
 

אסכולות. לך בעקבות הסקרנות שלך.

משפט וחברה

השופט פרופ'
אהרון ברק

ד"ר 
מיכל מורג

עו"ד                         
קובי סודרי

עו"ד                       
אביה אלף

עו"ד                        
יובל יועז 

חקירה נגדית
עו"ד קובי סודרי

סניגור פלילי ומגיש 
מהדורת החדשות גלי צה"ל

מרצים אורחים: עו"ד ששי גז, עו"ד 
אורי קורב, עו"ד רחל תורן, פרופ' 
יפעת ביטון, עו"ד אביגדור פלדמן

רעננה: ימי שישי, 09:30

פורום משפטי
עו"ד יובל יועז 

פרשן משפטי ומרצה למשפטים
תל אביב : ימי שישי, 10:00

על כוח ,כסף 
ועבירות צווארון לבן

עו"ד אביה אלף
בעבר מנהלת המחלקה 

הכלכלית בפרקליטות המדינה
תל אביב: ימי שלישי, 09:30

רחובות: ימי שלישי, 19:30

פסיכולוגיית הפשע
היבטים פסיכולוגיים בתהליכי 

חקירה ומשפט
ד"ר מיכל מורג 

לשעבר פסיכולוגית משטרתית
תל אביב: ימי חמישי, 09:30

חיפה: ימי שני, 17:30

יש שופטים בירושלים
פרופ' ידידיה שטרן

סגן נשיא המכון הישראלי 
לדמוקרטיה

מרצים אורחים בסדרה: 
השופט סלים ג'ובראן , השופטת 
דליה דורנר , שופט בית המשפט 

העליון בדימוס, השופט יעקב 
טירקל, נשיאת בית המשפט 

העליון בדימוס, השופטת דורית 
בייניש ,השופט בדימוס פרופ' 
אהרון ברק ,המשנה לנשיאת 
בית המשפט העליון בדימוס, 

השופט אליקים רובינשטיין
ירושלים: ימי שישי, 10:00

מזרח תיכון ואקטואליה 

אלוף במיל' 
גיורא איילנד

מבקר המדינה       
יוסף חיים שפירא

ד"ר עו"ד           
שמואל ברקוביץ

פרופ'                       
עוזי רבי

ד"ר                           
גיא בכור

שומרי הסף 
של הדמוקרטיה

בין המרצים: מבקר המדינה יוסף 
מני  בדימוס  ניצב  שפירא,  חיים 

יצחקי, עו"ד משה לדור, 
עו"ד דרור שטרום

תל אביב: ימי שישי, 10:00

ראשי המועצה 
לבטחון לאומי מדברים

בין המרצים: פרופ' עוזי ארד, 
)מיל'(  אלוף  נגל,  יעקב  פרופ' 
יעקב  )מיל'(  גיורא איילנד, אלוף 

עמידרור
תל אביב: ימי רביעי, 18:00

חיפה: ימי שישי, 11:00

ירושלים 
והמקומות הקדושים

להבין את המקום הסבוך בעולם
ד"ר עו"ד שמואל ברקוביץ

תל אביב: ימי ראשון, 19:00
רחובות: ימי שלישי, 19:30

ישראל והמזרח 
התיכון 2020
סיכונים וסיכויים

ד"ר גיא בכור מזרחן ומשפטן
תל אביב : ימי ראשון, 18:00

הסכסוך הישראלי פלסטיני
פרופ' עוזי רבי

תל מונד: ימי שלישי, 17:30
תל אביב: ימי שלישי, 10:00

מדעים וחקר המוח 
רפואה שלמה

המדריך המלא לעולם 
הרפואה המודרנית

ד"ר עופר כספי מנהל הרפואה 
האינטגרטיבית והיחידה לרפואה 

משלימה , המרכז האונקולוגי 
דוידוף, בית החולים "בילינסון"

