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 "אתשפ 'אסמסטר ימי רביעי,  ,ארץ לדעתהמגמה    

 פירוט שכר הלימוד                                   
 

מספר  שם הקורס ושם המרצה 
 מפגשים

עלות 
 הקורס

 

  17:45 – 16:15   שעותין הקורסים ב -ימי רביעי 

 ₪ 780 12 ענת גואטה -זמנים חדשים  –יהודי אשכנז 

 ₪ 520 8 ענת פלד –ממלכת הצלבנים הראשונה 

  19:30 – 18:00  שעותין הקורסים ב -ימי רביעי 

 ₪ 780 12 יסכה הרני ואבשלום קאפח –בין הסהר לצלב 

 ₪ 780 12 פרופ' ידידה גפני -הקסם שבבריאה  

 ₪ 780 12 זאב רילסקי  -מדרך המשי לעולם גלובלי  –אירופה לבין אסיה 

 ₪ 780 12 אריה דוןד"ר   -פילוסופיה, תיאולוגיה מטא פילוסופיה  –רבי משה בן מיימון  –הרמב"ם 

  ₪ 650 10 אפרת קליפשטיין –תולדות האמנות במבט עכשווי 

 21:30 – 20:00  שעותין הקורסים ב - ימי רביעי

 ₪ 780 12 אילן מנוליס –היקום  אל מסתרי

 ₪ 650 10 מיכל יערי ורז צימט  -משבר זהות?  –מדינות המפרץ 

 ₪ 780 12 שלי אשכולי וקובי סגל -בחדר העריכה גבר ואישה 

  ₪ 650 10 פרידלנד אירנה ונינו אבסדזה -המוזות לא שותקות  

 

 משתתפים. מינימום של * פתיחת הקורסים מותנית במספר 

 

 שימו לב! 

 שעות ומעלה) 112מחיר מיוחד לתלמידי המכון (הלומדים בהיקף של 

 מפגשים.   8ש"ח לקורס בן  400מפגשים,  10ש"ח לקורס בן  500מפגשים,  12לקורס בן  ₪ 600
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 , סמסטר א'  "אתשפ

 ימי רביעי – "לדעת ארץ" תהרשמה מגמטופס 
 

 ת.ז. ____________  תאריך לידה _______שם ושם משפחה _______________________   מס' 

 

 כתובת _______________________ מיקוד _______  טל. _____________   נייד ____________  

 דוא"ל  (נא לרשום באותיות דפוס גדולות) ____________________________________________

 כני ופרסומי ממכון אבשלוםמסירת פרטי דואר אלקטרוני מהווה הסכמה לקבל חומר עד
       

 נא לרשום אותי לקורסים:

 ________________________________      שם המרצה ___________________  17:45– 16:15

 ________________________________      שם המרצה ___________________  19:30 – 18:00

 שם המרצה ___________________ _________________________________    21:30 – 20:00

 הסכום והתשלום בכל קורס הוא בהתאם למפורט בידיעון.

 * זכאות להנחה

q 5%  הנחה להרשמה מוקדמת עד

 06/09/20לתאריך 

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

q 10%  בסמסטרלנרשמים לשני קורסים 

 06/09/20עד לתאריך 

q 25%                               הנחה לנכי צה"ל            

q 5%  לחברי ההסתדרות הכללית

    החדשה

q  7.5%  לנרשמים לשני קורסים

 06/09/20 –החל מה  בסמסטר

q 50%   40הנחה לצעירים עד גיל  

q קורס   –קורסים באותו סמסטר תינתן הטבה מיוחדת  3-לנרשמים ל

 ממחירו המלא. 50%-שלישי ב

 שעות ומעלה) במגמות אחרות : 112מחיר מיוחד לתלמידי המכון (הלומדים בהיקף של  שימו לב!

 מפגשים. 8ש"ח לקורס בין  400מפגשים,  10ש"ח לקורס בין  500מפגשים,  12לקורס בן  ₪ 600

 *אין כפל הנחות 

 כרטיסי אשראי.במזומן, המחאה בנקאית, אפשרויות התשלום: 

 פרטי כרטיס אשראי:
                   

 

 _________ באמריקן בחזית) 4(או  ספרות בגב הכרטיס 4או  CVV – 3 בתוקף עד   __________   
 

 תשלומים לשני קורסים 4 -ב          תשלומים     2 -ב             בתשלום אחד                   
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------הצהרות 

 לות מכון אבשלום, כולל סיורים וטיוליםיצב בריאותי מאפשר לי השתתפות בפעהריני מצהיר, כי מ .1
 הדורשים מאמץ גופני. הריני מצהיר כי ההשתתפות בפעילות המכון הינה  על אחריותי בלבד.        

 הריני מאשר כי קראתי את נוהל ביטול השתתפות בלימודים, אשר מופיע בעלון המידע  והריני מסכים לו. .2
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                         __________________                                                __________________ 
 חתימה                                           תאריך                                                                                 


