ידיעון רעננה

תש"פ 2020 - 2019

פרופ’ מימי איזנשטדט נשיאת האוניברסיטה הפתוחה
פרופ’ שרה גורי רוזנבליט משנה לנשיא לעניינים אקדמיים
מנכ"ל האוניברסיטה הפתוחה
עמית שטרייט
מנהל מערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה
ליפז ויניצקי
צוות אסכולות
לימור בר און
אייל גריידי
מרגו רחל זנו
עידו אלקיים
נגה שר
אנסטסיה גלדישב
גליה קנר
טל אורטל
דוד בר־מאיר
נירית וינגרטן
אטי גינזבורג

מנהלת אסכולות ועורכת ראשית
מנהל תפעול ופרויקטים
מנהלת שלוחת אסכולות רעננה והשרון
קשרי לקוחות אסכולות
מנהלת תחום קולנוע ופיתוח עסקי
מנהלת מרכז מידע וקשרי לקוחות
מנהלת מחלקת שיווק לארגונים
מנהלת פרסום
מנהל כספים ,מערך לימודי החוץ
מנהלת שיווק ,מערך לימודי החוץ
מנהלת המחלקה להרשמה ,מערך לימודי החוץ

ועדת היגוי אקדמית
ד”ר יובל איילון ,יו”ר
ד”ר אור קרסין
ד”ר אריה נחמיאס
הפקה :טל אורטל
גרפיקה :זאב פרל
התקנה והבאה לדפוס :ענבל מנליס

משרדי אסכולות רעננה:
האוניברסיטה הפתוחה ,הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד
דרך האוניברסיטה  ,1ת"ד  ,808רעננה 4353701
מוקד שירות ומכירות :ימים ראשון-חמישי בשעות 17:00-9:00
טל' ;1-700-700-169 :פקס09-9741474 :
דואר אלקטרוניascolot@openu.ac.il :
שירות מפגש חלופי :ניתן להודיע על היעדרות ממפגש

או לבקש מפגש חלופי בדואר אלקטרוניshibutz_ascolot@openu.ac.il :

האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים.

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

תלמידים יקרים,

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

מרגו זנו
מנהלת שלוחת אסכולות
רעננה והשרון

לימור בר און
מנהלת אסכולות
ועורכת ראשית

ראשון
19:30-18:00
מה עבר
במוחם?
ד"ר יצחק
נוי וד"ר יוסי
חלמיש
עמ' 19

שני
20:30-19:00
איראן

פרופ' עוזי רבי
עמ' 8

שלישי
19:30-18:00

ה־,DNA
המאה ה־ 20המנדט הבריטי חקירה נגדית
החיים
מולקולת
באמנות
עו"ד קובי

פרופ' ידידיה
גפני
עמ' 18

19:30-18:00

19:30-18:00
המוח ושבעת
מועדון קריאה
החטאים
ד"ר יוסי
חלמיש
עמ' 20

19:30-18:00
אמריקה
הגדולה

רביעי
12:00-10:30

חמישי
13:00-11:30

שישי
11:30-9:30

דוד איבגי
עמ' 36

ד"ר יצחק נוי
עמ' 14

סודרי
עמ' 11

19:30-18:00

13:00-11:30

13:00-10:00

העולם החדש העשור הראשון טרום-בכורה
בקולנוע
והמזה"ת
ד"ר יצחק נוי
ד"ר גיא בכור
מרצים שונים
עמ' 15
עמ' 10
עמ' 32

קובי מידן
עמ' 29

21:30-20:00

20:00-18:30 20:30-19:00 21:00-18:00
פילוסופי,
"שרתי לך
טרום-בכורה
טרום-בכורה
"שרתי לך שאלות היסוד
ארצי"
ארצי"
בקולנוע
זעירא ,בקולנוע
ד"ר מוטי זעירא ,של החיים ד"ר מוטי

שמואל רוזנר
עמ' 13

מרצים שונים מיטל טרבלסי
עמ' 32
עמ' 33

19:30-18:00

19:30-18:00

הכוח במוח!

הרב קוק

20:30-19:00
גדולה
מהחיים!

ד"ר שמעון
אזולאי
עמ' 24

22:00-19:00
טרום בכורה
בקולנוע

ד"ר רועי תירוש ד"ר עודד ציון
ד"ר אורית וולף מרצים שונים
עמ' 26
עמ' 21
עמ' 35
עמ' 32

20:30-19:00
מצרים

פרופ' עוזי רבי
עמ' 9

מיטל טרבלסי
עמ' 33

21:30-20:00
צלילים

ענת שרון
עמ' 34

20:00-18:30
פילוסופיה
שימושית
ד"ר שמעון
אזולאי
עמ' 25

21:00-18:00
טרום בכורה
בקולנוע

מרצים שונים
עמ' 32

19:30-18:00
אלוהים

ד"ר עודד ציון
עמ' 27

קורסים המתחילים בסמסטר א

קורסים המתחילים בסמסטר ב

13:30-10:30

מרצים שונים
עמ' 32

תוכן עניינים
אקטואליה והיסטוריה
איראן – גיאופוליטיקה חדשה?
מצרים –  40שנה להסכם השלום
העולם החדש והמזרח התיכון
חקירה נגדית
אמריקה הגדולה
המנדט הבריטי
העשור הראשון

8
9
10
11
13
14
15

חקר המוח ורפואה
ה־ ,DNAמולקולת החיים
מה עבר במוחם?
המוח ושבעת החטאים
הכוח במוח!

18
19
20
21

יהדות ,פילוסופיה וספרות
פילוסופי ,שאלות היסוד של החיים
פילוסופיה שימושית ,ממחשבה למעשה
		
הרב קוק
אלוהים  -קווים לדמותו
מועדון קריאה

24
25
26
27
29

אמנויות ומוסיקה
מועדון טרום בכורה בקולנוע
"שרתי לך ארצי"
		
צלילים
גדולה מהחיים!
המאה ה־ 20באמנות

32
33
34
35
36

מוזמנים ל-

ארתוםע חשיפה
אי

9.19ר.עננ3ה1
קמפוס
ההרשמה

החל מ1.8-

1-700-700
-169

חדש באסכולות רעננה
פילוסופי  -על שאלות
יסוד של החיים
ד"ר שמעון אזולאי

איראן

פרופ' עוזי רבי
עמ' 8

עמ' 24

אמריקה הגדולה

הרב קוק

עמ' 13

עמ' 26

שמואל רוזנר

ד"ר עודד ציון

המאה ה־ 20באמנות

ה־ ,DNAמולקולת החיים

עמ' 36

עמ' 18

דוד איבגי

פרופ' ידידיה גפני

עו"ד
ציונה קניג-יאיר

חה"כ
מיכל רוזין

פרופ'
מיכל תמיר

ד"ר
גיא בכור

עו"ד
קובי סודרי

שמואל רוזנר

פרופ'
עוזי רבי

ד"ר
יצחק נוי

מזרח תיכון
והיסטוריה

איראן
והחתירה למציאות
גיאופוליטית חדשה
פרופ' עוזי רבי
עמ' 8

מצרים ,במלאת  40שנה
להסכם השלום
פרופ' עוזי רבי
עמ' 9

העולם החדש והמזרח
התיכון
ד"ר גיא בכור
עמ' 10

חקירה נגדית
עו"ד קובי סודרי
עמ' 11

אמריקה הגדולה
שמואל רוזנר
עמ' 13

המנדט הבריטי
ד"ר יצחק נוי
עמ' 14

העשור הראשון
ד"ר יצחק נוי
עמ' 15

איראן

והחתירה למציאות גיאופוליטית חדשה
פרופ' עוזי רבי ,ראש מרכז משה דיין ,אוניברסיטת תל אביב
ימי שני ,20:30-19:00 ,קמפוס האוניברסיטה הפתוחה  ,דרך האוניברסיטה  ,1רעננה
הקשר הסורי-איראני נרקם בעשורים המאוחרים של המאה ה 20 -והתהדק לכדי ציר תנועה
מוביל במזרח התיכון באירועי השנים האחרונות .הסדרה תבחן את מימדיו הכלכליים,
הרעיוניים והגיאופוליטיים ותעסוק במשוואת הכוחות החדשה שנוצרה בסוריה עם הנוכחות
האיראנית העמוקה בתוכה.
 11.11.19המהפכה האיראנית  -ממלוכה פרו-
מערבית לרפובליקה אסלאמית

 30.12.19איראן והמזרח התיכון – מחאה
מבית וקלפי מיקוח מחוץ

 18.11.19מנדט ,בעת' ,אסד  -תולדות סוריה
במאה ה־20

13.1.20

איראן ,רוסיה וסוריה – משולש
בעייתי

 25.11.19נפילתו של סדאם חוסין בשנת
 - 2003איראן נכנסת לעיראק

20.1.20

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

"האביב הערבי" – המפץ
הגיאופוליטי שפסח על איראן

27.1.20

איראן בסוריה – מציאות חדשה

9.12.19

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 675ש״ח

 710ש״ח

 710ש״ח

 750ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים.
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מצרים ,מפרעֹה לא־סיסי
במלאת  40שנה להסכם השלום

