עם
זוגיות והורות.

מזרח הוא מזרח
התנגשויות מהסוג התרבותי
והשפעתן על נשים ,גברים וילדים

21.6.20

יפה הבלורית והתואר
על ציונות ומאצ'ואיזם ,והעדרו של
הקול הנשי.

ה%נ 0ח ה2

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 640ש״ח

 675ש״ח

 675ש״ח

 715ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית

בהרשמה לקורס השני

הזול מביניהם * אין כפל הנחות

 1-700 -700 -169׀
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שיאי המוסיקה הקלאסית
עומר שומרוני ,מבקר מוסיקה קלאסית ומרצה באוניברסיטת תל אביב
ימי רביעי  ,13:00-11:30בית איילה ,שד' בן גוריון  ,13תל אביב
מפגש חוויתי עם מבחר מהיצירות הגדולות של המוסיקה הקלאסית ,במטרה להעמיק את
ההיכרות איתן ואת ההבנה של המבנים והצורות המוסיקליות שלהן .הקורס כולל צפייה
מודרכת בדוגמאות מהפקות מצולמות מרהיבות של גדולי הסולנים ,התזמורות והמנצחים.
הקורס אינו דורש ידע מוסיקלי מוקדם.
סמסטר ב

סמסטר א

4.3.20

באך  -קנטטה 106

6.11.19

 13.11.19מהלר  -סימפוניה מספר 2
(מפגש )2

18.3.20

גרשווין  -מ"אמריקאי בפאריז" עד
ל"רפסודיה בנוסח בלוז"

 20.11.19באך " -מתיאוס פסיון"

25.3.20

 27.11.19ברוך ( -)Bruchהקונצ'רטו לכינור
ו"קול נדרי"

דבוז'אק  -האופרה "רוסאלקה"
()Rusalka

1.4.20

דבוז'אק  -האופרה "רוסאלקה"
(( )Rusalkaמפגש )2

22.4.20

ניקולאי רימסקי  -קורסקוב -
"שחרזאדה"

6.5.20

צ'ייקובסקי  -הטריו לפסנתר
ב  -לה מינור

1.1.20

ראוול
קונצ'רטו לפסנתר בסול מז'ור

13.5.20

בטהובן  -שירים סקוטיים

20.5.20

8.1.20

בחזרה אל שלושת הטנורים
שירים אמנותיים נבחרים

סן־סנס  -קונצ'רטו לפסנתר
מספר 2

27.5.20

טלמאן  -הקנטטה "ואתה ,דניאל"

15.1.20

היידן
קונצ'רטו לפסנתר מספר 11

3.6.20

ברוקנר  -סימפוניה מספר 7

4.12.19

מהלר  -סימפוניה מספר 2

דוניצטי  -האופרה "בת הגדוד"

 11.12.19דוניצטי
האופרה "בת הגדוד" (מפגש )2
 18.12.19מוצרט
קונצ'רטו לפסנתר מספר 24

ה%נ 0ח ה2

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 660ש״ח

 695ש״ח

 695ש״ח

 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית

בהרשמה לקורס השני

הזול מביניהם * אין כפל הנחות

שכר הלימוד הינו לכל סמסטר
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טרום־בכורה בקולנוע
יועץ אמנותי :יהודה סתיו

סינמטק תל אביב ,רח’ שפרינצק 2
הזדמנות חד פעמית להצטרף למועדון טרוםֿבכורה בקולנוע של אסכולות .סדרת מפגשים
חודשיים ,שבה תצפו לפני כולם ,במיטב הסרטים ותשמעו את טובי המרצים .מידע אודות
הסרט שיוקרן וההרצאה ישלח אליכם כ־ 48שעות טרם המפגש
ימי שני 10:00
20.1.20 | 16.12.19 | 25.11.19 | 28.10.19
15.6.20 | 18.5.20 | 23.3.20 | 17.2.20
ימי שישי10:30 ,9:30 ,
21.2.20 | 24.1.20 | 20.12.19 | 29.11.18 | 1.11.19
12.6.20 | 15.5.20 | 27.3.20

מתוך הסרט "החיוך האטרוסקי" | בימאים :מיכל ברזיס ועודד בן נון

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 680ש״ח

 720ש״ח

 720ש״ח

 760ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים

 1-700 -700 -169׀
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קורסים חדשים בתל אביב
ארוטיקה ומיניות
באמנות
יונתן הירשפלד
עמ' 8

ספרות ושירה עברית
יעל גורי
עמ' 22

אמנים יהודים בעידן המודרני

אופרה?
לא מה שחשבת

לסוף עולם בחזרה

ישראל הצעירה:
הפרשות המסעירות

מירי קרימולובסקי
עמ' 9

דנדן בולוטין
עמ' 31

מרב ברק
עמ' 12

עפר אדרת
עמ' 36

החיים בעידן ה"פוסט־אמת"
קולנוע פוסט־מודרני

ד"ר הנרי אונגר ,אוניברסיטת תל אביב
ימי שישי  ,11:30-10:00סינמטק תל אביב ,שפרינצק 2
חשבו על טראמפ :אין אמת ,אין שקר ,אין עובדות ,אין לוגיקה והמציאות היא "אייטם" של
חרושת הפייק ניוז .טראמפ לא המציא כלום .אלו עקרונות הפוסטמודרניזם ,שהשתלטו על
הפילוסופיה בשנות השבעים של המאה העשרים .עקרונות אלה השפיעו על תשיית הקולנוע
ועל עבודותיהם של גאונים פרובוקטיביים ,כגון אלמדובר ,טרנטינו ,לינץ' סטון ,והאחים כהן.
ד"ר אונגר יוצא בעקבות הקסם הפוסטמודרני ביצירות המופת המוזרות והמאתגרות של זמננו.
 15.11.19כשהאמת משקרת:
פוסטמודרניזם ,מהו?

6.3.20

אמריקן ביוטי
(סם מנדז)1999 ,

 13.12.19מה עשיתי שזה מגיע לי?
(אלמודובר)1984 ,

3.4.20

סינקדוכה ניו־יורק
(צ'רלי קאופמן)2008 ,

10.1.20

רוצחים מלידה
(אוליבר סטון)1994 ,

8.5.20

ממנטו
(כריסטופר נולן)2000 ,

7.2.20

ממזרים חסרי כבוד
(טרנטינו)2009 ,

19.6.20

פורסט גאמפ
(רוברט זמקיס)1994 ,

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 690ש״ח

 730ש״ח

 730ש״ח

 770ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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ד"ר
נדין שנקר

יעל גורי

אבשלום קאפח

20%
ה נ ח ה

בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם * אין כפל הנחות

המיטב – ספרות ושירה עברית
יעל גורי
עמ' 22

ספרות ,תנ"ך
ופילוסופיה

המיטב – ספרות ופרוזה עולמית
יעל גורי
עמ' 23

פוליטיקה ,שלטון ומשטר
אבשלום קאפח
עמ' 24

פילוסופיה וקבלה
ד"ר נדין שנקר
עמ' 25

המיטב  -ספרות
ושירה עברית

יעל גורי ,מרצה לספרות ומומחית לספרות השוואתית
ימי ראשון  ,11:00-9:30בית איילה ,שד' בן גוריון  ,13תל אביב

נפגוש את המוכר שהוא חדש תמיד וטעמים זרים שהמפגש איתם יעשיר את עולמנו.
סדרת מפגשים מרתקת על יצירות מופת בספרות ובשירה בה נפגש עם מיטב היוצרים
העבריים ונלמד מיצירתם.
3.11.19

"מיכל ,אחות רחוקה! לא ניתק חוט
הדורות" עיון בשירה עברית ויחסיה
המורכבים והנפלאים עם התנ"ך

" 10.11.19אמרתי לאשה ,נעשה אדם בצלמנו
ובדמותנו"
עיצובה של התרבות העברית לאורם
של יחסי הדורות ,מורשת ומרד

 8.12.19אהבה ומרד – עיון בשני סיפורים של
דבורה בארון
שסיפוריה מלאי החמלה שיקפו פנים
בהוויה היהודית בגולה
 15.12.19הומור ,חכמה וסטירת לחי – מבט
אל יצירתו של אתגר קרת
שסיפוריו שינו את פני הספרות
העברית המודרנית

" 17.11.19ישמעאל ,אחי ישמעאל "  -יחסי
יהודים ערבים מהערצת המזרח
והאכזוטיקה ועד לניכור ואיבה ופחד,
מהכרה בקירבה והודאה בקשר ועד
להכאה על חטא וחשבון נפש

 29.12.19מ"שמונה בעקבות אחד" –
אל "אבא עושה בושות"
ספרות הילדים העברית ,מראשית
ההתיישבות בארץ ועד היום ,עברה
וטלטלות רבי עצמה ומרתקים

" 24.11.19תל אביב נוטה לשקוע ,ערב מליונר
את זהבו הריק ...תל אביב בשירה
העברית ,עיר יפה וכעורה ,מלאת
יצרים ומתחדשת כל הזמן.

