תל אביב והמרכז

תש"פ 2020 - 2019

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
זהבה רף
תמר כץ
נגה שר
אייל גריידי
גליה קנר
אנסטסיה גלדישב
משה כרמלי
חדוה כהן
מרגו רחל זנו
גיא אביבי
עידו אלקיים
טל אורטל
דוד בר־מאיר
נירית וינגרטן
אטי גינזבורג

מנהלת אסכולות ועורכת ראשית
מנהלת שלוחת לימודי הערב בתל אביב
מנהלת שלוחת לימודי הבוקר בתל אביב
מנהלת תחום קולנוע ופיתוח עסקי
מנהל תפעול ופרויקטים
מנהלת המחלקה לשיווק ארגונים
מנהלת מרכז מידע וקשרי לקוחות
מנהל שלוחת חיפה
מנהלת שלוחת ירושלים
מנהלת שלוחת רעננה והשרון
מנהל סיורים לימודיים בארץ
קשרי לקוחות אסכולות
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 :ענבל מנליס

משרדי אסכולות:
האוניברסיטה הפתוחה ,הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד
דרך האוניברסיטה  ,1ת"ד  ,808רעננה 4353701

מוקד שירות ומכירות :ימים ראשון-חמישי בשעות 17:00-9:00
טל' ;1-700-700-169 :פקס09-9741474 :
דואר אלקטרוניascolot@openu.ac.il :
שירות מפגש חלופי :ניתן להודיע על היעדרות ממפגש
או לבקש מפגש חלופי בדואר אלקטרוניshibutz_ascolot@openu.ac.il :
האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים.
בית־ספר אסכולות פועל על מנת להנגיש את שירותיו לתלמידים בעלי מוגבלויות ו/או לקויות למידה.
		 סטודנטים הזקוקים להנגשות והתאמות בתהליך הלמידה ,מוזמנים לפנות למשרדי אסכולות.

תלמידים יקרים,

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

ליפז ויניצקי
מנהל מערך לימודי החוץ

לימור בר און
מנהלת אסכולות
ועורכת ראשית
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חדש באסכולות
בדלתיים סגורות?

השופטת בדימוס הילה גרסטל
עמ' 9

גיבורות התנ"ך

קובי אריאלי ,פרופ' יובל אלבשן,
עו"ד דינה זילבר ואחרים
עמ' 35

דוקאסכולות

חה"כ לשעבר נינו אבסדזה ואחרים
עמ' 54

תפיסת הבטחון
של ישראל

האלוף יאיר גולן ,תמיר פרדו,
גיורא איילנד ואחרים
עמ' 7

סכסוכים בעולם
איתי אנגל
עמ' 12

אמריקה הגדולה

הסכסוך
הישראלי-פלסטיני

פילוסופיה שימושית

לבריאות!

שמואל רוזנר
עמ' 44

ד"ר שמעון אזולאי
עמ' 26

אל"מ במיל' ד"ר שאול אריאלי
עמ' 70

פרופ' רפי קרסו ,פרופ' איתן פרידמן
ד"ר עידית מאיה ואחרים
עמ' 16

תוכן העניינים
אקטואליה ומזרח תיכון
			
פורום ממשל ואסטרטגיה
			
תפיסת הבטחון של ישראל
			
העולם החדש והמזרח התיכון
		
בדלתיים סגורות?  -פורום משפטי
איראן  -גיאופוליטיקה חדשה?		
		
מצרים  40 -שנה להסכם השלום
				
סכסוכים בעולם
					
החודש בעולם

6
7
8
9
10
11
12
13

מדעים וחקר המוח
					
לבריאות!
				
לדעת ,להיות בריא!
					
הכוח במוח!
המוח ושבעת החטאים			
				
מה עבר במוחם?
			
ה־ ,DNAמולקולת החיים

16
17
18
19
20
21

מיינדפולנס ופילוסופיה
			
"אביב העמים המערבי"?
				
מהפכנות הרמב"ם
				
הפילוסופים הגדולים
				
פילוסופיה שימושית
פסיכולוגיה חיובית 			
פותר החלומות				
		
החיים כמשחק  -תורת המשחקים
				
דברים שרציתי לומר

24
24
25
26
27
28
29
29

שירה ,ספרות ויהדות
					
מועדון קריאה
				
אסכולות בבית לסין
				
אסכולות בצוותא
					
גיבורות התנ"ך
				
 100שנות סיפורת
				
תמונות מחיי נישואין
		
המיטב  -שירה ופרוזה ישראלית
המיטב  -שירה ופרוזה עולמית		
		
פוליטיקה ,שלטון ומשטר במקרא
					
מלכות ישראל

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

היסטוריה
				
אמריקה הגדולה
			
אמריקה לקראת בחירות
		
ישראל הצעירה :הפרשות המסעירות
		
 900שנה של צמתים היסטוריים
				
בין שתי מלחמות

44
45
46
48
49

קולנוע
				
טרום בכורה בקולנוע
			
קולנוע בעידן ה"פוסט-אמת"
					
דוקאסכולות
גאונים בקולנוע				
הסיפור שאינו נגמר  -נשים וגברים בקולנוע
		
על סטריאוטיפים ודעות קדומות

52
53
54
55
56
57

מוסיקה
				
ביקור התזמורת
ביצועי המופת ליצירות הנצח  -ולהיפך!
			
אופרה  -לא מה שחשבת
			
שיאי המוסיקה הקלאסית
					
טרום־קונצרט

58
59
60
61
62

אמנות
			
ארוטיקה ומיניות באמנות
			
אמנים יהודים בעידן המודרני
				
אמנות נוצרית גותית
אמנות הרנסנס				
			
המאה העשרים באמנות

66
66
67
67
68

אסכולות ברחובות
			
הסכסוך הישראלי-פלסטיני
				
בסבך המזרח התיכון
גיבורות התנ"ך				
					
חוכמת חיים
				
טרום בכורה בקולנוע
המנדט הבריטי				
העשור הראשון				

70
71
72
73
73
74
75

			
סיורים לימודיים בארץ
				
הנחיות הרשמה
טופס הרשמה				

76
79
81

השופטת (בדימוס)
הילה גרסטל

אל"מ (במיל')
רות ירון

פרופ'
עוזי רבי

ד"ר
גיא בכור

אורן נהרי

אלוף (במיל')
איתן בן אליהו

איתי אנגל

פורום ממשל ואסטרטגיה
איתן בן אליהו
עמ' 6

מזרח תיכון
ואקטואליה

תפיסת הבטחון
של ישראל
מרצים שונים
עמ' 7

העולם החדש והמזה"ת
ד"ר גיא בכור
עמ' 8

בדלתיים סגורות?
השופטת בדימוס הילה גרסטל
עמ' 9

איראן
גיאופוליטה חדשה?
פרופ' עוזי רבי
עמ' 10

מצרים –  40שנה להסכם
השלום
פרופ' עוזי רבי
עמ' 11

סכסוכים בעולם
איתי אנגל
עמ' 12

החודש בעולם
אורן נהרי
עמ' 13

פורום ממשל ואסטרטגיה
מנחה ומרצה :אלוף במיל' איתן בן אליהו ,מפקד חיל האוויר לשעבר

ימי שישי  ,13:00-9:30אולם רקאנטי ,מוזיאון תל אביב לאמנות ,שד' שאול המלך 27
האיומים על ישראל מורכבים :הגרעין האיראני מחד גיסא והסכסוך הפלסטיני מאידך .ההתרחשויות שאנו חווים
כעת ,החל מטרור עבור לשינויים גיאופוליטיים וכלה בפיתוחים טכנולוגיים מציבים אתגרים בטווח הקרוב .האם
ישראל תשכיל לשלב נכון בין אלה לבין העתיד הרחוק?
רקע והערכת מצב
25.10.19
#
תמורות בתפיסת הביטחון
		 אלוף במיל' איתן בן אליהו
 #סנקציות כלכליות כנשק ההווה והעתיד
יורם כהן ,לשעבר ראש השב"כ
 #שדה הקרב ,רא"ל במיל' גדי אייזנקוט,
הרמטכ"ל ה21-
אסטרטגיה מדינית  /בטחונית
8.11.19
 #אסטרטגיה מדינית בטחונית
		 ח"כ עופר שלח ,סיעת כחול לבן
 #אסטרטגיה מדינית בטחונית,
		 נפתלי בנט ,לשעבר שר החינוך
 #ישראל ומדינות האזור – איומים ויחסים
		 צבי בראל ,פרשן "הארץ"
ביטחון וטכנולוגיה
13.12.19
#
תוכניות החלל של ישראל
		 פרופ' חיים אשד ,אבי תכנית החלל
 #רובוטיקה באוויר בים ביבשה
		 פרופ' איציק בן ישראל ,אוניברסיטת תל אביב
 #לוחמת סייבר ,ד"ר יניב לויתן ,מומחה
ללוחמת מידע ,הטכניון
מודיעין
10.1.20
 #גופי המודיעין בישראל  -תחומי אחריות,
		 שת"פ וכפיפות אלוף במיל' יעקב עמידרור,
לשעבר ר' המל"ל
 #הערכת המודיעין בעידן החדש
		 אלוף מיל' עמוס ידלין ראש המכון למחקרי
בטחון לאומיINSS ,
 #פרשיות נעלמות
		 ד"ר רונן ברגמן ,ידיעות אחרונות והניו יורק
טיימס ,מחבר רב המכר "השכם להורגו"
תלמיד ותיק /בני זוג
 710ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 750ש״ח
הרשמה מאוחרת

7.2.20

אנחנו והפלסטינים
 #תמונת מצב
		 אהוד יערי ,פרשן חדשות ערוץ 12
 #דמוגרפיה-מי צודק?
		 פרופ' סרג'יו דה לה פרגולה ,אונ' העברית
 #חזון מדיני בטחוני ,יפורסם בהמשך

גרעין
24.4.20
 #אנרגיה גרעינית
		 גדעון פרנק ,לשעבר ר' 				
הוועדה לאנרגיה אטומית
 #גרעין כהרתעה וכנשק
		 ד"ר אמילי לנדאו ,חוקרת בכירה במכון 		
למחקרי בטחון לאומיINSS ,
		
 #קוריאה הצפונית – גרעין כנשק קיומי
		
ד"ר אור ליבוביץ ,המחלקה ליחסים
בינלאומיים האוניברסיטה העברית
דילמות פוליטיות/מדיניות
22.5.20
#
ימין ביטחוני ומתון
		 יועז הנדל ,ח"כ כחול לבן
 #להילחם במאה ה־21
		 אלוף מיל' יאיר גולן ,לשעבר ס' הרמטכ"ל
 #פוליטיקה וביטחון
		 בן כספית ,עיתונאי
10.7.20

מפגש מסכם  -יפורסם בהמשך

תלמיד חדש
 750ש״ח
 790ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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תפיסת הבטחון של ישראל
ימי רביעי  ,19:30-18:00סינמטק תל אביב ,שפרינצק 2
תפיסת הבטחון הישראלית אינה מוכרת דיה לאזרחי ישראל :מהי ,מי מגבש אותה ועל סמך מה? מה חלוקת
האחריות בין גופי הבטחון העוסקים בגיבושה ובמימושה והאם כוח ההרתעה הישראלי עמד בשינויי הזמן
והתנאים במזרח התיכון? שמונה מבכירי מערכת הבטחון מדברים.

27.11.19

ההיסטוריה של תפיסת הבטחון
איך מגבשים תפיסת בטחון בישראל?
אלוף במיל' עמוס ידלין ,ראש אמ"ן לשעבר,
כיום ראש המכון למחקרי בטחון לאומי INSS

22.4.20

18.12.19

התמורות בתפיסת הבטחון
אלוף במיל' יאיר נווה ,סגן הרמטכ"ל לשעבר

13.5.20

15.1.20

מדוע הנרטיב חשוב יותר מהחכמה שבהפעלת
כוח צבאי?
אלוף במיל' גיורא איילנד ,ראש המועצה לבטחון
לאומי לשעבר

השפעת התקשורת ודעת הקהל על תפיסת
הבטחון
תא"ל במיל' רות ירון ,דוברת צה"ל לשעבר ובכירה
במשרד החוץ

10.6.20

12.2.20

ה"מוסד" הישראלי ותרומתו לבטחון הלאומי
תמיר פרדו ,לשעבר ראש המוסד

דרג מדיני ודרג צבאי בגיבוש תפיסת הבטחון
של ישראל
אלוף במיל' עמוס גלעד ,לשעבר ,ראש האגף
המדיני בטחוני במשרד הבטחון

18.3.20

תפיסת הבטחון של שרות הבטחון הכללי
ח"כ אבי דיכטר ,תנועת הליכוד
אתגרים בבטחון ישראל,
אלוף במיל' יאיר גולן ,סגן הרמטכ"ל לשעבר

תלמיד ותיק /בני זוג
 690ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 730ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 730ש״ח
 770ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים

www.openu.ac.il/ascolot | 1-700-700-169

7

העולם החדש והמזה"ת:
האקטואליה של חיינו היא היסטוריה
ד"ר גיא בכור ,מזרחן ,משפטן והיסטוריון
ימי ראשון  ,19:30–18:00אולם צוקר ,היכל התרבות ,רח' דיזינגוף  ,11תל אביב
העולם שאנו חיים בו עובר שינויים דרמטיים לנוכח עינינו המשתאות .קורס פנורמי חדש ומרתק זה יציג ניתוחים
ותובנות של המציאות החדשה :חורבן המזרח התיכון ,גלי הגירה ,אירופה החדשה ,מלחמות זהות ותרבות ,טרור,
האיום פוליטיקלי קורקט ועלייתם של כוחות חדשים באסלאם ובנצרות.

סמסטר ב

סמסטר א
10.11.19

תפיסת "קץ ההיסטוריה" של פוקויאמה –
תובנות אקטואליות

1.3.20

עולם ה"פוליטיקלי קורקט" בעימות מול
המציאות

17.11.19

חזרת העם היהודי לירושלים ,ועמדת הנצרות
הקתולית

8.3.20

הפרגמנטציה של העדות והדתות – מזה"ת
מפורק?

24.11.19

האם המזרח התיכון חרב לנגד עינינו?

15.3.20

הכיבוש המוסלמי של אירופה :אז והיום

1.12.19

המצאתו ומותו של הסכסוך הערבי ישראלי

29.3.20

משיחיות שיעית – האם המהדי חוזר?

8.12.19

עליית הימין האמריקני החדש ,ופלא הנשיא
דונלד טראמפ

3.5.20

נצחונה של השפה העיברית  -זינוק של לאומיות
יהודית

5.1.20

יהדות ארה"ב הברית – האם הגענו לסופה של
הקהילה היהודית החזקה בעולם?

17.5.20

הנצרות האוונגליסטית ויחסה אל ישראל
והציונות

12.1.20

ילדי חוץ :כוחה המתעצם של הדיפלומטיה
הישראלית

24.5.20

עזבו ,ועכשיו רוצים לחזור? על מיליוני אנוסי
ספרד ברחבי העולם

19.1.20

הפלא הדמוגרפי של העם היהודי  -העם היהודי
הבלתי מתכלה ,נקמת הדמוגרפיה

7.6.20

חוק הלאום וניצחונה של השפה העברית בארץ
ובעולם

שכר הלימוד הינו לכל סמסטר
תלמיד ותיק /בני זוג
 690ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 730ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 730ש״ח
 770ש״ח

בהרשמה לקורס השני

עד  10תשלומים ללא ריבית

הזול מביניהם * אין כפל הנחות

לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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בדלתיים סגורות?
מבט לתוך עולם המשפט

בהנחיית :השופטת (בדימוס) הילה גרסטל ,שופטת ונשיאת בית המשפט המחוזי
מרכז-לוד בדימוס ולשעבר נציבת הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות
ימי שישי  ,12:00-10:00סינמטק תל אביב ,רח' שפרינצק 2
סדרת מפגשים חדשה בהנחיית השופטת (בדימוס) הילה גרסטל על סוגיות שונות כפי שבאות לידי ביטוי
בבית המשפט ,ועל האופן בו מעוצבים חיינו על ידי הכרעות המתקבלות בין כתליו.
בסדרה ישתתפו שופטים מכהנים ,שופטים בדימוס ובאי כוחם של מי שבאים בשעריו של בית המשפט כדי
שיכריע בעניינם .סדרה חדשה ומרתקת שתאיר עבורכם סוגיות ,החלטות והכרעות.
15.11.19

אמת ושקר במשפט והרשעות שווא
 #השופט ד"ר מנחם פינקלשטיין ,סגן נשיאת 		
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד
 #ד"ר מיכל מורג ,פסיכולוגית קלינית המרכז 		
האקדמי רופין ,פסיכולוגית לשעבר בכוחות 		
הבטחון

6.12.19

גישורים ובוררויות ,אלטרנטיבה ראויה או
הפרטה פסולה?
 #השופט ד"ר עדי זרנקין,
		 שופט מחוזי (בדימוס) ,מגשר ובורר
 #עו"ד אהוד ארצי

3.1.20

עדי מדינה והסדרי טיעון ,מכת מדינה או צורך
מחויב המציאות?
 #השופטת רות לורך ,נשיאה בפועל,
		 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד
			
 #עו"ד אורי קורב ,לשעבר מנהל
המחלקה הפלילית בפרקליטות – 			
ראש צוות התביעה במשפט אולמרט
 #עו"ד אילן סופר

31.1.20

רשלנות רפואית מהי? האם כל נזק בר פיצוי?
 #השופטת בדימוס אסתר דודקביץ
 #עו"ד דפנה זינגר רוזן
 #עו"ד דורי כספי

28.2.20

"רצח לכל החיים" האם אפשרי גם היום?
		 הקרנת סרט ואח"כ דיון עם:
 #עו"ד ניצב (בדימוס) יוסי סדבון ,לשעבר 		
ראש אגף החקירות ומפקד מחוז תל אביב
 #עו"ד דרור ארד איילון ,לשעבר יו"ר ועדת 		
האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין

20.3.20

דיני ביטוח ,רב הנסתר על הגלוי
 #השופט שי מזרחי ,שופט בית משפט
השלום תל-אביב
 #עו"ד אודליה דודקביץ

24.4.20

נישואין וגירושין ומה שביניהם
 #השופטת איריס אילוטוביץ' ,שופטת בית
משפט השלום (משפחה) תל אביב
 #עו"ד צבי בר נתן ,ראש מחלקת ליטיגציה
מסחרית ובינלאומית
 #עו"ד יוסי מנדלסון

5.6.20

משפט ותקשורת
 #עו"ד מיבי מוזר
 #ספי עובדיה ,כתב פוליטי בחדשות ערוץ 13
		
 #חן מענית ,עיתונאי ופרשן משפטי ,ראש
דסק התחקירים של העיתון "גלובס"

תלמיד ותיק /בני זוג
 690ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 730ש״ח
הרשמה מאוחרת

		

		
		

תלמיד חדש
 730ש״ח
 770ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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איראן

והחתירה למציאות גיאופוליטית חדשה
פרופ' עוזי רבי ,ראש מרכז משה דיין ,אוניברסיטת תל אביב
ימי שלישי  ,11:30-10:00סינמטק תל אביב ,שפרינצק 2
הקשר הסורי-איראני נרקם בעשורים המאוחרים של המאה ה 20 -והתהדק לכדי ציר תנועה מוביל במזרח התיכון
באירועי השנים האחרונות .הסדרה תבחן את מימדיו הכלכליים ,הרעיוניים והגיאופוליטיים ותעסוק במשוואת
הכוחות החדשה שנוצרה בסוריה עם הנוכחות האיראנית העמוקה בתוכה.
 12.11.19המהפכה האיראנית  -ממלוכה פרו-מערבית לרפובליקה אסלאמית
 19.11.19מנדט ,בעת' ,אסד  -תולדות סוריה במאה ה־20
 26.11.19נפילתו של סדאם חוסין בשנת  - 2003איראן נכנסת לעיראק
" 10.12.19האביב הערבי" – המפץ הגיאופוליטי שפסח על איראן
 17.12.19איראן והמזרח התיכון – מחאה מבית ,וקלפי מיקוח מחוץ
14.1.20

איראן ,רוסיה וסוריה – משולש בעייתי

21.1.20

"כאן ביתי ,אל מול גולן" – צורך אסטרטגי ישראלי?

