אסכולות.

לסקרנות שלך.

ידיעון ירושלים
תש"פ 2020

אביב  -קיץ

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
ליפז ויניצקי
אביב ריזנברג
פני חמד
חגית קרדונה
עידו אלקיים
נגה שר
ורד בר סלע
גליה קנר
טל אורטל
דוד בר־מאיר
נירית וינגרטן
אטי גינזבורג

מנהל אסכולות
מנהל תפעול ופרויקטים
מנהל שלוחת אסכולות ירושלים
שלוחת אסכולות ירושלים
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
הפקה :טל אורטל
גרפיקה :זאב פרל
משרדי אסכולות ירושלים:
האוניברסיטה הפתוחה ,קמפוס ירושלים
הגן הטכנולוגי ,בניין  ,9ת"ד  ,20מלחה ,ירושלים 9695102
טל'02-6244133 :

מוקד שירות ומכירות :ימים ראשון-חמישי בשעות 16:45-9:00
טל' ;1-700-700-169 :פקס09-9741474 :
דואר אלקטרוניascolot@openu.ac.il :
האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים.

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

תלמידות ותלמידים יקרים,
"בעלות על מאגר של ידע ,זהו אושר לא קטן" (סוקרטס)

זה למעלה משני עשורים שאסכולות היא שם הנישא בקרב שוחרי התרבות הודות להיצע הקורסים
הרחב והמגוון בתחומי הידע השונים .אנחנו שמחים להציע לכם את ידיעון הקורסים בו נמצאים קורסי
סמסטר ב' והקיץ של אסכולות ירושלים.
אנו מודים לכם על שהצטרפתם אלינו השנה ,ונשמח לראותכם בקורסים החדשים .אתם המבקשים
להרחיב את עולמות הדעת ,מוזמנים ליהנות ממגוון קורסים מרתקים בכל תחומי מדעי הרוח ,החברה,
האמנות והמדעים .טובי המרצים ,החוקרים היוצרים והאמנים ינחו אתכם בחוויית התרבות האישית
שלכם.
אתם מוזמנים להמשיך ולצרף חברים וקרובים לקורסי אסכולות ,ולהעשיר את חווית הלימוד שלכם
איתנו.
צוות אסכולות מאחל לכם חווית לימודים מהנה ופוריה

פני חמד
מנהלת
אסכולות ירושלים

ליפז ויניצקי
מנהל אסכולות
		

ראשון

שני
11:00-9:30

שלישי
11:00-9:30

הכוח במוח!

הרב קוק

עמ׳ 7

עמ׳ 12

13:00-11:30

11:00-9:30

רביעי

ד"ר רועי תירוש ד"ר עודד ציון

חמישי
11:00-9:30
לקרוא אותן
אחרת

שישי
13:00-10:00
מועדון טרום
בכורה

עמ׳ 18

עמ׳ 19

שלי אשכולי

11:30-10:00

החודש בעולם מלכות ישראל
אורן נהרי
עמ׳ 6

נפלאות המוח

ד"ר בני לאו

מרצים שונים

עמ׳ 11

עמ׳ 21

13:00-11:30 13:00-11:30 19:00-17:30
מסע מוסיקלי
מצרים
מועדון קריאה
חובק עולם
קובי מידן
פרופ' עוזי רבי
עמ׳ 4

עמ׳ 9

רונן בורשבסקי

19:00-17:30
הסודות
האינטימיים
של הטבע

22:00-19:00

18:30-17:00

פרופ' ידידיה
גפני
עמ׳ 5

מרצים שונים ד"ר אורית וולף
עמ׳ 8

19:30-18:00
עגנון המופלא

פרופ' חיים באר
עמ׳ 17

עמ׳ 15

מועדון טרום לעשות אהבה
עם הצלילים
בכורה
עמ׳ 14

21:30-20:00
"שרתי לך
ארצי"

ד"ר מוטי
זעירא ומיטל
טרבלסי
עמ׳ 13

מרצים שונים

19:30-18:00

22:00-19:00

ישראל
הצעירה

מועדון טרום
בכורה

עופר אדרת
עמ׳ 16

מרצים שונים
עמ׳ 19

תוכן עניינים

		
יום ראשון
מצרים -מפרעה לא-סיסי
הסודות האינטימיים של הטבע

		
יום שני
החודש בעולם
הכוח במוח!
מועדון טרום בכורה בקולנוע
מועדון קריאה

		 4
		 5
		
		
		
		

