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אסכולות. לסקרנות שלך.

בית-הספר ללימודים רב־תחומיים ולתרבות הדעת



נשיאת האוניברסיטה הפתוחה פרופ’ מימי איזנשטדט 
משנה לנשיא לעניינים אקדמיים פרופ’ שרה גורי רוזנבליט 

מנכ"ל האוניברסיטה הפתוחה עמית שטרייט 
מנהל מערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה ליפז ויניצקי 

צוות אסכולות
מנהלת אסכולות ועורכת ראשית לימור בר און 

מנהל תפעול ופרויקטים אייל גריידי 
מנהל שלוחת אסכולות חיפה משה כרמלי 

מנהלת מרכז מידע וקשרי לקוחות אנסטסיה גלדישב 
מנהלת מחלקת שיווק לארגונים גליה קנר 

מנהלת פרסום טל אורטל 
מנהל כספים, מערך לימודי החוץ דוד בר־מאיר 
מנהלת שיווק, מערך לימודי החוץ נירית וינגרטן 

מנהלת המחלקה להרשמה, מערך לימודי החוץ אטי גינזבורג 

ועדת היגוי אקדמית
ד”ר יובל איילון, יו”ר

ד”ר אור קרסין 
ד”ר אריה נחמיאס

הפקה: טל אורטל
גרפיקה: זאב פרל 

התקנה והבאה לדפוס: צאלה קליין־בירנבאום
סדר מחשב: דלית סולומון

האוניברסיטה הפתוחה, קמפוס חיפה
בית בירם, שד' אבא חושי 15, חיפה 3478620

משרדי אסכולות טל’: 1-700-700-169; פקס: 09-9741474
בימים ראשון-חמישי, בשעות 17:00-9:00
ascolot@openu.ac.il דואר אלקטרוני

www.openu.ac.il/ascolot אתר אסכולות

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.   



   לימור בר און                                 משה כרמלי

   מנהלת אסכולות                             מנהל 

   ועורכת ראשית              אסכולות חיפה

חברי אסכולות יקרים

מוגשת לכם תכנית הלימודים של אסכולות חיפה לאביב-קיץ 2019. 

תוכלו למצוא בה מגוון עולמות תוכן חדשים ומרתקים לצד קורסים ומרצים מוכרים ואהובים.

את  לספק  מנת  על  ביותר  והמעודכנים  המעניינים  התכנים  את  ולחפש  להמשיך  מבטיחים  אנחנו 

סקרנותכם. 

שלכם, 
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שישיחמישירביעישלישישניראשון

החל מ־12:30-11:0010:00

הכרה, בינה 
ונפש

עמית אברון

קצרים 
בחיפה

סדרת סיורים

13:00-10:0012:30-11:0013:00-11:3013:00-10:00

איסלאם חובק 
עולם

פרופ' עוזי רבי

האימפריה 
הרוסית

ד"ר יצחק נוי

ישעיהו 
ליבוביץ'

ד"ר עודד ציון

טרום־בכורה 
בקולנוע

מרצים שונים

13:00-11:3019:00-17:3019:00-17:3019:00-17:3011:30-10:00

חקר המוח 
המילה 

האחרונה!
ד"ר רועי תירוש

עגנון המופלא
הסופר 

חיים באר

המדריך 
למרגיש

ד"ר אנאבלה 
שקד

מה עבר 
במוחם?

 ד"ר יוסי חלמיש 
וד"ר יצחק נוי

מצעד 
הסגנונות
דוד איבגי

19:00-17:3019:00-17:3012:30-11:00

ניצחון 
המטרופולין

זאביק רילסקי 
ואורלי אלדובי

מי ישלוט 
בעולם?

מרצים שונים

ביצועי מופת 
ליצירות הנצח

גיל שוחט

21:00-18:0012:30-11:00

טרום בכורה 
בקולנוע

מרצים שונים

ראשי המל"ל 
מדברים

מרצים שונים

קורס קיץ

קורס קיץ
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תוכן העניינים
יום ראשון

5 איסלאם חובק עולם    
6 חקר המוח - המילה האחרונה!    
7 ניצחון המטרופולין - קורס קיץ   
8 הכרה, בינה ונפש - קורס קיץ   

יום שני
9 האימפריה הרוסית     

10 עגנון המופלא     
11 מי ישלוט בעולם?      
  12 טרום־בכורה בקולנוע    

יום רביעי
13 המדריך למרגיש     

יום חמישי
14 ישעיהו ליבוביץ'      
15 מה עבר במוחם?      

יום שישי
 17 ביצועי המופת ליצירות הנצח   
 18 ראשי המועצה לביטחון לאומי מדברים   
 19 מצעד הסגנונות     
  20 טרום־בכורה בקולנוע    
21 קצרים בחיפה - סדרת סיורים    

22 הנחיות הרשמה ותשלום שכר הלימוד  
25 טופס הרשמה     



אסכולות 
ה פ י ח חדש

חקר המוח 
המילה האחרונה

ד"ר רועי תירוש
עמ' 6

ישעיהו 
ליבוביץ' 

זהות יהודית 
וישראלית במבחן  

ד"ר עודד ציון
עמ' 14

קצרים 
בחיפה

סדרת סיורים עם 
גלי נחום

עמ' 19

מי ישלוט 
בעולם? 

מעצמות המאה ה־21

מרצים שונים
עמ' 11

ראשי 
המל״ל

עוזי ארד
יעקב עמידרור 

עוזי דיין
ח"כ עופר שלח

עמ' 18

מה עבר
במוחם?
שיח אנליטי על 
גדולי המנהיגים 

ד"ר יוסי חלמיש
ד"ר יצחק נוי

עמ' 15
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תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
695 ש״ח 660 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
735 ש״ח 695 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 10 תשלומים ללא ריבית

איסלאם חובק עולם
ומחר.  היום  הציוויליזציות  מפגש  של  ותוצאותיו  ושיעה  סונה  מאבקי  המוסלמית,  אירופה 

האיסלאם שינה את פני העולם. בואו ללמוד על השינויים שהאיסלאם הגלובלי הביא אתו. 

ימי ראשון 13:00-10:00, סינמטק חיפה, שד' הנשיא  142

 3.3.19  
האיום האיראני צרכים פוליטיים או איום   0

ממשי? 

סעודיה אל המאה ה־21  0

7.4.19  
האיסלאם הג'יהאדיסטי לאן?  0

מוסלמים באירופה שם המשחק החדש  0

5.5.19  
הבטחה  עולם  ברחבי  סוריים  מהגרים   0

לאופוזיציה לוחמת?