4.2.20

איראן בסוריה – מציאות חדשה

תלמיד ותיק /בני זוג
 675ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 710ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 710ש״ח
 750ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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במלאת  40שנה להסכם השלום

מצרים

מפרעֹה לא־סיסי

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

מצרים – אום אל־דניא .האומה הפרעונית הגדולה

31.3.20

נאצר ובני דורו – מצרים של הסכסוך

5.5.20

השלום ויוצריו – אנואר סאדת ובגין ,הדרך לשלום

12.5.20

חוסני מבארכ – שלושים שנות שררה

19.5.20

מצרים מחוללת "האביב הערבי

2.6.20

האחים המוסלמים – החלום ושיברו

9.6.20

עבד אל־פתח א־סיסי :בין פרעוניות לנאצריזם

16.6.20

מצרים וישראל – כלים שלובים

ה%נ 0ח ה2

בהרשמה לקורס השני

הזול מביניהם * אין כפל הנחות

תלמיד ותיק /בני זוג
 675ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 710ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 710ש״ח
 750ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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סכסוכים בעולם
תיעוד נדיר מהשטח

איתי אנגל ,כתב ומרצה ,זוכה פרס "סוקולוב" לעיתונאות
ימי שלישי  ,21:15-19:30סינמטק תל אביב ,רח' שפרינצק 2
איתי אנגל הוא העיתונאי הישראלי היחיד שדיווח כמעט מכל זירת סכסוך עולמי ב־ 28השנים האחרונות .התיעוד
הנדיר שלו מסוריה ,עירק ,אפגניסטן ,פקיסטן ,בוסניה ,קוסובו ,רואנדה ,קונגו ועשרות מדינות נוספות ,הופך את
ההרצאות שלו לחוויה כמעט ממשית .רק כאן תוכלו ללמוד ממקור ראשון איך הדברים נראים באמת
12.11.19

היום שאחרי דאע"ש  -מבט מהשטח
על תכניותיהם העתידיות של מנהיגי דעא"ש
והסיכוי שישובו להכות במזה"ת .ראיונות בלעדיים
עם לוחמי המדינה האיסלמית ותיעוד בלעדי.

19.11.19

אפגניסטן  -מקורות הג'יהאד העולמי
אפגניסטן שוב חוזרת לכותרות .נראה שהטליבאן,
הארגון שסיפק מקלט לאל־קעידה ולאוסמה בן
לאדן ,עומד להשתלט שוב על המדינה .זאת על
אף מאמציה של ארה"ב ב־ 18השנים האחרונות
להביס את הג'יהאד ולסלקו מהזירה .נצפה
בתיעוד נדיר .

26.11.19

הכורדים  -משרטטים מחדש את מפת המזרח
התיכון
אחד הכוחות המפתיעים והמרתקים ביותר במזרח
התיכון .הכורדים הצליחו להביס את דאע"ש
בלוחמה קרקעית ,והגרילה שלהם היא הכוח
הצבאי היחיד בעולם שבו קיים שוויון מוחלט
בין נשים וגברים איתי אנגל ששהה עם הכוחות
הכורדים בעיראק ובסוריה יקדיש פרק מיוחד
ליחסים המיוחדים של הכורדים עם מדינת ישראל.

3.12.19

מאביב הערבי לחורף במזרח התיכון – התפרקות
מדינות ועמים
תיעוד מצולם יציג בפנינו את הרגעים ההסטוריים
במהפכות בתוניסיה ,מצרים ,לוב ויתר מדינות
ערב ,ובאמצעותו נבין איך הפך תהליך מבטיח
של "אביב ערבי" לחורף מאיים של ג'יהאד.

תלמיד ותיק /בני זוג
 675ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 710ש״ח
הרשמה מאוחרת

10.12.19

מלחמות קרואטיה ,בוסניה וקוסובו
המלחמה שקרעה את המדינה לגזרים היתה
האות הראשון לרעיון שמדינות יכולות להתפרק
להרבה ישויות .נשמע על ההיסטוריה של
יוגוסלביה ,נצפה בריאיון נדיר של המרצה עם מי
שהוגדר כאחד מפושעי המלחמה המבוקשים
ביותר ,ונבין באמצעותו את המושג "טיהור אתני".

17.12.19

צפון אירלנד – מה הסכסוך שלהם אומר עלינו?
הברקזיט  ,הסכסוך בין הקתולים לבין
הפרוטסטנטים ומעורבותה של בריטניה הם
דוגמא לאפשרות למצוא פתרון לסכסוכים
עתיקים .נבחן את המודל ואת הסכנות ליציבותו
בשל הברקזיט.

31.12.19

קונגו ורואנדה " -מלחמת העולם של אפריקה"
הסכסוך הקטלני ביותר על פני כדור הארץ :יותר
מ־ 5מיליון בני אדם נהרגו ב"בירת האונס העולמי".

7.1.20

צ׳צ׳ניה ,אוקראינה ,ורוסיה של פוטין
פלישת רוסיה לאוקראינה וגאורגיה מאפשרת את
המשך שלטונו של אסד בסוריה .הבנת המעורבות
של סוריה בצ'צ'ניה והאיסלאם הצ'צ'ני שאיים
על רוסיה בג'יהאד משלו ,תאפשר לנו להבין את
מהלכיו הנוכחיים של פוטין .נתייחס גם להרג
עיתונאים ולהשתקת האופוזיציה תחת משטרו.

תלמיד חדש
 710ש״ח
 750ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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החודש בעולם

מבט עומק על ההתרחשויות
המסעירות ביותר בעולם
אורן נהרי מומחה ליחסי חוץ ,פרשן בוואלה
ימי שלישי  ,21:00-19:30סינמטק תל אביב ,רח' שפרינצק 2
"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
7.7.20 | 16.6.20 | 2.6.20 | 5.5.20 | 31.3.20 | 3.3.20

תלמיד ותיק /בני זוג
 640ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 675ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 675ש״ח
 715ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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ד"ר
עידית מאיה

ד"ר
יוסי חלמיש

ד"ר
רועי תירוש

פרופ'
ידידיה גפני

20%
ה נ ח ה

בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם * אין כפל הנחות

לבריאות!
מרצים שונים
עמ' 16

לדעת ,להיות בריא!

מדעים
וחקר המוח

ד"ר עופר כספי
עמ' 17

הכוח במוח!
ד"ר רועי תירוש
עמ' 18

המוח והשבעת החטאים
ד"ר יוסי חלמיש
עמ' 19

מה עבר במוחם?
ד"ר יצחק נוי וד"ר יוסי חלמיש
עמ' 20

ה־ ,DNAמולקולת החיים
פרופ' ידידיה גפני
עמ' 21

לבריאות!

סדרה חדשה לאורח חיים בריא
ימי שני  ,21:00–19:30בית ציוני אמריקה ,רח' דניאל פריש  ,1תל אביב
סדרת מפגשים עם בכירי הרופאים והחוקרים בישראל על הנושאים הכי חשובים לבריאותינו :תזונה ,גנטיקה,
תרופות ,מחלות ותיקות ובנות זמננו וכל המיתוסים על רפואה ובריאות.
4.11.19

מחלות ישנות וחדשות  -על בעיות הרפואה של
האנושות במאה ה21-
פרופ' רפי קרסו ,פרופ' למדעי המוח ומערכת
העצבים ,אוניברסיטת תל אביב
מומחה בנוירולוגיה ,טיפול בכאב ובעיכוב תהליכי
הזדקנות

18.11.19

מיתוסים ברפואה והפרכתם
פרופ' איתן פרידמן ,רופא מומחה ברפואה
פנימית ובגנטיקה רפואית ,מייסד ומנהל היחידה
לאונקוגנטיקה במכון הגנטי בבית החולים שיבא.

2.12.19

מחלות גנטיות ומחלות תורשתיות
ד"ר עידית מאיה ,מומחית ברפואה פנימית
ובגנטיקה רפואית ,מנהלת בי"ס לגנטיקה במרכז
רפואי רבין

16.12.19

מה אני מעביר לילדיי?
ד"ר עידית מאיה ,מומחית ברפואה פנימית
ובגנטיקה רפואית ,מנהלת בי"ס לגנטיקה במרכז
רפואי רבין

6.1.20

פרמקולוגיה :האם אנחנו זקוקים לכל התרופות
שרושמים לנו?
ד"ר עופר כספי ,מנהל המחלקה לרפואה
אינטגרטיבית והיחידה לרפואה משלימה ,המרכז
האונקולוגי דוידוף ,בית החולים בילינסון ,ד"ר
לפסיכולוגיה

20.1.20

חיסונים :מי ולמה צריך אותם?
ד"ר עופר כספי ,מנהל המחלקה לרפואה
אינטגרטיבית והיחידה לרפואה משלימה ,המרכז
האונקולוגי דוידוף ,בית החולים בילינסון ,ד"ר
לפסיכולוגיה

פרופ'
ד"ר
פרופ'
ד"ר
רפי קרסו איתן פרידמן עופר כספי עידית מאיה

תלמיד ותיק /בני זוג
 620ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 655ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 655ש״ח
 690ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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לדעת ,להיות בריא!
סדרה חדשה לאורח חיים בריא

ד"ר עופר כספי ,מנהל הרפואה האינטגרטיבית והיחידה לרפואה משלימה,
המרכז האונקולוגי דוידוף ,בית חולים "בלינסון"
ימי שני  ,21:00-19:30בית ציוני אמריקה ,רח' דניאל פריש  ,1תל אביב
סדרת מפגשים עם כל הידע הנחוץ לכל אחד מאתנו כדי לבחור באורח חיים בריא :לדעת ולהבין יותר על מה
שהכי חשוב בחיים של כולנו – הבריאות.
2.3.20

קנאביס רפואי
הצמח שהפך לסם ,שהפך למניה ,שהפך לתרופה

25.5.20

שינה
עולם ומלואו

23.3.20

סטרס ורפואת גוף-נפש
המחלה של המאה ה 21-והפתרון לה

1.6.20

השמנה ומחלות מטאבוליות
לשפע יש מחיר!

30.3.20

למה כואב לנו?
רפואת כאב

8.6.20

זקנה והזדקנות
מה אנחנו יודעים היום על המחר?

ה%נ 0ח ה2

בהרשמה לקורס השני

הזול מביניהם * אין כפל הנחות

תלמיד ותיק /בני זוג
 620ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 655ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 655ש״ח
 690ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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הכוח במוח!

מה משפיע על המוח שלנו

ד"ר רועי תירוש ,רופא ומרצה בתחום חקר המוח ,יועץ רפואי לחברות ביוטכנולוגיה
ימי ראשון  21:30-20:00אולם צוקר ,היכל התרבות ,דיזינגוף  ,11תל אביב
בשנים האחרונות הידע והמחקר המוחי מספקים תשובות לשאלות רבות מחיי היומיום.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.
10.11.19

מוח וקנאביס
כיצד חומרים משני תודעה משפיעים על מוחנו?

17.11.19

פרוזאק וציפרלקס
גילויים חדשים במחקרי סטרס ,דיכאון וחרדה

5.1.20

24.11.19

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

12.1.20

1.12.19

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

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

19.1.20

ריכוז וזיכרון
מה צריך המוח שלנו כדי להיות בשיאו?

תלמיד ותיק /בני זוג
 690ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 730ש״ח
הרשמה מאוחרת

8.12.19

המוח הסקסי
במה שונה מוח הטרוסקסואלי מהומוסקסואלי,
ומה משפיע עליו יותר :גנטיקה או הסביבה?
המוח האלים
מה גורם לנו לתרגל פרקטיקות של אלימות .על
פסיכופתיה והפרעות אחרות

תלמיד חדש
 730ש״ח
 770ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים

18

www.openu.ac.il/ascolot | 1-700-700-169

המוח ושבעת החטאים
להתגבר על חולשותינו

ד"ר יוסי חלמיש ,רופא העוסק בחקר המוח
ימי ראשון  21:30-20:00אולם צוקר ,היכל התרבות ,דיזינגוף  ,11תל אביב
סדרה חדשה לשיפור התפקוד המוחי :היכן אתם נמצאים על הרצץ הנוירוביולוגי? הבנת הפעילות המוחית
תאפשר לכל אחד מאיתנו לאתר את מקומו על פני הרצף התפקודי הייחודי לכל "חטא" ולרכוש כלים מעשיים
לשיפור התפקוד בתחומי הרצף המדובר – מוח גמיש במיטבו.

1.3.20

תאוות בשרים
על סקס ומיניות

3.5.20

קנאה
"הדשא של השכן ירוק יותר"

8.3.20

גרגרנות
על אכילה כפייתית

17.5.20

כעס
התפרצויות זעם ,איך ניתן לשלוט בהן?

15.3.20

חמדנות
על תאוות בצע ורדיפת ממון

24.5.20

גאווה
על יהירות וזחיחות

29.3.20

עצלנות
על אזור הנוחות וניוון

7.6.20

מייאוש לתקווה
על חצי הכוס המלאה

ה%נ 0ח ה2

בהרשמה לקורס השני

הזול מביניהם * אין כפל הנחות

תלמיד ותיק /בני זוג
 690ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 730ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 730ש״ח
 770ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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מה עבר במוחם?

שיח אנאליטי על גדולי המנהיגים

ד"ר יוסי חלמיש ,חוקר מוח וד"ר יצחק נוי ,היסטוריון
ימי חמישי  ,19:30-18:00סינמטק תל אביב ,שפרינצק 2

הדמויות שהשפיעו על מהלך ההיסטוריה ושינו את פני העולם על שולחן הניתוחים.
חוקר מוח והיסטוריון על במה אחת מנתחים את מוחם ואת פעולתם של האנשים שעשו היסטוריה.
14.11.19

גולדה מאיר
הביוגרפיה המופלאה על הנערה המרדנית
שהפכה למורה ונדבקה ב"חיידק הציוני .נבין
את הפעילות המוחית המאפיינת את המעבר בין
המורד הבעייתי למנהיג המוערך

19.3.20

ג'ון קנדי
היסטוריונים רבים שותפים להבנה כי ג'ון קנדי,
היה אחד הנשיאים הגרועים בתולדות ארה"ב .מה
שמעניין  -הוא שבעת כהונתו ,העיתונות ליטפה
אותו והציבור אהד אותו

12.12.19

מנחם בגין
מנהיג דגול ,שבכל גילגוליו הפוליטיים דבק
בשלטון החוק ,וגילה נוקשות קוגניטיבית לצד
רגישות גבוהה

23.4.20

מרטין לותר קינג
מנהיג בחסד .אדם ייצרי שנאבק למען החלשים
והמוכים בארצות הברית .האם כל ייצר הוא ייצר
הרע? לחוקרי מוח יש תשובה מפתיעה לסוגיה
זאת

9.1.19

וורג'יניה וולף
סופרת בריטית מוכשרת שנאבקה על זכויות
הנשים ,בתקופה שבה הן נחשבו לאזרחיות
מדרגה שנייה .במהלך המפגש נרחיב את הדיבור
על "המוח הגברי" ו"המוח הנשי"

6.2.20

נתן אלתרמן
פטריוט שהיטיב לשלב ביצירתו צדק וחמלה
וביקורת נוקבת כנגד עוולות חברתיות .נבחן את
השינויים המתרחשים במוחו של אדם יוצר וכותב,
וכיצד תורמים הללו לבריאות פיזית ונפשית

תלמיד ותיק /בני זוג
 710ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 750ש״ח
הרשמה מאוחרת

4.6.20

18.6.20

מרגרט תאצ'ר
הגיעה לגדולות הודות לשאפתנות ,ועקשנות בהם
דבקה כל הקריירה הפוליטית שלה.
נכיר את הפעילות המוחית המאפיינת והמקשרת
בין שאפתנות לנחישות ולעקשנות
מארי קירי
האשה היחידה עד כה שזכתה פעמיים בפרס
הנובל .בעזרת הביוגרפיה המופלאה של פרופסור
מארי קירי ,נאפיין את דרך פעולתו של המוח
האנושי במהלך חיפוש ומציאת המשמעות לחיים.