"באת אלי את עיני לפקוח"
עיון בשירתה של לאה גולדברג,
משוררת המלווה אותנו מילדות ועד
זיקנה ,מעשירה את חיינו ומעניקה
לנו מילים נפלאות לבטא רגשות

א ים ֵּב ין
חב ֹו ִ
קת ַמ ֳ
ח ֶ
ָע יר ְמ ַש ׂ ֶ
" 1.12.19ה ִ
תיהָ" קסמה המורכב של
ש מ ֹו ֶ
ְׁ
ירושלים ,אוהביה והחוששים מפניה,
מטורפיה ונביאיה

5.1.20

 12.1.20מלכות קוצים– דמותה של ארץ
ישראל בשירה העברית ,השינויים
שחלו בה והיותם בבואת התמורות
בנו ,החיים בה

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 660ש״ח

 695ש״ח

 695ש״ח

 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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המיטב  -ספרות
ופרוזה עולמית

יעל גורי ,מרצה לספרות ומומחית לספרות השוואתית

ימי ראשון  ,11:00-9:30בית איילה ,שד' בן גוריון  ,13תל אביב
סדרה חדשה על מיטב הכותבים מתקופות שונות ועל יצירותיהם האלמותיות.
1.3.20

"כי תצא בדרך אל איתקה"
האודיסיאה – מסעו של הגיבור השב
לביתו

19.4.20

פרומתיאוס
הענק ,הבורא והמורד .בריאה יצירה
ומאבק באלים

15.3.20

ריימונד קארבר
מפגש עם אחד מגדולי הספרות
האמריקאית ופורץ דרך בתחום
הסיפור הקצר .סיפוריו עיצבו דרך
חדשה בכתיבת הסיפור הקצר
ותיאוריו נותרים עם הקורא זמן רב
לאחר שסיים קריאתם

26.4.20

אדגר אלן פו
אמן סיפור האימה שסיפוריו מורכבים
מפחד צרוף ויופי בתים רדופים
ומרתפים נוראים וחקר עמוק של
נפש האדם .נקרא יחד שני סיפורים
ואת השירים "העורב" ו"אנבלי"

22.3.20

ריימונד קארבר  -מפגש שני
מפגש עם אחד מגדולי הספרות
האמריקאית .סיפוריו עיצבו דרך
חדשה בכתיבת הסיפור הקצר
ותיאוריו נותרים עם הקורא זמן רב
לאחר שסיים קריאתם

3.5.20

ג'ומפה להירי
היכרות עם סיפוריה היפים של
סופרת אמריקאית ממוצא הודי ,זוכת
פרס פוליצר ,הלוכדת באופן מרשים
ביותר את הווית חיי המהגרים

10.5.20

29.3.20

"אורפיאוס צועק הלילה"
אורפיאוס ,אורדיקה והמבט לאחור

5.4.20

איסאק באבל
מגדולי הספורים היהודיים ברוסיה,
החושף בפנינו את העולם התחתון
באודסה ,ואת זירות הקרב האכזריות
אותן תעד כסופר נלווה לגדודי
הקוזקים

גרייס פיילי
"מפגש עם אבי" סופרת יהודיה
אמריקאית מלאת הומור ואהבת
אדם ,אנושית וחמה ,שסיפוריה
חונקים בגרון ,מצחיקים לעיתים
ותמיד אמיתיים להפליא

17.5.20

גם קצת שירה"...אני שומע את
אמריקה שרה" – עיון בשירתו רבת
העצמה והחיות של וולט וויטמן,
מגדולי משוררי ארצות הברית

ה%נ 0ח ה2

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 660ש״ח

 695ש״ח

 695ש״ח

 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית

בהרשמה לקורס השני

הזול מביניהם * אין כפל הנחות
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פוליטיקה ,שלטון ומשטר
במקרא
אבשלום קאפח ,ארכיאולוג וחוקר מקרא
ימי ראשון  ,13:00-11:30בית איילה ,שד' בן גוריון  ,13תל אביב
סיפורי התנ״ך הם בסיס להבנת אירועים הסטוריים והשלכות פוליטיות מוסריות .בקורס
נבדוק דגמים שונים של מנהיגות ויחסים חברתיים בחברה ,זאת באמצעות קריאה בפרשנות
חז״ל ,התבוננות בממצאים ארכיאולוגיים ובחינת הטקסט המקראי .כמו כן ,נבחן דמויות
ואירועים מן המקרא ,ונערוך הקבלה והשלכה למציאות החיים האקטואלית שלנו.
סמסטר א
3.11.19

סמסטר ב

סיפור המבול ומגדל בבל בתור
סיפורים מכוננים

1.3.20

דגמים של מנהיגות במקרא

15.3.20

הנביא שמואל :ממליך המלכים

22.3.20

דרכו הפוליטית של דוד

29.3.20

קללת שמעי בן גרא

5.4.20

בין אביגיל לבת שבע :נשים במקרא

1.12.19

הנשים בחייו של משה

19.4.20

8.12.19

אופוזיציה וביקורת :התגבשות העם
במדבר

בתי משפט ומשפטים מפורסמים
בתנ״ך

26.4.20

פילוג ומחלוקת בעם ישראל
בתקופת המקרא

3.5.20

נאומים מפורסמים בתנ״ך

10.5.20

ארכיאולוגיה במקרא

17.5.20

המלך יאשיהו :מהפכה דתית רוחנית

 10.11.19האחים הדחויים :ישמעאל ועשו
 17.11.19לחצות את היבוק :על בדידותו של
האדם
 24.11.19בין יוסף לדניאל :על חלומות
ופתרונם

 15.12.19דמותה של שרח בת אשר
 29.12.19השופט אבימלך :הנסיך מקיאוולי
5.1.20

השפעת הנשים על חייו של השופט
שמשון

12.1.20

בימים ההם אין מלך בישראל

שכר הלימוד לכל סמסטר

ה%נ 0ח ה2

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 660ש״ח

 695ש״ח

 695ש״ח

 735ש״ח

בהרשמה לקורס השני

עד  10תשלומים ללא ריבית
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פילוסופיה וקבלה
ד"ר נדין שנקר
ימי חמישי  ,13:00-11:30בית איילה ,שד' בן גוריון  ,13תל אביב
סדרה חדשה על מושגי יסוד בפילוסופיה ובקבלה .נכיר נושאים שונים בשני
מישורים/נתיבים :בפילוסופיה ובקבלה ,והרעיונות המשותפים והמנוגדים.
סמסטר א
0

0

0

0

0

סמסטר ב

האלוהות בפילוסופיה ובקבלה

0

הבריאה על פי אפלטון
ובתורת האר"י הקדוש
האדם על פי עמנואל לוינס
ובתורת הרב קוק
האתיקה על פי שפינוזה,
ובתורת הרב נחמן מברסלב

0

הדיאלוג הסוקרטי והמחלוקת בתלמוד

0

הגיון ודמיון על פי דקארט והזוהר

0

חופש אצל שפינוזה וקורדובירו

0

חלל וזמן על פי ברגסון והתלמוד

האהבה על פי המשתה של אפלטון
ואיגרת הקודש של ג׳יקטילה

תפיסת המורכבות במדע,
פילוסופיה וקבלה

מועדי המפגשים

מועדי המפגשים

5.12.19 | 28.11.19 | 21.11.19 | 14.11.19
16.1.20 | 9.1.20 | 2.1.20 | 19.12.19 | 12.12.19
23.1.20

16.4.20 | 2.4.20 | 26.3.20 | 19.3.20 | 12.3.20
21.5.20 | 14.5.20 | 7.5.20 | 30.4.20 | 23.4.20

שכר הלימוד לכל סמסטר
תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 660ש״ח

 695ש״ח

 695ש״ח

 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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פרופ'
ידידיה גפני

פרופ'
אבשלום אליצור

דנדן בולוטין

20%
ה נ ח ה

בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם * אין כפל הנחות

מדעים
וחקר התרבות

פותר החלומות
ד"ר אבשלום אליצור
עמ' 28

ה־ ,DNAמולקולת החיים
פרופ' ידידה גפני
עמ' 29

לסוף העולם ובחזרה
דנדן בולוטין
עמ' 31

פותר החלומות

על הנפש ,המוח והחלומות שביניהם
פרופ' אבשלום אליצור ,פיסיקאי ומרצה לפסיכולוגיה ופילוסופיה של המדע
ימי שלישי  ,13:00-11:30בית איילה ,שד' בן גוריון  ,13תל אביב

