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קורסים וסדנאות

מבט חדש אל העבר

תוכנית תשפ"א 2021-2020

טופס ההרשמה מעבר לעמוד זה
ההרשמה במרכז זלמן שזר
בטל' 02-5650444/5 :במיילsifria@shazar.org.il :
קורסי בוקר שנתיים ( 28הרצאות)

ובפקס' 02-6712388

מועד הפתיחה29.10.2020 :

בימי חמישי

' שמע קולנו' :התפילה היהודית מראשיתה ועד ימינו
יועצים אקדמיים :פרופ' חננאל מאק ופרופ' דליה מרקס

()11:00 – 9:30

 גלובליזציה :פרספקטיבות היסטוריות וסוציולוגיות
יועצות אקדמיות :פרופ' מירי אליאב-פלדון ופרופ' גילי דרורי

()13:00 – 11:30

קורסים סמסטריאליים ( 6הרצאות)

 טקסי חיים :תחנות בזמן היהודי

בימי שני11:30:10:00 ,

מרצה :פרופ' חזקי שוהם

מפגש ראשון –15.2.21 :מפגש אחרון24.5.21 :

 ילדים בסדר גמור :דור ילידי המדינה 1955-1948

בימי שלישי11:30:10:00 ,

מרצה :פרופ' חנה יבלונקה

מפגש ראשון – 16.2.21 :מפגש אחרון4.5.21 :

סדנאות ( 12מפגשים)

 ההיסטוריונים :מאתיים שנה של אידיאולוגיה וחקר העבר היהודי
יועץ אקדמי ומנחה :פרופ' שמואל פיינר בהשתתפות מרצים אורחים

 לתפארת האימפריה :עולם האומנות של רומא וביזנטיון

בימי שלישי11:30:10:00 ,

מפגש ראשון – 27.10.20 :מפגש אחרון19.1.21 :

בימי רביעי11:30:10:00 ,

יועצת אקדמית ומנחה :ד"ר נעמה וילוז'ני בהשתתפות מרצות אורחות מפגש ראשון – 28.10.20 :מפגש אחרון20.1.21 :

קורס ביידיש

( 8מפגשים)

 קינדערלעך :דאָס קינד אין דער ייִדיש-וועלט
הילד בעולמה של היידיש
מרצה :פרופ' חוה טורניאנסקי ההרצאות ביידיש

סדנת כתיבה
 סיפור חיי :סדנה לכתיבת אוטוביוגרפיה אישית ומשפחתית

בימי שלישי18:30-17:00 ,
מפגש ראשון –27.10.20 :מפגש אחרון22.12.20 :

( 12מפגשים)

מנחה :ד"ר מיכל גולדויכט

בימי שני12:30-10:30 ,
מפגש ראשון – 26.10.20 :מפגש אחרון18.1.21 :

טופס הרשמה לקורסים ולסדנאות – תוכנית תשפ"א 2021-2020
לכבוד מרכז זלמן שזר ,ת"ד  ,10477ירושלים  9110401בפקס'  02-6712388במיילsifria@shazar.org.il :

תאריך הרשמה__________________ :
( 28הרצאות)
קורסי בוקר שנתיים

--נא לסמן  Xבמשבצת מימין לקורס המבוקש:

' שמע קולנו' :התפילה היהודית מראשיתה ועד ימינו
 גלובליזציה :פרספקטיבות היסטוריות וסוציולוגיות

יועצים אקדמיים :פרופ' חננאל מאק ופרופ' דליה מרקס
יועצות אקדמיות :פרופ' מירי אליאב-פלדון ופרופ' גילי דרורי
--נא לסמן  Xבמשבצת מימין לקורס המבוקש:

( 6הרצאות)

קורסים סמסטריאליים

 טקסי חיים :תחנות בזמן היהודי
 ילדים בסדר גמור :דור ילידי המדינה 1955-1948
( 12מפגשים)

סדנאות

מרצה :פרופ' חזקי שוהם
מרצה :פרופ' חנה יבלונקה
--נא לסמן  Xבמשבצת מימין לסדנה המבוקשת:

 ההיסטוריונים :מאתיים שנה של אידיאולוגיה וחקר העבר היהודי
יועץ אקדמי ומנחה :פרופ' שמואל פיינר בהשתתפות מרצים אורחים

 לתפארת האימפריה :עולם האומנות של רומא וביזנטיון

יועצת אקדמית ומנחה :ד"ר נעמה וילוז'ני בהשתתפות מרצות אורחות
( 8מפגשים)

קורס ביידיש

 קינדערלעך :דאָס קינד אין דער ייִדיש-וועלט  //הילד בעולמה של היידיש
מרצה :פרופ' חוה טורניאנסקי ההרצאות ביידיש
( 12מפגשים)

סדנת כתיבה

 סיפור חיי :סדנה לכתיבת אוטוביוגרפיה אישית ומשפחתית
מנחה :ד"ר מיכל גולדויכט
ותיק/ה חדש/ה
שם משפחה _______________ שם פרטי _________________
כתובת ______________________________________ עיר ________________ מיקוד ___________________
מס' טלפון בבית _________________ טל' נייד ___________________ תאריך לידה_______________________ :
כתובת דוא"ל _____________________________________________ (בבקשה בכתב ברור)
סה"כ _________ מס' תש' ____ (עד  )10כרטיס אשראי __________ מספר _____________________________
בתוקף עד _____________  3ספרות על גב הכרטיס ____________ :מספר ת.ז___________________________ .
למשתתפ/ת חדש/ה :באיזה ערוץ נודע לך על הקורסים של מרכז זלמן שזר? בבקשה סמן/ני  Xבמשבצת התחתונה:
אחר
טלמרקטינג המלצה
פרסום
פרסום
קטלוג הספרים
של חברים
באינטרנט
בעיתונות
בשבוע הספר



קורסי בוקר שנתיים









________________

( 28הרצאות)
מחיר מלא
₪ 1,300
₪ 2,200

קורס אחד
שני קורסים

מחיר הנחה
₪ 1,000
₪ 1,900

קורסים סמסטריאליים ( 6הרצאות)
מחיר מלא
₪ 600
₪ 1,000

קורס אחד
שני קורסים

סדנאות

מחיר הנחה
₪ 500
₪ 900

( 12מפגשים)

סדנה אחת
שתי סדנאות

קורס ביידיש

( 8מפגשים)

סדנת כתיבה

( 12מפגשים)

קורס ביידיש

סדנת כתיבה ביוגרפית  /אוטוביוגרפית

מחיר מלא
₪ 1,100
₪ 1,750

מחיר הנחה
₪ 1,000
₪ 1,600

מחיר מלא
₪ 700

מחיר הנחה
₪ 550

מחיר מלא
₪ 1,500

מחיר הנחה
₪ 1,200

זכאים להנחה :משתתפי הקורסים של מרכז זלמן שזר ,חברי החברה ההיסטורית הישראלית ,אזרחים ותיקים ,סטודנטים וכן
מצטרפים חדשים הנרשמים עד לתאריך  .15.9.2020הרשמה לקורסים מזכה בהנחה של  15%ברכישת ספרי מרכז זלמן שזר בשנת
תש"פ  .מרכז זלמן שזר שומר לעצמו את הזכות לא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת; במקרה כזה שכר הלימוד
יוחזר במלואו .מרכז זלמן שזר שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתכנית .בקשה להחזר שכר הלימוד בגין פציעה או מחלה
(לאחר ניכוי עמלת אשראי) יש להגיש תוך  30יום ממועד ההיעדרות הראשון .מספר המקומות מוגבל.

