tofes harshama-courses-1,courses-20,courses

מבט חדש אל העבר

תש"פ 0202-0229

קורסים וסדנאות

ההרשמה במרכז זלמן שזר בטל' 20-5/5255565 :באתר האינטרנטwww.shazar.org.il :
טופס ההרשמה – מעבר לעמוד זה
ובפקס' 20-/820166
_______________________________________________________

התוכנית המפורטת של הקורסים וטופס ההרשמה יופיעו באתר האינטרנטwww.shazar.org.il :
______________________________________________________________________________________________

קורסי בוקר שנתיים ( 82הרצאות)

מועד הפתיחה8122129 :

בימי חמישי

 עולמות שזורים
יהדות ואסלאם :זיקות גומלין
יועצים אקדמיים :פרופ' נחם אילן ופרופ' מרים פרנקל

()22:12 – 9:22

' בכל זאת יש בה משהו'111
תל-אביב :מ'אחוזת בית' ל'עיר עולם'
יועצים אקדמיים :פרופ' עודד היילברונר ופרופ' מעוז עזריהו

קורסים סמסטריאליים

( 28הרצאות)

()20:12 – 22:22

בימי שלישי 22:12 –22:22

 שניים לטנגו :מנהיגי ישראל והתקשורת
מרצה :פרופ' רפי מן

מפגש ראשון – 9122125 :מפגש אחרון018184 :

 צדיקים מלאכים ושדים :מסע בעולמות יהודיים בין פסיכולוגיה לתרבות
יועץ אקדמי ומרצה :פרופ' יורם בילו בהשתתפות מרצים אורחים מפגש ראשון – 8918184 :מפגש אחרון51.184 :

סדנאות

( 28מפגשים)

בימי שני 22:12 –22:22

 דתות אחיות :נוצרים ונצרות בספרות חז"ל
מנחה :פרופ' מיכל בר-אשר סיגל בהשתתפות מרצות אורחות

מפגש ראשון – 0122125 :מפגש אחרון018184 :

' שותלים פרחים בלב הר הגעש' :היישוב היהודי בארץ ישראל בין שתי מלחמות העולם
מנחה :מוקי צור

קורס ביידיש

מפגש ראשון – 8018184 :מפגש אחרון21.184 :

( 2מפגשים)

בימי שלישי 26:12 –28:22

 שרײַב מיר אַ בריוועלע ייִ דישע בריוו פֿון זעקס יאָרהונדערטער
כתוב לי מכתב :שש מאות שנים של מכתבים ביידיש
מרצה :פרופ' חוה טורניאנסקי ההרצאות ביידיש

סדנת כתיבה

( 28מפגשים)

מפגש ראשון –9122125 :מפגש אחרון02128125 :

בימי רביעי 20:12 –22:12

 הסיפור שלי :סדנה לכתיבת אוטוביוגרפיה אישית ומשפחתית
מנחה :ד"ר מיכל גולדויכט

מפגש ראשון – .122125 :מפגש אחרון8512184 :

חשוב :טופס ההרשמה מעבר לעמוד זה

טופס הרשמה לקורסים ולסדנאות – תש"פ 8484-8425
לכבוד מרכז זלמן שזר ,ת"ד  ,24011ירושלים  , 5224042פקס'  ,48-.128022דוא"ל mazi@shazar.org.il
התוכנית המפורטת של הקורסים וטופס ההרשמה יופיעו באתר האינטרנטwww.shazar.org.il :

תאריך הרשמה__________________ :
( 82הרצאות)
קורסי בוקר שנתיים

--נא לסמן  Xבמשבצת מימין לקורס המבוקש:

 עולמות שזורים – יהדות ואסלאם :זיקות גומלין
' בכל זאת יש בה משהו '111תל-אביב :מ'אחוזת בית' ל'עיר עולם'
( 28הרצאות)

קורסים סמסטריאליים

--נא לסמן  Xבמשבצת מימין לקורס המבוקש:


 צדיקים מלאכים ושדים :מסע בעולמות יהודיים בין פסיכולוגיה לתרבות
שניים לטנגו :מנהיגי ישראל והתקשורת

--נא לסמן  Xבמשבצת מימין לסדנה המבוקשת:

( 28מפגשים)

סדנאות

 דתות אחיות :נוצרים ונצרות בספרות חז"ל



'שותלים פרחים בלב הר הגעש' :היישוב היהודי בארץ ישראל בין שתי מלחמות העולם
קורס ביידיש

( 2מפגשים)

 שרײַב מיר אַ בריוועלע ייִדישע בריוו פֿון זעקס יאָרהונדערטער
כתוב לי מכתב :שש מאות שנים של מכתבים ביידיש
סדנת כתיבה

ההרצאות ביידיש

( 28מפגשים)

 הסיפור שלי :סדנה לכתיבת אוטוביוגרפיה אישית ומשפחתית
שם משפחה _______________ שם פרטי _________________ ותיק/ה חדש/ה קוד מבצע _____________
כתובת ______________________________________ עיר ________________ מיקוד ___________________
מס' טלפון בבית _________________ טל' נייד ___________________ תאריך לידה_______________________ :
כתובת דוא"ל _____________________________________________ (בבקשה בכתב ברור)
סה"כ _________ מס' תש' ____ (עד  )24כרטיס אשראי __________ מספר _____________________________
בתוקף עד _____________  1ספרות על גב הכרטיס ____________ :מספר ת1ז___________________________ 1
למשתתפ6ת חדש6ה :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









________________

( 82הרצאות)

קורס אחד
שני קורסים

קורסים סמסטריאליים
קורס אחד
שני קורסים

סדנאות
סדנה אחת
שתי סדנאות

קורס ביידיש
קורס ביידיש

סדנת כתיבה
סדנת כתיבה ביוגרפית  6אוטוביוגרפית

מחיר מלא
₪ 2,122
₪ 0,022

מחיר הנחה
₪2,222
₪ 2,922

( 28הרצאות)
מחיר מלא
₪ 622
₪ 2,122

מחיר הנחה
₪ 822
₪ 2,022

( 28מפגשים)
מחיר מלא
₪ 2,222
₪2,522

מחיר הנחה
₪ 922
₪2,122

מחיר מלא
₪ 822

מחיר הנחה
₪ 552

( 2מפגשים)
( 28מפגשים)
מחיר מלא
₪ 2,522

מחיר הנחה
₪ 2,022

זכאים להנחה :משתתפי הקורסים של מרכז זלמן שזר ,חברי החברה ההיסטורית הישראלית ,אזרחים ותיקים ,סטודנטים וכן
מצטרפים חדשים הנרשמים עד לתאריך  1251910229הרשמה לקורסים מזכה בהנחה של  29%ברכישת ספרי מרכז זלמן שזר בשנת
תש"פ  1מרכז זלמן שזר שומר לעצמו את הזכות לא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת; במקרה כזה שכר
הלימוד יוחזר במלואו 1מרכז זלמן שזר שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתכנית 1בקשה להחזר שכר הלימוד בגין פציעה
או מחלה (לאחר ניכוי עמלת אשראי) יש להגיש תוך  12יום ממועד ההיעדרות הראשון 1מספר המקומות מוגבל1