תל אביב: ימי שני, 18:00

מה עבר במוחם?
מפגש בין היסטוריון לחוקר מוח 

לשיח אנאליטי על גדולי המנהיגים
ד"ר יוסי חלמיש וד"ר יצחק נוי

תל אביב : ימי חמישי, 18:00
חיפה: ימי חמישי, 17:30

ירושלים: ימי ראשון, 19:30

הסודות
האינטימיים של הטבע

מסע לחקר הגנטיקה
פרופ' ידידיה גפני, חוקר במכון וולקני

תל אביב: ימי חמישי,  10:30

מוח וזיכרון
קורס מעשי לשיפור 

יכולות הזיכרון
ד"ר יוסי חלמיש, רופא וחוקר מוח

תל אביב: ימי שלישי, 18:00
חיפה: ימי ראשון, 11:30
ירושלים: ימי שני, 11:30

נפלאות החושים
הקשר בין תפקודי המוח 

לתפקוד החושים
ד"ר רועי תירוש

תל אביב: ימי שלישי, 18:00

ד"ר                 
רועי תירוש

פרופ'                  
ידידיה גפני

ד"ר                         
יוסי חלמיש

ד"ר                           
עופר כספי

ד"ר 
יצחק נוי 

מיינדפולנס ופילוסופיה
האובססיה לאושר

ד"ר שמעון אזולאי, ד"ר תמי יגורי, 
ד"ר אנאבלה שקד, ד"ר גבריאל 

בוקובזה
תל אביב: ימי שני, 18:30

חיפה: ימי רביעי, 17:30

המנהיגים
ארבע דמויות מקראיות

ד"ר מיכה גודמן 
סופר וחוקר המחשבה היהודית

תל אביב: ימי שני, 20:00

מפגשים עם 
אנשים מופלאים

ד"ר חיים שפירא  
מתמטיקאי, פילוסוף ומומחה 

לתורת המשחקים
תל אביב: ימי ראשון, 20:00

להמציא את עצמך מחדש
על חשיבה יצירתית

ד"ר אייל דורון
תל אביב: ימי ראשון 18:00

 

