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נשיאת האוניברסיטה הפתוחה פרופ’ מימי איזנשטדט 
משנה לנשיאה לעניינים אקדמיים פרופ' גיא מירון 

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

צוות אסכולות
מנהלת אסכולות ועורכת ראשית ד"ר טלי גביש 

מנהל תפעול ופרויקטים אביב ריזנברג 
מנהל שלוחת אסכולות חיפה משה כרמלי 

קשרי לקוחות אסכולות עידו אלקיים 
מנהל סיורים לימודיים בארץ גיא אביבי 

מנהלת תחום קולנוע ופיתוח עסקי נגה שר 
מנהלת מרכז מידע וקשרי לקוחות טל סמואל 

מנהלת מחלקת שיווק לארגונים גליה קנר 
מנהלת פרסום טל אורטל 

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

מנהלת המחלקה להרשמה, מערך לימודי החוץ אטי גינזבורג 

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

ד”ר אור קרסין 

הפקה: טל אורטל
התקנה והבאה לדפוס: ענבל מלניס

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

טל': 04-8269216

מוקד שירות ומכירות: ימים ראשון-חמישי בשעות 16:45-9:00 
טל': 1-700-700-169; פקס: 09-9741474 

www.openu.ac.il/ascolot :אתר אסכולות
ascolot@openu.ac.il :דואר אלקטרוני

האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים

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



שלום לכם, חברי וחברות אסכולות,

 

״ובני האדם ייצאו מבתיהם אחרי סגר ממושך, ייתכן שאפשרויות חדשות ומפתיעות יתנסחו. אולי 

המגע בתשתית הקיום יחולל זאת". 

)דויד גרוסמן, 19.3.2020, מוסף ״הארץ״, עם פרוץ מגיפת הקורונה בישראל(

ברוח דבריו של הסופר דוד גרוסמן מוצגת בפניכם תוכנית הלימודים החדשה שלנו לשנת תשפ״א, 

2021-2020. התוכנית נבנתה במיוחד עבורכן ועבורכם – תאבי הידע והלמידה, סקרנים ופתוחים, 

אוהבי הדעת והחקר.

מיטב המרצות והמרצים של אסכולות רקמו יחד איתנו מארג של מפגשים העוסקים בתחומי ֶידע 

שונים ומגוונים – ממדע ועד אמנויות, מהיסטוריה ועד פסיכולוגיה – ולצידם היצע עשיר של הרצאות 

וסדרות בין-תחומיות ורב-תחומיות.

אנו מזמינים אתכם לשוב ולהיפגש עימנו, להזמין חברים להצטרף, ולצאת למסע של למידה והנאה.

צוות אסכולות מחכה לכם בהתרגשות.

שלכם,

   ד"ר טלי גביש                                 

   מנהלת אסכולות                              

   ועורכת ראשית 

             

משה כרמלי

מנהל אסכולות 

חיפה



שישיחמישירביעישלישישניראשון
החל מ 13:00-11:307:00 החל מ 12:30-11:007:00 13:00-10:00
עשור לאחר 

"האביב 
הערבי"

פרופ' עוזי רבי
עמ' 8

70 שנות 
משפט ישראלי

עופר אדרת
עמ' 12

מכל טוב 
הארץ 

מדריכים 
שונים
עמ' 40

גרמניה
אלון קליבנוב

עמ' 14

קוקטייל ארץ 
ישראלי 

סדרת טיולים
עמ' 38

13:00-10:00 12:30-11:00 12:30-11:0013:00-10:00

ישראל 
והמזרח התיכון
פרופ' עוזי רבי

עמ' 9

ההכרעות 
שעשו 

היסטוריה
עופר אדרת

עמ' 13

כסף ישראלי 
מתן חודורוב

עמ' 7

 מועדון
טרום־בכורה 

בקולנוע 
מרצים שונים

עמ' 28
 13:00-11:3019:00-17:3011:30-10:0020:30-19:0011:30-10:00

המוח הגמיש
ד"ר יוסי 
חלמיש
עמ' 34

דפדוף באלבום
בלהה בן 

אליהו
עמ' 16

גיבורות התנ"ך
שלי אשכולי

עמ' 19

ראשי המל"ל 
ומערכת 
הביטחון 
מדברים

מרצים שונים
עמ' 6

המאה ה־20 
באמנות

דוד איבגי
עמ' 26

13:00-11:3019:00-17:3019:00-17:3020:30-19:0011:30-10:00

עד הקצה
ד"ר רועי 

תירוש
עמ' 35

מאה שנות 
סיפורת עברית
פרופ' חיים 

באר 
עמ' 15

אושר אפשרי
מרצות שונות

עמ' 32

"בוא שיר עברי"
ד"ר מוטי 

זעירא ומיטל 
טרבלסי
עמ' 24

הזהו אדם?
דוד איבגי

עמ' 27

21:00-18:0019:00-17:3012:00-10:30

 מועדון 
טרום־בכורה 

בקולנוע
מרצים שונים

עמ' 28

לישון על זה 
ד"ר קרן אור 

חן
עמ' 33

עוצמה 
והעצמה 
באמנות 
המוסיקה
גיל שוחט

עמ' 22

                    קורסים המתחילים בסמסטר ב                    קורסים המתחילים בסמסטר א                                     



תוכן העניינים
אקטואליה ומזרח תיכון

6 ראשי המל"ל ומערכת הביטחון מדברים   
7 כסף ישראלי   
8 עשור לאחר "האביב הערבי" 
9 ישראל והמזרח התיכון 

היסטוריה, יהדות וספרות
12 70 שנות משפט ישראלי 
13 ההכרעות שעשו היסטוריה 
14 גרמניה   
15 מאה שנות סיפורת עברית 
16 דפדוף באלבום 
19 גיבורות התנ"ך   

אמנויות וחברה
22 עוצמה והעצמה באמנות המוסיקה 
24 "בוא שיר עברי"   

   26 המאה ה־20 באמנות 
 27 הזהו אדם? 
28 מועדון טרום־בכורה בקולנוע 

חקר המוח ופסיכולוגיה
 32 אושר אפשרי   
33 לישון על זה 
34 המוח הגמיש 
35 עד הקצה  

סיורים לימודיים
38 קוקטייל ארץ ישראלי 
39 קצרים בחיפה 
40 מכל טוב הארץ 
41 מבטים גליליים 

קורסי שפות
איטלקית, ספרדית, צרפתית    

          43 רוסית, ערבית מדוברת, אנגלית מדוברת 

קורסי העשרה והעצמה אישית
          44 קורס תזונה וצמחי מרפא 

44 קורס ארומתרפיה 
   44   NLP קורס

45 קורס פרחי באך 
45 קורס מיינדפולנס 

 46 הנחיות הרשמה ותשלום שכר הלימוד 
49 טופס הרשמה 



אלוף )במיל'(
גיורא איילנד

אקטואליה
ומזרח תיכון

פרופ' 
עוזי רבי

 
מתן חודורוב

 
קסניה סבטלובה

ד"ר 
שאול אריאלי

 
פרופ' 

עוזי ארד

תא"ל )במיל'(
סימה ואקנין-גיל



ראשי המל"ל ומערכת 
הביטחון מדברים

מרצים שונים
עמ' 6

כסף ישראלי
מתן חודורוב

עמ' 7

עשור לאחר "האביב הערבי"
פרופ' עוזי רבי

עמ' 8

ישראל והמזרח התיכון
פרופ' עוזי רבי

עמ' 9

אקטואליה
ומזרח תיכון
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ראשי המל"ל ומערכת 
הביטחון מדברים

ימי חמישי 20:30-19:00, אולם רפפורט, שד' הנשיא 142, חיפה

מה הם אתגרי המחר של ישראל? האם ממשלת ישראל נערכת אליהם? והאם אתגרי היום 
דוחקים את אתגרי המחר? בכירי מערכת הבטחון יציגו את תמונת המצב האסטרטגית של 

ישראל, ואת הנעשה מאחורי הקלעים של גיבושה ומימושה, אם בכלל.

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
720 ש״ח הרשמה מוקדמת   680 ש״ח 

עד 17.9.20 
760 ש״ח 720 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(

  לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים.

ניהול משברים במצבי חירום   5.11.20
גיורא איילנד, בעבר  אלוף )במיל'(   

ראש המל"ל

אסטרטגיה  לאומי:  וחוסן  ביטחון    3.12.20
וקבלת החלטות בצמרת 

פרופ' עוזי ארד, בעבר ראש המל"ל   

הדוב הרוסי חזר למזה"ת: אתגרים   21.1.21
לביטחון הלאומי של ישראל

מחקר  עמיתת  סבטלובה,  קסניה    
בכירה במכון למדיניות ואסטרטגיה 

במרכז הבינתחומי, בעבר ח"כ

האנטישמיות החדשה: נגד ישראל,   4.2.21
נגד הציונות, ואנטישמיות קלאסית 
גיל,  ואקנין  סימה  )במיל'(  תא"ל   
בעבר הצנזורית הצבאית הראשית, 
ם  י א ש ו נ ל ד  ר ש מ ה ת  י ל " כ נ מ ו

אסטרטגיים והסברה

האומנם עולם חדש?   4.3.21
אלוף )במיל'( יעקב עמידרור, בעבר   

ראש המל"ל 

עקרונות המלחמה שבין המלחמות   22.4.21
פרופ' יעקב נגל, בעבר ראש המל"ל  

האופק המדיני עם הפלסטינים: בין   13.5.21
אנאפוליס לטראמפ 

ד"ר שאול אריאלי,  אל"מ )במיל'(   
מומחה לסכסוך הישראלי-פלסטיני

יחסי הדרג הצבאי והדרג המדיני  24.6.21
ח"כ אלוף )במיל'( עוזי דיין, בעבר   

ראש המל"ל
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של מי הצמיחה הזאת בכלל?    4.11.20
כלכליים  בנתונים  מתגאה  האוצר   
מעודדים, אולם חלקם הגדול מּונע 
עקב צריכה מופרזת וחובות תופחים 
של משקי הבית למוסדות הפיננסיים.

שערוריית הנדל"ן בישראל  25.11.20
רשויות המדינה הובילו לזינוק העצום   
במחירי הנדל"ן. מה הן דרכי הפעולה 
הנדרשות, ועד מתי צפויה להימשך 

המגמה בשוק?

ביטוח לא בטוח  9.12.20
תרגילים  נוקטות  הביטוח  חברות   
ושיטות מתוחכמות על מנת לגבות 
כמה שיותר מהלקוחות, ולמזער את 

הכיסוי הביטוחי בעת הצורך.

הבנקים ואנחנו  16.12.20
במערכת  המעטים  השחקנים   
גובים  בישראל  הריכוזית  הבנקאות 
שקלים  מיליארדי  בשנה  שנה  מדי 

מכיסי הציבור. 

כסף ישראלי 
על כלכלה, חברה, הון ושלטון

מתן חודורוב, כתב לענייני כלכלה, ערוץ 13 

ימי רביעי 12:30-11:00, סינמטק חיפה, שד' הנשיא 142, חיפה

בקורס זה נשמע סקירה רחבה של הכלכלה הישראלית במאה ה-21, אחרי ההפרטות והמעבר 
לכלכלה קפיטליסטית: עוולות ושחיתויות, ביטוחים פרטיים, פנסיה וחסכונות, וכיצד ניתן להתמודד 

עם כל אלו.

* ייתכנו שינויים בנושאי המפגשים לאור ההתפתחויות הכלכליות עקב מגיפת הקורונה. 

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

עד 17.9.20 
735 ש״ח 695 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(

  לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים.

סמסטר א

הבריאות  של  ההפרטה  מגיפת   30.12.20
הציבורית

רפואה בתשלום, הנתמכת בביטוחים   
את  בהדרגה  מחליפה  פרטיים, 
הממשלתית  השירותים  אספקת 

בתחום זה.

זהירות, נוכלים   6.1.21
מנדל״ן, דרך רכב, ועד הקמת עסקים   
הציבור  את  לעקוץ  מצליחים  כך   -
להתגונן  ניתן  כיצד  מרמה.  במעשי 

מפני זה?

מתי נצא לפנסיה?  20.1.21
עם העלייה בתוחלת החיים ורצונם   
של אנשים בגיל הגמלאות להמשיך 
לעבוד נוצרת מתיחות בשוק העבודה 
צעירים  בין  לגברים,  נשים  בין 
לבן  צווארון  עובדי  ובין  למבוגרים 

וצווארון כחול. 