יום שלישי
		
מלכות ישראל
הרב קוק 			
		
שרתי לך ארצי
		
לעשות אהבה עם הצלילים
		
מסע מוסיקלי חובק עולם

		
יום רביעי
ישראל הצעירה

		
יום חמישי
עגנון המופלא
לקרוא אותן אחרת
מועדון טרום בכורה בקולנוע

6
7
8
9
11
12
13
14
15
16

		 17
18
		 19

יום שישי
מועדון טרום בכורה בקולנוע
				
נפלאות המוח קיץ

		 19
21

הנחיות הרשמה ותשלום שכר הלימוד
טופס הרשמה

		 22
		 25

מצרים מפרעֹה לא־סיסי
במלאת  40שנה להסכם השלום
ימי ראשון  ,19:00-17:30בית שמואל

פרופ' עוזי רבי,
ראש מרכז משה דיין ,אוניברסיטת תל אביב
במלאת  40שנה להסכם השלום עם מצרים סדרת הרצאות חדשה הבוחנת את שורשיה
של האומה המצרית והתמורות שחלו בה ובמערכת היחסים שלה עם ישראל.
15.3.20
22.3.20
29.3.20
19.4.20
3.5.20
10.5.20
17.5.20
24.5.20

מצרים – אום אל־דניא .האומה הפרעונית הגדולה
נאצר ובני דורו – מצרים של הסכסוך
השלום ויוצריו – אנואר סאדאת 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

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.20
הרשמה מאוחרת

 690ש״ח

 730ש״ח

 730ש״ח

 770ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים.
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הסודות האינטימיים
של הטבע

חדש!

מסע לחקר הגנטיקה
ימי ראשון  ,19:00-17:30מוזיאון ישראל

פרופ' ידידיה גפני,
חוקר במכון וולקני
לפני מיליארדי שנים החלה להתרחש תופעה ייחודית בכדור הארץ  -חיים .מאז נוצרו המון
צורות של חיים ,ולכולם מכנה משותף אחד ,דנ"א ,אשר גורם לאחידות ולשונות בעולמנו.
9.2.20

הווירוסים ככלי מודרני
לתיקון פגמים תורשתיים

10.5.20

צמחים
הצד המסתורי של המיגוון הביולוגי

8.3.20

תעתועי המוח

31.5.20

הריבוזום
גילויה המסעיר של כלת פרס נובל,
פרופ' עדה יונת

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.20
הרשמה מאוחרת

 345ש״ח

 365ש״ח

 365ש״ח

 385ש״ח

עד  5תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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www.openu.ac.il/ascolot

5

החודש בעולם

מבט עומק על ההתרחשויות
המסעירות ביותר בעולם
ימי שני  ,13:00-11:30מוזיאון ישראל

אורן נהרי,
מומחה ליחסי חוץ
"החודש בעולם" בהנחיית אורן נהרי היא סדרה חדשה שצוללת לעומק האירועים
האקטואליים ,המעניינים והחשובים ביותר בעולם.
מה קורה מאחורי הקלעים ומתחת לפני השטח שלהם? אילו תהליכים חברתיים,
כלכליים והיסטוריים מניעים אותם? מי הם המנהיגים שמעצבים ומשפיעים עליהם?
תוכן המפגשים יקבע ע"י ההתרחשויות וישלח אליכם לפני מפגש.
מועדי המפגשים
15.6.20 | 4.5.20 | 6.4.20 | 16.3.20 | 10.2.20

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.20
הרשמה מאוחרת

 430ש״ח

 455ש״ח

 455ש״ח

 480ש״ח

עד  5תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים.
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הכוח במוח!

מה משפיע על המוח שלנו
ימי שני  ,11:00–9:30מוזיאון ישראל

ד"ר רועי תירוש ,רופא ומרצה בתחום חקר המוח ,משמש יועץ רפואי
לחברות ביוטכנולוגיה
מה קורה לנו כשאנחנו צורכים קאנביס או חומרים משני תודעה? האם השימוש בטלפון
סלולרי אכן משנה את מבנה המוח ,ומדוע יותר אנשים מבעבר מאובחנים כסובלים מחרדה
ודכאון? סדרה חדשה זו תשפוך אור בעזרת הגילויים האחרונים בחקר המוח על שאלות
מרתקות אלה.
16.3.20

מוח וקנאביס
כיצד חומרים משני תודעה משפיעים
על מוחנו?

30.3.20

פרוזאק וציפרלקס
גילויים חדשים במחקרי סטרס,
דיכאון וחרדה

20.4.20

המוח הביולוגי
האם המוח שלנו יכול להגיע לגילאים
מופלגים? על פתרונות חדשים
לזקנה ומוות

4.5.20

הטלפון הנייד והמוח
על השפעתן של טכנולוגיות בשימוש
יומיומי על המוח שלנו

18.5.20

המוח הסקסי
במה שונה מוח הטרוסקסואלי
מהומוסקסואלי ,ומה משפיע עליו
יותר :גנטיקה או הסביבה?