רציונליות ורוחניות
מסע אל המזרח

פרופ' יעקב רז
תל אביב: ימי שלישי 18:00

ישעיהו ליבוביץ' והרמב"ם
זהות יהודית וישראלית במבחן

ד"ר עודד ציון
היסטוריון חוקר דתות 

ותולדות הרעיונות
רעננה: ימי שני, 18:00

חיפה: ימי חמישי, 11:30
ירושלים: ימי שלישי, 9:30

ד"ר                          
מיכה גודמן 

ד"ר                        
שמעון אזולאי

ד"ר                         
חיים שפירא  

ד"ר 
עודד ציון 

ד"ר                           
אייל דורון

ספרות, יהדות, היסטוריה 
פרשה אקטואלית

מהמקרא לענייני השעה
הרב שי פירון

שר החינוך לשעבר
רעננה: ימי חמישי, 18:00
חיפה: ימי חמישי, 19:30

סופרים בהיכל
עמוס עוז, אלי עמיר, א"ב יהושע

סביון ליברכט, מאיר שלו, צרויה שלו
תל אביב : ימי ראשון, 18:00

מועדון הקריאה
מפגש עם יצריות מופת ספרותיות

קובי מידן
תל אביב: ימי רביעי, 18:00

חיפה: ימי שישי , 12:00
ירושלים: ימי שני, 11:00

100 שנים של סיפורת 
ועגנון המופלא

 הסופר פרופ' חיים באר
תל אביב: ימי שני, 18:00

חיפה: ימי שני, 17:30

מהגלגל לכוכבים
ההמצאות והתגליות שעיצבו את עולמנו

אורן נהרי
תל אביב: ימי שני, 10:30

ירושלים: ימי חמישי, 9:30

דברי הימים של 
שנאת היהודים
מלותר ועד היטלר

ד"ר יצחק נוי, היסטוריון
תל אביב: ימי ראשון, 10:30
רחובות: ימי שלישי, 17:30

חיפה: ימי שני, 11:00
ירושלים: ימי רביעי, 18:00

                    
עמוס עוז

הרב                            
שי פירון

הסופר פרופ'           
 חיים באר

                                
קובי מידן

אורן 
נהרי 

קולנוע, מוסיקה, אמנות
עוד חוזר הניגון

שירים וסיפורי חיים במועדון ברלה
ד"ר מוטי זעירא ומיטל טרבלסי

להבות חביבה: ימי ראשון, 20:00

גדולה מהחיים
הפסנתרנית ד"ר אורית וולף 

וסימפונט רעננה
רעננה : ימי שלישי, 19:00

ביצועי המופת 
ליצירות הנצח

המלחין, פסנתרן והמנצח 
גיל שוחט

תל אביב : ימי שני, 17:30
חיפה : ימי שישי, 11:00

מצעד הסגנונות
דוד איבגי, אוצר 

תל אביב : ימי רביעי, 18:00
חיפה: ימי שישי, 10:00

והדרך עודנה נפקחת לאורך
70 שנה של זמר ישראלי

עורך ומספר: ד"ר מוטי זעירא  
שירה: מיטל טרבלס  

נגינה: תומר קלינג
ירושלים: ימי שלישי, 20:00

רעננה: ימי חמישי, 20:00

טרום בכורה בקולנוע
יועץ אמנותי: יהודה סתיו

תל אביב: ימי שישי, 10:30
תל אביב: ימי חמישי, 21:00

רחובות: ימי רביעי, 19:00
זכרון יעקב: ימי שישי, 10:00

חיפה: ימי שני, 18:00
כפר סבא: ימי שישי, 10:00

לעשות אהבה עם הצלילים
הפסנתרנית ד"ר אורית וולף 

בעונה חדשה במוזיאון ישראל בירושלים

ירושלים : ימי שלישי, 17:00

ד"ר מוטי זעירא 
ומיטל טרבלסי

ד"ר                       
אורית וולף 

                                     
גיל שוחט

                                   
דוד איבגי

ולהרשמה:  המלא  הקורסים  ידיעון  לקבלת 
1 - 7 0 0 - 7 0 0 - 1 6 9

רק באסכולות! קורסים בהטבה ייחודית לגימלאי
התעשיה האוירית

סדרת הרצאות בהרכבה אישית
פרויקט מיוחד לציון 70 שנה לישראל. רק באסכולות! 

בחרו כרצונכם 8 מפגשים מתוך המבחר במחיר סדרה רגילה!

פרופ' אהרון צ'חנובר
הרפואה המותאמת אישית: 

האם ניתן לרפא את כל המחלות?

פרופ' דן שכטמן
על הישגים ואתגרים בישראל

פרופ' ישראל אומן
תמריצים לקידום האנושות

פרופ' ישראל פינקלשטיין 
איך הכל התחיל: 

בין המקרא למה שקרה

תרבות ישראלחזון וחברהאומת הסטארט-אפהנובליסטים
ד"ר ארנה ברי

מדיניות מדע וטכנולוגיה 
נדרשת וקיימת בישראל

פנחס בוכריס
סטארטאפ ניישן והמלחמה הבאה

דן פרופר
זווית אישית:70 שנה לתעשייה 

אהרון אהרון
חדשנות – המשאב הלאומי שלנו

איימן סייף
ערבי ישראל 2020: 

חיזוק כלכלי ושילוב חברתי

ארז ביטון 
בדרך לישראלי החדש

האלוף במיל' דורון אלמוג
מצויינות חברתית ותיקון עולם

עדינה בר שלום
נשים בחברה החרדית – העתיד

פרופ' דוד טרטקובר
אמנות חזותית בישראל

פרופ' אווה אילוז
על הכח של התרבות

יואב קוטנר
סאלם עליכום: דו קיום במוסיקה

מערבית, ערבית ומזרחית

אבי נשר
קולנוע ישראלי: 

סקירה אומנותית מכיסא היוצר

ימי חמישי, 19:00, אולם אסיא

מוזיאון תל-אביב לאמנות

20% הנחה לגמלאי התעשיה האוירית
תוקף המבצע עד 9.9.18. קוד הנחה 920. לא כולל מפגשים חד פעמיים/סיורים.