איסלאם באמריקה שינויים ותמורות  0

16.6.19  
טורקיה שיחזורה של הסולטנות העות'מאנית  0

מצרים מאבק בין דת למדינה  0

פרופ' עוזי רבי, 
ראש מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב
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חקר המוח-המילה האחרונה!
המחקרים העדכניים ביותר על תפקוד המוח האנושי, והפיתוחים הטכנולוגיים האחרונים בשירות 

המוח. העתיד כבר כאן, בואו לפגוש אותו. 

ימי ראשון 13:00-11:30, אולם רפפורט, שד' הנשיא 142, חיפה

ד"ר רועי תירוש
רופא ויועץ רפואי לחברות ביוטכנולוגיות בתחום חקר המוח

למהפכה  טכנולוגית  ממהפכה    17.3.19
הוא  הגמיש  המוח  המוח  בחקר 
אופטימית.  תיאוריה  רק  לא  כבר 
בזכות התפתחות הטכנולוגיה נרשמו 

פריצות דרך בהבנת אופן פעילותו. 

התפקוד  לשיפור  הכלים  ארגז    24.3.19
ואיתה  עולה,  תוחלת החיים  המוחי 
גם הדרישה לשדרוג. את הטכנולוגיה 
לשיפור  לרתום  ניתן  המתקדמת 
היכולות המוחיות כגון שמיעה, ראייה 

ותפקודי הרגש. 

ביוטכנולוגיה כשטכנולוגיה וביולוגיה    31.3.19
אפשרות  קיימת  במוח,  נפגשות 
שבעתיד הקרוב יהיה פיתרון למצבים 

כמו אלצהיימר. 

חברתית  לרשת  עצבית  מרשת     7.4.19
בהרצאה זו נחשוף את דרכי הפעולה 
האם  ונבין  התקשורתי,  המוח  של 
תתאפשר טלפתיה בזכות טכנולוגיה 

מתקדמת.

פגיעה  מוח  מתקנת  טכנולוגיה    14.4.19
ב"חומרה" או ב"תוכנה" מוחית עלולה 
המוח.  בתפקוד  הפרעות  לגרום 
פיתוחים טכנולוגיים מאפשרים למוח 
למשל,  הקשה;  הנזק  על  להתגבר 
יכולים להזיז את  אנשים משותקים 

הגפיים בעזרת כוח החשיבה.

המוח הרובוטי האם בעידן ההנדסה    5.5.19
הגנטית נוכל גם לשכפל מּודעּות? היכן 
מסתתרת הזהות האישית במוח? נכיר 
את הדור הבא של הבינה המלאכותית. 

הריכוז  לשיפור  נגישה  טכנולוגיה   12.5.19
והזיכרון האם משחקי מחשב יכולים 
נתוודע  זו  בהרצאה  יכולות?  לשפר 
המאפשרות  האפליקציות  לעולם 

שיפור ניכר בתיפקוד המוח.

לאן?  העתיד  וטכנולוגיה,  מוח    19.5.19
קולקטיבית,  מּודעּות  טלפתיה, 
טלקינזיס, השתלת זיכרונות, החלפת 
אישיות ועוד: מה צופן העתיד, לאור 

התפתחויות ההווה. 

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
695 ש״ח 660 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
735 ש״ח 695 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 10 תשלומים ללא ריבית

חדש!
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תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
465 ש״ח 440 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
490 ש״ח 465 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 10 תשלומים ללא ריבית

ניצחון המטרופולין
עלייתן של הערים הגדולות 

במסע עירוני קוסמופוליטי נגלה את המנגנון הנסתר של העיר המשמשת כר פורה ליצירה וצמיחה 
אנושית מרתקת. נעמוד על עליית כוחן של הערים כמרכזי יצירה אמנותית ותרבותית, חינוכית 

ותעשייתית עד כדי איום על המדינה עצמה.

ימי ראשון 19:00-17:30, בית יד לבנים, רח’ הירקון 48, חיפה

טוקיו: כלכלה, תחרות ועיצוב כיצד   2.6.19
בתום  הרוסה  מעיר  טוקיו  הפכה 
עיצובי  כלכלי,  לקטר  המלחמה  ימי 
וארכיטקטוני וכיצד פולשת לשווקים 

באסיה ובארה"ב? ז' רילסקי

בייג'ינג. עבר והומה נציץ אל העיר   16.6.19
אמנות  של  והמשתנה  החדשה 
וחדשנות  שינוי  של  ופרופגנדה, 
שגורר את המדינה כולה. ז' רילסקי

מקונסטנטינופול  איסטנבול:   23.6.19
העיר  עוצבה  כיצד  לאורחאן פמוק 
בין אסיה ואירופה? וכיצד ראו אותה 

סופרים במהלך השנים? ז' רילסקי

מכניסים  איך  לנצח"  "יפה  רומא:   30.6.19
מבנה  לתוך  שנים   2000 בין  מבנה 
זכוכית  כולו  בנוי  עכשווי  מוזיאון 
ם  ע  " ח צ נ ה ר  י ע "  ? ה פ ו ק ש
האימפריה  של  הארכיטקטורה 
הרומית, העיר החדשה של מוסוליני 
ומפעלי הבנייה העכשויים. א' אלדובי

לונדון: ג'ימס בונד, ריגול ואספנות   7.7.19
הרקע של בית המלוכה, הפרלמנט, 
הבריטית,  והשמרנות  הפוליטיקה 
פעילות  של  תוססת  זירה  יוצרים 
פוסט-מודרניסטית. אוצרות ואוספים 
נפלאים ממצרים העתיקה והרנסנס 

האיטלקי. א' אלדובי

ניו יורק: אמנות או נמות למה ניו יורק   14.7.19
היא ניו יורק? איך ממתגים את המיתוס 
איזה  למיתולוגית?  עיר  הופך  ומה 
אוצרות אמנות מתחבאים בברוקלין 
על  מתחרות  וקווינס  הארלם  וכיצד 
סצנת האמנות העכשווית. קטר כלכלי 
וספינה תרבותית המהלכים קסם על 

הבאים בשעריה. א' אלדובי

זאביק רילסקיאורלי אלדובי

קורס קיץ
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הכרה, בינה ונפש 
פרקים בנוירופסיכולוגיה 

כיצד המוח, איבר בשר ודם, כימיה וחשמל – שולט בהתנהגות היום יומית שלנו: החל מתנועה פיזית 
וכלה בפעולות שכליות כגון שפה, זכרון וקבלת החלטות וכיצד אפשר ללמוד מפגיעות מוחיות 
)כגון אלצהיימר, פרקינסון וארועים מוחיים( על תפקוד המוח הבריא? האם אפשר לשקם מוח 

פגוע ועד כמה גמישות מוחית זמינה לנו לאורך החיים?

