אסכולות .לסקרנות שלך.

בית-הספר ללימודים רב־תחומיים ולתרבות הדעת

ידיעון ירושלים
אביב-קיץ | תשע"ט 2019

תוכן העניינים
יום ראשון
איסלאם חובק עולם
מה עבר במוחם?

		 5
		 6

יום שני
מוח וזיכרון 			 7

ישראל הצעירה :הפרשות המסעירות

		 8

יום שלישי
			
הנצרות
		
על מלכים ונביאים
		
 9הסימפוניות של בטהובן
לעשות אהבה עם הצלילים
		
		
והדרך עודנה נפקחת לאורך

9
10
11
13
14

יום רביעי
האימפריה הרוסית

		 15

יום חמישי
מהגלגל לכוכבים
ארכיאולוגיה ומקרא
קום והתהלך בארץ

		 16
		 17
		 18

יום שישי
יש שופטים בירושלים!
גיאופוליטיקה בסערה  -קורס קיץ
ירושלים שלי  -סדרת סיורים

		 19
		 20
		 21

הנחיות הרשמה ותשלום שכר הלימוד
טופס הרשמה

		 22
		 25

ראשון

שני

רביעי

שלישי
11:00-9:30
הנצרות -
מראשיתה ועד
הרפורמציה

אורן נהרי

מרצים שונים

11:00-9:30

11:00-9:30

11:30-10:00

על מלכים
ונביאים

ארכיאולוגיה
ומקרא

ד"ר עודד ציון

חמישי
11:00-9:30

שישי
11:30-10:00

מהגלגל
לכוכבים

יש שופטים
בירושלים!

קורס קיץ

הרב
ד"ר בני לאו

יוסי נינוה

גיאופוליטיקה
בסערה
מרצים שונים

13:00-11:30

13:00-11:30

החל מ10:00 -

מוח וזיכרון
ד"ר יוסי
חלמיש

 9הסימפוניות
של בטהובן

ירושלים שלי

רונן בורשבסקי

19:00-17:30

19:30-18:00

18:30-17:00

19:30-18:00

איסלאם
חובק עולם

הפרשות
המסעירות

לעשות אהבה
עם הצלילים

האימפריה
הרוסית

פרופ' עוזי רבי

21:00-19:30
מה עבר
במוחם?

ד"ר יצחק נוי
וד"ר יוסי חלמיש

עופר אדרת

סדרת סיורים

ד"ר אורית וולף ד"ר יצחק נוי

21:30-20:00
והדרך עודנה
נפקחת לאורך
ד"ר מוטי
זעירא ומיטל
טרבלסי

19:30-18:00
קום והתהלך
בארץ

הסופר
פרופ' חיים באר

חדש

אסכולות

ירושלים
איסלאם
חובק
עולם
פרופ' עוזי רבי
עמ' 5

יש שופטים
בירושלים

לעשות
אהבה עם
הצלילים

פרופ' ידידיה שטרן
מארח את שופטי
בית המשפט העליון
ונשיאיו
עמ' 19

ד"ר אורית וולף
עמ' 13

מוח וזיכרון
ד"ר יוסי חלמיש
קורס מעשי לשיפור
יכולות הזיכרון
עמ' 7

מה עבר
במוחם?

שיח אנליטי על
גדולי המנהיגים
ד"ר יוסי חלמיש
ד"ר יצחק נוי
עמ' 6

ישראל הצעירה

הפרשות
המסעירות
עופר אדרת
עמ' 8

איסלאם חובק עולם

חדש!

אירופה המוסלמית ,מאבקי סונה ושיעה ותוצאותיו של מפגש הציוויליזציות היום ומחר.
האיסלאם שינה את פני העולם .בואו ללמוד על השינויים שהיאסלאם הגלובלי הביא אתו.
ימי ראשון  ,19:00-17:30מוזיאון ישראל ,שדרות רופין  ,11ירושלים

פרופ' עוזי רבי,
ראש מרכז משה דיין ,אוניברסיטת תל אביב
10.3.19

איסלאם באמריקה בעידן טראמפ
שינויים ותמורות

12.5.19

מהגרים סוריים ברחבי עולם הבטחה
לאופוזיציה לוחמת?

16.6.19

מצרים מאבק בין דת למדינה

7.7.19

טורקיה שחזורה של הסולטנות
העות'מאנית

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.19
הרשמה מאוחרת

 330ש״ח

 350ש״ח

 350ש״ח

 370ש״ח

עד  5תשלומים ללא ריבית

לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים.
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מה עבר במוחם?

חדש!

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 ,אישיותם ותפקודם של האנשים שעשו היסטוריה.