נהלי הרשמה וביטול: אתר אסכולות www.openu.ac.il\ascolot, בידיעון הקורסים. אין כפל מבצעים. ט.ל.ח.

יצירות מופת מן התקופה הרומנטית
מרצה: דוד איבגי, אוצר
8 מפגשים בכל סמסטר

תל אביב: ימי רביעי בשעה 18:00
בשעה 10:00 חיפה: ימי שישי
רעננה: ימי רביעי בשעה 18:00

מדינה בהקמה
משוררים,יוצרים ניגונים - בין שנות ה־50

לשנות ה־80
עורך ומספר: ד"ר מוטי זעירא

שירה: מיטל טרבלסי נגינה: תומר קלינג
8 מפגשים אחת לחודש

רעננה: שלישי בשעה 19:00
ירושלים: חמישי בשעה 20:00

קורסים מיוחדים
ב־20% הנחה
עבור גימלאי

התעשיה האוירית אסכולות.
מפגשי תרבות ודעת.

רצועת הביטחון של אסכולות

סכסוכים בעולם
מרצה: איתי אנגל, כתב התחקירים "עובדה" ערוץ 2 וחתן פרס 

סוקולוב לעיתונאות
תל אביב: 8 מפגשים ימי שני בשעה 20:00

ראשי המועצה לביטחון לאומי מדברים
בין המרצים: פרופ' עוזי ארד, אלוף במיל' יעקב עמידרור, 

אלוף במיל' גיורא איילנד, אלוף במיל' עוזי דיין
רעננה: 8 מפגשים, אחת לחודש, ימי שישי בשעה 10:00

אסטרטגיות משתנות
מרצה: פרופ' עוזי רבי, אוניברסיטת תל אביב

8 מפגשים בכל סמסטר
תל אביב: ימי שלישי בשעה 10:30

ימי ראשון, בשעה 10:00 4 מפגשים כפולים חיפה:
אבן יהודה: ימי ראשון בשעה 18:00

המזרח התיכון המרוסק
Gplanet מרצה: ד"ר גיא בכור, משפטן, והיסטוריון עורך האתר

8 מפגשים בכל סמסטר
ימי ראשון בשעה 18:00 תל אביב:

רעננה: ימי רביעי בשעה 18:00

היסטוריה וספרות

ההגות שמסתתרת מאחורי הישראליות
מרצה: ד"ר מיכה גודמן, הוגה וחוקר המחשבה היהודית

20:00 מפגשים בכל סמסטר בימי ראשון בשעה תל אביב: 6

מועדון קריאה
מפגש עם יצירות מופת ספרותיות

מרצה: קובי מידן
8 מפגשים אחת לחודש

תל אביב: ימי שלישי בשעה 18:00
בשעה 18:00 רעננה: ימי שני

בשעה 12:00 חיפה: ימי שישי
ירושלים: ימי שני בשעה 11:00

הרעיון הציוני  
תנועת השחרור של הבית הלאומי

מרצה: ד"ר יצחק נוי, היסטוריון
10 מפגשים בכל סמסטר

תל אביב: ימי ראשון בשעה 10:30
ירושלים: ימי רביעי בשעה 18:00
רחובות: ימי שלישי בשעה 11:30
רעננה: ימי חמישי בשעה 11:30