ימי ראשון 12:30-11:00, בית יד לבנים, רח’ הירקון 48, חיפה

עמית אברון, 
ובעל תואר שני  חיפה  -אוניברסיטת  בוגר תואר שני במדעי המוח 

במוסיקה ומוח מאוניברסיטת גולדסמית’ס בלונדון

מהמוח  נוירופסיכולוגיה-ללמוד   30.6.19
נתוודע  התקין  המוח  על  הלקוי 
ח  ו מ - י ע ו ג פ  4 ל  ש ם  ר ו פ י ס ל
מפורסמים, אשר לימדו אותנו רבות 
בעת  קורה  מה  המוח.  תפקודי  על 

אירוע מוחי וכיצד יש לטפל בו? 

כשהמוח בוגד-אלצהיימר ופרקינסון  14.7.19
כיצד מתבטאת מחלת האלצהיימר   
במוח האנושי ומה ניתן לעשות כדי 
למנוע או לעכב את הופעתה? כיצד 
פרקינסון פוגע במערכת המוטורית 
וכיצד שתל תוך-מוחי מטפל בבעיה? 

  ? שלי  האישיות  את  מעצב  מה   21.7.19
היא  והיכן  אישיות  מאבחנים  כיצד 
האישיות  האם  במוח?  ממוקמת 

יציבה או משתנה לאורך החיים? 

– ת  י ש ו נ א ה ה  י צ נ ג י ל ט נ י א ה  28.7.19
מודדים  מה  זיקנה  ועד  מינקות 
הדור  האם  אינטליגנציה?   מבחני 
האנושות  שמא  או  ופוחת  הולך 
קורה  מה  חכמה?  ונהיית  הולכת 
של  יו  חי לאורך  לאינטליגנציה 
לשפר  אפשרות  יש  והאם  האדם 

אינטליגנציה בהתערבות חיצונית. 

המילולי  המוח  המתמטי,  המוח   4.8.19
היכולת לדבר ולהבין, היכולת לחשוב 
החשובות  היכולות  –הינן  במספרים 
ה  גי לו ו והטכנ ת  לתרבו ותר  בי
חיים  לבעלי  גם  האם  האנושית. 
ומה  ומתימטיקה?  שפה  כישורי 
קורה כאשר איזורי המוח השפתיים 

והמתמטיים נפגעים? 

לעבודתו  נתוודע  מרפאים  צלילים   18.8.19
כיצד  ונראה  במוזיקה  המטפל  של 
במצבים  בטיפול  עוזרת  המוזיקה 
כגון: ארוע מוחי, אוטיזם, אלצהיימר 
גם  יכולה  מוזיקה  האם  ודכאון. 

להזיק? 

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
465 ש״ח 440 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
490 ש״ח 465 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 5 תשלומים ללא ריבית

קורס קיץ
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האימפריה הרוסית 
מרספוטין ועד פוטין

רוסיה הייתה ועודנה מעצמה עולמית. גם אם כוחה ירד, יש הטוענים כי מי שעומד בראשה כיום 
הוא האיש המשפיע ביותר על יחסי הכוחות בין המעצמות ובכלל. 

ימי שני 12:30-11:00, אולם רפפורט, שד' הנשיא 142, חיפה

ד"ר יצחק נוי
היסטוריון

הרצאת מבוא ממדיה הגיאוגרפיים,   4.3.19
עממיה, מסורותיה ובעיותיה.

פטר  באמת  גדול  היה  הגדול  פטר   11.3.19
אלכסייביץ הראשון הרחיב את שטחה 
של רוסיה, וקירב אותה למערב יותר 

מכל שליט אחר.

הנסיכה  הגרמנייה  הברזל  נסיכת   18.3.19
אוגוסטה פרדריקה הפכה לשליטה 
בגיל  רוסיה  של  הבלתי־מעורערת 
הצליחה  לא  שמעולם  למרות   ,33
להשתלט לגמרי על השפה הרוסית.

הם תמיד הורגים את האנשים הלא   25.3.19
אלכסנדר  ניקולאי  הצאר  נכונים 
בידי  שנרצח  השני,  ניקולייביץ 
ליברלי,  רפורמטור  היה  טרוריסטים, 
ההתרחבות  את  שהפסיק  והראשון 
הגיאוגרפית הבלתי־נגמרת של רוסיה.

רומנוב  לבית  האחרון  הטיפש   1.4.19
אנטישמי,  צאר  היה  השני  ניקולאי 
מלחמות  בשתי  רוסיה  את  שסיבך 
הרסניות. מלחמת העולם הראשונה 
ועל  עליו  הביאו  ברוסיה  והמהפכה 

משפחתו את סופם.

הניסיון הדמוקרטי שנכשל אלכסנדר   8.4.19
אויבים  מלחסל  נמנע  קרנסקי, 

פוליטיים. הגינותו עלתה לו בשלטון.

לנין  האידאולוג האידאליסט הרוצח   15.4.19
ולא  החזיק את רוסיה באגרוף ברזל, 
היסס להורות על חיסולם של מיליונים. 

היה  סטאלין  השפם  בעל  הגרוזיני   29.4.19
מניפולטור גאוני. הוא חיסל את אויביו 
האמיתיים והמדומים בהיקפים שלא 
היה להם תקדים בהיסטוריה האנושית. 

כרושצ'וב  המנהרה  שבקצה  האור   6.5.19
היה הראשון שהפסיק את המסורת 

הנתעבת, רצח יריבים פוליטיים.

אחרי  שנהה  כפי  ורספוטין  פוטין   13.5.19
רספוטין, העם נוהה אחרי פוטין, ורואה 
בו את מי שמחזיר את רוסיה לגדולתה. 

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
695 ש״ח 660 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
735 ש״ח 695 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 10 תשלומים ללא ריבית
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עגנון המופלא
סדרה נוספת על יצירותיו של אמן הפרוזה העברית, חתן פרס נובל לספרות, שמואל יוסף עגנון 

שתוגש על ידי הסופר חיים באר.