כולנו חולמים קרוב לשעתיים מדי לילה ,ומחלומות אלה כמעט איננו זוכרים דבר .מה קורה
בקטע החבוי הזה של חיינו? האם יש מובן לחלום? האם זהו רק אוסף אקראי של דימויים,
או אולי זו שפה ֶשיֵ ש לה לוגיקה ִמ ֶש ָלה? מה קורה במוחנו כשאנו חולמים? חקר החלום
מפגיש את כל הזרמים והשיטות בפסיכולוגיה ובחקר המוח.
0
0
0
0
0
0
0
0

החלום בתרבויות האדם וביהדות
החלום והזיכרון הלא־מודע
החלום ומחלת הנפש
פרויד והשפה של הלא־מודע
אדלר ,יונג ופרלס
נקודת הראות הרפואית
חקר השינה והחלום
שינה ובריאות

0
0
0
0
0
0
0
0

המחקר הניסויי
מניעת חלום
הכימיה של השינה
על מה חולמות חיות
החלום מנקודת הראות האבולוציונית
חלום ,מיניות ותוקפנות
החלום – תמונת ראי של הנפש המודעת
החלום ,ההומור והיצירתיות

מועדי המפגשים
26.5.20 | 5.5.20 | 31.3.20 | 17.3.20 | 14.1.20 | 17.12.19 | 26.11.19 | 5.11.19

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 660ש״ח

 695ש״ח

 695ש״ח

 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית

28

 1-700 -700 -169׀

www.openu.ac.il/ascolot

ה־ ,DNAמולקולת החיים

שאינה מפסיקה להפתיע
פרופ' ידידיה גפני ,חוקר במכון וולקני

ימי חמישי  ,12:00-10:30סינמטק תל אביב ,רח' שפרינצק 2
הגילויים החדשים על מולקולת החיים ,האחראית לאחידות ולשונות בעולמנו ,עתידים
לשנות את העתיד .פריצות הדרך המדעיות בתחום הגנטיקה מעמיקות את הידע האנושי
על צורות החיים השונות ועל האפשרויות להשבחת איכותם .בקורס נכיר את חוקי הגנטיקה
הבסיסיים ,את הפיתוחים המדעיים האחרונים ואת העתיד הגנטי העולה על כל דימיון.
7.11.19

הנזיר והאפון
על יסודות הגנטיקה מאז הגילוי
הראשון בתחום ועד להנדסה גנטית

5.12.19

תורשה לא גנטית
אפיגנטיקה ,העברת מידע גנטי
לדורות הבאים ,מבלי לשנות את רצף
הגנים

9.1.20

התמכרות וגנטיקה
על החומרים הפסיכואקטיביים
שהשימוש בהם רווח ומקובל
והשפעתם על מוחנו ועל הגנטיקה
שלנו

6.2.20

ויטמינים
גנים ותזונה ,ומדוע איננו יכולים
להתקיים בלעדיהם

12.3.20

שיבוט או שיבוש?
על מניפולציות גנטיות ושיבוט

30.4.20

הורמונים
על מערכת וסתי הגוף ההכרחיים
לקיומם של תהליכים ביולוגיים ,
ויחסי הגומלין של וסתים אלה עם
המורשת הגנטית

14.5.20

שינה
על הסיבות האבולוציוניות להיותה
של השינה רכיב כה מרכזי בחיינו

18.6.20

מוח מכונה
אני חושב משמע הטכנולוגיה קוראת
את מחשבותיי ומבצעת פעולות:
להפעיל מכשירים בכוח המחשבה

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 675ש״ח

 710ש״ח

 710ש״ח

 750ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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הסקרנות משתלמת

יותר חברים – יותר שוברים!
מצרפים חברים ונהנים משוברי מתנה
לאחת מרשתות הספרים המובחרות
 ₪ 100מתנה בצירוף חבר אחד
תוספת  ₪ 100לכל חבר נוסף
עד גמר המלאי  -ט.ל.ח

30
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לסוף העולם ובחזרה
דנדן בולוטין ,ביולוג ומדריך טיולים

ימי שלישי  ,13:00-11:30בית איילה ,שד' בן גוריון  ,13תל אביב
סדרת הרצאות חדשה ומרתקת שתיקח אתכם לתרבויות רחוקות ומקומות אקזוטיים
ובלתי מושגים .הצטרפו לדנדן בולוטין למסע לפינות הרחוקות והמרתקות של הגלובוס.
 10.12.19יערות הגשם
שימור לצד הרס ,מלחמת קיום של
תרבויות ,צמחים ובעלי חיים .מה
יקרה לכולנו אם יכחדו? מי חי בהם?

3.3.20

 31.12.19שאמניזם וכישוף בדרום אמריקה
על המפגשים עם מרפאים ומכשפים,
צמחי מרפא ,וגם חוויות אישיות
מטקסים לגירוש רוח רעה וכישוף

 24.3.20איים בזרם ומקור תורת האבולוציה
של דארווין
גרינלנד ,ספיצברגן ,האי של רובינזון
קרוזו ,אייפוקלנד ,אייה גלאפגוס

 21.1.20מדגסקר
אי האגדות או המסע בעקבות
גב' פוזה
4.2.20

החיים במחיצת האינדיאנים ביערות
הגשם של אקוודור
יומן מסע של משלחת מחקר
לשבטים נידחים במעבה היער" ,בנק
ידע" הולך ונכחד

המסע לשדה הקרח הדרומי
מסעם של שישה אל הפיורדי,
קרחוני ענק ,צרות והרבה צבע טבע
והומור.

12.5.20

לאנטרקטיקה בעקבות שקלטון
סיפור ההשרדות הגדול בהיסטוריה

2.6.20

טקסי בגרות וחניכה בתרבויות
שונות

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 670ש״ח

 705ש״ח

 705ש״ח

 745ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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גליה דור

פרופ' עוזי רבי

ד"ר יצחק נוי

עופר אדרת

אלון קליבנוב

20%
ה נ ח ה

בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם * אין כפל הנחות

אקטואליה
ומזרח תיכון

איראן
מציאות גיאופוליטית
חדשה
פרופ' עוזי רבי
עמ' 34

מצרים
 40שנה להסכם השלום
פרופ' עוזי רבי
עמ' 35

ישראל הצעירה
הפרשות המסעירות
עופר אדרת
עמ' 36

 900שנים של צמתים
היסטוריים
ד"ר יצחק נוי
עמ' 38

בין שתי מלחמות
ד"ר יצחק נוי
עמ' 39

צרפת  -משבטים לעם
אלון קליבנוב
עמ' 40

צרפת  -ממלוכה
לרפובליקה
אלון קליבנוב
עמ' 41

שתי הקוריאות
גליה דור
עמ' 42

איראן

והחתירה למציאות גיאופוליטית חדשה
פרופ' עוזי רבי ,ראש מרכז משה דיין ,אוניברסיטת תל אביב
ימי שלישי  ,11:30-10:00סינמטק תל אביב ,רח' שפרינצק 2
הקשר הסורי-איראני נרקם בעשורים המאוחרים של המאה ה 20 -והתהדק לכדי ציר
תנועה מוביל במזרח התיכון באירועי השנים האחרונות .הסדרה תבחן את מימדיו
הכלכליים ,הרעיוניים והגיאופוליטיים ותעסוק במשוואת הכוחות החדשה שנוצרה
בסוריה עם הנוכחות האיראנית העמוקה בתוכה.
12.11.19
19.11.19
26.11.19
10.12.19
17.12.19
14.1.20
21.1.20
4.2.20

המהפכה האיראנית  -ממלוכה פרו-מערבית לרפובליקה אסלאמית
מנדט ,בעת' ,אסד  -תולדות סוריה במאה ה־20
נפילתו של סדאם חוסין בשנת  - 2003איראן נכנסת לעיראק
"האביב הערבי" – המפץ הגיאופוליטי שפסח על איראן
איראן והמזרח התיכון – מחאה מבית ,וקלפי מיקוח מחוץ
איראן ,רוסיה וסוריה – משולש בעייתי
"כאן ביתי ,אל מול גולן" – צורך אסטרטגי ישראלי?
איראן בסוריה – מציאות חדשה

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 675ש״ח

 710ש״ח

 710ש״ח

 750ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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במלאת  40שנה להסכם השלום

מצרים

מפרעֹה לא־סיסי

פרופ' עוזי רבי ,ראש מרכז משה דיין ,אוניברסיטת תל אביב
ימי שלישי  ,11:30-10:00סינמטק תל אביב ,רח' שפרינצק 2
במלאת  40שנה להסכם השלום עם מצרים סדרת הרצאות חדשה הבוחנת את המערכת
היחסים עם המדינה ,שהפכה מהאויבת הגדולה לשותפה אסטרטגית
3.3.20
31.3.20
5.5.20
12.5.20
19.5.20
2.6.20
9.6.20
16.6.20

