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מטיילים עם 
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עמודים 99-106

 זמן אשכול
 בסינמה סיטי
החדש בנתניה

עמודים 60-69



כל הנושאים שמעניינים אותך:
תוכן העניינים:

קורסים בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון

אמנות
אמנות פלסטית/ מוסיקה/ קולנוע

                                       9 פטרוני האמנות ברנסנס האיטלקי 
                                       10 רומא בעיניו של שוחר אמנות ותרבות 
                                         11 על צלילים ואנשים  )סדרה חדשה(       
                     12 הסולנים הגדולים של המוזיקה הקלאסית )סדרה חדשה(    
                                                         13 משירי ארץ אהבתי  )סדרה חדשה( 
                                    14 הכוכבים הגדולים של עולם הקולנוע )סדרה חדשה( 
                  15 מסע קולנועי אל ישראל האחרת )סדרה חדשה( 

16 האנשים ששינו את התרבות האנושית- בראי הקולנוע 
                               17 מועדון טרום בכורה בקולנוע 

מדינה וחברה
אקטואליה/ משפט/ פסיכולוגיה/ פילוסופיה/ תרבות

                                                                    19-18 בוקר אסטרטגי  )סדרה חדשה( 
                                            20 המשברים שמאיימים על שלום העולם  )סדרה חדשה( 
                    21 ״שומרי הסף״- סוגיות משפטיות בוערות )סדרה חדשה( 
                          22 מיעוטים במזרח התיכון 
     23 פרשיות ריגול שהסעירו את העולם 
                    24 מהקצה אל הקצה  )סדרה חדשה( 
      25 על נפלאות התבונה עם ד״ר חיים שפירא  )סדרה חדשה( 

26 הפסיכולוגיה של מערכות יחסים מאושרות 
                                                                                   27 הכול נשאר במשפחה - בראי הקולנוע 
                                      28 תחנות החיים: מפגשים פסיכולוגיים עם חיי היום-יום 

תרבויות, מקומות ואטרקציות בעולם
29 תרבויות עולם סביב הגלובוס- בראי הקולנוע )סדרה חדשה( 

                                                         30 קצה העולם  )סדרה חדשה( 
                                 31 עולם קסום- בראי הקולנוע )סדרה חדשה( 

32 מסע אל חוכמת המזרח 

מדעי הרוח
היסטוריה/ תנ״ך/ קבלה

                                                      33 ההחלטות ששינו את ההיסטוריה האנושית 
34 סודות חוכמת הקבלה 
35 ארכיאולוגיה ומקרא: ההיסטוריה המקראית בעיני המחקר 

                                 36 סיפורי זימה ומזימה בתנ״ך 

זמן אשכול גלילות

גנטיקה
                 37 נפלאות הצופן הגנטי  )סדרה חדשה( 

38 מדע בין כוכבים 
      39 נפלאות המוח האנושי  )סדרה חדשה( 

41-40 המעגל - החוג החברתי של ״זמן אשכול״ 
                                                                                                                             

אירועים מיוחדים ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון

“לטעום מכל הטוב שבעולם״- מופעים ב״זמן אשכול״                    
42 ❏ ברזיל ארץ הסמבה 
42 ❏ סקוטלנד: כבשים שיכורות מוויסקי 

שישי בכיף
 ❏ ״המוח שלו, המוח שלה - איך יוצאים מזה״

 43      עם פרופ׳ יורם יובל 
❏  אפרים קישון - ההומור, הבידור, החיים והסרטים

44      עם ד״ר רפי קישון 
 ❏ ״זריקת אנרגיה לחיים״

45      עם ערן שחר ״דוקטור התלהבות״ 

שישי ישראלי
46 ❏ ״שיעור מולדת״ - מופע לחגיגות 70 שנה למדינה 

מטיילים עם “זמן אשכול״
                                                    99 סיורים קסומים אל סודותיה של תל אביב 
                                     100 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 

101 סיורים ספרותיים בתל אביב 
                                    102 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות 
                                                           103 כל קסמי ירושלים 

104 סיורי עומק להכרת דתות, מנהגים ומסורות בישראל 
                            105 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 

טעימות מ״שביל ישראל״    106

3 פעילות זמן אשכול בחלוקה לימים 
108-107 שכר הלימוד 
98 נהלי הרשמה 

תוכן
עניינים



פעילות "זמן אשכול" בסינמה סיטי-
גלילות, רמת השרון בחלוקה לימים

זמן אשכול גלילות

 סדרות סיורים 
בימי שישי

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

ב
ו
ק
ר

האנשים ששינו 
את התרבות 
האנושית- 

בראי הקולנוע 
)עמוד 16(

 תרבויות עולם
בראי הקולנוע 

קבוצה 1
)סדרה חדשה(

)עמוד 29(

 הכוכבים 
הגדולים של 

עולם הקולנוע 
)סדרה חדשה(  

)עמוד 14(

הכול נשאר 
במשפחה- 

בראי הקולנוע  
)עמוד 27(

 תרבויות עולם -
בראי הקולנוע 

קבוצה 2
)סדרה חדשה(

)עמוד 29(

מועדון טרום 
בכורה בקולנוע
-קבוצה 2  

)עמוד 17(

סיורים 
קסומים אל 
סודותיה של 

תל אביב 
)עמוד 99(

נפלאות 
הצופן הגנטי  
)סדרה חדשה(                    

)עמוד 37( 

ההחלטות ששינו
את ההיסטוריה 

האנושית   
)עמוד 33(

קצה העולם 
)סדרה חדשה(  

)עמוד 30(
המשברים 

שמאיימים על 
שלום העולם
)סדרה חדשה(

)עמוד 20(

בוקר 
אסטרטגי

)סדרה חדשה(     
)עמודים 18-19(

"המעגל"
החוג החברתי 
של "זמן אשכול"
)עמודים 40-41(

כל קסמי 
ירושלים  
 )עמוד 103(

מסע קולנועי 
אל ישראל 

 האחרת
)סדרה חדשה(  

)עמוד 15(

על צלילים 
ואנשים  

)סדרה חדשה(
)עמוד 11(

מקרא 
וארכיאולוגיה: 
ההיסטוריה 
המקראית 

בעיני המחקר
)עמוד 35(

פטרוני 
האמנות 
ברנסנס 

האיטלקי  
)עמוד 9(

שישי בכיף
)עמוד 43-45(
שישי ישראלי

)עמוד 46(
 

סיורי שווקים: 
חוויה של כל 
החושים  
)עמוד 100(

סיורים מודרכים 
במוזיאונים 

וגלריות
)סדרה חדשה(  

)עמוד 102(

טעימות מ"שביל 
ישראל" 

)סדרה חדשה(
 )עמוד 106(

בעקבות
משוררים 
 ברחובות
 תל אביב

)עמוד 101(

הסולנים 
הגדולים של 

המוזיקה 
הקלאסית

)סדרה חדשה(                          
)עמוד 12(

 מהקצה
אל הקצה

)סדרה חדשה(                                                      
 )עמוד 24( 

מדע בין 
כוכבים

 )עמוד 38(  
על נפלאות 
התבונה עם 
 ד"ר חיים שפירא
)סדרה חדשה( 

)עמוד 25(

סדרת סיורים:
מפגשים עם 

נשים מעולמות 
אחרים  
)עמוד 105(

הפסיכולוגיה 
של מערכות 

יחסים 
מאושרות
)עמוד 26(

סדרת סיורים:
סיורי עומק 
להכרת דתות,

מנהגים ומסורות 
בישראל

)עמוד 104(

ע
ר
ב

פרשיות ריגול 
שהסעירו את 

העולם
)עמוד 23(   

סיפורי זימה 
ומזימה בתנ"ך   

)עמוד 36(
 רומא בעיניו 

של שוחר 
אמנות 
 ותרבות

)עמוד 10(

עולם קסום- 
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 31(

"משירי ארץ 
אהבתי"- מועדון 

הזמר העברי
)סדרה חדשה(   

)עמוד 13(

מסע אל 
חוכמת המזרח

)עמוד 32(
מיעוטים 

במזרח התיכון     
)עמוד 22(

סודות חוכמת 
הקבלה

)עמוד 34(
"שומרי הסף"-

סוגיות משפטיות 
בוערות

)סדרה חדשה(
 )עמוד 21(

תחנות החיים: 
מפגשים 

פסיכולוגיים 
עם חיי היום-יום 

 )עמוד 28(

לטעום מכל 
הטוב שבעולם

)עמוד 42(
נפלאות 

המוח האנושי   
)סדרה חדשה(   

)עמוד 39(

מועדון טרום 
בכורה בקולנוע 

קבוצה 1 
)עמוד 17(



כל הנושאים שמעניינים אותך:
תוכן העניינים:

 קורסים בסינמה סיטי בכפר סבא
47 אוונגרד צרפתי: האנשים שיצרו את אמנות המאה ה-20 
48 מועדון טרום בכורה בקולנוע 

 מודיעין מחוץ ל לקופסא:
49 הסיפורים החסויים של המודיעין הישראלי 
50 תורת המשחקים ככלי רב עוצמה לחיים טובים יותר 
51 סוד הזיכרון המצוין 
52 גיבורי תרבות ששינו את האנושות 