פרופ' עוזי רבי ,ראש מרכז משה דיין ,אוניברסיטת תל אביב
ימי שני ,20:30-19:00 ,קמפוס האוניברסיטה הפתוחה  ,דרך האוניברסיטה  ,1רעננה
במלאת  40שנה להסכם השלום עם מצרים סדרת הרצאות חדשה הבוחנת את שורשיה
של האומה המצרית והתמורות שחלו בה ובמערכת היחסים שלה עם ישראל

25.5.20

מצרים מחוללת "האביב הערבי"

1.6.20

האחים המוסלמים – החלום ושיברו
עבד אל־פתח א־סיסי :בין פרעוניות
לנאצריזם
מצרים וישראל – כלים שלובים

16.3.20

מצרים – אום אל־דניא .האומה
הפרעונית הגדולה

30.3.20

נאצר ובני דורו – מצרים של
הסכסוך

22.6.20

6.4.20

השלום ויוצריו – אנואר סאדת ובגין,
הדרך לשלום

29.6.20

18.5.20

חוסני מובארכ – שלושים שנות
שררה

ה%נ 0ח ה2

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 675ש״ח

 710ש״ח

 710ש״ח

 750ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית

בהרשמה לקורס השני

הזול מביניהם * אין כפל הנחות

לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים.

 1-700 -700 -169׀
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העולם החדש והמזה"ת:
האקטואליה של חיינו היא היסטוריה
ד"ר גיא בכור ,מזרחן ,משפטן והיסטוריון
ימי רביעי ,19:30-18:00 ,קמפוס האוניברסיטה הפתוחה דרך האוניברסיטה  ,1רעננה
העולם שאנו חיים בו עובר שינויים דרמטיים לנוכח עינינו המשתאות .קורס פנורמי חדש
ומרתק זה יציג ניתוחים ותובנות של המציאות החדשה :חורבן המזרח התיכון ,גלי הגירה,
אירופה החדשה ,מלחמות זהות ותרבות ,טרור ,האיום פוליטיקלי קורקט ועלייתם של
כוחות חדשים באסלאם ובנצרות.
סמסטר ב

סמסטר א
 30.10.19תפיסת "קץ ההיסטוריה" של
פוקויאמה – תובנות אקטואליות

4.3.20

עולם ה"פוליטיקלי קורקט" בעימות
מול המציאות

 13.11.19חזרת העם היהודי לירושלים,
ועמדת הנצרות הקתולית

18.3.20

הפרגמנטציה של העדות והדתות
– מזה"ת מפורק?

 27.11.19האם המזרח התיכון חרב לנגד
עינינו?

1.4.20

הכיבוש המוסלמי של אירופה :אז
והיום

 18.12.19המצאתו ומותו של הסכסוך הערבי
ישראלי

22.4.20

משיחיות שיעית – האם המהדי
חוזר?

1.1.20

עליית הימין האמריקני החדש,
ופלא הנשיא דונלד טראמפ

13.5.20

נצחונה של השפה העברית  -זינוק
של לאומיות יהודית

8.1.20

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

20.5.20

הנצרות האוונגליסטית ויחסה אל
ישראל והציונות

22.1.20

ילדי חוץ :כוחה המתעצם של
הדיפלומטיה הישראלית

3.6.20

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

29.1.20

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

17.6.20

חוק הלאום וניצחונה של השפה
העברית בארץ ובעולם
תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 690ש״ח

 730ש״ח

 730ש״ח

 770ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
שכר הלימוד הינו לכל סמסטר
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חקירה נגדית

מנחה :עו"ד קובי סודרי ,סניגור פלילי ,מגיש מהדורת החדשות של גלי צה"ל
ימי שישי ,11:30-9:30 ,קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ,דרך האוניברסיטה  ,1רעננה

הסוגיות המשפטיות הולכות ותופסות מקום מרכזי יותר בשיח הציבורי בישראלי
ומשפיעות על כל תחומי חיינו .אם בעבר אופיין תחום המשפט בתמימות דעים ,הרי
שכיום משתקפות בו דעות וגישות שונות.
סדרת מפגשים ,בהנחיית עו"ד קובי סודרי ,תציג בפניכם את פניה הרבים והמגוונים של
החברה הישראלית דרך פריזמה משפטית מרתקת.
 20.3.20פמיניזם ואפליה במשפט
 0עו"ד ציונה קניג-יאיר ,סגנית 		
נשיא מכון שלום הרטמן ,לשעבר
נציבת שוויון ההזדמנויות בעבודה
 0חה"כ עאידה תומא סלימאן		 ,
מפלגת חד"ש בסיעת חד"ש		 -
תע"ל ,יושבת ראש הוועדה 		
לקידום מעמד האישה ולשוויון 		
מגדרי בכנסת

 22.11.19האם הדמוקרטיה הישראלית
נמצאת תחת מתקפה?
 0פרופ' מיכל תמיר ,מומחית 		
למשפט ציבורי וסדר דין פלילי 		
במרכז האקדמי שערי מדע 		
ומשפט ונשיאת האגודה
הישראלית למשפט וחברה
 0ד"ר גדי טאוב ,עיתונאי ,מרצה 		
באוניברסיטה העברית במגמה
לתקשורת ומדיניות ציבורית

 24.4.20הוצאת ילדים מבתיהם והתערבות
המשפט בתא המשפחתי
 0השופטת אילנית אימבר,
בית משפט השלום נצרת

 20.12.19הפרדת דת ומדינה
		
 0פרופ' אביעד הכהן ,נשיא
המרכז האקדמי שערי מדע 		
		
ומשפט ודיקן בית הספר
למשפטים
 0חה"כ לשעבר משה פייגלין		 ,
יושב ראש מפלגת זהות,
תנועה ישראלית יהודית

 22.5.20רשלנות רפואית
 0עו"ד דפנה זינגר-רוזן
 0עו"ד דורי כספי
 26.6.20עונש מוות
 0עו"ד שרון זגגי ,תובעת צבאית
ראשית לשעבר
		
 0חה"כ עודד פורר ,מפלגת
ישראל ביתנו

 24.1.20זנות וצרכנות מין
 0חה"כ מיכל רוזין ,מר"צ,
יו"ר השדולה הגאה
 0עו"ד יעקב שקאלר ,עו"ד פלילי
 21.2.20חקירות ראש הממשלה
 0עו"ד ששי גז ,מומחה לדין פלילי
		
 0ניצב בדימוס מני יצחקי,
לשעבר ראש אגף החקירות
והמודיעין במשטרת ישראל

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 690ש״ח

 730ש״ח

 730ש״ח

 770ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
שכר הלימוד הינו לכל סמסטר

 1-700 -700 -169׀
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דיאלוג

בית-הספר לשפות

פשוט לדבר שפות
אנגלית
ספרדית
איטלקית
גרמנית

ערבית
צרפתית
רוסית
יוונית

קמפוס חיפה :בית בירם ,שדרות אבא חושי  15חיפה

1-700-703-100

|

www.openu.ac.il/dialog

נתניה | אשדוד | באר שבע
תל אביב | רעננה | פתח תקווה | ראשון לציון | ירושלים | מודיעין | חיפה |
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אמריקה הגדולה

שמואל רוזנר ,עיתונאי ,חוקר ,עמית בכיר במכון למדיניות
העם היהודי ,עורך ספרי העיון בהוצאת כנרת זמורה-ביתן דביר,
ובעל טור בעיתונים "ניו יורק טיימס"" ,ג'ואיש ג'ורנל"
ימי ראשון ,19:30-18:00 ,קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ,דרך האוניברסיטה  ,1רעננה
הסיפור של אמריקה הוא סיפור על חברה קטנה וחלוצית שהפכה לאימפריה החזקה
בעולם .סדרת מפגשים זו תעבור בתחנות המרכזיות של הרכבת הדוהרת ששמה
ארה"ב של אמריקה :מנהיגים ידועים יותר (וושינגטון) ופחות (מרטין ואן ביורן) ,באירועים
הזכורים פחות (הקרב בניו אורלינס) וזכורים יותר.
ננסה לזהות מהיכן אמריקה באה ,ואולי ,במשתמע ,גם לאן היא הולכת.
22.3.20