בשעה 11:00 חיפה: ימי שני

המסעות שגילו לנו את העולם
טרוריסטים ללוחמי חופש והמסעות שגילו לנו את העולם 

מרצה: אורן נהרי, עורך חדשות החוץ אתר וואלה 
8 מפגשים בכל סמסטר

ימי שני בשעה 10:30 תל אביב:
ימי חמישי בשעה 9:30 ירושלים:

חידות קיומיות שמחפשות תשובה
מרצה: אירי ריקין, מבקר ספרות בעיתון "הארץ"

רעננה: ימי שני בשעה 18:00
מסע בשביל התנ"ך

מרצה: הרב ד"ר בני לאו
8 מפגשים בכל סמסטר

תל אביב: ימי שלישי בשעה 18:00
ירושלים: ימי שלישי בשעה 9:30

קריאה חדשה בספר הספרים
מרצים: פרופ' אביגדור שנאן, פרופ' נסים קלדרון, ד"ר מיכה גודמן,    

שהרה בלאו, ד"ר הנרי אונגר, יהושע סובול, אמונה אלון וג'קי לוי
8 מפגשים אחת לחודש

18:00 חמישי בשעה תל אביב: ימי
בשעה 11:00 חיפה: ימי שישי

הזמנה לפגישה עם ביאליק וש"י עגנון
מרצה: הסופר פרופ' חיים באר

8 מפגשים בכל סמסטר
תל אביב: ימי שני בשעה 18:00

ירושלים: ימי חמישי בשעה 18:00
17:30 ימי שני בשעה חיפה:

מדע, רפואה ופסיכולוגיה

נפלאות התבונה
מה צופן העתיד לנו ולמוח שלנו? 

מרצה: פרופ' יורם יובל, פסיכיאטר וחוקר מוח, האוניברסיטה העברית
6 מפגשים אחת לחודש

תל אביב: ימי ראשון בשעה 18:00
ירושלים: ימי חמישי בשעה 10:00

במטבחו של אלוהים
מהפכת ההנדסה הגנטית

מרצה: פרופ' ידידיה גפני
8 מפגשים אחת לחודש

תל אביב: ימי שלישי בשעה 10:30
רעננה: ימי חמישי בשעה 18:00

פסיכולוגיה בשלושה גרוש
חיים שפירא, מתמטיקאי פילוסוף ומומחה לתורת  מרצה: ד"ר

המשחקים
תל אביב: 8 מפגשים  בכל סמסטר ימי רביעי בשעה 18:00

מוח ונפש
מרצה: ד"ר יוסי חלמיש, רופא חוקר מוח

8 מפגשים בכל סמסטר
בשעה 11:00 חיפה: ימי ראשון
ירושלים: ימי שני בשעה 11:30

רחובות: ימי ראשון בשעה 18:00

מוסיקה ואמנות

ביצועי המופת של יצירות גאוניות 
מרצה: המלחין, הפסנתרן והמנצח גיל שוחט

8 מפגשים בכל סמסטר
תל אביב: ימי שני בשעה 17:30

בשעה 11:00 חיפה: ימי שישי

פוסטמודרניזם באמנות
חגית רותם פלג,  מרצים שונים: רותי דירקטור, ד"ר דייוויד גרייבס,

יונתן הירשפלד ד"ר אפי זיו, ד"ר סמדר שפי
תל אביב: 8 מפגשים אחת לחודש, בימי חמישי בשעה 18:00

גדולי הזמר העברי מבט אישי ומשפחתי
גבי ארגוב מארחת את בני משפחתם של יוצרים גדולים אשר מספרים 

מספרים עליהם וקוראים מיצירותיהם ומשיריהם
6 מפגשים, אחת לחודש

תל אביב: שלישי בשעה 20:00
חיפה: שלישי בשעה 17:00

מרנואר ועד ואן גוך
מרצה: ד"ר אפרת שטרן

תל אביב: 10 מפגשים בימי חמישי בשעה 10:30

קולנוע באסכולות
מועדון טרום בכורה באסכולות

הקרנת סרטי איכות טרם יציאתם לבתי הקולנוע בלווית הרצאה של מומחה המעשירה את חווית הצפייה  