                           53 מסע מרתק אל נפש האדם- בראי הקולנוע 
                            54 רואים עולם- בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
                        55 עולם קסום- בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 

56 עולם במלחמה- מלחמת העולם השנייה 
             57 מנהיגים ששינו את פני ההיסטוריה 
                                                 58 סודות ספר הזוהר  )סדרה חדשה( 
                        59 נפלאות המוח האנושי  )סדרה חדשה( 

פעילות ״זמן אשכול״ בסינמה סיטי כפר סבא

מטיילים עם “זמן אשכול״
                                                    99 סיורים קסומים אל סודותיה של תל אביב 
                                     100 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 

101 בעקבות משוררים ברחובות תל אביב 
                                    102 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה(   
                                                           103 כל קסמי ירושלים 

104 סיורי עומק להכרת דתות, מנהגים ומסורות בישראל 
                            105 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 
                                     106 טעימות מ״שביל ישראל״  )סדרה חדשה( 

109-108 שכר הלימוד 
98 נהלי הרשמה 

תוכן
עניינים

זמן אשכול כפר סבא

חמישירביעישלישישניראשון

ב
ו
ק
ר

מסע מרתק אל נפש 
 האדם-

 בראי הקולנוע
)עמוד 53(

 סוד הזיכרון המצוין
)עמוד 51(

 רואים עולם-
בראי הקולנוע  
)סדרה חדשה(  

)עמוד 54(

אוונגרד צרפתי: 
האנשים שיצרו את 
 אמנות המאה ה-20

)עמוד 47(

עולם במלחמה- 
 מלחמת העולם השנייה

)עמוד 56(

 מנהיגים ששינו
את פני ההיסטוריה           

)עמוד 57(

 סודות ספר הזוהר
)סדרה חדשה(   

)עמוד 58(

גיבורי תרבות
 ששינו את האנושות

)עמוד 52(

נפלאות המוח האנושי
 )סדרה חדשה(

)עמוד 59(

ע
ר
ב

 עולם קסום-
 בראי הקולנוע  

 )סדרה חדשה(
)עמוד 55(

תורת המשחקים 
ככלי רב עוצמה 
 לחיים טובים יותר

)עמוד 50(

 מודיעין
 מחוץ לקופסא:

הסיפורים החסויים 
של המודיעין 

 הישראלי
)עמוד 49(

מועדון טרום בכורה 
 בקולנוע  
)עמוד 48(



כל הנושאים שמעניינים אותך:
תוכן העניינים:

 קורסים בסינמה סיטי בנתניה
                            60 הסודות שמאחורי המוזיקה הקלאסית  )סדרה חדשה( 
                                     61 מועדון טרום בכורה בקולנוע 

 האנשים ששינו את התרבות האנושית-
            62 בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 

63 סוד הזיכרון המצוין 
64 על שינה וחלומות 

                                65 פסיכולוגיה עכשווית- בראי הקולנוע 
                    66 תרבויות עולם סביב הגלובוס- בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
                                           67 עולם קסום- בראי הקולנוע 

68 קיצור תולדות האנושות 
69 גיבורות המקרא: לכל אישה יש ֵשם 

פעילות ״זמן אשכול״ בסינמה סיטי החדש בנתניה בחלוקה לימים

מטיילים עם “זמן אשכול״
                                                    99 סיורים קסומים אל סודותיה של תל אביב 
                                     100 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 

101 בעקבות משוררים ברחובות תל אביב 
                                    102 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 
                                                           103 כל קסמי ירושלים 

104 סיורי עומק להכרת דתות, מנהגים ומסורות בישראל 
                            105 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 
                                     106 טעימות מ״שביל ישראל״  )סדרה חדשה( 

109 שכר הלימוד 
98 נהלי הרשמה 

תוכן
עניינים

זמן אשכול נתניה

ב
ו
ק
ר

חמישירביעישלישישניראשון

 פסיכולוגיה עכשווית-
 בראי הקולנוע

)עמוד 65(

על שינה וחלומות 
)עמוד 64(

 תרבויות עולם
 סביב הגלובוס-
 בראי הקולנוע 
 )סדרה חדשה( 

)עמוד 66(

האנשים ששינו את 
התרבות האנושית- 

 בראי הקולנוע 
 )סדרה חדשה(  

)עמוד 62(

גיבורות המקרא: 
 לכל אישה יש ֵשם

)עמוד 69(

הסודות שמאחורי 
 המוזיקה הקלאסית
)סדרה חדשה(    

)עמוד 60(

קיצור תולדות 
 האנושות
)עמוד 68(

ע
ר
ב

 עולם קסום-
בראי הקולנוע  

)עמוד 67(

סוד הזיכרון המצוין 
)עמוד 63(

מועדון טרום בכורה 
 בקולנוע  
)עמוד 61(



כל הנושאים שמעניינים אותך:
תוכן העניינים:

 קורסים בסינמה סיטי בראשון לציון

תוכן
עניינים

זמן אשכול ראשון לציון

אמנות
אמנות פלסטית/ מוסיקה/ קולנוע

                                                  70 אמנות ואמונה בימי הביניים 
71 היצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית  )סדרה חדשה( 
72 הכוכבים הגדולים של עולם הקולנוע 
73 מסע קולנועי אל ישראל האחרת )סדרה חדשה( 

 האנשים ששינו את התרבות האנושית-
74 בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
75 מועדון טרום בכורה בקולנוע 

מדינה וחברה
אקטואליה/ משפט/ פסיכולוגיה/ פילוסופיה/ תרבות

76 גלובליזציה: הצלחה מול משבר  )סדרה חדשה( 
77 טעימות פילוסופיות  )סדרה חדשה( 

 מודיעין מחוץ לקופסא: הסיפורים החסויים
 78 של המודיעין הישראלי  )סדרה חדשה( 
79 עתיד האנושות 
80 מאחורי הקלעים של בית המשפט  )סדרה חדשה( 
81 סוד הזיכרון המצוין 
82 מפגש מרתק עם האופי האנושי - בראי הקולנוע 
83 חשיבה חיובית כדרך חיים  )סדרה חדשה( 

תרבויות, מקומות ואטרקציות בעולם
84 קצה העולם  )סדרה חדשה( 
85 תרבויות עולם סביב הגלובוס- בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
86 עולם קסום- בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 

מדעי הרוח
היסטוריה/ תנ״ך/ קבלה

87 קיצור תולדות האנושות 
88 עידן הגרעין 
89 קבלה הלכה למעשה 

                                 90 אור חדש על סיפורי התנ״ך 

מדע
                       91 נפלאות המוח האנושי  )סדרה חדשה( 

92 מדע בין כוכבים 
93 נפלאות הצופן הגנטי   )סדרה חדשה( 

אירועים מיוחדים ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי בראשון לציון

״לטעום מכל הטוב שבעולם״- מופעים ב״זמן אשכול״
94 ❏ מקסיקו: ארץ התרבויות, הנופים והמוסיקה 
94 ❏ סוד קסמה של בריטניה 

שישי בכיף
 ❏ ״המוח שלו, המוח שלה - איך יוצאים מזה״

 95      עם פרופ׳ יורם יובל 
❏  אפרים קישון - ההומור, הבידור, החיים והסרטים

96      עם ד״ר רפי קישון 
 ❏ ״זריקת אנרגיה לחיים״

97      עם ערן שחר ״דוקטור התלהבות״ 

שישי ישראלי
98 ❏ ״שיעור מולדת״ - מופע לחגיגות 70 שנה למדינה 

מטיילים עם “זמן אשכול״
                                                    99 סיורים קסומים אל סודותיה של תל אביב 
                                     100 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 

101 בעקבות משוררים ברחובות תל אביב 
                                    102 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 
                                                           103 כל קסמי ירושלים 

104 סיורי עומק להכרת דתות, מנהגים ומסורות בישראל 
                            105 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 
                                     106 טעימות מ״שביל ישראל״  )סדרה חדשה( 

7 פעילות זמן אשכול בחלוקה לימים 
111-110 שכר הלימוד 
98 נהלי הרשמה 



פעילות ״זמן אשכול״ 
בסינמה סיטי- בראשון לציון בחלוקה לימים

זמן אשכול ראשון לציון

 סדרות סיורים 
בימי שישי

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

ב
ו
ק
ר

נפלאות 
המוח האנושי  
)סדרה חדשה(

)עמוד 91(

מפגש מרתק 
עם האופי 
 האנושי-

בראי הקולנוע  
)עמוד 82(

תרבויות 
עולם סביב 
 הגלובוס -

בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 85(

קיצור תולדות 
האנושות  
)עמוד 87(

טעימות 
פילוסופיות  
)סדרה חדשה(  

)עמוד 77(

מועדון טרום 
 בכורה בקולנוע -

קבוצה 2  
)עמוד 75(
שישי בכיף

)עמודים 95-97(
שישי ישראלי

)עמוד 98(

סיורים 
קסומים אל 
סודותיה של 

תל אביב
)עמוד 99(

האנשים 
ששינו את 
התרבות 

האנושית- 
בראי הקולנוע  
)סדרה חדשה(      

)עמוד 74(

גלובליזציה: 
 הצלחה

מול משבר
 )סדרה חדשה( 

)עמוד 76(

היצירות 
הגדולות של 

המוזיקה 
הקלאסית  

)סדרה חדשה(  
)עמוד 71(

הכוכבים 
הגדולים של 

עולם הקולנוע 
)עמוד 72(

קצה העולם 
)סדרה חדשה(  

)עמוד 84(
סיורי שווקים: 