15.6.20

מה שהמוח שלנו צריך
תזונה ,שינה ,פעילות גופנית ו"המזון"
האחר של המוח שלנו

22.6.20

המוח האלים
מה גורם לנו לתרגל פרקטיקות של
אלימות .על פסיכופתיה והפרעות
אחרות

29.6.20

ריכוז וזיכרון
מה צריך המוח שלנו כדי להיות
בשיאו?

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.20
הרשמה מאוחרת

 710ש״ח

 750ש״ח

 750ש״ח

 790ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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מועדון טרום בכורה בקולנוע
בשיתוף בתי קולנוע "לב"
ימי שני ,22:00-19:00 ,קולנוע “לב סמדר” ,רח’ לויד ג’ורג’  ,4המושבה הגרמנית

יהודה סתיו
יועץ אמנותי :מבקר הקולנוע
הזדמנות חד פעמית להצטרף למועדון טרום ֿבכורה בקולנוע של אסכולות .סדרת
מפגשים חודשיים ,שבה תצפו לפני כולם ,במיטב הסרטים ותשמעו את טובי המרצים.
מידע אודות הסרט שיוקרן וההרצאה ישלח אליכם כ 48-שעות טרם המפגש.
מועדי המפגשים
8.6.20 | 4.5.20 | 23.3.20 | 17.2.20

מתוך הסרט "נפילת אימפריית הכסף" | באדיבות סרטי נחשון

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 340ש״ח

 360ש״ח

 360ש״ח

 380ש״ח

עד  5תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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מועדון קריאה

יצירות מופת סיפרותיות
ימי שני  ,13:00-11:30מוזיאון ישראל

קובי מידן
על יצירות המופת האלמותיות בנות זמננו וקדומות יותר בסגנונו הייחודי והאישי של
קובי מידן.
3.2.20

לואיס קרול ,מחבר אליס בארץ
הפלאות .המתמטיקאי התמהוני,
איש אוקספורד ,ששינה את פני
ספרות הילדים והואשם בפדופיליה.
במפגש  -קטעים מאליס וגם יצירת
מופת ידועה פחות שלו בשם ציד
הנריש.

30.3.20

ל"נ טולסטוי ,מותו של איוון איליץ,
אחת מפסגות אמנות הסיפור אי
פעם .בעל אחוזה רוסי שוכב על ערש
דווי ועורך חשבון נפש ,המשתנה עם
השינויים במצבו הרפואי

18.5.20

א"א מילן  -פרק הסיום של פו הדב
הוא פנינה ספרותית על אהבה ,קשר,
צמיחה ופרידה.

22.6.20

קפקא – הגלגול ,הסיפור ש"המציא"
את ספרות המאה העשרים .גרגורי
סמסא מתעורר ,והנה הוא מקק.

29.6.20

לקרוא שירה .מפגש סיום מיוחד.
מיהם קוראי השירה הגדולים,
המשוררים או אולי שחקנים?
במפגש הזה נפגוש דוגמאות רבות
ונעסוק גם ב"קריאה" הייחודית
לתרבות העברית – הלחנת שירי
משוררים.

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.20
הרשמה מאוחרת

 445ש״ח

 470ש״ח

 470ש״ח

 495ש״ח

עד  5תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים

 1-700 -700 -169׀

www.openu.ac.il/ascolot

9

קורסים חדשים באסכולות ירושלים

הכוח במוח!

מה משפיע על המוח שלנו?

ימי שני,9:30 ,
מוזיאון ישראל

מפרעה לא-סיסי

ימי ראשון,17:30 ,
בית שמואל

ד"ר רועי תירוש

מצרים

פרופ' עוזי רבי

ישראל הצעירה
הפרשות המסעירות

ימי רביעי,18:00 ,
מוזיאון המדע

עופר אדרת

10

הסודות האינטימיים
של הטבע

מסע לחקר הגנטיקה

פרופ' ידידה גפני

לקרוא אותן אחרת
נשים שנמחקו מהתנ"ך
שלי אשכולי

החודש בעולם

על ההתרחשויות המסעירות ביותר בעולם
אורן נהרי ,מומחה ליחסי חוץ

 1-700 -700 -169׀
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ימי חמישי,9:30 ,
הגן הטכנולוגי ,מלחה

ימי שני ,11:30 ,מוזיאון
ישראל

מלכות ישראל
שושלת בית יהוא

ימי שלישי  ,11:00-9:30מוזיאון ישראל

הרב ד"ר בני לאו
יהוא מדיח את בית עמרי ,ומכריז על מלחמת חורמה נגד עובדי הבעל עד עלייתו לשלטון.
17.3.20