ימי ראשון  ,21:00-19:30מוזיאון ישראל ,שדרות רופין  ,11ירושלים

ד"ר
יוסי חלמיש

ד"ר
יצחק נוי

10.3.19

לורד אמרי ובנו בגידת הבן באבי האומה,
ומנגנוני התמודדות ִעמה

16.6.19

רחל ינאית בן צבי ומניה שוחט נוקשות
אישיותית לטוב ולרע

12.5.19

טרומפלדור וז'בוטינסקי מוחות שונים
בהצטלבות דרכים דרמטית

7.7.19

מוסוליני מוח פאשיסטי מתאהב
ביהודיה

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.19
הרשמה מאוחרת

 355ש״ח

 375ש״ח

 375ש״ח

 395ש״ח

עד  5תשלומים ללא ריבית

לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים.
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מוח וזיכרון

קורס מעשי לשיפור יכולות הזיכרון

מקומות
אחרונים

מה ניתן לעשות כדי לא לאבד את אחת היכולות היותר ייחודיות למוח האנושי? קורס לשיפור
בתפקודי הזיכרון והחשיבה.
ימי שני  ,13:00-11:30מוזאון ארצות המקרא ,רח’ גרנות  ,25ירושלים

ד"ר יוסי חלמיש,
רופא וחוקר מוח
4.3.19

מוטיבציה וזיכרון מוטיבציה היא
המנוע של כלל הפעולות המוחיות,
ותנאי מקדים לכל תפקוד מנטלי .כיצד
ניתן לקדם מוטיבציה ,ולהתגבר על
השעמום ,השחיקה והדכדוך?

13.5.19

זיכרון וחושים למוח דרכים משלו
להבין מה חשוב לזכור ומה פחות
חשוב .בהרצאה זו נבין את הקוד המוחי
המשלב מידע חושי ותהליכי חשיבה
וזיכרון.

18.3.19

רגש וזיכרון מה בין רגש לזיכרון ,וכיצד
ניתן לרתום את הרגש לשיפור ביכולות
הזיכרון?

3.6.19

29.4.19

זיכרון ותנועה לתנועה מקום מרכזי
באבולוציה האנושית ובתפקוד המנטלי.
מה תפקידה של התנועה כיום בשיפור
יכולות הזיכרון והחשיבה?

עזרי זיכרון "נו ...זה עומד לי על קצה
הלשון :"...בעגה המדעית מכנים זאת
"הפרעה בתהליך שליפת הזיכרון".
בהרצאה זו נלמד לשלוף זיכרונות
בקלות.

17.6.19

6.5.19

מוסיקה ותהליכים קוגניטיביים
למוסיקה תפקיד מפתח בכל הקשור
לתהליכי חשיבה וזיכרון ,דבר המתבטא
במסלולים ייחודיים במוח העוקפים את
מסלולי השפה .בהרצאה זו נלמד על
המוסיקה של שיפור הזיכרון.

זיכרון עבודה זהו המרכיב
הניהולי במוח של כל אחד מאיתנו
(.)The Executive Function

1.7.19

סיעור מוחות בהרצאה מסכמת זו
נסקור את הידע העדכני ביותר בחקר
המוח העולמי.

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.19
הרשמה מאוחרת

 710ש״ח

 750ש״ח

 750ש״ח

 790ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית

לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים.
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ישראל הצעירה:
הפרשות המסעירות

חדש!

סדרת הרצאות 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.
ימי שני ,19:30-18:00 ,מוזיאון המדע ,גבעת רם ,ירושלים

עופר אדרת
עיתונאי ,כתב "הארץ" לענייני היסטוריה
 4.3.19מי רצח את ארלוזורוב ולמה זה אכפת
לנו? רומן אסור עם אשתו של שר
התעמולה הנאצי? התנקשות פוליטית
שביצעו אנשי בית"ר? על הניסיונות לפענח
את הרצח והמשמעויות ההיסטוריות
והפוליטיות.
 18.3.19ציידי הנאצים :בין ההצלחה שבלכידת
אייכמן לפספוס של ד"ר מנגלה "המוסד"
חטף את אייכמן והביאו למשפט בישראל,
אך את ד"ר מנגלה הידוע לשמצה פספס
באופן מביך.
 25.3.19הפיצוץ במלון המלך דוד :פיגוע טרור
יהודי? ב 22-ביולי  1946החריד רעש עז
את ירושלים 91 .אנשים נהרגו בקריסת
מלון המלך דוד .האם היה זה פיגוע טרור
לכל דבר ,או שמא פעולת התנגדות
לגיטימית? על הרקע ההיסטורי ,הויכוח
הפנימי והעדויות של מי שנשאר לספר.
 1.4.19תיק קסטנר :בין בוגד למציל ב 1957-נורה
ד"ר ישראל קסטנר בפתח ביתו בתל אביב.
שנתיים לפני כן קבע בית המשפט כי "מכר
את נפשו לשטן" כששיתף פעולה עם
הנאצים .לאחר שנרצח טיהר בית המשפט
את שמו ,אך הוויכוח על דמותו לא נרגע
עד היום.