תלמיד חדש
 750ש״ח
 790ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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ה־ ,DNAמולקולת החיים

שאינה מפסיקה להפתיע
פרופ' ידידיה גפני ,חוקר במכון וולקני
ימי חמישי  ,12:00-10:30סינמטק תל אביב ,שפרינצק 2

הגילויים החדשים על מולקולת החיים ,האחראית לאחידות ולשונות בעולמנו ,עתידים לשנות את העתיד.
פריצות הדרך המדעיות בתחום הגנטיקה מעמיקות את הידע האנושי על צורות החיים השונות ועל האפשרויות
להשבחת איכותם .בקורס נכיר את חוקי הגנטיקה הבסיסיים ,את הפיתוחים המדעיים האחרונים ואת העתיד
הגנטי העולה על כל דימיון.
7.11.19

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

5.12.19

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

9.1.20

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

6.2.20

ויטמינים
גנים ותזונה ,ומדוע איננו יכולים להתקיים
בלעדיהם

12.3.20

שיבוט או שיבוש?
על מניפולציות גנטיות ושיבוט

30.4.20

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

14.5.20

שינה
על הסיבות האבולוציוניות להיותה של השינה
רכיב כה מרכזי בחיינו

18.6.20

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

תלמיד ותיק /בני זוג
 675ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 710ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 710ש״ח
 750ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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ד"ר
קרן אור חן

ד"ר
מיכה גודמן

ד"ר
שמעון אזולאי

ד"ר
חיים שפירא

"אביב העמים המערבי"?
ד"ר מיכה גודמן
עמ' 24

מיינדפולנס
ופילוסופיה

מהפכנות הרמב"ם
ד"ר מיכה גודמן
עמ' 24

הפילוסופים הגדולים
ד"ר הנרי אונגר
עמ' 25

פילוסופיה שימושית
ד"ר שמעון אזולאי
עמ' 26

פסיכולוגיה חיובית
ד"ר קרן אור חן
עמ' 27

פותר החלומות
פרופ' אבשלום אליצור
עמ' 28

החיים כמשחק
ד"ר חיים שפירא
עמ' 29

דברים שרציתי לומר
ד"ר חיים שפירא
עמ' 29

"אביב העמים המערבי"?

בין לאומיות ואוניברסליות במחשבה היהודית
ד"ר מיכה גודמן ,סופר חוקר המחשבה היהודית
ימי שלישי  ,19:00-18:00סינמטק תל אביב ,שפרינצק 2
ההתנגשות הגדולה של ראשית המאה ה־ 21היא בין לאומיות לבין אוניברסליות .קונפליקט זה מצוי בעיצומו
בארצות הברית ,באירופה וגם בישראל וקורע את החברות המערביות לגזרים .סדרת מפגשים זו תעסוק בעמדתה
של המחשבה היהודית בשאלות של אוניברסליות ולאומיות ,והאם ניכר בה טיפוח עליונות יהודית?
12.11.19

המחלוקת השורשית בין ימין ושמאל בארה"ב,
באירופה ובישראל

17.12.19

מבטים חדשים ומפתיעים על האוניברסליזם
של חז"ל

3.12.19

ישעיהו האוניברסליסט ויחזקאל
הפרטיקולריסט – ראשיתה של מחלוקת

31.12.19

האם התנועה הציונית היא תנועה לאומנית?

7.1.20

האם יש עתיד לאוניברסליזם יהודי?

10.12.19

הרמב"ם ורבי יהודה הלוי

מהפכנות הרמב"ם

חתרנות ומרדנות ב"מורה נבוכים"
ד"ר מיכה גודמן ,סופר חוקר המחשבה היהודית
ימי שלישי  ,19:00-18:00סינמטק תל אביב ,שפרינצק 2
המודרניות נתפסת כמרידה במסורת והשתחררות מכבלי הדת .לכן מפתיע לגלות שאת הרעיונות הגדולים
ביותר והחתרניים ביותר של המודרניות ניתן למצוא בכתבים של אחד מענקי המסורת היהודית  -הרמב"ם.
סדרת מפגשים על הבשורה מפי הרמב"ם.
3.3.20

אלהים כאיום הגדול ביותר על הדת

31.3.20

17.3.20

על המשותף לימי הביניים והמאה ה  – 21מבוכה
רעיונית

הביקורת של הרמב"ם מחד גיסא והביקורת של
המודרניות מאידך גיסא על הדת

19.5.20

האם הדת צפויה להיעלם מן העולם?

24.3.20

המחאה כנגד חוסר רציונאליות

2.6.20

האם יש עתיד לרציונאליזם יהודי?

שכר הלימוד הינו לכל סמסטר
תלמיד ותיק /בני זוג
 640ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 675ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 675ש״ח
 715ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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הפילוסופים הגדולים

דיון דחוס בצמתים המרכזיים
של הרוח המערבית
ד"ר הנרי אונגר ,אוניברסיטת תל אביב
ימי שני  ,19:30–18:00בית ציוני אמריקה ,רח' דניאל פריש 1

למה התכוון אפלטון ב"משל המערה"? מהו המתכון לאושר על פי שפינוזה? על מה חשב דקארט כשקבע:
"אני חושב משמע אני קיים"? ומתי בדיוק (אם בכלל) הגיע ניטשה למסקנה ש"אלוהים מת"?
24.2.20

הפילוסופיה במבט מבפנים :על מה חושבים – כשחושבים?

9.3.20

הידע כפרדוקס כרוני :אפלטון ו"משל המערה"

16.3.20

נדמה לי שאני קיים :המהפכה של דקארט

6.4.20

אלוהים – זה כל הסיפור :שפינוזה ופנתאיזם

4.5.20

"כל מה שיש  -אני נגד" :הספקנות של יּום

18.5.20

כיצד לברוא את הבורא שלך :קירקגור וראשית האקזיסטנציאליזם

15.6.20

ה"יפה" חשוב מכדי להיות סובייקטיבי :אריסטו ואסתטיקה מעשית

6.7.20

"אלוהים מת ,באמת?" – ניטשה ואימת הניהיליזם

תלמיד ותיק /בני זוג
 690ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 730ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 730ש״ח
 770ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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פילוסופיה שימושית

השאלות הקטנות (והחשובות) של החיים

ד"ר שמעון אזולאי ,פילוסוף
ימי שלישי  ,21:00-19:30בית ציוני אמריקה ,רח' דניאל פריש  ,1תל אביב
הזמנה למפגש עם כמה משאלות היסוד של חיינו :אושר ,מוות ,הומור ,מיניות ,אלוהים ,חירות ומקומם של
הרגשות .בואו לשמוע מה הציעו גדולי הפילוסופים ,ואולי תמצאו כמה מהתשובות שיתאימו לכם.
29.10.19

אותי זה מצחיק
על מקומו של ההומור בחיים

7.1.20

אידיאל האותנטיות
לעשות מה ש"בא לי"

12.11.19

בשורות איוב
שמונה דרכים להתמודד עם סבל

14.1.20

בין שכל לרגש
איך מגשרים על התהום?

26.11.19

ילדים זה שמחה
שקר מוסכם או אמת צרופה?

28.1.20

אמת ,טוב ויפה
שלוש שאלות ושלוש צורות חיים

10.12.19

על אושר ,משמעות וקהילות משמעות

11.2.20

דיאלוג עם אימא
על מזרחיות וגבולות הפילוסופיה

תלמיד ותיק /בני זוג
 675ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 710ש״ח
הרשמה מאוחרת

ה%נ 0ח ה2

תלמיד חדש
 710ש״ח
 750ש״ח

בהרשמה לקורס השני

עד  10תשלומים ללא ריבית

הזול מביניהם * אין כפל הנחות

לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים

קורסי
העשרה
והעצמה
אישית

מירב ,בית-הספר לרפואה משלימה מציע:
רפלקסולוגיה למשפחה
דימיון מודרך
עיסוי שבדי הוליסטי
פרחי באך
מדיטציה

מירב
בית־הספר לרפואה משלימה

26

מיינדפולנס
ארומתרפיה
תזונה וצמחי מרפא
רפואה מערבית

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

www.openu.ac.il/ascolot | 1-700-700-169

פסיכולוגיה חיובית

מפת דרכים חדשה להעצמה אישית

ד"ר קרן אור־חן ,המרכז לפסיכולוגיה חיובית
ימי שלישי  ,21:00-19:30בית ציוני אמריקה ,רח' דניאל פריש  ,1תל אביב
האם הגעת לצומת בחיים בו נתקלת בשאלות העשויות לקבוע את עתידך וחייך? האם הצלחת לקבל החלטה
נכונה? מהי החלטה נכונה?
סדרת מפגשים שתעניק לכם מפת דרכים משורטטת מחדש ,על ידי חשיבה חיובית ומעשית לחיים ,באמצעותה
תגיעו למקום מבטחים.
3.3.20

קבלת החלטות חיובית
לקבל החלטות ממקום של התקדמות וצמיחה

19.5.20

הקשר בין גוף לנפש
לאיכות חיים ותחושת אושר

17.3.20

קבלת החלטות חיובית  -מפגש שני
לקבל החלטות ממקום של התקדמות וצמיחה

26.5.20

איך לפתח מערכות יחסים בינאישיות
סוד העמידות בפני לחצים

31.3.20

איך להגביר רגשות חיוביים ואופטימיות

9.6.20

הגדרת מטרות ותכלית לחיים

5.5.20

חשיבותה של הכרת תודה כמנוע צמיחה

16.6.20

ממצבי לחץ לזרימה
לחזק את החוזקות האישיות שלך

תלמיד ותיק /בני זוג
 675ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 710ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 710ש״ח
 750ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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פותר החלומות

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

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

החלום בתרבויות האדם וביהדות
החלום והזיכרון הלא־מודע
החלום ומחלת הנפש
פרויד והשפה של הלא־מודע
אדלר ,יונג ופרלס
נקודת הראות הרפואית
חקר השינה והחלום
שינה ובריאות
המחקר הניסויי
מניעת חלום
הכימיה של השינה
על מה חולמות חיות
החלום מנקודת הראות האבולוציונית
חלום ,מיניות ותוקפנות
החלום – תמונת ראי של הנפש המודעת
החלום ,ההומור והיצירתיות

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

תלמיד ותיק /בני זוג
 660ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 695ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 695ש״ח
 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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החיים כמשחק

תורת המשחקים בעידן ה"פוסט-אמת"
ד"ר חיים שפירא ,מתמטיקאי ,סופר ,פילוסוף ומומחה לתורת המשחקים
ימי שני ,21:30–20:00 ,מוזיאון תל אביב לאמנות ,אולם אסיא ,שד' שאול המלך  ,27תל אביב
סדרת הרצאות זו עוסקת בתורת המשחקים ,הסתברות וסטטיסטיקה כפי שבאות לידי ביטוי בחיי היום־יום
של כולנו .נשים דגש מיוחד על טעויות והטיות ,שגיאות ואשליות .במהלך הקורס יוצגו דוגמאות הרלוונטיות
לפוליטיקה ותקשורת בעידן ה"פוסט-אמת"
28.10.19

מתמטיקאי קורא עיתון
קשר השקר ושקרים על קשרים

2.12.19

אומנות משא ומתן
פרדוקס הסחטן ,משחק האולטימטום ומשחק
הדיקטטור ,דילמת האסיר ,אמנות ההליכה על
הסף ()Brinkmanship

16.12.19

בין אתיקה לפוליטיקה
על פוליטיקה בעידן "שלאחר האמת" על פייק
ניוז ופופוליזם.

27.1.20

זיווג מושלם
על אסטרטגיות בבחירת בני זוג על האלגוריתם
של דייוויד גייל ולויד ועל משחקי חיזור ,בגידה
וקנאה.

3.2.20

אני חושב משמע אני טועה
על תפקידם של הרגשות מול עובדות בתהליכי
קבלת החלטות וקביעת דעות.

17.2.20

משחקים פוליטיים
רעיון הצדק על פי לויד שפלי ומה זאת דמוקרטיה?

דברים שרציתי לומר
2.3.20

מדריך פילוסופי לאושר
החל מאפלטון ואפיקורוס דרך שופנהאואר
וניטשה ועד לפרדריק לנואה ודניאל כהנמן.

1.6.20

פילוסופיית החיים של סרן קירקגור
השאלות שחייבות להישאל .שלבים בחיים :האתי,
האסתטי ,הדתי .על אמונה אהבה וספק

11.5.20

מדעי האהבה
שבעה עקרונות לזוגיות מושלמת ,והשאלה
הגדולה מכולן ,מהי אהבת אמת?

15.6.20

25.5.20

פסיכולוגיה ,גנטיקה ותרבות
עד כמה הגנים שלנו קובעים את התנהגותנו?
נבחן את הגישות לקשר בין גנטיקה להתנהגות.

מסע לעמק השאלות הגדולות
לב טולסטוי משיג את כל אשר בן תמותה חולם
להשיג ואז מבין שאין לו דבר .בעזרת המחבר של
מגילת קהלת הוא יוצא לבדוק מה היתרון לאדם
ואיך להפוך לנכונים יותר את הימים שעוד נכונו
לנו

22.6.20

לו יכולת לומר דבר אחר
לו נתבקשתם לסכם את חוכמת חייך במשפט
אחד ויחיד ,במה היית בוחר?
תשובותיהם של בני דורנו אשר ענו על השאלה זו
החל מדאלי לאמה ועד לריצ'רד ברנסון ,מסולון
ועד טולסטוי

שכר הלימוד הינו לכל סמסטר
תלמיד ותיק /בני זוג
 660ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 695ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 695ש״ח
 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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השופטת,
ד"ר דפנה ברק ארז

עו"ד
דינה זילבר

שהרה בלאו

אמונה אלון

יעל גורי

קובי מידן

פרופ'
חיים באר

הרב ד"ר
בני לאו

מועדון קריאה
קובי מידן
עמ' 32

שירה ,ספרות
ויהדות

אסכולות בבית לסין
מרצים ואמנים שונים
עמ' 33

אסכולות בצוותא
מרצים ואמנים שונים
עמ' 34

גיבורות התנ"ך
מרצים שונים
עמ' 35

 100שנות סיפורת
פרופ' חיים באר
עמ' 36

תמונות מחיי נישואין
פרופ' חיים באר
עמ' 37

המיטב  -ספרות ושירה
ישראלית
יעל גורי
עמ' 38

המיטב  -שירה ופרוזה
עולמית
יעל גורי
עמ' 39

פוליטיקה ,שלטון ומשטר
במקרא
אבשלום קאפח
עמ' 40

מלכות ישראל
הרב ד"ר בני לאו
עמ' 41

מועדון קריאה

מפגשים אינטימיים עם יצירות מופת
קובי מידן
ימי רביעי  ,19:30-18:00סינמטק תל אביב ,שפרינצק 2
על יצירות המופת האלמותיות בנות זמננו וקדומות יותר ,ועל המעבר של הטקסט הכתוב למדיומים אחרים של
יצירה .קובי מידן ,בסגנונו הייחודי והאישי ,על היצירות המרכיבות את פס הקול של חיינו.
20.11.19

חנוך לוין ,הגאון מפינת הרחוב
חייו ויצירתו של המחזאי הישראלי הגדול מכולם,
הקומדיות המרירות ,הטרגדיות המיתולוגיות,
הסאטירות הפוליטית ,הסערות והשערוריות .מה
היו מקורות השפעתו?

26.2.20

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

11.12.19

ג"ד סלינג'ר
אחד הסופרים הנערצים והמסתוריים של
המאה העשרים .במפגש – יום נפלא לדגי בננה,
שנכתב בהשפעת הטראומה של סלינג'ר שלחם
במלחמת העולם השנייה.

25.3.20

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

20.5.20

1.1.20

ש"י עגנון
הרופא וגרושתו ,עגנון המודרניסט ,החוקר
לעומק את הנפש החילונית ,הבורגנית ,של
היהודים הגרמנים בני זמנו .יחסים ומשברים,
אידאלים ואמונה – מנותחים בעיניי הרנטגן של
עגנון.

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

17.6.20

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.

22.1.20

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.

תלמיד ותיק /בני זוג
 710ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 750ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 750ש״ח
 790ש״ח

לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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אסכולות בבית לסין

על גדולי המחזאים של כל הזמנים
ימי שני  ,19:30-18:00תיאטרון בית לסין המחודש ,פסאז' הוד ,דיזנגוף  ,101תל אביב
שיתוף פעולה חדש ומבטיח בין אסכולות לתיאטרון בית לסין :סדרה חדשה בהנחיית נעם סמל על גדולי
המחזאים של כל הזמנים ועל יצירות התיאטרון האל-מותיות השבות לפקוד את הבמות ולשקף לנו את מציאות
חיינו .בסדרה יתארחו יוצרים מרכזיים ,חוקרי תיאטרון מובילים ובכירי עולם התיאטרון הישראלי.
4.11.19

ברטולד ברכט" ,מנוול ,שקרן ,פחדן ,גנב ,אבל
ברכט"
פרופ' גד קינר ,החוג לתיאטרון ,אונ' תל אביב
אריאנה מלמד ,סופרת ומבקרת התרבות של
עיתון "הארץ"

25.11.19

אנטון צ'כוב" ,האקדח השל צ'כוב"
רועי חן ,סופר ,מחזאי ומתרגם
ד"ר שרון להבי אהרונסון ,ראש החוג
לתיאטרון ,אונ' תל אביב

16.12.19

ויליאם שייקספיר" ,להיות או לא להיות"
עמרי ניצן ,במאי ,מנהל אמנותי תיאטרון
הקאמרי
מאור זגורי ,במאי ,מחזאי ,תסריטאי

6.1.20

ניסים אלוני" ,הוא היה מלך"
מיכאל הנדלזלץ עיתונאי ,מבקר תיאטרון,
מתרגם ועורך ישראלי
שרית פוקס ,מבקרת תיאטרון ישראלית

27.1.20

ענת גוב "אהבת מוות"
עדנה מזי"א ,מחזאית סופרת ובמאית
ציפי פינס ,מנכ"לית תיאטרון בית לסין

17.2.20

חנוך לוין "קומדיה גדולה על סף מותי"
פרופ' נורית יערי ,החוג לתיאטרון ,אונ' תל
אביב
ליליאן ברטו  ,שחקנית תיאטרון וטלוויזיה

בכל מפגש שחקני תיאטרון בית לסין יעלו קטעי מחזות מוכרים ואהובים.