מצרים – אום אל־דניא .האומה הפרעונית הגדולה
נאצר ובני דורו – מצרים של הסכסוך
השלום ויוצריו – אנואר סאדת ובגין ,הדרך לשלום
חוסני מבארכ – שלושים שנות שררה
מצרים מחוללת "האביב הערבי
האחים המוסלמים – החלום ושיברו
עבד אל־פתח א־סיסי :בין פרעוניות לנאצריזם
מצרים וישראל – כלים שלובים

ה%נ 0ח ה2

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 675ש״ח

 710ש״ח

 710ש״ח

 750ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית

בהרשמה לקורס השני

הזול מביניהם * אין כפל הנחות

 1-700 -700 -169׀
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ישראל הצעירה:

הפרשות המסעירות  -סמסטר א'

עופר אדרת  ,כתב "הארץ" לענייני היסטוריה
ימי רביעי  ,11:00-9:30בית איילה ,שד' בן גוריון  ,13תל אביב
סדרת ההרצאות שתספק הצצה מרתקת אל כמה מהפרשות שהסעירו את ארץ ומדינת ישראל
הצעירה בעשוריה הראשונים .ההרצאות יציעו מבט מחודש ,עדכני ורלוונטי לימינו בפרקים שכבר
מזמן יצאו מספרי ההיסטוריה והפכו לכלי נשק פוליטי במאבק על עיצוב הזיכרון הקולקטיבי.
 30.10.19מי רצח את ארלוזורוב ולמה זה
אכפת לנו?
רומן אסור עם אשתו של שר
התעמולה הנאצי? התנקשות
פוליטית שביצעו אנשי בית"ר?
 13.11.19ציידי הנאצים
בין ההצלחה שבלכידת אייכמן
לפספוס של ד"ר מנגלה
 20.11.19הפיצוץ במלון המלך דוד
פיגוע טרור יהודי?  73שנה אחרי,
הויכוח עדיין נמשך
4.12.19

תיק קסטנר
בין בוגד למציל .נעיין בגרסאות
השונות על הצדדים השונים ,נעלעל
בפרוטוקולים מטרידים של דיוני
ממשלה על הרצח שלו.

 18.12.19השחיתויות הקטנות של ישראל
היפה
נכיר גם צדדים אחרים של
המפ"איניקים הטובים מפעם
15.1.20

אלטלנה
המים עדיין סוערים" .התותח הקדוש"
ממשיך להוות כלי מרכזי בוויכוח
הבלתי נגמר בין הימין לשמאל
בישראל ,אז כמו עכשיו.

29.1.20

בין דיר יאסין לכפר קאסם
איך עיצבו שני האירועים האפלים
האלה את התודעה הישראלית

5.2.20

הרומנים האסורים של בן גוריון
בהרצאה זו נכיר את הנשים שעיצבו
את חייו ,לצד פולה ,אם ילדיו ,נעיין
במכתבים שתיעדו את הבגידות
האלה ,ונשאל האם זה מוסרי לעסוק
בכך ומה אפשר ללמוד על בן גוריון
דרך העיניים של הנשים בחייו

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 640ש״ח

 675ש״ח

 675ש״ח

 715ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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ישראל הצעירה:

הפרשות המסעירות  -סמסטר ב'
עופר אדרת  ,כתב "הארץ" לענייני היסטוריה
ימי רביעי  ,11:00-9:30בית איילה ,שד' בן גוריון  ,13תל אביב

סדרת ההרצאות שתספק הצצה מרתקת אל כמה מהפרשות שהסעירו את ארץ ומדינת ישראל
הצעירה בעשוריה הראשונים .ההרצאות יציעו מבט מחודש ,עדכני ורלוונטי לימינו בפרקים שכבר
מזמן יצאו מספרי ההיסטוריה והפכו לכלי נשק פוליטי במאבק על עיצוב הזיכרון הקולקטיבי.
4.3.20

מדיניות הגרעין הישראלית
הסודות מאחורי מעצביה ומי שניסו
לחשוף אותהלאורך השנים

18.3.20

טבח הספורטאים במינכן
כיצד התאפשר המחדל הנורא?

1.4.20

פרשת ילדי תימן
מה למדנו מפתיחת הארכיונים ,האם
הוכיחו חטיפת ילדים מכוונת?

22.4.20

משפט אייכמן ומשפט דמיאניוק
הפרטים המרתקים בפרשות שעיצבו
את תודעת הישראלים לגבי השואה

ה%נ 0ח ה2

6.5.20

הסכם השילומים עם גרמניה
על ההחלטה ששיסעה את הכנסת
והחברה הישראלית והיחסים
החדשים עם גרמניה

“ 13.5.20הם לא נחמדים״
על אירועי ואדי סאליב והפנתרים
השחורים
20.5.20

מכתב הסטטוס קוו ואי הפרדת דת
ומדינה
"החטא הקדמון" של בן גוריון ואגודת
ישראל

3.6.20

מסמכי הכיבוש
מה מגלים לנו הארכיונים שנפתחו
בשנים האחרונות על שנת 1967
ומלחמת ששת הימים.

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש
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 900שנה של צמתים היסטוריים
ד"ר יצחק נוי ,היסטוריון

ימי ראשון  ,12:00-10:30סינמטק תל אביב ,רח' שפרינצק 2
האירועים הגדולים ששינו את פני ההיסטוריה והעולם למן מסע הצלב הראשון ב  1095ועד למהפכה
הגדולה ב  900 - 1917שנים עקובות מדם של מהפכים ומהפכות שעיצבו את עולמנו.
 27.10.19הכס הקדוש קורא לשחרור ירושלים
מידי הכופרים 1095 -
אירופה הייתה שרויה בעיצומו של
מעבר מן הכפר אל העיר – תהליך
שהיה כרוך בבעיות חברתיות קשות.
הקריאה למסע הצלב נועדה לפרוק
את המתח שיצרו הבעיות
 10.11.19מגילת החירויות הגדולה
היא ידועה בשמה הלטיני – מגנה
כרטה ליברטטום – וזהו המסמך
ההיסטורי שג'ון מלך אנגליה נאלץ
לחתום עליו בלחץ אנשי האצולה
שלו שאיימו למרוד בו
 17.11.19מרטין לותר  -איש העקרונות ההופך
את העט לחרב
כשפירסם בשנת  1517את  95התזות
שלו נגד השחיתות בכנסייה הקתולית,
הרים מרטין לותר את נס המרד שהחל
את תהליך הרפורמציה רווי דם
 24.11.19צו תפוח האדמה של פרידריך הגדול
פרידריך מצא דרכים לשכנע את
איכרי פרוסיה לעבור לזריעת תפוחי
אדמה ,כדי להינצל מרעב .הוא
הצליח ,הרבה מעבר למה ששיער
תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש
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8.12.19

 13המושבות ששינו את העולם
ארצות הברית הייתה כור היתוך
שבו נצרפו דעות ליברליות למשנה
מדינית סדורה ,ובכך קדמו למהפכה
הצרפתית ביותר מעשור

 15.12.19נפוליאון בונפרטה  -מצביא גאוני
ודמגוג שלוח רסן
מצביא צביא גדול ודמגוג .דמותו
ממשיכה להיות שנויה במחלוקת
5.1.20

ארצות הברית אינה רוצה את
אירופה בחצרה האחורית
הדרישה שהפכה לדוקטרינת
היחסים בין ארה"ב לאירופה .הראשון
נשמר בקפדנות מאז ועד היום

12.1.20

 205שנה לקריאת צו המצפון
בשנת  1807נחקק בפרלמנט
של לונדון חוק האוסר על סחר
בעבדים 25 .שנה אחר כך החליטה
ֵאם הפרלמנטים לאסור על העבדות
בכל רחבי האימפריה הבריטית

19.1.20

הרפורמטור הגדול ורוצחיו
אלמלא נרצח הצאר אלכסנדר השני
בשנת  ,1881היו פניה של רוסיה היום
שונים לבלי הכר

26.1.20

תבונה פוליטית ואומץ לב
הצהרת שחרור העבדים של לינקולן
ב 1863 -ניטרלה את מאמצי הדרום
להשיג הכרה דיפלומטית באירופה,
ובאחת הפכה את ארה"ב לחלק
בלתי-נפרד ממשפחת עמי החירות

www.openu.ac.il/ascolot

בין שתי מלחמות
ד"ר יצחק נוי ,היסטוריון

ימי ראשון  ,12:00-10:30סינמטק תל אביב ,רח' שפרינצק 2
לא במקרה כונתה מלחמת העולם הראשונה באירופה "המלחמה הגדולה האחרונה"  -בני אדם
נאחזו בנואשות ברעיון ששפיכות הדמים הנוראה שהתחוללה אז לא תחזור על עצמה .אולם לנגד
עיניהם הלכה והתעצמה חשרת סופה נוראה מקודמתה.
19.4.20