ימי שני 19:00-17:30, סינמטק חיפה, שד' הנשיא 142

שדרכם ליטול ואין דרכם ליתן  11.3.19
צאנז־סדיגורה  מחלוקת  רקע  על   
אירופה  מזרח  את  שהסעירה 
החסידית במאה ה־19, מתבונן עגנון 
במבט מפוכח על נבערותם של בני 
האדם מכאן ועל רשעותם ואכזריותם 

מכאן.

מזל דגים  8.4.19
פנינת פרוזה גאונית הנחבאת באחת   
ומלואה".  "עיר  של  מסמטאותיה 
ואנשים,  דגים  על  חדה  סאטירה 
על הגרגרנות ותאוות האכילה שאין 
להשביעה של ר' פישל קארפ, ועל 
סוד האמנות של הנער בצלאל משה.

מעגלי צדק   13.5.19
קסמו  מול  ן  עגנו של  עמידתו   
ואכזריותה  ישו  של  המתעתע 
הנוצרית  הכנסייה  של  ועוינותה 
מוקדם  סיפור  היהודי.  האדם  כלפי 
עגנון שנכתב על רקע הצהרת  של 

בלפור. 

הסימן / אברי משיח / הסייף  17.6.19
שלושה סיפורים מיסטיים, רובם לא   
מוכרים, שבמרכזם פגישות אפופות 
השירה  מגדולי  שלושה  עם  סוד 
הפייטן   — הדורות  בכל  העברית 
גבירול  אבן  שלמה  הקליר,  אלעזר 

ויהודה הלוי.

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
350 ש״ח 330 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
370 ש״ח 350 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 5 תשלומים ללא ריבית

הסופר חיים באר
פרופ' )אמריטוס( לספרות עברית באוניברסיטת בן־גוריון בנגב
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מי ישלוט בעולם?
מעצמות המאה ה־21

בפתח המילניום, עמדה ארה"ב כמעצמה יחידה בעולם החדש. אך שני עשורים לאחר מכן העולם 
השתנה והפך לרב מעצמתי.

בקורס נלמד את מפת האינטרסים של השחקנים החדשים–ישנים בזירה הבינלאומית והפנימית.

ימי שני 17:30–19:00, סינמטק חיפה, שדרות הנשיא 142 

סדר עולמי חדש מסיום המלחמה   11.2.19
הקרה ועד למאה ה־21

אורן נהרי פרשן לענייני חוץ  

 , ב ר ע מ ב ת  ו י ו ב ר ת ה ת  מ ח ל מ  25.2.19
ינצח  מי   – רוסיה  סין,  האסלאם, 

במאבק על העולם? 
אורן נהרי  

הפנים  מדיניות  פוטין  של  רוסיה   18.3.19
בפתח המאה ה־21 

צבי מגן חוקר בכיר במכון למחקרי   
ישראל  כיהן כשגריר  ביטחון לאומי, 

באוקראינה וברוסיה

מדיניות החוץ של רוסיה אינטרסים   25.3.19
פוליטיים ובריתות חדשות

צבי מגן   

האמריקאית  הפנים  מדיניות   1.4.19
ארה"ב של טראמפ

שמואל רוזנר המכון לתכנון מדיניות   
ב"ניו-יורק  טור  בעל  היהודי,  העם 

טיימס"

ארה"ב, מדיניות החוץ במאה ה־21   29.4.19
מבוש הבן לדונלד טראמפ

שמואל רוזנר  

לקפיטליזם  קיצוני  מקומוניזם   6.5.19
השתלטות  סין,  כלכלת  שאפתני 
שווקים מסחריים והתוכניות לעתיד

גליה דור אוניברסיטת תל אביב  

למפלגה  מהקיסרים  סיני  שלטון   20.5.19
סינית  פוליטיקה  הקומוניסטית, 

במאה ה־21. גליה דור

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
695 ש״ח 660 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
735 ש״ח 695 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 10 תשלומים ללא ריבית

חדש!

גליה דורשמואל רוזנרצבי מגןאורן נהרי



12 www.openu.ac.il/ascolot ׀   1-700-700-169

טרום־בכורה בקולנוע
במסגרת הקורס מוקרנים סרטי איכות טרם עלייתם לאקרנים, לפני שהם נחשפים לקהל הרחב. 
הסרטים נבחרים על־ידי צוות, בראשות מבקר הקולנוע יהודה סתיו, ומוקרנים בלוויית הרצאה 

של מומחה, המעשירה את חוויית הצפייה.

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
360 ש״ח 340 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
380 ש״ח 360 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 5 תשלומים ללא ריבית

 ,yes planet ימי שני 21:00-18:00, אולם 2, מתחם
שד' ההסתדרות 55, חיפה

3.6.19 | 6.5.19 | 8.4.19 | 4.3.19

אזור  זכרון,  מול  קניון   ,13:00-10:00 שישי  ימי 
תעשייה מערבי, זכרון יעקב

14.6.19 | 3.5.19 | 5.4.19 | 1.3.19

*מידע על הסרט והמרצה ישלח לפני כל מפגש 
לדוא"ל הפרטי שלכם.

1 - 7 0 0 - 7 0 3 - 1 0 0
www.openu.ac.il/tafnit

תפנית בית-הספר למנהלים מציע:

תפנית לניהול בכירים וקורסים ייחודיים
הכשרת דירקטורים	 
אימון מנטלי	 
השקעות נדל"ן	 

תפנית לניהול טכנולוגי
ניהול פרוייקטים	 
מידענות - ניהול משאבי המידע בארגון *	 

תפנית לניהול כלכלת המשפחה
ייעוץ לכלכלת המשפחה	 
 יועץ משכנתאות	 
 

תפנית לניהול עסקים
מינהל עסקים*	 
ניהול השיווק והפרסום	 
ניהול פיננסי ומשפטי	 
פיתוח כישורי ניהול	 
שיווק דיגיטלי	 

תפנית לניהול בסביבה ארגונית
ניהול משאבי אנוש והתנהגות ארגונית*	 
אבחון, מיון וגיוס עובדים	 
יחסי עבודה ודיני עבודה	 
ניהול הדרכה	 
ייעוץ ארגוני	 
הנחיית קבוצות	 

* קורס מוכר לנקודות זכות להמשך לימודים לתואר .B.A של האוניברסיטה הפתוחה

מתוך הסרט "הספר הירוק", ארה"ב 2018
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תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
695 ש״ח 660 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
735 ש״ח 695 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 10 תשלומים ללא ריבית

המדריך למרגיש
סדרה מעשית על רגשות

סדרת הרצאות זו תצייד אותנו בכלים מעשיים להתמודדות עם הרגשות שמפעילים ומניעים את 
חיינו. כיצד ננהל אנחנו את רגשותינו, ולא ניתן להם לנהל אותנו.