2019 202 0
תלמיד ותיק /בני זוג
 690ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 730ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 730ש״ח
 770ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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אסכולות ב

עונה שלישית לסדרת המופת על
יצירה עברית בהנחיית נעם סמל
24.2.20

אברהם שלונסקי בחזרה אל פורץ הדרך שנותר בשוליה
ד"ר גדעון טיקוצקי ,חוקר ספרות ועורך
שירה :רוחמה רז

16.3.20

נתן יונתן – "חופים הם געגועים לנתן"...
ד"ר יואל רפל ,סופר והיסטוריון
שירה :דפנה דקל

4.5.20

לנפש ניתן קול :דיון ביצירתה של מרים ילן שטקליס
פרופ' יעל דר ,אוניברסיטת תל אביב
שירה :אפרת גוש

25.5.20

"טשרניחובסקי כאן ועכשיו ,צעיר וצומח"
פרופ' אור ציון ברתנא ,סופר ומשורר ,אוניברסיטת אריאל
שירה :שלומית אהרון

15.6.19

הלהבה והברוש  -שני יסודות בשירת זלדה
המשורר רוני סומק
שירה :הצ'לאנית מאיה בליזצמן
תופים :מתן אפרת

6.7.20

ליצן עצוב למול דרך דועכת  -שירת היחיד הבודד של אברהם חלפי
רן יגיל ,סופר מבקר ועורך
שירה :שלמה בר

ימי שני ,צוותא,
רח' אבן גבירול  ,30ת"א
34

קבוצה א'19:30 - 18:00 :
קבוצה ב'21:30 - 20:00 :

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 690ש״ח

 730ש״ח

 730ש״ח

 770ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית

גיבורות התנ"ך

שמונה שיחות על נשים מרתקות
ימי ראשון  ,20:00–18:30סינמטק תל אביב ,שפרינצק 2

הנשים המקראיות הותירו חותם ייחודי בתרבות היהודית .היו ביניהן שופטות ,לוחמות ,מנהיגות ומחוללות מציאות.
מה מלמדים אותנו המיתוסים על נשים בתנ"ך על מקורות התרבות היהודית ועל ימינו אנו?
3.11.19

שופטות ומתדיינות
השופטת פרופ' דפנה ברק ארז,
שופטת בית המשפט העליון

15.3.20

נעמי ורות :מהגרות וגיבורות
עו"ד דינה זילבר ,משנה ליועץ המשפטי
לממשלה

22.12.19

יעל אשת חבר הקיני – ?me too
פרופ' אריה אלדד

19.4.20

מיכל בת שאול .למה צחקה מיכל?
הסופרת אמונה אלון

12.1.20

רחל ולאה והלילה שהיה
קובי אריאלי

17.5.20

בת שבע – האישה והמלך
פרופ' יובל אלבשן ,סופר ומשפטן

9.2.20

מרים – אחות אהרון ומשה
הרב ד"ר בני לאו ,מייסד פרוייקט 929

14.6.20

שרה אימנו ,אשה קנאית או כלה מאוכזבת?
הסופרת שהרה בלאו

השופטת פרופ'
דפנה ברק-ארז

פרופ'
אריה אלדד

קובי אריאלי

הרב ד"ר
בני לאו

אמונה אלון

שהרה בלאו

פרופ'
יובל אלבשן

עו"ד
דינה זילבר

תלמיד ותיק /בני זוג
 690ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 730ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 730ש״ח
 770ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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 100שנות סיפורת

הסופר פרופ' חיים באר

ימי שני  ,19:00-17:30בית ציוני אמריקה ,רח' דניאל פריש  ,1תל אביב
גם השנה מגיש הסופר פרופ' חיים באר סדרה חדשה של הרצאות שהוקדשה למיטב הנובלות והסיפורים
העבריים :מבחר של שמונה יצירות מופת ,החל בסיפור מאוחר של מנדלי מוכר ספרים וכלה בסיפור אישי
מטלטל של המשורר יהודה עמיחי.

4.11.19

מנדלי מוכר ספרים /הׂשערה
התנתקותו הסופית של משכיל יהודי ממורשת
עברו הבאה לכלל ביטוי בנטישה הפגנתית של
"ארון הספרים היהודי" עומדת במרכז אחד
מסיפוריו המאוחרים של ה"סבא" הגדול – אבי
ספרות היידיש והספרות העברית החדשה( .בתוך
כל כתבי ממ"ס)

20.1.20

18.11.19

מיכה יוסף ברדיצ'בסקי /פרה אדומה
"הנעלם הגדול של הספרות העברית" ו"האיש
החידתי ביותר" כפי שכונה מי"ב ,בסיפור פורץ
גבולות ,התוהה על טיב כוחות החיים רוויי הארוס,
הזימה והטירוף (בתוך רעם היופי)

27.1.20

2.12.19

יצחק שמי /אב ובנותיו
מחבר "נקמת אבות" ,מי שנחשב לאחד מחלוצי
הזרם המזרח תיכוני בספרות העברית ,ומי
שהפלסטינים רואים בו את אחד מסופריהם
הבולטים ,בסיפור טרגי על אב יהודי השב לדמשק
לאחר מסע לאיסוף כספי "הכנסת כלה" להשאת
בנותיו ,ומגלה שבהיעדרו נעשו רקדניות במועדון
לילה( .בתוך טחנת החיים)

יוסל בירשטיין /נסיעתו הראשונה של רולידר
"כשחזר רולידר הביתה לצמיתות ,חלה ,עלה על
מיטתו ,הסב את פניו לקיר ,בכה קצת ומת" ,כך
נפתחת יצירת מופת שנונה זו ,של אחד המספרים
העבריים המעולים שפעלו כאן( .בתוך נסיעתו
הראשונה של רולידר)

3.2.20

16.12.19

יהודה בורלא /לונה
סיפורו הראשון של בן לשושלת רבנים ספרדית
ארץ ישראלית מיוחסת ,זכה לשבחים מפליגים
מפיו של ברנר .הניסיון הבולט הראשון של
הספרות המזרחית להשתלב בקנון של הספרות
העברית החדשה( .בתוך אשתו השנואה)

יהודה עמיחי /מיתות אבי
אחד מהטקסטים מרטטי הלב שנכתבו בעברית
על מערכת היחסים העמוקה ,הסבוכה והבלתי
ניתנת להתרה שבין בן לאביו .מפתח ,שאין ערוך
לו ,אל יצירתו השירית של יהודה עמיחי( .בתוך
ברוח הנוראה הזאת)

תלמיד ותיק /בני זוג
 690ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 730ש״ח
הרשמה מאוחרת

6.1.20

לאה גולדברג /מכתבים מנסיעה מדומה
רומן מכתבים המגולל את סיפור פרידתה של
המספרת מאהובה ,ובעקיפין גם מאירופה
מולדתה שבה נשמעו כבר אותותיה מבשרי הרעה
של עליית הנאצים בגרמניה.
שולמית לפיד /כחרס הנשבר
פרשת חייו של משה וילהלם שפירא רומן
המשמש כר פורה לדיון בשאלת מרחב הפעולה
של טקסט ספרותי ,בין מציאות לבדיה ובין מקור
לזיוף.

תלמיד חדש
 730ש״ח
 770ש״ח

לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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תמונות מחיי נישואין
נוסח עברי

הסופר פרופ' חיים באר
ימי שני  ,19:00-17:30בית ציוני אמריקה ,רח' דניאל פריש  ,1תל אביב
מערכת היחסים בין בני זוג ,שראשיתה על פי רוב בהתאהבות ובתשוקה ,המבקשות מיסוד וקביעות והמשכה ...
פעמים באהבה ובחברות נאמנה ופעמים בהתנפצות ובשבר ,העסיקה מאז ומעולם את "האדם המספר" .בסדרת
המפגשים יעסוק הסופר חיים באר במערכות אלו כפי שהן באות לכלל ביטוי ביצירה העברית מראשית דרכה ועד ימינו.
2.3.20

סיפורי המקרא /משה וציפורה ,מיכל ודוד
האומנם הייתה למשה אשה נוספת על פני
ציפורה? האומנם הוא הפסיק לקיים חיי אישות
עם אשתו לאחר רדתו מהר סיני? מה עבר בין
דוד ומיכל? איך נקם דוד את עלבונו מידי מיכל?
סיפורם הלא ידוע של שני זוגות מקראיים.

23.3.20

סיפורי חז"ל /רבי עקיבא ורחל ,ברוריה ורבי
מאיר
עולמן הטרגי של נשות חכמים ,שבעליהן העדיפו
את סיעור המוחות האינטלקטואלי בחברת בני
מינם על פני מערכת יחסים אינטימית וחמימה
עם האימהות של צאצאיהם .ועל המבחן האכזרי
ומעורר הסלידה שרבי מאיר העמיד בפני אשתו
המופלאה.

30.3.20

יוסף חיים ברנר /בחורף
המערכת המשפחתית החלולה וחסרת התקווה
של גיבורי "בחורף" – כמנבאת את גורל נישואיו
של ברנר לחיה ברוידא ,שיעלו על שרטון זמן לא
רב לאחר הולדת בנו יחידו.

25.5.20

דוד פוגל /חיי נישואים
על רקעה של וינה ,בירתה הדקדנטית של
האימפריה ההבסבורגית השוקעת ,מספר פוגל
את על נישואיהם של צעיר יהודי ושל בארונית
נוצרייה ,העומדים בסימן מערכת יחסים סאדו
מזוכיסטית שהעונג והסבל הם בין רכיביה
הראשיים.

ה%נ 0ח ה2

בהרשמה לקורס השני

הזול מביניהם * אין כפל הנחות

1.6.20

ש"י עגנון /הרופא וגרושתו ,פרנהיים ,פנים
אחרות
המשבר החברתי שטלטל את גרמניה בימי
מלחמת העולם הראשונה ,משבר שעגנון חווה
על בשרו בשנים שחי שם ,הוא הזירה לשלושה
סיפורים שעניינם מערכות יחסים שקרסו כמגדלי
קלפים בעקבות המלחמה וספיחיה.

8.6.20

דבורה בארון /כריתות
הסופרת הפמיניסטית הראשונה ,ומי שהייתה
בת זוגו של יוסף אהרונוביץ מגוללת בסיפוריה
את קשיי חייהן של הנשים במזרח .ברומן
היחיד שכתבה מספרת בארון על חיי הנישואין
האומללים של אשת עסקן פועלים על רקע
מלחמת העולם הראשונה בארץ ובגולת מצרים.

22.6.20

עמוס עוז /מיכאל שלי ,סיפור על אהבה וחושך
ירושלים הנתונה במצור  1948מכאן וירושלים
החצויה מכאן ,משמשות רקע לשתי מערכות
נישואין מורכבות ונוגעות ללב ,שאחד
הפרוזאיקנים העבריים מיטב לתאר בשתי יצירות
המופת שלו ,זו המוקדמת שקבעה את מקומו
בספרות העברית וזו המאוחרת ששבה ואישרה
את המעמד שזכה לו.

29.6.20

יעקב שבתאי /הדוד פרץ ממריא
סיפור חייו של הדוד פרץ ,שהוא לא היה דוד
אלא קומוניסט ,הנקרע בין יונה בת זוגו הנאמנה,
וגאולה אהובתו הדמונית הוא ללא ספק אחד
משיאי יצירתו של שבתאי ומפתח אל עולמו.

תלמיד ותיק /בני זוג
 690ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 730ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 730ש״ח
 770ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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המיטב  -שירה ופרוזה ישראלית
יעל גורי ,מרצה לספרות ומומחית לספרות השוואתית
ימי ראשון  ,11:00-9:30בית איילה ,שד' בן גוריון  ,13תל אביב
נפגוש את המוכר שהוא חדש תמיד וטעמים זרים שהמפגש איתם יעשיר את עולמנו.
סדרת מפגשים מרתקת על יצירות מופת בספרות ובשירה בה נפגש עם מיטב היוצרים העבריים ונלמד מיצירתם.

3.11.19

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

10.11.19

"אמרתי לאשה ,נעשה אדם בצלמנו ובדמותנו"
יחסי הורים ובנים בשירה ובסיפורת העברית.
עיצובה של התרבות העברית לאורם של יחסי
הדורות ,מורשת ומרד.

17.11.19

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

24.11.19

"תל אביב נוטה לשקוע ,ערב מליונר את זהבו
הריק("...נתן אלתרמן "מחר הפתעות") תל אביב
בשירה העברית ,עיר יפה וכעורה ,מלאת יצרים
ומתחדשת כל הזמן.

1.12.19

שמֹותֶיהָ" קסמה
אים ֵּבין ְ ׁ
ָעיר ְמ ַש ׂחֶקֶת מַחֳבֹו ִ
"ה ִ
המורכב של ירושלים ,אוהביה והחוששים מפניה,
מטורפיה ונביאיה – שיקופם בשירה העברית
החדשה.

תלמיד ותיק /בני זוג
 660ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 695ש״ח
הרשמה מאוחרת

8.12.19

אהבה ומרד – עיון בשני סיפורים של דבורה בארון
סופרת רבת עצמה ומרתקת ,מהפכנית ומורדת,
שסיפוריה מלאי החמלה שיקפו פנים בהוויה
היהודית בגולה שלא נראו קודם לכן.

15.12.19

הומור ,חכמה וסטירת לחי – מבט אל יצירתו של
אתגר קרת .סיפוריו השנונים והחכמים שינו את
פני הספרות העברית המודרנית.

29.1.20

מ"שמונה בעקבות אחד" – אל "איתמר לוכד
החלומות" ,ו"אבא עושה בושות"...
ספרות הילדים העברית ,מראשית ההתיישבות
בארץ ועד היום ,עברה שינויים וטלטלות רבי
עצמה ומרתקים.

5.1.20

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

12.1.20

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

תלמיד חדש
 695ש״ח
 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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המיטב  -שירה ופרוזה עולמית
יעל גורי ,מרצה לספרות ומומחית לספרות השוואתית
ימי ראשון  ,11:00-9:30בית איילה ,שד' בן גוריון  ,13תל אביב
נפגוש את המוכר שהוא חדש תמיד וטעמים זרים שהמפגש איתם יעשיר את עולמנו.
סדרת מפגשים מרתקת על יצירות מופת בספרות ובשירה בה נפגש עם מיטב היוצרים הקאנוניים ונלמד
מיצירתם.
1.3.20

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

15.3.20

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

22.3.20

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

29.3.20

"אורפיאוס צועק הלילה"
אורפיאוס ,אורדיקה והמבט לאחור

5.4.20

איסאק באבל
מגדולי הספורים היהודיים ברוסיה ,מטלטל ועז,
החושף בפנינו את העולם התחתון באודסה,
ואת זירות הקרב האכזריות אותן תעד כסופר
נלווה לגדודי הקוזקים .שני סיפורים מתוך "חיל
הפרשים"

ה%נ 0ח ה2

בהרשמה לקורס השני

הזול מביניהם * אין כפל הנחות

19.4.20

26.4.20

פרומתיאוס
הענק ,הבורא והמורד .בריאה יצירה ומאבק
באלים
אדגר אלן פו
אמן סיפור האימה שסיפוריו מורכבים מפחד
צרוף ויופי בתים רדופים ומרתפים נוראים וחקר
עמוק של נפש האדם .נקרא יחד שני סיפורים
ואת השירים "העורב" ו"אנבלי"

3.5.20

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

10.5.20

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

17.5.20

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

תלמיד ותיק /בני זוג
 660ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 695ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 695ש״ח
 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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פוליטיקה ,שלטון ומשטר
במקרא
אבשלום קאפח ,ארכיאולוג וחוקר מקרא
ימי ראשון  ,13:00-11:30בית איילה ,תל אביב
״אם כי התנ״ך הוא דבר שקשה להגדירו הייתי אומר שהוא נשמת העם היהודי מראשיתו ועד סוף כל הדורות״
(דוד בן גוריון).
סיפורי התנ״ך הם בסיס להבנת אירועים הסטוריים והשלכות פוליטיות מוסריות.
בקורס נבדוק דגמים שונים של מנהיגות ויחסים חברתיים בחברה ,זאת באמצעות קריאה בפרשנות חז״ל,
התבוננות בממצאים ארכיאולוגיים ובחינת הטקסט המקראי .כמו כן ,נבחן דמויות ואירועים מן המקרא ,ונערוך
הקבלה והשלכה למציאות החיים האקטואלית שלנו.

סמסטר ב

סמסטר א
3.11.19

סיפור המבול ומגדל בבל בתור סיפורים מכוננים

1.3.20

דגמים של מנהיגות במקרא

10.11.19

האחים הדחויים :ישמעאל ועשו

15.3.20

הנביא שמואל :ממליך המלכים

17.11.19

לחצות את היבוק :על בדידותו של האדם

22.3.20

דרכו הפוליטית של דוד למלוכה

24.11.19

בין יוסף לדניאל :על חלומות ופתרונם

29.3.20

קללת שמעי בן גרא

1.12.19

הנשים בחייו של משה

5.4.20

בין אביגיל לבת שבע :נשים במקרא

8.12.19

אופוזיציה וביקורת :התגבשות העם במדבר

19.4.20

בתי משפט ומשפטים מפורסמים בתנ״ך

15.12.19

דמותה של שרח בת אשר

26.4.20

פילוג ומחלוקת בעם ישראל בתקופת המקרא

29.12.19

השופט אבימלך :הנסיך מקיאוולי

3.5.20

נאומים מפורסמים בתנ״ך

5.1.20

השפעת הנשים על חייו של השופט שמשון

10.5.20

ארכיאולוגיה במקרא

12.1.20

בימים ההם אין מלך בישראל

7.5.20

המלך יאשיהו :מהפכה דתית רוחנית

שכר הלימוד לכל סמסטר
תלמיד ותיק /בני זוג
 660ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 695ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 695ש״ח
 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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מלכות ישראל

על שושלת המלכים המקראיים
הרב ד"ר בני לאו ,מייסד פרוייקט 929
ימי שלישי  ,19:00-17:30בית ציוני אמריקה ,רח' דניאל פריש  ,1תל אביב

סמסטר א – שושלת בית עמרי

סמסטר ב – שושלת בית יהוא

הממלכה הגיעה לשיא עוצמתה בתקופת אחאב
ואשתו :המדינית ,הבטחונית והכלכלית מחד גיסא ,אך
לנטישה מוחלטת של דת ישראל מאידך גיסא.