שנות ה 20-השואגות והמפולת
בארצות הברית
בארצות הברית שרר בשנות ה20-
עידן של צמיחה כלכלית ותעשייתית.
הוא הגיע לקיצו עם התרסקות
הבורסה באוקטובר 1929
מלחמת האזרחים בספרד
בין הכלכלות שנפגעו בשל המפולת
בשוק ניירות הערך הייתה גם כלכלת
ספרד .המשבר גרר ויכוח על הדרך
הנכונה ,וזו הוליכה למלחמת אזרחים

1.3.20

מלחמת העצמאות של טורקיה
ב 1920 -הסכימה טורקיה
העות'מאנית למסור את מרבית
שטחי האימפריה המובסת לידי
המעצמות המנצחות במלחמת
העולם הראשונה .אך המהפכנים
הטורקים לא קיבלו זאת ,ויצאו
למלחמה

26.4.20

15.3.20

מלחמת העצמאות של אירלנד
ב ,1916-התחוללה באירלנד מרידה
חלקית  -בתביעה לאוטונומיה.
השלטון הבריטי דיכא את המרידה
ובכך החיש את קץ שלטונו שם

3.5.20

22.3.20

מוסוליני עולה לשלטון
בהשפעת הקומוניזם הרוסי חוללו
המפלגות הסוציאליסטיות באיטליה
מהומות קשות .המלך ,שחרד לגורל
הממלכה ,נאלץ למסור את השלטון
למוסוליני

היטלר עולה לשלטון
בינואר  ,1933לאחר  14שנה של
משברים כלכליים ופוליטיים ,פנה
נשיא גרמניה ,הינדנבורג ,להיטלר,
על מנת שירכיב ממשלה.

17.5.20

29.3.20

חבר הלאומים – החלום ושברו
חבר הלאומים הוקם ב ,1920-ופורק
כעבור  26שנים כדי לפנות מקום
לארגון האומות המאוחדות

היישוב היהודי בארץ ישראל –
שגשוג חרף התקפות דמים
בשנים  1920-1939למד היישוב
היהודי החדש להגן על עצמו.

7.6.20

5.4.20

מותו של לנין ועליית סטאלין
ב 1924 -מת במוסקבה ולדימיר
איליץ' לנין .יורשו ,יוסף סטאלין,
קידם תוכניות לפיתוח תעשייתי
בקני-מידה ענקיים .התוכניות נכפו
על אזרחי ברית המועצות במחיר
דמים עצום

הסכם מולוטוב-ריבנטרופ
ב 1939-חתמו היטלר וסטאלין על
חוזה אי-התקפה ,שבמסגרתו חילקו
את פולין

 1-700 -700 -169׀
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צרפת

משבטים לעם
אלון קליבנוב
ימי שני  ,13:00–11:30בית איילה ,שד' בן גוריון  ,13תל אביב
צרפת היא אחת הארצות החשובות והמרכזיות בהיסטוריה האנושות מבחינת הישגיה
ומורשתה .עם זאת ,מעטות הן הארצות העוברות תהפוכות אתניות כה דרמטיות כמוה.
שבטים קלטיים ,רומאים ופראנקים יצרו את אחת התרבויות העשירות והמרתקות ביותר
בהיסטוריה? מי היו הדמויות העיקריות אשר עיצבו את תולדותיה של צרפת ומי הם גיבורי
התרבות שלה?
 11.11.19גבולות גיאוגרפים
מהי צרפת ומי הם הצרפתים?
 18.11.19גאלים ,קלטים ודרואידים
אחרי פרה־היסטוריה מעניינת,
מגיעה לצרפת הפלישה הגדולה
הראשונה
 25.11.19יוליוס קיסר והכיבוש הרומי
יוליוס קיסר ,אחד האנשים המרתקים
והמשמעותיים בהיסטוריה,
והמערכה שלו לכיבוש גאליה היא
אבן דרך בהיסטוריה.

 16.12.19קרל הגדול
מתוך הממלכה הפרנקית יעלה אחד
האנשים המשמעותיים והמרכזיים
בתולדות אירופה אשר יעצב מחדש
את העולם.
 30.12.19מוויקינגים ועד נורמנים
הפולשים מן הצפון אשר יביאו
להקצאת טריטוריה עבורם בצפון
מערב צרפת  -נורמנדי
6.1.20

2.12.19

מפרובאנס ועד גאליה הרומית
פריחה ושגשוג תחת הרומאים

צרפת הימי ביניימית
מסעי הצלב העמידו מבחנים חדשים
בפני הממלכה

13.1.20

9.12.19

לידת ממלכת הפראנקים
מתוך התוהו ובוהו של קריסת
האימפריה הרומית עלתה בגאליה
ממלכה נוצרית

"הגבירה וחד הקרן"
לידת התרבות הצרפתית

20.1.20

מלחמת מאה השנים ולידת צרפת
המודרנית
המלחמה הארוכה בהיסטוריה ועם
סופה התגבשה מציאות חדשה
בצרפת

ה%נ 0ח ה2
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צרפת

ממלוכה לרפובליקה
אלון קליבנוב
ימי שני  ,13:00–11:30בית איילה ,שד' בן גוריון  ,13תל אביב
צרפת של העת החדשה היא מדינה שההיסטוריה והתרבות שלה הן מן המרתקות והסוערות
ביותר בדברי ימי העמים .שורה של דמויות מורכבות ,רבות הקשרים ורבדים ,תרמו רבות
לא רק לעיצוב דמותה של צרפת ,אלא גם לעיצובה של ההיסטוריה האירופאית והעולמית.

2.3.20

הפלישה לאיטליה ולידת הרנסנס
הצרפתי

16.3.20

"הרגו את כולם!"
מלחמות הדת בצרפת

23.2.20

ההוד וההדר
מן הבארוק ועד "מלך השמש"
והרוקוקו

30.3.20

עידן האורות
מלוכה כושלת ועליית המעמד
הבינוני

6.4.20

"חופש ,שוויון ואחווה"
נקודת מפנה בהיסטוריה האנושית
כולה-המהפכה הצרפתית

20.4.20

התותחן שהפך לקיסר
נפוליאון בונפרטה ,ייצג והפיץ את
עקרונות המהפכה באורח פרדוקסלי
– עקרונות אלה גם הביאו לסופו.

4.5.20

מריאקציה למהפכה מחודשת
בין קונגרס וינה ל"אביב העמים",
נפילת נפוליאון החזירה את "המשטר
הישן" ,ולנסיון לבטל ולחסל את
הישגי המהפכה.

11.5.20

נפוליאון "הקטן" (השלישי)
מקיסרות לקטסטרופה

18.5.20

ההרס והחורבן ,התבוסה וההשפלה
מלחמות העולם ,היו התקופות
הקשות ביותר בתולדות צרפת

25.5.20

מדה גול ועד מאקרון
צרפת בין דיקטטורה ודמוקרטיה

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש
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שתי הקוריאות

היו הייתה אחת ואז דרום וצפון
גליה דור ,אוניברסיטת תל אביב
ימי רביעי  ,11:00-9:30בית איילה ,שד' בן גוריון  ,13תל אביב
דרום קוריאה מרתקת את העולם בדמוקרטיה היציבה שלה ובכלכלתה החזקה .הישגיה
הטכנולוגיים רבים ומוצירם דרום קוראנים ימצאו ברוב חלקי העולם.
מנגד ,צפון קוריאה ,עם שלטון טוטליטרי קיצוני ואיום מיליטנטי – מחזיקה את העולם
במתח תמידי .בסדרה זו נאמץ מבט מחקרי משווה – היסטורית ,תרבותית חברתית ,נלמד
על תרבותה של קוריאה השלמה ,על מה הביא לחלוקתה ומה התרחש בשתי הקוריאות
מרגע החלוקה ועוד.

6.11.19

אדמת קוריאה
הגיאוגרפיה ,האקלים והמיקום
הגיאופוליטי של קוריאה

 27.11.19היסטוריה עתיקה ושורשי התרבות
של קוריאה
שורשי התרבות של קוריאה –
מיתולוגיות ,מייסדים ולאום
 11.12.19בין סין ליפן
בין קוריאה לשכנותיה התקיימו תמיד
יחסים מגוונים – שאילה תרבותית,
השפעות הדדיות וקונפליקטים.
8.1.20

קוריאה בין השנים 1945–1895
שושלת צ'ינג הסינית והשפעתם על
קוריאה

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש
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22.1.20

קוריאה בין השנים 1945–1895
הכיבוש היפני ואירועי מלחמת
העולם השניה
מפגש שני

26.2.20

כך זה התחיל
הסיפור ההיסטורי והטרגי של פיצולה
של קוריאה

11.3.20

סמסונג וקאיה
איך קרה הפלא הקוריאני וכיצד
השפיע על החברה?