ימי רביעי 19:00-17:30 סינמטק חיפה, שד’ הנשיא 142

ד"ר אנאבלה שקד
מייסדת בית הספר לפסיכותרפיה במכון אדלר

כיצד  האנושיים  הרגשות  מפת   6.3.19
ולנווט  חיוביים  רגשות  למקסם 
רגשות שליליים כדי לשפר את איכות 

החיים שלנו

עם  התמודדות  ונקמנות  קנאה   13.3.19
רגשות קמאיים

אהבה ותשוקה כיצד לשמר אהבה   20.3.19
לאורך  אדם(  )לאותו  ותשוקה 

השנים?

המאה  של  המגיפה  ודיכאון  חרדה   10.4.19
ה־21

רגשות  על  וזעם  תסכול  כעס,   22.5.19
הרסניים והדרך לתעל אותם

והקלה  הנוחה  הדרך  אופטימיות   29.5.19
לשינוי

מתח ותחרותיות המינון הנכון לפני   5.6.19
השיגעון

אומץ תכונת־העל להצלחה בחיים  19.6.19
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ישעיהו ליבוביץ' 
זהות יהודית וישראלית במבחן

ישעיהו ליבוביץ' היה אחד מבעלי הדעה המובילים בישראל. הוא ניהל שיח רעיוני מרתק עם עולם 
המחשבה היהודי והפילוסופי של ימי הביניים ושל העת המודרנית, ודעותיו המיוחדות עוררו הד 

גדול, ואתגרו את המחשבה היהודית והישראלית בת־ימינו.

ימי חמישי 13:00-11:30, בית יד לבנים, רח' הירקון 48, חיפה

ד"ר עודד ציון
היסטוריון חוקר דתות ותולדות הרעיונות

אהבה  ליבוביץ'  אצל  האל  תפיסת     7.3.19
בלתי־אפשרית

מי הוא יהודי ומה היא יהדות הגדרות     14.3.19
ישנות־חדשות

החיים  טעם  על  והמצוות  האדם   28.3.19
ותכליתם

גוף ונפש בעיה הפסיכופיזית בהגותו      4.4.19
של לייבוביץ 

בין דת למדינה חזון ומציאות      11.4.19

בין דת למדע — הילכו יחדיו?  16.5.19

היסטוריה, טבע ומשיחיּות במשנת       23.5.19
ליבוביץ'

פי  על  למוסר  אתיקה  בין  היהדות   30.5.19
ליבוביץ'

חזון האמונה   — והרמב"ם  ליבוביץ'    6.6.19
האידיאלית

 
ליבוביץ' והרב קוק — על סוגים של      13.6.19

קדּושה 

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
695 ש״ח 660 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
735 ש״ח 695 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 10 תשלומים ללא ריבית
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תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
365 ש״ח 345 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
385 ש״ח 365 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 5 תשלומים ללא ריבית

מה עבר במוחם?
מפגש בין היסטוריון לחוקר מוח 
לשיח אנליטי על גדולי המנהיגים

הדמויות שהשפיעו על מהלך ההיסטוריה ושינו את פני העולם על שולחן הניתוחים. חוקר מוח 
והיסטוריון ייפגשו על במה אחת לניתוח אישיותם ותפקודם של האנשים שעשו היסטוריה.

ימי חמישי 19:00-17:30, אולם קריגר, אליהו חכים 6 )כרמל צרפתי(, חיפה

באבי  הבן  בגידת  ובנו  אמרי  לורד   14.3.19
האומה, ומנגנוני התמודדות ִעמה

מוחות  וז'בוטינסקי  טרומפלדור   16.5.19
שונים בהצטלבות דרכים דרמטית

חדש!

ד"ר 
יוסי חלמיש 

ד"ר 
יצחק נוי

שוחט  ומניה  צבי  בן  ינאית  רחל   30.5.19
נוקשות אישיותית לטוב ולרע

מתאהב  פאשיסטי  מוח  מוסוליני   13.6.19
ביהודייה
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ה נ ת מ י  ר ב ו ש מ ם  י נ ה נ ו ם  י ר ב ח ם  י פ ר צ מ
ת בחרו מו ה ם  י ר פ ס ה ת  ו ת ש ר מ ת  ח א ל

עד גמר המלאי - ט.ל.ח

100 ₪ מתנה בצירוף חבר אחד
תוספת 100 ₪ לכל חבר נוסף

הסקרנות משתלמת
יותר חברים – יותר שוברים!
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תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
460 ש״ח 435 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
485 ש״ח 460 ש״ח   הרשמה מאוחרת 

עד 5 תשלומים ללא ריבית

ביצועי המופת ליצירות הנצח 
עד המצאת טכנולוגיית ההקלטה לא היה תיעוד של ביצועי יצירות מוסיקליות. אך למן המאה 
ה־20 כבר עומד הביצוע כאמנות בפני עצמה. בעונה החדשה של סדרה זו נאזין ליצירות מופת 
בביצועיהם של המבצעים הגדולים ביותר, ונתהה האם המלחינים הגדולים היו המבצעים הטובים 

ביותר של יצירותיהם.

ימי שישי 12:30-11:00, באולם רפפורט, שד' הנשיא 142, חיפה 

גיל שוחט
מלחין, פסנתרן ומנצח

פון קראייאן מנצח על הסימפוניה    22.2.19
התשיעית מאת בטהובן

השוואת ביצועים: ברנשטיין ושולטי  
 ,6 מס׳  סימפוניה   - בטהובן  ביצוע:   

"הפסטורלית". 
אמן אורח: אנדי פלדבאו, פסנתרן  

 
גוסטבו דודאמל מנצח על "תמונות  15.3.19  

בתערוכה" מאת מוסורגסקי
ראטל,  סיימון  ביצועים:  השוואת   
ריקרדו שאיי. ביצוע מלא של "תמונות 

בתערוכה" מאת מוסורגסקי

הקונצ׳רטו  את  מבצע  לאנג  לאנג    12.4.19
לפסנתר מאת צ׳ייקובסקי

השוואת ביצועים: יבגני קיסין, יפים   
ברומפמן, מרתה ארחריץ׳

ביצוע: צ׳ייקובסקי - קונצ׳רטו מס׳ 1   
לפסנתר ותזמורת, "עונות השנה"

 , ב י י פ ו ק ו ר פ  : ת א מ ם  י ד ו י ט א  
סטרווינסקי, קפוסטין.