יהוא מדיח את בית עמרי ,ומכריז על מלחמת חורמה
נגד עובדי הבעל עד עלייתו לשלטון.

29.10.19

עלית בית עמרי בממלכת ישראל וראשית
מלכות אחאב

3.3.20

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

12.11.19

כד הקמח לא תכלה (מלכים א ,יז)
אליהו מביא בצורת על ישראל

17.3.20

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

26.11.19

"האתה זה עוכר ישראל"? (מלכים א ,יח)
אליהו בהר הכרמל

31.3.20

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

10.12.19

"קול דממה דקה" (מלכים א ,יט)
אליהו בהר חורב

5.5.20

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

7.1.20

"העודנו חי אחי הוא" (מלכים א ,כ)
מלחמת אחאב בארם

19.5.20

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

14.1.20

"הרצחת וגם ירשת"? (מלכים א ,פרק כא)
אליהו בכרם נבות ביזרעאל

26.5.20

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

28.1.20

"והמלך היה מעמד במרכבה"
(מלכים א ,פרק כב) – מות אחאב

9.6.20

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

11.2.20

"איש בעל שער ואזור עור" (מלכים ב ,פרק א)
אליהו נלחם בבני אחאב

16.6.20

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

שכר הלימוד לכל סמסטר

ה%נ 0ח ה2

בהרשמה לקורס השני

הזול מביניהם * אין כפל הנחות

תלמיד ותיק /בני זוג
 690ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 730ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 730ש״ח
 770ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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שמואל רוזנר

עופר אדרת

ד"ר
יצחק נוי

אמריקה הגדולה
שמואל רוזנר
עמ' 44

אמריקה לקראת בחירות
שמואל רוזנר
עמ' 45

ישראל הצעירה:
הפרשות המסעירות
עופר אדרת
עמ' 46

 900שנה של צמתים
היסטוריים
ד"ר יצחק נוי
עמ' 48

בין שתי מלחמות
ד"ר יצחק נוי
עמ' 49

היסטוריה

אמריקה הגדולה

שמואל רוזנר ,עיתונאי ,חוקר ,עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי ,עורך ספרי העיון
בהוצאת כנרת זמורה-ביתן דביר ,ובעל טור בעיתונים "ניו יורק טיימס"" ,ג'ואיש ג'ורנל"
ימי רביעי  ,20:30-19:00בית ציוני אמריקה ,רח' דניאל פריש  ,1תל אביב
הסיפור של אמריקה הוא סיפור על חברה קטנה וחלוצית שהפכה לאימפריה החזקה בעולם.
סדרת מפגשים זו תעבור בתחנות המרכזיות של הרכבת הדוהרת ששמה ארה"ב של אמריקה :מנהיגים ידועים
יותר (וושינגטון) ופחות (מרטין ואן ביורן) ,באירועים הזכורים פחות (הקרב בניו אורלינס) וזכורים יותר.
ננסה לזהות מהיכן אמריקה באה ,ואולי ,במשתמע ,גם לאן היא הולכת.

6.11.19

מאמריקה הקטנה לאמריקה הגדולה תומס
ג'פרסון ורכישת לואיזיאנה

18.12.19

ביטול העבדות ומלחמת האזרחים האמריקאית
אברהם לינקולן

20.11.19

סופסוף עצמאות אנדרו ג'קסון והשחרור
מהאימפריה הבריטית

1.1.20

"הניו-דיל" תכניתו הכלכלית של פרנקלין דלנו
רוזוולט להצלת המעצמה הגדולה בעולם

27.11.19

הולדת הדמוקרטיה האמריקאית ג'ורג' וושינגטון
ועיצובה של אומה

8.1.20

התנועה לזכויות האזרח ,מלחמת וייטנאם וחוקי
ה  great societyג'.פ .קנדי ולינדון ג'ונסון

4.12.19

כיבוש המערב ראשיתה של אימפריה וחיסולם
של הילידים

22.1.20

מעמדה של ארצות הברית עם גוויעת ברית
המועצות ועלייתן של מעצמות המזרח מרייגן
עד טראמפ

תלמיד ותיק /בני זוג
 660ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 695ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 695ש״ח
 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית

44

www.openu.ac.il/ascolot | 1-700-700-169

אמריקה לקראת בחירות

שמואל רוזנר ,עיתונאי ,חוקר ,עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי ,עורך ספרי העיון
בהוצאת כנרת זמורה-ביתן דביר ,ובעל טור בעיתונים "ניו יורק טיימס"" ,ג'ואיש ג'ורנל"
ימי רביעי  ,20:30-19:00בית ציוני אמריקה ,רח' דניאל פריש  ,1תל אביב
עוד לא הספקנו להתאושש ,ואמריקה שוב יוצאת למערכת בחירות סוערת .מסע ארוך לבחירות המוקדמות
(פריימריס) שתחילתן בשלגי החורף של מדינת איווה בינואר וסופן בשלכת הסתיו של וושינגטון ,כאשר ממשל
חדש ,או מתחדש ,יוצא לדרך.
בסמסטר הקרוב נצטרף למסע הזה ,ניזכר במערכות בחירות מכריעות ,ברגעים דרמטיים ,גדולים וקטנים ,וננסה
להבין כיצד ומדוע נבחר נשיא אמריקה  -מנהיג העולם החופשי.
4.3.20

איך בוחרים נשיא ,ולמה דווקא כך

13.5.20

החמור והפיל רפובליקאים ודמוקרטים בארה"ב

25.3.20

נשיאים חשובים ,נשיאים זניחים ,הרשימה
המלאה

20.5.20

מגבלות הכוח מה קובע הנשיא ומה לא

1.4.20

רציחות פוליטיות נשיאים שהתנקשו בחייהם

10.6.20

היחסים עם ישראל על נשיאים אוהבי ישראל
ועל אלה שלא

22.4.20

שערוריות נשיאותיות כל הדרמות שהפילו או
איימו להפיל שלטון

17.6.20

 2020מי ינצח בבחירות

ה%נ 0ח ה2

תלמיד ותיק /בני זוג
 660ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 695ש״ח
הרשמה מאוחרת

בהרשמה לקורס השני

תלמיד חדש
 695ש״ח
 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית

הזול מביניהם * אין כפל הנחות

פשוט
לדבר
שפות

דיאלוג בית-הספר לשפות מציע:
אנגלית
אנגלית עסקית
ספרדית
איטלקית
צרפתית
גרמנית
דיאלוג

בית־הספר לשפות

רוסית
יוונית
סינית
ערבית
ערבית של אמצעי התקשורת

1-700-703-100

www.openu.ac.il/dialog
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ישראל הצעירה:

הפרשות המסעירות  -סמסטר א'

עופר אדרת  ,כתב "הארץ" לענייני היסטוריה
ימי רביעי  ,11:00-9:30בית איילה ,תל אביב
סדרת ההרצאות שתספק הצצה מרתקת אל כמה מהפרשות שהסעירו את ארץ ומדינת ישראל הצעירה
בעשוריה הראשונים .ההרצאות יציעו מבט מחודש ,עדכני ורלוונטי לימינו בפרקים שכבר מזמן יצאו מספרי
ההיסטוריה והפכו לכלי נשק פוליטי במאבק על עיצוב הזיכרון הקולקטיבי.
30.10.19

מי רצח את ארלוזורוב ולמה זה אכפת לנו?
רומן אסור עם אשתו של שר התעמולה הנאצי?
התנקשות פוליטית שביצעו אנשי בית"ר?

18.12.19

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

13.11.19

ציידי הנאצים
בין ההצלחה שבלכידת אייכמן לפספוס של ד"ר
מנגלה

15.1.20

20.11.19

הפיצוץ במלון המלך דוד
פיגוע טרור יהודי?  73שנה אחרי ,הויכוח עדיין
נמשך

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

29.1.20

4.12.19

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

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

5.2.20

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

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

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

מדיניות הגרעין הישראלית
הסודות מאחורי מעצביה ומי שניסו לחשוף
אותהלאורך השנים

6.5.20

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

18.3.20

טבח הספורטאים במינכן
כיצד התאפשר המחדל הנורא?

13.5.20

“הם לא נחמדים״
על אירועי ואדי סאליב והפנתרים השחורים

4.4.20

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

20.5.20

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

3.6.20
22.4.20

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

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

ה%נ 0ח ה2
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 900שנה של צמתים
היסטוריים
ד"ר יצחק נוי ,היסטוריון

ימי ראשון  ,12:00-10:30סינמטק תל אביב ,רח' שפרינצק 2
האירועים הגדולים ששינו את פני ההיסטוריה והעולם למן מסע הצלב הראשון ב  1095ועד למהפכה הגדולה
ב  900 - 1917שנים עקובות מדם של מהפכים ומהפכות שעיצבו את עולמנו
27.10.19

הכס הקדוש קורא לשחרור ירושלים מידי
הכופרים 1095 -
אירופה הייתה שרויה בעיצומו של מעבר מן הכפר
אל העיר – תהליך שהיה כרוך בבעיות חברתיות
קשות .הקריאה למסע הצלב נועדה לפרוק את
המתח שיצרו הבעיות.

10.11.19

מגילת החירויות הגדולה – תחילת הדמוקרטיה
במערב 1215 -
היא ידועה בשמה הלטיני – מגנה כרטה ליברטטום
– וזהו המסמך ההיסטורי שג'ון מלך א נ ג ל י ה
נאלץ לחתום עליו בלחץ אנשי האצולה שלו
שאיימו למרוד בו.

17.11.19

מרטין לותר  -איש העקרונות ההופך את העט
לחרב
כשפירסם בשנת  1517את  95התזות שלו נגד
השחיתות בכנסייה הקתולית ,הרים מרטין לותר
את נס המרד שהחל את תהליך הרפורמציה רווי
דם.

24.11.19

צו תפוח האדמה של פרידריך הגדול
פרידריך מצא דרכים מחוכמות לשכנע את איכרי
פרוסיה לעבור לזריעת תפוחי אדמה ,כדי להינצל
מרעב .הוא הצליח ,הרבה מעבר למה ששיער.

15.12.19

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

5.1.20

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

12.1.20

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

19.1.20

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

26.1.20

תבונה פוליטית ואומץ לב בעוד הקטל נמשך
הצהרת שחרור העבדים של לינקולן ב1863 -
ניטרלה את מאמצי הדרום להשיג הכרה
דיפלומטית באירופה ,ובאחת הפכה את ארה"ב
לחלק בלתי-נפרד ממשפחת עמי החירות.

 13 8.12.19המושבות ששינו את העולם
ארצות הברית הייתה כור היתוך שבו נצרפו דעות
ליברליות למשנה מדינית סדורה ,ובכך קדמו
למהפכה הצרפתית ביותר מעשור.
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בין שתי מלחמות
ד"ר יצחק נוי ,היסטוריון

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

1.3.20

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

15.3.20

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

22.3.20

מוסוליני עולה לשלטון
בהשפעת הקומוניזם הרוסי חוללו המפלגות
הסוציאליסטיות באיטליה מהומות קשות ,אשר
איימו על יציבות איטליה .המלך ,שחרד לגורל
הממלכה ,נאלץ למסור את השלטון למוסוליני
ב.1922-

29.3.20

חבר הלאומים – החלום ושברו
חבר הלאומים הוקם ב ,1920-ופורק כעבור
 26שנים כדי לפנות מקום לארגון האומות
המאוחדות .חבר הלאומים אמנם לא צלח
במשימתו  -תיווך בסכסוכים בינלאומיים  -אך
שימש מודל לעתיד.

5.4.20

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

ה%נ 0ח ה2

בהרשמה לקורס השני

הזול מביניהם * אין כפל הנחות

19.4.20

שנות ה 20-השואגות והמפולת בארצות הברית
בארצות הברית שרר בשנות ה 20-עידן של צמיחה
כלכלית תעשייתית ותרבותית בלא תקדים .הוא
הגיע לקיצו עם התרסקות הבורסה בניו יורק
באוקטובר .1929

26.4.20

מלחמת האזרחים בספרד
בין הכלכלות שנפגעו בשל המפולת בשוק ניירות
הערך הייתה גם כלכלת ספרד .המשבר גרר ויכוח
על הדרך הנכונה ,וזו הוליכה למלחמת אזרחים
איומה בשנים .1939-1931

3.5.20

היטלר עולה לשלטון
בינואר  ,1933לאחר  14שנה של משברים כלכליים
ופוליטיים בלתי-פוסקים ,ומתוך תקווה לכונן
יציבות פוליטית וכלכלית בגרמניה ,פנה נשיא
גרמניה ,הינדנבורג ,להיטלר ,על מנת שירכיב
ממשלה.

17.5.20

היישוב היהודי בארץ ישראל – שגשוג חרף
התקפות דמים
בשנים  1920-1939למד היישוב היהודי החדש
להגן על עצמו ,ואף צמח מ 50,000-נפש בסוף
מלחמת העולם הראשונה לכחצי מיליון בני אדם
ערב מלחמת העולם השנייה.

7.6.20

הסכם מולוטוב-ריבנטרופ
בסוף אוגוסט  1939חתמו היטלר וסטאלין על חוזה
אי-התקפה ,שבמסגרתו חילקו את פולין ,השכנה
המשותפת ,בין שתי הדיקטטורות החזקות
בעולם .חושך ירד על משפחת האדם.
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רחל אסתרקין

פרופ' יפעת
ביטון  -שאשא

ח"כ לשעבר
נינו אבסדזה

מרב ברק

נעם סמל

ד"ר
הנרי אונגר

עומר שומרוני

גיל שוחט

קולנוע בעידן פוסט-אמת
ד"ר הנרי אונגר
עמ' 53

טרום בכורה בקולנוע
מרצים שונים
עמ' 52

דוקאסכולות
מרצים שונים
עמ' 54

גאונים בקולנוע
מרצים שונים
עמ' 55

הסיפור שאינו נגמר
נשים וגברים בקולנוע
רחל אסתרקין
עמ' 56

על סטריאוטיפים
ודעות קדומות
רחל אסתרקין
עמ' 57

ביקור התזמורת
גיל שוחט
עמ' 58

ביצועי המופת ליצירות
הנצח  -ולהיפך
גיל שוחט
עמ' 59

אופרה? לא מה שחשבת
מרב ברק
עמ' 60

שיאי המוסיקה הקלאסית

קולנוע ומוסיקה

עומר שומרוני
עמ' 61

טרום־קונצרט
מרצים שונים
עמ' 62

טרום־בכורה בקולנוע
יועץ אמנותי :יהודה סתיו

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

סינמטק תל אביב ,רח’ שפרינצק 2
ימי שני 10:00

קולנוע “לב עומר” ,רח’ התמר פינת הדר ,עומר
ימי רביעי 19:00

23.3.20 | 17.2.20 | 20.1.20 | 16.12.19 | 25.11.19 | 28.10.19
29.6.20 | 18.5.20

22.4.20 | 18.3.20 | 12.2.20 | 8.1.20 | 11.12.19 | 6.11.19
3.6.20 | 13.5.20

ימי שלישי 17:30

רחובות ,גלובוס מקס ,קניון עופר רחובות ,ביל"ו 2
ימי רביעי 19:00

24.3.20 | 18.2.20 | 21.1.20 | 17.12.19 | 26.11.19 | 29.10.19
9.6.20 | 19.5.20

ימי חמישי 21:00 ,19:00 ,17:45

26.3.20 | 20.2.20 | 23.1.20 | 19.12.19 | 28.11.19 | 24.10.19
11.6.20 | 14.5.20

ימי שישי10:30 ,9:30 ,

25.3.20 | 26.2.20 | 22.1.20 | 18.12.19 | 27.11.19 | 30.10.19
24.6.20 | 20.5.20

ימי שישי 10:00

13.3.20 | 28.2.20 | 17.1.20 | 13.12.19 | 29.11.19 | 1.11.19
19.6.20 | 22.5.20

27.3.20 | 21.2.20 | 24.1.20 | 20.12.19 | 29.11.19 | 25.10.19
12.6.20 | 15.5.20

גבעתיים ,קניון גבעתיים ,יצחק רבין 53
ימי שישי 10:00

5.6.20 | 8.5.20 | 6.3.20 | 7.2.20 | 10.1.20 | 6.12.19 | 8.11.19
3.7.20

מתוך הסרט "החיוך האטרוסקי" | בימאים :מיכל ברזיס ועודד בן נון
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קולנוע בעידן ה"פוסט-אמת"
ד"ר הנרי אונגר ,אוניברסיטת תל אביב

ימי שישי  ,11:30-10:00סינמטק תל אביב ,שפרינצק 2
חשבו על טראמפ :אין אמת ,אין שקר ,אין עובדות ,אין לוגיקה והמציאות היא "אייטם" של חרושת הפייק ניוז.
טראמפ לא המציא כלום .אלו עקרונות הפוסטמודרניזם ,שהשתלטו על הפילוסופיה בשנות השבעים של המאה
העשרים וכיום מיוצגים ע"י גאונים פרובוקטיביים ,כגון אלמדובר ,טרנטינו ,סטון ,וס אנדרסון ואחרים.
ד"ר אונגר יוצא בעקבות הקסם הפוסטמודרני ביצירות המופת המוזרות והמאתגרות של זמננו.
15.11.19

כשהאמת משקרת :פוסטמודרניזם ,מהו?