25.3.20

צפון קוריאה הצצה פנימה
מהו שלטון הג'וצ'ה? על תרבות
וחברה ,מנהגים והתנהגויות

27.5.20

צפון קוריאה – יחסי חוץ
"טראמפ ,שיג'ינג ושינזו אבה":
פוליטיקה ,יחסים דיפלומטיים

3.6.20

הרצאה וצפייה בסרט תיעודי
"תחת השמש"
במאי :ויטלי מנסקי

עד  10תשלומים ללא ריבית

42

 1-700 -700 -169׀

www.openu.ac.il/ascolot

סדנאות

אנגלית  -מתקדמים
יהודית (שרי) פרוינד
עמ' 44

סדנת כתיבה יוצרת
אילן שיינפלד
עמ' 45

ה%נ 0ח ה2

בהרשמה לקורס השני

הזול מביניהם * אין כפל הנחות

אנגלית – מתקדמים

יהודית (שרי) פרוינד ,דיאלוג ,בית ספר לשפות של האוניברסיטה הפתוחה
ימי ראשון  ,12:30-11:00בית איילה ,שד' בן גוריון  ,13תל אביב

הקורסמיועדלאנשיםשהבנתהנשמעשלהםהיאברמהגבוההיחסית ,ומבקשיםלשפר
םבמגווןנושאים,
םודיאלוגי 
םדיוני 
םבאנגלית.המפגשים כוללי 
תהדיבו רשלה 
תיכול 
בעיק רא 
תוךשימושבחומריהעשרה.
ימי ראשון

ימי רביעי

סמסטר א
24.11.19 | 17.11.19 | 10.11.19 | 3.11.19
5.1.20 | 22.12.19 | 15.12.19 | 8.12.19 | 1.12.19
26.1.20 | 19.1.20 | 12.1.20

סמסטר א
27.11.19 | 20.11.19 | 13.11.19 | 6.11.19
8.1.20 | 1.1.20 | 18.12.19 | 11.12.19 | 4.12.19
29.1.20 | 22.1.20 | 15.1.20

סמסטר ב
19.4.20 | 29.3.20 | 22.3.20 | 15.3.20 | 1.3.20
24.5.20 | 17.5.20 | 10.5.20 | 3.5.20 | 26.4.20
7.6.20 | 31.5.20

סמסטר ב
22.4.20 | 1.4.20 | 25.3.20 | 18.3.20 | 4.3.20
3.6.20 | 27.5.20 | 20.5.20 | 13.5.20 | 6.5.20
17.6.20 | 10.6.20

שכר לימוד לכל סמסטר
תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 675ש״ח

 710ש״ח

 710ש״ח

 750ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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סדנת כתיבה יוצרת

אילן שיינפלד ,משורר וסופר עברי ,חתן פרס היצירה לסופרים ומשוררים
ימי שלישי  ,13:00-10:00בית איילה ,שד' בן גוריון  ,13תל אביב

מתחילים  -סמסטר א
מהי יצירתיות? איך ניתן לעורר אותה? מה הם שלביו השונים של תהליך היצירה? כיצד
מתמודדים עם חסמי יצירה?
בסדנה ילמדו המשתתפים מגוון טכניקות ושיטות לגירוי היצירתיות ולשילוב הכתיבה
בחייהם.
יתורגלו טכניקות כתיבה שונות ,תוך התמקדות ב 6-גורמים מחוללי יצירתיות :זיכרון וזיכרונות,
ַ
רגשות ,חושים ,נקודות מבט משתנות ,חלומות ודמיון ,הצל ותת-המודע .ההשתתפות כוללת
גם יצירה בכיתה וכתיבה בבית.
14.1.20 | 7.1.20 | 31.12.19 | 17.12.19 | 10.12.19 | 3.12.19 | 26.11.19 | 19.11.19 | 12.11.19 | 5.11.19
28.1.20 | 21.1.20

מתקדמים  -סמסטר ב
מנַ יִ ן באים רעיונות לסיפורים ולספרים ,לתסריטים ולמחזות ,ויעסקו בעיקר בפיתוח עלילה,
בסוגי פתיחות וסיומים ,בתחנות הסיפור המיתי.
תנאי קבלה :השתתפות קודמת בסדנת כתיבה של אילן שיינפלד או בסדנאות של מנחים
אחרים

26.5.20 | 19.5.20 | 12.5.20 | 5.5.20 | 21.4.20 | 7.4.20 | 31.3.20 | 24.3.20 | 17.3.20 | 3.3.20
9.6.20 | 2.6.20

שכר לימוד לכל סמסטר

ה%נ 0ח ה2

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש
 1,710ש״ח
 1,620ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 1,800ש״ח
 1,710ש״ח
הרשמה מאוחרת

בהרשמה לקורס השני

עד  10תשלומים ללא ריבית

הזול מביניהם * אין כפל הנחות
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הנחיות הרשמה ותשלום שכר הלימוד
 .1אופן ההרשמה
תוכלו להירשם לפי נוחותכם:
א .בטלפון — במשרדי אסכולות ,בימים א-ה ,בשעות  ,17:00-9:00במס׳ 1-700-700-169
ב .בדואר — יש לשלוח את טופס ההרשמה אל :האוניברסיטה הפתוחה ,אסכולות ,ת"ד  ,808רעננה .4353701
הערה :בהרשמה באמצעות הדואר אין לצרף כסף מזומן.
ג .בפקס — ( 09-9741474באמצעות כרטיס אשראי בלבד).
ד .באופן אישי — במשרדי אסכולות ,דרך האוניברסיטה  ,1רעננה ,בימים א-ה ,בשעות .17:00-9:00
 .2אופן התשלום
א .בכרטיס אשראי (ויזה ,לאומי קארד ,ישראכרט ,דיינרס ,אמריקן אקספרס):
 .1בתשלום אחד או בתשלומים כמפורט בפרטי הקורס שבידיעון.
 .2בתשלומים בהסדר קרדיט :הסדרי תשלום אלה הם בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי ,והאוניברסיטה
הפתוחה אינה אחראית לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה .התשלום בהסדר קרדיט אפשרי רק בתחום
מסגרת האשראי שיש לבעל הכרטיס וכרוך בחיוב בריבית בהתאם לשיעורים ולמועדים כפי שייקבעו על־ידי
		 הבנק  /חברת האשראי.
ב .בהמחאה/המחאות ,בתשלום אחד או בתשלומים חודשיים עוקבים שווים עד למספר התשלומים שנקבע בקורס -
תאריך ההמחאה הראשונה יהיה לשבוע לפני תחילת הקורס או ליום ההרשמה (המאוחר מבין שני המועדים).
תאריך ההמחאה האחרונה בכל מקרה לא יהיה מאוחר מחודש לפני סיום הקורס.
את ההמחאות יש לרשום לפקודת האוניברסיטה הפתוחה ,ולצרף את כולן לטופס ההרשמה.
ג .בהתחייבות של מקום עבודה או גורם משלם אחר :יש לצרף לטופס ההרשמה מכתב התחייבות רשמי של מקום
העבודה או הגורם המשלם .המכתב יכלול את שם מוסמך החתימה וחתימתו ,חותמת ,מס' ח"פ/ע"מ (אם אין ,יש
לרשום מספר תיק ניכויים במס הכנסה) וכן התחייבות לתשלום לאוניברסיטה הפתוחה ,בגין שכר לימוד ותשלומים
אחרים ,כמתחייב בהנחיות ההרשמה.