לא רק תספורות  27.1.21
לציבור,  חובות  משמיטת  חוץ   
נוספים  תרגילים  יזמו  הטייקונים 
מקופות  עתק  סכומי  להוציא  כדי 
החברות שבהן השקענו. איך עבדה 

השיטה, וכמה הפסדנו?
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עשור לאחר "האביב הערבי"
פרופ' עוזי רבי, ראש מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב

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

במלאות עשור ל"האביב הערבי" נתחקה אחר המתרחש כיום בחברות הערביות במזרח התיכון, 
ונשרטט את הדינמיקה הייחודית לכל אחת מהן. נעמוד גם על שינויי התפיסה שכפו עליהן חילופי 
המשמרות בין מעצמות, קיומה של אוכלוסייה צעירה בעלת אוריינות דיגיטלית, והצורך להתמודד 

עם קשיים כלכליים-חברתיים בעולם רווי אי-ודאות.

סמסטר א
תימן העצובה  10.1.21

הכל  מלחמת  מתנהלת  זו  במדינה   
בכל, ומה שמתרחש בתימן משליך 

על הזירה.
 

לוב, בין בנגאזי לטריפולי  
ממשלות,  שתי  בלוב  מושלות  כיום   
בה  ונפוצות  ובטריפולי,  בבנגאזי 
במקביל  וסמים.  נשק  הברחות 
פליטים  המוני  בשטחה  עוברים 

הנוהרים לאירופה. 
  

סעודיה, מונרכיה מתגוננת ויוזמות   14.2.21
חדשות

תחת שרביטו של יורש העצר, מוחמד   
בן סלמאן, עושה סעודיה את דרכה 

אל המאה ה-21. 
 

  ישראל ו"האביב הערבי"
עשור לאחר "האביב הערבי", המזרח   
התיכון שונה תכלית שינוי לעומת מה 
צריכה  איך   ה-20.  במאה  שהכרנו 

ישראל להיערך נוכח מציאות זו.

והיה בתום עשור  22.11.20
ניתן  הערבי"  ל"האביב  עשור  בתום   
לומר שהשתנו פניו של האזור באופן 

המחייב התייחסות מחודשת. 
 

מצרים, שובם של הפרעונים  
דיאלוג  מנהל  הנוכחי  המשטר   
מחודש עם ההיסטוריה ועם תרבותה 

העשירה של מצרים.
 

סוריה, פניה של מציאות חדשה  6.12.20
קווי המיתאר של הטלטלה בסוריה,   
התיכון,  במזרח  המשמרות  חילופי 
להיערך  ישראל  צריכה  וכיצד 

למציאות החדשה.
  

עיראק, החלום ושברו  
הפכו  האחרונים  העשורים  אירועי   
ובתוך  חורבות,  לעיי  עיראק  את 
הכאוס מתחוללת בה מלחמת עדות 

ושבטים, סונה נגד שיעה ועוד. 

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
710 ש״ח הרשמה מוקדמת   675 ש״ח 

עד 17.9.20 
750 ש״ח 710 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(

  לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים.
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תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
710 ש״ח הרשמה מוקדמת   675 ש״ח 

עד 17.9.20 
750 ש״ח 710 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(

  לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים.

ישראל והמזרח התיכון 
היפוך היוצרות

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

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

עבור ישראל שימש "האביב הערבי" קו פרשת מים בכל האמור ביחסי הגומלין שלה עם מדינות 
המזרח התיכון. השינוי הדרמטי שכפתה תהפוכה זו על מערכי המדינות והחברות באזורנו, ועל 

המערכת הגיאופוליטית כולה, יצר אצלנו סדרי עדיפויות חדשים. 

לאחר  עשור   – משתנות  משוואות   14.3.21
התיכון  המזרח  הערבי",  "האביב 
שהכרנו  מזה  שינוי  תכלית  שונה 

במאה ה-20. 

 – סולימאני  לאחר  ואיראן  ישראל   
לישראל,  איראן  שמציבה  האתגר 
חדירתה של איראן למדינות ערביות, 

ואיך נערכים מול כל זה.
  

משהיא  יותר   – המאה"  "תוכנית   4.4.21
המאה  תוכנית  שלום,  תוכנית 
השינוי  את  הְמַשקפת  מרָאה  היא 
המתחולל במזרח התיכון, היא פרו-

ישראלית ומרחיקת לכת. 

ומלחמות  חדשה  אנטישמיות   
ישראל  על  ה-21,  במאה   – תודעה 
להתמודד עם האנטישמיות החדשה, 

ועם מופעי ה-BDS למיניהם.
 

יחסי   – המפרץ  ומדינות  ישראל   9.5.21
הגומלין בין ישראל למדינות המפרץ 
את  היטב  ְמַשקפים  כיום  הערביות 

תמונת השינוי במזרח התיכון. 
 

הרכב מעצמתי חדש – רוסיה בנתה   
לעצמה מעמד דומיננטי נוכח נסיגת 
ובאזורנו  מסוריה,  הברית  ארצות 

מתהווה מבנה גיאופוליטי חדש.
  

התיכון  כשהמזרח   - החדש  הכיוון   13.6.21
ההכרה  מתחזקת  במשבר,  מצוי 
פעולה  ושיתוף  תיכונית,  ים  שזהות 
עם מדינות כמו יוון, קפריסין, מצרים 

ומרוקו, הם צו השעה.

ישראל והמזרח התיכון, לאן מכאן –   
נוכחותה של רוסיה במבואות המזרח 
התיכון, העימות האמריקאי-איראני, 
אזוריות,  שחקניות  של  התנהלותן 
והיערכותה של ישראל מול כל אלה.

סמסטר ב

 20%
הנחה
בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם | אין כפל הנחות

 20%
הנחה
בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם | אין כפל הנחות



אלון קליבנוב

עופר אדרת

היסטוריה, יהדות
וספרות

פרופ'
חיים באר

בלהה בן אליהו

שלי אשכולי



70 שנות משפט ישראלי
עופר אדרת

עמ' 12

ההכרעות שעשו היסטוריה
עופר אדרת

עמ' 13

גרמניה
אלון קליבנוב

עמ' 14

מאה שנות סיפורת עברית
פרופ' חיים באר

עמ' 15

דפדוף באלבום
בלהה בן אליהו

עמ' 16

גיבורות התנ"ך
שלי אשכולי

עמ' 19

היסטוריה, יהדות
וספרות
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70 שנות משפט ישראלי
חוקים ופסקי דין שעשו היסטוריה

עופר אדרת, כתב "הארץ" לענייני היסטוריה

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

בסדרת הרצאות זו נדון בחוקים, בפסקי דין ובהחלטות משפטיות אשר התקבלו בישראל במהלך 
יותר מ-70 שנותיה, נכנסו לספרי ההיסטוריה, והטביעו חותם על החברה הישראלית. ניתן דוגמאות 

מכל עשור ומתחומים שונים ומגוונים. 

ר  ת ת ס מ ש ם  י ה ד מ ה ר  ו פ י ס ה  2.11.20
מאחורי החוק לעשיית דין בנאצים 

ובעוזריהם
מי היו הראשונים שנעצרו בגינו  

איך קיבלו בבת אחת 95% מתושבי   9.11.20
המדינה אזרחות ב-1952? 

מי קבע מי הוא אזרח ומי לא?  

נדרש  המשפט  כשבית  קרה  מה   16.11.20
לקבוע מי הוא יהודי

עד  עלינו  משפיעה  ההחלטה  איך   
היום? עיון מחודש בפרשה הנשכחת 

של האח דניאל רופאייזן

כצנזור  משמש  המשפט  כשבית   23.11.20
לענייני תרבות 

צינזור  סביב  המשפטי  הדיון  על   
המחזה "מלכת האמבטיה" של חנוך 

לוין

לזכות  העיתונות  חופש  בין  מה   30.11.20
להגנה על השם הטוב? 

השמירה  ככלב  חופשית  תקשורת   
על  פיקוח  מול  הדמוקרטיה  על 

התקשורת כדי להגן על הפרט

"מיידלע כבר לא סורגת"   7.12.20
לר  מי ס  אלי פרשת  ת  בעקבו  
והתערבות בית המשפט בגיוס נשים 

לתפקידי לוחמה בצה"ל

בבתי  זכויות  יש  לפלסטינים  גם   11.1.21
המשפט הישראליים 

מאיר  של  המכונן  מאמרו  בעקבות   
לממשלה  המשפטי  היועץ  שמגר, 

שהפך לנשיא בית המשפט העליון

עלמה או גבירה?   18.1.21
כיצד זמרת אירופאית ורוקח ישראלי   
הנישואים  ברישום  לשינוי  הובילו 

בישראל

סמסטר א

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

עד 17.9.20 
735 ש״ח 695 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(

  לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים.



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

ההכרעות שעשו היסטוריה
ישראל 2020-1948

עופר אדרת, כתב "הארץ" לענייני היסטוריה

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

בסדרת הרצאות זו נדון בהחלטות שונות שקיבלו ממשלות ישראל מקּום המדינה עד ימינו, ונבחן 
איך הן השפיעו, לרעה או לטובה, על חיינו; מה היו האינטרסים מאחורי קבלתן; מתי התלבטו ומתי 

היה קל יותר לאשר אותן; ומה אפשר ללמוד מאופן קבלת ההחלטות לגבי העתיד. 

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

עד 17.9.20 
735 ש״ח 695 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(

  לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים.

אנו מכריזים בזאת  1.3.21
ההחלטה  של  הקלעים  מאחורי    
המדינה,  הקמת  על  הגורלית 

שהתקבלה ברוב זעום.

ם  ע ה  מ ו  ? ם ת ו נ מ ו א ם  ת ר ו ת  8.3.21
נאמנותם?

חרדים  גיוס  בדבר  ההחלטה  על    
לצה"ל, מאז ועד היום.

"הר הבית בידינו"   15.3.21
ירושלים אחרי  כיצד השתנו גבולות   

.1967

מי נתן את ההוראה?   22.3.21
על ניסיון החיסול של חאלד משעל   

בירדן, ואיך השתבשו הדברים.

המים עדיין סוערים  12.4.21
את  להטביע  גוריון  בן  החליט  איך   

"אלטלנה"?

האם התקבלה החלטה מסודרת על   19.4.21
הקמת ההתנחלויות?

ארכיון  למסמכי  מסקרנת  הצצה   
המדינה מגלה שטמונות בהם כמה 

הפתעות.

הסכם השילומים   26.4.21
כדי  לגרמנים  סלחנו  והאם  כיצד   

לבנות את המדינה?

מי החליט להקים את הכור הגרעיני   10.5.21
בדימונה, ואיפה זה כתוב? 

לפי מקורות זרים.  

סמסטר ב

 20%
הנחה
בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם | אין כפל הנחות

 20%
הנחה
בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם | אין כפל הנחות



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

גרמניה
מלותר ועד מרקל     

אלון קליבנוב, היסטוריון, מומחה לתרבות המערב

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

"על הגרמאנים", חיבורו של טאקיטוס, הוליד מונח פוליטי ולאומי. העם )או קבוצת עממים(, אשר 
הצליח להדוף את הרומאים, חווה סדרת טלטלות אתניות, תרבותיות ולשוניות עם פלישת שבטים 
גותיים לאזורי מחייתו. כך, כבר בימי הביניים התפצל מרכז אירופה למאות רבות של יישויות פוליטיות, 
והאנשים שחיו שם היו עשויים להיות סקרנים, חקרנים ותאבי דעת כפאוסט, עתירי ידע ובקיאים 
במוסיקה כד"ר פאוסטוס, או שטניים כמפיסטופלס. אין עוד עמים עתירי-סתירות כמו העמים 
רובוטית  יעילות  מול  קיצוני  אינדיבידואליזם  נוקשה,  לותרניזם  מול  נלהבת  קתוליות  הגרמניים: 

חסרת דמיון, ועומק תרבותי מדהים מול שטניות חסרת-גבולות. האם ניתן לפתור את החידה?

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

עד 17.9.20 
735 ש״ח 695 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(

סמסטר ב
"כאן עומד אני, אינני יכול אחרת!" - מרטין    0

לותר והרפורמציה
את  יבחר  כבר  אלוהים  כולם,  את  "ִהרגו    0

אנשיו" - מלחמות הדת 
"צבא שיש לו מדינה" - עלייתה של פרוסיה   0

משיץ ועד באך - הבארוק    0

"פריץ הזקן" - פרידריך הגדול    0

מגתה ועד קאנט - ענקי עידן האורות   0

 - פרידריך  דויד  קספאר  ועד  מוובר    0

הרומנטיקה הגרמנית
נפוליאון ולידתה של הלאומיות הגרמנית   0

של  המאה   - ביסמארק  עד  ממטרניך    0

המדינאים
השבר הגדול - מלחמת העולם הראשונה   0

רפובליקת ויימאר - בין שני קטבים   0

שלטונו של מפיסטופלס - הרייך השלישי   0

והנס  הקרה  המלחמה   - ברלינאי"  "אני    0

הכלכלי
מאיחוד גרמניה עד אנגלה מרקל    0

מועדי המפגשים
  6.5.21  |  29.4.21  |  22.4.21  |  25.3.21  |  18.3.21

    3.6.21 | 27.5.21 | 20.5.21
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תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
695 ש״ח הרשמה מוקדמת   660 ש״ח 

עד 17.9.20 
735 ש״ח 695 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(

  לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים.

