
אסכולות.
מפגשי תרבות ודעת.

בוקר באסכולות

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

8 מפגשים בכל סמסטר
חיפה: ימי ראשון בשעה 11:30

אולם ע"ש ברוך ורות רפפורט לתרבות ואמנות, שד' הנשיא 142

הכל אודות ספרד
מרצה: ד"ר עודד ציון, היסטוריון

10 מפגשים בכל סמסטר
חיפה: ימי רביעי בשעה 11:30

בית יד לבנים, רח' הירקון 48

הרעיון הציוני  
תנועת השחרור של הבית הלאומי

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

חיפה: ימי שני בשעה 11:00
אולם ע"ש ברוך ורות רפפורט לתרבות ואמנות, שד' הנשיא 142

מועדון קריאה
מפגש עם יצירות מופת ספרותיות

מרצה: קובי מידן
8 מפגשים אחת לחודש

חיפה: ימי שישי בשעה 12:00
סינמטק חיפה, שד' הנשיא 142

קריאה חדשה בספר הספרים
בין המרצים: פרופ' אביגדור שנאן, פרופ' נסים קלדרון, 

ד"ר מיכה גודמן, שהרה בלאו, ד"ר הנרי אונגר, יהושע סובול
8 מפגשים אחת לחודש

חיפה: ימי שישי בשעה 11:00
אולם ע"ש ברוך ורות רפפורט לתרבות ואמנות, שד' הנשיא 142

ערב באסכולות

גדולי הזמר העברי מבט אישי ומשפחתי
חיפה:  ימי שלישי בשעה 17:00
סינמטק חיפה, שד' הנשיא 142

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

מומחה המעשירה את חווית הצפייה  
8 מפגשים בכל סמסטר

 yes planet חיפה: ימי שישי בשעה 10:00 מתחם
זכרון יעקב: ימי שישי בשעה 10:00 מתחם קניון מול זכרון

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

במכון אדלר
8 מפגשים בכל סמסטר

חיפה: ימי רביעי בשעה 16:00
סינמטק חיפה, שד' הנשיא 142

קורסים מיוחדים 
ב־20% הנחה 

לעובדי וגימלאי 
בתי הזיקוק  

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

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

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

הקורסים לשנה"ל תשע"ח יחלו מאוקטובר, נובמבר 2017  0
המבצע לא יחול על סדרות הסיורים, ולא על סדרת טרום קונצרט, או סדרת ממשל ואסטרטגיה בתל אביב בלבד.   0

במעמד ההרשמה תתבקשו להעביר תעודת עובד/גימלאי בפקס או במייל, לנוחיותכם  0
ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי.   0

קוד הנחה 935.    0
תוקף המבצע עד 19.9.2017 )על מנת להבטיח מקומכם בקורס כדאי להירשם בהקדם, החיוב יתבצע רק לאחר תחילת הקורס(.   0
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

יצירות מופת מן התקופה הרומנטית
מרצה: דוד איבגי, אוצר ומרצה לאמנות 

8 מפגשים בכל סמסטר
חיפה: ימי שישי בשעה 10:00
סינמטק חיפה, שד' הנשיא 142

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

8 מפגשים בכל סמסטר
חיפה: ימי שישי בשעה 11:00

אולם ע"ש ברוך ורות רפפורט לתרבות ואמנות, שד' הנשיא 142

הפתוחה האוניברסיטה 
החוץ די  לימו ך  ר מע

שישי תרבות באסכולות