מאמריקה הקטנה לאמריקה
הגדולה תומס ג'פרסון ורכישת
לואיזיאנה

29.3.20

סופסוף עצמאות אנדרו ג'קסון
והשחרור מהאימפריה הבריטית

5.4.20

הולדת הדמוקרטיה האמריקאית
ג'ורג' וושינגטון ועיצובה של אומה

3.5.20

כיבוש המערב ראשיתה של
אימפריה וחיסולם של הילידים

10.5.20

ביטול העבדות ומלחמת האזרחים
האמריקאית אברהם לינקולן

24.5.20

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

7.6.20

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

21.6.20

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

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 660ש״ח

 695ש״ח

 695ש״ח

 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים.
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המנדט הבריטי
שלושים ואחת שנות חותם
ד"ר יצחק נוי ,היסטוריון
ימי חמישי ,13:00-11:30 ,המשכן העירוני למוסיקה ואמנויות ,רח' הפלמ"ח 2א ,רעננה
סדרה חדשה על תקופה מרתקת וסוערת בחיי הישוב בארץ ישראל :המנדט הבריטי.
 31.10.19הנציבים בא"י היו שונים מאוד אלה
מאלה ביחסם ליהודי א"י ולציונות,
אבל גם כשאהדו אותנו והדלתות היו
פתוחות – יהודים לא באו
 14.11.19הסכם סייקס־פיקו והצהרת בלפור
הראשון היה הסכם סודי ונבזי .השני
היה הצהרת כוונות שבריטניה לא
קיימה
 28.11.19ימי הכידונים
תקופת השלטון הצבאי בארץ
ישראל ,מכיבוש ירושלים ועד למינוי
הנציב הראשון ,הרברט סמואל
5.12.19

הנציב היהודי הראשון
על אכזבה ופייסנות

 19.12.19מאורעות הדמים
2.1.20

"כאילו אין מנדט" -מלחמת העולם
השניה בארץ ישראל

9.1.20

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

16.1.20

סילוק הבריטים
המחתרות ,היישוב היהודי וידידה על
תנאי

23.1.20

הישורת האחרונה
בין תקווה לייאוש

 12.12.19דם ואש
ארגון ההגנה הוקם לאחר שהיה ברור
שהבריטים לא יצאו מגדרם להגן
על יהודים ,ושבלעדיו אין כל סיכוי
להתבססות עברית בא"י

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 675ש״ח

 710ש״ח

 710ש״ח

 750ש״ח

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

ד"ר יצחק נוי ,היסטוריון
ימי חמישי ,13:00–11:30 ,המשכן העירוני למוסיקה ואמנויות ,רח' הפלמ"ח 2א ,רעננה
העשור הראשון של מדינת ישראל עמד בסימן קליטת עלייה במספרים שלא נראו
כמותם מאז .הקליטה הייתה קשה וגרמה למתחים בין עדתיים ולקשיים כלכליים ,עבור
המדינה המתגבשת ,אך מתוך הקושי צמחה ועלתה אומה חדשה – האומה הישראלית.
7.5.20

אנחנו וערביי ארץ ישראל
בסיום מלחמת העצמאות נותרו
במדינת ישראל ערבים רבים .חוסר
האמון בין שתי הקהילות היה גדול

5.3.20

מדיניות הביטחון של ישראל
תוכניתו של בן גוריון לייצירת הרתאה
טכנולוגית על הערבים

14.5.20

מבט אל מעבר לים
מדיניות החוץ של מדינת ישראל
חיפשה ידידות בכל העולם אך נתנה
עדיפות לאוריינטציה מערבית–
אמריקנית

19.3.20

סוציאליזם לא על חשבון ציונות
מפלגת העבודה הייתה יכולה לשלוט
במדינה מבלי להיעזר במפלגות
הדתיות אבל דוד בן גוריון העדיף
אותן על פני מפ"ם

כן ,לדבר עם הרוצחים
בן גוריון הבין שיחסי קרבה עם
הגרמנים המכים על חטא ,יהיו אחד
המפתחות העיקריים לקיומה של
המדינה

26.3.20

עקורי השואה והישוב
המפגש בין פליטי השואה והישוב
בא"י היה טראומטי לשני הצדדים

21.5.20

2.4.20

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

4.6.20

23.4.20

אנחנו והם
יהודי ארצות הברית והמערב לא
היגרו אליהן ,בתור שלב בדרך מהן
לישראל .ברובם גם לא גילו ענין
מיוחד בישראל.

חילונים ,דתיים וחרדים
חילונים ודתיים שיתפו פעולה על אף
המתחים .החרדים אתגרו את היישוב
מיומו הראשון

11.6.20

העיתונות בעשור הראשון
היא הייתה מגוונת להפליא ומרוסנת
להחריד
תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 675ש״ח

 710ש״ח

 710ש״ח

 750ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים.
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ד"ר
יוסי חלמיש

ד"ר
רועי תירוש

פרופ'
ידידיה גפני

20%
ה נ ח ה

בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם * אין כפל הנחות

ה־ ,DNAמולקולת החיים
פרופ' ידידיה גפני
עמ' 18

מה עבר במוחם?
ד"ר יוסי חלמיש וד"ר יצחק נוי
עמ' 19

המוח ושבעת החטאים
ד"ר יוסי חלמיש
עמ'20

הכוח במוח!
ד"ר רועי תירוש
עמ'21

חקר המוח
ורפואה

ה־ ,DNAמולקולת החיים
שאינה מפסיקה להפתיע

פרופ' ידידיה גפני ,חוקר במכון וולקני
יום שלישי ,19:30-18:00 ,קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ,דרך האוניברסיטה  ,1רעננה
הגילויים החדשים על מולקולת החיים ,האחראית לאחידות ולשונות בעולמנו ,עתידים
לשנות את העתיד .פריצות הדרך המדעיות בתחום הגנטיקה מעמיקות את הידע האנושי
על צורות החיים השונות ועל האפשרויות להשבחת איכותם .בקורס נכיר את חוקי הגנטיקה
הבסיסיים ,את הפיתוחים המדעיים האחרונים ואת העתיד הגנטי העולה על כל דימיון.
 19.11.19הנזיר והאפון
על יסודות הגנטיקה מאז הגילוי
הראשון בתחום ועד להנדסה גנטית
 17.12.19תורשה לא גנטית
אפיגנטיקה ,העברת מידע גנטי
לדורות הבאים ,מבלי לשנות את רצף
הגנים
14.1.20

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

4.2.20

ויטמינים
גנים ותזונה ,ומדוע איננו יכולים
להתקיים בלעדיהם

17.3.20

שיבוט או שיבוש?
על מניפולציות גנטיות ושיבוט

7.4.20

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

26.5.20

שינה
על הסיבות האבולוציוניות להיותה
של השינה רכיב כה מרכזי בחיינו

7.7.20

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

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 680ש״ח

 720ש״ח

 720ש״ח

 760ש״ח

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

שיח אנאליטי על גדולי המנהיגים
ד"ר יוסי חלמיש ,חוקר מוח וד"ר יצחק נוי ,היסטוריון
ימי ראשון  ,19:30-18:00קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ,דרך האוניברסיטה  ,1רעננה
הדמויות שהשפיעו על מהלך ההיסטוריה ושינו את פני העולם על שולחן הניתוחים .חוקר
מוח והיסטוריון על במה אחת מנתחים את מוחם ואת פעולתם של האנשים שעשו היסטוריה.
 17.11.19גולדה מאיר
הביוגרפיה המופלאה על הנערה
המרדנית שהפכה למורה ונדבקה
ב"חיידק הציוני .נבין את הפעילות
המוחית המאפיינת את המעבר בין
המורד הבעייתי למנהיג המוערך
1.12.19

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

12.1.20

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

23.2.20

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

22.3.20

ג'ון קנדי
מהגרועים שבנשאים האמריקאים או
נשיא דגול ואהוב? פעילות מוחית של
"אמת אבסולוטית" ופעילות מוחית
של "פוסט אמת"

19.4.20

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

21.6.20

מרגרט תאצ'ר
הגיעה לגדולות הודות לשאפתנות,
ועקשנות בהם דבקה כל הקריירה
הפוליטית שלה.
נכיר את הפעילות המוחית המאפיינת
והמקשרת בין שאפתנות לנחישות
ולעקשנות

5.7.20

מארי קירי
האשה היחידה עד כה שזכתה פעמיים
בפרס הנובל .בעזרת הביוגרפיה
המופלאה נכיר ונאפיין את דרך
פעולתו של המוח האנושי במהלך
חיפוש ומציאת המשמעות לחיים
תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 680ש״ח

 720ש״ח

 720ש״ח

 760ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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המוח ושבעת החטאים
להתגבר על חולשותינו

ד"ר יוסי חלמיש ,רופא העוסק בחקר המוח
ימי ראשון ,19:30-18:00 ,קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ,דרך האוניברסיטה  ,1רעננה
מחידושי הנוירוביולוגיה המוחים :המוח הוא רשת עצבית גדולה ,בה כל תפקוד מוחי משפיע
ומווסת את תפקודי המוח האחרים.
כל הרצאה תיפתח בהסבר על התפקוד המוחי המאפיין את הרצף בו "החטא" המדובר
משמש סמן קיצוני .הבנת הפעילות המוחית תאפשר לכל אחד הנמנה עם האוכלוסייה
הנורמטיבית ,לאתר את מקומו על פני הרצף התפקודי הייחודי לכל "חטא" ,ואף מעבר לכך.
במהלך כל הרצאה יינתנו כלים מעשיים לשיפור התפקוד המוחי בתחומי הרצף המדובר
מוח גמיש במיטבו.
3.11.19

תאוות בשרים
על סקס ומיניות

 10.11.19גרגרנות
על אכילה כפייתית
8.12.19

חמדנות
על תאוות בצע ורדיפת ממון

 29.12.19עצלנות
על אזור הנוחות וניוון

19.1.20

קנאה
"הדשא של השכן ירוק יותר"

26.1.20

כעס
התפרצויות זעם ,איך ניתן לשלוט
בהן?