"בסערה השמים" (מלכים ב ,ב)
המעבר מאליהו לאלישע

19.5.20

31.3.20

"והיה כנגן המנגן"
(מלכים ב ,ג) אלישע מלווה את
מלחמת ישראל במואב

"מדוע אדוני בוכה"?
(מלכים ב ,ח) – אלישע ממליך את
חזאל על ארם

23.6.20

"מדוע בא המשוגע הזה"
(מלכים ב ,ט) אלישע ממליך את יהוא

5.5.20

"כעת חיה את חובקת בן"
(מלכים ב ,ד) אלישע והאשה משונם

30.6.20

"הלא קול רגלי אדוניו אחריו"
(מלכים ב ,ו) הרעב ובריחת הנביא

12.5.20

"טוב נהרות דמשק מכל מימי
ישראל" (מלכים ב ה) אלישע וצרעת
נעמן מארם

7.7.20

"חץ תשועה בארם"
(מלכים ב ,יג) נבואת הפרידה

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.20
הרשמה מאוחרת

 675ש״ח

 710ש״ח

 710ש״ח

 750ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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הרב קוק

מיסטיקה ורציונליזם ביהדות המודרנית
ימי שלישי  ,11:00-9:30קמפוס הגן הטכנולוגי ,מלחה

ד"ר עודד ציון
היסטוריון ,חוקר דתות ותולדות הרעיונות
הרב קוק היה מן המנהיגים הבולטים והמשפיעים בעולם המחשבה היהודי במאה ה־.20
הוא שילב רעיונות מהחסידות והקבלה עם עולם המחשבה האירופאי המודרני ,ופנה
לדתיים ,לחלוצים ,ולחילוניים גם יחד בתור שותפים לדרך .הרב קוק ראה את ההיסטוריה
היהודית מתקדמת ליעדה המוסרי והמדיני ומגשימה את רעיון הגאולה .הגותו עומדת גם
היום במרכזו של הדיון החשוב על אודות הזהות הישראלית.
3.3.20

מבוא
קורות חייו ,כתביו ושיטת מחשבתו
של הרב קוק

17.3.20

הרב קוק
בשבילי החסידות והקבלה

24.3.20

אלוהי הרב קוק
השלם המוחלט הנוכח בעולם

31.3.20

תכליתו של האדם
בתנועה מתמדת בכיוון אלוהים

5.5.20

תורת ההכלה של הרב קוק
בין קודש לחול

12.5.20

אמונה ומודרנה
בשיטתו של הרב קוק

19.5.20

טבע ,מדע וקידמה במשנתו של
הרב קוק

26.5.20

היסטוריה ומשיחיות בתורתו של
הרב קוק

2.6.20

התנועה הציונית והגאולה הדתית
של עם ישראל

9.6.20

מורשת הרב קוק בשיח היהודי
והישראלי

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.20
הרשמה מאוחרת

 660ש״ח

 695ש״ח

 695ש״ח

 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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"שרתי לך ארצי"

שלושה דורות מתגוששים בשירה העברית
ימי שלישי  ,21:30-20:00מוזיאון ישראל

שירה:
מיטל טרבלסי

עורך ומספר:
ד"ר מוטי זעירא

נגינה:
תומר קלינג

הדור המייסד של השירה העברית במאה העשרים היה דורם של ביאליק וטשרניחובסקי.
אחר כך באו אלתרמן ,שלונסקי וחבריהם ,והורידו אותם מכס המלכות .עשרים שנים מאוחר
יותר בא דור חדש והדיחו את המלכים ,שהדיחו את קודמיהם .בסדרה נתאר את סיפור
חייהם ,יצירתם ומאבקיהם של המשוררים הבולטים בשלושת הדורות הללו.
18.2.20

"פתאומית לעד"  -נתן אלתרמן
אלתרמן ,המשורר והפזמונאי,
המאהב והבעל ,משורר ששחה
בחופשיות בעולם הפוליטיקה ,אדם
שחרד לפרטיותו ובו בזמן לקח
על עצמו תפקיד של איש ציבור.
אל הניגודים המסעירים הללו ,ואל
שיריו הנפלאים נתוודע במפגש.

17.3.20

"כאור בשולי הענן"  -לאה גולדברג
למי שוררה את שירי האהבה
הכואבים שלה? מה מקור ערירותה,
ומה פשר הקשר המורכב בינה לבין
אימה?

12.5.20

"היה או לא היה"  -אלכסנדר פן
מרומנטיקן ,מאהבן של כמה נשים,
קומוניסט ,חלוץ ,אופוזיציונר נצחי

16.6.20

"הרוח נושבת בחריגים"
דליה רביקוביץ
מופע המתחקה אחר עקבותיה
העדינים והמיוחדים במינם של
דליה רביקוביץ.