 15.4.19השחיתויות הקטנות של ישראל היפה
על השחיתויות הסודיות שטרם שמעתם
ועל המנהיגים שלא חשבתם שכך נהגו.
למי סלחנו ,למי לא ,ולמה?
 29.4.19אלטלנה :המים עדיין סוערים דרך יומניו
של בן גוריון ,זכרונותיו של רבין ועדותו
של בגין ננסה להבין איך קרה שיהודים
הרגו יהודים דווקא ב ,1948-ואיך נתפסת
הפרשה היום ,ממרחק של  70שנה,
בפוליטיקה ובציבוריות הישראליים.
 13.5.19בין דיר יאסין לכפר קאסם ב 1948-נכנסו
אנשי אצ"ל לכפר דיר יאסין .על מה שאירע
שם יש ויכוח נוקב עד היום .ב 1956-אנשי
מג"ב ירו למוות ב 50-אזרחים ישראלים,
ש"הפרו" את שעת העוצר .איך עיצבו שני
האירועים האלה את התודעה הישראלית.
 27.5.19הרומנים האסורים של בן גוריון לא פחות
מחמש מאהבות ניהלו רומנים עם "אבי
האומה" ,דוד בן גוריון .מה אפשר ללמוד
עליו דרך העיניים של הנשים בחייו ,והאם
זהו עיסוק לגיטימי?
תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.19
הרשמה מאוחרת

 660ש״ח

 695ש״ח

 695ש״ח

 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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הנצרות

מראשיתה ועד הרפורמציה
הקורס דן ביסודות הדת הנוצרית מעת הקמתה ועד למהפכה של מרטין לותר .נתמקד בהיסטוריה
ובעולם הרעיונות ,האמונה ,והטקסים של הכנסייה הקתולית .נבחן כיצד עלתה הכנסייה למעמדה בימי
הביניים ,נדון ביחסּה של ההגות הנוצרית כלפי היהודים ,ונסקור את הפילוגים החשובים בעולם הנוצרי.
ימי שלישי  ,11:00-9:30קמפוס האוניברסיטה הפתוחה בגן הטכנולוגי ,מלחה ,ירושלים

ד"ר עודד ציון,
היסטוריון וחוקר של דתות ותולדות הרעיונות
5.3.19

ארץ ישראל ערב הופעת הנצרות

12.3.19

חיי ישו – היסטוריה ומיתוס

19.3.19

תורתו של ישו – "הדרשה על ההר"

26.3.19

עולמו של פאולוס – הבשר והרוח

2.4.19

התנצרותה של אירופה

9.4.19

אוגוסטינוס – על החטא והגאולה

30.4.19

השילוש הקדוש ו"המיסתורין
האבסולוטי"

7.5.19

שבעת הסקרמנטים – צינורות החסד
של האמונה

14.5.19

הרפורמציה הפרוטסטנטית של לותר
– "צדיק באמונתו יחיה"

21.5.19

דימוי היהודי בנצרות – "כעיוור במראה"

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.19
הרשמה מאוחרת

 660ש״ח

 695ש״ח

 695ש״ח

 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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על מלכים ונביאים
ירמיהו וחורבן יהודה

הנביא בתקופה המקראית עיצב במידה רבה לא רק את המציאות החברתית בת זמנו אלא גם את
המציאות הפוליטית .הנביאים ישעיהו וירמיהו עשו זאת יותר מאחרים .עליהם ועל נביאים בני זמננו.
ימי שלישי  ,11:00-9:30מוזיאון ישראל ,שדרות רופין  ,11ירושלים