 חוויה של
 כל החושים
)עמוד 100(

סיורים מודרכים 
במוזיאונים 

וגלריות
 )סדרה חדשה( 

)עמוד 102(

 טעימות
מ"שביל ישראל"
 )סדרה חדשה( 

)עמוד 106(

כל קסמי 
ירושלים   
)עמוד 103(

עידן הגרעין         
)עמוד 88( 

מאחורי 
הקלעים של 
בית המשפט

)סדרה חדשה(   
)עמוד 80(

אור חדש על 
סיפורי התנ"ך  

)עמוד 90(
מסע קולנועי 
אל ישראל 
האחרת  

)סדרה חדשה(   
)עמוד 73(

אמנות ואמונה 
בימי הביניים  

)עמוד 70(
בעקבות 
משוררים 
 ברחובות

תל אביב 
)עמוד 101(

סדרת סיורים:
 מפגשים

עם נשים 
מעולמות אחרים

)עמוד 105(

סדרת סיורים:
סיורי עומק 

להכרת דתות, 
מנהגים 
ומסורות 
בישראל

)עמוד 104(

ע
ר
ב

סוד הזיכרון 
המצוין    

)עמוד 81(
עולם קסום- 
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 86(

נפלאות הצופן 
הגנטי

 )סדרה חדשה( 
)עמוד 93(

מדע בין 
כוכבים   
)עמוד 92(

קבלה הלכה 
 למעשה

)עמוד 89(
מודיעין מחוץ 

לקופסא: 
הסיפורים 

החסויים של 
המודיעין 
הישראלי 

)סדרה חדשה(
)עמוד 78(    

חשיבה 
 חיובית

 כדרך חיים
 )סדרה חדשה(

)עמוד 83(

 

עתיד האנושות
)עמוד 79(

מועדון 
טרום בכורה 

בקולנוע- 
קבוצה 1  
)עמוד 75(

לטעום מכל 
הטוב שבעולם

)עמוד 94(
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 Ô̈ÂÈ̄ Â‚–Ô· ̇ ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÛÂ̇ È̆ · ÆÈËÈÒ ‰ÓÈÒ ̇ Â̂·˜Ó

ıÂÁ È„ÂÓÈÏÏ È‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÊÎ¯Ó‰

Ï‡¯ È̆· ÏÂ„‚‰ È‡Ù‰ È„ÂÓÈÏ ÊÎ¯Ó שלום רב,

אנו מתכבדים להציג בפניכם את תכנית הלימודים לסמסטר הסתיו,                                                     
שיפתח החל מסוף חודש אוקטובר 2017.

 בתוכנית המוצגת לפניכם בחוברת זו, עשרות קורסים חדשים בנושאים רבים ומגוונים, המוגשים
על ידי המרצים המובילים בתחומם.

לנוחיותכם, פעילות ״זמן אשכול״ מתקיימת במרכזים הבאים:
• בסינמה סיטי- צומת גלילות, רמת השרון • בסינמה סיטי בראשון לציון 

• בסינמה סיטי בכפר סבא • בסינמה סיטי בנתניה • בסינמה סיטי בירושלים 
 הקורסים שלנו

הקפדנו לכלול בתכנית הלימודים במספר רב של קורסים בנושאים מגוונים, המשלבים לימודי העשרה 
 לצד הרצאות חווייתיות, להנאתכם. רוב ההרצאות מלוות במצגות מרשימות, המוצגות על מסך

קולנוע ענק, תוך ניצול מערכות ההגברה המשוכללות של הסינמה סיטי. כל אלה מוסיפים עניין 
והופכים את ההרצאות לחוויה אמיתית.

 סדרות הסיורים והטיולים שלנו
בסמסטר הקרוב הוספנו סדרות חדשות של סיורי ערים, אנתרופולוגיה וטבע: סיורי בוקר חווייתיים 

בשכונות תל אביב, ירושלים, סדרת סיורי עומק לעדות והדתות המרכיבים את פסיפס החברה 
בישראל, סיורי שווקים, סיורי מוזיאונים וגלריות, סדרת סיורים בה נעשה היכרות עם נשים מעולמות 

אחרים, סדרת סיורים ספרותיים, סיורים ב״שביל ישראל״ ועוד )פירוט בעמודים 99-106(.
 המופעים שלנו

לאור ההצלחה, נמשיך לערוך אירועים חד-פעמיים בנושאי תרבויות בעולם. כתלמידי ״זמן אשכול״, 
תינתן לכם האפשרות להירשם לאירועים בתנאים מועדפים. )פירוט בעמודים 42 ו- 94(.

 האירועים שלנו
בסמסטר זה נרחיב את פעילותינו במסגרת אירועי בוקר חווייתיים במיוחד בימי שישי: ״שישי בכיף״ 

)עמודים 43-45 ו- 95-97( ו״שישי ישראלי״ )עמודים 46 ו- 98(. אל תפספסו!
״המעגל״ - החוג החברתי שלנו

זו השנה השלישית בה נקיים את פעילות ״המעגל״- החוג החברתי של ״זמן אשכול״. מוזמנים להצטרף 
ולהכיר אנשים חדשים וליהנות מטיולים ופעילויות מגוונות )עמודים 40-41(.

כל תלמיד שיירשם לקורסים יקבל כרטיס חבר של ״זמן אשכול״. כרטיס זה יזכה אתכם בהטבות 
 כאורחי כבוד של מתחם הסינמה סיטי. כמו כן, כל תלמיד שיירשם לקורס במסגרת ״זמן אשכול״,

יקבל כרטיס מתנה לאחד הסרטים המוקרנים בכל מתחמי הסינמה סיטי.
וכמובן, לצד מגוון הפעילויות הרחב, נמשיך ונשים דגש מיוחד על השירות והיחס האישי, 

לנוחיותכם והנאתכם. 

ד"ר איריס כהן-קנר
מנהלת אקדמית

וכל צוות "זמן אשכול"

עופר בירב
מנהל המרכז



 פטרוני האמנות
ברנסנס האיטלקי

מרצה: ד״ר אפי זיו, סופר ומרצה בכיר לאמנות, מחבר הספרים - ״מיתולוגיה עכשיו״, ״משחקי האלים״, 
״סודות אלי האולימפוס״ ״הצופן הנוצרי באמנות״. מדריך סיורי אמנות באירופה.

הרבה מאוצרות האמנות של איטליה הוזמנו ומומנו על ידי משפחות האצולה האיטלקיות. 
ההון והשלטון הופנו בממדים חסרי תקדים לאספנות של אמנות. כולנו מכירים את משפחת 
מדיצ׳י, אך בסדרה חדשה זו, נלמד על פטרוני האמנות של איטליה, משפחות פרנזה, פאצי, 

ברבריני ועוד. לא רק אמנות, אלא גם תשוקות, תככים, רציחות ואהבות...

נושאי ההרצאות:
משפחת פרנזה מרומא

נבקר בארמון פרנזה ברומא, המשמש כשגרירות צרפת 
כיום ובו חדר עם תקרה מדהימה. את שאר האוסף 

המשפחתי, נראה במוזיאון הארכיאולוגי בנאפולי.

ההימור של משפחת בורגזה
משפחת בורגזה אימצה את ברניני הצעיר, הימרה עליו 

והצליחה בגדול. וילה בורגזה, מעונה של המשפחה, 
מהווה כיום מוזיאון נפלא ובו, בנוסף לפסליו של ברניני, 

יצירות משל קאראווג׳ו כגון ״נער עם סל פירות״, של 
טיציאן ורפאל, אותן אספו בני המשפחה. 

משפחת פאצי: אצולה טוסקנית
משפחה עשירה זו, שהעסיקה את ברונלסקי בבניית 

הקפלה שלה בפירנצה, הייתה אספנית אמנות חשובה, 
אך נעלמה כלא הייתה לאחר ניסיון ההפיכה הרצחני 

שניסו לנהל נגד משפחת מדיצ׳י, עליו נשמע בפירוט.

״מה שלא עשו הברברים, עשו הברברינים״
האפיפיור אורבנוס השמיני, אחד מבני המשפחה, יזם 

ובנה בכל רומא. בהרצאה נעסוק בארמון ברבריני, 
המאכלס כיום את הגלריה הלאומית האיטלקית 

לאמנות עתיקה, ועוצב על ידי ברניני, ב״חופה״ בכנסיית 
סנט פטרוס, במזרקת הספינה, במזרקת טריטון ועוד. 

משפחת קיג׳י: הקירות של רפאל
את קפלת הקבורה של המשפחה בבזיליקת סנטה מריה 

דל פופולו שברומא, מפארות יצירות של רפאל וברניני. 
נתבונן בהן וכן בוילה של המשפחה, הקרויה היום 

פרנזינה, שקירותיה מעוטרים בידי אמני הרנסנס, ובהם 
רפאל. גם הגנים המקיפים את הווילה הם אטרקציה 

מעניינת.