7.7.20

"ועוד לא אמרתי הכל"  -נתן זך
נתן זך שנולד כהארי זייטלבך
בגרמניה ,הוא גדל בארץ ,היה
קצין מודיעין בצבא ,פרופסור בכיר
באוניברסיטת חיפה ,אהב את היין
ומנהל ,עד היום ,יחסי אהבה וביקורת
על המציאות הישראלית.

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.20
הרשמה מאוחרת

 445ש״ח

 470ש״ח

 470ש״ח

 495ש״ח

עד  5תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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לעשות אהבה עם הצלילים
ימי שלישי  ,18:30-17:00מוזיאון ישראל

הפסנתרנית ד"ר אורית וולף
ואומנים נוספים מן השורה הראשונה
מופעים מרגשים ומלאי השראה החוצים את גבולות הקלאסי .הזדמנות לחוש חוויה אישית
בקונצרטים חיים בעולמות מוסיקליים מגוונים ,ולפגוש מקרוב אמנים ואורחים מהארץ
ומהעולם למופע של התחדשות וגילוי.
18.2.20

מוסיקה ומחול עם רננה רז
אינטימיות ושיתופיות כוריאוגרפיה
מקורית ליצירותיהם של ראמו ,שופן,
ברהמס ודביסי
בהשתתפות :הרקדנית
והכוריאוגרפית רננה רז

17.3.20

אהבה בעשרים אצבעות
משופן דרך ראוול ועד פיאצולה
בהשתתפות :הפסנתרנית הנודעת
פרופ' ג'ואנה מקרגור ,אקדמיה
המלכותית בלונדון

12.5.20

קסם הגיטרה מדרום ספרד
לארגנטינה וברזיל
מיצירות אלבניז ,דה פאיה ,ראוול,
רודריגו ואגברטו ג'יסמונטי
בהשתתפות :אמן הגיטרה דניאל שץ

16.6.20

כשהמילה פוגשת את הצליל
מפגש עוצר נשימה עם המשוררת
הישראלית חלי ראובן ,לצד יצירות
חותם מבאך ועד גרשווין
בהשתתפות :הזמרת חני ליבנה

7.7.20

מהדודוק הארמני ועד השופר
היהודי
מסע חוצה יבשות אל צלילים
קלאסים ואקזוטיים כאחד
דודוק ארמני ,חליל רועים ,נהי הודי
ועד לשופר יהודי
אמן אורח :אמן כלי הנשיפה יוני דרור

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.20
הרשמה מאוחרת

 445ש״ח

 470ש״ח

 470ש״ח

 495ש״ח

עד  5תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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מסע מוסיקלי חובק עולם
ימי שלישי  ,13:00-11:30מוזיאון ישראל

רונן בורשבסקי,
מנצח ,משנה למאסטרו זובין מהטה בתזמורת הפילהרמונית
הישראלית ,ראש החוג לניצוח ומקהלה באוניברסיטת תל-אביב
כל מפגש יתמקד בסגנון מוסיקלי ייחודי ,במאפייניו ,ביוצריו הבולטים ובהיבטים התרבותיים
הרחבים שלו.
17.3.20

המלחינים הגדולים
שברייה" :אספניה"
דה פאייה – "כובע משולש" ,מחול
האש .שירים מאת גרנאדוס ,דה־
פאייה וחינסטרה

26.5.20

מרוסיה באהבה
מ-מרוסיה הפאגנית הקדומה ועד
המוסיקה של הכנסיה הפרובוסלבית
מוסיקה רוסית עממית ומוסיקה
בשירות המשטר הסוביטי

31.3.20

"אלף לילה ולילה"  -מוסיקה ערבית
שהלחינו יוצרים מערב אירופאים
סן־סאנס :בכחנליה מתוך האופרה
"שמשון ודלילה"
רימסקי קורסקוב :שחרזדה
צ'יקובסקי :מפצח האגוזים

23.6.20

גהינום –גם זה מקום
כיצד מלחינים שונים מתארים את
השטן ואת הגהינום
שירים מאת שוברט ,ברהמס וולף
האופרה פאוסט מאת גונו
ליסט :מפיסטו ואלס

5.5.20

צ'כיה והונגריה – "מלעיל" במוסיקה
יאנאצ'ק :סינפונייטה
ברטוק :קונצ'רטו לתזמורת ומוסיקה
למיתרים ,כלי הקשה ונבל

30.6.20

ישראל – קיבוץ גלויות
מ ה מלחיני ם הא ר ץ יש ראל י ם
המוקדמים כגון סתר ,בן־חיים ,ועד
למלחינים בני ימינו

19.5.20

כל הדרכים מובילות לרומא-
מהולדת האופרה ,דרך האופרה
הקלה ,ועד לאופרת הוריזמו.