הרב ד"ר בני לאו
5.3.19

צפניה – הנביא שעורר את המלך
יאשיהו להתחדשות דתית ורפורמה
רוחנית

19.3.19

ירמיהו  -הנביא שהחזיר עטרה ליושנה
במלכות יאשיהו

2.4.19

מות יאשיהו  -קינת ירמיהו על מות
המלך האהוב

30.4.19

המלך יהויקים – רודן אכזר ,מנוכר ושחצן

14.5.19

נבואת ירמיהו על חופש הדיבור והדעה
בירושלים המקראית

21.5.19

גלות יכניה – וחזון ירמיהו לשתי מדינות
יהודיות

11.6.19

המלך צדקיהו – מורד כנגד בבל וכנגד
הנביא

25.6.19

חורבן יהודה והרצח הפוליטי ביישוב
שנותר בארץ ישראל

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.19
הרשמה מאוחרת

 660ש״ח

 695ש״ח

 695ש״ח

 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית

לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים.
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 9הסימפוניות של בטהובן
הסימפוניות של בטהובן נחשבות בעיני רבים לפאר היצירה הסימפונית בכל הזמנים ,ולמרות זאת
ההיכרות שלנו עם כל  9הסימפוניות היא חלקית בלבד .בסדרת הרצאות זו נכיר לעומק את כל
העשייה הסימפונית של בטהובן .כל מפגש יוקדש לסימפוניה בודדת .נתעמק בה על כל היבטיה,
ונתוודע לרקע לכתיבתה ולתהליך העבודה המרתק של בטהובן.
המפגשים יכללו השוואות של ביצועים בקטעי וידאו ,גישות וסגנונות ביצוע מוסיקלי ,וכן צורות
עבודה מוסיקלית בחזרות לקראת ביצוע.
ימי שלישי  ,13:00-11:30האודיטוריום במוזיאון ישראל ,שדרות רופין  ,11ירושלים

רונן בורשבסקי,
מנצח משנה למאסטרו זובין מהטה בתזמורת הפילהרמונית
הישראלית ,ראש החוג לניצוח ומקהלה באוניברסיטת תל אביב
5.3.19

הסימפוניות מספר  1ו־2

14.5.19

סימפוניה מספר "( 6הפסטורלית")

26.3.19

סימפוניה מספר "( 3ארואיקה")

21.5.19

סימפוניה מספר 7

2.4.19

סימפוניה מספר 4

11.6.19

סימפוניה מספר 8

30.4.19

סימפוניה מספר 5

18.6.19

סימפוניה מספר 9

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.19
הרשמה מאוחרת

 670ש״ח

 705ש״ח

 705ש״ח

 745ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית

לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים.
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תפנית בית-הספר למנהלים מציע:
תפנית לניהול עסקים

תפנית לניהול בכירים וקורסים ייחודיים

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

הכשרת דירקטורים
אימון מנטלי
השקעות נדל"ן

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

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

תפנית לניהול כלכלת המשפחה
ייעוץ לכלכלת המשפחה
יועץ משכנתאות

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

1-700-703-100

www.openu.ac.il/tafnit

דיאלוג בית-הספר לשפות מציע:

פשוט לדבר שפות
אנגלית
אנגלית עסקית
ספרדית
איטלקית
צרפתית
גרמנית

רוסית
יוונית
סינית
ערבית
ערבית של אמצעי התקשורת

הלימודים בחיפה מתקיימים בבית בירם ,שדרות אבא חושי  15חיפה

דיאלוג
בית־הספר לשפות

12
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לעשות אהבה עם הצלילים
ארבעה מפגשים מפעימים של קונצרט חי ושיחה בלתי אמצעית עם גדולי
המבצעים בארץ ובעולם .סדרה שבאה לגעת ולטעום מהקלאסי כמו גם
מעולמות סמוכים נוספים.

חדש!

אל תתנו לעצמכם לפספס סדרה חד פעמית ,מלאת השראה ותשוקה
ימי שלישי  ,18:30-17:00האודיטוריום במוזיאון ישראל ,שדרות רופין  ,11ירושלים

הפסנתרנית אורית וולף בעונה חדשה במוזיאון ישראל בירושלים
5.3.19

קסם המנדולינה :מסע מוולנסיה ועד
נפולי
מהקלאסי עד האקזוטי
מיצירות :ויוואלדי ,רוסיני ,פאגניני ,דה
פאיה ואלבניז.
אמן אורח :אמן המנדולינה שמואל
אלבז

14.5.19

בטהובן וברהמס:
פסגת הרומנטיקה הגרמנית
בטהובן :סונטה אופוס  69בלה מג'ור
ברהמס :סונטה אופוס  38במי מינור
אמנית אורחת :הצ'לנית דניאל אקטע

18.6.19

ללכת "לעיבוד"
עיבודים מרתקים ונדירים בפסנתר
אחד ובארבע ידיים ליצירות הקאנון של
באך ,בטהובן ,שופן וברהמס ולמוזיקה
הברזילאית של קרלוס ג'ובים
אמן אורח :הפסנתרן ,המלחין והמאלתר
טל זילבר