בני גונזגה: שליטי מנטובה 
שליטי מנטובה הורישו לבאים אחריהם ארמונות ואלפי 

יצירות מופת. נבקר בשני הארמונות – ארמון הדוכס 
וארמון דל טה, ונסקור את האוספים המוצגים בהם, 

וביניהם יצירות מאת מאנטניה, ג׳וליו רומאנו, רובנס ועוד.

משפחת אסטה מפררה
לא רבים מכירים את העיר הקטנה והקסומה, המהווה 

עדות לעושרם המופלג של שליטיה. נצפה באוספי האמנות 
המצויים במוזיאון הדואומו, בפינקוטקה הלאומית בעיר 

ועוד. נשמע את סיפורה הדרמתי של המשפחה, בו שזורים 
אהבה, רצח ותככים.

משפחת ספורצה: ״הכוח״
המורשת הרנסנסית של אימוץ אנשי מדע ואמנות אפיינה 

גם את בית ספורצה במילאנו. המשפחה העסיקה את 
לאונרדו, אשר יצר שם במשך 20 שנה, ובנוסף לו עסקה 

באספנות שקדנית של יצירות מופת, המרוכזות כיום 
במוזיאון בררה אשר במילנו. 

זמן אשכול גלילות

09 | אמנות פלסטית אמנות

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי חמישי
בין השעות  10:30-12:00 ב״זמן אשכול״              

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,14.12.17 ,30.11.17 ,9.11.17 ,2.11.17 

8.2.18 ,25.1.18 ,11.1.18 ,28.12.17
)מספר קורס: 38501(

מרצה:
ד״ר אפי זיו

סדרה ייחודית של סיורים 
מודרכים לחובבי האומנות

ניתן למצוא בעמוד 102 בחוברת זו



 רומא – בעיניו של שוחר
אמנות ותרבות

המרצה: ד״ר אפי זיו, סופר ומרצה בכיר לאמנות, מחבר הספרים - ״מיתולוגיה עכשיו״, ״משחקי 
האלים״, ״סודות אלי האולימפוס״ ״הצופן הנוצרי באמנות״. מדריך סיורי אמנות באירופה.

מסע מרתק ברומא, עיר הנצח, בירת התרבות המערבית. הסיור יכלול את מבני הפאר של 
האימפריה הרומית, הנצרות הקדומה, תקופת הרנסנס והשיא– תקופת הבארוק שמרכזה רומא. 
נלמד על ענקי הבארוק שפעלו בעיר, נסייר בארמונות, בווילות ונגלה ״סודות״ לא ידועים 
המסתתרים בכיכרות ובמזרקות של העיר. חובה לכל מי שהיה בעיר ורוצה לדעת עליה יותר. 

סדרה מרתקת בפעם הראשונה ב״זמן אשכול״.

נושאי ההרצאות:
רומא האימפריאלית 

סיור קסום בעיר הגדולה ביותר בעולם בעת העתיקה. 
נבקר במבני הפאר אשר מהווים עד היום את הבסיס 

לאדריכלות הניאו-קלאסית. ננסה להבין מה משמעות 
המושג – ״לחם ושעשועים״.

האמנות ברומא האימפריאלית 
נסקור את הפיסול והציור ברומא העתיקה, נלמד 

על ההשפעה של יוון וניכנס למוזיאונים הרבים בהם 
מוצגות היצירות של אז.  

הנצרות הקדומה וביטויה באמנות רומא 
סיפורה של אמנות הנצרות התחיל ברומא והתפשט 
לרחבי העולם. כיצד באה לידי ביטוי באמנות הדת 
החדשה? נטייל בקטקומבות ובכנסיות הראשונות 

העומדות על תילן עד היום הזה.

שיא הרנסנס ברומא 
יצירותיהם של גדולי האמנים, רפאל, מיכאלאנג׳לו 

ואחרים ופאר היצירה - הקפלה הסיסטינית, התקרה 
של מיכלאנג׳לו וה״מסדרון״ של רפאל.

ארמונות ובתי אצולה ברומא 
 אצולת העיר בנתה לעצמה ארמונות ומבני פאר,

לא כולם פתוחים לציבור. ניכנס אל כמה מהם, כמו 
וילה פרנזינה, ארמון פרנזה ועוד.

הכנסייה והכיכר הגדולים בעולם
האדריכלות המדהימה של כנסיית סנט פטרוס והכיכר 
שבחזיתה, מהוות את אחד מהמוקדים המפתיעים של 

העיר. נסייר בהם, נראה את יצירות המופת בתוך הכנסייה 
ונשמע סיפורים ״מאחורי הקלעים״.

 
״הסודות״ של הפיאצות והמזרקות של רומא

סיור מאתגר במקומות המפורסמים כל כך, אשר מאחורי 
כל אתר מסתתרים ״סודות״ שיפתיעו גם את אלה 

המכירים אותם היטב.

כנסיות כמוזיאונים 
הכנסיות הרבות ברומא מהוות ״מוזיאון פתוח וחינמי״ 
לכל שוחרי האמנות. נבקר בהן ונגלה אין-ספור יצירות 
מופת של גדולי האמנים, החל מאמני הרנסנס – רפאל, 

 מיכאלאנג׳לו, טיציאן, טינטורטו, ועד גדולי הבארוק–
 קאראווג׳ו, גווידו רני, ברניני, בורומיני ועוד רבים.

סיור ממצה בעיר שיהווה את מפגש הסיום של הסדרה 
המרתקת. 

זמן אשכול גלילות

מרצה:10 | אמנות פלסטית
ד״ר אפי זיו

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 19:00-20:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,12.12.17 ,28.11.17 ,14.11.17 ,31.10.17 

30.1.18 ,16.1.18 ,9.1.18 ,26.12.17
)מספר קורס: 38502(

אמנות

סדרה ייחודית של סיורים 
מודרכים לחובבי האומנות

ניתן למצוא בעמוד 102 בחוברת זו



על צלילים ואנשים
מרצה: הפסנתרן רועי עלוני.

מפגש מרתק עם יצירות המופת של עולם המוסיקה הקלאסית. ההרצאות מלוות בהדגמות 
חיות של הפסנתרן רועי עלוני ובהשמעת מבחר מהקלטותיהם של גדולי המבצעים. נאזין 
למבחר מיצירות המופת של עולם המוסיקה הקלאסית וניצור זיקה בין יצירות אלו למאורעות 

החברתיים והפוליטיים של התקופה.

נושאי ההרצאות:
ההיסטוריה של רביעיית המיתרים

במפגש זה נבחן כיצד הפכה רביעיית כלי הקשת לז׳אנר 
הפופולארי בעולם המוסיקה הקאמרית. נבדוק האם 

קשורה הצלחתו של הז׳אנר ברצונם של מלחיני התקופה 
לכתוב יצירות שתחקנה את הקול האנושי, ונשמע כמה 

מיצירות המופת שנכתבו להרכב זה.

היידן: הסימפוניות הגדולות
כיצד קרה שהיידן זכה למוניטין של מלחין ״נחמד״, 

שאינו מצליח לעורר רגשות עזים– לא לחיוב ולא 
לשלילה? נבחן זאת באמצעות אחד הז׳אנרים המרכזיים 

ביצירתו של ״מלחין החצר״ הבולט ביותר בהיסטוריה 
של המוסיקה, שזיכה אותו בכינוי ״אבי הסימפוניה״.

בטהובן: קונצ׳רטו מס׳ 5 ״הקיסר״
כיצד הצליח בטהובן לייצר מוסיקה השופעת 

אופטימיות ותעצומות נפש דווקא באחת מתקופות 
השפל של חייו? במפגש זה נברר סוגיות אלה, תוך 

האזנה לאחת מיצירות הדגל בז׳אנר הקונצ׳רטו.

מסע מוסיקלי חורפי
 כיצד ראו גדולי המלחינים את החודשים הקרים בשנה?

האם הציגו את הקור מקפיא האיברים, או את 
הנדכאים מעוטי היכולת המתקשים להסיק את מעונם. 
ואולי החורף הוא תירוץ לשמוח; גשמי הברכה, ההרים 
המושלגים, חג המולד הממשמש ובא. במפגש זה נעשה 

מסע מוסיקאלי חורפי לאורכה ולרוחבה של אירופה. 
תגיעו מוכנים, המזגן באולם יעבוד על טורבו.

 היצירה האחרונה:
יצירותיהם האחרונות של גדולי המלחינים

בחייו של כל יוצר מגיע הרגע בו יכתוב את יצירתו 
האחרונה. במפגש זה נאזין לכמה מיצירות מופת אלה 

ונבחן כמה סוגיות בלתי פתורות לגביהן: האם ידע 
המלחין כי זוהי יצירתו האחרונה? האם כתב אותה 

אחרת בשל כך? והאם אנו מאזינים לה בצורה שונה? 

ויוה איטליה!
במפגש זה נעשה סיור מוסיקאלי מקיף במחוזותיה 
השונים של איטליה. בין הקונצ׳רטי המוקדמים של 

קורלי וויוואלדי ועד לאוברטורות של רוסיני, מהשירים 
הנפוליטנים ועד לשירה האופראית של ורדי ופוצ׳יני. 