6.3.20

להיות ג'ון מלקוביץ' (ספייק ג'ונז)1999 ,

13.12.19

מה עשיתי שזה מגיע לי? (אלמודובר)1984 ,

3.4.20

סינקדוכה ניו יורק (צ'רלי קאופמן)2008 ,

10.1.20

רוצחים מלידה (אוליבר סטון)1994 ,

8.5.20

מלכת אור הקרח (וס אנדרסון)2012 ,

7.2.20

ממזרים חסרי כבוד (טרנטינו)2009 ,

19.6.20

פורסט גאמפ (רוברט זמקיס)1994 ,

תלמיד ותיק /בני זוג
 690ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 730ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 730ש״ח
 770ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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דוקאסכולות

קולנוע דוקומנטרי עם הרצאה
ימי רביעי  ,22:00-19:00סינמטק תל-אביב ,שפרינצק 2

סדרה חדשה במסגרתה יוקרנו מיטב הסרטים הדוקומנטריים מהארץ ומהעולם בליווי הרצאות של טובי המומחים
20.11.19

המירוץ של פוטין לצמרת
הקרנת הסרט :העדים של פוטין (רוסיה)
מרצה :נינו אבסדזה ,חברת הכנסת לשעבר
ופרשנית לענייני רוסיה ובריה"מ לשעבר
בימוי :ויטאלי מנסקי

4.12.19

ילדים מהגרים
הקרנת הסרט :על חברים ואלוהים (בלגיה)
מרצה :פרופ' אוריה שביט ,חוקר חברות
איסלמיות וראש החוג ללימודי ערבית ואסלאם
באוניברסיטת תל אביב
בימוי :רטה האוטנן

8.1.20

הקרנבל בברזיל – מזיעת אפיים למחול סוער
הקרנת הסרט :מחכים לקרנבל (ברזיל)
מרצה :ד"ר אופיר יעקובסון חוקר תרבויות ודתות,
החברה הגיאוגרפית
בימוי :מרסלו גומס

תלמיד ותיק /בני זוג
 620ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 655ש״ח
הרשמה מאוחרת

29.1.20

בין תל אביב לתקוע – על אמונה ואבל
הקרנת הסרט :הדברים הקטנים (ישראל)
מרצה :הרב שיבי פרומן
בימוי :מיכל אהרונסון

5.2.20

מלחמת העולם הראשונה קמה לתחייה
הקרנת הסרט :הם לא יזקינו (בריטניה)
מרצה :אורן נהרי ,עורך ופרשן ,מומחה לחדשות
חוץ
בימוי :פיטר ג'קסון

19.2.20

להמציא את עצמך מחדש
חייו של סטיב באנון אחרי הבית הלבן
הקרנת הסרט :הסף (ארה"ב)
מרצה :איל ארד ,מבכירי היועצים האסטרטגיים
בישראל ,מנהל ויועץ לקמפיינים ומשברים
פוליטיים תקשורתיים
בימוי :אליסון קליימן

תלמיד חדש
 655ש״ח
 690ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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גאונים בקולנוע
ימי רביעי  ,22:00-19:00סינמטק תל אביב ,שפרינצק 2
סדרת הרצאות על סרטים וגאונים :בואו לצפות במיטב הסרטים על הגאונים ששינו את חיינו ,ולשמוע הרצאות
שיכניסו אתכם לעולמם .בסדרה יוקרנו סרטים עטורי פרסים בליווי הרצאה.

4.3.20

המתמטיקאי :אלן טיורינג
הקרנת הסרט" :משחק החיקוי" ,מורטן טילדום,
ארה"ב2014 ,
מרצה :אורן נהרי ,עורך ופרשן ,מומחה לחדשות
חוץ

3.6.20

הצייר :וינסנט ואן גוך
הקרנת הסרט" :לאהוב את וינסנט" ,דורותה
קוביילה ויו וולצ'מן ,ארה"ב2017 ,
מרצה :מירי קרימולובסקי ,היסטוריונית אמנות
ואוצרת תערוכות בארץ ובעולם

1.4.20

האסטרופיסיקאי :סטיבן הוקינג
הקרנת הסרט" :התאוריה של הכל" ,ג'יימס
מארש ,בריטניה2014 ,
מרצה :פרופ' עילם גרוס ,המחלקה לפיזיקת
חלקיקים במכון ויצמן

1.7.20

המוסיקאי :בוב דילן
הקרנת הסרט" :אני לא שם" ,טוד היינס,
ארה"ב2007 ,
מרצה :בועז כהן ,שדרן רדיו ישראלי ,מרצה
למוסיקה ולתרבות בת זמננו

6.5.20

השופטת :רות ביידר גינצבורג
הקרנת הסרט" :המין החזק" ,מימי לדר,
ארה"ב2018 ,
מרצה :פרופ' יפעת ביטון ,ממייסדות "תמורה –
המרכז המשפטי לקידום השיוויון"

8.7.20

הטכנולוג :סטיב ג'ובס
הקרנת הסרט" :סטיב ג'ובס" ,דני בויל,
ארה"ב2015 ,
מרצה :יונדב פרי ,עמית הוראה בביה"ס להנדס
חשמל ,אוניברסיטת תל אביב

תלמיד ותיק /בני זוג
 620ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 655ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 655ש״ח
 690ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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הסיפור שאינו נגמר
על נשים וגברים בקולנוע

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

מבט אל העבר
כשהכנסיה והמלוכה שלטו בזוגיות ובמשפחה,
והסדר היה קבוע ויציב

19.12.20

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

21.11.19

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

2.1.20

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

28.11.19

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

9.1.20

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

12.12.20

המהפיכה התעשייתית
טכנולוגיה ומדע הופכים לאלוהים החדש במקביל
לפריחת הרומנטיקה

16.1.20

המצאת הגלולה והמיני
המהפיכה המינית שמשנה את העולם ,את
המשפחה ואת סולם הערכים

תלמיד ותיק /בני זוג
 640ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 675ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 675ש״ח
 715ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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על סטריאוטיפים
ודעות קדומות

רחל אסתרקין ,חוקרת קולנוע ,מומחית לרב תרבותיות ומגדר
ימי חמישי  ,11:00–9:30בית איילה ,שד' בן גוריון  ,13תל אביב
גלובליזציה ,הגירה מסיבית ,שליטה מוחלטת של תרבות הצריכה והמסכים ,הדתה הולכת ומתחזקת ,אובדן
הילדות ,פריחת הגיל השלישי .כל אלה ואחרים משנים בקצב מהיר את התפיסות שלנו את עצמנו ואת מי
שקדמו לנו.
12.3.20

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

23.4.20

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

26.3.20

גברים בורוד
המטרוסכסואל ,תולדה של גבריות במשבר

7.5.20

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

2.4.20

חמישים גוונים של זהות
פריחתן של משפחות אלטרנטיביות

14.520

16.4.20

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

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

21.6.20

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

ה%נ 0ח ה2

בהרשמה לקורס השני

הזול מביניהם * אין כפל הנחות

תלמיד ותיק /בני זוג
 640ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 675ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 675ש״ח
 715ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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ביקור התזמורת

הסימפוניות הגדולות בהיסטוריה
המלחין והמנצח גיל שוחט ,סימפונט רעננה ואנסמבל פוליפוניה
ימי שני ,19:00-17:30 ,מוזיאון תל אביב לאמנות ,אולם אסיא ,שד' שאול המלך  ,27תל אביב
כוחה של המוסיקה נעוץ בחיבור הקסום שבין נגנים ליצירה .סדרה חדשה וייחודית זו תיקח אתכם למסע
מוסיקלי בין הסימפוניות הגדולות והאהובות של מוצארט ,בטהובן ,ברהמס ,צ'ייקובסקי ,מהלר ורבים אחרים.
בסדרה תתארחנה שתי תזמורות ,וכן נגני תזמורת מובילים מהפילהרמונית הישראלית.
28.10.19

מפגש פסגות :החמישית והשביעית של בטהובן
תזמורת אורחת :תזמורת סימפונט רעננה
ביצוע :בטהובן :סימפוניה מס׳  ,5סימפוניה מס׳ 7

11.11.19

מפטר זאב ועד קרנבל החיות
סיפורן של היצירות אשר מלמדות באופן מוזיקלי
את סיפור התזמורת
אמנית אורחת :חיה יושע ,קונטרבס
ביצוע :נינו רוטה :דיווברטימנטו ,בוטסיני :טרנטלה,
סן סנס :הפיל מתוך קרנבל החיות

2.12.19

התזמורת הקלאסית על פי היידן ומוצארט
תזמורת אורחת :אנסמבל פוליפוניה
ביצוע :מוצארט :קונצ׳רטי לפסנתר ק 414 .וק491.

16.12.19

האם את אוהבת את ברהמס? הרומנטיקה
הגרמנית התזמורתית של שוברט ,מנדלסון
וברהמס
אמנית אורחת :אנה קייזרמן ,פסנתר
ביצוע :ברהמס :סימפוניה מס׳ 3

6.1.20

מה קורה בפיט? היופי ,המורכבות והדרמה של
התזמורת בפיט של האופרה
אמנית אורחת :אירה ברטמן ,סופרן
ביצוע :ורדי :איידה ,לה טרוויאטה,
פוצ׳יני :בטרפליי ,האחות אנג׳ליקה

תלמיד ותיק /בני זוג
 710ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 750ש״ח
הרשמה מאוחרת

27.1.20

מרוסיה באהבה  -מהסימפוניה הפאתטית
מאת צ׳ייקובסקי ועד שחרזדה מאת רימסקי
קורסקוב
ביצוע :רחמנינוב :אטיודי תמונה ,פרלודים

3.2.20

ציור תזמורתי אימפרסיוניסטי – התזמורת
הצרפתית
אמן אורח :דומיטרו פוצ'יטארו ,כינור
ביצוע :סנסאנס :הקדמה ורונדו קפריצ׳יוזו,
ראוול :ציגאן

17.2.20

התזמורת והמודרניזם  -מ"פולחן האביב"
מאת סטרווינסקי ועד סימפוניית "קדיש" מאת
לאונרד ברנשטיין
אמן אורח :עדי הרשקו ,טובה
ביצוע :שוסטקוביץ׳ :סוויטת ג׳אז ,פרקים ועיבודים
לטובה ,מתוך יצירות תזמורתיות מאת פרוקופייב
ופולנק ,ועד סוויטה לכינור מאת באך וסונטת
ארפג׳יונה מאת שוברט

תלמיד חדש
 750ש״ח
 790ש״ח

בהרשמה לקורס השני

עד  10תשלומים ללא ריבית
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הזול מביניהם * אין כפל הנחות

www.openu.ac.il/ascolot | 1-700-700-169

ביצועי המופת ליצירות הנצח
 -ולהיפך

גיל שוחט ,מלחין ,פסנתרן ומנצח
ימי שני ,19:00-17:30 ,מוזיאון תל אביב לאמנות ,אולם אסיא ,שד' שאול המלך  ,27תל אביב
במאה ה־20הפכה אמנות הביצוע לאמנות שעומדת בזכות עצמה,וגם היא מגיעה לשיאים שהפכו למיתוס.
לעיתים נדמה כי התהפכו היוצרות והמבצע עולה אפילו על היצירה .בסדרה יושמעו יצירות מופת בביצועי
מופת .יוסבר מה הפך את הביצוע הספציפי הזה למה שהוא,מה הקשר בין המבצע למלחין ,והאם המלחינים
הגדולים היו המבצעים הטובים ביותר של יצירותיהם?
2.3.20

לאונרד כהן
מגדולי כותבי השירים והמבצעים הייחודיים של
ז׳אנר שהוא עצמו יצר
ביצוע :הללויה ,מעיל הגשם הכחול ,רקדי ,מאריאן,
ציפור על תייל
אמן אורח :דן שפירא ,זמר ,שחקן ויוצר

16.3.20

פפה רומרו מבצע את הקונצ׳רטו לגיטרה מאת
רודריגו
השוואת ביצועים :קריסטיאן דורנט ,נרצ׳יסו יפס
ביצוע :באך :הקונצ׳רטו ארנחואז ,פנטזיות לגיטרה
מאת שוחט
אמן אורח :ליאת כהן ,גיטרה

11.5.20

איבו פוגורליץ׳ מבצע את גאספאר הלילה
השוואת ביצועים :מרתה ארחריץ׳ ,ווג׳ה ואנג
ביצוע :ראוול :גאספאר הלילה ,משחקי מים,
קונצ׳רטו לפסנתר

25.5.20

סייג׳י אוזווה היפני מנצח על הקארמינה בוראנה
מאת אורף
השוואת ביצועים :אנדרה ריו ,ריצ׳ארד היקוקס
ביצוע :סקארלטי :סונטות בפה מינור ומי מז׳ור

1.6.20

גוסטאבו דודאמל מנצח על המשולש של
בטהובן ,עם מרתה ארחריץ׳ והאחים קפוסון
השוואת ביצועים :דניאל ברנבוים ,יו יו מה,
יצחק פרלמן
ביצוע :בטהובן :סונטת האפסיונטה

15.6.20

מאוריציו פוליני מבצע את הקונצ׳רטו לפסנתר
מאת ברהמס
השוואת ביצועים :קריסטיאן צימרמן ,וילהלם
קמפף
ביצוע :ברהמס :קונצ׳רטו מס׳  1ברה מינור
אמן אורח :מיכאל זרצקל ,פסנתר

22.6.20

גדעון קרמר מבצע סוויטות לכינור של באך
השוואת ביצועים :יצחק פרלמן ,דויד אויסטרך,
יו יו מה ,מלסטב רוסטרופוביץ׳
ביצוע :באך :פרטיטה מס׳  6במי מינור

29.6.20

לאונרד ברנשטיין מבצע את יצירתו ,סיפור
הפרוורים
השוואת ביצועים :הגרסה המקורית ,גרסת הסרט,
הגרסה האופראית עם קירי טה קאנאווה
ביצוע :סיפור הפרוורים ,קאנדיד ,שירים מאת
גרשווין
אמן אורח :טלי קצף ,סופרן

תלמיד ותיק /בני זוג
 710ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 750ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 750ש״ח
 790ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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אופרה? לא מה שחשבת
מרב ברק ,חוקרת אופרה

ימי שני  ,11:00-9:30בית איילה ,שד' בן גוריון  ,13תל אביב
סדרת הרצאות החושפת את האופרה בתור אמנות רב תחומית המאגדת בתוכה את האמנויות כולן :ספרות,
מוזיקה ,תיאטרון ,מחול והאמנויות הפלסטיות .ההרצאות מציגות את האופרה בגובה האזניים ותוך התייחסות
להיבטים של היסטוריה ,פוליטיקה ,מגדר ,תרבויות ועוד .לחובבי אופרה ולחוששים ממנה.
4.11.19

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

11.11.19

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

30.12.19

25.11.19

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

6.1.20

2.12.19

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

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

20.1.20
16.12.19

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

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

27.1.20

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

תלמיד ותיק /בני זוג
 660ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 695ש״ח
הרשמה מאוחרת

23.12.19

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

תלמיד חדש
 695ש״ח
 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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שיאי המוסיקה הקלאסית
עומר שומרוני ,מבקר מוסיקה קלאסית ומרצה באוניברסיטת תל אביב
ימי רביעי  ,13:00-11:30בית איילה ,תל אביב
מפגש חוויתי עם מבחר מהיצירות הגדולות של המוסיקה הקלאסית ,במטרה להעמיק את ההיכרות איתן ואת
ההבנה של המבנים והצורות המוסיקליות שלהן.
הקורס כולל צפייה מודרכת בדוגמאות מהפקות מצולמות מרהיבות של גדולי הסולנים ,התזמורות והמנצחים.
הקורס אינו דורש ידע מוסיקלי מוקדם.

סמסטר ב

סמסטר א
6.11.19

מהלר  -סימפוניה מספר 2

4.3.20

באך  -קנטטה 106

13.11.19

מהלר  -סימפוניה מספר ( 2מפגש )2

18.3.20

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

20.11.19

באך " -מתיאוס פסיון"
25.3.20

דבוז'אק  -האופרה "רוסאלקה" ()Rusalka

27.11.19

ברוך ( -)Bruchהקונצ'רטו לכינור ו"קול נדרי"
4.4.20

4.12.19

דוניצטי  -האופרה "בת הגדוד"

דבוז'אק  -האופרה "רוסאלקה" ()Rusalka
(מפגש )2

11.12.19

דוניצטי  -האופרה "בת הגדוד" (מפגש )2

22.4.20

ניקולאי רימסקי  -קורסקוב " -שחרזאדה"

18.12.19

מוצרט  -קונצ'רטו לפסנתר מספר 24

6.5.20

צ'ייקובסקי  -הטריו לפסנתר ב  -לה מינור

1.1.20

ראוול  -קונצ'רטו לפסנתר בסול מז'ור

13.5.20

בטהובן  -שירים סקוטיים

8.1.20

בחזרה אל שלושת הטנורים  -שירים אמנותיים
נבחרים

20.5.20

סן־סנס  -קונצ'רטו לפסנתר מספר 2

27.5.20

טלמאן  -הקנטטה "ואתה ,דניאל"

15.1.20

היידן  -קונצ'רטו לפסנתר מספר 11
3.6.20

ה%נ 0ח ה2

בהרשמה לקורס השני

הזול מביניהם * אין כפל הנחות

ברוקנר  -סימפוניה מספר 7

תלמיד ותיק /בני זוג
 660ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 695ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 695ש״ח
 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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!
openu.ac.il/lamda

טרום־קונצרט
ימי שישי הרצאות ,12:30-11:00 :תיאטרון הבימה ,שד' תרס"ט  ,2תל אביב
הקונצרטים ,14:00 :היכל התרבות תל אביב
סדרת הקונצרטים של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מלווה בהרצאות מקדימות מפי מיטב המומחים
למוסיקה בארץ .כל מפגש הוא חוויה בלתי־נשכחת .המרצים יסבירו את הרקע לצמיחת היצירות שינוגנו
בקונצרט ,יקנו כלים להאזנה שיטתית ,וינתחו את היצירות המרכזיות שיושמעו בכל מפגש.
18.10.19

מרצה :אסף פייר
זובין מהטה ,מנצח
יפים ברונפמן ,פסנתרן
מוצרט :הפתיחה ל"נישואי פיגרו" ,ק' 492
שוברט :סימפוניה מס' 3
ברהמס :קונצ'רטו לפסנתר מס' 2

20.12.19

מרצה :ד"ר אורי רום
קיריל פטרנקו ,מנצח
תמרה סטפנוביץ'* ,פסנתרנית
ר' שטראוס :טיל אוילנשפיגל
מוצרט :קונצ'רטו לפסנתר מס'  24ב-דו מינור ,ק'
491
ברהמס :סימפוניה מס' 3