מאה שנות סיפורת עברית 
הסופר חיים באר, פרופ' )אמריטוס( לספרות עברית, אוניברסיטת בן גוריון

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

בסדרה זו 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 8 יצירות 
מופת של גדולי היוצרים והיוצרות העבריים, יצירות שהיו לאבני דרך בתולדות התרבות הישראלית. 

י.ח. ברנר, "עוולה"   2.11.20
המעמידה  נוקבת,  מוסרית  שאלה   
אדם  בני  של  יושרם  את  במבחן 
אשר רואים עצמם כאליטה, נבחנת 
באכזריות וללא כל אבק של חמלה 
בסיפור קצר זה, המתרחש בסערת 

מלחמת העולם הראשונה. 

דבורה בארון, "גניזה"    16.11.20
מאת  שם  אותו  בעלי  סיפורים  שני   
הראשונה  הפמיניסטית  הסופרת 
בספרות העברית, המתבוננת משתי 
נקודות תצפית וממרחק של עשרות 
שנים בשאלת מעמדה של האישה 

בחברה היהודית המסורתית.

חיים הזז, "הדרשה"    30.11.20
הטקסט של אחד הסופרים היהודים   
החשובים במאה ה-20 עוסק בטיבה 
היהודית,  ההיסטוריה  של  האמיתי 
לכך,  התכוון  שהסופר  בלי  ושימש, 
כאחד הזרזים המשמעותיים להקמת 
של  בראשותו  הכנענית  התנועה 

המשורר יונתן רטוש.

ס. יזהר, "חבקוק"    28.12.20
"ימי  הגדול,  האפוס  של  מחברם   
ואמן  חיזעה",  "חירבת  ושל  צקלג", 
הלשון העברית, מגולל בנימה לירית 
סיפור חניכה שבמרכזו הגילוי העצמי 

וכוחה של המוסיקה. 

משה שמיר, "על סוסו בשבת"   25.1.21
לכאורה זהו סיפורו של "אחר", הלא   
הוא התנא החוטא אלישע בן אבויה, 
מי ש"קיצץ בנטיעות", אך למעשה 
זהו סיפורו של אינדיבידואל, בן דמותו 
של המספר, שהקיבוץ שהיה חבר בו 

מקיא אותו החוצה.

אהרן מגד, "איש יהודי"    22.3.21
באהבה אין קץ משרטט מחברו של   
"החי על המת" את דיוקנו של אביו, 
משה דוד גרינברג, שראשי התיבות 
מגד,  השם  את  מרכיבים  שמו  של 

מורה נערץ ודמות מופת. 

חנוך ברטוב, "קריאה עיוורת"    12.4.21
של  מחברו  צר  וביושר  באהבה   
"פצעי בגרות" את דמותה של אמו 
האוהבת, אך עומדת תוהה ותמהה 
אל מול עולמו של בנה הסופר ואל 

מול יצירתו.

עמליה כהנא כרמון, "נעימה ששון    14.6.21
כותבת שירים" 

בעלת  מאת  מרגשת  לירית  יצירה   
על  המספרת  אחת",  "בכפיפה 
מאוהבת  אשר  נערה  של  עולמה 

במורה שלה וכותבת לו שירים. 
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דפדוף באלבום
על משפחה, אהבה ועוד בספרות העברית

בלהה בן-אליהו, מרצה לספרות במכון "כרם" בירושלים, מכללת דוד ילין ומכללת 
אפרתה

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

בקורס זה נעסוק במסע חייו של האדם, מילדות ונעורים ועד לבגרות וזיקנה. נדון ברקמה העדינה 
של קשרי משפחה. ננוע בין קירבה למרחק, בין אחדות לנפרדות, ונפגוש באהבה וברגשות נוספים. 
על כל אלה נקרא בשירה ובסיפורת מאת שאול טשרניחובסקי, אגי משעול, יונה וולך, עמוס עוז, 

חיים באר, מאיר שלו ואחרים.

"אני מאמין ששום אדם אינו הוא עצמו בלבד, שהוא כל אבותיו וכל הרקע שלו וכל הלב האנושי 
כולו כשהם מכונסים בראש של סיכה" )ויליאם פוקנר(

"שתלתם ניגונים בי"   9.11.20
על העבר הנוכח בהווה )יהודית הנדל,   
אהרון אפלפלד, חמוטל בר-יוסף, דן 

פגיס ואחרים(

בין שורשים לכנפיים   23.11.20
על קירבה ומרחק בין הורים לילדים   
)איציק מאנגער,מרים ילן שטקליס, 

יונה וולך, חוה פנחס כהן ואחרים(

"אותו הים" - מאת עמוס עוז    7.12.20

"סיפור על אהבה וחושך"    21.12.20
מאת עמוס עוז

הצחוק והבכי  4.1.21
קריאה ב"הדבר היה ככה" מאת מאיר   

שלו.

ביקור בית   11.1.21
חיים  מאת  "חבלים"  ברומן  קריאה   

באר, ובשירי אגי משעול

קולה של אמא  18.1.21
קריאה ביצירת דוד גרוסמן  

"חתונתה של אלקה"   1.3.21
מאת שאול טשרניחובסקי  

סמסטר א

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
710 ש״ח הרשמה מוקדמת   675 ש״ח 

עד 17.9.20 
750 ש״ח 710 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(

  לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים.
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דפדוף באלבום
על קשרי משפחה בספרות העברית

בלהה בן-אליהו, מרצה לספרות במכון "כרם" בירושלים, מכללת דוד ילין ומכללת 
אפרתה

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

בקורס זה נעסוק במסע חייו של האדם, מילדות ונעורים ועד לבגרות וזיקנה. נדון ברקמה העדינה 
של קשרי משפחה. ננוע בין קירבה למרחק, בין אחדות לנפרדות, ונפגוש באהבה וברגשות נוספים. 
על כל אלה נקרא בשירה ובסיפורת מאת ח"נ ביאליק ,שאול טשרניחובסקי, אגי משעול, יונה וולך, 

עמוס עוז, חיים באר, מאיר שלו ואחרים.

ש"י עגנון  15.3.21
העז"  )"מעשה  והשיבה  היציאה   

ו"לבית אבא"(

"אל נא היום עם בתי הצוחקת"   29.3.21
נתן אלתרמן ותרצה אתר  

נומי נומי ילדתי   19.4.21
על אבות ובנות ביצירת דליה רביקוביץ   

ונורית זרחי

"אמי אפתה לי את כל העולם"  26.4.21
יהודה  ביצירת  משפחה  קשרי  על   

עמיחי

תמונות מחיי נישואין   3.5.21
מאת  שיינדל  ושיינה  מנדל  מנחם   

שלום עליכם

בין אבידה למציאה  17.5.21
"המטפחת" מאת ש"י עגנון  

"הכניסיני תחת כנפיך"   31.5.21
על דמות האם ביצירת ח"נ ביאליק  

הספרדי  הזמן  אחר  "בחיפוש   21.6.21
האבוד"

א.ב. יהושע  

סמסטר ב

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
710 ש״ח הרשמה מוקדמת   675 ש״ח 

עד 17.9.20 
750 ש״ח 710 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(

  לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים.
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ה נ ת מ י  ר ב ו ש מ ם  י נ ה נ ו ם  י ר ב ח ם  י פ ר צ מ
ת ו ר ח ב ו מ ה ם  י ר פ ס ה ת  ו ת ש ר מ ת  ח א ל

עד גמר המלאי - ט.ל.ח

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

*שנרשם ללימודים באסכולות ולא למד בשנתיים האחרונות

לומדים עם חברים

לאחר שמילאתם את הפרטים, שלחו את הגלויה בדואר או צלמו ושלחו את התמונה 
לטל'  052-2528458
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גיבורות התנ"ך 
נשים שנשמטו מהתנ"ך

שלי אשכולי, חוקרת נשיות עברית בעולם העתיק, בעלת תואר שני במקרא ורקע 
עשיר בתרבות עברית והמזרח הקדום 

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

בקריאה בין השורות נחשוף את הסערות והעוצמה שליוו את הנשים, שייתכן כי סיפורן לא הגיע 
אלינו בדיוק כפי שהתרחש.

סמסטר ב

יעל, סיסרא, ומה שכמעט קרה   10.3.21
להתערב  צאן  רועת  דוחף  מה   
הייתה  מי  אחר?  עם  של  במלחמה 
בקואליציית הנשים הראשונה?  ומה 

הקשר לשלטון שאנו מכירים כיום?

ציפורה   24.3.21
על אישה ומסע שכמעט והיה - מה   
קורה לעם שמנהיגה אותו אישה? מי 
הייתה "ראשת הממשלה" הראשונה 
שלנו? ואיך היו נראים חיינו אילו לא 

השארנו אותה במידבר?

אשת לוט מביטה עד ְּכלֹות   28.4.21
מדוע מתיישבת משפחתה של אשת   
החטא  מה  סדום?  הר  לרגלי  לוט 
החמור שהיא אשמה בו? והאם היה 
שם לאישה הניצבת בדרך עד היום?

בממלכת  הכס"  "משחקי  עתליה:   5.5.21
יהודה

בסתר,  שגדל  ילד  הבנים,  רצח    
בגידה ומרד – כל האמצעים כשרים. 
בירושלים  לעשות  ניסתה  מה 
המלכה יוצאת הדופן,  והאם כל מה 

שמספרים עליה הוא אמת?

תמר ויהודה: הזוג המושלם מעמק   19.5.21
עדולם 

מה מביא אדם לוותר על כל הישגיו?   
כיצד הופך גבר למנהיג? ומה רצתה 

תמר מהאיש שעצר את חייה?

אברהם, הגר והאוהל במידבר  2.6.21
לחזור  צעירה  לאישה  גורם  מה   
הכוח  מהו  בה?  שהתעמרה  מי  אל 
עושים  ומה  מאהבה?  יותר  שחזק 
כשהתדמית נסדקת ומותירה אותנו 

חשופים?

מלכת שבא: סיפור על אהבה  16.6.21
המלכה  את  לירושלים  מביא  מה   
שהיא  הסוד  מה  בתבל?  הגדולה 
בעל  המלך  מתאהב  ומדוע  מגלה, 

אלף הנשים דווקא באישה זו? 

בעלת האוב – האישה שאסור לאהוב  30.6.21
בכנען  המכשפות  לציד  אחראי  מי   
ומדוע יצא למשימה? מי האחת שלא 
הצליחו לתפוס? ומה מתגלה בלילה 

האחרון לחייו של המלך?
תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   

695 ש״ח הרשמה מוקדמת   660 ש״ח 
עד 17.9.20 

735 ש״ח 695 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(

עד גמר המלאי - ט.ל.ח  לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים.



ד"ר 
מוטי זעירא

מיטל טרבלסי

דוד איבגי

אמנויות וחברה

 20%
הנחה
בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם | אין כפל הנחות

 20%
הנחה
בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם | אין כפל הנחות

 
גיל שוחט



עוצמה והעצמה באמנות 
המוסיקה

גיל שוחט
עמ' 22

"בוא שיר עברי"
מיטל טרבלסי וד"ר מוטי זעירא

עמ' 24

המאה ה־20 באמנות
דוד איבגי

עמ' 26

הזהו אדם?
דוד איבגי

עמ' 27

מועדון טרום־בכורה 
בקולנוע

מרצים שונים
עמ' 28

אמנויות וחברה
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עוצמה והעצמה באמנות 
המוסיקה

המוסיקה כמקור כוח לאורך ההיסטוריה
גיל שוחט: ניהול אמנותי, מרצה, עורך ופסנתרן

ימי שישי 12:00-10:30, אולם רפפורט, שד' הנשיא 142, חיפה

בכוחה של המוסיקה לעורר התעלות הנפש ולחולל העצמה קולקטיבית. לאורך ההיסטוריה 
הייתה המוסיקה מקור השראה ומעיין אנרגיה. תוכנית זו נבנתה כמו יצירת אמנות מעצימה 

עבור מאזיניה. בקורס זה נעסוק בפרקים מההיסטוריה העולמית, נאזין ליצירות מופת, ננתח 
אותן, ונשמע על הקשר בינן לבין תמורות היסטוריות שהובילו את האדם לא רק ליציאה 

ממשבר, אלא גם לשיאים חדשים, וכן על שלושה פרקים מחייהם האישיים של מוצרט, בטהובן 
וברהמס.