2.2.20

גאווה
על יהירות וזחיחות

16.2.20

מייאוש לתקווה
על חצי הכוס המלאה

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 690ש״ח

 730ש״ח

 730ש״ח

 770ש״ח

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

מה משפיע על המוח שלנו

ד"ר רועי תירוש ,רופא ומרצה בתחום חקר המוח ,משמש יועץ רפואי לחברות
ביוטכנולוגיה
ימי ראשון ,19:30-18:00 ,קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ,דרך האוניברסיטה  ,1רעננה
מה קורה לנו כשאנחנו צורכים קאנביס או חומרים משני תודעה? האם השימוש בטלפון
סלולרי אכן משנה את מבנה המוח ,ומדוע יותר אנשים מבעבר מאובחנים כסובלים מחרדה
ודכאון? סדרה חדשה זו תשפוך אור בעזרת הגילויים האחרונים בחקר המוח על שאלות
מרתקות אלה.
3.5.20

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

1.3.20

מוח וקנאביס
כיצד חומרים משני תודעה משפיעים
על מוחנו?

15.3.20

פרוזאק וציפרלקס
גילויים חדשים במחקרי סטרס,
דיכאון וחרדה

17.5.20

5.4.20

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

24.5.20

26.4.20

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

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

31.5.20

ריכוז וזיכרון
מה צריך המוח שלנו כדי להיות
בשיאו?

ה%נ 0ח ה2

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 690ש״ח

 730ש״ח

 730ש״ח

 770ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית

בהרשמה לקורס השני

הזול מביניהם * אין כפל הנחות
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קובי מידן

ד"ר
עודד ציון

ד"ר
שמעון אזולאי

20%
ה נ ח ה

בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם * אין כפל הנחות

פילוסופי,
שאלות היסוד של החיים
ד"ר שמעון אזולאי
עמ' 24

יהדות ,פילוסופיה
וספרות

פילוסופיה שימושית,
ממחשבה למעשה
ד"ר שמעון אזולאי
עמ' 25

הרב קוק
ד"ר עודד ציון
עמ' 26

אלוהים – קווים לדמותו
ד"ר עודד ציון
עמ' 27

מועדון קריאה
קובי מידן
עמ' 29

פילוסופי

שאלות היסוד של החיים

ד"ר שמעון אזולאי ,פילוסוף
ימי רביעי ,20:00-18:30 ,קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ,דרך האוניברסיטה  ,1רעננה
הזמנה למפגש עם כמה משאלות היסוד של חיינו :אושר ,מוות ,הומור ,מיניות ,אלוהים,
חירות ומקומם של הרגשות .בואו לשמוע מה הציעו גדולי הפילוסופים ,ואולי תמצאו כמה
מהתשובות שיתאימו לכם.
סמסטר א
 20.11.19אמת – האם מה שלא יודע לא פוגע?
 27.11.19מוסר – תוכנת הניווט של החיים – איך
אדע מה לעשות?
4.12.19

כבוד אנושי – שיחה על כבוד האדם

 18.12.19האדם נידון לחירות – ברכה או
קללה?

 25.12.19צדק :מעבר למסך הבערות –
מחשבות על הפוליטיקה בימינו
8.1.20

אלוהים הוא התשובה – על הדיאלוג
הבלתי פוסק בין אלוהים לאדם

19.2.20

אדם וטבע – האדם כדאי ורצוי לחיות
על פי הטבע?

26.2.20

האדם החדש -האם הטכנולוגיה
הולידה אדם חדש?

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 660ש״ח

 695ש״ח

 695ש״ח

 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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פילוסופיה שימושית
ממחשבה למעשה

ד"ר שמעון אזולאי ,פילוסוף
ימי רביעי ,20:00-18:30 ,קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ,דרך האוניברסיטה  ,1רעננה
הזמנה למפגש עם כמה משאלות היסוד של חיינו :אושר ,מוות ,הומור ,מיניות ,אלוהים,
חירות ומקומם של הרגשות .בואו לשמוע מה הציעו גדולי הפילוסופים ,ואולי תמצאו כמה
מהתשובות שיתאימו לכם.
סמסטר ב
11.3.20

אותי זה מצחיק
על מקומו של ההומור בחיים

27.5.20

אידיאל האותנטיות
לעשות מה ש"בא לי"

25.3.20

בשורות איוב
שמונה דרכים להתמודד עם סבל

17.6.20

בין שכל לרגש
איך מגשרים על התהום?

6.5.20

ילדים זה שמחה
שקר מוסכם או אמת צרופה?

1.7.20

אמת ,טוב ויפה
שלוש שאלות ושלוש צורות חיים

20.5.20

על אושר ,משמעות וקהילות
משמעות

15.7.20

דיאלוג עם אימא
על מזרחיות וגבולות הפילוסופיה

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 660ש״ח

 695ש״ח

 695ש״ח

 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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הרב קוק

מיסטיקה ורציונליזם ביהדות המודרנית
ד"ר עודד ציון היסטוריון ,חוקר דתות ותולדות הרעיונות
ימי שני ,19:30-18:00 ,קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ,דרך האוניברסיטה  ,1רעננה
הרב קוק היה מן המנהיגים הבולטים והמשפיעים בעולם המחשבה היהודי במאה ה־.20
הוא שילב רעיונות מהחסידות והקבלה עם עולם המחשבה האירופאי המודרני ,ופנה
לדתיים ,לחלוצים ,ולחילוניים גם יחד בתור שותפים לדרך .הרב קוק ראה את ההיסטוריה
היהודית מתקדמת ליעדה המוסרי והמדיני ומגשימה את רעיון הגאולה .הגותו עומדת גם
היום במרכזו של הדיון החשוב על אודות הזהות הישראלית.
4.11.19

הרב קוק
בשבילי החסידות והקבלה

6.1.20

טבע ,מדע וקידמה במשנתו של
הרב קוק

 18.11.19אלוהי הרב קוק
השלם המוחלט הנוכח בעולם

20.1.20

היסטוריה ומשיחיות בתורתו של
הרב קוק

 25.11.19תכליתו של האדם
בתנועה מתמדת בכיוון אלוהים

3.2.20

התנועה הציונית והגאולה הדתית
של עם ישראל

17.2.20

מורשת הרב קוק בשיח היהודי
והישראלי

9.12.19

תורת ההכלה של הרב קוק
בין קודש לחול

 30.12.19אמונה ומודרנה
בשיטתו של הרב קוק

ה%נ 0ח ה2

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 675ש״ח

 710ש״ח

 710ש״ח

 750ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית

בהרשמה לקורס השני

הזול מביניהם * אין כפל הנחות
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אלוהים  -קווים לדמותו
ד"ר עודד ציון ,היסטוריון ,חוקר דתות ותולדות הרעיונות
ימי שני ,19:30-18:00 ,קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ,דרך האוניברסיטה  ,1רעננה
העיסוק באלוהים ותפיסתו הם רכיב יסוד במחשבה של שלוש הדתות המונותאיסטיות.
סדרה השוואתית זו עוסקת בחיפוש אחר מושג האל בהגותם של דמויות מובילות בעולם
היהודי ,הנוצרי והמוסלמי ,באמצעות קריאה וניתוח של הטקסטים המרכזיים שלהם .האם
נוכל למצוא קווי דימיון בין אלוהי הדתות השונות ,ומהו ייחודו וחידושו של כל הוגה בשאלה
הנצחית מיהו אלוהים?

16.3.20

אוגוסטינוס
על נשגבות האל ואפסות האדם

18.5.20

אבן רושד
הפילוסופיה כמכשיר להכרת האל

23.3.20

שלמה אבן גבירול
שירת השבח לאל ,זהירות ועונג

25.5.20

מרתין לותר
"צדיק באמונתו יחיה" וחסד האל

30.3.20

תומאס אקווינס
אלוהים המתגשם כאדם וגאולת
האנושות

1.6.20

שפינוזה
"אלוהים הוא הטבע" – קריאה חדשה
של אלוהים

20.4.20

רבי יהודה הלוי
אלוהים והעם הנבחר

22.6.20

27.4.20

הרמב"ם
שתיקה כהודאה באהבה – אדם מול
אלוהיו

חסן אל־בנא ,מייסד תנועת האחים
המוסלמים
עבודת אלוהים כתרופה לבערות

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת
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פספסת מפגש?