אמנית אורחת: דוראל גולן, פסנתר  
 

ג׳יימס גאלוויי מבצע את הקונצ׳רטו    17.5.19
לחליל מאת מוצרט

השוואת ביצועים: ז'אן פייר רמפאל,   
עמנואל פאהוד

לחליל  קונצ׳רטו   - מוצרט  ביצוע:   
לחליל  סונטה   - פולנק  ותזמורת, 

ופסנתר 
אמן אורח: בועז מאירוביץ׳, חלילן   

 
ברברה סטרייסנד שרה "מצחיקונת"   21.6.19
השוואת ביצועים: ג׳ודי גארלנד, שרה   

ברייטמן, אודרי הפבורן
שירי סטרייסנד - "ינטל", "אנשים",   

"ליצנים", "אישה מאוהבת"
אמנית אורחת: לימור שפירא, זמרת   
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ראשי המועצה לביטחון 
לאומי מדברים

הם  מה  אליהם?  נערכת  ישראל  ממשלת  האם  ישראל?  של  המחר  אתגרי  הם  מה 
המחר? אתגרי  את  דוחקים  היום  אתגרי  והאם  הקברניט?  של  לרשותו  העומדים   הכלים 
המדינית־ התוכנית  גיבוש  על  אמונים  שהיו  לשעבר,  לאומי  לביטחון  המועצה  מראשי  שלושה 
ואת הנעשה מאחורי  יציגו את תמונת המצב האסטרטגית של המדינה,  ישראל,  ביטחונית של 

הקלעים של גיבושה ומימושה, אם בכלל.

ימי שישי 12:30-11:00, אולם רפפורט, שד' הנשיא 142, חיפה

אלוף )מיל'( יעקב עמידרור    29.3.19
ביטחון לאומי — כיצד הגענו לכאוס   

הנוכחי?
 

אלוף )מיל'( יעקב עמידרור    24.5.19
את  להנחות  שצריכים  העקרונות   

המדיניות הישראלית מכאן ואילך

אלוף )מיל'( עוזי דיין    7.6.19
מעריכים  כיצד   — הלאומי  הביטחון   
את מצבו: מרכיבי הביטחון הלאומי, 
מעריך  מי  המצב,  הערכת  חשיבות 

ולמען מי?

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
355 ש״ח 335 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
375 ש״ח 355 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 5 תשלומים ללא ריבית

חדש!

רם,  לב  טל  בהנחיית  ביקורתי  דיון    5.7.19
הפרשן הצבאי של וואלה.

פרשן  אורן,  אמיר  בהשתתפות:   
עוזי  פרופ'  וביטחון,  ממשל  לענייני 
ועדת  חבר  שלח,  עופר  ח"כ  ארד, 

החוץ והביטחון של הכנסת

טל לב רם
ח"כ

עופר שלח
אלוף )מיל'( 

יעקב עמידרור
אלוף )מיל'(

עוזי דיין
פרופ' 

עוזי ארד אמיר אורן
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מצעד הסגנונות
המודרניזם שרווח בסוף המאה ה־19 ביטא תחושת ִאיּום וחרדה מפני ִקצו של העולם הישן, אך גם 

אופטימיות ותקווה לקראת המאה החדשה. 

ימי שישי 11:30-10:00, סינמטק חיפה, שד' הנשיא 142

דוד איבגי
אוצר

על תפוחים ואנשים דרכו הייחודית   15.3.19
של פול סזאן הולידה עולם מושגים 
בראש  אותו  והציבה  בציור,  חדש 

המודרניסטים.

סגנון  הפוינטליזם,  הנקודה  תחי   29.3.19
ז'ורז'  שפיתח  הדקדקני  הנקודות 
תיאוריות  של  תוצאה  הוא  סרה, 
צבעים,  על  ומדעיות  מחקריות 

וחיפושו אחר הציור הטהור. 

לוטראק  טולוז  אנרי  רוז'"  "מולן    12.4.19
התגלגל למרכז הזירה רוחשת החיים 
בה  והטביע  בפאריס,  האמנות  של 

את חותם האמן הבוהמיין. 

חשף  מונק  אדווארד  "הצעקה"    3.5.19
אפוף  האישי,  עולמו  את  בציוריו 
החרדה, ואת בדידותו הקיומית של 

האדם באשר הוא. 

ברזל, זכוכית ובטון אדריכלות המאה    17.5.19
ה־19 נעה בין מסורות וסגנונות העבר 
לבין חידושים טכנולוגיים אשר שינו 
את דמותן של הערים, ואת תפקידם 

של האדריכל והמהנדס. 

סגנון העיצוב החדש שטף  נובו  אר   31.5.19
את אירופה, וביקש לבטא באמצעות 
את  והאדריכלות  העיצוב  האמנות, 
סוף  לקראת  ההתחדשות  תקוות 

המאה ה־19 ותחילת המאה ה־20. 

אנטוניו גאודי סגנון שהוא אמן ואמן    14.6.19
שהוא סגנון. מה בעצם אומרים לנו 
בנייניו, וכיצד שינה את התייחסותנו 

לנושא העיצוב והאדריכלות?

של  יצירתו  ישן  לעולם  "נשיקה"    28.6.19
המעבר  את  סימנה  קלימט  גוסטב 
אל  בווינה   19 ה־ המאה  ממושגי 

העולם החדש של המאה ה־20.

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
695 ש״ח 660 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
735 ש״ח 695 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 10 תשלומים ללא ריבית
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טרום־בכורה בקולנוע
במסגרת הקורס מוקרנים סרטי איכות טרם עלייתם לאקרנים, לפני שהם נחשפים לקהל הרחב. 
הסרטים נבחרים על־ידי צוות, בראשות מבקר הקולנוע יהודה סתיו, ומוקרנים בלוויית הרצאה של 

מומחה, המעשירה את חוויית הצפייה.