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

עד 17.9.20 
790 ש״ח 750 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית. 
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(

לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים.

מהאינקוויזיציה עד הרפורמציה  6.11.20
אמנית אורחת: הילה באג׳יו, סופרן  

הנדל: האריה "צהלי בת ציון" מתוך   
"משיח", באך: האריה "רחם עלינו" 
מוצרט:  פסיון",  "מתיאוס  מתוך 
מנדלסון:   ,Exsultate, Jubilate

סימפוניה מס' 5 )"הרפורמציה"(

מוצרט, גאונות והרס עצמי  11.12.20
אמנית אורחת: קרן הדר, סופרן  

"דון  האופרה  מתוך  אריות  מוצרט:   
האופרה  מתוך  אריות  ג׳ובאני", 
נושא  רקוויאם,  כולן",  עושות  "כך 
ווריאציות בלה מז׳ור, סימפוניה מס׳ 

40 בסול מינור

ן  ו א י ל ו פ נ ד  ע ו ה  נ י ט ו י ל י ג ה מ  15.1.21
השוויון  החירות,  של  המוסיקה   -

והאחווה
ג׳ורדאנו: האופרה "אנדריאה ֶשְנֶייה",   
של  "דיאלוגים  האופרה  פולנק: 

הכרמליטיות"
צ'ייקובסקי: הפתיחה 1812, בטהובן:   
מז׳ור  במול  במי   3 מס׳  סימפוניה 

)"ארואיקה"(

בטהובן, הבודד האלטרואיסט  5.2.21
ל"קוריולנוס",  הפתיחה  בטהובן:   
סונטה מס׳ 1 בפה מינור, קונצ'רטו 
מס' 4 לפסנתר בסול מינור, הסונטה 

הפאתטית בדו מינור לפסנתר
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תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
750 ש״ח הרשמה מוקדמת   710 ש״ח 

עד 17.9.20 
790 ש״ח 750 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(

  לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים.

גריבלדי ועידן הלאומיות  5.3.21
אורח: אורן נהרי, עיתונאי וסופר  

סמטנה: "וולטבה", יאנצ'ק: האופרה   
לפסנתר  קונצ׳רטו  גריג:  "ינופה", 
בלה מינור, סיבליוס: קונצ׳רטו לכינור, 
ורדי:   ,4 צ'ייקובסקי: סימפוניה מס' 

האופרה "ריגולטו"

המוסיקה של הדיקטטורים – נצחון    30.4.21
הרוח מתוך התופת

 ,5 מס׳  סימפוניה  יב:  פרוקופי  
שוסטקוביץ': סונטה לוויולה ופסנתר, 
סימפוניה מס׳ 7 )"לנינגרד"(, שוחט: 
סימפוניה גרמנית )על פי שירי אלזה 
"רקוויאם  בריטן:  שילר(,  לסקר 

מלחמה"

עצבות, התעלות ואובססיה –   14.5.21
מאהבה לא-ממומשת ליצירות 

נשגבות
אמנים אורחים: מיכל בית הלחמי,   

קלרנית והלל צורי, צ׳לו
ברהמס: סימפוניה מס׳ 4, שלישיית   

קלרנית, צ׳לו ופסנתר

מלינקולן עד מרטין לותר קינג  18.6.21
אמן אורח: איתן מכטינגר, בריטון  

ופסנתר  ארתור פוט: סונטה לכינור   
ודואטים  אריות  גרשווין:   ,20 אופוס 
 , ובס" י  רג "פו האופרה  ך  מתו
"אמריקאי בפאריס", קול פורטר, ריי 
צ'ארלס ודיוק אלינגטון: קטעי ג'אז 

ובלוז , ביונסה: "פורמיישן"



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

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

עד 17.9.20 
770 ש״ח 730 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(

  לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים.

"בוא שיר עברי"
כלות וחתני פרס ישראל לזמר עברי

עורך ומספר: ד"ר מוטי זעירא. שירה: מיטל טרבלסי. נגינה ושירה: תומר קלינג

ימי חמישי 20:30-19:00, אולם רפפורט, שד' הנשיא 142, חיפה

פרס ישראל לזמר עברי מוענק ליוצרות וליוצרים שתרומתם לתרבות הישראלית ייחודית ורבת-
השפעה. בסדרה זו נתוודע לסיפור חייהם ויצירתם של חלק מהם במסגרת מסע תרבותי מרגש, 

המשלב שירה ודיבור, ניגון ומחשבה, תוך האזנה דרוכה למילים ולצלילים. 

"הם כולם בזמר הזה!"   12.11.20
סשה ארגוב נולד בפרוץ מלחמת    

העולם הראשונה ברוסיה. הוא היה  
אחד המלחינים האהובים והמזוהים 

ביותר עם מיטב הזמר העברי.

"אל נא תאמר לי שלום"   10.12.20
יפה ירקוני זכתה לתהילה כ"זמרת   
הרבה  הייתה  היא  אך  המלחמות", 
יותר מזה: רקדנית מוכשרת, מבצעת 

מחוננת ואשת קריירה בינלאומית. 

"לשיר, ילדה, לשיר"   7.1.21
ברומניה,  פלא  ילד  היה  זלצר  דובי   
מחבר מחונן של מוסיקה קלאסית 
הגדול  העולם  איש  זמר,  ומחזות 

שבעיקר אהב את ביתו ביפו.

"עדיין כאן!"   18.2.21
מתימן,  הילדה  דמארי,  שושנה   
הפכה לקול המזוהה ביותר עם ארץ-
ייחודי,  קול  בעלת  הייתה  ישראל, 
וגם דמות ציבורית שחייה הפרטיים 

הוצנעו תמיד מעין הציבור.

"עגלת חיי העמוסה"   11.3.21
הקיפה  אורלנד  יעקב  של  יצירתו   
את חיינו כאן טרם הקמת המדינה. 
נתוודע לחברויותיו, לאהבותיו, לשיריו 

ולפזמוניו.

"ריח ים ורוח סתיו"   29.4.21
משה וילנסקי, העולה החדש מפולין,   
של  הבית  למלחין  בן-לילה  הפך 
ו"לי-לה-לו",  "המטאטא"  תיאטרוני 
והיה  הנח"ל,  ללהקת  לחנים  כתב 

עובד מסור ב"קול ישראל". 

"נועה נולדה בשדה"   6.5.21
נעמי שמר, הילדה היחפה שהילכה   
לשון  בעלת  הייתה  כנרת,  בשדות 
והצליחה  וחוש הומור מושחז,  חדה 
להוציא מן העברית את היופי הפיוטי.

"הן אפשר"   10.6.21
חיים חפר, עיתונאי, פובליציסט, איש   
ודעתן, היה הכותב המזוהה  מעורב 
ביותר עם הפלמ"ח, ויחד עם דן בן-
אמוץ המציא את דמותו של הצבר 

הישראלי בתרבות.

עד גמר המלאי - ט.ל.ח

לאחר שמילאתם את הפרטים, שלחו את הגלויה בדואר או צלמו ושלחו את התמונה 
לטל'  052-2528458
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ה נ ת מ י  ר ב ו ש מ ם  י נ ה נ ו ם  י ר ב ח ם  י פ ר צ מ
ת ו ר ח ב ו מ ה ם  י ר פ ס ה ת  ו ת ש ר מ ת  ח א ל

עד גמר המלאי - ט.ל.ח

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

*שנרשם ללימודים באסכולות ולא למד בשנתיים האחרונות

לומדים עם חברים

לאחר שמילאתם את הפרטים, שלחו את הגלויה בדואר או צלמו ושלחו את התמונה 
לטל'  052-2528458
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סמסטר א

המאה ה־20 באמנות
העתיד שהיה – זרמים ותנועות

דוד איבגי, אוצר 
      

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

העשורים הראשונים של המאה ה־20 נשאו בחובם הבטחות גדולות לעידן החדש. בסדרה זו נבחן 
את התנועות, המגמות והיוצרים המרכזיים שפעלו בתקופה סוערת זו. 

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
710 ש״ח הרשמה מוקדמת   675 ש״ח 

עד 17.9.20 
750 ש״ח 710 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(

 לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים.

הרוסית  האמנות   - רוסי  אוונגארד   13.11.20
סגנונות  של  רחבה  קשת  פיתחה 

חדשניים.

נות  ו רעי  – קונסטרוקטיביזם   27.11.20
אמנות  הולידו  הרוסית  המהפכה 
אשר  ומתקדמת,  חדשה  חברתית 
של  ביצירותיהם  ביטוי  לידי  באה 
ואחרים,  גאבו  נאום   , ן טאטלי
והשפיעה רבות על תרבות המערב.

באוהאוס – בית ספר לאמנות שנוסד   11.12.20
תפיסת  את  מחדש  עיצב  בגרמניה 
בחברה  ותפקידם  האמן,  האמנות, 

המודרנית.

האיטלקית  האמנות   – הפוטוריזם   25.12.20
והבטיחה  העבר  מאבק  התנערה 

עולם חדש. 

הומור רציני – "הבה לא נהיה רציניים   1.1.21
מדי, פן נמות משיעמום", אמר מרסל 
דושאן, אולם אמנותו רחוקה מלהיות 

קלת דעת. 

"דאדא" – על רקע מלחמת העולם   15.1.21
מחאה  תנועות  קמו  הראשונה 

שביטאו סלידה מהמלחמה.

ממעמקים – התנועה הסוריאליסטית,   29.1.21
הציגה  ברטון,  אנדרה  ובראשה 

אלטרנטיבה למודרניזם. 

 – לרווחה"  עצומות  ים  ני "עי  12.2.21
רנה  של  הפיגורטיבי  הסוריאליזם 
מגריט ואחרים מצא עולם חדש של 

תכנים ומשמעויות בדימויי החלום.

 20%
הנחה
בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם | אין כפל הנחות

 20%
הנחה
בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם | אין כפל הנחות



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

הזהו אדם? 
דמותו של האדם לאחר המלחמה

דוד איבגי, אוצר 
      

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

האמנות המודרנית בין שתי מלחמות העולם בחנה את תפקידה ואת מקומה בזמנים של משבר 
אמון קשה באדם וביכולתו להתעלות מעל לחיה הרובצת לפתחו. אמנים ותנועות ביקשו לתאר 

את השבר, אך גם את התיקון שקיוו לו. 

המופשטים  ציוריו   – ריבוע  לי  צייר   12.3.21
עולם  הבטיחו  מונדריאן  פיט  של 
לעיצוב  כבסיס  טהורה  רוחניות  של 
הדה- תנועת  על  והחיים.  הסביבה 

סטיל ההולנדית בין המלחמות.

ל  ו ס י פ ה  –  " י פ ו ס נ י א ד  ו מ ע "  26.3.21
המינימליסטי בסדנתו של קונסטנטין 
ברנקוזי מגלה את כוחה של הצורה 
מתארת  שהיא  שככל  התמציתית, 

פחות כך היא אומרת יותר.

הפיסול במאה ה-20 – שפת הפיסול,    9.4.21
האדם,  דמות  על  נשענה  שעדיין 
המירקם,  של  כוחם  את  גילתה 
ההבעה.  לצורכי  וההגזמה  הפירוק 
זדקין  אוסיפ  אפשטיין,  ג'ייקוב  על 

ואחרים.

"אמא אדמה" – יצירתו של הנרי מור   23.4.21
המקום  אחר  החיפוש  את  מבטאת 
הבטוח, את החזרה אל הטבע כמקור 

שממנו הכל מתחיל.

ז'אק ליפשיץ – הפסל היהודי הביא    14.5.21
לידי ביטוי, באבן ובברונזה, את רוחה 
השבר  את  המודרנית,  האמנות  של 
הגדול בעקבות המלחמה, אך גם את 

ביטחונו ברוח האדם. 

ממגמות  כחלק   – שבאדם  החיה    28.5.21
ובחנו  אמנים  שבו  המודרני  הפיסול 
תבונה  בין  המורכבים  היחסים  את 
על  לחייתיות.  אנושיות  בין  ליצרים, 
יצירתם של מרינו מריני, לין צ'דוויק, 

ז'רמן רישייה ואחרים. 

סוף משחק – אלברטו ג'קומטי בחן    11.6.21
ואת  האדם,  של  השביר  קיומו  את 
המתלווה  והבידוד  הניכור  תחושת 

אליו.

"ֶגְרניָקה" – סיפורה של יצירה אחת    25.6.21
המקפלת בתוכה את כל הכאב והכוח 

של דור המלחמות.

