
לקבלת פרטים והרשמה למגוון הקורסים
התקשרו 1-700-700-169 או בקרו באתר אסכולות 

במעמד ההרשמה הטלפונית תתבקשו להעביר תעודת עובד/גימלאי הבנק
תוקף המבצע עד לתאריך 4.2.20, לא כולל מפגשים חד פעמיים/סיורים

נהלי הרשמה וביטול: באתר אסכולות או בידיעון הקורסים. אין כפל מבצעים ט.ל.ח

אסכולות. 
לסקרנות שלך.

דברים שרציתי לומר
ד"ר חיים שפירא, מתמטיקאי, סופר, פילוסוף 

ומומחה לתורת המשחקים

מוזיאון תל אביב לאמנות  |  ימי שני  20:00
מכון ויצמן רחובות | ימי ראשון 19:30

החודש בעולם
מבט עומק על ההתרחשויות 

המסעירות בעולם
אורן נהרי, מומחה ליחסי חוץ, פרשן בוואלה

סינמטק תל אביב  |  ימי שלישי  19:30
מוזיאון ישראל ירושלים | ימי שני 11:30 

פסיכולוגיה חיובית
מפת דרכים חדשה להעצמה אישית

ד"ר קרן אור־חן, המרכז לפסיכולוגיה חיובית

בית ציוני אמריקה תל אביב  |  ימי שלישי  19:30

מלכות ישראל
על שושלת המלכים המקראיים

שושלת בית יהוא
הרב ד"ר בני לאו

 בית ציוני אמריקה תל אביב  |  ימי שלישי  17:30
מוזיאון ישראל ירושלים  |  ימי שלישי 9:30

לדעת, להיות בריא!
סדרה חדשה לאורח חיים בריא

ד"ר עופר כספי, מנהל היחידה לרפואה משלימה, 
המרכז האונקולוגי בלינסון

בית ציוני אמריקה תל אביב  |  ימי שני 19:30

תפיסת הביטחון של ישראל
חמישה מבכירי מערכת הביטחון מדברים
בין המשתתפים: ח"כ אבי דיכטר, תא"ל במיל' רות ירון, 

אלוף במיל' יאיר גולן, אלוף במיל' עמוס גלעד, 
תמיר פרדו לשעבר ראש המוסד

סינמטק תל אביב  |  ימי רביעי  18:00

אסכולות ב
סדרת מפגשים אינטימית על גדולי 
השירה העברית עם מיטב האמנים 

והחוקרים בהנחיית נועם סמל
בהשתתפות אמנים בינהם: רוחמה רז, דפנה 

דקל, שלומית אהרון ועוד...

צוותא תל אביב  |  ימי שני  20:00

בדלתיים סגורות?
מבט לתוך עולם המשפט

בהנחיית השופטת )בדימוס( הילה גרסטל

סינמטק תל אביב  |  ימי שישי  10:00

הכוח במוח!
מה משפיע על המוח שלנו?

ד"ר רועי תירוש, רופא ומרצה בתחום 
חקר המוח

היכל התרבות תל אביב  |  ימי ראשון 20:00
האוניברסיטה הפתוחה רעננה | ימי ראשון 18:00

מוזיאון ישראל ירושלים  |  ימי שני 9:30
אולם רפפורט חיפה  |  ימי ראשון 11:30

מצרים
במלאת ארבעים שנה להסכם 

השלום מפרעה לא-סיסי
פרופ' עוזי רבי, ראש מרכז דיין, אוניברסיטת 

תל אביב
סינמטק תל אביב  |  ימי שלישי  10:00
בית שמואל ירושלים | ימי ראשון 17:30

האוניברסיטה הפתוחה רעננה| ימי שני 19:00

קוד הנחה 909
אסכולות.
לסקרנות שלך.

תש"ף 2020

25%
הנחה

עונה שלישית

הנחה מיוחדת לעובדי וגימלאי בנק הפועלים 
בשיתוף ארגון עובדי בנק הפועלים 


