
 

 

2017ינואר   

 

עם קורסים חדשים  זאונו תחל את שנת הפעילות תשע" בקריתאסכולה האקדמית ה
מוזמניםבקעת אונו וחברי "צוות"  מרתקים ומגוונים  

פתוחה לקהל הרחב, ללא מבחני כניסה ותנאי ו שנים רבותת אונו מזה יפועלת במתנ"ס קרי האסכולה האקדמית

רוחני ותרבותי לשעות הפנאי   קרית אונו והסביבה סל למידה והעשרה להקנות לתושבי  ההשכלה קודמים. מטרת

                                                          .                                                         לתושבים הוותיקיםולאפשר מפגש חברתי פורה 

 קורסי הבוקר. הרצאות משולבות בסרטי קולנועקורסים, סדנאות ו מוצע מגוון רחב של אסכולההלימודי במסגרת 

במהלך  לומדים.  1000 מעלומשתתפים בהם  ראשון עד רביעיקיימים במסגרת קבועה בימי תמ אסכולהב

                                                                                                               מקפה ומאפה. אסכולהההפסקות נהנים חברי ה

, יהדות, סטוריה, אקטואליהיאומנות, מוסיקה, הבריאות,  :לנושאים רבים ומגוונים כגוןנחשפים  משתתפיםה

  .ועוד תאטרון

לחוויית למידה והעשרה עם מאות משתתפים שכבר למפעל פורה זה, בואו הצטרפו   -חברי ארגון "צוות" 
)מותנה בהצגת תעודת חבר בארגון  הנו מהנחות מיוחדות עבורכםית קרית אונו ותבאסכולה האקדמיבחרו 

 ."צוות"(

 איכותיות, מפגשי תרבות עם קפה ומאפה וחנייה חינם. הרצאות בוקרתוכלו ליהנות מ בקעת אונואצלנו ב
 באולמות הקולנוע בקניון קרית אונו.ההרצאות מתקיימות 

  לשמירת מקומות ופרטים נוספים:

   03-5353635ן: טלפו

                                                                                          www.hamatnas.co.ilאתר האסכולה האקדמית 

במסגרת שיתוף פעולה הגענו להסדר עם "צוות" בקעת אונו שמאפשר לחברי הסניף להצטרף לקורסים 
 השונים באסכולה האקדמית קרית אונו וליהנות מהנחות ייחודיות לגמלאים:

 
 סמסטר אחד:

 ₪( 338מקום ב)  ₪  304  -קורס אחד 
 ₪( 642מקום ב) ₪  578  -קורסים  2
 ₪( 912מקום ב) ₪  821  -קורסים  3

בימים שני שלישי ורביעי )לא כולל קורסים המשלבים  כרטיס פתוח לכל הקורסים ללא הגבלה  -מלאה  אסכולה

 ₪(1518מקום ב)  ₪ 1366  - סרטי קולנוע באורך מלא(

 שנתי:
 ₪( 642מקום ב)₪  578  -קורס אחד 

 ₪( 1149מקום ב)₪  1034  -קורסים  2
 ₪( 1605מקום ב)₪  1444  -קורסים  3

בימים שני שלישי ורביעי )לא כולל קורסים המשלבים  כרטיס פתוח לכל הקורסים ללא הגבלה  -מלאה  אסכולה

 ₪( 2704מקום ב)  ₪ 2434  - סרטי קולנוע באורך מלא(

 

 בנוסף קיימים מחירים מיוחדים לקורסים באסכולה במסגרת "חבר ידע". פרטים נוספים באתר "חבר".

  

 

                              נטהיריאשלום פ                                                                     ל  יז'חגית פנ        

                                                                                                                      יו"ר סניף "צוות" בקעת אונו                                          האסכולה ההאקדמית קרית אונומנהלת 

http://www.hamatnas.co.il/