סמסטר ב

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
710 ש״ח הרשמה מוקדמת   675 ש״ח 

עד 17.9.20 
750 ש״ח 710 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(

 לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים.
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מועדון 
טרום־בכורה בקולנוע
לראות את הסרטים לפני כולם עם הרצאות מומחים

חיפה מתחם yes plant, קניון "סינמול", שד' ההסתדרות 55, חיפה
ימי שני  21:00-18:00,  אולם  2

5.7.21  |  7.6.21  |  3.5.21  |  22.3.21  |  15.2.21  |  11.1.21  |  7.12.20  |  9.11.20

ימי שישי  13:00-10:00,  אולם  1
2.7.21  |  4.6.21  |  7.5.21  |  19.3.21  |  12.2.21  |  8.1.21  |  4.12.20  |  6.11.20

זכרון יעקב, קניון מול זכרון, אזור התעשייה המערבי
ימי שישי  13:00-10:00

9.7.21  |  11.6.21  |  21.5.21  |  9.4.21  |  19.2.21  |  22.1.21  |  25.12.20  |  13.11.20
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סדרת מפגשים חודשיים, שבה תצפו לפני כולם במיטב הסרטים 
בלוויית הרצאה של מומחה המעשירה את חוויית הצפייה.

יועץ אמנותי: יהודה סתיו, יועץ אמנויות ומבקר הקולנוע של "ידיעות אחרונות"

הסדרה מתקיימת גם בשלוחות נוספות: 
רעננה, כפר סבא, הרצליה

פרטים באתר אסכולות
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תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
720 ש״ח הרשמה מוקדמת   680 ש״ח 

עד 17.9.20 
760 ש״ח 720 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית.
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(

מידע על הסרט שיוקרן וההרצאה יישלח 
אליכם במייל ויעודכן באתר אסכולות כ-48 

שעות טרם המפגש.



ד"ר
בלתזר רועי תירוש

ד"ר
יוסי חלמיש

 20%
הנחה
בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם | אין כפל הנחות

 20%
הנחה
בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם | אין כפל הנחות

ד"ר 
תמי יגורי

ד"ר
קרן אור חן

ד"ר 
קרן בן יצחק

ד"ר
אנאבלה שקד



אושר אפשרי
מרצים שונים

עמ' 32

לישון על זה
ד"ר קרן אור חן

עמ' 33

המוח הגמיש
ד"ר יוסי חלמיש

עמ' 34

עד הקצה
ד"ר בלתזר רועי תירוש

עמ' 35

חקר המוח 
ופסיכולוגיה
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אושר אפשרי    
האם ניתן להשיג אותו וכיצד? 

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

ארבע מומחיות מתחומי ידע שונים תנסנה להתמודד עם אתגר האושר בתקופתנו המורכבת מזוויות 
מבט מגוונות. הסדרה תעסוק בשאלות הנוגעות לאושר האנושי תוך התייחסות למחקרים חדשים: 
מהו בעצם ערך האושר הנכסף? האם הוא בר השגה? כיצד מתמודד המוח עם יעד האושר? וכיצד 

אנו יכולים לעזור לעצמנו בנושא זה? 

איך להגביר רגשות חיוביים    4.11.20
חיוביים  רגשות  של  חשיבותם  מהי 
ואופטימיות? ומהי תרומתם לקבלת 
נפשית,  רווחה  שמקדמת  החלטות 
הגשמת משאלות, הצלחות, תפיסת 
שימחה  ותחושות  מאוזנת  עולם 

וסיפוק ממושכות?
ד"ר קרן אור חן, המרכז לפסיכולוגיה   

חיובית

המוח - מכונה ליצירת מציאות    18.11.20
כיצד נרקמת חוויה במוחנו? מה הם   

התנאים הדרושים להיווצרותה? 
בוגרת  יצחק,  בן  קרן  ד"ר  מרצה:   
באוניברסיטת  המוח  לחקר  המרכז 

בר אילן 

פחד ואומץ במוח האנושי   16.12.20
מרכזי האומץ וההתמודדות במוח הם   
המפתח לתחושת מסוגלות עצמית 

ורווחה נפשית.
המרכז  חן,  אור  קרן  ד"ר  מרצה:   

לפסיכולוגיה חיובית

מי רצה אושר ולא קיבל?    13.1.21
או  ראויה,  מטרה  הוא  אושר  האם   

שמא ציפייה כוזבת?
מרצה: ד"ר אנאבלה שקד, מייסדת   
ב”מכון  לפסיכותרפיה  הספר  בית 

אדלר”

משמעות היא האושר החדש  27.1.21
מה הם שלושת ממדי הרווחה אישית   

וכיצד לממשם.
מרצה: ד"ר אנאבלה שקד, מייסדת   
ב”מכון  לפסיכותרפיה  הספר  בית 

אדלר”

חשיבותה של הכרת תודה    10.2.21
הדרכים  שאחת  טוענים  מחקרים   
הנפשית  הרווחה  לחיזוק  היעילות 

והבין-אישית היא הכרת התודה.
המרכז  חן,  אור  קרן  ד"ר  מרצה:   

לפסיכולוגיה חיובית

חיים  מבטיח  עצמי  ביטחון  האם    17.2.21
מאושרים? 

עד כמה מותנה אושרי בערך עצמי?  
מרצה: ד"ר תמי יגורי, חוקרת ומרצה   

באוניברסיטת תל אביב

ירושה ומורשת   24.2.21
בשרשרת  כחוליה  עצמי  ראיית   

הדורות מצמיחה שלוות נפש.
מרצה: ד"ר תמי יגורי, חוקרת ומרצה   

באוניברסיטת תל אביב

סמסטר א

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

עד 17.9.20 
735 ש״ח 695 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(

  לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים.
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לישון על זה 
כיצד לישון טוב במצבי מצוקה ומשבר 

ד"ר קרן אור חן, המרכז לפסיכולוגיה חיובית

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

בחיינו יש מצבי מצוקה ומשבר שונים, ואנו נשמע על הקשר בין הגוף לנפש, ועל ההתמודדות עם 
מצבי הלחץ באמצעות תהליכי השינה. בחלקו הראשון של הקורס יוצגו תיאוריות שונות העוסקות 
במצבי מצוקה, משבר ולחץ, וכן השימוש במנגנוני הגנה וסגנונות התמודדות פרטניים וקולקטיביים. 
בחלק השני ייבחנו דרכי ההתמודדות באמצעות תהליכי השינה, ויוצגו תהליך השינה, מיפוי פסיכולוגי 

של טיפוסי שינה שונים, ודרכים לשיפור איכות השינה.

סמסטר ב
הקשר בין גוף לנפש   17.3.21 

ישנן מוטיבציות אשר מּונעות על ידי    
הקשר בין הגוף לנפש.

   
מהו לחץ נפשי    31.3.21 

סימנים  מקורות,  יש  נפשי  ללחץ   
ותסמינים. 

לחץ ומחלה   14.4.21
בריאות  על  לרעה  משפיע  לחץ   
הגוף, ועלול לגרור התפרצות מחלות 

אוטואימוניות והחמרתן. 

התמודדות עם מצבי לחץ   28.4.21
לעבור  יעים  המסי כלים  ישנם   

מהתגוננות להתמודדות.

בעיות שינה כמבטאות מצבי לחץ   19.5.21 
שינה  קשיי  ליצור  עלולות  חרדות   

וחסך בשינה.

תהליכי שינה   2.6.21
מהו מעגל השינה? מה הן התופעות   

המגדירות כל שלב בשינה? 

טיפים לשינה טובה יותר )חלק א'(   9.6.21
הקשר  תולדת  היא  השינה  איכות   
התזונה,  השפעת  לנפש,  הגוף  בין 
פעילות גופנית, וגורמים מסיחים כגון 

טלוויזיה, קריאה, ומוסיקה.

טיפים לשינה טובה יותר )חלק ב'(   16.6.21
נשמע על טיפוסי שינה, ועל הבניית   
איכות  את  המשפרים  תהליכים 

השינה.

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
710 ש״ח הרשמה מוקדמת   675 ש״ח 

עד 17.9.20 
750 ש״ח 710 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(

 לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים.
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המוח הגמיש
ד"ר יוסי חלמיש, רופא העוסק בחקר המוח          

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

בעשור האחרון התפתחו במהירות רבה הטכנולוגיות המאפשרות להבין טוב יותר את מבנה המוח 
ותיפקודו: אילו קישורים מתקיימים בין תאי העצב בו, וכיצד יכול המוח לעצב את עצמו מחדש בכל 
גיל באמצעות יצירת קשרים חדשים בין תאי עצב, וניתוק קשרים שכבר אינם רלבנטיים. במסגרת 
הקורס נשמע כיצד פועלות רשתות עצביות במוח המבטאות את המּודעּות, הריכוז, המוטיבציה, 
מצב הרוח, הזיכרון, האינטואיציה, השעון ביולוגי, ומרכיבי האישיות. נשמע גם על כלים מעשיים 

אשר מסייעים לשיפור היכולות הקוגניטיביות, היכולות המוטוריות והאיזון הגופני.

 – המוח  של  הפעולה  ערוצי   1.11.20
מלמעלה  המוח,  של  הפלסטיסיות 
למעלה,  מלמטה  לעומת  למטה 

ויישומים  של כוח הריכוז.

רגש, מצב רוח, והתנהגות – היכן הם   15.11.20
שוכנים במוח, ואילו כלים משמשים 

לשיפורם.

מוח ותנועה – אזורי התנועה במוח,   29.11.20
שיפור  המאפשרים  התנועה  וסוגי 

מקיף של כלל תיפקודי המוח. 

מוח בשר ודם – מרכיביו הבסיסיים   6.12.20
ועל  העצב,  תאי  הם  המוח  של 
יש להזינם  מנת שיתפקדו ביעילות 
כראוי. נשמע על עקרונות תזונתיים 

המשליכים על תיפקוד המוח.

העצביות  הרשתות   – ן  הזיכרו  20.12.20
ולאינטואיציה  לזיכרון  אחראיות 
ושליפה.  אחסון  קידוד,  באמצעות 
ישנם תרגילים המיועדים לשפר את 

הזיכרון הקיים.

על  כיום  ידוע  מה   – וחלימה  שינה   3.1.21
השינה  מהי  החלימה,  ועל  השינה 
חיונית  היא  ומדוע  האופטימלית, 

לבריאות הגוף והנפש. 

התמצאות אישית ומרחבית – ניווט,   17.1.21
ואישיות  אמפתיה,  הגוף,  תפיסת 
העצביים  במסלולים  כולם  כרוכים 

במוח, ואפשר לשפרם. 

מדיטציה,  מודרך,  דמיון  היפנוזה,   31.1.21
ומדע  פלצבו,  אפקט  ביופידבק, 
שיטות  כל  בין  מקשר  אחד  חוט   –
הטיפול הללו. נמחיש זאת באמצעות 

הדגמות ודוגמאות.

 20%
הנחה
בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם | אין כפל הנחות

 20%
הנחה
בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם | אין כפל הנחות

סמסטר א

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
710 ש״ח הרשמה מוקדמת   675 ש״ח 

עד 17.9.20 
750 ש״ח 710 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(

  לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים.
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עד הקצה
ד"ר בלתזר רועי תירוש, רופא ומרצה בתחום חקר המוח, משמש יועץ רפואי לחברות 

ביוטכנולוגיה

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

חוק מור קובע, שעוצמת המיחשוב תוכפל כל שנתיים בערך. כך, גם הידע שלנו מתרחב מאוד 
בכל שנה. אך קצב הגילויים מקדים את קצב הבנתנו. בתחום חקר המוח ובכל האמור בידע רפואי 
אמנם נפתרו חידות רבות, אך מיד צצו חידות חדשות. בסדרה זו נשמע על התודעה וההכרה, על 

השתבחות גנטית, ועל מּוסר ושאלות אתיות.

בקצה ההכרה  7.3.21
על דרגות הכרה שונות במוח, מֵערּות   

עד תרדמת

בקצה הגנטיקה   14.3.21
במחקר  והתחדשויות  חידושים  על   

ובטיפול

בקצה המוסר   21.3.21
על מוסר ואתיקה במוח ובמחקר  

קצה החיסון   11.4.21
במערכת  וגילויים  חידושים  על   

החכמה בעולם, מערכת החיסון

קצה הבעיה הפסיכופיסית   25.4.21
על גילויים בתחומי הגופנפש  

קצה הספקטרום   9.5.21
אור  השופכים  מרתקים  גילויים  על   
על נושאים נבחרים ברפואת הנפש 

קצה התקשורת   23.5.21
ולא-מילולית  מילולית  על תקשורת   

במוח 

בקצה הגוף  6.6.21
מה קורה במפגש של טכנולוגיה וגוף   

ביולוגי?

סמסטר ב

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
710 ש״ח הרשמה מוקדמת   675 ש״ח 

עד 17.9.20 
750 ש״ח 710 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(

  לתשומת לבכם: מקומות הישיבה מסומנים.