7.7.20

מוסיקה אמריקאית מבפנים
ומבחוץ
קופלנד – אביב בהרי האפלצ'ים,
אל סאלון מקסיקו ,תרועה לאדם
הפשוט
דבוז'אק – סימפוניה מספר 9
ברנשטיין – סיפור הפרוורים
תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.20
הרשמה מאוחרת

 680ש״ח

 720ש״ח

 720ש״ח

 760ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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ישראל הצעירה

מבט חדש על הפרשות המסעירות
ימי רביעי  ,19:30-18:00מוזיאון המדע

עופר אדרת,
כתב "הארץ" לענייני היסטוריה
פרקים היסטוריים מסעירים על ראשית דרכה של ישראל הצעירה .מבט מחודש ,עדכני ורלוונטי
לימינו ,בפרקים שכבר מזמן יצאו מספרי ההיסטוריה והפכו לנשק פוליטי במאבק על עיצוב הזיכרון
הקולקטיבי.
18.3.20

מדיניות הגרעין הישראלית
הסודות מאחורי מעצביה ומי שניסו
לחשוף אותה .מאביה שמעון פרס,
דרך מרדכי וענונו ,מרגל האטום ועד
לימינו

25.3.20

טבח הספורטאים במינכן
מי היו אנשי "ספטמבר השחור" וכיצד
התאפשר המחדל הנורא?

1.4.20

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

22.4.20

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

6.5.20

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

13.5.20

“הם לא נחמדים״
על אירועי ואדי סאליב והפנתרים
השחורים

20.5.20

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

27.5.20

המוסד הישראלי
שנות ההצלחה שעיצבו את המיתוס
והכשלונות שלא סופר בהם

3.6.20

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

10.6.20

מהפכים בשני העמים
סיפורם יוצא הדופן של יהודים
וערבים שחתרו לשלום עוד בשנות
ה־ 20וה־ 30של המאה הקודמת

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.20
הרשמה מאוחרת

 675ש״ח

 710ש״ח

 710ש״ח

 750ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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עגנון המופלא
ימי חמישי  ,19:30–18:00מוזיאון המדע

הסופר חיים באר ,פרופ' (אמריטוס) לספרות עברית
באוניברסיטת בן גוריון
5.3.20

בחנותו של מר לובלין
רלייפציג ,תושביה היהודים והגויים
ובמרכז חנותו של מר לובלין ,הם
מעבדה מעוררת השתאות לבדיקת
מצבו של האדם בעתות המצוקה
והרעב של מלחמת העולם הראשונה.

19.3.20

האדונית והרוכל
אלגוריה מקפיאת דם על יחסי יהודים
ונוצרים ,שנכתבה בעצם ימי החורבן
הגדול שירד על יהדות מזרח אירופה.
(בתוך "סמוך ונראה")

26.3.20

הנשיקה הראשונה
סיפור חידתי שעגנון בחר
לפרסמו בכתב העת "קשת",
שנטה ל"כנעניות" ,ויש בו משיכה
לעולם הנוצרי ואהבה בעלת גוון
הומוסקסואלי מרומז( .בתוך "פתחי
דברים")

16.4.20

גילוי אליהו
דמותו של התשבי והמטמורפוזה
שעברה מהר הכרמל המקראי ועד
מז'יבוז' של ימי הבעל שם טוב ,כפי
שהיא מעוצבת בשלושה סיפורים
– "גילוי אליהו" ("האש והעצים"),
"גילוי אליהו" ("סיפורי הבעש"ט")
ו־"סיפורו של אליהו" (ספר סופר
וסיפור").

30.4.20

מעשה רבי גדיאל התינוק
ניקולאי השני היה צאר אנטישמי,
שסיבך את רוסיה בשתי מלחמות
הרסניות .מלחמת העולם הראשונה
והמהפכה ברוסיה הביאו עליו ועל
משפחתו את סופם.

 1-700 -700 -169׀

4.6.20

השיר אשר הושר
על ר' נחמן מברסלב ,הצדיק
המופלא והמסתורי שבגלריית
האישים החסידיים ,ועל סיפוריו
המיסטיים ,שיש הרואים בהם את
מעוררי ההשראה המרכזיים לסיפורי
"ספר המעשים" של עגנון ,כפי שהוא
בא לכלל ביטוי ביצירתו.