שירות חדש באסכולות

מהיום תוכלו לכתוב לנו
 48שעות לפני המפגש ממנו
תעדרו ולבקש להשתבץ
למפגש חלופי.
אנו נענה לכם במייל תוך
שני ימי עסקים.
את הבקשה לשלוח למייל:
shibuz_ascolot@openu.ac.il
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מועדון קריאה

מפגשים אינטימיים עם יצירות מופת
קובי מידן
ימי שני ,19:30-18:00 ,קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ,דרך האוניברסיטה  ,1רעננה

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.
 28.10.19חנוך לוין ,הגאון מפינת הרחוב
חייו ויצירתו של המחזאי הישראלי
הגדול מכולם ,הקומדיות המרירות,
הטרגדיות המיתולוגיות ,הסאטירות
הפוליטית ,הסערות והשערוריות .מה
היו מקורות השפעתו?
2.12.19

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

6.1.20

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

17.2.20

לואיס קרול
מחבר אליס בארץ הפלאות.
המתמטיקאי התמהוני ,איש
אוקספורד ,ששינה את פני ספרות
הילדים והואשם בפדופיליה .במפגש
 קטעים מאליס וגם יצירת מופתידועה פחות שלו בשם ציד הנריש.

2.3.20

ל"נ טולסטוי
מותו של איוון איליץ ,אחת מפסגות
אמנות הסיפור אי פעם .בעל אחוזה
רוסי שוכב על ערש דווי ועורך חשבון
נפש ,המשתנה עם השינויים במצבו
הרפואי

23.3.20

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

4.5.20

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

6.7.20

לקרוא שירה
מפגש סיום מיוחד .מיהם קוראי
השירה הגדולים ,המשוררים או
אולי שחקנים? במפגש הזה נפגוש
דוגמאות רבות ונעסוק גם ב"קריאה"
הייחודית לתרבות העברית – הלחנת
שירי משוררים.

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
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 730ש״ח

 770ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית

 1-700 -700 -169׀

www.openu.ac.il/ascolot

29

ד"ר
אורית וולף

מיטל טרבלסי

ענת שרון

ד"ר
מוטי זעירא

דוד איבגי

20%
ה נ ח ה

בהרשמה לקורס השני

הזול מביניהם * אין כפל הנחות

מוסיקה ,אמנות
וקולנוע

מועדון טרום בכורה בקולנוע
מרצים שונים
עמ' 32

"שרתי לך ארצי"
ד"ר מוטי זעירא ומיטל טרבלסי
עמ' 33

צלילים
ענת שרון
עמ' 34

גדולה מהחיים!
ד"ר אורית וולף וסימפונט רעננה
עמ' 35

המאה ה־ 20באמנות
דוד איבגי
עמ' 36

מועדון טרום בכורה בקולנוע
יועץ אמנותי :מבקר הקולנוע יהודה סתיו

קולנוע "לב דניאל" ,מלון דניאל רח' רמות ים  , 60הרצליה
הזדמנות חד פעמית להצטרף למועדון טרום ֿבכורה בקולנוע של אסכולות .סדרת
מפגשים חודשיים ,שבה תצפו לפני כולם ,במיטב הסרטים ותשמעו את טובי המרצים.
מידע אודות הסרט שיוקרן וההרצאה ישלח אליכם כ 48-שעות טרם המפגש
הרצליה
בשיתוף קולנוע "לב"
קולנוע "לב דניאל" ,מלון דניאל רח' רמות ים  ,60הרצליה
ימי שני 18:00
15.6.20 | 25.5.20 | 30.3.20 | 2.3.20 | 3.2.20 | 6.1.20 | 2.12.19 | 11.11.19

רעננה

בשיתוף קולנוע "לב"
קולנוע "לב הפארק" ,רח' אחוזה  ,267רעננה
יום שני 18:00
29.6.20 | 1.6.20 | 4.5.20 | 16.3.20 | 24.2.20 | 13.1.20 | 9.12.19 | 25.11.19
יום שישי 10:30
3.7.20 | 5.6.20 | 8.5.20 | 3.4.20 | 14.2.20 | 31.1.20 | 27.12.19 | 15.11.19
כפר סבא
הוט סינמה אושילנד ,רח' עתיר ידע  ,4כפר סבא
ימי רביעי 19:00
10.6.20 | 6.5.20 | 25.3.20 | 4.3.20 | 5.2.20 | 1.1.20 | 4.12.19 | 13.11.19
ימי שישי 10:00
12.6.20 | 1.5.20 | 3.4.20 | 6.3.20 | 7.2.20 | 3.1.20 | 6.12.19 | 8.11.19
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"שרתי לך ארצי"

שלושה דורות מתגוששים בשירה העברית

עורך ומספר :ד"ר מוטי זעירא שירה :מיטל טרבלסי נגינה :תומר קלינג
קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ,דרך האוניברסיטה  ,1רעננה
הדור המייסד של השירה העברית במאה העשרים היה דורם של ביאליק וטשרניחובסקי.
אחר כך באו אלתרמן ,שלונסקי וחבריהם ,והורידו אותם מכס המלכות .עשרים שנים מאוחר
יותר בא דור חדש :עמיחי ,זך ,רביקוביץ – והדיחו את המלכים ,שהדיחו את קודמיהם .בסדרה
נתאר את סיפור חייהם ,יצירתם ומאבקיהם של המשוררים הבולטים בשלושת הדורות הללו.
"קן תפילותיי הנידחות"  -חיים נחמן ביאליק
מי היה המשורר הלאומי? למי שר את שירי
האהבה הכאובים שלו? על מה התאבל? מהו
סוד שירתו הנפלאה?
"מה ְּמאֹד יָ ְפיָ ִפית"  -שאול טשרניחובסקי
ַ
למי שר את שירי האהבה היצריים שלו? מדוע
התעכב כל כך הרבה שנים בדרכו לארץ-
ישראל? מה היו יחסיו עם ביאליק "המשורר
הלאומי"? מה היה מקצועו של המשורר ,ובמה
פרנס את עצמו?
"רק על עצמי לספר ידעתי"  -רחל המשוררת
התפילה לאהבה ,הכמיהה לילד ,הגעגועים
לארץ ישראל ,ההתרפקות על פריחתו הצנועה
של סביון – מכל אלה ועוד מורכבת שירתה.
"פתאומית לעד"  -נתן אלתרמן
אלתרמן ,המשורר והפזמונאי ,המאהב והבעל,
משורר ששחה בחופשיות בעולם הפוליטיקה,
אדם שחרד לפרטיותו ובו בזמן לקח על עצמו
תפקיד של איש ציבור .אל הניגודים המסעירים
הללו ,ואל שיריו הנפלאים נתוודע במפגש.
"כאור בשולי הענן"  -לאה גולדברג
למי שוררה את שירי האהבה הכואבים שלה?
מה מקור ערירותה ,ומה פשר הקשר המורכב
בינה לבין אימה?

"היה או לא היה"  -אלכסנדר פן
רומנטיקן ,מאהבן של כמה נשים ,קומוניסט,
חלוץ ,אופוזיציונר נצחי
"הרוח נושבת בחריגים"  -דליה רביקוביץ
מופע המתחקה אחר עקבותיה העדינים
והמיוחדים במינם של דליה רביקוביץ.
"ועוד לא אמרתי הכל"  -נתן זך
נתן זך נולד כהארי זייטלבך בגרמניה ,גדל
בארץ ,היה קצין מודיעין בצבא ,פרופסור בכיר
באוניברסיטת חיפה ,אהב את היין ומנהל
עד היום ,יחסי אהבה וביקורת על המציאות
הישראלית.
ימי שלישי 20:30-19:00
| 31.3.20 | 11.2.20 | 28.1.20 | 3.12.19 | 5.11.19
14.7.20 | 30.6.20 | 19.5.20
ימי חמישי 21:30-20:00
| 19.3.20 | 13.2.20 | 16.1.20 | 5.12.19 | 7.11.19
18.6.20 | 21.5.20 | 2.4.20
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צלילים

ענת שרון ,המחלקה לספרות ללשון ולאמנויות ,האוניברסיטה הפתוחה

ימי חמישי ,21:30-20:00 ,קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ,דרך האוניברסיטה  ,1רעננה
מיטב המוסיקאים ,הן ישראלים והן אורחים מחו"ל .הם ינגנו מיצירות המופת של המוסיקה
הקאמרית במגוון של הרכבים ,כלי נגינה וסגנונות מתקופות שונות.
 21.11.19ערב ברהמס
סעידה בר-לב – כינור,
אביגיל ארד – צ'לו;
עידו אריאל – פסנתר
סונטה לפסנתר ולכינור ,סונטה
לפסנתר ולצ'לו ושלישייה
2.1.20

