
תל אביב והמרכז
אביב-קיץ | תשע"ט 2019

אסכולות. לסקרנות שלך.

בית-הספר ללימודים רב־תחומיים ולתרבות הדעת



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

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

אסכולות
מנהלת אסכולות ועורכת ראשית לימור בר און 

מנהלת שלוחת לימודי הערב בתל אביב זהבה רף 
מנהלת תחום קולנוע ופיתוח עסקי נגה שר 

מנהל תפעול ופרויקטים אייל גריידי 
מנהלת המחלקה לשיווק ארגונים גליה קנר 

מנהלת מרכז מידע וקשרי לקוחות אנסטסיה גלדישב 
מנהל שלוחת חיפה משה כרמלי 

מנהלת שלוחת ירושלים חדוה כהן 
מנהלת שלוחת רעננה והשרון מרגו רחל זנו 

מנהל סיורים לימודיים בארץ  גיא אביבי  
מנהלת פרסום טל אורטל 

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

מנהלת המחלקה להרשמה, מערך לימודי החוץ אטי גינזבורג 

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

ד"ר אור קרסין
ד"ר אריה נחמיאס

הפקה: טל אורטל
גרפיקה: זאביק פרל

התקנה והבאה לדפוס: צאלה קליין-בירנבאום

בית־ספר אסכולות פועל על מנת להנגיש את שירותיו לתלמידים 
עם מוגבלויות ו/או לקויות למידה.

1-700-700-169 טלפון: 

09-9741474 פקס: 

www.openu.ac.il/ascolot

www.facebook.com/ascolot 

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



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

                       לימור בר און                                                   ליפז ויניצקי
                              מנהלת אסכולות                                           מנהל מערך לימודי החוץ

                              ועורכת ראשית

בברכה,

חברי אסכולות יקרים

מוגשת לכם תכנית הלימודים של אסכולות תל אביב והמרכז לאביב-קיץ 2019. 

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

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

שלכם, 



חדש

טירוף, רגש 
ווירטואוזיות 

המאסטרו גיל שוחט
עמ' 36

נפלאות 
החושים

ד"ר רועי תירוש
עמ' 15

אסכולות 
ב

סדרת מופת 
על יצירה עברית

עמ' 37

גאופוליטיקה 
בסערה

אל"מ )מיל'( ד"ר שאול אריאלי, 
ד"ר אמילי לנדאו, ד"ר מיכל יערי

וד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק 

עמ' 7

לישון על זה
שינה, חלומות ומקומם בחיינו

ד"ר קרן אור חן
עמ' 19

מנהיגים בקולנוע
סרטי איכות מלווים 

בהרצאה על דמויות 
ומנהיגים של המאה ה-21

עמ' 35

אסכולות. 
לסקרנות שלך



 תוכן העניינים

מזרח תיכון, משפט ואקטואליה
6 שומרי הסף של הדמוקרטיה הישראלית  
7 גאופוליטיקה בסערה    
8 ישראל והמזרח התיכון 2020    
9 פורום ממשל ואסטרטגיה    

10 איסלאם חובק עולם     
11 ראשי המועצה לביטחון לאומי מדברים  
 12 חקירה נגדית      
12 פורום משפטי      

מדעים וחקר המוח
14 רפואת המחר      
15 נפלאות החושים     
16 מה עבר במוחם?     
16 הסודות האינטימיים של הטבע   

מיינדפולנס ופילוסופיה
18 המדריך למרגיש     
 19 לישון על זה: שינה, חלומות ומקומם בחיינו 
20 מפגשים עם אנשים מופלאים   
21 חוכמת המזרח במערב המודרני   
22 על תבונה ורגישות     
23 ידע הוא לא כוח     
24 גאוני הדור      

ספרות, יהדות והיסטוריה
26 מועדון קריאה      
27 ישראל הצעירה: הפרשות המסעירות  
28 100 שנים של סיפורת     
29 על מלכים ונביאים     
31 האימפריה הרוסית     
32 מהגלגל לכוכבים     

קולנוע, אומניות ומוסיקה
34 טרום־בכורה בקולנוע    
34 יצירות המופת של הקולנוע   
35 מנהיגים בקולנוע   
36 טירוף, רגש ווירטואוזיות  
37 אסכולות בצוותא    
38 גדולה מהחיים!    
38 והדרך עודנה נפקחת לאורך   
39 אמנות בעת העתיקה    
40 מצעד הסגנונות    

קורסי קיץ  
42 ניצחון המטרופולין   
42 שירת הברבור של גדולי האמנים 
43 מה עובר לכם בראש?   
44 שיאי המוסיקה הקלאסית  
44 תורתו של הרבי נחמן מברסלב 
45 מי ישלוט בעולם?   

  46 סדנה שימושית בתקשורת דיגיטלית 
 

47 הנחיות הרשמה ושכר הלימוד  
48 טופס הרשמה    
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שומרי הסף של הדמוקרטיה 
הישראלית
 מרצים שונים

עמ' 6 

גאופוליטיקה בסערה
מרצים שונים

עמ' 7

ישראל והמזרח התיכון 2020
 ד״ר גיא בכור

עמ' 8

פורום ממשל ואסטרטגיה
 איתן בן אליהו

עמ' 9

 איסלאם חובק עולם 
פרופ' עוזי רבי

עמ' 10

ראשי המועצה לביטחון 
לאומי מדברים

מרצים שונים
עמ' 11 

חקירה נגדית
עו"ד קובי סודרי

עמ' 12
 

פורום משפטי
עו"ד יובל יועז

עמ' 12

אקטואליה, משפט וחברה
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שומרי הסף של 
הדמוקרטיה הישראלית

סדרת חובה לשוחרי שלטון החוק

הדמוקרטיה  של  השמירה  במגדל  מפתח  בתפקידי  שכיהנו  ומי  המכהנים  האנשים  עם  הרצאות  סדרת 
הישראלית.

ימי שישי 10:00–11:30, סינמטק תל אביב, רח' שפרינצק 2

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
460 ש״ח 435 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

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

עד 5 תשלומים ללא ריבית

לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים

אתגרי מערכת האכיפה מול שחיתות שלטונית   1.3.19
עו"ד משה לדור, לשעבר פרקליט המדינה  

 
לחברה  ותרומתו  לממשלה  המשפטי  היועץ    29.3.19

הישראלית
המשפטי  ליועץ  משנה  זילבר,  דינה  עו"ד   

לממשלה 

על סיפו של מי שומר מבקר המדינה?    3.5.19
ד"ר מאיר גלבוע, ניצב משנה בדימוס, לשעבר   

יועץ למבקר המדינה למאבק בשחיטות

העיתונות  של  תפקידה   - לחקירה  תחקיר  בין    7.6.19
בשמירה על הדמוקרטיה

גידי וייץ, עורך התחקירים של עיתון "הארץ"  

הון ושלטון – מי שומר על המונופולים?    5.7.19
עו"ד דרור שטרום, מנהל המכון הישראלי לתכנון   
כלכלי, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים

חדש!

עו"ד 
דינה זילבר דרור שטרום גידי וייץ

עו"ד 
משה לדור

ד"ר 
מאיר גלבוע
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חדש!

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

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

עד 10 תשלומים ללא ריבית

ימי שלישי 21:00-19:30, אולם אבנר, מכון ויצמן למדע, רחובות

את  כובש  האיסלאם  האם  באירופה  איסלאם   5.3.19
אירופה? 

פרופ' אוריה שביט  

בפרספקטיבה  הציוויליזציות"  "התנגשות   19.3.19
היסטורית

פרופ' אוריה שביט  

סעודיה הנסיך בן סלמאן, ליברל או טוטליטר  2.4.19
ד"ר מיכל יערי  

הסכסוך הישראלי פלסטיני, שורשיו של מזרח   16.4.19
תיכון סוער 

אל"מ )מיל'( ד"ר שאול אריאלי   

גאופוליטיקה בסערה
תמונת מצב עדכנית ותחזית ריאלית לעתיד המזרח התיכון משורטטת על ידי טובי המומחים על האזור הבוער 

ביותר בגלובוס

ארדואן והמעצמה הטורקית   14.5.19
ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק   

מלחמות ישראל האם קווי '67 הם ברי הגנה?   21.5.19
אל"מ )מיל'( ד"ר שאול אריאלי   

איראן גרעינית תחזית ריאלית ותמורות בהרתעה   4.6.19
הישראלית 

ד"ר אמילי לנדאו  

על  ישראל  של  הגרעינית  העמימות  מדיניות   18.6.19
שורשיה ומשמעותה במרחב המזרח תיכוני לאורך 

השנים 
ד"ר אמילי לנדאו   

ד”ר 
מיכל יערי

אל”מ )מיל’( 
ד”ר שאול אריאלי 

פרופ'
אוריה שביט

ד”ר חי איתן 
כהן ינרוג’ק

ד”ר 
אמילי לנדאו
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ישראל והמזרח התיכון 2020 
סיכונים וסיכויים

קורס ייחודי ורב־תחומי זה בוחן בצורה מבריקה את האיומים ואת הסיכויים המצפים לישראל בשנת 2020 נוכח 
זעזועים שכמוהם לא ראה האזור שלנו בעידן המודרני. לאן אנו, המזרח התיכון והעולם צועדים? 

ימי ראשון 18:00–19:30, בית ציוני אמריקה, רח' דניאל פריש 1, תל אביב 

ד"ר גיא בכור
מזרחן, משפטן והיסטוריון

הקרב הדמוגרפי הוכרע - לטובת מי?   10.3.19

"הסולטן" הטורקי מול ישראל המתעצמת   17.3.19

ישראל והאיומים הפנימיים על ירדן   24.3.19

רוסיה וקרב האינטרסים הרעיל   31.3.19

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
705 ש״ח הרשמה מוקדמת   670 ש״ח 

עד 4.2.19 
745 ש״ח 705 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 10 תשלומים ללא ריבית

לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים

הפלסטינים שהלכו לאיבוד   7.4.19

סעודיה, האם הציר הסוני הוא אינטרס שלנו?   5.5.19

איומי איראן והבטן הרכה שלה   12.5.19

מצב האומה 2020 - סיכומים, הערכות וציפיות    19.5.19
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תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
375 ש״ח 355 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

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

עד 5 תשלומים ללא ריבית

לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים

פורום ממשל ואסטרטגיה 
מעורבות המעצמות במזרח התיכון, רפורמות אזוריות וגל הלאומנות העולמי, עליונות אווירית, פוליטיקה פנימית, 
גרעין, טכנולוגיה וסייבר. כל נושא לחוד והכל יחד מרכיבים את הביטחון הלאומי. שילוב נכון, איזון ואופטימיזציה 

הם ֵשם המשחק. 

ימי שישי 13:00-9:30, מוזיאון תל אביב לאמנות, אולם רקאנטי, שד' שאול המלך 27

מנחה ומרצה: 
אלוף במיל' איתן בן אליהו, 

מפקד חיל אויר לשעבר

מודיעין בעידן הסייבר   15.2.19

שת"פ בין שירותי המודיעין  0
תמיר פרדו, לשעבר ראש המוסד  

שקיפות וצנזורה  0
אלוף בן, עורך העיתון "הארץ"   

פרשיות מהעבר  0
יוסי מלמן, עיתונאי ויוצר דוקומנטרי   

ביטחון כשובר שוויון בזירה הפוליטית    8.3.19

הנעת בוחרים   0
קובי ריכטר, יו"ר תנועת "דרכנו"  

מביטחון לפוליטיקה,   0
הרעיוני  החוג  אגמון,  אסף  )במיל'(  תא"ל   

"מהפך בשביל ישראל" 

לקראת בחירות  0
אבי גבאי, יו"ר מפלגת העבודה  

דילמות פוליטיות/מדיניות   10.5.19

אג'נדה וחזון מדיני  0
בן דרור ימיני, "ידיעות אחרונות" ומחבר הספר   

"תעשיית השקרים"

מגבלות המשטר הקואליציוני  0
דנה וייס, חברת החדשות, ערוץ 2  

מנהיגות ביטחונית, רא"ל )מיל'(   0
גבי אשכנזי, הרמטכ"ל לשעבר  

מפגש מסכם )פרטים יפורסמו במהלך הקורס(   21.6.19
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תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
695 ש״ח 660 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

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

עד 10 תשלומים ללא ריבית

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

פני העולם. בואו ללמוד על השינויים שהיאסלאם הגלובלי הביא אתו.

ימי שלישי 11:30-10:00, סינמטק תל אביב, רח' שפרינצק 2

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

סעודיה אל המאה ה־21  5.3.19

האיום האיראני צרכים פוליטיים או איום ממשי?   12.3.19

האיסלאם הג'יהאדיסטי לאן?  19.3.19

מוסלמים באירופה שם המשחק החדש  26.3.19

איסלאם באמריקה בעידן טראמפ   16.4.19
שינויים ותמורות  

מהגרים סוריים ברחבי עולם   30.4.19
הבטחה לאופוזיציה לוחמת?  