באך: הקונצרטים לפסנתר ולתזמורת
בעיני רבים נחשב באך לגדול מלחיני תקופת הבארוק. 
יצירתו פרצה את הדרך לדורות רבים של יוצרים רבים 
בעולם המוסיקה החילונית והדתית. במפגש זה נאזין 
לקונצרטים לכלי המקלדת של המלחין הגרמני הנערץ 

ונבחן את התמורות שחלו בכלים אלה בתקופתו.

פוצ׳יני: לה בוהם
אחת האופרות האהובות מבית מדרשו של ג׳יאקומו 

פוצ׳יני. רודולפו ומימי, שני צעירים המצויים בין ייאוש 
לתקווה, קושרים את חייהם זה בזו ונסחפים באהבת 

 נעורים מופלאה, כשהסוף הנורא כבר ידוע מראש.
הייתכן שפוצ׳יני מצא את המתכון המנצח לאופרת מופת?

זמן אשכול גלילות

מרצה:11 | מוסיקה
רועי עלוני

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 11:00-12:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,26.12.17 ,5.12.17 ,21.11.17 ,7.11.17

13.2.18 ,6.2.18 ,23.1.18 ,9.1.18
)מספר קורס: 38503(

סדרה חדשה!אמנות



 הסולנים הגדולים
של המוזיקה הקלאסית

מרצה: עומר שומרוני, מרצה למוזיקה באונ׳ תל-אביב ומבקר המוזיקה הקלאסית של ״אופוס״ ו״מעריב״.
סדרת מפגשים חווייתית, בה יוצגו טובי הסולנים של עולם המוזיקה הקלאסית לאורך השנים. 
במהלך הקורס נצפה בדוגמאות מביצועים מצולמים מרהיבים של סולנים מובילים, כמו 
יצחק פרלמן, ארתור רובינשטיין, דניאל ברנבוים, מרתה ארחריץ׳, גוטייה קפוסון, מסטיסלב 

רוסטרופוביץ׳, לוצ׳אנו פבארוטי, פלאסידו דומינגו, ברין טרפל ורבים אחרים. 
נושאי ההרצאות:

מבט מחודש על ״ארבע העונות״ של ויואלדי
במפגש זה נתוודע למחזור הקונצ׳רטי הנפלא ״ארבע 

העונות״ של ויואלדי, הכתוב לכינור ותזמורת. היצירה 
מתארת בצלילים טקסט חוץ-מוזיקלי, המציג מאפיינים 

 שונים בכל עונה. את המחזור נכיר דרך ביצוע יפהפה
בכלי תקופה מקוריים, שמשלב מרכיב כוריאוגרפי וצובע 

את היצירה המוכרת באור חדש לחלוטין. 

מוצרט: הקונצ׳רטו לקלרינט
מוצרט הלחין את רוב הקונצ׳רטי שלו לפסנתר ותזמורת, 

אך יש לו גם קונצ׳רטי נפלאים לכלי נשיפה. במפגש זה 
ננתח את הקונצ׳רטו היפהפה לקלרינט ותזמורת, שחובר 

בווינה בשנת חייו האחרונה של המלחין האהוב. 

היידן: קונצ׳רטו לצ׳לו מספר 1
מפגש מהנה עם שני הקונצ׳רטי לצ׳לו של היידן, ובראשם 

הקונצ׳רטו מספר 1. יצירה יפהפייה זו מספקת דוגמא 
 מעולה לסגנון ההלחנה הקלאסי, המאפיין את סוף

המאה ה-18. במפגש נכיר את היצירה לעומקה, ונשווה 
בין ביצועים מובילים המציגים לה פרשנויות שונות. 

בטהובן: הקונצ׳רטו המשולש
המוזיקה של בטהובן מסמנת את המעבר בין הסגנון 
הקלאסי המאופק, אל התקופה הרומנטית הסוערת 

ומלאת הרגש של המאה ה-19. במהלך המפגש נתמקד 
 בקונצ׳רטו המשולש של בטהובן, הכתוב להרכב יוצא

דופן של טריו פסנתר )פסנתר, כינור וצ׳לו( עם תזמורת. 

מנדלסון וברהמס: הקונצ׳רטי לכינור
 מפגש מענג עם יצירותיהם של מלחיני אמצע הרומנטיקה,

שהושפעו עמוקות מבטהובן אך הלחינו בדרך חדשה 

 ומקורית. ניצפה בקטעים נבחרים מהקונצ׳רטי לכינור
של מנדלסון ושל ברהמס, תוך השוואה בין סולנים 

מובילים.  

שופן: קונצ׳רטו לפסנתר מספר 2
הקונצ׳רטו השני לפסנתר של שופן נכתב בהשראת שתי 
אהבות של המלחין: הראשונה - לזמרת צעירה שאיתה 

למד, והשנייה - למולדתו פולין. במפגש זה נכיר את 
הסיפור שמאחורי היצירה, וניצפה במבחר ביצועים 

מעולים שלה.

הסולנים הגדולים של עולם האופרה )מפגש 1( 
שני מפגשי סיום חגיגיים לסמסטר הראשון, בהם ניצפה 

בכמה מהזמרים המובילים של זמננו בביצוע לאריות, 
דואטים ואנסמבלים מאופרות, אופרטות ומחזות זמר 

מפורסמים. 

הסולנים הגדולים של עולם האופרה )מפגש 2( 
מפגש סיום מענג עם קטעי אופרה ואופרטה בביצוע גדולי 

הזמרים של ימינו. 

זמן אשכול גלילות

מרצה:12 | מוסיקה
עומר 

שומרוני

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 11:00-12:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,11.12.17 ,4.12.17 ,20.11.17 ,6.11.17 

5.2.18 ,22.1.18 ,8.1.18 ,25.12.17
)מספר קורס: 38504(

סדרה חדשה!אמנות



סדרה חדשה!

״משירי ארץ אהבתי״ 
 מפגשי זמר עם שיריהם של יוצרים מובילים בזמר העברי,

בסימן יובל שנים לשנת 1967 
 מועדון הזמר ״משירי ארץ אהבתי״ של ״זמן אשכול״, מזמין אתכם להצטרף לחוויה יוצאת דופן.

הסיפורים  את  ונספר  נשיר  מפגש  בכל  כאשר  מוביל,  נושא  עם  למפגש  נתכנס  לחודש  אחת 
 שמאחורי השירים שנכתבו על ידי מיטב המלחינים והפזמונאים, חלקם חתני וכלות פרס ישראל

לזמר עברי. מילות השירים יוקרנו באמצעות מצגת מחשב בצד תמונות הקשורות לשירים. 
את המפגשים ינחה אודי מילוא, מוסיקאי, מנהל מוסיקלי, נגן אקורדיון, מנחה ערבי זמר ומדריך 

סיורים מזמרים. תצטרף לאודי הזמרת רחל חובב.
נושאי ההרצאות:

״לך ירושלים״ 
 השנה, במלאת יובל שנים לאיחודה של ירושלים

 בעקבות ‘מלחמת ששת הימים׳ )1967(, נשיר לך ירושלים
 ונספר את סיפורם של השירים שנכתבו במהלך המלחמה

ובסמוך אליה על ידי מיטב הפזמונאים והמלחינים.

״שיר לחג עשור״ 
 נשיר משיריה של המלחינה והמשוררת הלאומית

נעמי שמר, כלת פרס ישראל לזמר עברי. נקדיש את 
 המפגש לשירים שנכתבו בשנים הראשונות ליצירתה

עד שנת 1967: שירי הילדים, השירים שכתבה ללהקות 
״בצל ירוק״, ״שלישיית גשר הירקון״, ״האחיות שמר״ 

הלהקות הצבאיות ועוד.  

״לשיר זה כמו להיות ירדן״ 
נשיר משיריה של נעמי שמר. הפעם נקדיש את המפגש 
לשירים שנכתבו אחרי שנת 1967 ללהקות הצבאיות, 
לשלישיית ״הגשש החיוור״, ליהורם גאון, ליוסי בנאי 

ועוד.

״שיר ישראלי״ 
נשיר משירי אהוד מנור- חתן פרס ישראל לזמר עברי. 

הוא נחשב כפזמונאי הפורה ביותר בישראל. שיתף 
פעולה עם טובי המלחינים. נשיר משיריו המפורסמים: 
״רק בישראל״, ״אין לי ארץ אחרת״, ״בלדה לשוטר״, 

״ברית עולם״, ״ילדותי השנייה״ ועוד.

״שירים הם חברים״ 
נשיר משירי המלחין והמעבד יאיר רוזנבלום, גדול 

מלחיני הלהקות הצבאיות. רבים מהשירים שהלחין 
בכלל וללהקות הצבאיות, הפכו לנכסי צאן ברזל בזמר העברי.

״שיר של יום חולין״ 
נשיר משיריה היפים של המשוררת רחל שפירא בת קיבוץ 

שפיים. את השיר ״מה אברך״ כתבה רחל שפירא לזכרו 
של בן כיתתה אלדד קרוק שנפל במלחמת ששת הימים. 
פזמונים נוספים שכתבה הולחנו על ידי מלחינים ידועים.