אריות מן הבארוק
ְ
קלייר ֶדּבֹונֹו– סופרן ,דורט פלורנטין –
חליליות ,ליליה סלבני – כינור בארוק,
בני אגסי – בסון בארוק ונגנים נוספים

30.1.20

רביעיית ֶמטיס (ליטא)
רביעיות מאת היידן ,שוסטקוביץ'
ושומן ( ב ש י ת ו ף ע ם מ ח ל ק ת
המוסיקה של מוזיאון תל-אביב
לאמנות)

20.2.20

שלישיית אפסיונאטה מארחת
הדס פבריקנט – כינור,
איריס יורטנר – צ'לו,
עינת פבריקנט – פסנתר
עם דניאלה סקורקה – סופרן
מיצירות היידן ,טּורינה ,ירון גוטפריד
וסשה ארגוב

26.3.20

רביעיית פסנתר
מרים ֶהלמס אלין – כינור,
טלי קרביץ – ויולה ,הרן מלצר – צ'לו,
אנדרי גּוגנין – פסנתר בטהובן
(סונטת קרויצר) וברהמס (רביעיית
פסנתר) (בשיתוף עם מחלקת
המוסיקה של מוזיאון תל-אביב
לאמנות)

7.5.20

רביעיית טוסקניני
יבגניה פיקובסקי ואסף מעוז –
כינור ,דימיטרי רטוש – ויולה,
פליקס נמירובסקי – צ'לו
תכנית רוסית :רביעיות מאת
רחמנינוב ,בורודין וצ'ייקובסקי

4.6.20

דואו גורפינקל ורביעיית ָא ֶמרנֶ ט
אלכסנדר ודניאל גורפינקל –
קלרנית ,מישה ויטנזון ופרנץ פלקל
– כינור ,מיכאל קלוץ – ויולה,
ג'ייסון קאלֹווֵ יי – צ'לו
חמישיות הקלרנית של מוצרט ו-וֶ בר

25.6.20

שלישיית פסנתר
שירה מיוני – ויולה ,וולפרם קוסל –
צ'לו ,כריסטינה מילר – פסנתר
מיצירות שופן ,שומן ,אילן רכטמן
וברהמס (בשיתוף עם מחלקת
המוסיקה של מוזיאון תל-אביב
לאמנות)
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גדולה מהחיים!
ד"ר אורית וולף וסימפונט רעננה

ימי שלישי ,20:30-19:00 ,קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ,דרך האוניברסיטה  ,1רעננה
עונה חדשה עם הפסנתרנית הבין -לאומית והיוצרת ד''ר אורית וולף .סדרה שכולה מופעי
השראה החוצים את גבולות הקלאסי :מבטהובן הוינאי למוסיקה ברזילאית ,ממפגש גאלה
עם סימפונט רעננה למפגש אינטימי עם כוריאוגרפית ומשוררת ,ממוסיקה יוונית לשירי
עם ומשוררים .אל תרשו לעצמכם לפספס!
 12.11.19אירוע פתיחה חגיגי בהשתתפות
התזמורת סימפונט רעננה
בטהובן :מלכות ותשוקה
אמנים אורחים :ניתאי צורי והלל צורי
*המפגש יתקיים במשכן העירוני
למוסיקה ואמנויות

24.3.20

אהבה בעשרים אצבעות
ביחד ולחוד ,בשתיים ובארבע ידיים
אמנית אורחת :הפסנתרנית פרופ'
ג'ואנה מקרגור ,ראש מחלקת
הפסנתר באקדמיה המלכותית
בלונדון

 10.12.19מרתון הסונטות האהובות של
בטהובן
אמן אורח :הפסנתרן אמיר כץ

5.5.20

קסם הגיטרה מדרום ספרד
לארגנטינה וברזיל
אמן אורח :אמן הגיטרה דניאל שץ

21.1.20

חגיגה ים תיכונית!
המוסיקה הים תיכונית מלוב ואלג'יר
עד תורכיה ,יוון וישראל
משתתפים :לימור עובד ,זמרת
נגן העוד והסאז :יניב טייכמן

2.6.20

כשהמילה פוגשת את הצליל
מפגש עוצר נשימה עם המשוררת
הישראלית חלי ראובן ,לצד יצירות
חותם מבאך ועד גרשווין
אמנית אורחת :הזמרת חני ליבנה

25.2.20

אחת על אחת
מוסיקה ומחול ,שיח ויצירה,
אינטימיות ושיתופיות מופע מוסיקלי
ומחות מרגש
אמנים אורחים :הרקדנית
והכוריאוגרפית רננה רז

23.6.20

חגיגה אקזוטית
מהחליל הקלאסי עד הדודוק
הארמני
מסע לתוך העולמות החבויים של
כלי הנשיפה האקזוטיים מהחליל
והסקסופון ועד הדודוק והשופר
אומן אורח :יוני דרור
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המאה ה־ 20באמנות

העתיד שהיה – זרמים ותנועות  -סמסטר א'
דוד איבגי ,אוצר
ימי רביעי ,12:00–10:30 ,המשכן העירוני למוסיקה ואמנויות ,רח' הפלמ"ח 2א ,רעננה
העשורים הראשונים של המאה העשרים נשאו בחובם הבטחות גדולות לעידן החדש.
בסדרה זו נבחן את התנועות ,המגמות והיוצרים המרכזיים שפעלו בתקופה סוערת זו של
תחילת המאה העשרים.
 30.10.19פיקאסו והקוביזם – סיפור לידתה
של שפה חדשה תחת מכחולם של
פבלו פיקאסו וג'ורג' בראק.
 13.11.19על פירוק והרכבה – הקוביזם
הסינטתי :שלב נוסף בפיתוח
הקוביזם והולדת הקולאז'

1.1.20

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

8.1.20

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

15.1.20

קו ונקודה – לידתו של הציור
המופשט קשורה בהתפרקות הסדר
ואופן ראיית העולם הישן .מהם
העקרונות של שפה זו על פי וסילי
קנדינסקי ,וכיצד יש לקרוא את
יצירותיו?

22.1.20

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

 27.11.19מדברים קוביזם – מה שאלו אמנים
כמו פרנן לז'ה ,חואן גרי ורובר דלוני
מן הקוביזם ומה הוסיפו לו.
4.12.19

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

" 11.12.19כלת הרוח" – העולם "הבטוח" הולך
ונשמט על רקע רוחות המלחמה
הגדולה.
" 18.12.19הגשר" – סיפורה של תנועה
צעירה בגרמניה שביקשה לשבור
את הכלים.

ה%נ 0ח ה2
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המאה ה־ 20באמנות

העתיד שהיה – זרמים ותנועות  -סמסטר ב'
דוד איבגי ,אוצר
ימי רביעי ,12:00–10:30 ,המשכן העירוני למוסיקה ואמנויות ,רח' הפלמ"ח 2א ,רעננה
העשורים הראשונים של המאה העשרים נשאו בחובם הבטחות גדולות לעידן החדש.
בסדרה זו נבחן את התנועות ,המגמות והיוצרים המרכזיים שפעלו בתקופה סוערת זו של
תחילת המאה העשרים.

4.3.20

"אני והכפר" – יצירתו של מרק
שאגאל

18.3.20

אוונגרד רוסי  -האמנות הרוסית
פיתחה קשת רחבה של סגנונות
חדשניים.

25.3.20

קונסטרוקטיביזם – רעיונות
המהפכה הרוסית הולידו אמנות
חברתית חדשה ומתקדמת ,שבא
לידי ביטוי ביצירותיהם של טאטלין,
נאום גאבו ואחרים והשפיעו רבות על
תרבות המערב.

1.4.20

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

22.4.20

הפוטוריזם – האמנות האיטלקית
מתנערת מאבק העבר ומבטיחה
עולם חדש.

6.5.20

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

13.5.20

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

20.5.20

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

27.5.20

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

3.6.20

המציאות ומעבר לה – התיאורים
הפנטסטיים של סלוואדור דאלי
מקפלים בתוכם ביוגרפיה אישית
ופסיכולוגית ומציעים דרך התבוננות
חלופית ומלאת דימיון למציאות
הממשית.

