המגמה לדעת ארץ ,ימי שני או רביעי ,סמסטר א'  -תשע"ט
פירוט שכר הלימוד
שם הקורס ושם המרצה

מספר
מפגשים

עלות
הקורס

מחיר
בהרשמה
מוקדמת*

₪ 750
₪ 750

עד
20/7/18
₪ 712
₪ 712

ימי שני  -קורסים בין השעות 19:30 – 18:00
של מי הקרקע הזו? – ד"ר מיכל אורן
יצירות מופת של עולם המוזיקה – ד"ר איתן אור-נוי

12
12

ימי רביעי  -קורסים בין השעות 17:45 – 16:15
"תחת שמי ים התיכון" – גליה דורון
יהודי אשכנז – ד"ר ענת גואטה

12
12

₪ 750
₪ 750

₪ 712
₪ 712

ימי רביעי  -קורסים בין השעות 19:30 – 18:00
מן היצירות האחרונות של המאסטרים הגדולים באמנות ועד לתרבות המסכים –
יונתן הירשפלד ,קארין עדן
ירושלים – עיר נמל על שפת הנצח – קאפח אבשלום
מהפך :ספרות ישראל בימי בית שני – ד"ר אריה דון
מנהיגות צבאית ועסקית – הלכה ומעשה – ד"ר יום טוב סמיה )אלוף במיל(
בעקבות מסעות ששינו את העולם – דנדן בולוטין ,אורן נהרי ,טניה רמניק
נפלאות המוח – פרופ' ידידיה גפני ,ד"ר רביד דורון ,ד"ר ליאת יקיר ,ד"ר אסף מרום,
ד"ר טל סינס

12

₪ 750

₪ 712

12
12
12
12
12

₪ 750
₪ 750
₪ 750
₪ 750
₪ 750

₪ 712
₪ 712
₪ 712
₪ 712
₪ 712

ימי רביעי  -קורסים בין השעות 21:30 – 20:00
סוגיות נבחרות מעולם הדרמה והתיאטרון הישראלי – רועי הורוביץ
עולם במלחמה – מלחמת העולם השנייה – אלון קליבנוב
פריצות דרך וגילויים בחקר היקום  -אילן מנוליס
החיים כסרט – ארצות הברית  -זיו אלכסנדרוני ,פרופ' אייל נווה ,הדה רכניץ

12
12
12
12

₪ 750
₪ 750
₪ 750
₪ 750

₪ 712
₪ 712
₪ 712
₪ 712

* פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימום של משתתפים.

שימו לב!
מחיר מיוחד לתלמידי המכון )הלומדים בהיקף של  112שעות ומעלה(  ₪ 580לקורס.

מכון אבשלום לידיעת הארץ ע"ש חיים אבשלום – מיסודה של הסתדרות המורים העובדים הכללית החדשה – עמותה רשומה מס' 58-027-569-1
המשרדים ומקום הלימודים :קמפוס מכללת לוינסקי ,רח' שושנה פרסיץ  ,15קריית החינוך של ת"א )חדר .(440
כתובת דואר :ת.ד 48303 .ת"א,61484,טלפון 03-6990735:פקסwww.avshalom-inst.co.il 03-7411389 :

תשע"ט ,סמסטר א'
טופס הרשמה מגמת "לדעת ארץ" – ימי שני או רביעי
שם ושם משפחה _______________________ מס' ת.ז ____________ .תאריך לידה _______
כתובת _______________________ מיקוד _______ טל _____________ .נייד ____________
דוא"ל )נא לרשום באותיות דפוס גדולות( ____________________________________________
מסירת פרטי דואר אלקטרוני מהווה הסכמה לקבל חומר עדכני ופרסומי ממכון אבשלום
נא לרשום אותי לקורסים:

________________________________ 17:45– 16:15

שם המרצה ___________________

________________________________ 19:30 – 18:00

שם המרצה ___________________

_________________________________21:30 – 20:00

שם המרצה ___________________

הסכום והתשלום בכל קורס הוא בהתאם למפורט בידיעון.
זכאות להנחה *

q

 5%הנחה להרשמה מוקדמת עד

q

 12.5%לכל אחד מבני זוג ,הלומדים  2קורסים בסמסטר )כל אחד(

לתאריך 20/7/18

q

 10%לנרשמים לשני קורסים בסמסטר

q

 25%הנחה לנכי צה"ל

עד לתאריך 20/7/18

q

 5%לחברי ההסתדרות הכללית
החדשה

q

q
q

 7.5%לנרשמים לשני קורסים

 50%הנחה לצעירים עד גיל 40
לנרשמים ל 3-קורסים באותו סמסטר תינתן הטבה מיוחדת – קורס
שלישי ב 50%-ממחירו המלא.

בסמסטר החל מה – 21/7/18

*אין כפל הנחות
שימו לב! מחיר מיוחד לתלמידי המכון )הלומדים בהיקף של  112שעות ומעלה( במגמות אחרות –  ₪ 580לקורס בן  12מפגשים.
אפשרויות התשלום :במזומן ,המחאה בנקאית ,כרטיסי אשראי.

פרטי כרטיס אשראי:

בתוקף עד __________  3 – CVVאו  4ספרות בגב הכרטיס )או  4באמריקן בחזית( _________
בתשלום אחד

ב 2 -תשלומים

ב 4 -תשלומים לשני קורסים

הצהרות --------------------------------------------------------------------------------------------
 .1הריני מצהיר ,כי מצב בריאותי מאפשר לי השתתפות בפעולות מכון אבשלום ,כולל סיורים וטיולים
הדורשים מאמץ גופני .הריני מצהיר כי ההשתתפות בפעילות המכון הינה על אחריותי בלבד.
 .2הריני מאשר כי קראתי את נוהל ביטול השתתפות בלימודים ,אשר מופיע בעלון המידע והריני מסכים לו.

__________________
תאריך

__________________
חתימה

מכון אבשלום לידיעת הארץ ע"ש חיים אבשלום – מיסודה של הסתדרות המורים העובדים הכללית החדשה – עמותה רשומה מס' 58-027-569-1
המשרדים ומקום הלימודים :קמפוס מכללת לוינסקי ,רח' שושנה פרסיץ  ,15קריית החינוך של ת"א )חדר .(440
כתובת דואר :ת.ד 48303 .ת"א,61484,טלפונים 03-6990735:פקסwww.avshalom-inst.co.il 03-7411389 :