9.7.19

שוברט 1828 /
יצירות החותם של המאסטרו בשנת
יצירתו האחרונה:
האימפרומטי אופוס 142 & 90
הפנטסיה בפה מינור לארבע ידיים
אמן אורח :הפסנתרן יוני פרחי

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.19
הרשמה מאוחרת

 475ש״ח

 500ש״ח

 500ש״ח

 530ש״ח

עד  5תשלומים ללא ריבית

מקומות ישיבה מסומנים
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והדרך עודנה נפקחת לאורך
 70שנה של זמר ישראלי

מדינת ישראל היא עדיין מפעל לאומי בהקמה ,והזֶ ֶמר העברי ,המלווה תהליך זה מראשיתו ,משקף
את נפתולי הדרך :סדרה זו היא מסע מילים וצלילים ,בין תחנות מעצבות בתרבות ובחברה לאורך
 70שנותיה של המדינה.
ימי שלישי  ,21:30-20:00מוזיאון ישראל ,שדרות רופין  ,11ירושלים

מיטל טרבלסי
שירה

ד"ר מוטי זעירא
עורך ומספר

30.4.19

"מפרש לבן ,ענן שחור"  -מלחמת יום
הכיפורים כקו שבר ישראלי
בין השירים" :לו יהי"" ,החיטה צומחת
שוב"" ,רקמה אנושית"" ,אין לך מה
לדאוג"" ,הנסיך הקטן"" ,היה לי חבר",
"גשם בעתו"" ,אני שומע שוב" ועוד.
נגינה :תומר קלינג  -פסנתר

2.7.19

"אל תגעו לי בשואה"  -מקומה של
השואה בתרבות ובחברה הישראליות
בין השירים" :חלון לים התיכון"" ,זמר
לספינה"" ,אפר ואבק"" ,ניגונים",
"הליכה לקיסריה"" ,כשתגדל"" ,החיים
יפים" ועוד.
נגינה :תומר קלינג  -פסנתר

21.5.19

"טוב לי בקיבוץ"  -מסעו של הקיבוץ
מלב הישראליּות אל השוליים
בין השירים" :אגדת דשא"" ,כמו צמח
בר"" ,בלדה לעוזב קיבוץ"" ,חורשת
האקליפטוס"" ,לילה"" ,הללויה" "עין
גדי" ועוד.
נגינה :תומר קלינג  -פסנתר

9.7.19

"כתר המזרח"  -מסעו של הזמר
המזרחי מן השוליים אל מרכז התרבות
הישראלית
בין השירים" :הפרח בגני"" ,שש־עשרה
מלאו לנער"" ,איזו מדינה"" ,אח ,יא ראב",
"ילדים זה שמחה"" ,צל עץ תמר" ועוד.
נגינה :תומר קלינג  -פסנתר

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.19
הרשמה מאוחרת

 355ש״ח

 375ש״ח

 375ש״ח

 395ש״ח

עד  5תשלומים ללא ריבית

לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים.
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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 רביעי  ,19:30-18:00מוזיאון המדע ,גבעת רם ,ירושלים

ד"ר יצחק נוי,
היסטוריון
6.3.19

הרצאת מבוא רוסיה של היום ,ממדיה
הגיאוגרפיים ,עממיה ,מסורותיה ובעיותיה.

13.3.19

פטר הגדול היה גדול באמת פטר
אלכסייביץ הראשון התנשא לגובה של
יותר משני מטרים ,וב־ 43שנות מלכותו
הרחיב את שטחה של רוסיה ,וקירב
אותה למערב יותר מכל שליט אחר.

27.3.19

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

3.4.19

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

10.4.19

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

15.5.19

הניסיון הדמוקרטי שנכשל אלכסנדר
קרנסקי ,ראש הממשלה הרוסי ,נמנע
מלחסל אויבים פוליטיים .הגינותו עלתה
לו בשלטון ,וכמעט בחייו.

 1-700 -700 -169׀

22.5.19

האידאולוג האידאליסט הרוצח לנין
החזיק את רוסיה באגרוף ברזל ,ולא
היסס להורות על חיסולם של מיליונים.
הוא היה דוגמה קיצונית לאמירה
"המטרה מקדשת את האמצעים".

29.5.19

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

5.6.19

האור שבקצה המנהרה כרושצ'וב
האוקראיני היה הראשון שהפסיק
את המסורת הנתעבת ,רצח יריבים
פוליטיים ,וזכה למות בשיבה טובה.