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 9.9.19
הרשמה מאוחרת

 675ש״ח

 710ש״ח

 710ש״ח

 750ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
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הנחיות הרשמה ותשלום שכר הלימוד
 .1אופן ההרשמה
תוכלו להירשם לפי נוחותכם:
א .בטלפון — במשרדי אסכולות ,בימים א-ה ,בשעות  ,17:00-9:00במס׳ 1-700-700-169
ב .בדואר — יש לשלוח את טופס ההרשמה אל :האוניברסיטה הפתוחה ,אסכולות ,ת"ד  ,808רעננה .4353701
הערה :בהרשמה באמצעות הדואר אין לצרף כסף מזומן.
ג .בפקס — ( 09-9741474באמצעות כרטיס אשראי בלבד).
ד .באופן אישי — במשרדי אסכולות ,דרך האוניברסיטה  ,1רעננה ,בימים א-ה ,בשעות .17:00-9:00
 .2אופן התשלום
א .בכרטיס אשראי (ויזה ,לאומי קארד ,ישראכרט ,דיינרס ,אמריקן אקספרס):
 .1בתשלום אחד או בתשלומים כמפורט בפרטי הקורס שבידיעון.
 .2בתשלומים בהסדר קרדיט :הסדרי תשלום אלה הם בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי ,והאוניברסיטה
הפתוחה אינה אחראית לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה .התשלום בהסדר קרדיט אפשרי רק בתחום
מסגרת האשראי שיש לבעל הכרטיס וכרוך בחיוב בריבית בהתאם לשיעורים ולמועדים כפי שייקבעו על־ידי
		 הבנק  /חברת האשראי.
ב .בהמחאה/המחאות ,בתשלום אחד או בתשלומים חודשיים עוקבים שווים עד למספר התשלומים שנקבע בקורס -
תאריך ההמחאה הראשונה יהיה לשבוע לפני תחילת הקורס או ליום ההרשמה (המאוחר מבין שני המועדים).
תאריך ההמחאה האחרונה בכל מקרה לא יהיה מאוחר מחודש לפני סיום הקורס.
את ההמחאות יש לרשום לפקודת האוניברסיטה הפתוחה ,ולצרף את כולן לטופס ההרשמה.
ג .בהתחייבות של מקום עבודה או גורם משלם אחר :יש לצרף לטופס ההרשמה מכתב התחייבות רשמי של מקום
העבודה או הגורם המשלם .המכתב יכלול את שם מוסמך החתימה וחתימתו ,חותמת ,מס' ח"פ/ע"מ (אם אין ,יש
לרשום מספר תיק ניכויים במס הכנסה) וכן התחייבות לתשלום לאוניברסיטה הפתוחה ,בגין שכר לימוד ותשלומים
אחרים ,כמתחייב בהנחיות ההרשמה.

הערות
 .1לחיילים בשירות חובה ולמשרתים בשירות לאומי ,ועד שנה לאחר השחרור משירות חובה או מסיום שירות
לאומי ,תינתן הנחה של  10%משכר הלימוד ,כנגד הצגת תעודה מתאימה.
 .2בקורסים בהם שכר הלימוד כולל גם מרכיב שאינו שכר לימוד ,כגון כרטיסים למופעים או סיורים ,ההנחה
מחושבת רק על מרכיב שכר הלימוד.
 .3נרשם הזכאי למספר הנחות ,יקבל רק את ההנחה הגבוהה מביניהן.
 .4הנחה של  20%תינתן לנרשמים לקורס השני לשנת הלימודים תש"פ .ההנחה תינתן על שכר הלימוד הנמוך מביניהם עד
לתאריך  31.10.19אין כפל הנחות.
לתשומת לב!
 		.1תשלומי שכר הלימוד המשולמים על־ידי מפעל או חברה בקשר להכשרת עובדים הנשלחים מטעמם לשם
השתלמות ,שנועדה לשמור על רמתם של העובדים או לשפר את אופן פעילותם ,מוכרים על־ידי שלטונות מס
הכנסה כהוצאה מוכרת של המפעל או החברה ,והטבה זו לא תיחשב כהטבה זקיפה המחייבת את העובדים
בתשלום מס.
 		.2אחריות הצדדים (האוניברסיטה הפתוחה ו/או התלמידים) וחליפיהם בקשר להסכם ללימודים בקורס כלשהו,
נספחיו ותנאיו ,לרבות פרסומים ומצגים וכן כתוצאה ובשל הפרת הסכם ,פיצויים ו/או נזקים ו/או מכל סיבה שהיא,
תהיה מוגבלת בסכום התביעה עד לגובה שכר הלימוד נשוא התובענה.
הגבלת האחריות והחבות הנ"ל תחול על כל תביעה ,למעט תביעת נזיקין לנזקי גוף שנגרמו לתלמידים .בשום מקרה
של תביעה בגין הפרת ההסכם ,אף אחד מהצדדים (האוניברסיטה או התלמידים) לא יישא בכל נזק תוצאתי ו/או
עקיף ו/או מיוחד ,לרבות אבדן עסקה כלשהי ,אבדן השתתפות ו/או גמול ו/או זמן ו/או אבדן רווחים או בכל נזק בסכום
שעולה על הסכום האמור לעיל.
 		.3האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי ,לפי שיקול דעתה ,אם לפתוח ו/או לקיים,
ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס/קבוצת לימוד מסוימת ,על אף שהוצעו ללימודים במועדים מסוימים .החלטה כזאת
יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או מנהלית ו/או אחרת.
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הנרשמים יהיו זכאים לעבור לקורס אחר או לקבוצה אחרת הפתוחים להרשמה ,או לקבל את כל הסכום ששילמו
בגין ההרשמה לקורס/קבוצה הרלוונטיים .פרט לאמור לעיל ,לא יהיו למי מהצדדים זכויות ו/או חובות ו/או תביעות
נוספות בקשר להחלטה זו ו/או ביצועה ו/או הנובעים מההרשמה הרלוונטית וביטולה.
קבלת תואר ו/או כל אישור או תעודה אחרים שהאוניברסיטה מעניקה ,אינם משחררים את התלמידים מאחריות
לתשלום כל חוב שהיה קיים בעת מתן התואר ו/או האישור ו/או התעודה ,שלא שולם למעשה לאוניברסיטה
הפתוחה .כמו כן ,האוניברסיטה זכאית לקזז מכל תשלום עתידי של תלמידים ,חוב לאוניברסיטה שלא שולם
למעשה לאוניברסיטה ,גם לאחר התיישנות התובענה.
 .4תקנון המשמעת המחייב את התלמידים הנו תקנון המשמעת ללימודים אקדמיים הנמצא בידיעון האקדמי
המצוי במשרדי האוניברסיטה הפתוחה .וכן באתר האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה בקישור
.http://www.openu.ac.il/General/ethics.html

 .3הודעות לאוניברסיטה
יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח בדואר/דואר אלקטרוני או בפקס וכן את אישור המשלוח .האוניברסיטה לא
תתחשב בטענה שמכתב כלשהו נשלח בדואר או בפקס ולא הגיע ,אלא בצירוף הוכחה לכך (כגון :אישור משלוח
פקס או מהמחשב ,דף פירוט שיחות מ״בזק״ או אישור על דואר רשום) .אם לא תצורף הוכחה ,הנושא יטופל
בהתאם למועד הפנייה החדש( .באישור או בדף הפירוט חייב להופיע המספר של מרכז ההרשמה/אסכולות אליו
נשלח הפקס) .המועד הקובע הוא תאריך קבלת הפנייה בכתב במשרדי בית הספר אסכולות/מרכז ההרשמה.
 .4הנחיות החלפת קורס
א .בקשת החלפת קורס תוגש בכתב בלבד למשרדי בית הספר אסכולות.
ב .המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה.
עיתוי קבלת הבקשה
עד המפגש השלישי (כולל)
מהמפגש הרביעי ואילך

גובה התשלום הנדרש
הפרש שכר הלימוד בין הקורס המקורי לבין הקורס החדש
אין החלפת קורס