הערות
 .1לחיילים בשירות חובה ולמשרתים בשירות לאומי ,ועד שנה לאחר השחרור משירות חובה או מסיום שירות
לאומי ,תינתן הנחה של  10%משכר הלימוד ,כנגד הצגת תעודה מתאימה.
 .2בקורסים בהם שכר הלימוד כולל גם מרכיב שאינו שכר לימוד ,כגון כרטיסים למופעים או סיורים ,ההנחה
מחושבת רק על מרכיב שכר הלימוד.
 .3נרשם הזכאי למספר הנחות ,יקבל רק את ההנחה הגבוהה מביניהן.
 .4הנחה של  20%תינתן לנרשמים לקורס השני לשנת הלימודים תש"פ .ההנחה תינתן על שכר הלימוד הנמוך מביניהם עד
לתאריך  31.10.19אין כפל הנחות.
לתשומת לב!
 		.1תשלומי שכר הלימוד המשולמים על־ידי מפעל או חברה בקשר להכשרת עובדים הנשלחים מטעמם לשם
השתלמות ,שנועדה לשמור על רמתם של העובדים או לשפר את אופן פעילותם ,מוכרים על־ידי שלטונות מס
הכנסה כהוצאה מוכרת של המפעל או החברה ,והטבה זו לא תיחשב כהטבה זקיפה המחייבת את העובדים
בתשלום מס.
 		.2אחריות הצדדים (האוניברסיטה הפתוחה ו/או התלמידים) וחליפיהם בקשר להסכם ללימודים בקורס כלשהו,
נספחיו ותנאיו ,לרבות פרסומים ומצגים וכן כתוצאה ובשל הפרת הסכם ,פיצויים ו/או נזקים ו/או מכל סיבה שהיא,
תהיה מוגבלת בסכום התביעה עד לגובה שכר הלימוד נשוא התובענה.
הגבלת האחריות והחבות הנ"ל תחול על כל תביעה ,למעט תביעת נזיקין לנזקי גוף שנגרמו לתלמידים .בשום מקרה
של תביעה בגין הפרת ההסכם ,אף אחד מהצדדים (האוניברסיטה או התלמידים) לא יישא בכל נזק תוצאתי ו/או
עקיף ו/או מיוחד ,לרבות אבדן עסקה כלשהי ,אבדן השתתפות ו/או גמול ו/או זמן ו/או אבדן רווחים או בכל נזק בסכום
שעולה על הסכום האמור לעיל.
 		.3האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי ,לפי שיקול דעתה ,אם לפתוח ו/או לקיים,
ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס/קבוצת לימוד מסוימת ,על אף שהוצעו ללימודים במועדים מסוימים .החלטה כזאת
יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או מנהלית ו/או אחרת.
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הנרשמים יהיו זכאים לעבור לקורס אחר או לקבוצה אחרת הפתוחים להרשמה ,או לקבל את כל הסכום ששילמו
בגין ההרשמה לקורס/קבוצה הרלוונטיים .פרט לאמור לעיל ,לא יהיו למי מהצדדים זכויות ו/או חובות ו/או תביעות
נוספות בקשר להחלטה זו ו/או ביצועה ו/או הנובעים מההרשמה הרלוונטית וביטולה.
קבלת תואר ו/או כל אישור או תעודה אחרים שהאוניברסיטה מעניקה ,אינם משחררים את התלמידים מאחריות
לתשלום כל חוב שהיה קיים בעת מתן התואר ו/או האישור ו/או התעודה ,שלא שולם למעשה לאוניברסיטה
הפתוחה .כמו כן ,האוניברסיטה זכאית לקזז מכל תשלום עתידי של תלמידים ,חוב לאוניברסיטה שלא שולם
למעשה לאוניברסיטה ,גם לאחר התיישנות התובענה.
 .4תקנון המשמעת המחייב את התלמידים הנו תקנון המשמעת ללימודים אקדמיים הנמצא בידיעון האקדמי
המצוי במשרדי האוניברסיטה הפתוחה .וכן באתר האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה בקישור
.http://www.openu.ac.il/General/ethics.html

 .3הודעות לאוניברסיטה
יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח בדואר/דואר אלקטרוני או בפקס וכן את אישור המשלוח .האוניברסיטה לא
תתחשב בטענה שמכתב כלשהו נשלח בדואר או בפקס ולא הגיע ,אלא בצירוף הוכחה לכך (כגון :אישור משלוח
פקס או מהמחשב ,דף פירוט שיחות מ״בזק״ או אישור על דואר רשום) .אם לא תצורף הוכחה ,הנושא יטופל
בהתאם למועד הפנייה החדש( .באישור או בדף הפירוט חייב להופיע המספר של מרכז ההרשמה/אסכולות אליו
נשלח הפקס) .המועד הקובע הוא תאריך קבלת הפנייה בכתב במשרדי בית הספר אסכולות/מרכז ההרשמה.
 .4הנחיות החלפת קורס
א .בקשת החלפת קורס תוגש בכתב בלבד למשרדי בית הספר אסכולות.
ב .המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה.
עיתוי קבלת הבקשה
עד המפגש השלישי (כולל)
מהמפגש הרביעי ואילך

גובה התשלום הנדרש
הפרש שכר הלימוד בין הקורס המקורי לבין הקורס החדש
אין החלפת קורס

הערה :בקורסים קצרים במיוחד הכוללים עד  4מפגשים ,המועד האחרון להחלפת קורס הינו עד חצי מזמן הקורס.
 .5הנחיות ביטול הרשמה
לקורסים ששכר הלימוד שלהם הינו עד  4,000ש"ח.
מועד קבלת בקשת ביטול

גובה הקיזוז ממבטל ההרשמה

עד שבועיים לפני פתיחת הקורס*

דמי טיפול מינהלי בסך  80ש"ח

במהלך שבועיים לפני פתיחת הקורס*

 10%משכר הלימוד

לאחר מפגש אחד

ערך יחסי של מפגש אחד  10% +משכר הלימוד

לאחר שני מפגשים

ערך יחסי של שני מפגשים  10% +משכר הלימוד

לאחר שלושה מפגשים

ערך יחסי של שלושה מפגשים  10% +משכר הלימוד

לאחר ארבעה מפגשים או יותר

אין החזר כספי ,לא ניתן עוד לבטל הרשמה

בקורסים וימי עיון ששכר הלימוד בהם הוא עד  85ש"ח אין החזר כספי.
* בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) ,תשע”א:2010-
אם בקשת הביטול תתקבל בכתב תוך  14יום מיום ההרשמה ובלבד שהביטול יעשה עד  7ימי עסקים לפני תחילת
הקורס ,יחויב המבטל ב– 5%משכר הלימוד המלא בקורס (כולל דמי הרשמה) או  80ש”ח ,הנמוך מבין השניים .לאחר
המועד שצוין ,יופעלו ההנחיות ביטול הרשמה של האוניברסיטה הפתוחה.
דגשים והערות
א .בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד לאסכולות/מרכז ההרשמה .לא יתקבלו הודעות בטלפון.
ב .המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה במשרדי אסכולות/מרכז ההרשמה.
ג .גובה הקיזוז המינימלי יהיה סכום דמי הטיפול המינהלי בסך  80ש"ח ,או הקיזוז המפורט בטבלה — הגבוה
מבין השניים.
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ד .סוג הנחיות הביטול והבסיס לחישוב דמי הטיפול והעלויות בגין ביטול הרשמה ייקבע על־פי שכר הלימוד המלא
שנקבע לקורס ולא על־פי השכר ששולם בפועל.
ה .בקורסים הכוללים עד  4מפגשים ,המועד האחרון לביטול הינו על־פי הטבלה שלעיל או עד חצי מזמן הקורס
— הנמוך מבין השניים.
ו .במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי־צפוי ,מיוחד וממושך ,שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך
שלושה שבועות לכל הפחות ,יש לפנות מיד למשרדי בית־הספר אסכולות בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים.
כל בקשה ִתבדק לגופו של עניין ,בכפוף להגדרות בהנחיות האוניברסיטה הפתוחה .יש לשלוח את הבקשה
מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.
 		.6אי פתיחת קורס
האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים ,או מכל סיבה אחרת.
במקרים כאלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.
 .7גמול השתלמות
מורים ועובדי הוראה יפנו אישית אל המפקח המחוזי במשרד החינוך והתרבות להסדרת העניין מראש .עובדים
בדירוג האחיד ועובדי המח"ר יפנו לרכזי ההדרכה או למנהל משאבי האנוש במקום עבודתם.
 		.8הנחות
		 שכר הלימוד המלא של הקורסים והפעילויות של אסכולות הוא שכר הלימוד המפורסם כשכר לימוד לתלמידים
חדשים בהרשמה מאוחרת .כל שכר לימוד אחר שמפורסם בידיעוני אסכולות או מפעם לפעם בפרסומים אחרים
הינו שכר לימוד לאחר הנחה משכר הלימוד המלא .כל הנחה משכר הלימוד המלא תחושב בניכוי מרכיבי שכר
לימוד שאינם מיועדים להנחה ,כגון עלויות מנויים לתזמורת הפילהרמונית ,האופרה הישראלית והוצאות מיוחדות
אחרות .במקרה שתלמידים זכאים לשתי הנחות או יותר ,תחול רק ההנחה הגבוהה מבין ההנחות התקפות .אין
כפל הנחות ,אלא אם כן צוין כך במפורש בפרסום.
 .9התאמות לתלמידים עם מוגבלויות ולקויות למידה
בית ספר אסכולות פועל על מנת להנגיש את שירותיו לתלמידים עם מוגבלויות (פיזית ,נפשית ,רגשית וקוגנטיבית).
תלמידים הזקוקים להנגשה ולהתאמות בתהליך הלמידה ,מוזמנים לפנות לדביר דוד לוי ,בטל׳ ,09-7780904
או בדוא״ל .ascolot@openu.ac.il
מידע הנמסר לגורמים מקצועיים נשאר חסוי ולא יהיו לו השלכות נוספות ,מעבר לבקשות התלמידים.
 .10מפגש חלופי
		 צוות אסכולות רואה חשיבות עליונה בשירות הלקוחות ובשביעות רצונם .הנוהל המפורט להלן נועד למנוע אי
הבנות ולאפשר לנו לספק לכם את השירות הטוב והיעיל ביותר .יש להודיע על היעדרות מהרצאה  48שעות
מראש למוקד אסכולות .אסכולות תעשה מאמץ כמיטב יכולתה לפצות לקוחות שהחמיצו מפגש באמצעות
הצעת מפגש חלופי  -עד  2מפגשים לקורס .הזכות למימוש המפגשים החלופיים תקפה בשנת הלימודים תש"פ,
על בסיס מקום פנוי באולם .לא ניתן לבחור מפגש חלופי באירועים חד־פעמיים והרצאות חד־פעמיות להרצאה
חלופית ניתן להזמין מקום לא רק עבור המנוי הרשום.
 .11שינויים בלתי־צפויים
		 במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי־צפויים .הזכות לשינויים שמורה ,שינויים אינם מהווים
עילה להחזר כספי או לטענה כלשהיא כלפי אסכולות או האוניברסיטה הפתוחה.
 .12מבצע “חבר מביא חבר”
א 		.תלמידים ותיקים ,אשר יצרפו תלמידים חדשים (שלא למדו באסכולות בשנתיים האחרונות) יהיו זכאים לתלושי
שי לקנייה באחת מחנויות הספרים המובחרות בשווי  100ש”ח עד גמר המלאי.
ב .התלושים יישלחו בדואר רשום (לפי הכתובת שתינתן בעת ההרשמה).
ג .יש לעדכן את צוות אסכולות בעת ההרשמה בפרטי התלמידים הוותיקים והחדשים ,כולל מספרי תעודת זהות.
ד .במבצעים לא ייכללו תלמידים אשר ביטלו את הרשמתם ללימודים.
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פרופ’ מימי איזנשטדט נשיאת האוניברסיטה הפתוחה
פרופ’ שרה גורי רוזנבליט משנה לנשיא לעניינים אקדמיים
מנכ"ל האוניברסיטה הפתוחה
עמית שטרייט
מנהל מערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה
ליפז ויניצקי
צוות אסכולות
לימור בר און
אייל גריידי
תמר כץ
עידו אלקיים
נגה שר
אנסטסיה גלדישב
גליה קנר
טל אורטל
דוד בר־מאיר
נירית וינגרטן
אטי גינזבורג