״שיר אהבה חיילי״ 
נשיר משירי פזמונאי הפלמ״ח חיים חפר, חתן פרס ישראל 

לזמר עברי. נתרפק על השירים שכתב ללהקות השונות: 
״להקת הצ׳יזבטרון״- להקת הזמר והבידור של הפלמ״ח 

שחיים חפר היה מייסדה ומפקדה וכתב את רוב פזמוניה, 
להקת ״התרנגולים״, ״בצל ירוק״, ״שלישיית גשר הירקון״, 

״החלונות הגבוהים״ ועוד.

״נשירה שיר איזו ארץ יפה...״ 
נשיר שירי ״דרך ארץ״ על טיולים בדרכי הארץ, בעקבות 

נופים של הרים, עמקים, מדבר וים. המפגש מלווה 
 בסיפורים ומראות ממסע של 51 יום ב״שביל ישראל״

מדן ועד אילת.

זמן אשכול גלילות

13 | מועדון זמר

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי חמישי
בין השעות 20:30-22:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,22.2.18 ,25.1.18 ,21.12.17 ,23.11.17 

28.6.18 ,24.5.18 ,26.4.18 ,22.3.18
)מספר קורס: 38505(

מרצה ומנחה:אמנות
אודי מילוא

זמרת:
רחל חובב



 הכוכבים הגדולים
של עולם הקולנוע

מרכז הסדרה: זיו אלכסנדרוני, מרצה לקולנוע ובמאי סרטים.
השחקנים נתפסים פעמים רבות כמריונטות בידיו של הבמאי, שמנסה באמצעותם להגשים את 
חזונו הקולנועי. אך האמת היא, שעבודת השחקן והאישיות שלו משפיעים על איכות היצירה 
הקולנועית יותר מכול גורם אחר. מי הם השחקנים הגדולים אשר הטביעו חותם על הקולנוע? 

אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.
נושאי ההרצאות:

אל פצ׳ינו: הפשע )לפעמים( משתלם
אל פצ׳ינו נולד למשפחה ממוצא איטלקי. פשע, אלכוהול 

וסמים לא היו זרים לו. את ניסיון החיים הזה, יחד 
עם כריזמה ועוצמה, הוא הביא אל דמותו של מייקל 

קורלאונה, גיבור הסנדק שבנה את הקריירה שלו.
מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: ״ים של אהבה״

דני קיי: הומור עם לב רחב 
דניאל קמינסקי רצה להיות רופא, אך אביו החייט 
דחף אותו להפוך לאיש במה. מפגש מעורר השראה 

על הקומיקאי האגדי, שמלבד שליטתו בריקוד, שירה 
ופנטומימה, הפך את ההצחקה לשליחות. 

מרצה: אלון גור אריה ׀ סרט לצפייה: ״המפקח הכללי״

אודרי הפבורן: הנסיכה שכבשה את הלבבות
היא זכתה באוסקר בסרטה הראשון, והעניקה לצופים 
הופעות בלתי נשכחות. מ״חופשה ברומא״ , ״סברינה״ 

ועד ל״חידון בחרוזים״.
מרצה: רפי שרגאי ׀ סרט לצפייה: ״ארוחת בוקר בטיפני״

וודי אלן: האנטי גיבור המושלם 
וודי אלן נולד למשפחה יהודית בברוקלין. מאז סוף 
שנות השישים ועד ימינו הוא יוצר סרט חדש בכול 

שנה. במרבית הסרטים, אלן מלהק את עצמו לתפקיד 
״הגיבור״, שהוא למעשה ההפך מגיבור.

מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: ״חנה ואחיותיה״

פול ניומן: לא רק בלונדיני
הבלונדיני עם העיניים הכחולות הצליח בגדול! ממחליף 

אלמוני לג׳יימס דין, הצליח ניומן לכבוש את פסגות 
הוליווד עם תפקידים בלתי נשכחים, כולל זכייה 

באוסקר על הסרט הלא נכון... 
מרצה: רפי שרגאי ׀ סרט לצפייה: ״פסק דין״ )1982(

רונית אלקבץ: הדיווה הגדולה שהלכה לעולמה
רונית אלקבץ הייתה השחקנית והיוצרת המרתקת ביותר 
של הקולנוע הישראלי. הייתה בה עוצמה פנימית, שבאה 

לידי ביטוי דווקא כאשר גילמה נשים מנוצלות ומוחלשות.   
מרצה: זיו אלכסנדרוני. 

סרט לצפייה: ״ביקור התזמורת״

ברברה סטרייסנד: היהודייה מברוקלין
סטרייסנד הפכה לאישה המעוטרת ביותר בקולנוע. היא 

זכתה בכל פרס אפשרי, כולל אוסקר, ואז החליטה שלא די 
לה והיא רוצה גם לביים. 

מרצה: רפי שרגאי.
סרט לצפייה: ״ינטל״

טום קרוז: יופי זה לא הכול 
טום קרוז נחשב תמיד לנער היפה והיהיר. אך במהלך 
הקריירה הארוכה שלו מתגלה לא אחת שקרוז יודע 

להיכנס לתפקידים מורכבים.   
מרצה: זיו אלכסנדרוני.

סרט לצפייה: ״ג׳רי מגוויר״

זמן אשכול גלילות

מרכז 14 | קולנוע
הסדרה:

 זיו 
אלכסנדרוני

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 10:30-14:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.17 ,28.11.17 ,14.11.17 ,31.10.17 

30.1.18 ,16.1.18 ,2.1.18 ,26.12.17
)מספר קורס: 38506(

סדרה חדשה!אמנות



מסע קולנועי אל ישראל
מרכזת הסדרה: בלהה גזית, עורכת תכניות דעת ותרבות.

 סרטים תיעודיים חדשים שזכו בפרסים, והיכרות מרתקת עם הבמאים שלהם, מפגישים אותנו
עם הפנים השונות של החברה הישראלית. הסרטים שיוקרנו והמפגשים שיתקיימו מיד לאחריהם 

עם היוצרים, מביאים נקודת מבט אנושית ומרעננת על מציאות החיים המורכבת בישראל.
נושאי ההרצאות:

ילדות מול מחסומים 
שני האחים, יחיא והמאם, מקבצים נדבות בישראל. 
הבמאי בדראן בדראן פגש אותם ובמשך תשע שנים 
יצר סרט המבטא את קולם הבלתי מושמע בחברה  

 הישראלית.
הקרנת הסרט ״אגורות״ ומפגש עם הבמאי בדראן 

בדראן/ יועד עירון.

קריסל רואה את האור 
 היא ילדה ממוצא פיליפיני, שנולדה עיוורת וננטשה

על-ידי הוריה. מאז נולדה, מגדלת אותה השכנה 
הפיליפינית ג׳נט. קריסל התעקשה להיות כמו כולם 

וללמוד בבית-ספר רגיל. על מאבקה העיב הפחד 
 שתגורש לפיליפינים. 

הקרנת הסרט ״אני לא פיליפינה״ ומפגש עם 
הבמאית ענת תל מנדלוביץ. 

הדוגמנית שהפרה את כללי הצניעות
הדוגמנית הדרוזית אנג׳לינה פארס התמודדה בתחרות 

מלכת היופי. במגזר הדרוזי ראו בהשתתפותה הפרה 
של כללי הצניעות. בעקבות לחץ שהופעל עליה, נאלצה 

 פארס לפרוש מהתחרות ולעזוב את הארץ. 
הקרנת הסרט ״ליידי כול אל-ערב״ ומפגש עם 

הבמאית איבתיסאם מראענה.

הילדה שהחליטה להתאסלם
מאור דוידוביץ׳ מכרמיאל התאסלמה. היא חיה עם 

אמה הדתייה ואביה הכהניסט. מאור מייחלת לשידוך 
מוסלמי דתי. הסרט נוגע בטאבו המורכב ביותר בחברה 

 הישראלית - האסלאם.
הקרנת הסרט ״אבא אימא התאסלמתי״ ומפגש עם 

הבמאית ענת תל מנדלוביץ.

 סיפור אימוץ מטלטל 
שלוש משפחות מאמצות חושפות את התהליך המורכב 

שעברו בדרכם להיות הורים. הסרט מסופר מנקודת 

מבטם של ההורים המאמצים ומעורר שאלות על הורות 
מאמצת. הקרנת הסרט ״מרוסיה באהבה״ ומפגש עם 

הבמאית שירי שחר. 

 המאבק חסר הסיכוי של רות קוליאן 
ילדת פנימיות חרדיות נהפכה להיות קול נשי, שאינו מוכן 

ללכת בתלם. הבחירות שעשתה בחייה הובילו אותה 
לנקודת הקונפליקט. היא מדווחת מהשטח על חייהן של 

 נשים חרדיות. 
 הקרנת הסרט ״יהודייה״ ומפגש עם הבמאיות

רוני אבולעפיה ואירית דקל. 

פגישה מרגשת לאחר 60 שנה  
סיפורם המדהים של יצחק ושפסיל, שני אחים שהופרדו 

ומצאו זה את זה לאחר כמעט שבעים שנה. מסעם 
המשותף להתאחד עם אמם איידה, מעניק הצצה לחיים 

 במחנות העקורים בגרמניה שלאחר מלחמת העולם השנייה.
הקרנת הסרט ״הסודות של איידה״ ומפגש עם הבמאי 

אלון שוורץ.