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

גובה הקיזוז ממבטל ההרשמה

עד שבועיים לפני פתיחת הקורס*

דמי טיפול מינהלי בסך  80ש"ח

במהלך שבועיים לפני פתיחת הקורס*

 10%משכר הלימוד

לאחר מפגש אחד

ערך יחסי של מפגש אחד  10% +משכר הלימוד

לאחר שני מפגשים

ערך יחסי של שני מפגשים  10% +משכר הלימוד

לאחר שלושה מפגשים

ערך יחסי של שלושה מפגשים  10% +משכר הלימוד

לאחר ארבעה מפגשים או יותר

אין החזר כספי ,לא ניתן עוד לבטל הרשמה

בקורסים וימי עיון ששכר הלימוד בהם הוא עד  85ש"ח אין החזר כספי.
* בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) ,תשע”א:2010-
אם בקשת הביטול תתקבל בכתב תוך  14יום מיום ההרשמה ובלבד שהביטול יעשה עד  7ימי עסקים לפני תחילת
הקורס ,יחויב המבטל ב– 5%משכר הלימוד המלא בקורס (כולל דמי הרשמה) או  80ש”ח ,הנמוך מבין השניים .לאחר
המועד שצוין ,יופעלו ההנחיות ביטול הרשמה של האוניברסיטה הפתוחה.
דגשים והערות
א .בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד לאסכולות/מרכז ההרשמה .לא יתקבלו הודעות בטלפון.
ב .המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה במשרדי אסכולות/מרכז ההרשמה.
ג .גובה הקיזוז המינימלי יהיה סכום דמי הטיפול המינהלי בסך  80ש"ח ,או הקיזוז המפורט בטבלה — הגבוה
מבין השניים.
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ד .סוג הנחיות הביטול והבסיס לחישוב דמי הטיפול והעלויות בגין ביטול הרשמה ייקבע על־פי שכר הלימוד המלא
שנקבע לקורס ולא על־פי השכר ששולם בפועל.
ה .בקורסים הכוללים עד  4מפגשים ,המועד האחרון לביטול הינו על־פי הטבלה שלעיל או עד חצי מזמן הקורס
— הנמוך מבין השניים.
ו .במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי־צפוי ,מיוחד וממושך ,שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך
שלושה שבועות לכל הפחות ,יש לפנות מיד למשרדי בית־הספר אסכולות בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים.
כל בקשה ִתבדק לגופו של עניין ,בכפוף להגדרות בהנחיות האוניברסיטה הפתוחה .יש לשלוח את הבקשה
מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.
 		.6אי פתיחת קורס
האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים ,או מכל סיבה אחרת.
במקרים כאלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.
 .7גמול השתלמות
מורים ועובדי הוראה יפנו אישית אל המפקח המחוזי במשרד החינוך והתרבות להסדרת העניין מראש .עובדים
בדירוג האחיד ועובדי המח"ר יפנו לרכזי ההדרכה או למנהל משאבי האנוש במקום עבודתם.
 		.8הנחות
		 שכר הלימוד המלא של הקורסים והפעילויות של אסכולות הוא שכר הלימוד המפורסם כשכר לימוד לתלמידים
חדשים בהרשמה מאוחרת .כל שכר לימוד אחר שמפורסם בידיעוני אסכולות או מפעם לפעם בפרסומים אחרים
הינו שכר לימוד לאחר הנחה משכר הלימוד המלא .כל הנחה משכר הלימוד המלא תחושב בניכוי מרכיבי שכר
לימוד שאינם מיועדים להנחה ,כגון עלויות מנויים לתזמורת הפילהרמונית ,האופרה הישראלית והוצאות מיוחדות
אחרות .במקרה שתלמידים זכאים לשתי הנחות או יותר ,תחול רק ההנחה הגבוהה מבין ההנחות התקפות .אין
כפל הנחות ,אלא אם כן צוין כך במפורש בפרסום.
 .9התאמות לתלמידים עם מוגבלויות ולקויות למידה
בית ספר אסכולות פועל על מנת להנגיש את שירותיו לתלמידים עם מוגבלויות (פיזית ,נפשית ,רגשית וקוגנטיבית).
תלמידים הזקוקים להנגשה ולהתאמות בתהליך הלמידה ,מוזמנים לפנות לדביר דוד לוי ,בטל׳ ,09-7780904
או בדוא״ל .ascolot@openu.ac.il
מידע הנמסר לגורמים מקצועיים נשאר חסוי ולא יהיו לו השלכות נוספות ,מעבר לבקשות התלמידים.
 .10מפגש חלופי
		 צוות אסכולות רואה חשיבות עליונה בשירות הלקוחות ובשביעות רצונם .הנוהל המפורט להלן נועד למנוע אי
הבנות ולאפשר לנו לספק לכם את השירות הטוב והיעיל ביותר .יש להודיע על היעדרות מהרצאה  48שעות
מראש למוקד אסכולות .אסכולות תעשה מאמץ כמיטב יכולתה לפצות לקוחות שהחמיצו מפגש באמצעות
הצעת מפגש חלופי  -עד  2מפגשים לקורס .הזכות למימוש המפגשים החלופיים תקפה בשנת הלימודים תש"פ,
על בסיס מקום פנוי באולם .לא ניתן לבחור מפגש חלופי באירועים חד־פעמיים והרצאות חד־פעמיות להרצאה
חלופית ניתן להזמין מקום לא רק עבור המנוי הרשום.
 .11שינויים בלתי־צפויים
		 במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי־צפויים .הזכות לשינויים שמורה ,שינויים אינם מהווים
עילה להחזר כספי או לטענה כלשהיא כלפי אסכולות או האוניברסיטה הפתוחה.
 .12מבצע “חבר מביא חבר”
א 		.תלמידים ותיקים ,אשר יצרפו תלמידים חדשים (שלא למדו באסכולות בשנתיים האחרונות) יהיו זכאים לתלושי
שי לקנייה באחת מחנויות הספרים המובחרות בשווי  100ש”ח עד גמר המלאי.
ב .התלושים יישלחו בדואר רשום (לפי הכתובת שתינתן בעת ההרשמה).
ג .יש לעדכן את צוות אסכולות בעת ההרשמה בפרטי התלמידים הוותיקים והחדשים ,כולל מספרי תעודת זהות.
ד .במבצעים לא ייכללו תלמידים אשר ביטלו את הרשמתם ללימודים.
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טופס הרשמה
את טופסי ההרשמה מכל השלוחות בארץ ניתן לשלוח אל
“אסכולות” — בית־הספר ללימודים רב־תחומיים ולתרבות הדעת
האוניברסיטה הפתוחה ,דרך האוניברסיטה  ,1ת"ד  808רעננה ,מיקוד 4353701
או באמצעות הפקס 09-9741474 :או בטלפון 1-700-700-169
פרטי הנרשם/נרשמת:
מספר זהות מלא ( 9ספרות)

שם פרטי

מס' אסמכתא
שם משפחה

כתובת ___________________________יישוב ____________________ מיקוד ___________
טל' _______________________________ נייד ___________________________________
כתובת דואר אלקטרוני _____________________________@_________________________
פרטי הקורס המבוקש (נא למלא בהתאם למפורט במידע על הקורס)

שם הקורס
		

מספר הקורס

מועד תחילת הלימודים

שכר לימוד

אופן התשלום:

תשלום בכרטיס אשראי (ויזה ,לאומי קארד ,ישראכרט ,דיינרס ,אמריקן אקספרס)
מס' כרטיס אשראי:

שם בעל/ת הכרטיס ______________________________ גמר תוקף הכרטיס ___________________
מספר הזהות של בעל/ת הכרטיס __________________________________
אפשרויות תשלום (סמן  xלפי בחירתך)
בתשלומים ,כמפורט בחוברת זו
בתשלום אחד
לתשומת לב :במקרה של אי התאמה בין הסכום שהתלמיד/ה מציין/ת בטופס זה לבין שכר הלימוד הנדרש עבור
הקורס ,זכאית האוניברסיטה לגבות את הסכום המתאים על פי התקנות כפי שיפורסם מעת לעת.
תשלום בהמחאה/המחאות( :בהתאם לסעיף 2ב בהנחיות ההרשמה)
בהתחייבות של מקום העבודה( :בהתאם לסעיף 2ג בהנחיות ההרשמה) מס' ח"פ/ע"מ__________________
התאמות לאנשים עם מוגבלויות ו/או לקויות למידה

במידה והנך זקוק/ה להתאמות בשל מוגבלות או לקות למידה אנא סמן x

ואנו ניצור עמך קשר.

הצהרה והתחייבות
אני מצהיר בזאת כי קיבלתי מידע על הקורסים הנ”ל וכי ידוע לי כי ביטול הרשמתי ללימודים יחוייב בתשלום ,בשיעור התלוי
במועד קבלת הודעת הביטול בכתב ,הכל כמפורט בהנחיות ההרשמה וביטולה .אני מתחייב לקיים את תקנות האוניברסיטה
הפתוחה ,לרבות אלו שתיקבענה במהלך לימודי .אני מסכים כי בכל מקרה אני אחראי לתשלום שכר הלימוד ו/או כל תשלום אחר
לאוניברסיטה הפתוחה ,ואי־עמידה בתשלומי שכר הלימוד או בכל תשלום אחר לאוניברסיטה הפתוחה ,מצדי ו/או עבורי עשוי
למנוע ממני קבלת שירותים או תעודות מטעמה .כמו כן זכאית האוניברסיטה לזקוף כל תשלום שלי לחוב או חיוב שלי שטרם
שולם ,לפי שיקול דעתה .אם אעשה שימוש בכרטיס אשראי שאינו שלי ,אעשה זאת רק לאחר קבלת אישור מבעל הכרטיס.
חתימתי כאן מהווה אישור והסכמה להצהרה זו ולכל התנאים המפורטים בידיעון זה.
חתימה ____________________________
תאריך ___________
ימולא ע”י רושם באמצעות הטלפון:
הנרשם אישר שידועים לו הפרטים על הקורס והתנאים המחייבים אותו ,בכל הנוגע להרשמה וביטולה.
שם הרושם ________________  תאריך _________________ שעה _________________ חתימה _________________

ט

שם הרושם ______________ תאריך ____________

מ

שם המזין ______________ תאריך ____________

מק”ט

תל־אביב | חיפה | רעננה | ירושלים
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