תל אביב: ימי  שני בשעה 10:00 סינמטק 
תל אביב: ימי שלישי בשעה 17:30 סינמטק  
תל אביב: ימי חמישי בשעה 21:00 סינמטק 

זכרון יעקב : ימי שישי בשעה 10:00

כפר סבא: ימי שישי בשעה 10:00 אושילנד 
הרצליה: ימי שלישי בשעה 18:00 "לב דניאל" 
yes planet ראשל״צ: ימי שני בשעה 19:00

עומר: ימי רביעי בשעה 19:00 "לב עומר" 

זוגיות
מרצה: ד"ר אנאבלה שקד, מייסדת בית הספר לפסיכותרפיה במכון 

אדלר
8 מפגשים בכל סמסטר

תל אביב: בימי שני בשעה 18:00
בשעה 16:00 חיפה: ימי רביעי

תקנון המבצע לשנת הלימודים תשע"ח:
הנחה בגובה של 20% עבור שני נרשמים.  0

הקורסים בשנה"ל תשע"ח יחלו אוקטובר- נובמבר 2017 0

המבצע לא יחול על סדרות הסיורים, ולא על סדרת טרום קונצרט, או סדרת ממשל ואסטרטגיה בתל אביב בלבד.  0

ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי. 0

.920 קוד הנחה 0

תוקף המבצע עד 31.10.2017 )על מנת להבטיח מקומכם בקורס כדאי להירשם בהקדם. החיוב ייעשה רק לאחר תחילת הקורס(. 0

או לעיין בידיעון הקורסים המלא. לקבלת מידע אודות נהלי הרשמה וביטול  ניתן לפנות למוקד אסכולות בטלפון: 1-700-700-169 0

ט.ל.ח. אין כפל הנחות. 0

העתיד כבר כאן
מרצה: ד"ר רועי תירוש, רופא חוקר מוח

8 מפגשים בכל סמסטר
תל אביב: ימי רביעי בשעה 18:00

הפתוחה האוניברסיטה 
החוץ די  לימו מערך 

סבא כפר עומר | רחובות | גבעתיים | | ראשון־לציון אבן־יהודה | ירושלים | רעננה | חיפה | תל-אביב |

הארץ: רחבי  בכל  להרשמה 
1-700-700-169

יצירות מופת מן התקופה הרומנטית
מרצה: דוד איבגי, אוצר
8 מפגשים בכל סמסטר

תל אביב: ימי רביעי בשעה 18:00
בשעה 10:00 חיפה: ימי שישי
רעננה: ימי רביעי בשעה 18:00

מדינה בהקמה
משוררים,יוצרים ניגונים - בין שנות ה־50

לשנות ה־80
עורך ומספר: ד"ר מוטי זעירא

שירה: מיטל טרבלסי נגינה: תומר קלינג
8 מפגשים אחת לחודש

רעננה: שלישי בשעה 19:00
ירושלים: חמישי בשעה 20:00

קורסים מיוחדים
ב־20% הנחה
עבור גימלאי

התעשיה האוירית אסכולות.
מפגשי תרבות ודעת.

רצועת הביטחון של אסכולות

סכסוכים בעולם
מרצה: איתי אנגל, כתב התחקירים "עובדה" ערוץ 2 וחתן פרס 

סוקולוב לעיתונאות
תל אביב: 8 מפגשים ימי שני בשעה 20:00

ראשי המועצה לביטחון לאומי מדברים
בין המרצים: פרופ' עוזי ארד, אלוף במיל' יעקב עמידרור, 

אלוף במיל' גיורא איילנד, אלוף במיל' עוזי דיין
רעננה: 8 מפגשים, אחת לחודש, ימי שישי בשעה 10:00