12.6.19

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

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.19
הרשמה מאוחרת

 660ש״ח

 695ש״ח

 695ש״ח

 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית

לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים.
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מהגלגל לכוכבים

ההמצאות והתגליות שעיצבו את עולמנו
בסדרה זו נתוודע להמצאות ולתגליות שעיצבו את פני ההיסטוריה .בכל מפגש נשמע את סיפורו
של תחום משמעותי ,על ההמצאות והתגליות המרכזיות בו ,תוך מבט על העולם של היום ,ואל
העולם של המחר.
ימי חמישי  ,11:00-9:30מוזיאון המדע ,גבעת רם ,ירושלים

אורן נהרי ,עורך ופרשן ,מומחה לחדשות חוץ
28.3.19

אנרגיה ממנוע הקיטור ועד לכורים
גרעיניים ואיום המכונה על האדם

11.4.19

ההמצאות שהאריכו את חיינו
מהחיסונים הראשונים דרך ההרדמה
והפניצילין ,אל הגלולה למניעת הריון
והמחקרים הגנטיים

16.5.19

מהטלגרף אל הסמארטפון עידן
המידע והתקשורת :מאותות עשן ותופי
הטאם־טאם אל המברק והאינטרנט

6.6.19

טכנולוגיה עתידנית ממדפסות
התלת־מימד דרך הרחפנים והמכוניות
הנוהגות את עצמן אל האנדרואידים,
הננו־בוטים וקפיצות החלל – לאן פנינו?

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.19
הרשמה מאוחרת

 345ש״ח

 365ש״ח

 365ש״ח

 385ש״ח

עד  5תשלומים ללא ריבית
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ארכיאולוגיה ומקרא

ההיסטוריה המקראית בעיני המחקר

בין המסופר בתנ”ך לבין הארכיאולוגי בשטח ,נכיר ממצאים מארץ ישראל ,מצרים ומסופוטמיה
ומה הם מספרים לנו על המסופר בתנ”ך.
ימי חמישי  ,11:00-9:30קמפוס האוניברסיטה הפתוחה בגן הטכנולוגי ,מלחה ,ירושלים

יוסי נינוה
7.3.19

התנ”ך – אמת היסטורית או מיתוס?
כיצד הפך התנ”ך מספר אמונה לספר
ההיסטוריה של תולדות עם ישראל? מה
בין סיפורי אמונה למציאות היסטורית?

28.3.19

ארכיאולוגיה מהי?
מושגים בסיסיים בעולם המחקר
הארכיאולוגי ,שיטות מחקר שונות ,מהי
התרבות החומרית בארץ ישראל ,וכיצד
מחלק המחקר את תולדות הארץ עפ”י
תרבותם החומרית של תושביו?

4.4.19

תולדות הכתב העברי הקדום
התפתחות הכתבים :מכתב תמונות לכתב
אותיות ,וכיצד הומצא “הכתב “העברי”
ארץ כנען תחת השלטון המצרי
כיצד הותירו המלכים המצרים ,שערכו
מסעות לארץ ,את חותמם על תולדות
הארץ ותרבותה?

18.4.19

הפלשתים ותרבותם
מיהם גויי הים? היכן התיישבו? מהי
תרבותם החומרית? ומה הותירו אחריהם?

16.5.19

ימי הממלכה המאוחדת ופילוגה
האם נמצאו ממצאים ארכיאולוגיים
למסופר במקרא על האימפריה של דוד
ושלמה “עד נהר פרת”?

23.5.19

בית עומרי
עומרי – הדמות הראשונה בתנ”ך הנזכרת
בממצא חיצוני .מה ניתן ללמוד על
הפער שבין המסופר במקרא על בית
אחאב לבין המציאות בשטח?

30.5.19

בית יהוא
השושלת הארוכה בממלכת ישראל ,ובה
גדול המלכים  -ירבעם השני .מה מראה
השטח על שושלת מפוארת זו?

6.6.19

מלכי יהודה אחז וחזקיהו
תקופה עם שפע של ממצאים
ארכיאולוגיים ,המלמדים על התכוננות
חזקיהו למרד באשור ,והחורבן שבא על
יהודה כעונש

20.6.19

החורבן
המרד של ממלכת ישראל באשור,
והמרד של יהודה בבבל הביאו על שתי
הממלכות את קצן

27.6.19

ימי שיבת ציון
ימים של תחילת חיים חדשים ביהודה
ובירושלים ,בניית החומה סביב ירושלים,
בניית בית המקדש השני
תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.19
הרשמה מאוחרת