מצרים מאבק בין דת למדינה  14.5.19

טורקיה שיחזורה של הסולטנות העות'מאנית  18.6.19
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דיון ביקורתי בהנחיית טל לב רם, הפרשן הצבאי    19.6.19
של וואלה

 
משתתפים:  

וביטחון,  ממשל  לענייני  פרשן  אורן,  אמיר    
דיין,  עוזי  )מיל'(  אלוף  ארד,  עוזי   פרופ' 
וביטחון  חוץ  בוועדת  חבר   – שלח  עופר   וח"כ 

של הכנסת

ראשי המועצה 
לביטחון לאומי מדברים

נערכת אליהם? מהם הכלים העומדים לרשותו של  ישראל  ישראל? האם ממשלת  מהם אתגרי המחר של 
הקברניט? והאם אתגרי היום דוחקים את אתגרי המחר? חמישה מראשי המועצה לביטחון לאומי לשעבר, שהיו 
אמונים על גיבוש התוכנית המדינית-ביטחונית של ישראל, יציגו את תמונת המצב האסטרטגית של המדינה, 

ואת הנעשה מאחורי הקלעים של גיבושה ומימושה, אם בכלל.

ימי רביעי 18:00–19:30, סינמטק תל אביב, רח' שפרינצק 2

אלוף )מיל'( יעקב עמידרור    27.3.19
ביטחון לאומי – כיצד הגענו לכאוס הנוכחי?  

אלוף )מיל( עוזי דיין   22.5.19
מצבו?  את  מעריכים  כיצד   – הלאומי  הביטחון   
מרכיבי הביטחון הלאומי, חשיבות הערכת המצב, 

מי מעריך, כיצד ולמען מי?

אלוף)מיל'( יעקב עמידרור   5.6.19
מהם העקרונות שצריכים להנחות את המדיניות   

הישראלית מכאן ואילך

אלוף במיל' 
יעקב עמידרור

טל לב רם אלוף במיל' 
עוזי דיין

ח"כ עופר שלח פרופ' 
עוזי ארד

אמיר אורן

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

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

עד 5 תשלומים ללא ריבית

לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים

חדש!
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חקירה נגדית 
דעים,  בתמימות  המשפט  תחום  אופיין  בעבר   אם 

הרי שכיום משתקפות בו דעות וגישות שונות. 
סדרת מפגשים שתציג את פניה המגוונים של החברה 

הישראלית דרך פריזמה משפטית מרתקת. 

ימי שישי 11:30-9:30, קמפוס האוניברסיטה הפתוחה, 
דרך האוניברסיטה 1, רעננה

עו"ד קובי סודרי
מהדורת  מגיש  פלילי,  סניגור 

החדשות של גלי צה"ל

האזנות סתר – בין פגיעה בפרטיות לחקר האמת  15.2.19

ירושלים  מחוז  פרקליט  רזניק,  יהושע  עו"ד   0
לשעבר

עו"ד אביגדור פלדמן  0

בית משפט אינו סוף פסוק -   15.3.19
פרשות זדורוב ואלאור אזריה    

השופט אבי זמיר, בית המשפט המחוזי ת"א   0
רונן צור, יועץ תקשורת   0

בג"צ והכנסת – התנגשות בין רשויות   12.4.19
לדיון  הוועדה  יו"ר  אוחנה,  אמיר  עו"ד  ח"כ    0

בחוק יסוד הלאום של הכנסת
ח"כ ציפי לבני, לשעבר שרת המשפטים  0

מרמה והפרת אמונים - לעצור את השחיתות   17.5.19
ועדת  יו"ר  לשעבר  איילון,  ארד  דרור  עו"ד   0

האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין
המחלקה  מנהל  עציוני,  נאור  תומר  עו"ד   0

המשפטית בתנועה לאיכות השלטון

צנזורה וגבולות חופש הביטוי   14.6.19
ח"כ לשעבר משה פייגלין, יו"ר מפלגת זהות  0

החדשה  הקרן  נשיאת   - ששון  טליה  עו"ד   0
לישראל, לשעבר פרקליטות המדינה 

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
460 ש״ח 435 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

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

עד 5 תשלומים ללא ריבית

פורום משפטי 
על  העליון  המשפט  בית  החלטות  משפיעות  כיצד 
חיי היומיום של כולנו ועל המערכת הפוליטית, והאם 

מערכת המשפט אכן מגנה על הדמוקרטיה?

ימי שישי 13:00-10:00, בית ציוני אמריקה, רח' דניאל 
פריש 1, תל אביב 

עו"ד יובל יועז 
פרשן משפטי ומרצה למשפטים

הזכות לפרטיות בעידן הרשתות החברתיות   15.3.19
ד"ר תהילה שוורץ־אלטשולר, האוניברסיטה   0

העברית והמכון הישראלי לדמוקרטיה 
עו"ד אבנר פינצ'וק, האגודה לזכויות האזרח   0
פרופ' מיכאל בירנהק, אוניברסיטת תל אביב    0

פשיעה בינלאומית והסגרת עבריינים    12.4.19
המחלקה  מנהל  לשעבר  לברטוב,  גל  עו"ד   0

הבינלאומית בפרקליטות המדינה 
הרשות  ראש  לשעבר  ליבנת־לייבו,  אריה   0

להגנת עדים במשרד לביטחון פנים 
ראש  סגן  לשעבר  לוי,  נחום  בדימוס  נצ"מ   0
במאבק  המדינה  למבקר  ויועץ  יאח״ה 

בשחיתות הציבורית

שחיתות פוליטית: בין רצון הבוחר לשלטון החוק    17.5.19
המטה  ראש  לשעבר  ארד,  עוזי  פרופ'   0

לביטחון לאומי 
השופטת בדימוס ברכה אופיר־תום, לשעבר   0

סגנית נשיא בית המשפט המחוזי תל אביב
למשפטים  הפקולטה  בנדור  אריאל  פרופ'    0

אוניברסיטת בר־אילן 

מערכת המשפט דרך עיני העיתונאים   14.6.19
חברת  בר־אילן,  אוניברסיטת  פלג,  ענת  ד"ר   0

נשיאות מועצת העיתונות
אמוץ שפירא, תאגיד השידור הציבורי   0

רויטל חובל, "הארץ"   0
ד"ר עידו באום, ביה"ס למשפטים, המכללה   0

למינהל, והפרשן המשפטי של "דה מרקר"

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

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

עד 5 תשלומים ללא ריבית
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רפואת המחר
 ד"ר עופר כספי

עמ' 14
 

נפלאות החושים 
 ד"ר רועי תירוש

עמ' 15 

מה עבר במוחם?
 ד"ר יצחק נוי 

וד"ר יוסי חלמיש
עמ' 16

 הסודות האינטימיים 
של הטבע

פרופ' ידידיה גפני
עמ' 16

מדעים וחקר המוח
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רפואת המחר
המדריך המלא לחיים בריאים

הטכנולוגיה מתפתחת כל העת ומציבה את עולם הרפואה על סיפו של עידן חדש. האם מערכת הבריאות 
מצליחה להדביק את הקצב? ומה עם הרופאים שמטפלים בנו? מה ההבדל בין MRI לרנטגן? מה חלקה של 

הרפואה המשלימה, ומה עומד מאחורי ארון התרופות ההולך ומתמלא שלנו? 
ד"ר עופר כספי, רופא בכיר וד"ר לפסיכולוגיה, ידריך אותנו במסדרונות המפותלים של עולם הרפואה. 

סיור חובה ל"חולה הנבון".

ימי שני 19:30-18:00, היכל התרבות, אולם צוקר, רח' דיזנגוף 11, תל אביב

ד"ר עופר כספי
המרכז  משלימה,  לרפואה  והיחידה  אינטגרטיבית  לרפואה  המחלקה  מנהל 

האונקולוגי דוידוף, בית החולים "בילינסון", ד"ר לפסיכולוגיה

"בתוך הנורמה" - מורה נבוכים לבדיקות רפואיות   4.3.19

כיצד מתפתח סרטן, ואיך נאתר אותו ונטפל בו    11.3.19
בעתיד?

רפואה אלטרנטיבית או אלטרנטיבה לרפואה.    29.4.19

אפקט הפלסיבו – הרוח שגוברת על החומר   13.5.19

"לראות רופא" ושהוא יראה אותך – להסביר נכון    3.6.19
כדי לקבל את הטיפול הנכון 

אינטגרציה במערכת הבריאות – למה מערכת   17.6.19
הבריאות כל כך חולה?

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

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

עד 10 תשלומים ללא ריבית

לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים

חדש!
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נפלאות החושים
כיום נדרש מהמוח תפקוד יעיל יותר המותאם לקצב החיים המהיר. פריצות דרך טכנולוגיות סללו את 
הדרך בפני חוקרי המוח לפיתוח כלי עבודה טבעיים לקידום שיפור עמוק ונרחב בתפקודי המוח ולתפקוד 

החושים.

ימי שלישי 18:00–19:30, בסינמטק תל אביב, רח’ שפרינצק 2

ד”ר רועי תירוש 
רופא, חוקר מוח ויועץ רפואי לחברות ביוטכנולוגיות

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
730 ש״ח 690 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
770 ש״ח 730 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 10 תשלומים ללא ריבית

לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים

ראייה - כשליש מאזורי המוח הגבוהים עוסקים    12.3.19
המגיעים  אופטיים  מסרים  של  ועיבוד  בקליטה 

מהעין; נכיר אותם לעומק.

טעם וריח - המסר מהפה ומהאף נקלט באזורי    26.3.19
השרשרת  תגובת  את  ומחולל  ייחודיים  מוח 

המופלאה - טעם וריח.

מגע - מערכת התראה מסכנת מחד גיסא ומאידך    2.4.19
אנושיים  רגשות  לפיתוח  תשתית  היא  גיסא 

מורכבים - הכל בחיישני המגע.

שיווי משקל – על החלקים במוח שמאפשרים לנו    30.4.19
איזון ושיווי משקל, מה קורה במוחנו בזמן תופעות 
כמו ורטיגו ומחלת ים, ואיך אנחנו מצליחים לרכוב 

ללא ידיים.

כאב – מסע מייסר מהמוח לחלקי הגוף ובחזרה.    14.5.19
כיצד ניתן לדכא את תחושת הכאב?

פועל  וקיים,  חי  השישי  החוש   - אינקוגניטו    21.5.19
ומפעיל!

שמיעה - על השמיעה האבסולוטית ועל השמיעה    11.6.19
 היחסית, שפת השמיעה, התמצאות מרחבית - 

כל העולמות שפותחת בפנינו השמיעה.

ערבול חושים - “השלם גדול מסכום חלקיו”. איך    18.6.19
כדי  שונים  מחושים  אינפורמציה  משלב  המוח 

לשפר את התפקוד היום יומי? 
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מה עבר 
במוחם?

שיח אנאליטי על גדולי 
המנהיגים

הדמויות שהשפיעו על מהלך ההיסטוריה ושינו את פני 
העולם על שולחן הניתוחים. 

לניתוח  על במה אחת  ייפגשו  והיסטוריון  מוח  חוקר 
אישיותם ותפקודם של האנשים שעשו היסטוריה.

ימי חמישי 19:30-18:00, סינמטק תל אביב, שפרינצק 2

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

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

עד 5 תשלומים ללא ריבית

לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים

האומה,  באבי  הבן  בגידת   – ובנו  אמרי  לורד   7.3.19
ומנגנוני התמודדות ִעמה

שונים  מוחות   - וז'בוטינסקי  טרומפלדור   2.5.19
בהצטלבות דרכים דרמטית

נוקשות   - שוחט  ומניה  צבי  בן  ינאית  רחל   6.6.19
אישיותית לטוב ולרע

מוסוליני - מוח פאשיסטי מתאהב ביהודייה  20.6.19

הסודות
האינטימיים 

של הטבע
מסע לחקר הגנטיקה

לפני מיליארדי שנים החלה להתרחש תופעה ייחודית 
בכדור הארץ – חיים. מאז נוצרו המון דורות של חיים, 
ולכולם מכנה משותף אחד, דנ"א, אשר גורם לאחידות 

ולשונּות בעולמנו.