להרשמה מקוונת היכנסו לאתר אסכולות
נהלי הרשמה וביטולה מתפרסמים באתר אסכולות

 להיות ישראלי
5 נקודות מבט על המושג החמקמק "ישראליות״

מה הופך אותנו ל"ישראלים"? האם יש תכונות 
"ישראליות" טיפוסיות? מדוע ישראלים החיים שנים 
רבות מעבר לים מזהים עצמם כ"ישראלים״? ומה 

חושבים עלינו בני עמים וארצות אחרים? מיטב 
המרצים והמרצות של אסכולות יגישו ויפרשו היבטים 

שונים של הישראליות כפי שהיא באה לידי ביטוי 
בתחומי החברה, התרבות והאקטואליה.

 

12.7.20 "יושב בסן פרנסיסקו על מים"
יואב קוטנר, עורך, מגיש וחוקר 

19.7.20 מי הם הישראלים בעיני שאר העולם?  
אורן נהרי, מומחה ליחסי חוץ ופרשן

26.7.20 אוכל ישראלי? סיפור של זהויות ותרבויות  
ז'אנה גור, עיתונאית וחוקרת קולינרית

2.8.20 שירה ישראלית כדיוקן תרבותי
קובי מידן, עיתונאי, מנחה ומתרגם

9.8.20 ״תעודת זהות״ ישראלית באיור ספרי ילדים
אורנה גרנות, אוצרת וחוקרת איור

ימי ראשון, 20:00 שעון ישראל
₪ 190

מארבע יוצא אחד
 4 מרצים, 4 מדינות, 4 יבשות, 1 קורונה

מה קורה היום לפני ומאחורי הקלעים של עולם התרבות? 
סידרת קיץ זו תעסוק בהשפעותיה של מגיפת 

הקורונה על עולם התרבות העכשווי ברחבי העולם. 
ארבעה מרצים מרתקים מארבע יבשות שונות ישתפו 

אותנו בתרבות המתהווה בסביבתם בימים אלו של 
שינויים מהירים ודרמטיים.

16.7.20  שידור חי מצרפת 
יואב טוקר, עיתונאי, פרשן, 

מרצה באוניברסיטה האמריקאית ליחב"ל בפאריס

23.7.20 שידור חי מברזיל 
ד"ר תום אורגד, מוזיקאי וחוקר שבטים באמזונס

30.7.20  שידור חי מארה"ב
רון לשם, סופר, עיתונאי, חתן פרס ספיר 

לספרות ופרס יצחק שדה לספרות

6.8.20 שידור חי מיפן
 ד"ר ארז גולני סולומון, אדריכל ומרצה באקדמיה 

ביפן ובישראל

ימי חמישי, 19:00 שעון ישראל
₪ 140 

זום יולי אוגוסט
העולם  הרצאות מרחבי 
לישראלים ברחבי העולם

עכשיו, כשכולנו בבית, אפשר ליהנות מסדרות 
זום-לייב ייחודיות וללמוד עם חברים בארץ ובעולם



קוקטייל ארץ ישראלי
עמ' 38

קצרים בחיפה
עמ' 39

מכל טוב הארץ
עמ' 40

מבטים גליליים
עמ' 41

סיורים 
לימודיים

* הנחיות ההרשמה ותקנון הסיורים 
בהתאם למפורסם באתר אסכולות
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קוקטייל ארץ ישראלי 
ישראל קטנה, אך התרבויות, הנופים, פינות החמד והסיפורים בה רבים ומגוונים. בסדרה זו 

נטעם מעט מהמיגוון העצום שבו התברכה ארצנו.

6 סיורים בימי שישי. היציאה בשעה 7:00 
מהחנייה של היכל הקונגרסים, סמוך לתחנת 

הדלק פז, רחוב קדושי יאסי 2, חיפה.

דרגת קושי: קלה

13.11.20
מבצע סוזנה

מדריך: עופר רגב
סיור זה בהרי ירושלים נערך לציון 65 שנים לעלותם 

לגרדום של ד"ר משה מרזוק ושמואל )סמי( עזר. 
בעקבות פרשת "עסק הביש" נבחן את האישים 

שנטלו חלק בפרשה, ונספר על גבורתם של קדושי 
קהיר, חבורת צעירים ציונים שחירפו את נפשם.

4.12.20
לוד, דיוספוליס, ואתרים נסתרים במישור 

החוף
מדריך: אורן שמואלי

אתרים ייחודיים ונסתרים מהעין נמצאים ממש 
בלבה של הארץ: אמת מים מרשימה, גת משוכללת 

ששוחזרה, מוזיאון בעיר לוד המציג פרטי יודאיקה 
נדירים, בית הספר לילדי הבדווים שהקימו 

העות'מאנים, ועוד. בלוד נבקר גם בפסיפס המדהים 
שנפתח לאחרונה לקהל.

25.12.20
הזמנה לקפה 

מדריך: עדנאן כבישי
הקפה הוא הרבה יותר ממשקה, הוא סממן תרבותי 

מובהק. נצא בעקבות הקפה הגלילי: היסטוריה, 
מסורת, תעשיית הקפה, טעמים וריחות. נגיע 

למרכזי ייצור הקפה – ג'דיידה, שפרעם, בית זרזיר 
ונצרת.

22.1.21
דייגים, דיונות ונופים בנחלי השרון

מדריך: יריב אברהם
בג'סר א-זרקא, כפר דייגים השוכן לחוף הים התיכון, 

נפגוש את תושביו. נמשיך לנופי נחל אלכסנדר, אל 
הצבים הרכים והציפורים, ונסיים בדיונה הגדולה 

הסמוכה למכון וינגייט, בה נלך עד שפך נחל פולג.

5.3.21
"כשיורד גשם..." – הפלמ"ח ומורשתו 

בירושלים
מדריך: משה חרמץ

הקרב והמיתוס של סן סימון, התגבורת שאיחרה 
לבוא בשער ציון, זיכרון והנצחה בהר הרצל.

23.4.21
ארמגדון

מדריכה: איילת אורפז
כמה ַּכתות נוצריות פיתחו ציפייה נלהבת ומתוחה 

לקראת בואם של ישוע ואחרית הימים. איך ניתן 
לדעת שאחרית הימים מתקרבת? היכן יתרחשו 
האירועים הדרמטיים? על כך נשמע בתל מגידו, 
בֶקֶרב קהילת האדוונטיסטים בנצרת, ובמושבת 

הטמפלרים בבית לחם הגלילית. 

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
1,470 ש״ח הרשמה מוקדמת   1,395 ש״ח 

עד 17.9.20 
1,550 ש״ח 1,470 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(
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קצרים בחיפה
נמשיך לצלול למכמניה, לסודותיה, ולפינות החן של אחת הערים המרתקות בישראל, עיר של 

ניגודים שהיא פסיפס אנושי מרתק של תרבות שוקקת חיים ומתחדשת, אמנים, סופרים וסיפורים, 
עבר מפואר, ותרומה אדירה למפעל הציוני. 

דרגת קושי: קלה

6 סיורים )ללא אוטובוס(, בימי שישי. היציאה 
בשעה 10:00, מנקודת המפגש שצוינה בכל 

סיור. אורכו של כל סיור כ־3 שעות. 

16.10.20
"צהלי קולך בת גלים"

נתוודע לסיפורה של שכונת בת גלים, אחת 
משכונות הגנים של חיפה השוכנת על חוף הים, 

שכיום מתרחשים בה שינויים רבים.  
נקודת מפגש: ליד הרכבל בקצה שכונת בת גלים

20.11.20
הג'נטלמן האחרון

ראובן רודולף הכט היה רביזיוניסט, קפיטליסט וגאון. 
הוא היה דמות שונה בנוף האנושי של עיר הפועלים. 

מי היה האיש ומה היה פועלו? נסייר במוזיאון הכט 
באוניברסיטת חיפה, ונסיים במסלול קצר בטבע.
נקודת המפגש: בכניסה הראשית לאוניברסיטת 

חיפה

25.12.20
יקים, רוסים, ויזמים ביום חגו של המשיח 

הנוצרי
זהו טיול מפתיע, מצחיק ומרגש במרכז הכרמל. 

באמצעות סיפורו של בית הנחושת נתוודע לעלייה 
החמישית ולייקים של חיפה. נבקר ב"כרמל הרוסי", 

בביתו של המהנדס המהפכן, פנחס רוטנברג, 
ובשלל בתים היסטוריים. נכיר פינות חמד ירוקות 

ושקטות בעיבורה של העיר, וניהנה מהנוף הנהדר 
הנשקף מטיילת לואי. 

נקודת המפגש: רח' יפה נוף 45

22.1.21
מהמדרחוב אל השוק 

ימי המנדט הבריטי, סיפורי המדינה שבדרך, רוחם 
ופועלם של אבא שנלר וחנה מונטג, הלוא הם 

בני הזוג חושי, הבית ברחוב שמריהו לוין 25, ובתי 
אמידים של ערביי חיפה – כל אלה יהיו חלק מן 
הסיור שהוא גם סיפורו הציוני של הדר הכרמל.

נקודת המפגש: גן בנימין )פינת הרחובות ארלוזורוב 
ונורדאו(

19.3.21
סודות העיר התחתית

בסיור בעיר התחתית נשמע על התמורות 
המתחוללות בה. מהמושבה הגרמנית לאורך רחוב 
יפו אל קמפוס הנמל והעיר התחתית המתחדשת 

– נתוודע ליזמי השינוי, למתחמים החדשים, 
למסעדות הטובות, לגלריות ולחנויות הבוטיק.

נקודת המפגש: בכניסה לסיטי סנטר )רח' בן גוריון 6(

23.4.21
יהודים, ערבים ומה שביניהם

יותר מ-70 שנה חלפו מאז מלחמת העצמאות. 
דבר לא נותר כשהיה, אבל כאילו דבר לא השתנה: 

עצמאות ונכבה, נכבה ועצמאות, שיתופי פעולה, דו-
קיום של יהודים וערבים, וקונפליקטים. נסייר בבית 
הגפן וברחוב עבאס, ונסיים את הסדרה מול הגנים 

הבהאים עם הרבה אופטימיות ותקווה לעתיד.
נקודת המפגש: בכניסה לבית הגפן )ברח' הגפן 2(

מדריך: גלי נחום

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

עד 17.9.20 
790 ש״ח 750 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(
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מכל טוב הארץ
גם השנה נחבר סיפורים לאתרים, אגדות לדמויות מופת, טעמים למקומות, פרחים לנופים, ממצאים 

ארכיאולוגיים למסורות דתיות. כל אלו יזכירו לנו שוב, עד כמה יפה וברוכה ארצנו במורכבותה.
 

6 סיורים בימי רביעי. היציאה בשעה 7:00 
מהחנייה של היכל הקונגרסים, סמוך לתחנת 

הדלק פז, רחוב קדושי יאסי 2, חיפה.

דרגת קושי: קלה

18.11.20
ַּבְׂשרּו בחוצות אשקלון 

מדריך: יורם טויטו
אשקלון היא טעמים, ריחות ואנשים מיוחדים 
בשוק, ים כחול, טיילת ציורית, חולות צהובים 

ומרינה תוססת, אתרים ארכיאולוגיים, פסלי שיש, 
סרקופגים ומונומנטים מהיפים בארץ, שכונות 
ירוקות, כרי דשא, דמויות צבעוניות, ואינספור 

סיפורים מהתנ"ך ועד ימינו. 

23.12.20
Mon Amour רמת גן
מדריך: אבי משה סגל

טיול מחווה שהוא שיר אהבה לעיר הגנים, השוקולד 
והיהלומים, המציינת 100 שנים להקמתה: פרדס 

גולדברג, בית קריניצי, מפעל עלית, הבורסה 
ליהלומים, שכונת תל בנימין, קולנוע רמה, "הכביש 

השחור" ו"הכביש הלבן", תל נפוליאון, שבע טחנות, 
סיפורם של העולים מעיראק, פסל ביאליק והפארק 

הלאומי.

20.1.21
קיסריה המופלאה

מדריכה: אביבית ברוקשטיין
במסגרת סיור מקיף בעיר קיסריה ובסביבתה נצפה 
במיצגים החדשים, נחזה בשכיות החמדה, בשרידים 

המפוארים ובמונומנטים המרשימים בגן הלאומי, 
ונבקר באתרים בקיסריה החדשה, בחוף הקסום, 

ובגנים המסתירים אוצרות.

10.2.21
מעפר ירים מלך – כשהשרון פורח

מדריך: זיו ריינשטיין
כלניות, נוריות, אירוסים, אלוני התבור ושלל פרחים 

– כל אלה יקבלו את פנינו באתרים פחות מּוכרים 
בין מושב אודים לגבעת אולגה: אגמון פולג, סיפורי 

אודים, פגישה עם "משיב האלונים", אבשלום 
פיינברג האגדי, נחום היימן, נחל חדרה, אנדרטאות, 

שירים, דיונות, חופים ונחלים.