18.6.20

לאחר הסעודה
"הסעודה הגדולה הגיעה לסופה,
פתאום הגיעה סופה של הסעודה,
ממש בתוך הסעודה בא קצה של
העודה" כך נפתח סיפורו המטלטל
של עגנון המתאר באופן סמלי את
יציאתו של אדם מן העולם.

2.7.20

שדרכם ליטול ואין דרכם ליתן
על רקע מחלוקת צאנז־סדיגורה
שהסעירה את מזרח אירופה
החסידית במאה ה־ ,19מתבונן עגנון
במבט מפוכח וחסר חמלה ,על
נבערותם של בני האדם מכאן ועל
רשעותם ואכזריותם מכאן.

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.20
הרשמה מאוחרת

 680ש״ח

 720ש״ח

 720ש״ח

 760ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים.
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לקרוא אותן אחרת
נשים שנמחקו בהתנ"ך

ימי חמישי  ,11:00-9:30קמפוס הגן הטכנולוגי ,מלחה

שלי אשכולי,
חוקרת נשיות עברית במקרא
על עולמן של נשים שהניעו ושינו את העלילה המקראית .נכיר את הסיפור הכתוב ,אך גם
את הטקסט שנשמט בעריכה ומה החסר יודע לספר לנו על העדרו.
12.3.20

אברהם ,הגר והאוהל במדבר
מה גורם לאשה צעירה לחזור אל מי
שהתעמרה בה? מהו הכוח שחזק
יותר מאהבה ,ומה עושים כשהתדמית
נסדקת ומותירה אותנו חשופים? על
ארבע אמהות – ועוד אחת.

19.3.20

מלכת שבא :סיפור על אהבה
מה מביא לירושלים את המלכה
הגדולה בתבל? מה הסוד שהיא
מגלה? סיפור סוחף על אהבה
במבחן הזמן.

26.3.20

יעל ,סיסרא ומה שכמעט קרה
מי היתה חברה בקואליציית הנשים
הראשונה ,ומה הקשר לשלטון שאנו
מכירים כיום?

2.4.20

אסתר – הסוד מאחורי הפרגוד
ילדה ביישנית שהופכת להיות
למלכה משנה מציאות? על ושתי
וזרש ,ועל המהפך האמיתי ,זה
שבנפשן של הדמויות

30.4.20

ציפורה :על אשה ומסע שכמעט
והיה
מה קורה לעם שמנהיגה אותו
אשה? מי היתה "ראשת הממשלה"
הראשונה שלנו.

7.5.20

בת יפתח :הכוח להתחיל מחדש
כיצד ניתן לעצור העברה של כאב
מדור לדור? באיזה יום בשנה אפשר
להתחיל הכל מחדש?

14.5.20

מה שתמר רוצה :הגבריות החדשה
מה מביא אדם לוותר על כל השגיו?
כיצד הופך גבר למנהיג של אמת?

21.5.20

עתליה" :משחקי הכס" ביהודה
רצח הבנים ,בגידה ומרד – כל
האמצעים כשרים בממלכתה של
עתליה .והאם כל מה שמספרים
עליה הוא אמת?

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.20
הרשמה מאוחרת

 660ש״ח

 695ש״ח

 695ש״ח

 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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מועדון טרום בכורה בקולנוע
בשיתוף בתי קולנוע "לב"

קולנוע “לב סמדר” ,רח’ לויד ג’ורג’  ,4המושבה הגרמנית

יהודה סתיו
יועץ אמנותי :מבקר הקולנוע
הזדמנות חד פעמית להצטרף למועדון טרום ֿבכורה בקולנוע של אסכולות .סדרת
מפגשים חודשיים ,שבה תצפו לפני כולם ,במיטב הסרטים ותשמעו את טובי המרצים.
מידע אודות הסרט שיוקרן וההרצאה ישלח אליכם כ 48-שעות טרם המפגש.
מועדי המפגשים
ימי חמישי19:00 ,
4.6.20 | 30.4.20 | 19.3.20 | 13.2.20
ימי שישי10:00 ,
5.6.20 | 1.5.20 | 20.3.20 | 14.2.20

מתוך הסרט "נפילת אימפריית הכסף" | באדיבות סרטי נחשון
תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.20
הרשמה מאוחרת

 340ש״ח

 360ש״ח

 360ש״ח

 380ש״ח

עד  5תשלומים ללא ריבית

 1-700 -700 -169׀
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תפנית בית-הספר למנהלים מציע:
תפנית לניהול בכירים וקורסים ייחודיים

•קורס הכשרת דירקטורים
•לימודי ייעוץ עסקי
•קורס אימון מנטלי-הכשרת מאמנים מנטליים
•קורס השקעות נדל"ן