החיים החדשים של אור
אור )22( חולם להפוך לאישה. הוריו רוצים שילמד 

באוניברסיטה, יתחתן ויהיה ״נורמאלי״ כמו כולם. הוא מספר 
להם שהתקבל ללימודים באוקספורד, אבל נוסע לתאילנד, שם 

הוא עובר סדרת ניתוחים שהופכים אותו לאישה.
הקרנת הסרט ״שקרים בארון״ ומפגש עם המפיקה  

שירלי ברקוביץ.  

זמן אשכול גלילות
מרכזת 
 הסדרה:

בלהה גזית

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 10:30-12:15 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,11.12.17 ,27.11.17 ,13.11.17 ,30.10.17 

5.2.18 ,22.1.18 ,8.1.18 ,25.12.17
)מספר קורס: 38507(

סדרה חדשה!אמנות 15 | קולנוע דוקומנטרי



האנשים ששינו את התרבות האנושית
מפגשים עם הביוגרפיות המרתקות - בראי הקולנוע

מפגש מרתק עם האנשים ששינו את התרבות האנושית. בסדרה ייחודית זו, נקדיש כל מפגש 
נעסוק  על ההיסטוריה האנושית. בכול מפגש  על התרבות או  לאדם או חברה, שהשפיעו 

בפועלה של הדמות ובדרך בה שינתה את פני האנושות.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
היצ׳קוק: הצד האפל של הגאונות  

מסע אל סרטיו ואישיותו של גדול במאי הקולנוע. כיצד 
השפיע החינוך הקפדני שקיבל בילדותו על עבודותיו 

וסרטיו של הבמאי הגדול. ואיך כול זה קשור לאשמה?  
מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: ״ורטיגו״ 

אודיסאוס: מסע למחוזות הילדות
האודיסיאה היא המיתוס הגדול והבסיסי של 

המיתולוגיה היוונית ותרבות המערב. סיפור המסע הוא 
סיפור השיבה של אדם למחוזות ילדותו לאחר שנים של 

נדודים, פיתויים ותלאות לאורך הדרך.
מרצה: אור-לי אלדובי ׀ סרט לצפייה: ״אחי איפה אתה״

זיגמונד פרויד: הגאון שהמציא את הפסיכואנליזה 
מפגש מרתק עם פרויד, יונג ומה שביניהם. האם 

 הפסיכולוגיה מונעת על ידי יצרים או תהליכים מודעים?
 מה עדיף- שיטת טיפול של צלילה לעבר,

או אסוציאציות חופשיות?
מרצה: ענת זפרני ׀ סרט לצפייה: ״שיטה מסוכנת״ 

״אליזבת השנייה״ – 64 שנות מלוכה!!!
אליזבת השנייה, אשר לא מכבר חגגה את יום הולדתה 

ה-90, הפכה להיות המונרך בעל הכהונה הארוכה ביותר 
בתולדות אנגליה. לאורך שנותיה הרבות בשלטון, ראתה 

18 ראשי ממשלה שונים!!! ו- 15 נשיאים אמריקאים 
 ועולם ישן שהתחלף בחדש.

מה תהיה מורשתה? ומה יקרה אחרי מותה?  
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס ׀ סרט לצפייה: ״המלכה״

״באדר מיינהוף״
״כנופיית באדר מיינהוף הייתה חבורה של צעירים 

גרמנים, שהקימו קבוצת ״טרור אורבני״ באמצע שנות 
השבעים בגרמניה. אנדראס באדר ואולריקה מיינהוף, 

נמצאו מתים בכלאם ונסיבות מותם נשארו עלומות.
מרצה: דוד ויצטום.  

סרט לצפייה: ״כנופיית באדר מיינהוף״

בטהובן: המוסיקאי הגדול מכולם
סיפור שנותיו האחרונות של המלחין הדגול, בהן הגיע 

לשיא בשלותו. כיצד עשה שינויים מפליגים במבנה 
הסימפוניה בעודו חרש כמעט לחלוטין? 

מרצה: עומר שומרוני. 
סרט לצפייה: ״להעתיק את בטהובן״  

צ׳ארלס דרווין: התורה שהסעירה את העולם
מעטים האנשים שהשפיעו על החשיבה האנושית כמו 

צ׳ארלס דרווין ותורת האבולוציה שלו. מעטים עוד יותר 
המדענים שהצליחו לעורר מחלוקת כה עזה ויצרו סביבם 

מחנות של מעריצים ושונאים. 
מרצה: פרופ׳ ידידיה גפני. 

סרט לצפייה: ״משפט הקופים״

מולייר: החיוך שחשף את הצביעות
המחזאי הצרפתי שאף בכלל לכתוב טרגדיות, אך באורך 
פלא הפך לאחד מכותבי הקומדיות הגדולים בהיסטוריה 

 של התיאטרון. במחזותיו חושף מולייר את הצביעות
בחוגי החברה הגבוהה, השלטון והממסד הדתי. 

מרצה: ד״ר דן רונן. 
סרט לצפייה: ״מולייר״

זמן אשכול גלילות

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי ראשון
בין השעות 10:30-14:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון. 

מועדי המפגשים:
 ,10.12.17 ,26.11.17 ,12.11.17 ,5.11.17 

4.2.18 ,28.1.18 ,14.1.18 ,31.12.17
)מספר קורס: 38508(

מרכז 16 | ביוגרפיות קולנועיותאמנות
הסדרה:

 זיו 
אלכסנדרוני



זמן אשכול גלילות

17 | קולנוע

מועדון ״טרום בכורה בקולנוע״ של ״זמן אשכול״
בסינמה סיטי-גלילות, רמת השרון 

במסגרת הקורס יבחרו מומחי הקולנוע של הסינמה סיטי, סרטי איכות טרם יציאתם לבתי הקולנוע. את 
הסרטים הנבחרים נציג בפניכם בליווי הרצאה מקדימה בת 45 דקות, מפי מרצים מומחים מתחומים שונים, 

בהתאם לנושא הסרט הנבחר. ההרצאה תאיר את הנושא באור חדש ולא מוכר, דבר שיעצים את חוויית הצפייה. 

כל מה שייוותר לכם לעשות הוא להגיע, לקבל פופקורן ושתייה )איך אפשר בלי(, להתרווח על הכורסא וליהנות.

הסדרה כוללת שמונה מפגשים, שיתקיימו בסינמה סיטי-גלילות, רמת השרון.
כל מפגש כולל הרצאה מקדימה על נושא הסרט בת 45 דקות ואת הקרנת הסרט.

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

חדש!
 מועדון טרום בכורה
עם אפשרות בחירה

 רישום לסמסטר
)ארבעה מפגשים ראשונים(

 או
 רישום שנתי

)לכל שמונת המפגשים(

“אין ספק שהסרטים שמומחי הסינמה סיטי בוחרים, 
בצירוף המרצים המובילים של “זמן אשכול״ וחוויית 
הצפייה באולמות הסינמה סיטי- עושים את ההבדל 

והופכים את המפגשים לחוויה ייחודית שלא קיימת באף 
מקום אחר״

קבוצה 2:
 הקורס יתקיים בימי שישי

החל מהשעה 10:00 ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי-גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,12.1.18 ,8.12.17 ,17.11.17
 ,20.4.18 ,16.3.18 ,16.2.18

15.6.18 ,18.5.18
)מספר קורס: 38510(

קבוצה 1:
הקורס יתקיים בימי שני

החל מהשעה 19:00 ב״זמן אשכול״
 בסינמה סיטי-גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,8.1.18 ,11.12.17 ,20.11.17
 ,16.4.18 ,12.3.18 ,12.2.18

11.6.18 ,14.5.18
)מספר קורס: 38509(

אמנות



מפגש 3
החינוך כמשאב בביטחון הלאומי

בית הספר- למי הוא שייך? היש לו עוד זכות קיום? 
על מי האחריות לחינוך הילדים, אזרחי המחר? האם 

החינוך הציבורי בפשיטת רגל? מה מקומה של הבחירה 
החופשית?

משתתפים:
גב׳ קארן טל - מנכ"לית "תובנות בחינוך", לשעבר 

מנהלת בי"ס "שבח-מופת ו"ביאליק-רוגוזין".
 תא"ל )מיל'( אברהם עשהאל - מנכ"ל מכון פישר

 לחקר תעופה וחלל, לשעבר קצין חינוך ראשי בצה"ל,
נספח צה"ל בפריז ואיש צוות אוויר בכיר.

מר מנדי רבינוביץ'- מנהל החטיבה העליונה של 
ביה"ס הריאלי העברי בחיפה, בוגר מכון מנדל 

למנהיגות חינוכית. מר דורון שוחט- לשעבר מנכ"ל 
מרכז ההסברה. לשעבר מנהל בי"ס ומורה במשך 

שנים רבות.

מפגש 4
ישראל כמדינת חוק

יחסי הגומלין בין הרשויות: האם הם במאבקי כוח? 
מעמד בית המשפט בישראל- ראוי והולם?