 660ש״ח

 695ש״ח

 695ש״ח

 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית

 1-700 -700 -169׀
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קום והתהלך בארץ
מסע ספרותי מרתק ומרחיב אופקים ברחבי ארץ ישראל ,מהגליל העליון וחופי הכנרת ,דרך חיפה
ותל אביב ,עד מרחבי הדרום ובאר שבע ,בחברתם של טובי היוצרים והיוצרות העבריים .נתן אלתרמן,
אברהם שלונסקי ,יונתן רטוש ,לאה גולדברג ,נתן זך ,יהודה עמיחי ,אשר רייך ,וכותבים בני ימינו.
ימי חמישי  ,19:30-18:00מוזיאון המדע ,גבעת רם ,ירושלים

הסופר פרופ' (אמריטוס) חיים באר
28.2.19

הרי ירושלים – סוד היופי של האבן
הקפואה לעד

14.3.19

יפו ונוה צדק – עירו של יפת ונמלה של
ירושלים

28.3.19

תל אביב – עיר עברית על שפת הים

11.4.19

חיפה – אלטנוילנד בינלאומית במפרץ

23.5.19

צפת ומירון – מסתורין גלילי

6.6.19

טבריה והכנרת – על שפת אגם סואן

20.6.19

פאתי נגב – מרחבי פלשת מעוררי
הגעגועים

4.7.19

באר שבע – עיר במדבר

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.19
הרשמה מאוחרת

 670ש״ח

 705ש״ח

 705ש״ח

 745ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית

לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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יש שופטים בירושלים!

בישראל מתחולל תהליך חסר־תקדים של משפטיזציה .אם בעבר ייעודו המרכזי של בית המשפט
היה הכרעה בסכסוכים ,הרי שכיום הוא נתפס כמקום המרכזי לדון בשאלות הגדולות שהחברה
הישראלית מתחבטת בהן .בסדרה זו נפתח צוהר להיכרות נדירה עם שופטי בית המשפט העליון
בדימוס .בכל מפגש יתארח אצל פרופ' ידידיה שטרן אחד מהשופטים לשיחה פתוחה ואישית ,על
פסיקותיו־שלו ועל תפקידו ומעמדו של בית המשפט בחברה כיום.
		

ימי שישי  ,11:30-10:00אודיטוריום בית שמואל

		

פרופ' ידידיה שטרן ,סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
מארח את שופטי בית המשפט העליון ונשיאיו לשיח אישי ומשפטי

		

 18.1.19השופט פרופ' אהרון ברק ,נשיא בית 		
המשפט העליון בדימוס

 7.6.19השופט יעקב טירקל ,שופט בית
המשפט העליון בדימוס

 8.2.19השופט אליקים רובינשטיין ,המשנה 		
לנשיאת בית המשפט העליון בדימוס

 5.7.19השופטת דורית בייניש ,נשיאת בית
המשפט העליון בדימוס

 29.3.19השופט סלים ג'ובראן ,שופט בית
המשפט העליון בדימוס

		

 3.5.19השופטת דליה דורנר ,שופטת בית 		
המשפט העליון בדימוס

 1-700 -700 -169׀

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.19
הרשמה מאוחרת

 660ש״ח

 695ש״ח

 695ש״ח

 735ש״ח

www.openu.ac.il/ascolot
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גיאופוליטיקה בסערה

קורס קיץ

תמונת מצב עדכנית ותחזית ריאלית לעתיד המזרח התיכון משורטטת על ידי טובי המומחים על
האזור הבוער ביותר בגלובוס
ימי שישי  ,11:30-10:00מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ,גבעת רם ,ירושלים
14.6.19

היתכנות פתרון שתי מדינות וחלופות
אחרות
אל”מ (מיל’) ד”ר שאול אריאלי,
לשעבר מח"ט עזה וראש מנהלת הסכם
הביניים והקבע בתקופת כהונתם של
ארבעה ראשי ממשלה

21.6.19

תנועת החמאס בין צוק איתן לצוק
העיתים
ד"ר רונית מרזן ,חוקרת בקתדרה
לגיאו-אסטרטגיה על שם חייקין
באוניברסיטת חיפה

28.6.19

איראן גרעינית :תחזית ריאלית ותמורות
בהרתעה הישראלית
ד"ר אמילי לנדאו ,חוקרת בכירה במכון
למחקרי ביטחון לאומי

ד”ר
אל”מ (מיל’)
ד”ר שאול אריאלי רונית מרזן

12.7.19

מדיניות העמימות הגרעינית של
ישראל :על שורשיה ומשמעותה במרחב
המזרח תיכוני לאורך השנים
ד"ר אמילי לנדאו ,חוקרת בכירה במכון
למחקרי ביטחון לאומי

19.7.19

ארדואן והמעצמה הטורקית
ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק ,מתמחה
בפוליטיקה וביחסי החוץ של טורקיה.