ימי חמישי 12:00-10:30, סינמטק תל אביב, שפרינצק 2

פרופ' ידידיה גפני 
חוקר במכון וולקני 

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
440 ש״ח 415 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
465 ש״ח 440 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 5 תשלומים ללא ריבית

כולסטרול הטוב, הרע והמכוער   21.2.19

הווירוסים ככלי מודרני לתיקון פגמים תורשתיים   18.4.19

תעתועי המוח   2.5.19

צמחים הצד המסתורי של המגוון הביולוגי   6.6.19

נובל,  פרס  כלת  של  המסעיר  גילויה  הריבוזום    4.7.19
פרופ' עדה יונת

ד"ר יצחק נויד"ר יוסי חלמיש



המדריך למרגיש
ד"ר אנאבלה שקד

עמ' 18

 לישון על זה
שינה, חלומות ומקומם בחיינו

ד״ר קרן אור חן
עמ' 19

מפגשים עם אנשים מופלאים
ד"ר חיים שפירא

עמ' 20

חוכמת המזרח במערב המודרני 
פרופ' יעקב רז

עמ' 21

על תבונה ורגישות
טל שפירא

עמ' 22 

ידע הוא לא כוח
ד״ר מיכה גודמן

עמ' 23

גאוני הדור
פרופ' אבשלום אליצור

עמ' 24

מיינדפולנס ופילוסופיה
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המדריך למרגיש
סדרה מעשית על רגשות

סדרת הרצאות זו תצייד אתכם בכלים מעשיים להתמודדות עם הרגשות שמפעילים ומניעים את חיינו. 
כיצד ננהל אנחנו את רגשותינו, ולא ננוהל על ידם.

ימי שני 18:00–19:30, בבית ציוני אמריקה, רח' דניאל פריש 1, תל אביב

ד"ר אנאבלה שקד
מייסדת בית הספר לפסיכותרפיה במכון אדלר 

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
730 ש״ח 690 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
770 ש״ח 730 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 10 תשלומים ללא ריבית

מפת הרגשות האנושיים – כיצד למקסם רגשות   11.3.19
את  לשפר  כדי  שליליים  רגשות  ולנווט  חיוביים 

איכות החיים שלנו

קנאה ונקמנות – התמודדות עם רגשות קמאיים  25.3.19

ותשוקה  אהבה  לשמר  כיצד   – ותשוקה  אהבה   8.4.19
)לאותו אדם( לאורך השנים?

חרדה ודיכאון – המגיפה של המאה ה־21  29.4.19

כעס, תסכול וזעם – על רגשות הרסניים והדרך   13.5.19
לתעל אותם

אופטימיות – הדרך הנוחה והקלה לשינוי  27.5.19

מתח ותחרותיות – המינון הנכון לפני השיגעון  17.6.19

אומץ – תכונת־העל להצלחה בחיים  1.7.19
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לישון על זה 
שינה, חלומות ומקומם בחיינו

סדרת מפגשים חדשה על הקשר בין גוף ונפש דרך בחינת תהליכי השינה והחלום. חלק ניכר מחיינו עובר עלינו 
בשינה, ו"ההתנהגות" שלנו במהלכה מעידה על מי ועל מה שאנחנו בשעות העירנות. לאיזה "טיפוס שינה" 

אנחנו שייכים? כיצד היומיום משפיע על הלילה שלנו? ומה מספרים עלינו החלומות שלנו?  

ימי ראשון 19:30-18:00, היכל התרבות, אולם צוקר, רח' דיזנגוף 11, תל אביב

ד"ר קרן אור חן
אוניברסיטת חיפה

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
655 ש״ח 620 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
690 ש״ח 655 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 10 תשלומים ללא ריבית

שלוש  שלפחות  קבעו  מחקרים  לנפש  גוף  בין     10.3.19
מוטיבציות מונעות על ידי הקשר בין הגוף לנפש: 
ביולוגיים  תהליכים  אילו  ושינה.  סקס  אוכל, 
מבטאים מצבים רגשיים, ואיך משפיעים תהליכים 

גופניים על מה שאנו מרגישים?

סוגי הפרעות  בעיות שינה כביטוי למצבי לחץ    24.3.19
השינה המוכרים כביטוי של סטרס וארגז הכלים 

להתמודדות עמם.

מעגלי השינה שנת REM מהם השלבים השונים   7.4.19
לשינה  קלה  שינה  בין  ההבדלים  השינה,  של 
מתוך  דיבור  או  פקוחות  בעיניים  שינה  עמוקה, 
שנת  בין  והבדלים  שינה  טיפוסי  הגדרת  שינה? 

יום לשנת לילה.

שינה טובה יותר הבניית תהליכים המשפרים את   28.4.19
איכות השינה תוך דגש על הקשר בין הגוף לנפש, 
השפעת תזונה, פעילות גופנית וגורמים מסיחים 
כגון טלוויזיה, קריאה ומוסיקה על איכות השינה.  

השינה  של  הפסיכולוגי  ההיבט  חלומות,   12.5.19
מה  השינה.  בתהליך  החלום  של  תפקידו 
החלומות שלנו מלמדים אותנו על עצמנו, ומה 

משמעות של חלומות חוזרים?  

החברתיים  הקשרים  חלומות  ופירוש  זיכרון   26.5.19
התרבותיים והסביבתיים בזיכרון ופירוש חלומות. 
והאם  יותר?  טוב  זוכר  ומי  חלומות  נזכור  איך 

חלומות מתגשמים?

חדש!
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מפגשים עם אנשים מופלאים
סדרת הרצאות זו משלבת ֶידע נרחב מתחומי הפילוסופיה, הפסיכולוגיה, הספרות והמדע, ומפגישה אותנו עם 

אנשים אשר העזו להיות יוצאי דופן.

ימי ראשון 20:00–21:30, היכל התרבות, אולם צוקר, רח' דיזנגוף 11, תל אביב

ד"ר חיים שפירא 
מתמטיקאי, פילוסוף ומומחה לתורת המשחקים

בית ספר לחיים   10.3.19
והסופר  הפילוסוף  של  כתביו  בעקבות  שיחה   

הבריטי אלן דה בוטון . 
על  פחות,  הרבה  ואמתיות  אמתיות  בעיות  על   
עצב  על  ובדידות,  ידידות  על  וזוגיות,  אהבה 
ושמחה, על חרדת ההחמצה ואהבת החכמה...

בקיצור על כל מה שחשוב בחיים.

בית רוסיה   24.3.19
אנטון צ'כוב, מיכאיל בולגקוב, אלכסנדר סולז'ניצין  
שאינם  יד  כתבי  פילאטוס,  פונטיוס  ישו,  על   
ממוסקבה  השטן  ואלוהים,  אהבה  נשרפים, 
אנטישמיות,  מגאורגיה,  השפם"  עם  ו"האיש 

חמלה גדולה, ורוע אינסופי.

על מאזני איוב   7.4.19
איוב, ברוך שפינוזה, גוטפריד לייבניץ  

על בעיית הרוע בעולמו של אלוהים. איוב, המורד   
המקראי, כועס על שפינוזה, "נסיך הפילוסופים", 

ועל ההוגה האופטימי ללא תקנה, לייבניץ.
אורחים בעימות: אברהם אבינו, ירמיהו, חבקוק,   

אלישע בן אבויה, וולטר, סימון וייל, לב שסטוב

מחשבות על מחשבות    28.4.19
בלז פסקל, רנה דקארט, המרקיז דה־קונדורסה  

גם  שהיו  צרפתיים,  מתמטיקאים  שלושה   
פילוסופים חשובים עד מאוד, ישוחחו איתנו על 

ודאות וספק, ענווה וחוכמה, פליאה ופוליטיקה.

AMOR FATI  12.5.19
וולט וויטמן, פרידריך ניטשה  

המשורר הלאומי של ארצות הברית והפילוסוף   
שהקדים את זמנו במרכז דיון רב־משתתפים אשר 
יעסוק בלא פחות מאשר מציאת נוסחה לגאולת 

האדם. 

הארכיטקטורה של האמונה   26.5.19
הפסיכולוג הקנדי ומבקר התרבות ג'ורדן פיטרסון   
מהאנשים  ומבקש  היו-טיוב  ערוץ  על  משתלט 
לסדר את חדרם בטרם ינסו לעשות סדר בעולם. 
תקינות  על  וכאוס,  סדר  על  ואמונה,  דת  על 
וקומוניזם,  פשיזם  על  הדיבור,  וחופש  פוליטית 

על חרדה ותקווה.

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

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

עד 10 תשלומים ללא ריבית
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חוכמת המזרח במערב המודרני
מאז שהגיעה אלינו חוכמת המזרח היא חוללה לא פחות ממהפכה בצורת החשיבה שלנו ובאורחות החיים של 

המערב. איך זה קרה?

ימי שלישי 19:30-18:00, סינמטק תל אביב, שפרינצק 2

פרופ' יעקב רז 
אוניברסיטת תל אביב

תורות  מבשרי  וסוזוקי  פרום  יונג,  שופנהאור,   5.3.19
המזרח במערב המודרני

של  המיסטיים  הכתבים  המיסטיקן  הפיסיקאי    19.3.19
איינשטיין, שרדינגר, ושאר גאוני הפיסיקה במאה 

העשרים

ה״ניו־אייג׳״  תנועת  פרנסיסקו  לסן  מרישיקש   26.3.19
משנות הששים ועד ימינו

ההתפשטות  האופנוע  אחזקת  ואמנות  זן   2.4.19
המפתיעה של הזן בודהיזם במערב

של  משנתו  הידוע  מן  והחופש  הזמן  קץ    30.4.19
קרישנמורטי כמודל מודרני של שיח מזרח-מערב 

אושו הגורו כמורה וכאויב   14.5.19

מה אנו יודעים באמת? הצבע הבודהיסטי של   4.6.19
חקר התודעה במערב 

בודהיזם  תשוקה  או  זיכרון  ידיעה,  בלא  ריפוי   18.6.19
בפסיכותרפיה

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
730 ש״ח 690 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
770 ש״ח 730 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 10 תשלומים ללא ריבית
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על תבונה ורגישות
פרקים נבחרים בפסיכולוגיה

נשוחח על רגשות ומחשבות, גאונות ושיגעון, התוויות וטעויות, שינה וזיכרון, וניפגש עם אנשים מרתקים כמו 
פרויד, ניטשה, גורדו, פיטרסון ואחרים.

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

טל שפירא, פסיכולוגית בהתמחות שיקומית
מרצה אורח: ד"ר חיים שפירא 

ציות  והטיות,  טעויות  על  חברתית  פסיכולוגיה   1.3.19
וגבורה, המחקרים של מילגרם, המחקר המבעית 

של סולומון אש, אלטרואיזם ואגואיזם.

הרצאת אורח של ד"ר חיים שפירא.   12.4.19
בעיות של אנשים ללא בעיות בעולם המערבי   
אנו חיים בתקופה נפלאה ומופלאה. אם כך, מה 

מפריע לנו ליהנות מהחיים?

שינה וחלומות מהו תפקידו של החלום על פי   24.5.19
והאם  צלול"?  "חלום  מהו  פרויד?  של  הסבריו 

מישהו יודע מדוע אנו ישנים?

זיכרון ולמידה מדוע חשב אפלטון שכל למידה   14.6.19
היא היזכרות, מהם ההבדלים בין זיכרון אפיזודי 
אפשר  האם   - ואלצהיימר  סמנטי,  לזיכרון 

להתמודד איתו?

הריאיון  הפסיכולוג?  של  עבודתו  מהי  בטיפול   5.7.19
 CBT ,הקליני, טיפול בילד לעומת טיפול במבוגר
על  ויניקוט,  על  נשמע  הסטואית.  והפילוסופיה 

קליין, על יאלום, ועל אסי דיין.

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
425 ש״ח 405 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
450 ש״ח 425 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 5 תשלומים ללא ריבית

חדש!
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ידע הוא לא כוח
פרדוקס הכוח בעידן הטכנולוגי

והטכנולוגיה משעבדת. סדרת מפגשים חדשה שתעמוד על היחסים המורכבים של  הטכנולוגיה משחררת 
האדם, הטבע והטכנולוגיה, ותצייד אותנו ברעיונות עתיקים ובתובנות מודרניות על מנת שנבין את פרדוקס 

הכוח של הטכנולוגיה המודרנית. 

ימי שני 21:00-20:00, היכל התרבות, אולם צוקר, רח' דיזנגוף 11, תל אביב

ד"ר מיכה גודמן 
סופר וחוקר המחשבה היהודית 

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

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

עד 10 תשלומים ללא ריבית

האם האדם משתוקק לכוח?   4.3.19
המחלוקת שבין אריסטו לניטשה לגבי טבע האדם   

האם המדיום הוא המסר?    11.3.19
ההגות של מרשל מקלוהן   

פרדוקס הבדידות   29.4.19
למה הקשר להרבה אנשים משאיר אותנו לבד?  