3.3.21
חגיגת טבע והיסטוריה בפארק עדולם

מדריך: יואב אבניאון
מסלול הליכה מקסים וקל יוביל אותנו בין חורבות 

עתיקות, מרבדי פריחה ונוף מדהים ב"טוסקנה 
הישראלית": חורבת בורגין, חורבת עתרי, סיפורי 

תנ"ך, מרד בר כוכבא, ומפגש עם שולה שק במוזיאון 
משה שק. 

21.4.21
פעם התחתנו כאן – סיפורה של נהריה

מדריכה: אבירמה האריס
בעיר שייסדו הֶיקים נבקר במוזיאון בית ליברמן 
המספר על ראשית העיר, ובבית הקפה האגדי 

פינגווין. נראה את בית משפחת שטראוס, ננסה 
לבקר בפסיפס הנהדר בלב העיר, ניפגש עם אמנית 

רקמות יודאיקה מעוררת השראה, ונצפין לחופי 
הצפון הקסומים. 

תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
1,470 ש״ח הרשמה מוקדמת   1,395 ש״ח 

עד 17.9.20 
1,550 ש״ח 1,470 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(
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תלמיד חדש תלמיד ותיק/ בני זוג   
1,470 ש״ח הרשמה מוקדמת   1,395 ש״ח 

עד 17.9.20 
1,550 ש״ח 1,470 ש״ח  הרשמה מאוחרת 

עד 12 תשלומים ללא ריבית
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(

מבטים גליליים
בשנה זו נתמקד בהיבטים האנושיים של תושבי הגליל בעבר ובהווה. נבחן כיצד משפיע המרחב על 

האדם, ומה הם היחסים בין הטבע לבין הקהילה המצויה בו. האם הגליל אכן ייחודי? ובמה?

דרגת קושי: קלה

5 סיורים בימי שישי, וסיור 1 ביום ראשון. 
היציאה לסיורים בשעה 7:00, מחניון "חנה 

וסע" בתחנת הרכבת סבידור )תל אביב מרכז, 
ארלוזורוב(, תל אביב.

*בתיאום מראש, ניתן להצטרף לסיורים בצפון 
הארץ

 6.11.20
לגלות את עכו מחדש 

מדריכה: אבירמה האריס
בעכו נפגוש מראות ואנשים – גלריות חדשות בעלות 

קונספט ייחודי, וחידושים בשוק הססגוני. נשמע 
על הגנרל הצרפתי ָקָפֶרלי הקבור בתחומי העיר, 

נבקר את בהא אּוללה, ואם יתאפשר, גם בקברו של 
שליטה האגדי של עכו, אלג'זאר.

 4.12.20
אחרים בארץ חדשה 

מדריך: חנוך וייזר
נתחקה אחר בני מיעוטים שהיגרו לארץ בתקופה 

העות'מאנית: הבוסנים שהובאו לקיסריה, 
"הזביחים" שלמרגלות התבור, הצ'רקסים בכפר 

כמא,  האלג'יראים שהפכו את צמח לתחנה חשובה 
של הרכבת הטורקית, והבהאים במזרח הכנרת.

  8.1.21
"אל אשר יהיה שמה הרוח"

מדריך: אביב הרצליך
נסייר בגוש שגב, ביישובים הררית, מבדד נטופה, 

יודפת והרדוף, ונפגוש מבקשי דרך ואידיאליסטים 
למיניהם המנסים לשפר את היחיד ולתקן את 

העולם.

 12.2.21
"על בני אדם משונים מאוד"

מדריכה: אסתר שמואלי סטפמן
נתוודע לסיפורי ההתיישבות בדרום הכנרת: ביתניה 

עלית, עין פוריה, "בית טריידל", המושבה כנרת, 
אסם התבואה וחוות העלמות בחצר כנרת, הצריף 
המשוחזר באום ג'וני, היא דגניה א', בית המוטור, 

קבר בובה, מפעל השוקולד גליתא, ו"סיפורי תמר 
בכפר".

 5.3.21
"מי יבנה הגליל" 

מדריך: אהרל'ה ברינדט
בסיור זה נכיר חלוצים, לוחמים ודייגים גליליים. 

נבקר בבתי החלוצים בראש פינה, נשמע על ראשית 
התיישבותם, נבקר בתצפית נמרוד, בחורבת ירדה, 
וביישוב הספר דרדרה. נספר את סיפורה של ימת 

החולה, ונבקר במזח הדייגים ביסוד המעלה.

25.4.21 )יום א'( 
נבי שועייב – העלייה הגדולה לרגל

מדריך: עדנאן כבישי
ביום חגם של הדרוזים, חג נבי שועייב, נתוודע 

לדמותו של הנביא הדרוזי ולמנהגי החג. נערוך ביקור 
מעמיק במתחם הקדוש, וניפגש עם עולי הרגל. 

נבקר גם במראר ובשפרעם.
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תפנית בית-הספר למנהלים מציע:

תפנית לניהול בכירים וקורסים ייחודיים
קורס הכשרת דירקטורים	 
לימודי ייעוץ עסקי	 
קורס אימון מנטלי-הכשרת מאמנים מנטליים	 
קורס השקעות נדל"ן	 

תפנית לניהול טכנולוגי
קורס ניהול פרויקטים	 
קורס מידענות - ניהול משאבי המידע בארגון	 

תפנית לניהול כלכלת המשפחה
קורס ייעוץ לכלכלת המשפחה	 
קורס יועץ משכנתאות	 

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

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

יצירתי? 
רוצה להעשיר את הידע שלך?

לימודי תקשורת ומדיה חדשה בחשיפה!

מבחר קורסים מקצועיים והעשרה
מרעיון לספר – כתיבה יוצרת | קורס UX - חווית משתמש

כתיבה שיווקית ורעיונאות |  כתיבה עיתונאית למדיה החדשה | סדנה ביצירה דוקומנטרית 
Premiere סדנת תסריטאות לקולנוע ולטלוויזיה | עריכת וידאו

 Ecommerce קורס מנהלי | YOUTUBE סדנת מנהלי

1 - 7 0 0 - 5 0 - 8 8 8 8
www.openu.ac.il/hasifa

COMMUNICATION ARTS & DIGITAL
בית הספר לאומנויות התקשורת והדיגיטל

האוניברסיטה הפתוחה - לימודי החוץ

חשיפה יצירתי יותר.

מבחר תכניות לימודים מקיפות ומקצועיות
למידע נוסף הכנסו לאתר בית-הספר חשיפה
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לדיאלוג שיטה ייחודית המיועדת לפיתוח מיומנות דיבור. שיטה זו דוגלת בהפעלה אינטראקטיבית-
חווייתית: עבודה בקבוצות קטנות, התמקדות בתלמיד, ביצוע משימות, משחקי תפקידים, פתרון 

בעיות, שיחות ודיונים, וכן תרגילי הדמיה.

איטלקית - השפה האיטלקית היא שפה רומאנית. מוצאה מהלטינית המדוברת, ולכן אפשר לראות 
בה המשך ישיר שלה. האיטלקית היא הלשון שיש בה האחוז הגדול ביותר של מילים שצורתן 

הלטינית נשתמרה בשלמותה.

ספרדית - השפה הספרדית היא השפה הרומאנית המדוברת ביותר. עם כ-570 מיליון איש הדוברים 
את השפה ברחבי העולם, ספרדית היא השפה השלישית בתפוצתה בעולם.

צרפתית - השפה הצרפתית היא שפה רומאנית ושפת אמם של 77 מיליון איש. בנוסף, יש כ-200 
מיליון איש שדוברים את השפה כשפה שנייה. מקור כל הניבים הצרפתיים הוא הרומית העממית, 

ובכל התקופות שאלה הצרפתית מילים משפות שונות.

רוסית - השפה הרוסית היא השפה הסלאבית המדוברת ביותר, והשפה המדוברת ביותר באירופה 
עם למעלה מ-270 מיליון דוברים.

העולם.  ברחבי  איש  מיליון   290 בקרב  אם  כשפת  מדוברת  הערבית  השפה   - מדוברת  ערבית 
במסגרת קורס ערבית נלמדת הערבית בניב הפלסטיני, שיש לה מאפיינים לשוניים ייחודיים, אך 

היא קרובה יותר לניבים המדוברים בסוריה ובלבנון.

ידיעת השפה האנגלית היא מפתח להצלחה  בעידן הגלובלי שבו אנו חיים,   - אנגלית מדוברת 
בעת  זה  אם  בין  חדשים,  עולמות  פותחת  בחופשיות  אנגלית  לדבר  היכולת  עצמית.  ולהעשרה 
בקבלה  לתואר,  בלימודים  בחו"ל,  טיול  במהלך  חברתיות,  וברשתות  במדיה  באינטרנט,  גלישה 

לתפקידים בכירים ועוד.

קורסי שפות
בית ספר דיאלוג, בית הספר לשפות במערך 

לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה
רעננה, ראשון לציון, פתח תקווה, תל אביב, מודיעין וחיפה

קורסי בוקר 12:15-9:00 |  קורסי ערב 20:15-17:00

לפרטים ולהרשמה: 1-700-703-100

יצירתי? 
רוצה להעשיר את הידע שלך?

לימודי תקשורת ומדיה חדשה בחשיפה!
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קורס תזונה וצמחי מרפא

תזונה נכונה היא הבסיס לחיים בריאים. במסגרת קורס תזונה וצמחי מרפא נלמד את יסודות התזונה 
בראי הרפואה המערבית והסינית באופן שניתן ליישמו בקלות במטבח הביתי. נתמקד בהתאמת 
התזונה למצבים בריאותיים שונים. נלמד על מזונות שהם צמחי מרפא, וכיצד לשלב את הידע הזה 

בחיי היום-יום. הקורס מעניק ללומדים מידע עדכני וחדשני בתחום התזונה.

14 מפגשים החל מ-16.11.20, ימי שני, 20:00-17:00, הכפר הירוק

קורס ארומתרפיה

ושמנים המופקים  היא שיטת טיפול המבוססת על העובדה שתמציות ארומתיות  ארומתרפיה 
השימוש  השמנים,  תכונות  נלמדים  ארומתרפיה  בקורס  טיפוליות.  תכונות  בעלי  הם  מהצומח 
בהם, תכונות של תמציות אתריות, בניית תערובות שמנים לצרכים שונים, וטכניקות טיפול. קורס 

ארומתרפיה משלב לימוד עיוני ומעשי.

14 מפגשים, החל מ-15.11.20, ימי ראשון, 21:00-17:00, הכפר הירוק

NLP קורס

N.L.P  הוא מודל לתקשורת בין-אישית ותוך-אישית, והוא משמש כשיטת טיפול המתבססת על 
הדרך בה פועל המוח האנושי. בעזרת טכניקות וכלים יעילים יכול כל אדם לזהות את הרצון האמיתי 
שלו ולהתחבר אליו, להתוודע לכוחותיו ולמשאבים הטמונים בו, להשתחרר ממחסומים, מפחדים 

ומאמונות מגבילות, וללמוד כיצד להגשים מטרות בחייו האישיים והמקצועיים.

זהו קורס תיאורטי ומעשי גם יחד, אשר כולל חוויה והתנסות אישית בכלי הטיפול.

24 מפגשים החל מ-16.11.20, ימי שני, 21:00-17:00, הכפר הירוק

קורסי העשרה והעצמה אישית
בית ספר מירב, הבית של הרפואה המשלימה

לפרטים ולהרשמה: 1-700-703-100
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קורסי העשרה והעצמה אישית
בית ספר מירב, הבית של הרפואה המשלימה

קורס פרחי באך

ב-38  שימוש  על  מבוסס  והוא  המשלימה,  מהרפואה  חלק  הוא  באך  פרחי  באמצעות  הטיפול 
תמציות פרחים. פרחי באך מרפאים את האדם ולא את המחלה, ולכן המטופלים אינם מפתחים 
תלות בתמציות, והשפעת הטיפול אינה חדלה עם הפסקת נטילת תמציות הפרחים. כמו כן, אין 
לטיפול זה תופעות לוואי, והתמציות בטוחות לשימושו של כל אדם ובכל גיל. במהלך הקורס נלמד 

את תכונות התמציות השונות, וכיצד להתאים תרכובת למטופל על פי צרכיו.