10.1.20

מרצה :עומר שומרוני
מאריי פרחיה ,מנצח ופסנתרן
באך :קנוצ'רטו ברנדנבורגי מס' 3
בטהובן :קונצ'רטו לפסנתר מס' 4
שוברט :סימפוניה מס' "( 8בלתי גמורה")

6.3.20

מרצה :ד"ר אורי רום
אוסמו ונסקה ,מנצח
תומס המפסון ,בריטון
שוברט :שירים
מנדלסון :סימפוניה מס' "( 3סקוטית")

הרצאות בלבד
רמה א
רמה ב
רמה ג
רמה ד

15.5.29

3.7.20

מרצה :אסף פייר
סר אנדרש שיף ,מנצח ופסנתרן
סטיבן וארטס* ,כנר
 250שנה להולדתו של בטהובן – יצירות מפרי עטו
הפתיחה "לאונורה" מס' 2
קונצ'רטו לפסנתר מס' 1
קונצ'רטו לכינור
מרצה :עומר שומרוני
ג'נאנדראה נוזדה ,מנצח
אריקה גרימלדי (דסדמונה) ,סופרן
(אמיליה) ,מצו-סופרן
גוסטבו פורטה  /ארסן סוגהומוניאן* (אותלו),
טנור
לוקה קזלה* (רודריגו) ,טנור
פרנצ'סקו מרזילייה* (קסיו) ,טנור
טומי הקלה* (יגו) ,בריטון
פבריציו בגי* (לודוביקו) ,באס
המקהלה הישראלית ע"ש גארי ברתיני
ורדי :אותלו
(אופרה בביצוע קונצרטי)

* הופעה ראשונה בפילהרמונית

הרשמה מוקדמת עד 9.9.19
תלמיד חדש
תלמיד ותיק/בני זוג
655
620
2,465
2,335
2,045
1,935
1,565
1,485
1,140
1,080

הרשמה מאוחרת
תלמיד חדש
תלמיד ותיק/בני זוג
690
655
2,595
2,465
2,155
2,045
1,650
1,565
1,200
1,140
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ד"ר
אפרת שטרן

מירי
קרימולובסקי

יונתן הירשפלד

דוד איבגי

20%
ה נ ח ה

בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם * אין כפל הנחות

ארוטיקה ומיניות באמנות
יונתן הירשפלד
עמ' 66

אמנות

אמנים יהודים
בעידן המודרני
מירי קרימולובסקי
עמ' 66

אמנות נוצרית וגותית
ד"ר אפרת שטרן
עמ' 67

אמנות הרנסנס
ד"ר אפרת שטרן
עמ' 67

המאה ה־ 20באמנות
דוד איבגי
עמ' 68

ארוטיקה ומיניות באמנות
יונתן הירשפלד ,צייר ,אוצר ,וכותב על אמנות
ימי שלישי  ,11:00-9:30בית איילה ,תל אביב
נעסוק בחוט המקשר בין תרבויות ועולמות שונים ביחס לארוטיקה ולמיניות :בפן הדתי ,הפוליטי והפסיכולוגי
של התשוקה וביטוייה האסתטיים.
29.10.19

אמנות בעת העתיקה
מהכדים הארוטיים ויחסם לדמוקרטיה של
פריקלס ועד לזימה הפרועה של רומא הקיסרית

5.11.19

הרנסנס
זרם פוליטי אמנותי ופילוסופי עם היבטים ארוטיים
ראויים לציון

12.11.19

הבארוק
מהארוס של קאראווג'יו ועד האקסטזה של ברניני

3.12.19

הרוקוקו
סקס כחתרנות פוליטית

10.12.19

המאה ה־19
מהעירום של גויה ועד הטאבו של קורבה

17.12.19

מודרניזם
מהארוס של פיקאסו ועד הצינה המינית של
וורהול

14.1.20

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

4.2.20

יהדות וציונות

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

משפחת קאמיל פיסרו אחד ממייסדי תנועת
האמיפרסיוניזם והנאו-אימפרסיוניזם

3.3.20

פולין האחים גוטליב ושמואל הירשנבג

17.3.20

גרמניה ממקס ליברמן ועד לסר אורי

21.4.20

אסכולת פאריס ממודלייני ועד סוטין

שכר הלימוד לכל סמסטר
תלמיד ותיק /בני זוג
 640ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 675ש״ח
הרשמה מאוחרת

12.5.20

מארק שאגאל חלומות פורחים באוויר

19.5.20

הדאדיסטים היהודים – לשנות את העולם

26.5.20

מאן ריי בנו של החייט היהודי

2.6.20

כוכבים עולמיים אניש קאפור וויליאם קנטרידג'

תלמיד חדש
 675ש״ח
 715ש״ח

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

ימי חמישי  ,12:00-10:30סינמטק תל אביב ,שפרינצק 2
בעקבות קריסתה של האימפריה הרומית ,עברה אירופה טלטלה חברתית ודתית אדירה ,שעתידה לעצב את
דמותה של החברה המערבית עד ימינו.
31.10.19

רצח "בשידור חי" – האמפיתיאטרון הרומי

14.11.19

האמנות של תקופת החושך

21.11.19

מוזיקה נוצרית מוקדמת – השירה הגרגוריאנית

28.11.19

אמנות מחתרתית – ציורי הקטקומבות

23.1.20

12.12.19

סימבוליקה קדושה  -איך מפענחים אמנות
נוצרית?

30.1.20

19.12.19

אמנות באימפריה הביזנטית

2.1.20

האמנות בחצרו של קארל הגדול – האנאלפבית
הנאור

16.1.20

"מ בצרי האלוהים" – הפיסול והאדריכלות
ִ
בתקופת הרומנֶ סק
סיפורן של הקתדרלות הגדולות – האמנות
בתקופה הגֹוטית
המקרה של ליידי גודייבה – "נציבת קבילֹות
הציבור"

אמנות הרנסנס
ד"ר אפרת שטרן ,אוניברסיטת תל אביב

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

הּולדת האדם החדש
"שם הוֶ רד" ,או ֶ

14.5.20

משפחת מדיצ'י – על הקשר בין הֹון וסגנון

19.3.20

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

4.6.20

גילוי הפרספקטיבה – האדריכל ששינה את פנֵ י
הציור

26.3.20

המגיפה השחורה מוטיב של מחול המוות

11.6.20

שיבתּה של המיתולוגיה
הנשים של בוטיצ'לי – ָ
היוונית

2.4.20

משירי קודש לשירי זימה – על המוסיקה של ימי
הביניים והרנסנס

25.6.20

23.4.20

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

7.5.20

אהבה גנובה – מכתבי אבלאר ואלואיז

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

שכר הלימוד לכל סמסטר
תלמיד ותיק /בני זוג
 675ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 710ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 710ש״ח
 750ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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המאה ה־ 20באמנות
העתיד שהיה – זרמים ותנועות
דוד איבגי ,אוצר
ימי רביעי  ,18:30-17:00בית ציוני אמריקה ,רח' דניאל פריש  ,1תל אביב
העשורים הראשונים של המאה העשרים נשאו בחובם הבטחות גדולות לעידן החדש .בסדרה זו נבחן את
התנועות ,המגמות והיוצרים המרכזיים שפעלו בתקופה סוערת זו של תחילת המאה העשרים.

סמסטר ב

סמסטר א
6.11.19

פיקאסו והקוביזם – סיפור לידתה של שפה
חדשה תחת מכחולם של פבלו פיקאסו וג'ורג'
בראק.

25.3.20

20.11.19

על פירוק והרכבה – הקוביזם הסינטתי :שלב
נוסף בפיתוח הקוביזם והולדת הקולאז'

1.4.20

27.11.19

מדברים קוביזם – מה שאלו אמנים כמו פרנן לז'ה,
חואן גרי ורובר דלוני מן הקוביזם ומה הוסיפו לו.

באוהאוס – בית ספר לאמנות בגרמניה ,נוסד
עיצב מחדש את תפיסת האמנות ,האמן
ותפקידם בחברה המודרנית.

22.4.20
4.12.19

מאטיס וחברים – על כוחם של הצבע והקו
ביצירתם של אנרי מאטיס ,והפוביסטים.

הפוטוריזם – האמנות האיטלקית מתנערת מאבק
העבר ומבטיחה עולם חדש.

13.5.20
18.12.19

"כלת הרוח" – העולם "הבטוח" הולך ונשמט על
רקע רוחות המלחמה הגדולה.

הומור רציני – "הבה לא נהיה רציניים מדי ,פן
נמות משיעמום" אמר מרסל דושאן .אולם אמנותו
רחוקה מלהיות קלת דעת.

1.1.20

"הגשר" – סיפורה של תנועה צעירה בגרמניה
שביקשה לשבור את הכלים.

20.5.20

"דאדא" – על רקע מלחמת העולם הראשונה
קמו תנועות מחאה שביטאו סלידה מהמלחמה.

8.1.20

"הפרש הכחול" – פראנץ מארק ,אוגוסט מאקה,
קנדינסקי ,אלכסיי פון יבלנסקי ואחרים בתנועה
רב לאומית של אמנות חושית ,חושנית ורוחנית.

10.6.20

ממעמקים – התנועה הסוריאליסטית ,ובראשה
אנדרה ברטון ,הציעה אלטרנטיבה למודרניזם.

17.6.20
22.1.20

אסכולת פאריז – על חיים סוטין ,אמדיאו
מודיליאני ,ז'יל פסקן ומרק שאגאל ,שמלבד
היותם יהודים ,הם חולקים מכנה משותף נוסף
אוירה פריזאית מיוחדת

"עיניים עצומות לרווחה" – הסוריאליזם
הפיגורטיבי של רנה מגריט ואחרים מצא עולם
חדש של תכנים ומשמעויות בדימויי החלום.

שכר הלימוד לכל סמסטר
תלמיד ותיק /בני זוג
 675ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 710ש״ח
הרשמה מאוחרת
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4.3.20

"אני והכפר" – יצירתו של מרק שאגאל
אוונגרד רוסי  -האמנות הרוסית פיתחה קשת
רחבה של סגנונות חדשניים.

תלמיד חדש
 710ש״ח
 750ש״ח
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הסכסוך הישראלי-פלסטיני
ד"ר אל"מ במיל' שאול אריאלי
עמ' 70

			
בסבך המזרח התיכון
ד"ר אסף רגב
עמ' 71

גיבורות התנ"ך
מרצים שונים
עמ' 72

חוכמת חיים
ד"ר חיים שפירא
עמ' 73

טרום בכורה בקולנוע
מרצים שונים
עמ' 73

				
המנדט הבריטי
ד"ר יצחק נוי
עמ' 74

				
העשור הראשון
ד"ר יצחק נוי
עמ' 75

			

אסכולות
במכון ויצמן

הסכסוך הישראלי-פלסטיני
מקורות ,תמורות ופתרונות

ד"ר אל"מ במיל' שאול אריאלי ,המרכז הבינתחומי הרצליה
ימי שלישי ,21:00-19:30 ,אולם אבנר ,מכון ויצמן רחובות
הסכסוך שמלווה את תולדות מדינת ישראל לא החל ביום הקמתה .שורשיו נטועים הרחק בהיסטוריה והתמורות
שחלו באזור באות לידי ביטוי באופן בו הסכסוך מתנהל .לסכסוך השפעה מכרעת על מציאות חיינו ,אך גם על
האופן בו המציאות נתפסת ,מסופרת ומדוברת.
סדרה זו תוביל את שומעיה במשעולי הסכסוך ,ותביא להבנה טובה יותר של אז ,היום ומחר.
10.12.19

כל גבולות ישראל
גבולותיה המשתנים של מדינת ישראל ,מהצהרת
בלפור ועד היום

31.12.20

לרשת את הארץ
מפעל ההתנחלות הישראלי

14.1.20

חומה ומחדל
בטחון או חמדנות בסיפורה של גדר ההפרדה

21.1.20

ירושלים והמקומות הקדושים נקודות הבערה
של הסכסוך

תלמיד ותיק /בני זוג
 660ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 695ש״ח
הרשמה מאוחרת

28.1.20

"מפתח לבית" – שאלת הפליטים וזכות השיבה
הפלסטינית

4.2.20

משא ומתן ישראלי-ערבי
מהפלישה להסכמי השלום

11.2.20

בין מדינה אחת לשתיים
התכנות פתרון שתי המדינות וחלופות הסיפוח

18.2.20

"פרות קדושות מקורלאס" על המיתוסים
והאתוסים של הסכסוך

תלמיד חדש
 695ש״ח
 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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בסבך המזרח התיכון
גיאופוליטיקה ,דת ומשטר

ד"ר אסף רגב ,אוניברסיטת בן גוריון
ימי שלישי ,21:00-19:30 ,אולם אבנר ,מכון ויצמן רחובות
אירועי האביב הערבי החלו ב־ 17בדצמבר  ,2010והביאו עימם שלוש מגמות מאפיינות :התפרקות מדינת הלאום
הערבית ,החלפתה על ידי זרמים דתיים והתעצמות הטרור הדתי – מוסלמי .סדרת הרצאות זו תצעד במבוך
האזורי ,ותפנה הזרקור אל המגמות והמאפיינים העיקריים של??.
17.3.20

ארז הלבנון או המדוכא עלי אדמות – חסן
נסראללה וארגון החזבאללה
ארגון הטרור השיעי העוצמתי ביותר בעולם.
נעמוד על ההבדל בין טרור שיעי לסוני ונבחן את
אישיותו המרתקת של חסן נסראללה.

24.3.20

סיסי ושמחו – מצרים :שחר של יום ישן?
מצרים של אל־סיסי צועדת בצעדי ענק קדימה,
אל העבר .מה בין תקוות למציאות? בין אסלאם
לחילון ,ובין המזה"ת הערבי לאפריקה?

31.3.20

מן הצנרת אל הצמרת – ארגון חמא"ס במציאות
משתנה
בסוף שנת  1987הקים השיח' אחמד יאסין את
ארגון החמא"ס .מאז ,הארגון הפך להיות קול
מרכזי בזירה הפלסטינית ,ומארגון פנאטי־דתי
הפך לארגון טרור ,לומד ומותאם מציאות .הרצאה
זו תלווה במוצגי מקור רבים.

12.5.20

דא(עש) את האויב – הסוף ,או שינוי כיוון?
אמרת טרור מוסלמי? אמרת דאע"ש .היכן וכיצד
צמח ארגון זה? מה חלקו של המערב בכך?
מה מייחד את פעילותו ומה ניתן ,ובהחלט ניתן,
לעשות מולו?

ה%נ 0ח ה2

בהרשמה לקורס השני

הזול מביניהם * אין כפל הנחות

19.5.20

גנרל הצללים – קאסם סולמאני ומשמרות
המהפכה האיראניים
לא נחטא לאמת אם נאמר כי הגנרל סולמאני
הוא אחד האנשים שמעניינים את שירותי
הבטחון הישראלי באופן מיוחד .בהרצאה נצעד
בצעדיו של חאג' קאסם ,ונבין מה קורה בארגונים
האיראניים עליהם הוא מופקד.

26.5.20

ידה בכל ויד כל בה – ממלכת קטר הזעירה
מרגיזה את סביבתה
ממלכת קטר ,מן המדינות הקטנות באזורינו,
מנופפת זה מספר שנים בדגל עצמאותה ,דגל
הנתפש כסדין אדום בקרב הערביות האזורית.
ההרצאה תתמקד בתהליך הפיכתה של קטר
לגורם משפיע בתחומים שונים

2.6.20

מלוכה ,ממלכה ,והרבה מלאכה – מה קורה
בממלכת ירדן?
ירדן נתפשת כמדינה שקטה ויציבה ,אך מתחת
לפני השטח סוערות הרוחות .ההרצאה תעמוד
על עיקרי סדר היום במדינה ,ובמהלכה נכיר דמות
מפתח אשר תשפיע רבות על עתידה ,ואף על זה
של מדינת ישראל.

16.6.20

שלום ולא להתראות?! – על תפיסת השלום
וההסכמים באסלאם
מה אומר האסלאם על הסכם שלום? כיצד
מתיישבת ,אם בכלל ,התפיסה הדתית עם אתגרי
המדינות המוסלמיות בעת המודרנית?

תלמיד ותיק /בני זוג
 660ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 695ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 695ש״ח
 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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גיבורות התנ"ך

 6שיחות על נשים מרתקות
ימי ראשון  ,19:00-17:30אולם אבנר ,מכון וייצמן ,רחובות

הנשים המקראיות הותירו חותם ייחודי בתרבות היהודית .היו ביניהן שופטות ,לוחמות ,מנהיגות ומחוללות מציאות.
מה מלמדים אותנו המיתוסים על נשים בתנ"ך ,על מקורות התרבות היהודית ועל ימינו אנו?
8.12.19

רחל ולאה והלילה שהיה
קובי אריאלי ,עיתונאי ופובליציסט

22.3.20

שרה אימנו ,אשה קנאית או כלה מאוכזבת?
הסופרת שהרה בלאו

5.1.20

נעמי ורות :מהגרות וגיבורות
עו"ד דינה זילבר ,משנה ליועץ המשפטי
לממשלה

19.4.20

מרים – אחות אהרון ומשה
הרב ד"ר בני לאו ,מייסד פרוייקט 929

31.5.20
9.2.20

בת שבע – האישה והמלך
פרופ' יובל אלבשן ,סופר ומשפטן

מיכל בת שאול .למה צחקה מיכל?
הסופרת אמונה אלון

הרב ד"ר
בני לאו

קובי אריאלי

תלמיד ותיק /בני זוג
 660ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 695ש״ח
הרשמה מאוחרת

אמונה אלון

שהרה בלאו

פרופ'
יובל אלבשן

תלמיד חדש
 695ש״ח
 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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עו"ד
דינה זילבר

חוכמת חיים

ד"ר חיים שפירא ,מתמטיקאי ,פילוסוף וד"ר לתורת המשחקים,
בסדרת מפגשים חדשה שחוזרת לפילוסופים הגדולים כדי ללמד אותנו על מחר.
ימי ראשון  ,21:00-19:30אולם אבנר ,מכון ויצמן ,רחובות
8.12.19

קהלת  -פילוסופיה יהודית

5.1.20

המשתה  -אפלטון וסוקרטס דנים במה שחשוב
באמת :אהבה ,משמעות וחיים נכונים.