בעיית הניכור   13.5.19
כיצד טכנולוגיה מעצימה את האדם ומקטינה את   

יכולותיו האנושיות

בעיית הקשב   3.6.19
כיצד ניצבו מולה היהדות והבודהיזם  

מסורות ישנות ובעיות חדשות   17.6.19
רעיונות עתיקים לריפוי בעיות מודרניות   

חדש!
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תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
425 ש״ח 405 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
450 ש״ח 425 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 5 תשלומים ללא ריבית

גאוני הדור
על אנשים ששינו את העולם

בסדרה זו נתוודע לגדולי ההיסטוריה האנושית ולסיפור חייהם המרתק. נשמע על תרומתם, מה חקרו, ומה 
הייתה הפריצה הגדולה שהכתירה אותם כגאוני כל הדורות.

ימי שלישי 12:00-10:30, בית איילה, שד' בן גוריון 13, תל אביב

פרופ' אבשלום אליצור 
פיסיקאי ומרצה לפסיכולוגיה ופילוסופיה של המדע

מארי קירי המדענית, חלוצת חקר הרדיואקטיביות   19.3.19
הייתה האישה הראשונה והיחידה שזכתה בשני 
פרסי נובל בשני תחומי מדע שונים, והניחה את 

היסודות להבנת רדיואקטיביות וקרינה.

זיגמונד פרויד אבי הפסיכולוגיה המודרנית היה   16.4.19
נפש האדם  יהודי שחקר את  פסיכולוג-נוירולוג 
ובזכותו  ופוביות,  מיניּות  חלומות,  המורכבת, 

התוודעה האנושות לעומקי הנפש.

אלברט איינשטיין לצד הסבר בהיר של יסודות   28.5.19
תורת היחסות הפרטית והכללית שפיתח נשמע 
על התהפוכות בחייו ובחיי אלה שפיתחו אתו את 

התורה החדשה. 

ווטסון וקריק גילו את מבנה הדנ"א, ופיענח את   11.6.19
גם  אלה  שני  אך  בטבע.  ביותר  הגדולה  החידה 
המדענית  של  המכרעת  תרומתה  את  העלימו 

רוזלינד פרנקלין למחקר זה.

סטיבן הוקינג היה גדול המדענים של זמננו. הוא   25.6.19
והעניק  הרפואיות,  התחזיות  לכל  בניגוד  שרד 

לכולנו הבנה חדשה ביחס ליקום.
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מועדון קריאה 
מפגש עם יצירות מופת ספרותיות

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. 

ימי רביעי 19:30-18:00, סינמטק תל אביב, שפרינצק 2

קובי מידן

האהבות  “הללויה”  ועד  מ”סוזן”  כהן:  לאונרד   20.2.19
הדיכאונות  נגמר,  שאינו  החיפוש  הגדולות, 
הקשים, החיים במנזר בודהיסטי מבודד – והקשר 
חשוב  רב  היה  שסבו  מי  של  הישראלי-יהודי 

במונטריאול. שנתיים למותו של היוצר הגדול.

כשאליהו הנביא התחיל לשיר: סיפורי התנ”ך הן   13.3.19
יצירות מופת. מה קורה לגיבורי התנ”ך ולסיפורי 
התנ”ך כשהם נפגשים עם גאוני המוסיקה? האם 
הם נעשים “יהודיים” פחות? אליהו הנביא, נביא 
בגאוניות  משורטט  הבעל,  בנביאי  הנלחם  זעם 
בצליליו של פליקס מנדלסון, המסתורין הגדול 
של הבריאה קם לתחייה בצליליו של יוזף היידן. 
ספרותיים  כגיבורים  לחיים  קמים  התנ”ך  גיבורי 

ומוסיקליים.  

שירת המחאה באמריקה והשפעתה על שירה    10.4.19
מראשיתה,  השחורה  המחאה  שירת  בישראל. 
בהארלם של שנות העשרים, דרך המפץ הגדול 
של רצח מרטין לותר קינג, ועד שירת ההיפ הופ 
הזועמת – והמצליחה מאד - של ביונסה, ג’יי זי 
הקשרים  גם  ייבחנו  זה  במפגש  אחרים.  ורבים 
של שירת המחאה השחורה עם שירת המחאה 
“ערס  ועד  ביטון  מארז   – בישראל  המזרחית 

פואטיקה”.   

י”ח ברנר – מתעד את גירוש תל אביב. סיפורים   15.5.19
קצרים ועזים על פרק נשכח־יחסית בהיסטוריה 
של תל אביב ושל היישוב בארץ: גירוש  היהודים 
בזמן  הטורקי  השלטון  בידי  אביב-יפו  תל  של 

מלחמת העולם.

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

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

לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומניםעד 5 תשלומים ללא ריבית
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ישראל הצעירה: 
הפרשות המסעירות

ישראל הצעירה  ומדינת  ארץ  אל כמה מהפרשות שהסעירו את  סדרת ההרצאות שתספק הצצה מרתקת 
בעשוריה הראשונים. ההרצאות יציעו מבט מחודש, עדכני ורלוונטי לימינו בפרקים שכבר מזמן יצאו מספרי 

ההיסטוריה והפכו לכלי נשק פוליטי במאבק על עיצוב הזיכרון הקולקטיבי.

ימי ראשון 20:30-19:00, קמפוס האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה

עופר אדרת 
עיתונאי, כתב "הארץ" לענייני היסטוריה 

לנו?  אכפת  זה  ולמה  ארלוזורוב  את  רצח  מי   17.3.19
רומן אסור עם אשתו של שר התעמולה הנאצי? 
על  בית"ר?  אנשי  שביצעו  פוליטית  התנקשות 
והמשמעויות  הרצח  את  לפענח  הניסיונות 

ההיסטוריות והפוליטיות.

ציידי הנאצים: בין ההצלחה שבלכידת אייכמן   31.3.19
שנראו  בשיטות  מנגלה  ד"ר  של  לפספוס 
כלקוחות מסרטים הולוודיים "המוסד" חטף את 
ד"ר  את  אך  בישראל,  למשפט  והביאו  אייכמן 

מנגלה הידוע לשמצה פספסו באופן מביך. 

יהודי?  טרור  פיגוע  דוד:  המלך  במלון  הפיצוץ   12.5.19
ירושלים.  את  עז  רעש  החריד   1946 ביולי  ב-22 
91 אנשים נהרגו בקריסת מלון המלך דוד. האם 
פעולת  או שמא  דבר,  לכל  טרור  פיגוע  זה  היה 
התנגדות לגיטימית? על הרקע ההיסטורי, הויכוח 

הפנימי והעדויות של מי שנשאר לספר. 

תיק קסטנר: בין בוגד למציל ב-1957 נורה ד"ר   19.5.19
ישראל קסטנר בפתח ביתו בתל אביב. שנתיים 
נפשו  את  "מכר  כי  המשפט  בית  קבע  כן  לפני 
לאחר  הנאצים.  עם  פעולה  כששיתף  לשטן" 
שנרצח טיהר בית המשפט את שמו, אך הוויכוח 

על דמותו לא נרגע עד היום.

השחיתויות הקטנות של ישראל היפה חשבתם   2.6.19
שהנהנתנות התחילה אצל נתניהו ואולמרט? אז 
כדאי שתכירו גם צדדים אחרים של המפ"איניקים 
הטובים מפעם. על השחיתויות הסודיות שטרם 
שמעתם ועל המנהיגים שלא חשבתם שכך נהגו, 

ולמי סלחנו, למי לא, ולמה?

אלטלנה: המים עדיין סוערים דרך יומניו של בן   30.6.19
ננסה  בגין  של  ועדותו  רבין  של  זכרונותיו  גוריון, 
דווקא  יהודים  הרגו  שיהודים  קרה  איך  להבין 
ב-1948, ואיך נתפסת הפרשה היום, ממרחק של 

70 שנה, בפוליטיקה ובציבוריות הישראליים.

ב-1948 נכנסו אנשי  בין דיר יאסין לכפר קאסם   7.7.19
אצ"ל לכפר דיר יאסין. על מה שאירע שם יש ויכוח 
נוקב עד היום. ב-1956 אנשי מג"ב ירו למוות ב-50 
אזרחים ישראלים, ש"הפרו" את שעת העוצר. איך 
עיצבו שני האירועים האפלים האלה את התודעה 

הישראלית.

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
655 ש״ח 620 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
690 ש״ח 655 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 10 תשלומים ללא ריבית

חדש!
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100 שנים של סיפורת
בשתי סדרות אלו ניפגש עם מיטב הנובלות והסיפורים העבריים שנכתבו בארץ ב־100 השנים האחרונות. הסופר 
חיים באר, פרופ' )אמריטוס( לספרות עברית באוניברסיטת בן־גוריון, מגיש מבחר של 16 יצירות מופת של גדולי 

היוצרים והיוצרות העבריים, יצירות שהיו לאבני דרך בתולדות התרבות הישראלית. 

ימי שני 19:30-18:00, בית ציוני אמריקה, רח' דניאל פריש 1, תל אביב

הסופר 
פרופ' חיים באר

יהודית הנדל, "הכוח האחר"   4.3.19
בעלה,  על  מספרת  המדרגות"  "רחוב  מחברת   
הצייר צבי מאירוביץ, המתגבר על שיתוק חלקי, 

ומצייר את ה"פנדות" שלו, שהן מיטב יצירתו.

בנימין תמוז, "אופק"   18.3.19
"אליקום"  הטרילוגיה  מחברת  של  מופת  יצירת   
משרטטת את דיוקנו של האמן כילד רגיש ויוצא 

דופן. 

דוד שחר, "חייו ומותו של אביי"   1.4.19
ישראל  חכמי  מגדולי  אחד  אביי,  של  עולמו   
בתקופת התלמוד, "היתום האולטימטיבי" שאביו 

מת לאחר שהוליד אותו ואמו מתה.

א.ב. יהושע, "מול היערות"   15.4.19
ערבי זקן כרות־לשון ממלחמת העצמאות שורף   
יערות הקרן הקיימת כדי לגלות את שרידי  את 
יהודים  יחסי  על  מסעירה  נובלה  שנחרב.  כפרו 

ערבים בארץ ישראל.

עמוס עוז, "דרך הרוח"   6.5.19
עולמם העמוס מתחים של אב, בן ואם נעדרת,   
מוטיב מרכזי ביצירתו של עוז, על רקעו של קיבוץ 

בעיצומו של יום העצמאות.

יהושע קנז, "מומנט מוזיקלי"   20.5.19
קנז,  יהושע  מספר  מופלאה  סיפורית  ביכולת   
כוחה  על  עברית,  הכותבים  הסופרים  מגדולי 
המהפנט, המשכר וההרסני של המוסיקה בעולמו 

של ילד חיפאי.

רות אלמוג, "גמדים על הפיג'מה"   3.6.19
סיפור חייו של חוקר הספרות פרופ' יגאל שוורץ,   
שבעקבותיו כתב את ספרו החושפני, "מקהלה 

הונגרית".

יעקב שבתאי, "הדוד פרץ ממריא"   24.6.19
אהובתו  גאולה,  לבין  הנאמנה,  זוגו  בת  יונה,  בין   
רחובות  שני  כשמות  ששמותיהן   – הדמונית 
מקבילים בתל אביב היורדים אל הים – והוא מפתח 

לעולמו של מחבר "זיכרון דברים" ו"סוף דבר".

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
730 ש״ח 690 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
770 ש״ח 730 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 10 תשלומים ללא ריבית
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על מלכים ונביאים
ירמיהו וחורבן יהודה 

הנביא בתקופה המקראית עיצב במידה רבה לא רק את המציאות החברתית בת זמנו אלא גם את המציאות 
הפוליטית. הנביאים ישעיהו וירמיהו עשו זאת יותר מאחרים. עליהם ועל נביאים בני זמננו. 

ימי שלישי 19:30-18:00, בית ציוני אמריקה, רח' דניאל פריש 1, תל אביב

הרב ד"ר בני לאו
מייסד פרוייקט 929 לקריאת כל פרקי התנ"ך

יאשיהו  המלך  את  שעורר  הנביא   – צפניה    5.3.19
להתחדשות דתית ורפורמה רוחנית

ירמיהו - הנביא שהחזיר עטרה ליושנה במלכות     19.3.19
יאשיהו

מות יאשיהו - קינת ירמיהו על מות המלך האהוב    2.4.19

המלך יהויקים – רודן אכזר, מנוכר ושחצן   30.4.19

והדעה  הדיבור  חופש  על   – ירמיהו  נבואת    14.5.19
בירושלים המקראית 

גלות יכניה – וחזון ירמיהו לשתי מדינות יהודיות    21.5.19

המלך צדקיהו – מורד כנגד בבל וכנגד הנביא     11.6.19

שנותר  ביישוב  הפוליטי  והרצח  יהודה  חורבן     25.6.19
בארץ ישראל

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
730 ש״ח 690 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
770 ש״ח 730 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 10 תשלומים ללא ריבית
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האימפריה הרוסית 
מרספוטין ועד פוטין

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

ימי ראשון סינמטק תל אביב, רח' שפרינצק 2

ימי שלישי אולם אבנר, מכון ויצמן למדע, רחובות

ד"ר יצחק נוי 
היסטוריון

הגיאוגרפיים,  ממדיה  היום,  של  רוסיה  מבוא  הרצאת      0
עממיה, מסורותיה ובעיותיה.