14 מפגשים, החל מ-15.11.20, ימי ראשון, 21:00-17:00, הכפר הירוק

קורס מיינדפולנס

מיינדפולנס הוא מּודעּות קשובה - היכולת להפנות את תשומת הלב באופן יזום ושיטתי למתרחש 
ברגע זה, יחד עם היכולת לקבל את המצב כפי שהוא מבלי לשפוט אותו. לומדים זאת באמצעות 
אימון מוחי אשר יוצר קשרים חדשים במוח, ובכך משנה את ההתניות הישנות, ומאפשר לנו לפעול 
בדרכים מיטיבות יותר. בשנים האחרונות נערכים יותר ויותר מחקרים אקדמיים וקליניים המוכיחים, 
כי תירגול מיינדפולנס מדי יום ביומו תורם לשיפור איכות החיים, מפחית לחצים ומתחים, משפר 

יכולות קוגניטיביות, ובאופן כללי משפר את רמת שביעות הרצון מהחיים.

15 מפגשים, החל מ-15.11.20, ימי ראשון, 20:30-17:00, הכפר הירוק

לפרטים ולהרשמה: 1-700-703-100
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הנחיות הרשמה ותשלום שכר הלימוד

אופן ההרשמה  .1
תוכלו להירשם לפי נוחותכם:  

בטלפון — במשרדי אסכולות, בימים א-ה, בשעות 16:45-9:00, במס׳ 1-700-700-169 א. 
בדואר — יש לשלוח את טופס ההרשמה אל: האוניברסיטה הפתוחה, אסכולות, ת"ד 808, רעננה 4353701. ב. 

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

באופן אישי — במשרדי אסכולות, דרך האוניברסיטה 1, רעננה, בימים א-ה, בשעות 16:45-9:00.  ד. 

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

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

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

תאריך ההמחאה האחרונה בכל מקרה לא יהיה מאוחר מחודש לפני סיום הקורס.
את ההמחאות יש לרשום לפקודת האוניברסיטה הפתוחה, ולצרף את כולן לטופס ההרשמה.   

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

אחרים, כמתחייב בהנחיות ההרשמה.

הערות
לחיילים בשירות חובה ולמשרתים בשירות לאומי, ועד שנה לאחר השחרור משירות חובה או מסיום שירות   .1

לאומי, תינתן הנחה של 10% משכר הלימוד, כנגד הצגת תעודה מתאימה.
נרשם הזכאי למספר הנחות, יקבל רק את ההנחה הגבוהה מביניהן.  .2

הנחה של 20% תינתן לנרשמים לקורס השני לשנת הלימודים תשפ"א. ההנחה תינתן על שכר הלימוד הנמוך מביניהם    .3
עד לתאריך 29.10.20 אין כפל הנחות.  

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

בתשלום מס. 
ו/או התלמידים( וחליפיהם בקשר להסכם ללימודים בקורס כלשהו,  אחריות הצדדים )האוניברסיטה הפתוחה    .2
נספחיו ותנאיו, לרבות פרסומים ומצגים וכן כתוצאה ובשל הפרת הסכם, פיצויים ו/או נזקים ו/או מכל סיבה שהיא, 

תהיה מוגבלת בסכום התביעה עד לגובה שכר הלימוד נשוא התובענה.
הגבלת האחריות והחבות הנ"ל תחול על כל תביעה, למעט תביעת נזיקין לנזקי גוף שנגרמו לתלמידים. בשום מקרה   
של תביעה בגין הפרת ההסכם, אף אחד מהצדדים )האוניברסיטה או התלמידים( לא יישא בכל נזק תוצאתי ו/או 
עקיף ו/או מיוחד, לרבות אבדן עסקה כלשהי, אבדן השתתפות ו/או גמול ו/או זמן ו/או אבדן רווחים או בכל נזק בסכום 

שעולה על הסכום האמור לעיל.
האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים,    .3
ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס/קבוצת לימוד מסוימת, על אף שהוצעו ללימודים במועדים מסוימים. החלטה כזאת 

יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או מנהלית ו/או אחרת.
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הנרשמים יהיו זכאים לעבור לקורס אחר או לקבוצה אחרת הפתוחים להרשמה, או  לקבל את כל הסכום ששילמו 
בגין ההרשמה לקורס/קבוצה הרלוונטיים. פרט לאמור לעיל, לא יהיו למי מהצדדים זכויות ו/או חובות ו/או תביעות 

נוספות בקשר להחלטה זו ו/או ביצועה ו/או הנובעים מההרשמה הרלוונטית וביטולה.
קבלת תואר ו/או כל אישור או תעודה אחרים שהאוניברסיטה מעניקה, אינם משחררים את התלמידים מאחריות 
ו/או התעודה, שלא שולם למעשה לאוניברסיטה  ו/או האישור  קיים בעת מתן התואר  כל חוב שהיה  לתשלום 
הפתוחה.  כמו כן, האוניברסיטה זכאית לקזז מכל תשלום עתידי של תלמידים, חוב לאוניברסיטה שלא שולם 

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

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

או  בקורס,  מפריע  גורם  מהווים  הם  אם  תלמידים  של  לימודיהם  את  להפסיק  רשאית  הפתוחה  האוניברסיטה   .5
יגישו אותה בכתב למנהל לימודי ההמשך  בכל תכנית לימודים אחרת. לכל התלמידים תהיה זכות שימוע, אם 

באוניברסיטה הפתוחה בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההודעה על הפסקת לימודיהם.

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

נשלח הפקס(. המועד הקובע הוא תאריך קבלת הפנייה בכתב במשרדי בית הספר אסכולות/מרכז ההרשמה.

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

המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה. ב. 

גובה התשלום הנדרש  עיתוי קבלת הבקשה   

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

אין החלפת קורסמהמפגש הרביעי ואילך

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

הנחיות ביטול הרשמה  .5

גובה הקיזוז ממבטל ההרשמהמועד קבלת בקשת ביטול   

ללא עלותעד יום לפני פתיחת הקורס

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

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

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

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

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

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

המועד שצוין, יופעלו ההנחיות ביטול הרשמה של האוניברסיטה הפתוחה. 
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דגשים והערות
בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד לאסכולות/מרכז ההרשמה. לא יתקבלו הודעות בטלפון.  א. 

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

מבין השניים.
סוג הנחיות הביטול והבסיס לחישוב דמי הטיפול והעלויות בגין ביטול הרשמה ייקבע על־פי שכר הלימוד המלא  ד. 

שנקבע לקורס ולא על־פי השכר ששולם בפועל.
בקורסים הכוללים עד 4 מפגשים, המועד האחרון לביטול הינו על־פי הטבלה שלעיל או עד חצי מזמן הקורס  ה. 

— הנמוך מבין השניים. 
במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי־צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך  ו. 
שלושה שבועות לכל הפחות, יש לפנות מיד למשרדי בית־הספר אסכולות בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. 
כל בקשה ִתבדק לגופו של עניין, בכפוף להגדרות בהנחיות האוניברסיטה הפתוחה. יש לשלוח את הבקשה 

מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.

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

במקרים כאלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.

גמול השתלמות  .7
מורים ועובדי הוראה יפנו אישית אל המפקח המחוזי במשרד החינוך והתרבות להסדרת העניין מראש. עובדים   

בדירוג האחיד ועובדי המח"ר יפנו לרכזי ההדרכה או למנהל משאבי האנוש במקום עבודתם.

הנחות   .8
שכר הלימוד המלא של הקורסים והפעילויות של אסכולות הוא שכר הלימוד המפורסם כשכר לימוד לתלמידים    
חדשים בהרשמה מאוחרת. כל שכר לימוד אחר שמפורסם בידיעוני אסכולות או מפעם לפעם בפרסומים אחרים 
הינו שכר לימוד לאחר הנחה משכר הלימוד המלא. כל הנחה משכר הלימוד המלא תחושב בניכוי מרכיבי שכר 
לימוד שאינם מיועדים להנחה, כגון עלויות מנויים לתזמורת הפילהרמונית, האופרה הישראלית והוצאות מיוחדות 
אחרות. במקרה שתלמידים זכאים לשתי הנחות או יותר, תחול רק ההנחה הגבוהה מבין ההנחות התקפות. אין 

כפל הנחות, אלא אם כן צוין כך במפורש בפרסום.

התאמות לתלמידים עם מוגבלויות ולקויות למידה   .9
בית ספר אסכולות פועל על מנת להנגיש את שירותיו לתלמידים עם מוגבלויות )פיזית, נפשית, רגשית וקוגנטיבית(.   

תלמידים הזקוקים להנגשה ולהתאמות בתהליך הלמידה, מוזמנים לפנות לטל סמואל, בטל׳ 09-7780904, 
 .ascolot@openu.ac.il או בדוא״ל  

מידע הנמסר לגורמים מקצועיים נשאר חסוי ולא יהיו לו השלכות נוספות, מעבר לבקשות התלמידים.  

מפגש חלופי  .10
צוות אסכולות רואה חשיבות עליונה בשירות הלקוחות ובשביעות רצונם. הנוהל המפורט להלן נועד למנוע אי    
הבנות ולאפשר לנו לספק לכם את השירות הטוב והיעיל ביותר. יש להודיע על היעדרות מהרצאה 48 שעות מראש 
למוקד אסכולות. אסכולות תעשה מאמץ כמיטב יכולתה לפצות לקוחות שהחמיצו מפגש באמצעות הצעת מפגש 
חלופי - עד 2 מפגשים לקורס. הזכות למימוש המפגשים החלופיים תקפה בשנת הלימודים תשפ"א, על בסיס 
מקום פנוי באולם. לא ניתן לבחור מפגש חלופי באירועים חד־פעמיים והרצאות חד־פעמיות להרצאה חלופית 

ניתן להזמין מקום לא רק עבור המנוי הרשום.

שינויים בלתי־צפויים  .11
שינויים בלתי צפויים )כגון: שינויים בלוח המפגשים, מחלת מנחה, חילופי מנחים( אינם מהווים עילה להחזר כספי    

או לטענה כלשהי כלפי בתי הספר במערך לימודי החוץ - לימודי תעודה או האוניברסיטה הפתוחה.

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

באחת מחנויות הספרים המובחרות בשווי 100 ש”ח עד גמר המלאי.
יש לעדכן את צוות אסכולות בעת ההרשמה בפרטי התלמידים הוותיקים והחדשים, כולל מספרי תעודת זהות. ב. 

המבצע לא תקף כאשר "התלמיד החדש" מבטל את הרשמתו לקורסים או שטרם הסדיר את תשלום שכר הלימוד. ג. 



טופס הרשמה
את טופסי ההרשמה מכל השלוחות בארץ ניתן לשלוח אל

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

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

פרטי הנרשם/נרשמת:

             מספר זהות מלא )9 ספרות(                                 שם פרטי                                שם משפחה

  

כתובת ___________________________יישוב ____________________ מיקוד ___________

טל'  _______________________________ נייד ___________________________________

כתובת דואר אלקטרוני  _____________________________@_________________________

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

מספר הקורס   מועד תחילת הלימודים           שכר לימוד שם הקורס   
  

אופן התשלום: 
תשלום בכרטיס אשראי )ויזה, לאומי קארד, ישראכרט, דיינרס, אמריקן אקספרס(   

מס' כרטיס אשראי:   

 
שם בעל/ת הכרטיס ______________________________  גמר תוקף הכרטיס ___________________   

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

בתשלום אחד                 בתשלומים, כמפורט בחוברת זו     
לתשומת לב: במקרה של אי התאמה בין הסכום שהתלמיד/ה מציין/ת בטופס זה לבין שכר הלימוד הנדרש עבור   

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

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

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

הצהרה והתחייבות
אני מצהיר בזאת כי קיבלתי מידע על הקורסים הנ”ל וכי ידוע לי כי ביטול הרשמתי ללימודים יחוייב בתשלום, בשיעור התלוי 
במועד קבלת הודעת הביטול בכתב, הכל כמפורט בהנחיות ההרשמה וביטולה. אני מתחייב לקיים את תקנות האוניברסיטה 
הפתוחה, לרבות אלו שתיקבענה במהלך לימודי. אני מסכים כי בכל מקרה אני אחראי לתשלום שכר הלימוד ו/או כל תשלום אחר 
לאוניברסיטה הפתוחה, ואי־עמידה בתשלומי שכר הלימוד או בכל תשלום אחר לאוניברסיטה הפתוחה, מצדי ו/או עבורי עשוי 
למנוע ממני קבלת שירותים או תעודות מטעמה. כמו כן זכאית האוניברסיטה לזקוף כל תשלום שלי לחוב או חיוב שלי שטרם 
שולם, לפי שיקול דעתה. אם אעשה שימוש בכרטיס אשראי שאינו שלי, אעשה זאת רק לאחר קבלת אישור מבעל הכרטיס.

חתימתי כאן מהווה אישור והסכמה להצהרה זו ולכל התנאים המפורטים בידיעון זה.

  תאריך  ___________    חתימה  ____________________________

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

שם הרושם ________________  תאריך _________________ שעה _________________ חתימה _________________

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

מס' אסמכתא
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