תפנית לניהול טכנולוגי

•קורס ניהול פרויקטים
•קורס מידענות  -ניהול משאבי המידע בארגון

תפנית לניהול כלכלת המשפחה
•קורס ייעוץ לכלכלת המשפחה
•קורס יועץ משכנתאות

תפנית לניהול עסקים

•קורס מינהל עסקים
•קורס ניהול השיווק והפרסום
•קורס ניהול פיננסי ומשפטי
•קורס פיתוח כישורי ניהול
•קורס שיווק דיגיטלי

תפנית לניהול בסביבה ארגונית

•קורס ייעוץ ארגוני
•קורס הנחיית קבוצות
•קורס ניהול משאבי אנוש והתנהגות ארגונית
•קורס יחסי עבודה ודיני עבודה
•קורס אבחון ,מיון וגיוס עובדים
•קורס ניהול הדרכה

1-700-703-100

www.openu.ac.il/tafnit

דיאלוג בית-הספר לשפות מציע:

פשוט לדבר שפות
אנגלית
ספרדית

ערבית
צרפתית
רוסית

איטלקית

גרמנית

הלימודים בירושלים מתקיימים בקמפוס הגן הטכנלוגי ,מלחה ובויצו בית הכרם

דיאלוג

בית-הספר לשפות

1-700-703-100
www.openu.ac.il/dialog

נפלאות המוח

קיץ

ימי שישי ,-11:30 10:00 ,מוזיאון המדע ,ירושלים

ד"ר טל סינס

ד"ר ליאת יקיר

עמית אברון

המוח האנושי אינו האיבר הגדול בגוף וגם לא המרשים ביותר במראהו .עם זאת הוא האיבר
החשוב ביותר בגופנו :ממנו נובעים תשוקותינו ,שאיפותינו וכישרונותינו ,אך גם מצוקותינו
וחולשותינו .בסדרת מפגשים זו נלמד על הרבדים השונים שבהם המוח שולט על התודעה
וההתנהגות האנושית.
12.6.20

מוח נשי מוח גברי ,האמנם ?
האם ההבדלים בהתנהגויות של
גברים ונשים הם תוצאה של
תרבות וחינוך או תוצר של הבדלים
פיזיולוגיים? האם ישנם באמת
הבדלים בין מוח נשי ומוח גברי
מרצה :ד"ר ליאת יקיר

19.6.20

"מוח ללא גבולות" האם יש מציאות
אחת או שלכל אדם מציאות משלו?
"מה קורה בקופסה שלנו?" איך
לשפר את התהליכים המתרחשים
במוחנו?
מרצה :ד"ר טל סינס

26.6.20

מוסיקה מוח ורגש :מה גורם למוסיקה
להפוך לכלי רב עוצמה ביצירת מצבי
רוח ורגשות? אילו חומרים מופרשים
במוח כשאנו מקשיבים למוזיקה?
איך נראה מוח של מוזיקאי מקצועי?
מרצה :עמית אברון

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.20
הרשמה מאוחרת

 660ש״ח

 695ש״ח

 695ש״ח

 735ש״ח

10.7.20

המדע של אהבה וזוגיות
נעסוק מדעי בשאלה הכה נצחית
מה זו בכלל אהבה? למה היא כל כך
מעסיקה אותנו במהלך כל החיים?
האם יש קשר בין הסוגים השונים
של האהבה? מה קורה במוח שלנו
כשאנחנו אוהבים? איך אנחנו בוחרים
את האחד/ת?
מרצה :ד"ר ליאת יקיר

17.7.20

הקלטת חלומות וקריאת מחשבות
העתיד כבר כאן? הממשק המתעצם
של אדם-מכונה וההתקדמות בחקר
מדעי המוח מקרבים אותנו אל עולם
שבו נוכל להקליט את החלומות
ולקרוא את המחשבות.
עד כמה אנחנו קרובים ליום הזה?
מרצה :ד"ר טל סינס

24.7.20

מי גאון של אמא? אינטליגנציה
ויצירתיות במוח האנושי .מהם
האזורים המופעלים במוח בעת
חשיבה אינטליגנטית ,והאם ניתן
להתערב בפעילות אזורים אלו כדי
לשפר את האינטליגנציה?
מרצה :עמית אברון

עד  10תשלומים ללא ריבית

 1-700 -700 -169׀
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הנחיות הרשמה ותשלום שכר הלימוד
 .1אופן ההרשמה
תוכלו להירשם לפי נוחותכם:
א .בטלפון — במשרדי אסכולות ,בימים א-ה ,בשעות  ,16:45-9:00במס׳ 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 .16:45-9:00
 .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.
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.
 .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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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:

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

שם בעל/ת הכרטיס ______________________________ גמר תוקף הכרטיס ___________________
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 ____________

מק”ט
Z101-5734
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