הראשון  אלכסייביץ  פטר  באמת  גדול  היה  הגדול  פטר      0
התנשא לגובה של יותר משני מטרים, וב־43 שנות מלכותו 
יותר  הרחיב את שטחה של רוסיה, וקירב אותה למערב 

מכל שליט אחר.

פרדריקה  אוגוסטה  הנסיכה  הגרמנייה  הברזל  נסיכת      0
נולדה בפרוסיה, אך הפכה לשליטה הבלתי־מעורערת של 
33, למרות שמעולם לא הצליחה להשתלט  בגיל  רוסיה 

לגמרי על השפה הרוסית.

הם תמיד הורגים את האנשים הלא נכונים הצאר ניקולאי      0
אלכסנדר ניקולייביץ השני, שנרצח בידי טרוריסטים, היה 
ההתרחבות  את  שהפסיק  והראשון  ליברלי,  רפורמטור 

הגיאוגרפית הבלתי־נגמרת של רוסיה.

צאר  היה  השני  ניקולאי  רומנוב  לבית  האחרון  הטיפש      0
הרסניות.  מלחמות  בשתי  רוסיה  את  שסיבך  אנטישמי, 
מלחמת העולם הראשונה והמהפכה ברוסיה הביאו עליו 

ועל משפחתו את סופם.

ראש  קרנסקי,  אלכסנדר  שנכשל  הדמוקרטי  הניסיון   0
הממשלה הרוסי, נמנע מלחסל אויבים פוליטיים. הגינותו 

עלתה לו בשלטון, וכמעט בחייו.

רוסיה  את  החזיק  לנין  הרוצח  האידאליסט  האידאולוג      0
באגרוף ברזל, ולא היסס להורות על חיסולם של מיליונים. 
הוא היה דוגמה קיצונית לאמירה "המטרה מקדשת את 

האמצעים".

הגרוזיני בעל השפם סטאלין היה מניפולטור גאוני. הוא      0
חיסל את אויביו האמיתיים והמדומים בהיקפים שלא היה 

להם תקדים בהיסטוריה האנושית. 

האור שבקצה המנהרה כרושצ'וב האוקראיני היה הראשון      0
פוליטיים,  יריבים  שהפסיק את המסורת הנתעבת, רצח 

וזכה למות בשיבה טובה.

פוטין ורספוטין כפי שנהה אחרי רספוטין, העם נוהה אחרי      0
פוטין, מנהיגּה הנוכחי של רוסיה, ורואה בו את מי שמחזיר 

את רוסיה לגדולתה. 

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

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

עד 10 תשלומים ללא ריבית

תל אביב: ימי ראשון 12:00-10:30, סינמטק תל אביב
 14.4.19 | 7.4.19 | 31.3.19 | 24.3.19 | 17.3.19 | 10.3.19 | 3.3.19

12.5.19 | 5.5.19 | 28.4.19

רחובות: ימי שלישי 19:00-17:30, מכון ויצמן למדע
 28.5.19 | 21.5.19 | 14.5.19 | 16.4.19 | 2.4.19 | 19.3.19 | 5.3.19

18.6.19 | 11.6.19 | 4.6.19
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מהגלגל לכוכבים
ההמצאות והתגליות שעיצבו את עולמנו

בסדרה זו נתוודע להמצאות ולתגליות שעיצבו את פני ההיסטוריה. בכל מפגש נשמע את סיפורו של תחום 
משמעותי, על ההמצאות והתגליות המרכזיות בו, תוך מבט על העולם של היום, ואל העולם של המחר.

ימי שני 12:00-10:30, סינמטק תל אביב, רח' שפרינצק 2

אורן נהרי
עורך ופרשן, מומחה לחדשות חוץ 

אנרגיה ממנוע הקיטור ועד לכורים גרעיניים, ואיום   11.3.19
המכונה על האדם. 

מהחיסונים  חיינו  את  שהאריכו  ההמצאות   8.4.19
הראשונים דרך ההרדמה והפניצילין, אל הגלולה 

למניעת הריון והמחקרים הגנטיים

המידע  עידן  הסמארטפון  אל  מהטלגרף   6.5.19
הטאם־טאם  ותופי  עשן  מאותות  והתקשורת: 

אל המברק והאינטרנט

התלת־מימד  ממדפסות  עתידנית  טכנולוגיה   3.6.19
עצמן  את  הנוהגות  והמכוניות  הרחפנים   דרך 
 אל האנדרואידים, הננו־בוטים וקפיצות החלל – 

לאן פנינו?

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

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

עד 5 תשלומים ללא ריבית



קולנוע, מוסיקה ואמנויות

טרום־בכורה בקולנוע 
מרצים שונים

עמ' 34
 

יצירות המופת של הקולנוע
ד"ר הנרי אונגר

עמ' 34
 

קולנוע היסטורי
מרצים שונים

עמ' 35

טירוף, רגש ווירטואוזיות 
גיל שוחט

עמ' 36

אסכולות בצוותא
מרצים ויוצרים שונים

עמ' 37

גדולה מהחיים!
ד״ר אורית וולף

עמ' 38

הדרך עודנה נפקחת לאורך
ד״ר מוטי זעירא ומיטל טרבלסי

עמ' 38

אמנות בעת העתיקה
ד"ר אפרת שטרן

עמ' 39

מצעד הסגנונות
 דוד איבגי

עמ' 40
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יצירות המופת 
של הקולנוע

פרדוקס המֹופתיּות בקולנוע

מהי יצירת מופת? כיצד ניתן, אם בכלל, לזהותה? "חידת 
המופתיות" מובילה בקולנוע לפרדוקס פיקנטי - ככל 
שהסרט משובח יותר, כך הוא פופולרי פחות )ולהיפך(. 
מתוך  נוסחה  לחצוב  אונגר  הנרי  מנסה  זו  בסדרה 
בימאי-מופת  ומאתגרים של  שלושה סרטים עמוקים 

כגון סקורסזה, האחים כהן, ואחרים.

ימי שישי 10:00–11:30, סינמטק תל אביב, שפרינצק 2

ד"ר הנרי אונגר
אוניברסיטת תל אביב

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
285 ש״ח 270 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
300 ש״ח 285 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 5 תשלומים ללא ריבית

סינמטק תל אביב, רח’ שפרינצק 2

ימי שלישי 20:30-17:30
25.6.19 | 21.5.19 | 26.3.19| 12.2.19

ימי חמישי 24:00-21:00
27.6.19 | 16.5.19 | 28.3.19 | 14.2.19

ימי שישי 13:30-10:30
28.6.19 | 17.5.19 | 5.4.19| 15.2.19

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

5.6.19 | 17.4.19 | 27.3.19 | 20.2.19

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

19.6.19 | 29.5.19 | 3.4.19 | 27.2.19

ימי שישי 10:00
 21.6.19 | 24.5.19 | 12.4.19 | 22.2.19

טרום־בכורה 
בקולנוע

במסגרת הקורס מוקרנים סרטי איכות טרם עלייתם 
לאקרנים, לפני שהם נחשפים לקהל הרחב. 

הסרטים נבחרים על־ידי צוות, בראשות מבקר הקולנוע 
מומחה,  של  הרצאה  בלוויית  ומוקרנים  סתיו,  יהודה 

המעשירה את חוויית הצפייה.
מפגש  כל  לפני  ישלח  והמרצה  הסרט  על  *מידע 

לדוא"ל הפרטי שלכם.

יועץ אמנותי: יהודה סתיו

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

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

עד 5 תשלומים ללא ריבית

סקורסזה, "הטייס" - ומה פרויד היה אומר על כך?   8.3.19

"מצב רוח לאהבה" - צייד בודד  וונג קאר ואי,    12.4.19
הוא הלב

"יחי הקיסר" - האם יש במציאות  האחים כהן,    14.6.19
דבר אמיתי יותר מקולנוע?
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תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
655 ש״ח 620 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
690 ש״ח 655 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 10 תשלומים ללא ריבית

מנהיגים בקולנוע
דמויות מופת על המסך הגדול 

הגדול.  במסך  ה־20  במאה  ביותר  המשפיעים  המנהיגים  של  הנצחתם  אופן  על  ייחודית  מפגשים   סדרת 
בסדרה יוקרנו סרטים עטורי פרסים שהציבו במרכזם את הדמויות המרתקות והמשפיעות ביותר על עולמנו 

בליווי הרצאה, שתציג את הנסיבות ההיסטוריות, התרבותיות והפוליטיות בהן פעלו. 

בכל מפגש – דמות היסטורית אחרת כפי שהונצחה על מסך הקולנוע והרצאה מקדימה. 

ימי רביעי 22:00-19:00 סינמטק תל-אביב

נלסון מנדלה - סוף לאפרטהייד   13.2.19
ג'סטין  החופש",  אל  הארוכה  הדרך   – "מנדלה   

צ'דוויק, אנגליה/ ארה"ב, 2013 
מרצה: אלון ליאל, שגריר ישראל לשעבר בדרום   

אפריקה

ווינסטון צ'רצ'יל - מושיע העולם החופשי   27.2.19
"שעה אפלה", ג'ו רייט, אנגליה, 2018   

מרצה: אורן נהרי  

אדולף היטלר - שקיעת הצורר   13.3.19
"הנפילה", אוליבר הירשביגל, גרמניה, 2004  

בחוג  בכירה  מרצה  שפירא,  מיכל  ד"ר  מרצה:   
להיסטוריה, אוניברסיטת תל-אביב

צ'ה גווארה - המהפכן המרקסיסטי   3.4.19
"דרום אמריקה באופנוע", ולטר סאלס, 2004   

מרצה: ד"ר אפרים דוידי, אוניברסיטת תל-אביב,   
מחבר הספר "צ'ה גווארה - סיפורו של מהפכן"

מרגרט תאצר - אשת הברזל   17.4.19
"אשת הברזל", פילידה לויד, אנגליה, 2011  

עולמית"  "כלכלה  עורכת  מאור,  דפנה  מרצה:   
בדה-מרקר

מרטין לותר קינג - יש לו חלום   12.6.19
"סלמה", אווה דוברני, ארה"ב, 2014  

מרצה: פרופ' אייל נווה, מומחה להיסטוריה של   
ארה"ב, אוניברסיטת תל אביב

וכלבי  שלטונית  שחיתות   - ניקסון  ריצ'רד   3.7.19
השמירה של הדמוקרטיה 

"פרוסט/ניקסון", רון הווארד, ארה"ב 2008  
ועמית  לארה"ב  מומחה  רוזנר  שמואל  מרצה:   

בכיר במכון למחקר מדיניות העם היהודי

אורן נהרי שמואל רוזנרפרופ' אייל נווהדפנה מאורד"ר אפרים דוידיד"ר מיכל שפיראאלון ליאל

חדש!
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טירוף, רגש ווירטואוזיות
אצל גדולי היוצרים הקלאסיים

מי אמר שהמוסיקה הקלאסית היא תמיד מנומסת ומסורתית? סדרת הקונצרטים וההרצאות החדשה של גיל 
שוחט, ביחד עם גדולי המוסיקאים בישראל, תציג גבולות של טירוף, רגש ווירטואוזיות, שהמוסיקה ניסתה להרחיב 
עד קצה גבול היכולת. שמונה פרקים בתולדות המוסיקה, מהבארוק ועד ימינו, יתמקדו ביצירות אשר מביאות 
את המלחין, את האמן המבצע, ואת קהל המאזינים עד לקצה גבולותיהם הגופניים, הרגשיים והאינטלקטואלים. 

בואו להתרגש בסדרה חדשה, מעוררת השתאות, וחסרת גבולות.

