
0 ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי.
x 0 ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי.

אסכולות, בית־הספר ללימודים רב־תחומיים של האוניברסיטה הפתוחה, 
מזמין אתכם להירשם לקורסים במיגוון תחומי תרבות ודעת

סדרת מפגשים עם המלחין גיל שוחט על האמן, 
הגאון והשגעון
החל מנובמבר 2016 

ירושלים, תל-אביב

סדרת מפגשים עם המנצח  רונן בורשבסקי             
על יצירות המופת של המוסיקה הקלאסית

ימי שלישי החל מ־29.11.16, בשעה 11:00 
ירושלים

סדרת מפגשים עם ד"ר מוטי זעירא 
והזמרת מיטל טרבלסי על שירים 

וסיפורי חיים
אחת לחודש החל מנובמבר 2016

תל־אביב, רעננה, ירושלים

סדרת מפגשים עם מבקר המוסיקה                      
עומר שומרוני על יצירותיו של מוצרט

ימי שישי, אחת לחודש, החל מ־25.11.16, בשעה 11:00
תל־אביב

סדרת מפגשים עם ההיסטוריון                                 
פרופ' מיכאל בר זוהר 

על ההכרעות הגדולות בתולדות המדינה
ימי שני החל מ־28.11.16, בשעה 18:00, 

תל־אביב
 

סדרת מפגשים עם 
עו"ד יובל יועז על השפעת המשפט על החברה 

בישראל
ימי שישי, אחת לחודש, החל מ־11.11.16, בשעה 10:00, 

תל־אביב

סדרת מפגשים 
פרופ' יעקב רז 

על מיסטיקה ודתות המזרח
ימי שלישי החל מ־8.11.16, בשעה 17:30, 

תל־אביב

סדרת מפגשים עם המזרחן                                        
ד"ר גיא בכור על המזרח התיכון המשתנה ללא הרף

החל מנובמבר 2016 
תל־אביב, רעננה

 

קורסים נבחרים באסכולות  
סדרת מפגשים עם ההיסטוריון ד"ר יצחק נוי            

על מאה שנות הסכם סייקס- פיקו
החל מנובמבר 2016 

תל־אביב, רעננה, רחובות, ירושלים
 

סדרת מפגשים עם 
ד"ר יוסי חלמיש על המוח 

הגמיש - הבנה ושיפור תיפקודיו
החל מנובמבר 2016 

רעננה, ירושלים
 

סדרת מפגשים עם קובי מידן על יצירות מופת 
ספרותיות

החל מנובמבר 2016 
רעננה, ירושלים

 

סדרת מפגשים עם הסופר חיים באר על הזיקה   
שבין השירה העברית החדשה לבין הליטורגיה 

היהודית
החל מנובמבר 2016 

תל־אביב, ירושלים

 

סדרת מפגשים עם הפילוסוף והמתמטיקאי          
ד"ר חיים שפירא על פילוסופיה לחיים

ימי רביעי החל מ־23.11.16, בשעה 18:00, תל־אביב

 

סדרת מפגשים עם ההוגה והחוקר ד"ר מיכה גודמן 
על ההיסטוריה של אלוהים

החל מנובמבר 2016 
תל־אביב, רעננה

 

סדרת מפגשים עם הפסיכותרפיסטית                        
ד"ר אנאבלה שקד על יצרים ואגו

ימי שני, החל מ-7.11.16, בשעה 18:00, 
תל אביב

 

מועדון טרום בכורה בקולנוע
לראות את הסרטים לפני כולם בלוויית הרצאה מקדימה.

אחת לחודש , החל מנובמבר 2016
ימי חמישי בשעה 21:00, תל אביב
ימי שני בשעה 19:00, ראשון לציון

ימי שני בשעה 18:00, הרצליה
 

 
תקנון המבצע לשנת הלימודים תשע"ז 

0 ההנחה בתוקף עבור שני נרשמים. 
בצירוף נרשם שלישי ומעלה תינתן ההנחה במידה והנרשם השלישי הוא תלמיד חדש )אשר לא למד באסכולות בשנתיים האחרונות(.  0

0 ההנחה תינתן בכפוף  להעברת תעודת גימלאי, במעמד ההרשמה הטלפונית 
המבצע לא חל על סדרות הסיורים, על סדרת טרום קונצרט ועל סדרת ממשל ואסטרטגיה בתל אביב בלבד!  0

0 ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי.
0 קוד הנחה 920. 

0 תוקף המבצע מ־5.6.2016 ועד 30.9.2016 )על מנת להבטיח מקומכם בקורס כדאי להירשם בהקדם. החיוב ייעשה רק לאחר תחילת הקורס(.
0 מידע על נהלי ההרשמה המלאים ניתן למצוא בידיעון הקורסים. ניתן גם לפנות טלפונית למוקד אסכולות.

0 ט.ל.ח. אין כפל הנחות.
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לפרטים ומידע אודות קורסים נוספים בהנחה

הנחה מיוחדת 

לגימלאי התעשיה האוירית

בשיתוף עם ועדת תרבות של גימלאי 
התעשייה האוירית