אסטרטגיות משתנות
מרצה: פרופ' עוזי רבי, אוניברסיטת תל אביב

8 מפגשים בכל סמסטר
תל אביב: ימי שלישי בשעה 10:30

ימי ראשון, בשעה 10:00 4 מפגשים כפולים חיפה:
אבן יהודה: ימי ראשון בשעה 18:00

המזרח התיכון המרוסק
Gplanet מרצה: ד"ר גיא בכור, משפטן, והיסטוריון עורך האתר

8 מפגשים בכל סמסטר
ימי ראשון בשעה 18:00 תל אביב:

רעננה: ימי רביעי בשעה 18:00

היסטוריה וספרות

ההגות שמסתתרת מאחורי הישראליות
מרצה: ד"ר מיכה גודמן, הוגה וחוקר המחשבה היהודית

20:00 מפגשים בכל סמסטר בימי ראשון בשעה תל אביב: 6

מועדון קריאה
מפגש עם יצירות מופת ספרותיות

מרצה: קובי מידן
8 מפגשים אחת לחודש

תל אביב: ימי שלישי בשעה 18:00
בשעה 18:00 רעננה: ימי שני

בשעה 12:00 חיפה: ימי שישי
ירושלים: ימי שני בשעה 11:00

הרעיון הציוני  
תנועת השחרור של הבית הלאומי

מרצה: ד"ר יצחק נוי, היסטוריון
10 מפגשים בכל סמסטר

תל אביב: ימי ראשון בשעה 10:30
ירושלים: ימי רביעי בשעה 18:00
רחובות: ימי שלישי בשעה 11:30
רעננה: ימי חמישי בשעה 11:30

בשעה 11:00 חיפה: ימי שני

המסעות שגילו לנו את העולם
טרוריסטים ללוחמי חופש והמסעות שגילו לנו את העולם 

מרצה: אורן נהרי, עורך חדשות החוץ אתר וואלה 
8 מפגשים בכל סמסטר

ימי שני בשעה 10:30 תל אביב:
ימי חמישי בשעה 9:30 ירושלים:

חידות קיומיות שמחפשות תשובה
מרצה: אירי ריקין, מבקר ספרות בעיתון "הארץ"

רעננה: ימי שני בשעה 18:00
מסע בשביל התנ"ך

מרצה: הרב ד"ר בני לאו
8 מפגשים בכל סמסטר

תל אביב: ימי שלישי בשעה 18:00
ירושלים: ימי שלישי בשעה 9:30

קריאה חדשה בספר הספרים
מרצים: פרופ' אביגדור שנאן, פרופ' נסים קלדרון, ד"ר מיכה גודמן,    

שהרה בלאו, ד"ר הנרי אונגר, יהושע סובול, אמונה אלון וג'קי לוי
8 מפגשים אחת לחודש

18:00 חמישי בשעה תל אביב: ימי
בשעה 11:00 חיפה: ימי שישי

הזמנה לפגישה עם ביאליק וש"י עגנון
מרצה: הסופר פרופ' חיים באר

8 מפגשים בכל סמסטר
תל אביב: ימי שני בשעה 18:00

ירושלים: ימי חמישי בשעה 18:00
17:30 ימי שני בשעה חיפה:

מדע, רפואה ופסיכולוגיה

נפלאות התבונה
מה צופן העתיד לנו ולמוח שלנו? 

