
יצירות מופת מן התקופה הרומנטית 
ועידן המהפכות 

דוד איבגי, אוצר
תל אביב: ימי רביעי 18:00

חיפה: ימי שישי 10:00
רעננה: ימי רביעי 10:30

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

לשנות ה־80
עורך ומספר: ד"ר מוטי זעירא

שירה: מיטל טרבלסי נגינה: תומר קלינג
רעננה: חמישי 20:00

אסכולות.
מפגשי תרבות ודעת.

ביטחון ואקטואליה

פורום משפט וחברה
השפעת המשפט על החברה בישראל

עו"ד יובל יועז, פרשן משפטי ומרצה למשפטים 
השופט בדימוס אבי זמיר, השופטת בדימוס נילי ארד, 

ח"כ ציפי לבני, תא"ל במיל' סימה וואקנין גיל, עו"ד אמי פלמור 
תל אביב: ימי שישי 10:00

כאוס גלובלי
סכסוכים בעולם משתנה

ניצן הורביץ, פרשן לעינינים בינלאומיים 
חיפה: ימי רביעי 18:00 

 

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

תל אביב: ימי ראשון 18:00

עדות, דתות ומיעוטים במזה"ת 
רעננה: ימי רביעי 18:00

היסטוריה וספרות

בשאלה ובתשובה
ד"ר מיכה גודמן, הוגה וחוקר המחשבה היהודית

תל אביב: בימי ראשון 20:00

מועדון קריאה
מפגש עם יצירות מופת ספרותיות

קובי מידן
רעננה: ימי שני 18:00

אירופה הפוסט-טראומטית
ד"ר יצחק נוי, היסטוריון

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

המסעות שגילו לנו את העולם
אורן נהרי

תל אביב: ימי שני 10:30

מסע בשביל התנ"ך
בואו להיות חלק ממסע 929 

הרב ד"ר בני לאו
תל אביב: ימי שלישי 18:00

ירושלים: ימי שלישי 9:30
 

קריאה חדשה בספר הספרים
ד"ר הנרי אונגר, ג'קי לוי 

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

הזמנה לפגישה עם ביאליק 
תל אביב: ימי שני 18:00

ספרים ללא תאריך תפוגה
ירושלים: ימי חמישי 18:00

מדע, רפואה ופסיכולוגיה

נפלאות התבונה 
מה צופן העתיד לנו ולמוח שלנו? 

פרופ' יורם יובל, פסיכיאטר וחוקר מוח, האוניברסיטה העברית
תל אביב: ימי ראשון 18:00

במטבחו של אלוהים
מהפכת ההנדסה הגנטית

פרופ' ידידיה גפני
תל אביב: ימי שלישי 10:30

 

נפלאות החושים ואינטילגנציות חבויות 
ד"ר יוסי חלמיש, רופא חוקר מוח

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

רחובות: ימי ראשון 18:00

מוסיקה ואמנות
כינור על הגג 

המלחין, הפסנתרן והמנצח גיל שוחט
תל אביב: ימי שני 17:30

ביצועי המופת של יצירות גאוניות 
חיפה: ימי שישי 11:00

 

פוסטמודרניזם באמנות
ד"ר אפי זיו, יונתן אמיר, ד"ר סמדר שפי, יונתן הירשפלד

 תל אביב: בימי חמישי 18:00

עוד חוזר הניגון
גבי ארגוב מארחת את בני משפחתם של יוצרים גדולים

חיפה: שלישי 17:00

האמנות במחצית ה־I של המאה ה־20
ד"ר אפרת שטרן

תל אביב: בימי חמישי 10:30

 

מועדון טרום בכורה באסכולות
הקרנת סרטי איכות טרם יציאתם לבתי הקולנוע בלוויית הרצאה של 

מומחה המעשירה את חווית הצפייה  
זכרון יעקב: ימי שישי 10:00 קניון מול זכרון יעקב

כפר סבא: ימי שישי 10:00 אושילנד 

הצלחה באתגרי החיים
ד"ר אנאבלה שקד, מייסדת בית הספר לפסיכותרפיה במכון אדלר

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

הפתוחה האוניברסיטה 
החוץ די  לימו ך  ר מע

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

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

"קורסים מיוחדים 
ב־20% הנחה 

לעובדי וגימלאי 
מאוחדת

תקנון המבצע לשנת הלימודים תשע"ח סמסטר ב':
הקורסים לסמסטר ב' תשע"ח יחלו בחודשים פברואר -מרץ    0

הנחה בגובה של 20% לעובדי וגימלאי המאוחדת  0

המבצע לא יחול על מפגשים חד פעמיים/סיורים או על סדרת אסכולות בצוותא  0
במעמד ההרשמה תתבקשו להציג תעודה של עובד/גימלאי מאוחדת   0

קוד הנחה 950.   0
0 תוקף המבצע עד 4.2.2018 )על מנת להבטיח מקומכם בקורס כדאי להירשם בהקדם, החיוב יתבצע רק לאחר תחילת הקורס(.

לקבלת מידע אודות נהלי הרשמה וביטול  ניתן לפנות למוקד אסכולות בטלפון: 1-700-700-169 או לעיין בידיעון הקורסים המלא   0
           www.openu.ac.il\ascolot :או באתר אסכולות בכתובת  

ט.ל.ח. אין כפל הנחות.  0

  

ההרשמה לסמסטר ב' תשע"ח החלה

אסטרטגיות משתנות במזרח התיכון
פרופ' עוזי רבי, אוניברסיטת תל אביב

תל אביב: ימי שלישי 10:30
חיפה: ימי ראשון 10:00

שאלות בחזית המדע
פרופ׳ אבשלום אליצור, פיסיקאי ומרצה לפילוסופיה של המדע

תל אביב: ימי שלישי 11:30

פותר החלומות
ירושלים: ימי ראשון 17:00

רעננה: ימי רביעי 18:00