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
360 ש״ח 340 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
380 ש״ח 360 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 5 תשלומים ללא ריבית

1 - 7 0 0 - 7 0 3 - 1 0 0
www.openu.ac.il/dialog

דיאלוג בית-הספר לשפות מציע:

הלימודים בחיפה מתקיימים בבית בירם, שדרות אבא חושי 15 חיפה

בית־הספר לשפות

דיאלוג

פשוט לדבר שפות
  אנגלית

  אנגלית עסקית
  ספרדית

  איטלקית
  צרפתית
  גרמנית

  רוסית
  יוונית
  סינית

  ערבית
  ערבית של אמצעי התקשורת

יועץ אמנותי: יהודה סתיו

זכרון,  מול  קניון   ,13:00 -10:00 שישי   ימי 
אזור תעשייה מערבי, זכרון יעקב
14.6.19 | 3.5.19 | 5.4.19 | 1.3.19

*מידע על הסרט והמרצה ישלח לפני כל מפגש 
לדוא"ל הפרטי שלכם.
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דרגת קושי: קלה

קצרים בחיפה 

8.3.19
טמפלרים, פרסים, סופרים ואמנים

נשמע  ניסנאס,  לוואדי  הגרמנית  מהמושבה  נלך 
הראשונה  והמושבה  הטמפלרים  של  סיפורם  את 
שהקימו בארץ ישראל. נמשיך אל רחוב הפרסים, 
שכונה בהאית מיוחדת, ואל ואדי ניסנאס, שם נדבר 
על יחסי יהודים-ערבים בחיפה ועל פסטיבל "החג 

של החגים", ונלך בעקבות סופרים ואמנים. 
נקודת המפגש: תחנת הרכבת מרכז השמונה

 
29.3.19

אלטנוילנד בחיפה
של  האוטופי  בספרו  העתיד  כעיר  מופיעה  חיפה 
של  חזונו  בעקבות  שבאו  חלוצים  המדינה.  חוזה 
הרצל הקימו את שכונת הדר הכרמל. נסייר בעקבות 

סגנונות בנייה וסיפורי חלוצים. 
נקודת המפגש: גן בנימין

24.5.19
"חיפה של מעלה"

בסיור זה נשמע סיפורי בתים ואנשים בפינות פחות 
מּוכרות במרכז הכרמל - סיפורם של בתי הנחושת 
הייחודיים, מתחם הכנסייה הרוסית, בית רוטנברג, 
טמפלרים.  ובתי  העין,  מן  חבוי  מנזר  לואי,  טיילת 

בסיור ישולבו קטעים מספֶריָה של יהודית קציר. 
נקודת המפגש: בכניסה למרכז פנורמה

מדריך: גלי נחום

חדש!
3 סיורים בימי שישי. יציאה בשעה 10:00 )אורכו של כל סיור כ־3 שעות(.

נתוודע לאחת הערים המרתקות, עיר של ניגודים, פסיפס אנושי מרתק, תרבות שוקקת 
ומתחדשת, אמנים, סופרים וסיפורים, עבר מפואר ותרומה אדירה למפעל הציוני.

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
375 ש״ח 355 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
395 ש״ח 375 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 5 תשלומים ללא ריבית

*הגעה עצמאית לנקודת המפגש בכל סיור
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הנחיות הרשמה ותשלום שכר הלימוד

אופן ההרשמה  .1
תוכלו להירשם לפי נוחותכם:  

בטלפון — במשרדי אסכולות, בימים א-ה, בשעות 17:00-9:00, במס׳ 1-700-700-169 א. 
בדואר — יש לשלוח את טופס ההרשמה אל: האוניברסיטה הפתוחה, אסכולות, ת"ד 808, רעננה 4353701. ב. 

הערה: בהרשמה באמצעות הדואר אין לצרף כסף מזומן.  
בפקס — 09-9741474 )באמצעות כרטיס אשראי בלבד(. ג. 

באופן אישי — במשרדי אסכולות, דרך האוניברסיטה 1, רעננה, בימים א-ה, בשעות 17:00-9:00.  ד. 

2. אופן התשלום
בכרטיס אשראי )ויזה, לאומי קארד, ישראכרט, דיינרס, אמריקן אקספרס(: א. 

בתשלום אחד או בתשלומים כמפורט בפרטי הקורס שבידיעון.   .1
בתשלומים בהסדר קרדיט: הסדרי תשלום אלה הם בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי, והאוניברסיטה   .2
רק בתחום  אינה אחראית לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה. התשלום בהסדר קרדיט אפשרי  הפתוחה 
על־ידי  כפי שייקבעו  ולמועדים  בריבית בהתאם לשיעורים  בחיוב  וכרוך  מסגרת האשראי שיש לבעל הכרטיס 

הבנק / חברת האשראי.    
בהמחאה/המחאות, בתשלום אחד או בתשלומים חודשיים עוקבים שווים עד למספר התשלומים שנקבע בקורס -  ב. 
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.   

בהתחייבות של מקום עבודה או גורם משלם אחר: יש לצרף לטופס ההרשמה מכתב התחייבות רשמי של מקום  ג. 
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
לחיילים בשירות חובה ולמשרתים בשירות לאומי, ועד שנה לאחר השחרור משירות חובה או מסיום שירות   .1

לאומי, תינתן הנחה של 10% משכר הלימוד, כנגד הצגת תעודה מתאימה.
בקורסים בהם שכר הלימוד כולל גם מרכיב שאינו שכר לימוד, כגון כרטיסים למופעים או סיורים, ההנחה   .2

מחושבת רק על מרכיב שכר הלימוד.
נרשם הזכאי למספר הנחות, יקבל רק את ההנחה הגבוהה מביניהן.  .3

לתשומת לב!
לשם  מטעמם  הנשלחים  עובדים  להכשרת  בקשר  חברה  או  מפעל  על־ידי  המשולמים  הלימוד  שכר  תשלומי    .1
השתלמות, שנועדה לשמור על רמתם של העובדים או לשפר את אופן פעילותם, מוכרים על־ידי שלטונות מס 
זו לא תיחשב כהטבה זקיפה המחייבת את העובדים  הכנסה כהוצאה מוכרת של המפעל או החברה, והטבה 

בתשלום מס. 
ו/או התלמידים( וחליפיהם בקשר להסכם ללימודים בקורס כלשהו,  אחריות הצדדים )האוניברסיטה הפתוחה    .2
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.
האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים,    .3
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 
ו/או התעודה, שלא שולם למעשה לאוניברסיטה  ו/או האישור  קיים בעת מתן התואר  כל חוב שהיה  לתשלום 
הפתוחה.  כמו כן, האוניברסיטה זכאית לקזז מכל תשלום עתידי של תלמידים, חוב לאוניברסיטה שלא שולם 

למעשה לאוניברסיטה, גם לאחר התיישנות התובענה.
האקדמי  בידיעון  הנמצא  אקדמיים  ללימודים  המשמעת  תקנון  הנו  התלמידים  את  המחייב  המשמעת  תקנון   .4

המצוי במשרדי האוניברסיטה הפתוחה. וכן באתר האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה בקישור
.http://www.openu.ac.il/General/ethics.html  

הודעות לאוניברסיטה  .3
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.