ימי שני 17:30–19:00, מוזיאון תל אביב לאמנות, אולם אסיא, שד' שאול המלך 27

גיל שוחט
מלחין, פסנתרן ומנצח  

גבולות המורכבות - באך   11.3.19
מינור  ברה  קונצ׳רטו  מינור,  במי  טוקטה   - באך   

לצ׳מבלו, טוקטה ופוגה ברה מינור
סקארלטי - סונטה במי מז׳ור, סונטה בפה מינור  

ויואלדי - טירוף שתי הרוחות  
מוצרט - "אקסולטטה יובילאטה"  

אמנית אורחת: קלייר מגנאג׳י - סופרן  

גבולות הצורה האמנותית - מוצרט   25.3.19
בעיבוד  לכינור,  מינור  במי  סונטה   - מוצרט   

למנדולינה
ויוואלדי – קונצ'רטו למנדולינה בדו מז׳ור  

היידן - סונטה לפסנתר בפה מז׳ור  
אמן אורח: רזיאל מהצרי - אמן מנדולינה  

גבולות הווירטואוזיּות - ראוול, סרסאטה וליסט   8.4.19
סרסאטה – "נעימות צועניות"   

12, "משחקי  - אטיוד טרנסצנדנטלי מס'  ליסט   
מים בווילה ד'אסטה"

ראוול - "ציגאן"  
אמן אורח: אייל קלס - כינור  

גבולות הרגש - צ'ייקובסקי, פוצ'יני   29.4.19
ו"לה  טרובטורה"  "איל  מתוך  אריות   - ורדי   

טרוויאטה"
ו"מאדאם  "טוסקה"  מתוך  אריות   - פוצ׳יני   

בטרפליי" 
אמנית אורחת: אירה ברטמן - סופרן  

גבולות הדמיון - דיוקא, רימסקי קורסקוב, וילה    13.5.19
לובוס, ודביסי 

דביסי - "אימאז׳ים", "תחריטים"   

הגבול הדק בין המתורבת לקמאי - סטרווינסקי,    27.5.19
ראוול, ופולנק

ראוול - "גאספאר של הלילה", "משחקי מים"  

שטראוס  פרוקופייב,   - והרוע  הטירוף  גבולות    10.6.19
וברטוק 

פרוקופייב: סונטה מס' 7 לפסנתר  
ראוול: קונצ'טרו לפסנתר  

אמן אורח: טל סמנון - פסנתר  

שנברג,   - והטונאליות  ההרמוניה  גבולות    24.6.19
קורנגולד, גלייר והרמן.

להיפך,  "צורמות".  יצירות  יוצגו  לא  זה  במפגש   
ניפגש עם יצירות אשר בחנו את הגבול המרתק 
והמורכב שבין הרמוניה "נעימה" ל"דיסוננטיות". 
הגבול הזה הוא התופעה המוסיקלית המעניינת 
ביותר במאה ה-20, והיא המפתח להבנת כל נושא 

הסגנון המוסיקלי בימינו.

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   \
750 ש״ח הרשמה מוקדמת   710 ש״ח 

עד 4.2.19 
790 ש״ח 750 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים
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סדרת מופת על יצירה עברית בהנחיית נעם סמל
 

השירה העברית שכתבו "האבות המייסדים" תופסת מקום מרכזי בפס הקול של 
הישראליות בת זמננו; כולנו מכירים אותה ואוהבים אותה. נעמי שמר, חיים גורי 
ויהודה עמיחי שהלאומי והאישי התערבבו ביצירתם, ודליה רביקוביץ, יונה וולך 

ודוד אבידן שחייהם סוערים ונפשם מתערטלת חקוקים כולם בדפי תרבותנו.

אסכולות ב

25.2.19
חיים גורי, בין המוקדם למאוחר, פנים אחרות ביצירתו רבת־השנים

ד"ר אורי ש. כהן, אוניברסיטת תל אביב
שירה: מיטל טרבלסי

25.3.19
יהודה עמיחי, "כך אתגדל וכך אתקדש". עמיחי, ארון הספרים היהודי ובכלל 

הסופר פרופ' חיים באר
שירה: חנן יובל

29.4.19
דליה רביקוביץ, קול אחר בשירה העברית 

ד"ר גדעון טיקוצקי, חוקר ספרות ועורך
שירה: ירמי קפלן

 20.5.19
דוד אבידן, המשורר שהתגעגע לעתיד

ד"ר ענת ויסמן, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
שירה: ארז לב ארי 

 17.6.19
יונה וולך, העברית היא אשה מתרחצת 

ד"ר דורי מנור, משורר ועורך, חתן פרס יהודה עמיחי לשירה עברית
שירה: קורין אלאל

 15.7.19
נעמי שמר, בין כנרת לתל־אביב, בין הדבש לבין העוקץ

ד"ר מוטי זעירא 
שירה: תמר גלעדי, ליווי בפסנתר: רמי הראל

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

קבוצה א': 18:00 - 19:30 
נותרו מקומות אחרונים

קבוצה ב': 20:00 - 21:30
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תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
730 ש״ח 690 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
770 ש״ח 730 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 10 תשלומים ללא ריבית
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תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
375 ש״ח הרשמה מוקדמת   355 ש״ח 

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

עד 5 תשלומים ללא ריבית

גדולה 
מהחיים!

אל תרשו לעצמכם לפספס סדרה חד פעמית מלאת 
השראה ותשוקה. מופע נעילה חגיגי יתקיים במשכן 
תזמורת  בהשתתפות  ואמנויות  למוסיקה  העירוני 

סימפונט רעננה. 

האוניברסיטה  קמפוס   ,20:30-19:00 שלישי  ימי 
הפתוחה והמשכן העירוני למוסיקה ואמנויות, רעננה

הפסנתרנית 
ד''ר אורית וולף

וסימפונט רעננה

בשנת  שוברט  המאסטרו  של  החותם  יצירות   26.2.19
יצירתו האחרונה

142, הפנטסיה בפה   &  90 האימפרומטי אופוס   
מינור לארבע ידיים

בהשתתפות: הפסנתרנית מרגרט פינגרהרט   

פיוטים מכנען ועד טהרן - מפגש אחת על אחת   26.3.19
עם הזמרת מורין נהדר.

יצירות פרי עטה לצד לחנים אותנטיים פרסיים   
למילים של אבן גבירול ואבן עזרא ועד שירי עם 

ישראלים ואיריים. 

וירטואוזיות עד קצה גבול היכולת   21.5.19
פאגניני: קפריוצ'יו מס' 5, קרייזלר: מבוא וטרנטלה   
טרנטלה;  סקרצו  ויניאבסקי:  וינאי;  וקפריציו 

מנדלסון: רונדו קפריצ'יוזו אופוס 14.
בהשתתפות: הכנר סרגיי אוסטרובסקי   

מוצארט בשניים - אורית וולף ודודי זבה  11.6.19
עם תזמורת סימפונט רעננה   

 .365K ותזמורת  פסנתרים  לשני  הקונצ'רטו   
בלה   23 מס'  ותזמורת  לפסנתר  הקונצ'רטו 

.488K מג'ור
למוסיקה  העירוני  במשכן  יתקיים  המפגש   

ואמנויות, רעננה

והדרך עודנה 
נפקחת לאורך

70 שנה של זמר ישראלי
מדינת ישראל היא עדיין מפעל לאומי בהקמה, והֶזֶמר 
את  משקף  מראשיתו,  זה  תהליך  המלווה  העברי, 
נפתולי הדרך: סדרה זו היא מסע מילים וצלילים, בין 
תחנות מעצבות בתרבות ובחברה לאורך 70 שנותיה 

של המדינה. 

האוניברסיטה  קמפוס   ,21:30-20:00 חמישי  ימי 
הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה

"מפרש לבן, ענן שחור"  14.3.19
מלחמת יום הכיפורים כקו שבר ישראלי  

נגינה: תומר קלינג - פסנתר  

"טוב לי בקיבוץ"  11.4.19
מסעו של הקיבוץ מלב הישראליּות אל השוליים  

נגינה: תומר קלינג - פסנתר  

"אל תגעו לי בשואה"  16.5.19
מקומה של השואה בתרבות ובחברה   

נגינה: תומר קלינג - פסנתר  

"כתר המזרח"  20.6.19
מסעו של הזמר המזרחי מן השוליים אל מרכז   

התרבות הישראלית
נגינה: תומר קלינג - פסנתר  

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
365 ש״ח 345 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

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

עד 5 תשלומים ללא ריבית

ד"ר מוטי זעירא
עורך ומספר

מיטל טרבלסי
שירה
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אמנות בעת העתיקה
קשה לעקוב אחר תולדותיה של האמנות המערבית מבלי להכיר את מקור יניקתה העיקרי – האמנות שפרחה 
בדמוקרטיה היוונית ובאימפריה הרומית. ציירים, ַּפָסלים ואדריכלים חיקו את האמנות הקלאסית, ציטטו אותה, 

וניסו למרוד בה - אך תמיד שבו אליה, ונאלצו להודות בחוב הענק שהם חבים לה. 

ימי חמישי 12:00-10:30, סינמטק תל אביב, רח' שפרינצק 2

ד"ר אפרת שטרן
התוכנית הרב תחומית, אוניברסיטת תל אביב

הפירמידות,  קבורה  אמנות  של  ענק  תעשיית   7.3.19
ציורי הקיר, והפיסול במצרים הקדומה

סיפורי  ואורפיאוס  פרומתיאוס  אודיסיאוס,   14.3.19
המיתולוגיה על גבי ציורי הכדים ביוון

האולימפיאדות הראשונות, וראשיתו של פיסול   28.3.19
העירום

האמנות בדמוקרטיה האתונאית  4.4.19

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

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

עד 10 תשלומים ללא ריבית

האדריכלות ביוון הקלאסית   11.4.19

המוסיקה במשתאות הדיוניסיים  16.5.19

מזרח נושק למערב ימי אלכסנדר מוקדון  6.6.19

האמפיתיאטרון הרומי רצח "בשידור חי"   13.6.19

קיסרים מטורפים מנהלים אימפריה גוססת  20.6.19

אמנות מחתרתית הנצרות בלב העולם האלילי   27.6.19
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מצעד הסגנונות
המודרניזם שרווח בסוף המאה ה־19 ביטא תחושת ִאיּום וחרדה מפני קיצו של העולם הישן, אך גם אופטימיות 

ותקווה לקראת המאה החדשה. 

ימי רביעי 19:30-18:00, בית ציוני אמריקה, רח' דניאל פריש 1, תל אביב

דוד איבגי
אוצר

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
705 ש״ח הרשמה מוקדמת   670 ש״ח 

עד 4.2.19 
745 ש״ח 705 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 10 תשלומים ללא ריבית

פול  של  הייחודית  דרכו   - ואנשים  תפוחים  על   6.3.19
סזאן הולידה עולם מושגים חדש בציור, והציבה 

אותו בראש המודרניסטים.

הנקודות  סגנון  הפוינטליזם,   - הנקודה  תחי    27.3.19
של  תוצאה  הוא  סרה,  ז'ורז'  שפיתח  הדקדקני 
תיאוריות מחקריות ומדעיות על צבעים, וחיפושו 

אחר הציור הטהור. 

"מולן רוז'" - אנרי טולוז לוטראק התגלגל למרכז   10.4.19
בפאריס,  האמנות  של  החיים  רוחשת  הזירה 

והטביע בה את חותם האמן הבוהמיין. 

את  בציוריו  חשף  מונק  אדווארד   - "הצעקה"    15.5.19
בדידותו  ואת  החרדה,  אפוף  האישי,  עולמו 

הקיומית של האדם באשר הוא.
 

ה־19  המאה  אדריכלות   - ובטון  זכוכית  ברזל,    29.5.19
חידושים  לבין  העבר  וסגנונות  מסורות  בין  נעה 
טכנולוגיים אשר שינו את דמותן של הערים, ואת 

תפקידם של האדריכל והמהנדס. 

אר נובו - סגנון העיצוב החדש שטף את אירופה,   5.6.19
העיצוב  האמנות,  באמצעות  לבטא  וביקש 
והאדריכלות את תקוות ההתחדשות לקראת סוף 

המאה ה־19 ותחילת המאה ה־20. 

שהוא  ואמן  אמן  שהוא  סגנון   – גאודי  אנטוניו    12.6.19
סגנון. מה בעצם אומרים לנו בנייניו, וכיצד שינה 

את התייחסותנו לנושא העיצוב והאדריכלות?

"נשיקה" לעולם ישן - יצירתו של גוסטב קלימט    26.6.19
סימנה את המעבר ממושגי המאה ה־19 בווינה 

אל העולם החדש של המאה ה־20.
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ניצחון 
המטרופולין

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

איום על המדינה עצמה.

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

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
415 ש״ח 395 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
440 ש״ח 415 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 5 תשלומים ללא ריבית

טוקיו: כלכלה, תחרות ועיצוב כיצד הפכה טוקיו   2.6.19
מעיר הרוסה לקטר כלכלי, עיצובי וארכיטקטוני 

וכיצד פולשת לשווקים באסיה ובארה"ב?

החדשה  העיר  אל  נציץ  והומה  עבר  בייג'ינג.   16.6.19
שינוי  של  ופרופגנדה,  אמנות  של  והמשתנה 

וחדשנות שגורר את המדינה כולה.

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

אותה סופרים במהלך השנים?

של  הארכיטקטורה  עם  הנצח"  "עיר  רומא   30.6.19
האימפריה הרומית, העיר החדשה של מוסוליני 

ומפעלי הבנייה העכשויים.