מרצה: פרופ' יורם יובל, פסיכיאטר וחוקר מוח, האוניברסיטה העברית
6 מפגשים אחת לחודש

תל אביב: ימי ראשון בשעה 18:00
ירושלים: ימי חמישי בשעה 10:00

במטבחו של אלוהים
מהפכת ההנדסה הגנטית

מרצה: פרופ' ידידיה גפני
8 מפגשים אחת לחודש

תל אביב: ימי שלישי בשעה 10:30
רעננה: ימי חמישי בשעה 18:00

פסיכולוגיה בשלושה גרוש
חיים שפירא, מתמטיקאי פילוסוף ומומחה לתורת  מרצה: ד"ר

המשחקים
תל אביב: 8 מפגשים  בכל סמסטר ימי רביעי בשעה 18:00

מוח ונפש
מרצה: ד"ר יוסי חלמיש, רופא חוקר מוח

8 מפגשים בכל סמסטר
בשעה 11:00 חיפה: ימי ראשון
ירושלים: ימי שני בשעה 11:30

רחובות: ימי ראשון בשעה 18:00

מוסיקה ואמנות

ביצועי המופת של יצירות גאוניות 
מרצה: המלחין, הפסנתרן והמנצח גיל שוחט

8 מפגשים בכל סמסטר
תל אביב: ימי שני בשעה 17:30

בשעה 11:00 חיפה: ימי שישי

פוסטמודרניזם באמנות
חגית רותם פלג,  מרצים שונים: רותי דירקטור, ד"ר דייוויד גרייבס,

יונתן הירשפלד ד"ר אפי זיו, ד"ר סמדר שפי
תל אביב: 8 מפגשים אחת לחודש, בימי חמישי בשעה 18:00

גדולי הזמר העברי מבט אישי ומשפחתי
גבי ארגוב מארחת את בני משפחתם של יוצרים גדולים אשר מספרים 

מספרים עליהם וקוראים מיצירותיהם ומשיריהם
6 מפגשים, אחת לחודש

תל אביב: שלישי בשעה 20:00
חיפה: שלישי בשעה 17:00

מרנואר ועד ואן גוך
מרצה: ד"ר אפרת שטרן

תל אביב: 10 מפגשים בימי חמישי בשעה 10:30

קולנוע באסכולות
מועדון טרום בכורה באסכולות

הקרנת סרטי איכות טרם יציאתם לבתי הקולנוע בלווית הרצאה של מומחה המעשירה את חווית הצפייה  

תל אביב: ימי  שני בשעה 10:00 סינמטק 
תל אביב: ימי שלישי בשעה 17:30 סינמטק  
תל אביב: ימי חמישי בשעה 21:00 סינמטק 

זכרון יעקב : ימי שישי בשעה 10:00

כפר סבא: ימי שישי בשעה 10:00 אושילנד 
הרצליה: ימי שלישי בשעה 18:00 "לב דניאל" 
yes planet ראשל״צ: ימי שני בשעה 19:00

עומר: ימי רביעי בשעה 19:00 "לב עומר" 

זוגיות
מרצה: ד"ר אנאבלה שקד, מייסדת בית הספר לפסיכותרפיה במכון 

אדלר
8 מפגשים בכל סמסטר

תל אביב: בימי שני בשעה 18:00
בשעה 16:00 חיפה: ימי רביעי

תקנון המבצע לשנת הלימודים תשע"ח:
הנחה בגובה של 20% עבור שני נרשמים.  0

הקורסים בשנה"ל תשע"ח יחלו אוקטובר- נובמבר 2017 0

המבצע לא יחול על סדרות הסיורים, ולא על סדרת טרום קונצרט, או סדרת ממשל ואסטרטגיה בתל אביב בלבד.  0

ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי. 0

.920 קוד הנחה 0

תוקף המבצע עד 31.10.2017 )על מנת להבטיח מקומכם בקורס כדאי להירשם בהקדם. החיוב ייעשה רק לאחר תחילת הקורס(. 0

או לעיין בידיעון הקורסים המלא. לקבלת מידע אודות נהלי הרשמה וביטול  ניתן לפנות למוקד אסכולות בטלפון: 1-700-700-169 0

ט.ל.ח. אין כפל הנחות. 0

העתיד כבר כאן
מרצה: ד"ר רועי תירוש, רופא חוקר מוח

8 מפגשים בכל סמסטר
תל אביב: ימי רביעי בשעה 18:00

הפתוחה האוניברסיטה 
החוץ די  לימו מערך 
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הארץ: רחבי  בכל  להרשמה 
1-700-700-169