הנחיות החלפת קורס  .4
בקשת החלפת קורס תוגש בכתב בלבד למשרדי בית הספר אסכולות. א. 

המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה. ב. 

גובה התשלום הנדרש  עיתוי קבלת הבקשה   

הפרש שכר הלימוד בין הקורס המקורי לבין הקורס החדשעד המפגש השלישי )כולל(

אין החלפת קורסמהמפגש הרביעי ואילך

הערה: בקורסים קצרים במיוחד הכוללים עד 4 מפגשים, המועד האחרון להחלפת קורס הינו עד חצי מזמן הקורס.

הנחיות ביטול הרשמה  .5
לקורסים ששכר הלימוד שלהם הינו עד 4,000 ש"ח.  

גובה הקיזוז ממבטל ההרשמהמועד קבלת בקשת ביטול   

דמי טיפול מינהלי בסך 80 ש"חעד שבועיים לפני פתיחת הקורס*

10% משכר הלימודבמהלך שבועיים לפני פתיחת הקורס*

ערך יחסי של מפגש אחד + 10% משכר הלימודלאחר מפגש אחד

ערך יחסי של שני מפגשים + 10% משכר הלימודלאחר שני מפגשים

ערך יחסי של שלושה מפגשים + 10% משכר הלימודלאחר שלושה מפגשים

אין החזר כספי, לא ניתן עוד לבטל הרשמהלאחר ארבעה מפגשים או יותר

בקורסים וימי עיון ששכר הלימוד בהם הוא עד 85 ש"ח אין החזר כספי.
* בהתאם לתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע”א-2010:                                                                      

אם בקשת הביטול תתקבל בכתב תוך 14 יום מיום ההרשמה ובלבד שהביטול יעשה עד 7 ימי עסקים לפני תחילת 
הקורס, יחויב המבטל ב–5% משכר הלימוד המלא בקורס )כולל דמי הרשמה( או 80 ש”ח, הנמוך מבין השניים. לאחר 

המועד שצוין, יופעלו ההנחיות ביטול הרשמה של האוניברסיטה הפתוחה. 

דגשים והערות
בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד לאסכולות/מרכז ההרשמה. לא יתקבלו הודעות בטלפון.  א. 

המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה במשרדי אסכולות/מרכז ההרשמה. ב. 
גובה הקיזוז המינימלי יהיה סכום דמי הטיפול המינהלי בסך 80 ש"ח, או הקיזוז המפורט בטבלה — הגבוה  ג. 

מבין השניים.
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סוג הנחיות הביטול והבסיס לחישוב דמי הטיפול והעלויות בגין ביטול הרשמה ייקבע על־פי שכר הלימוד המלא  ד. 
שנקבע לקורס ולא על־פי השכר ששולם בפועל.

בקורסים הכוללים עד 4 מפגשים, המועד האחרון לביטול הינו על־פי הטבלה שלעיל או עד חצי מזמן הקורס  ה. 
— הנמוך מבין השניים. 

במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי־צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך  ו. 
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.

אי פתיחת קורס   .6
האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת. 

במקרים כאלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.

גמול השתלמות  .7
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.

הנחות   .8
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.

התאמות לתלמידים עם מוגבלויות ולקויות למידה   .9
בית ספר אסכולות פועל על מנת להנגיש את שירותיו לתלמידים עם מוגבלויות )פיזית, נפשית, רגשית וקוגנטיבית(.   
תלמידים הזקוקים להנגשה ולהתאמות בתהליך הלמידה, מוזמנים לפנות לאנסטסיה גלדישב, בטל׳ 09-7780904, 

 .ascolot@openu.ac.il או בדוא״ל  
מידע הנמסר לגורמים מקצועיים נשאר חסוי ולא יהיו לו השלכות נוספות, מעבר לבקשות התלמידים.  

מפגש חלופי  .10
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 48 שעות מראש 
למוקד אסכולות. אסכולות תעשה מאמץ כמיטב יכולתה לפצות לקוחות שהחמיצו מפגש באמצעות הצעת מפגש 
חלופי - עד 3 מפגשים לקורס. הזכות למימוש המפגשים החלופיים תקפה בשנת הלימודים תשע"ט, 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.

שינויים בלתי־צפויים  .11
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.

12. מבצע “חבר מביא חבר”
תלמידים ותיקים, אשר יצרפו תלמידים חדשים )שלא למדו באסכולות בשנתיים האחרונות( יהיו זכאים לתלושי  א.  

שי לקנייה באחת מחנויות הספרים המובחרות בשווי 100 ש”ח עד גמר המלאי.
התלושים יישלחו בדואר רשום )לפי הכתובת שתינתן בעת ההרשמה(. ב. 

יש לעדכן את צוות אסכולות בעת ההרשמה בפרטי התלמידים הוותיקים והחדשים, כולל מספרי תעודת זהות. ג. 
במבצעים לא ייכללו תלמידים אשר ביטלו את הרשמתם ללימודים. ד. 



טופס הרשמה
את טופסי ההרשמה מכל השלוחות בארץ ניתן לשלוח אל

“אסכולות” — בית־הספר ללימודים רב־תחומיים ולתרבות הדעת
האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808 רעננה, מיקוד 4353701

או באמצעות הפקס: 09-9741474 או בטלפון 1-700-700-169 

פרטי הנרשם/נרשמת:

             מספר זהות מלא )9 ספרות(                                 שם פרטי                                שם משפחה

  

כתובת ___________________________יישוב ____________________ מיקוד ___________

טל'  _______________________________ נייד ___________________________________

כתובת דואר אלקטרוני  _____________________________@_________________________

פרטי הקורס המבוקש )נא למלא בהתאם למפורט במידע על הקורס(

מספר הקורס   מועד תחילת הלימודים           שכר לימוד שם הקורס   
  

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 x לפי בחירתך(

בתשלום אחד                 בתשלומים, כמפורט בחוברת זו     
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.

  תאריך  ___________    חתימה  ____________________________

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 _________________

מ שם המזין ______________ תאריך ____________ ט  שם הרושם ______________ תאריך ____________      

מס' אסמכתא
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לפרטים ולהרשמה
1-700-700 - 1 6 9
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אסכולות. לסקרנות שלך. 