לונדון: ג'ימס בונד, ריגול ואספנות הרקע של בית   7.7.19
המלוכה, הפרלמנט והשמרנות הבריטית, יוצרים 

זירה תוססת של פעילות פוסט-מודרניסטית. 

ניו  היא  יורק  ניו  למה  יורק: אמנות או נמות  ניו   14.7.19
עיר  הופך  ומה  איך ממתגים את המיתוס  יורק? 
תרבותית  וספינה  כלכלי  קטר  למיתולוגית? 

המהלכים קסם על הבאים בשעריה

שירת הברבור 
של גדולי 

האמנים
נתבונן ביצירות האחרונות של המאסטרים הגדולים 
בסתיו חייהם ונדון בעוצמה הרוחנית והאינטלקטואלית 

שהפגינו.

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

יונתן הירשפלד
בנושאי  הכותב  ואוֵצר,  צייר 
ופילוסופיה,  אמנות  תרבות, 

עיתון ה"ארץ"

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
415 ש״ח 395 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
440 ש״ח 415 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 5 תשלומים ללא ריבית

ִסימֹוִני  ּבּואֹוָנארֹוִטי  לֹודֹוִביקֹו  ִדי  ָלאְנֶג'לֹו  מיכֶּ  16.6.19
צונח ממרומי הנאופלטוניזם הרנסאנסי לדתיות 
מיוחדת וכפירה בעיקרי האמונה של שנות נעוריו. 

האחרונות  בעבודותיו  משרטט  ֶוֶצ'לי  טיציאנו   23.6.19
אוטוביוגרפיה ציורית מול יריביו ומול ההיסטוריה. 

תוך חריגה מכל הקונבנציות בנות זמנו. 

המפלצת  קאראווג'יו  דה  מריזי  מיכלאנג'לו   30.6.19
ביצירותיו  המחפש  אמן  האינטלקטואלית. 
האחרונות נתיב לגאולת הנפש רדופת האשמה.

רמברנדט הרמנזון ואן ריין נראה כיצד עבודותיו   14.7.19
המאוחרות מנסחות מחדש את ה״אני״ המודרני, 
חושב  ״אני  את:  מנסח  דקארט  שרנה  בשעה 
משמע אני קיים״ באותן שנים ממש באמסטרדם.

הצייר  ולאסקס  אי  סילבה  דה  רודריגס  דייגו   21.7.19
הפילוסוף, מצייר ציורים חידתיים ועמוקים שבני 

תקופתו מכנים ״התיאולוגיה של הציור״.

פרנסיסקו חוסה דה גויה אי לוסיאנטס מיישיר   28.7.19
וומפלרטט עם  נוקב אל הנפש במערומיה  מבט 
הטירוף. עבודותיו מסמלות מעבר לעולם המודרני.

אורלי 
אלדובי

זאביק 
רילסקי
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תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
415 ש״ח 395 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
440 ש״ח 415 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 5 תשלומים ללא ריבית

מה עובר לכם בראש?
מגמות וחידושים בחקר המוח

הקורס יצא למסע מופלא אל האיבר החשוב והמורכב ביותר בגופנו, המוח. סדרת מפגשים זו תענה על השאלות 
המרתקות ביותר הנוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו: 

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

ד"ר רביד דורון 
מומחה בנוירוביולוגיה ומרצה באוניברסיטה הפתוחה

על הקשר מוח–נפש, ואיך המוח שלנו מגן על   3.6.19
עצמו. הקשר בין הגוף והנפש ומי חזק יותר מבין 

שניהם? היכן מסתתרת הנפש שלנו? 

אנושיים?  נישאר  האם   — מכונה  מוח  ממשקי    17.6.19
הביאו  לכת  מרחיקות  טכנולוגיות  התפתחויות 
לכך, שבכוח חשיבה בלבד מצליח המוח להניע 

אובייקטים, כגון ידיים ורגליים מלאכותיות.

לנו  גורם  מה  תוקפנית?  להתנהגות  הסבר  יש   24.6.19
החומרים  מהם  אלימה?  להתנהגות  או  לכעס 
במהלך  במוח  המופרשים  השונים  הכימיים 
פסיכופתים  מבדיל  ומה  תוקפנית?  התנהגות 

מאנשים רגילים?

לשם מה אנחנו ישנים? כשליש מחיינו אנו מבלים   1.7.19
בשינה, מה עומד בבסיס תופעה זו? מהם שלבי 
השינה? מה יקרה אם נחליט לוותר על שנתנו? 
על  שאחראים  מוחיים  מנגנונים  קיימים  האם 

שינה? ומהן מחלות השינה? 

חדש.  צמחי  טיפול   — ודיכאון  חרדה  הפרעות   8.7.19
ארגון הבריאות העולמי צופה עלייה משמעותית 
עד  המערבי  בעולם  החרדה  מחלות  בשכיחות 
ומהי חרדה? האם כל  2020. מהו דיכאון  לשנת 
אדם מועד ללקות בחרדה או דיכאון? כיצד ניתן 

להתמודד עם הפרעות אלה?

כיצד  המוח.  תפקודי  על  הקנביס  השפעת   15.7.19
משפיע הקנביס על המוח? האם קיימת סכנת 
בכלל,  אם  הקנביס,  שונה  ובמה  התמכרות? 

מסמים, כגון קוקאין ואקסטזי?
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שיאי המוסיקה 
הקלאסית

מפגש מוסיקלי חוויתי עם מבחר מהיצירות הגדולות 
את  להעמיק  במטרה  הקלאסית,  המוסיקה  של 
והצורות  המבנים  של  ההבנה  ואת  עימן  ההיכרות 
המוסיקליות שלהן. הקורס מלווה בנגינה חיה ובצפיה 

מודרכת.

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

עומר שומרוני
מרצה למוסיקה באוניברסיטת 
ת"א ומבקר מוסיקה קלאסית 

במגזין "אופוס"

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
415 ש״ח 395 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
440 ש״ח 415 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 5 תשלומים ללא ריבית

מנדלסון: סימפוניה מספר 3 )"הסקוטית"(  26.6.19

הכינור הווירטואוזי מפגניני ועד קרייזלר  3.7.19

מוצרט: קונצ'רטו לפסנתר מספר 20   10.7.19

באך: קנטטה מספר 4  17.7.19

בטהובן: סימפוניה מספר 4  24.7.19

חגיגה אמריקאית - מגרשווין ועד ברודווי   31.7.19
הרצאת אורח של הפסנתרן אנדי פלדבאו  

תורתו של 
הרבי נחמן 

מברסלב
הרבי נחמן היה אחד ההוגים הגדולים ביותר של המאה 
ה־18. המחקר השווה אותו לקפקא מכיוון שגם הגותו 
של הרבי נחמן שיקפה עומק ונגעה בכל תחומי החיים. 
סדרת המפגשים תערוך למשתתפים היכרות יסודית 
ועמוקה עם תפיסותיו של הרבי נחמן כפי שהן באות 

לידי ביטוי בספרו "ליקוטי מוהר"ן".

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

ד"ר נדין שנקר

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
415 ש״ח 395 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
440 ש״ח 415 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 5 תשלומים ללא ריבית

המחלוקת ובריאת העולם   18.6.19

סוד הזיכרון   2.7.19

ניגון, תפילה, התבוננות   9.7.19

מקומו ותפקידו של הצדיק  16.7.19

סוד השלום  23.7.19

סוד האהבה  31.7.19
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מי ישלוט בעולם?
מעצמות המאה ה־21

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

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

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

בעיות של מנצחים ארה"ב עם סיום המלחמה   3.6.19
הקרה 

פרופ' אייל נווה, ראש החוג להיסטוריה כללית   
באוניברסיטת תל אביב

ארה"ב במאה ה-21 גלובליזציה ומשבר מנהיגות.   17.6.19
האמנם שקיעה? 

פרופ' אייל נווה, ראש החוג להיסטוריה כללית   
באוניברסיטת תל אביב

רוסיה במאה ה-21 מדיניות הפנים   24.6.19
צבי מגן, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי,   

כיהן כשגריר ישראל באוקראינה וברוסיה

רוסיה של פוטין מדיניות החוץ אינטרסים ובריתות  1.7.19
צבי מגן, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי,   

כיהן כשגריר ישראל באוקראינה וברוסיה

מקומוניזם קיצוני לקפיטליזם שאפתני כלכלת   8.7.19
ההתפשטות  לימינו,  מאו  תקופת  מסוף  סין 

המסחרית בעולם והתוכניות לעתיד.
גליה דור, החוג למזרח אסיה, אוניברסיטת תל אביב  

שלטון סיני מהקיסרים למפלגה הקומוניסטית,   15.7.19
סינית  פוליטיקה  שיאו-פינג:  שין  ועד  ממאו 

במאה ה־21.
גליה דור, החוג למזרח אסיה, אוניברסיטת תל אביב  

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
415 ש״ח 395 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
440 ש״ח 415 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 5 תשלומים ללא ריבית

צבי מגן גליה דוראייל נווה
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תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
805 ש״ח 765 ש״ח  הרשמה מוקדמת  

עד 4.2.19 
850 ש״ח 805 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 10 תשלומים ללא ריבית

סדנה שימושית 
בתקשורת דיגיטלית

איך רותמים את הטלפון והמחשב לשיפור איכות החיים שלי: לשלוח מייל, להוסיף איש קשר, לשתף תמונה, 
לכם  שתגרום  כיפית  לסדנה  בואו  ועוד.  באפליקציה  הרפואיות  הבדיקות  תוצאות  את  לקבל  מונית,  להזמין 

להתאהב בטלפון הנייד שלכם ולא לצאת מהאינטרנט.

*בעלי סמארטפון ומחשב נייד יתבקשו להביאם לשיעור

ימי חמישי 10:00-11:30, בית איילה, שד' בן גוריון 13, תל אביב

שי מזרחי
יועץ לחברות דיגיטליות ופרשן באתר החדשות וואלה ובתכניות הזכיינית רשת.

מהפעולה  הדיגיטלי  בעולם  לנווט   – מחשב   20.6.19
הבסיסית ביותר של הדלקה וכיבוי ועד לשכלול 
יכולת הניווט באופציות הדיגיטליות. איך מקלדת 
עובדת? איך עובד העמוד הראשי של המחשב?

תיבת הדואר האלקטרוני שלי לדעת להשתמש   27.6.19
בתיבת הדואר באופן שוטף ומיטבי, לצרף קבצים 

מסוגים שונים, ליצור ארכיון ועוד. 

הטלפון החכם שלי איך מנהלים את החיים דרך   4.7.18
מה  בכל  מיטבי  שימוש  לעשות  אחד?  מכשיר 
שיש לטלפון החכם להציע, להוריד אפליקציות 

שימושיות במיוחד. 

איך  חיפוש?  מנוע  זה  מה  באינטרנט  חיפוש   11.7.19
ספריית  עם  נכון  עובדים  איך  בגוגל?  מחפשים 
המידע הענקית שנקראת אינטרנט? )גוגל מפות, 

יוטיוב, פייסבוק וכו׳(.

לקנות, למכור ולגלוש באינטרנט בצורה בטוחה   18.7.19
מה מותר ומה אסור בגלישה ברשת, האם בטוח 

להשאיר פרטים ואילו?

אפליקציות אפליקציות שימושיות, יומן פגישות,   25.7.19
קופת  מוניות,  וואטסאפ,  מעורר,  שעון  פתקים, 

חולים, מפות.

איך  הסמארטפון,  במצלמת  שימוש  תמונות   1.8.19
לשמור תמונה בתוך תיקיה? להעתיק, לשמור, 

להעביר הלאה וכו׳.

דיגיטליים  חברים  לרכוש  חברתיות  רשתות   9.8.19
חשובים,  באירועים  בחדשות,  להתעדכן   -

במבצעים, להיות חבר בקהילות תומכות.
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הנחיות הרשמה ותשלום שכר הלימוד

אופן ההרשמה  .1
תוכל/י להירשם לפי נוחותך:  

 ,17:00-9:00 בשעות  א-ה,  בימים  אסכולות,  במשרדי  בטלפון  א. 
בטל' 1-700-700-169

בדואר — יש לשלוח לכתובת: האוניברסיטה הפתוחה, אסכולות,  ב. 
ת"ד 808, רעננה 4353701.