26.7.19

סכסוכים אזוריים ומפה אסטרטגית
חדשה
ד"ר צבי בראל ,פרשן לענייני המזרח
התיכון ,עיתון "הארץ"

ד”ר חי איתן
כהן ינרוג’ק

ד”ר
אמילי לנדאו

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.19
הרשמה מאוחרת

 440ש״ח

 465ש״ח

 465ש״ח

 490ש״ח

עד  5תשלומים ללא ריבית

לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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ד"ר
צבי בראל

ירושלים שלי
קל להתאהב בירושלים ספוגת ההיסטוריה ואווירת הקדושה ,אך איך היא נראית מזווית אישית של
בני העיר? שישה סיורים מנקודת מבט אישית שמראים את המורכבויות והדקויות של החיים בעיר.
דרגת קושי :קלה
 3סיורים ,בימי שישי .יציאה בשעה ( 10:00אורכו של כל סיור כ־ 3שעות) מנקודת המוצא שצוינה
בכל סיור* .הגעה עצמאית לנקודת המפגש בכל סיור
15.3.19

המיל התרבותי של ירושלים
יוסי טלגן ,דור שביעי בירושלים,
הוא אולי הדמות המזוהה ביותר עם
מפעלי התרבות של העיר .טלגן יכניס
אותנו אל מאחורי הקלעים ,המאבקים
והפוליטיקה של מוסדות התרבות בעיר:
מוזיאון האסלאם ,תיאטרון ירושלים,
בית הנסן ,הסינמטק ,מתחם הרכבת,
תיאטרון החאן.
מדריך :יוסי טלגן
נקודת המפגש :בכניסה למוזיאון
האסלאם

12.4.19

ד"ר דוליטל בירושלים
עמיר בלבן ,איש החברה להגנת
הטבע ,מגן על חיות הבר בירושלים.
האם ניתן לשמור על ריאות ירוקות
ב"מפלצת" האבן שגדלה כל הזמן?
נכיר את הזוחלים ,העופות והיונקים
הירושלמיים .נתחיל בתחנה לחקר
ציפורי ירושלים ונסיים (בהקפצת רכבים
קצרה) בעמק הצבאים.
מדריך :עמיר בלבן
נקודת המפגש :בכניסה לתחנה לחקר
ציפורי ירושלים ברח' רוטשילד

24.5.19

מסע שורשים בנחלאות
"סבא רבא שלי ,שלמה ישראל שיריזלי,
היה מהדמויות המוכרות בשכונת 'אהל
משה' ורחוב בנחלאות נקרא על שמו"...
מסע שורשים אישי ומרגש דרך עיניו
של יואב ,יליד העיר שאבותיו הגיעו
לירושלים כבר ב־.1807
מדריך :יואב אבניאון
נקודת המפגש :כיכר הדווידקה

 1-700 -700 -169׀

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.19
הרשמה מאוחרת

 355ש״ח

 375ש״ח

 375ש״ח

 395ש״ח

עד  5תשלומים ללא ריבית
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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
חדוה כהן
אנסטסיה גלדישב
גליה קנר
טל אורטל
דוד בר־מאיר
נירית וינגרטן
אטי גינזבורג

מנהלת אסכולות ועורכת ראשית
מנהל תפעול ופרויקטים
מנהלת שלוחת אסכולות ירושלים
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
הפקה :טל אורטל
גרפיקה :זאב פרל
התקנה והבאה לדפוס :צאלה קליין־בירנבאום

האוניברסיטה הפתוחה ,קמפוס ירושלים
הגן הטכנולוגי ,בניין  ,9ת"ד  ,20מלחה ,ירושלים 9695102
משרדי אסכולות טל’ ;1-700-700-169 :פקס09-9741474 :
בימים ראשון-חמישי ,בשעות 17:00-9:00
דואר אלקטרוני ascolot@openu.ac.il
אתר אסכולות www.openu.ac.il/ascolot
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.

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.
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.
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גובה הקיזוז המינימלי יהיה סכום דמי הטיפול המינהלי בסך  80ש"ח ,או הקיזוז המפורט בטבלה — הגבוה
מבין השניים.
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.
בקורסים הכוללים עד  4מפגשים ,המועד האחרון לביטול הינו על־פי הטבלה שלעיל או עד חצי מזמן הקורס
— הנמוך מבין השניים.
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 לאנסטסיה גלדישב ,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  3מפגשים 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.
 .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 ____________

אסכולות .לסקרנות שלך.
מק”ט
Z101-5582

לפרטים ולהרשמה
1-700-700-169
www.openu.ac.il/ascolot