9.2.20

החכמים הסיניים  -צ'ואנג צה ולאו צה פוגשים
את פו הדב בסדנה על חכמה מטורפת.

22.3.20

ניטשה  -האיש שהעז לחשוב.

19.4.20

אני חושבת ,משמע אני טועה  -על הטיות
קוגניטיביות ,שגיאות לוגיות ואשליות .בעקבות
הספר "קומדיה של טעויות" מאת חיים שפירא
וטל שפירא
מרצה :טל שפירא

31.5.20

שפינוזה  -פילוסוף הפילוסופים חוקר אהבה,
קנאה וברכת האושר הגדולה.

תלמיד ותיק /בני זוג
 660ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 695ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 695ש״ח
 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית

מועדון טרום בכורה בקולנוע
יועץ אמנותי :מבקר הקולנוע יהודה סתיו

רחובות ,גלובוס מקס ,קניון עופר רחובות ,ביל"ו 2
הזדמנות חד פעמית להצטרף למועדון טרוםֿבכורה בקולנוע של אסכולות .סדרת מפגשים חודשיים ,שבה
תצפו לפני כולם ,במיטב הסרטים ותשמעו את טובי המרצים.
מידע אודות הסרט שיוקרן וההרצאה ישלח אליכם כ 48-שעות טרם המפגש

ימי רביעי 19:00

25.3.20 | 26.2.20 | 22.1.20 | 18.12.19 | 27.11.19 | 30.10.19
24.6.20 | 20.5.20

ימי שישי 10:00

13.3.20 | 28.2.20 | 17.1.20 | 13.12.19 | 29.11.19 | 1.11.19
19.6.20 | 22.5.20

תלמיד ותיק /בני זוג
 680ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 720ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 720ש״ח
 760ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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המנדט הבריטי

שלושים ואחת שנות חותם

ד"ר יצחק נוי ,היסטוריון
יום שלישי ,19:00-17:30 ,אולם אבנר ,מכון ויצמן
סדרה חדשה על תקופה מרתקת וסוערת בחיי הישוב בארץ ישראל :המנדט הבריטי ,שעל אף שנגמר הותיר
את חותמו עד ימינו.
26.11.19

הנציבים בא"י היו שונים מאוד אלה מאלה ביחסם
ליהודי א"י ולציונות ,אבל גם כשאהדו אותנו
והדלתות היו פתוחות – יהודים לא באו

10.12.19

הסכם סייקס־פיקו והצהרת בלפור
הראשון היה הסכם סודי ונבזי .השני היה הצהרת
כוונות שבריטניה לא קיימה

31.12.19

ימי הכידונים
תקופת השלטון הצבאי בארץ ישראל ,מכיבוש
ירושלים ועד למינוי הנציב הראשון ,הרברט
סמואל

14.1.20

הנציב היהודי הראשון
על אכזבה ופייסנות

21.1.20

דם ואש
ארגון ההגנה הוקם לאחר שהיה ברור שהבריטים
לא יצאו מגדרם להגן על יהודים ,ושבלעדיו אין
כל סיכוי להתבססות עברית בא"י

תלמיד ותיק /בני זוג
 675ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 710ש״ח
הרשמה מאוחרת

28.1.20

מאורעות הדמים

4.2.20

"כאילו אין מנדט" -מלחמת העולם השניה בארץ
ישראל

11.2.20

בשיא האימה
מלחמת העולם השניה הסתיימה ,אך המלחמה
בא"י לא

18.2.20

סילוק הבריטים
המחתרות ,היישוב היהודי וידידה על תנאי

25.2.20

הישורת האחרונה
בין תקווה לייאוש

תלמיד חדש
 710ש״ח
 750ש״ח

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

העשור הראשון
ד"ר יצחק נוי ,היסטוריון

ימי שלישי  ,19:00-17:30אולם אבנר ,מכון ויצמן רחובות
העשור הראשון של מדינת ישראל עמד בסימן קליטת עלייה במספרים שלא נראו כמותם מאז .הקליטה הייתה
קשה וגרמה למתחים בין עדתיים ולקשיים כלכליים ,עבור המדינה המתגבשת ,אך מתוך הקושי צמחה ועלתה
אומה חדשה – האומה הישראלית.
3.3.20

מדיניות הבטחון של ישראל
ההנחה של דוד בן גוריון בתחילת  ,1949לפי
מלחמות נוספות אכן יבואו .כדי למנוע אותן על
ישראל ליצר התרעה טכנולוגית שתהיה מעבר
להישג ידם של הערבים

19.5.20

אנחנו וערביי ארץ ישראל
בסיום מלחמת העצמאות נותרו במדינת ישראל
ערבים רבים .חוסר האמון בין שתי הקהילות היה
גדול והביא לפיקוח יהודי על ערביי מדינת ישראל
בעזרת הממשל הצבאי

17.3.20

סוציאליזם לא על חשבון ציונות
בבחירות הראשונות ב־ 1949יכולה הייתה מפלגת
העבודה לשלוט במדינה בנוחות ומבלי להיעזר
במפלגות הדתיות ומפלגות המרכז ,אבל דוד
בן גוריון העדיף אותן על פני מפ"ם שדרשה
התרחקות מארה"ב

26.5.20

מבט אל מעבר לים
מדיניות החוץ של מדינת ישראל חיפשה ידידות
בכל העולם אבל למן סיום מלחמת העצמאות
דוד בן גוריון הקפיד על אוריינטציה מערבית–
אמריקנית ולא אוריינטציה קומוניסטית

2.6.20
24.3.20

עקורי השואה והישוב
המפגש בין פליטי השואה והישוב בא"י היה
טראומטי לשני הצדדים ,אבל בסה"כ עבר בשלום
כי הישראלים הבינו את מצוקת העולים ואלה היו
נחושים להיקלט בחברה הישראלית

כן ,לדבר עם הרוצחים
דוד בן גוריון ,בניגוד לרוב חברי הכנסת ,הבין
שיחסי קרבה עם הגרמנים המכים על חטא ,יהיו
אחד המפתחות העיקריים לקיומה של מדינת
ישראל בשנותיה הראשונות

9.6.20
31.3.20

יהודי ארצות ערב
יהודי המזרח היו אזרחים מדרגה שנייה
בארצותיהם ,יהודי חסות ,אבל עד להקמת
המדינה לא נרדפו .בואם בדרך כלל לא היה קל
ולווה ברגשות קיפוח בהשוואה לעלייה האשכנזית

חילונים ,דתיים וחרדים
בין חילוניים ודתיים קיימים ,זה שנות דור ,חילוקי
דעות .לעיתים הם קשים אבל לעולם מתקימים
בתוך הקונצנזוס הלאומי .החרדים לעומת זה
היו בעיה שהישוב התמודד עימה מיומו הראשון
כמדינה

12.5.20

אנחנו והם
יהודי ארצות הברית והמערב לא היגרו אליהן,
בתור שלב בדרך מהן לישראל .ברובם גם לא
גילו ענין מיוחד בישראל .אולם ,השפעת השואה
עליהם הייתה גדולה מאוד והביאה לאהדה
לישראל

16.6.20

העיתונות בעשור הראשון
היא הייתה מגוונת להפליא ,הופיעה במגוון שפות
וידיעות ושיקפה את רצון הקהל הישראלי .אבל,
לצד כל אלה הייתה מרוסנת ושאבה את כוחה
מ"וועדת העורכים" שידיעותיה הגיעו הישר
הנהגה

תלמיד ותיק /בני זוג
 675ש״ח
הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
 710ש״ח
הרשמה מאוחרת

תלמיד חדש
 710ש״ח
 750ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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לך בעקבות הסקרנות שלך.
סדרות סיורים ייחודיות עם טובי
המדריכים במגוון דרגות קושי
הסיורים יוצאים אחת לחודש מתל אביב ,ירושלים וחיפה
דרגת קושי :קלה
רק איתנו
סדרת סיורים בלתי שגרתיים במסגרתה נבקר במקומות ייחודיים ונפגוש אנשים מיוחדים במינם.
למשתתפים בסדרה ייפתחו דלתות נסתרות אל עולמות במקומות נסתרים ,ויחד עם טובי המדריכים,
יחוו חוויות מעניינות ומרגשות.
שבחי ירושלים
מה לא נכתב ולא נאמר על ירושלים? כל הסופרלטיבים והמחמאות ,אך גם לא מעט ביקורת נוקבת .בסדרה
זו נחזור אל הסיפורים ,המקומות והדמויות ,שמרכיבים את הפסיפס המורכב של "הנרטיב הירושלמי"
בנתיב הקסם המזרחי
התרבות והמנהגים ,שהביאו עימם עולי ארצות האסלאם נדחקו והוסתרו בעשורים הראשונים של המדינה.
בשנים האחרונות יש פריחה אדירה של תרבות עדות המזרח .בסדרה זו נצא לבדוק את השורשים של
מורשת עשירה וקסומה זו.

דרגת קושי :קלה –בינונית
ימי הכלניות
המנדט הבריטי נמשך  30שנים והותיר חותם בל ימחה בכל תחומי החיים .בכל סיור נצעד במסלול הליכה
קצר ,שיביא אותנו למקומות ,סיפורים ופרשות היסטוריות מרתקות ופחות מוכרות.
לטייל עם התנ"ך
בסדרה זו נספר את הסיפורים הגדולים והקטנים של התנ"ך .כמו האבות המייסדים של הארכיאולוגיה
הישראלית ,נצעד גם אנחנו עם ספר הספרים ביד ,וננסה לנתח את עלילות הגיבורים במקומות בהן
התרחשו ,מול הממצאים והנופים בשטח.

דרגת קושי :בינונית
סיורי פריחה
לבלוב ופריחה השרו מאז ומתמיד הרגשה טובה על האדם .נצא אל המרחבים ,והשלווה ,אל שלל
הצבעים ,הצורות ,הריחות והטעמים ,ונזכר את האגדה על החכם הסיני שקנה בפרוטתו האחרונה פרח,
כדי שתהיה לו סיבה לחיות.

לפירוט סדרות הסיורים כנסו לאתר אסכולות או התקשרו

1-700-700-169

תמיד יש מה ללמוד
מגוון תכניות
לתואר ראשון

תואר המשתלב
במסלול החיים שלך

קורסים אקדמיים
איכותיים
במגוון תחומים

תמיד יש עוד מה לגלות

מגוון תכניות
לתואר שני

להמשיך ולהתקדם
במסלול שלך

ספרי האוניברסיטה הפתוחה
קוראים לך לדעת
כל ספרי האוניברסיטה הפתוחה
בהנחות ומבצעים באתר למדא:
openu.ac.il/lamda

הנחיות הרשמה ותשלום שכר הלימוד
 .1אופן ההרשמה
תוכל/י להירשם לפי נוחותך:
א .בטלפון במשרדי אסכולות ,בימים א-ה ,בשעות ,17:00-9:00
בטל' 1-700-700-169
ב .בדואר — יש לשלוח לכתובת :האוניברסיטה הפתוחה ,אסכולות,
ת"ד  ,808רעננה .4353701
הערה :בהרשמה באמצעות הדואר אין לצרף מזומנים.
ג .בפקס — ( 09-9741474באמצעות כרטיס אשראי בלבד).
ד .באופן אישי — במשרדי אסכולות ,בשעות  ,17:00-9:00דרך
האוניברסיטה  ,1רעננה.
 .2אופן התשלום
א .בכרטיס אשראי (ויזה ,לאומי קארד ,ישראכרט ,דיינרס ,אמריקן
אקספרס):
 .1בתשלום אחד או בתשלומים כמפורט בטבלת שכר הלימוד.
 .2בתשלומים בהסדר קרדיט :הסדרי תשלום אלה הם בין מחזיקי
כרטיס האשראי לבין חברות האשראי ,והאוניברסיטה הפתוחה
אינה אחראית לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה .התשלום
בהסדר קרדיט אפשרי רק בתחום מסגרת האשראי שיש לבעל
הכרטיס וכרוך בחיוב בריבית בהתאם לשיעורים ולמועדים כפי
שייקבעו על־ידי הבנק  /חברת האשראי.
ב .בהמחאה/המחאות ,בתשלום אחד או בתשלומים חודשיים עוקבים
שווים עד למספר התשלומים שנקבע בקורס  -תאריך ההמחאה
הראשונה יהיה לשבוע לפני תחילת הקורס או ליום ההרשמה
(המאוחר מבין שני המועדים) .תאריך ההמחאה האחרונה בכל
מקרה לא יהיה מאוחר מחודש לפני סיום הקורס.
את ההמחאות יש לרשום לפקודת האוניברסיטה הפתוחה ,ולצרף
את כולן לטופס ההרשמה.
ג .בהתחייבות של מקום עבודה או גורם משלם אחר :יש לצרף לטופס
ההרשמה מכתב התחייבות רשמי של מקום העבודה או הגורם
המשלם .המכתב יכלול את שם מוסמך החתימה וחתימתו ,חותמת,
מס' ח"פ/ע"מ (אם אין ,יש לרשום מספר תיק ניכויים במס הכנסה)
וכן התחייבות לתשלום לאוניברסיטה הפתוחה ,בגין שכר לימוד
ותשלומים אחרים ,כמתחייב בהנחיות ההרשמה.
הערות
 .1לחיילים בשירות חובה ולמשרתים בשירות לאומי ,ועד שנה לאחר
השחרור משירות חובה או מסיום שירות לאומי ,תינתן הנחה של 10%
משכר הלימוד ,כנגד הצגת תעודה מתאימה.
 .2בקורסים בהם שכר הלימוד כולל גם מרכיב שאינו שכר לימוד ,כגון
כרטיסים למופעים או סיורים ,ההנחה מחושבת רק על מרכיב שכר
הלימוד.
 .3נרשם הזכאי למספר הנחות ,יקבל רק את ההנחה הגבוהה
מביניהן.
 .4הנחה של  20%תינתן לנרשמים לקורס השני לשנת הלימודים תש"פ .ההנחה
תינתן על שכר הלימוד הנמוך מביניהם עד לתאריך  31.10.19אין כפל הנחות.
לתשומת לב!
 		.1תשלומי שכר הלימוד המשולמים על־ידי מפעל או חברה בקשר
להכשרת עובדים הנשלחים מטעמם לשם השתלמות ,שנועדה
לשמור על רמתו של העובד או לשפר את אופן פעילותו ,מוכרים
על־ידי שלטונות מס הכנסה כהוצאה מוכרת של המפעל או החברה,
והטבה זו לא תיחשב כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום
מס.
 		.2אחריות הצדדים (האוניברסיטה הפתוחה ו/או התלמיד/ה) 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 לתלמיד/ה .בשום מקרה של תביעה בגין הפרת
ההסכם ,אף אחד מהצדדים (האוניברסיטה או התלמיד) לא ישא 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.
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 התלמיד 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 תלמיד ,חוב לאוניברסיטה שלא שולם למעשה
לאוניברסיטה ,גם לאחר התיישנות התובענה.
 .4תקנון המשמעת המחייב את הסטודנטים 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

גובה התשלום הנדרש

עד המפגש השלישי (כולל)

הפרש שכר הלימוד בין הקורס
המקורי לבין הקורס החדש

מהמפגש הרביעי ואילך

אין החלפת קורס

הערה :בקורסים קצרים במיוחד הכוללים עד  4מפגשים ,המועד האחרון
להחלפת קורס הינו עד חצי מזמן הקורס.
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 .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 אין החזר כספי ,לא ניתן עוד לבטל
הרשמה
או יותר
* 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.
בקורסים וימי עיון ששכר הלימוד בהם הוא עד  85ש"ח אין החזר כספי.
דגשים והערות
א .בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד לאסכולות/מרכז
ההרשמה .לא יתקבלו הודעות ביטול/דחייה בטלפון.
ב .המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה במשרדי אסכולות/
מרכז ההרשמה.
ג .גובה הקיזוז המינימלי יהיה סכום דמי הטיפול המינהלי בסך 80
ש"ח ,או הקיזוז המפורט בטבלה — הגבוה מבין השניים.
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 מיידית 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.
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 .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 לתלמיד חדש 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 שתלמיד זכאי לשתי הנחות או יותר ,תחול רק ההנחה
הגבוהה מבין ההנחות התקפות .בשום מקרה לא יהיה כפל הנחות
ואין הנחות מצטברות ,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 ,טלפון  ,09-7780904או דואר אלקטרוני
 .ascolot@openu.ac.ilמידע הנמסר לגורמים מקצועיים נשאר
חסוי ולא יהיו לו השלכות נוספות ,מעבר לבקשות התלמיד/ה.
 .10מפגש חלופי
		 צוות אסכולות רואה חשיבות עליונה בשירות הלקוחות ובשביעות
רצונם .הנוהל המפורט להלן נועד למנוע אי הבנות ולאפשר
לנו לספק לכם את השירות הטוב והיעיל ביותר .יש להודיע על
היעדרות מהרצאה  48שעות מראש למוקד אסכולות .אסכולות
תעשה מאמץ כמיטב יכולתה לפצות לקוחות שהחמיצו
מפגש באמצעות הצעת מפגש חלופי  -עד  2מפגשים לקורס.
הזכות למימוש המפגשים החלופיים תקפה בשנת הלימודים
תש"פ ,על בסיס מקום פנוי באולם .לא ניתן לבחור מפגש חלופי
באירועים חד־פעמיים והרצאות חד־פעמיות להרצאה חלופית ניתן
להזמין מקום לא רק עבור המנוי הרשום.
 .11שינויים בלתי־צפויים
		 במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי־צפויים.
הזכות לשינויים שמורה ,שינויים אינם מהווים עילה להחזר כספי
או לטענה כלשהיא כלפי אסכולות או האוניברסיטה הפתוחה.
 .12מבצע “חבר מביא חבר”
		 תלמידים ותיקים ,אשר יצרפו תלמידים חדשים (שלא למדו
א.
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
Z101-5638
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