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

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

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

אקספרס(:
בתשלום אחד או בתשלומים כמפורט בטבלת שכר הלימוד.   .1

בתשלומים בהסדר קרדיט: הסדרי תשלום אלה הם בין מחזיקי   .2
הפתוחה  והאוניברסיטה  האשראי,  חברות  לבין  האשראי  כרטיס 
אינה אחראית לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה. התשלום 
רק בתחום מסגרת האשראי שיש לבעל  בהסדר קרדיט אפשרי 
כפי  ולמועדים  לשיעורים  בהתאם  בריבית  בחיוב  וכרוך  הכרטיס 

שייקבעו על־ידי הבנק / חברת האשראי. 
בהמחאה/המחאות, בתשלום אחד או בתשלומים חודשיים עוקבים  ב. 
תאריך ההמחאה   - שווים עד למספר התשלומים שנקבע בקורס 
ההרשמה  ליום  או  הקורס  תחילת  לפני  לשבוע  יהיה  הראשונה 
בכל  האחרונה  ההמחאה  תאריך  המועדים(.  שני  מבין  )המאוחר 

מקרה לא יהיה מאוחר מחודש לפני סיום הקורס.
את ההמחאות יש לרשום לפקודת האוניברסיטה הפתוחה, ולצרף   

את כולן לטופס ההרשמה. 
בהתחייבות של מקום עבודה או גורם משלם אחר: יש לצרף לטופס  ג. 
הגורם  או  העבודה  מקום  של  רשמי  התחייבות  מכתב  ההרשמה 
המשלם. המכתב יכלול את שם מוסמך החתימה וחתימתו, חותמת, 
מס' ח"פ/ע"מ )אם אין, יש לרשום מספר תיק ניכויים במס הכנסה( 
לימוד  שכר  בגין  הפתוחה,  לאוניברסיטה  לתשלום  התחייבות  וכן 

ותשלומים אחרים, כמתחייב בהנחיות ההרשמה.

הערות
ועד שנה לאחר  ולמשרתים בשירות לאומי,  לחיילים בשירות חובה   .1
השחרור משירות חובה או מסיום שירות לאומי, תינתן הנחה של 10% 

משכר הלימוד, כנגד הצגת תעודה מתאימה.
בקורסים בהם שכר הלימוד כולל גם מרכיב שאינו שכר לימוד, כגון   .2
כרטיסים למופעים או סיורים, ההנחה מחושבת רק על מרכיב שכר 

הלימוד.
נרשם הזכאי למספר הנחות, יקבל רק את ההנחה הגבוהה  .3

מביניהן.  

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

מס. 
אחריות הצדדים )האוניברסיטה הפתוחה ו/או התלמיד/ה( וחליפיהם    .2
לרבות  ותנאיו,  נספחיו  כלשהו,  בקורס  ללימודים  להסכם  בקשר 
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 
ו/או אבדן רווחים או בכל נזק בסכום  ו/או זמן  ו/או גמול  השתתפות 

שעולה על הסכום האמור לעיל.
האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן    .3
ו/ ו/או להפסיק  ו/או לקיים,  בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח 

או לדחות קורס/קבוצת לימוד מסוימת, על אף שהוצעו ללימודים 
מיעוט  עקב  להתקבל  יכולה  כזאת  החלטה  מסוימים.  במועדים 

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 
ו/או התעודה, שלא שולם למעשה  ו/או האישור  בעת מתן התואר 
מכל  לקזז  זכאית  האוניברסיטה  כן,  כמו  הפתוחה.   לאוניברסיטה 
תשלום עתידי של תלמיד, חוב לאוניברסיטה שלא שולם למעשה 

לאוניברסיטה, גם לאחר התיישנות התובענה.
המשמעת  תקנון  הנו  הסטודנטים  את  המחייב  המשמעת  תקנון   .4
במשרדי  המצוי  האקדמי  בידיעון  הנמצא  אקדמיים  ללימודים 
האוניברסיטה  של  האינטרנט  באתר  וכן  הפתוחה.  האוניברסיטה 

הפתוחה בקישור
.http://www.openu.ac.il/General/ethics.html  

הודעות לאוניברסיטה  .3
או  אלקטרוני  בדואר/דואר  הנשלח  מכתב  מכל  עותק  לשמור  יש   
בפקס וכן את אישור המשלוח. האוניברסיטה לא תתחשב בטענה 
בצירוף  אלא  הגיע,  ולא  בפקס  או  בדואר  נשלח  כלשהו  שמכתב 
הוכחה לכך )כגון: אישור משלוח פקס או מהמחשב, דף פירוט שיחות 
הנושא  הוכחה,  תצורף  לא  אם  רשום(.  דואר  על  אישור  או  מ'בזק' 
יטופל בהתאם למועד הפנייה החדש. )באישור או בדף הפירוט חייב 
להופיע המספר של מרכז ההרשמה/אסכולות אליו נשלח הפקס(. 
המועד הקובע הוא תאריך קבלת הפנייה בכתב במשרדי בית הספר 

אסכולות/מרכז ההרשמה.

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

אסכולות.
המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה. ב. 

גובה התשלום הנדרש  עיתוי קבלת הבקשה   

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

אין החלפת קורסמהמפגש הרביעי ואילך

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

* בהתאם לתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע”א-2010:                                                                       
ובלבד  יום מיום ההרשמה   14 אם בקשת הביטול תתקבל בכתב תוך 
7 ימי עסקים לפני תחילת הקורס, יחויב המבטל  שהביטול יעשה עד 
ב–5% משכר הלימוד המלא בקורס )כולל דמי הרשמה( או 80 ש”ח, הנמוך 
מבין השניים. לאחר המועד שצוין, יופעלו ההנחיות ביטול הרשמה של 

האוניברסיטה הפתוחה. 

בקורסים וימי עיון ששכר הלימוד בהם הוא עד 85 ש"ח אין החזר כספי.

דגשים והערות
לאסכולות/מרכז  בלבד  בכתב  תוגש  ההרשמה  ביטול  בקשת  א. 

ההרשמה. לא יתקבלו הודעות ביטול/דחייה בטלפון. 
המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה במשרדי אסכולות/ ב. 

מרכז ההרשמה.
גובה הקיזוז המינימלי יהיה סכום דמי הטיפול המינהלי בסך 80  ג. 

ש"ח, או הקיזוז המפורט בטבלה — הגבוה מבין השניים.
סוג הנחיות הביטול והבסיס לחישוב דמי הטיפול והעלויות בגין  ד. 
ביטול הרשמה ייקבע על־פי שכר הלימוד המלא שנקבע לקורס 

ולא על־פי השכר ששולם בפועל.
בקורסים הכוללים עד 4 מפגשים, המועד האחרון לביטול הינו על־ ה. 
פי הטבלה שלעיל או עד חצי מזמן הקורס — הנמוך מבין השניים. 
מיוחד  בלתי־צפוי,  אילוץ  עקב  לימודים  הפסקת  של  במקרה  ו. 
וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך שלושה שבועות 
לכל הפחות, יש לפנות מיידית למשרדי בית־הספר אסכולות בכתב 
עניין,  של  לגופו  ִתבדק  בקשה  כל  רלוונטיים.  מסמכים  ובצירוף 
בכפוף להגדרות בהנחיות האוניברסיטה הפתוחה. יש לשלוח את 
הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.

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

יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.

גמול השתלמות  .7
במשרד  המחוזי  המפקח  אל  אישית  יפנו  הוראה  ועובדי  מורים   
האחיד  בדירוג  עובדים  מראש.  העניין  להסדרת  והתרבות  החינוך 
ועובדי המח"ר יפנו לרכזי ההדרכה או למנהל משאבי האנוש במקום 

עבודתם.

8.הנחות
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. 
ההנחה  רק  תחול  יותר,  או  הנחות  לשתי  זכאי  שתלמיד  במקרה    
הגבוהה מבין ההנחות התקפות. בשום מקרה לא יהיה כפל הנחות 

ואין הנחות מצטברות, אלא אם כן צוין כך במפורש בפרסום.

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

גלדישב, טלפון 09-7780904, או דואר אלקטרוני 
ascolot@openu.ac.il. מידע הנמסר לגורמים מקצועיים נשאר   

חסוי ולא יהיו לו השלכות נוספות, מעבר לבקשות התלמיד/ה.

מפגש חלופי  .10
צוות אסכולות רואה חשיבות עליונה בשירות הלקוחות ובשביעות    
לנו  ולאפשר  הבנות  אי  למנוע  נועד  להלן  המפורט  הנוהל  רצונם. 
לספק לכם את השירות הטוב והיעיל ביותר. יש להודיע על היעדרות 
מהרצאה 48 שעות מראש למוקד אסכולות. אסכולות תעשה מאמץ 
כמיטב יכולתה לפצות לקוחות שהחמיצו מפגש באמצעות הצעת 
3 מפגשים לקורס. הזכות למימוש המפגשים  - עד  מפגש חלופי 
פנוי  על בסיס מקום  החלופיים תקפה בשנת הלימודים תשע"ט, 
באולם. לא ניתן לבחור מפגש חלופי באירועים חד־פעמיים והרצאות 
חד־פעמיות להרצאה חלופית ניתן להזמין מקום לא רק עבור המנוי 

הרשום.

שינויים בלתי־צפויים  .11
במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי־צפויים.    
הזכות לשינויים שמורה, שינויים אינם מהווים עילה להחזר כספי 

או לטענה כלשהיא כלפי אסכולות או האוניברסיטה הפתוחה.

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

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

ההרשמה(.
התלמידים  בפרטי  ההרשמה  בעת  אסכולות  צוות  את  לעדכן  יש  ג. 

הוותיקים והחדשים, כולל מספרי תעודת זהות.
במבצעים לא ייכללו תלמידים אשר ביטלו את הרשמתם ללימודים. ד. 

מועד קבלת בקשת 
ביטול   

גובה הקיזוז ממבטל ההרשמה

עד שבועיים לפני 
פתיחת הקורס*

דמי טיפול מינהלי בסך 80 ש"ח

במהלך שבועיים לפני 
פתיחת הקורס*

10% משכר הלימוד

ערך יחסי של מפגש אחד + 10% משכר לאחר מפגש אחד
הלימוד

ערך יחסי של שני מפגשים + 10% לאחר שני מפגשים
משכר הלימוד

לאחר שלושה 
מפגשים

ערך יחסי של שלושה מפגשים + 10% 
משכר הלימוד

לאחר ארבעה מפגשים 
או יותר

אין החזר כספי, לא ניתן עוד לבטל 
הרשמה



טופס הרשמה
את טופסי ההרשמה מכל השלוחות בארץ ניתן לשלוח אל

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

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

פרטי הנרשם:

מספר זהות מלא )9 ספרות(                                   שם פרטי                           שם משפחה

  

כתובת ___________________________________יישוב _____________________ מיקוד ___________

טל' בבוקר  ________________ טל' בערב ____________________ 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(   4

מס' כרטיס אשראי:   

 

שם בעל/ת הכרטיס ______________________________  גמר תוקף הכרטיס ___________________  
 

מספר הזהות של בעל/ת הכרטיס __________________________________   
אפשרויות תשלום )סמן X לפי בחירתך(

בתשלום אחד 4 בתשלומים, כמפורט בחוברת זו     4
זכאית  לבין שכר הלימוד הנדרש עבור הקורס,  זה  בין הסכום שהתלמיד מציין בטופס  לב: במקרה של־אי התאמה  לתשומת   

האוניברסיטה לגבות את הסכום המתאים על–פי התקנות כפי שיפורסם מעת לעת.
תשלום בהמחאה/המחאות: )בהתאם לסעיף 2ב בהנחיות ההרשמה(  4

בהתחייבות של מקום העבודה: )בהתאם לסעיף 2ג בהנחיות ההרשמה( מס' ח"פ/ע"מ__________________  4

התאמות לאנשים עם מוגבלויות ו/או לקויות למידה
במידה והנך זקוק להתאמות בשל מוגבלות או לקות למידה אנא סמן x 4 ואנו ניצור עמך קשר. 

הצהרה והתחייבות
יחוייב בתשלום, בשעור התלוי במועד  כי ביטול הרשמתי ללימודים  לי  ידוע  וכי  כי קיבלתי מידע על הקורסים הנ"ל  אני מצהיר בזאת 
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, מצידי ו/או עבורי עשוי למנוע ממני קבלת שירותים או 
תעודות מטעמה. כמו כן זכאית האוניברסיטה לזקוף כל תשלום שלי לחוב ו/או חיוב שלי שטרם שולם, לפי שיקול דעתה. אם אעשה 

שימוש בכרטיס אשראי שאינו שלי, אעשה זאת רק לאחר קבלת אישור מבעל הכרטיס.
חתימתי כאן מהווה אישור והסכמה להצהרה זו ולכל התנאים המפורטים בידיעון זה.

  תאריך  ___________    חתימה  ____________________________

ימולא ע"י רושם באמצעות הטלפון:
הנרשם אישר שידועים לו הפרטים על הקורס והתנאים המחייבים אותו, בכל הנוגע להרשמה ולביטולה.

שם הרושם ________________  תאריך _________________ שעה _________________ חתימה _______________

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

  

מס' אסמכתא
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