מנהלת אסכולות ועורכת ראשית
מנהל תפעול ופרויקטים
מנהלת שלוחת לימודי הבוקר אסכולות תל אביב
קשרי לקוחות אסכולות
מנהלת תחום קולנוע ופיתוח עסקי
מנהלת מרכז מידע וקשרי לקוחות
מנהלת מחלקת שיווק לארגונים
מנהלת פרסום
מנהל כספים ,מערך לימודי החוץ
מנהלת שיווק ,מערך לימודי החוץ
מנהלת המחלקה להרשמה ,מערך לימודי החוץ

ועדת היגוי אקדמית
ד”ר יובל איילון ,יו”ר
ד”ר אור קרסין
ד”ר אריה נחמיאס

טופס הרשמה
את טופסי ההרשמה מכל השלוחות בארץ ניתן לשלוח אל
“אסכולות” — בית־הספר ללימודים רב־תחומיים ולתרבות הדעת
האוניברסיטה הפתוחה ,דרך האוניברסיטה  ,1ת"ד  808רעננה ,מיקוד 4353701
או באמצעות הפקס 09-9741474 :או בטלפון 1-700-700-169
פרטי הנרשם/נרשמת:
מספר זהות מלא ( 9ספרות)

שם פרטי

מס' אסמכתא
שם משפחה

כתובת ___________________________יישוב ____________________ מיקוד ___________
טל' _______________________________ נייד ___________________________________
כתובת דואר אלקטרוני _____________________________@_________________________
פרטי הקורס המבוקש (נא למלא בהתאם למפורט במידע על הקורס)

שם הקורס
		

מספר הקורס

מועד תחילת הלימודים

שכר לימוד

אופן התשלום:

הפקה :טל אורטל
גרפיקה :זאב פרל
התקנה והבאה לדפוס :ענבל מנליס

תשלום בכרטיס אשראי (ויזה ,לאומי קארד ,ישראכרט ,דיינרס ,אמריקן אקספרס)
מס' כרטיס אשראי:

משרדי אסכולות:
בית איילה שד’ בן־גוריון  ,13תל אביב
בימים ראשון-חמישי ,בשעות 03-5278504 ,15:00-9:00
אב הבית ניקולא קהוג’י

שם בעל/ת הכרטיס ______________________________ גמר תוקף הכרטיס ___________________

מוקד שירות ומכירות :ימים ראשון-חמישי בשעות 17:00-9:00
טל' ;1-700-700-169 :פקס09-9741474 :
דואר אלקטרוניascolot@openu.ac.il :
שירות מפגש חלופי :ניתן להודיע על היעדרות ממפגש

או לבקש מפגש חלופי בדואר אלקטרוניshibutz_ascolot@openu.ac.il :

האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים.

בית־ספר אסכולות פועל על מנת להנגיש את שירותיו לתלמידים בעלי מוגבלויות ו/או לקויות למידה.
		 סטודנטים הזקוקים להנגשות והתאמות בתהליך הלמידה ,מוזמנים לפנות למשרדי אסכולות.

מספר הזהות של בעל/ת הכרטיס __________________________________
אפשרויות תשלום (סמן  xלפי בחירתך)
בתשלומים ,כמפורט בחוברת זו
בתשלום אחד
לתשומת לב :במקרה של אי התאמה בין הסכום שהתלמיד/ה מציין/ת בטופס זה לבין שכר הלימוד הנדרש עבור
הקורס ,זכאית האוניברסיטה לגבות את הסכום המתאים על פי התקנות כפי שיפורסם מעת לעת.
תשלום בהמחאה/המחאות( :בהתאם לסעיף 2ב בהנחיות ההרשמה)
בהתחייבות של מקום העבודה( :בהתאם לסעיף 2ג בהנחיות ההרשמה) מס' ח"פ/ע"מ__________________
התאמות לאנשים עם מוגבלויות ו/או לקויות למידה

במידה והנך זקוק/ה להתאמות בשל מוגבלות או לקות למידה אנא סמן x

ואנו ניצור עמך קשר.

הצהרה והתחייבות
אני מצהיר בזאת כי קיבלתי מידע על הקורסים הנ”ל וכי ידוע לי כי ביטול הרשמתי ללימודים יחוייב בתשלום ,בשיעור התלוי
במועד קבלת הודעת הביטול בכתב ,הכל כמפורט בהנחיות ההרשמה וביטולה .אני מתחייב לקיים את תקנות האוניברסיטה
הפתוחה ,לרבות אלו שתיקבענה במהלך לימודי .אני מסכים כי בכל מקרה אני אחראי לתשלום שכר הלימוד ו/או כל תשלום אחר
לאוניברסיטה הפתוחה ,ואי־עמידה בתשלומי שכר הלימוד או בכל תשלום אחר לאוניברסיטה הפתוחה ,מצדי ו/או עבורי עשוי
למנוע ממני קבלת שירותים או תעודות מטעמה .כמו כן זכאית האוניברסיטה לזקוף כל תשלום שלי לחוב או חיוב שלי שטרם
שולם ,לפי שיקול דעתה .אם אעשה שימוש בכרטיס אשראי שאינו שלי ,אעשה זאת רק לאחר קבלת אישור מבעל הכרטיס.
חתימתי כאן מהווה אישור והסכמה להצהרה זו ולכל התנאים המפורטים בידיעון זה.
חתימה ____________________________
תאריך ___________
ימולא ע”י רושם באמצעות הטלפון:
הנרשם אישר שידועים לו הפרטים על הקורס והתנאים המחייבים אותו ,בכל הנוגע להרשמה וביטולה.
שם הרושם ________________  תאריך _________________ שעה _________________ חתימה _________________

ט

שם הרושם ______________ תאריך ____________

מ

שם המזין ______________ תאריך ____________
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