ה"משפטיזציה" שרובצת כ"עננה" על החיים 
הציבוריים - הכרחית והוגנת?

משתתפים:
 אלוף )בדימ'( אילן שיף - שופט מחוזי בדימוס.
לשעבר נשיא בית הדין הצבאי לערעורים ובכיר 

בפרקליטות הצבאית.
תא"ל )מיל'( עו"ד רחל דולב - לשעבר הצנזורית 
הצבאית הראשית ופרקליטה בתפקידים בכירים 
בצה"ל. עו"ד ארנה לין - פרקליטה בכירה, מ"מ 

נשיאת מועצת העיתונות.
ניצב )בדימ'( אריה עמית- לשעבר מפקד מחוז 

ירושלים במשטרת ישראל.

נושאי המפגשים:
מפגש 1

 ביטחון לאומי: מה זה בכלל?
מהם רכיבי ה"תבשיל" הקרוי "ביטחון לאומי"? במה 
שונה תקופתנו מהתקופות שקדמו לה? לאן מתפתח 

הנושא? החיים נוכח המנעד הרחב –"מסכין ועד 
גרעין..."

משתתפים:
תא"ל )בדימ'( ד"ר אפרים סנה- מכללת נתניה, 
לשעבר שר הבריאות ושר התחבורה, ח"כ וסגן שר 

הביטחון לשעבר. תא"ל )בדימ'( אודי דקל- סגן ראש 
המכון למחקרים אסטרטגיים )INSS(, לשעבר בכיר 

באגף התכנון בצה"ל.
גב' אריאלה רינגל-הופמן- עיתונאית 

ופובליציסטית, "ידיעות אחרונות".

מפגש 2
קבלת החלטות בתחום הביטחון הלאומי

כיצד מתכננים לטווח רחוק )כשאין יודעים מה יתרחש 
מחר בבוקר?...(, מהם הצרכים והאילוצים המובילים? 

האם נפגשות יד ימין ויד שמאל בתהליכי התכנון? 
מיהם ה"שחקנים" במישור הזה ומהם האינטרסים 
החבויים שלהם? הקברניט והמודיעין- היש השפעה 

להערכות המודיעין ארוכות הטווח על תהליכי התכנון 
של הביטחון הלאומי?

משתתפים:
אלוף )בדימ'( איציק מרדכי- לשעבר שר הביטחון, 

ח"כ ואלוף שלושת הפיקודים בצה"ל. 
תא"ל )מיל'( אגאי יחזקאל- לשעבר ראש חטיבת 

התכנון בצה"ל, מפקד בכיר בחיל השריון.
 ,ISRAEL DEFENSE עמיר רפופורט- מנכ"ל ועורך

לשעבר עיתונאי )"ידיעות אחרונות"( בנושאי צבא 
וביטחון.

זמן אשכול גלילות

18 | אקטואליה מדינה
"בוקר אסטרטגי" –      המרחב בו אנו חייםוחברה

עורך, מארח ומנחה: תא"ל )מיל'( רון כתרי               קצין מודיעין בכיר ודובר צה"ל לשעבר,
ראש המכון לחקר מודיעין ומדיניות              במל"ם – המרכז למורשת המודיעין

 סדרת מפגשים להכרת ההוויה האסטרטגית בה אנו חיים ולהבנת         הגורמים המשפיעים על עיצוב המתרחש כאן, בהשתתפות מומחים
ואנשי מחשבה ומעשה מן השורה הראשונה, להבנת המציאות         המדינית – ביטחונית - חברתית וכלכלית בה אנו חיים.
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"בוקר אסטרטגי" –      המרחב בו אנו חיים
עורך, מארח ומנחה: תא"ל )מיל'( רון כתרי               קצין מודיעין בכיר ודובר צה"ל לשעבר,

ראש המכון לחקר מודיעין ומדיניות              במל"ם – המרכז למורשת המודיעין
 סדרת מפגשים להכרת ההוויה האסטרטגית בה אנו חיים ולהבנת         הגורמים המשפיעים על עיצוב המתרחש כאן, בהשתתפות מומחים

ואנשי מחשבה ומעשה מן השורה הראשונה, להבנת המציאות         המדינית – ביטחונית - חברתית וכלכלית בה אנו חיים.

הקורס כולל שישה מפגשים בימי חמישי
בין השעות 11:00-12:30 ב"זמן אשכול"

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,11.1.18 ,21.12.17 ,30.11.17 ,16.11.17

15.2.18 ,25.1.18
)מספר קורס: 38511(

מארח ומנחה:
רון כתרי

מפגש 5
החברה הישראלית- שבטים ומיעוטים

"עם אחד" או מקבץ שבטים? המיעוטים בישראל- 
נכס או נטל? מה מקומם בחברה ואנה פנינו? כיצד 

ניתן להעצים "חוסן לאומי" במרקם החברתי?
 משתתפים:        

אלוף )מיל'( יוסף משלב - לשעבר הממונה על 
מחוז חיפה במשרד הפנים. לשעבר מתאם הפעולות 

בשטחים ומפקד פיקוד העורף בצה"ל.
פרופ' ארנון סופר- גיאוגרף, איש אוניברסיטת חיפה, 

חוקר ומסאי.
אלוף )מיל'( דורון אלמוג- יו"ר "עלה נגב – נחלת ערן" 
בנגב, לשעבר אלוף פיקוד הדרום ומפקד בכיר בצה"ל. 

חתן "פרס ישראל" )2016(.
מר דודי זילברשלג- איש המגזר החרדי, עיתונאי 

ופובליציסט, פרסומאי ומו"ל.

מפגש 6
"פני המחר"- לאן אנו חותרים?

"ידעו תלמידינו כי אנשי עתיד המה" )ד"ר ארתור 
בירם( - מה זה אומר לנו? כיצד נראה בעוד דור או 

שניים? איך נכון לתכנן היום, כדי שנקבל את מה 
שאנו שואפים לו? למה אנו חותרים, בכלל?

משתתפים:         
גב׳ דליה רבין – יו"ר מרכז רבין, לשעבר ח"כ וסגנית 

שר-הביטחון.
פרופ' אסא כשר - מומחה לאתיקה באוניברסיטת 

ת"א, מחבר "הקוד האתי" של צה"ל.
פרופ' גבי בן-דור - איש החוג למדע המדינה 
 באוניברסיטת חיפה, הקים את המרכז לחקר

הביטחון הלאומי באונ' חיפה.
מר מנדי רבינוביץ'- מנהל החטיבה העליונה 

של ביה"ס הריאלי העברי בחיפה, בוגר מכון מנדל 
למנהיגות חינוכית.

רשימת המשתתפים נתונה לשינויים ועדכונים 
בהתאם לנסיבות.

סדרה חדשה!

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



המשברים שמאיימים על שלום העולם
מרצה: הנריקה צימרמן, עיתונאי בינלאומי וסופר.

מסע אישי עם עיתונאי בינלאומי, אחר ההשלכות, האזוריות והבינלאומיות, של הג׳יהאד העולמי. 
מה הפך את המזרח התיכון לאזור מוכה האסון ההומניטארי הגדול ביותר מאז מלחמת העולם 
השנייה? מה יעלה בגורלם של מיליוני פליטים שנאלצו להתפזר בעשרות מדינות ברחבי העולם? 

כיצד ההתרסקות של המזרח התיכון משפיעה על המעצמות ועל ההתערבות שלהן באזורנו?

נושאי ההרצאות:
הסכנות שמאיימות על שלום העולם  

מה גרם להתחזקות הימין הקיצוני באירופה? האם 
הנוכחות הגוברת של רוסיה במזרח התיכון משנה את 
מצבן של מדינות האזור? מהן הסכנות שאליהן ישראל 
צריכה להיערך  כנגד האיסלם הקיצוני? ואיך הג׳יהאד 

העולמי מהווה איום על שלום העולם? 

האסלאם: המדינות שהתרסקו לרסיסים
המפה שנקבעה במסגרת הסכם סייקס-פיקו ב-1916, 

 מתרסקת לרסיסים. חמש מדינות אינן קיימות עוד-
סוריה, עירק, תימן, לוב וסומליה. במדינות אלו 

מתרחשת היום מלחמת הכול בכול. האם הסכם 
סייקס-פיקו יוחלף בהסכם טראמפ-פוטין?          

                                                              
הפלשתינים: בין פטיש החמאס לחלום העצמאות   

מה מניע את מלחמת האזרחים בין הישויות 
הפלשתיניות? מהן ההשלכות שיש לכך על מדינת ישראל? 

האם יש סיכוי שהחמאס יכיר בישראל וינטוש את 
האידיאל להקים מדינה אסלאמית? 

הצונאמי האסלאמי: האומנם מלחמת דת?
האם אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמת עולם 

שלישית? איך נוצרה התופעה המאיימת לסחוף אחריה 
 את העולם למלחמת דת בלתי נשלטת?

מה יקרה לאירופה, ישראל וארצות הברית, אם המדינה 
האסלאמית לא תובס?  

שיטת העבדות חוזרת למזרח התיכון
בחסות המדינה האסלאמית, נוסדו במזרח התיכון שווקי 

עבדים, הממוקמים במוסול- עירק, וברקעאא- סוריה, 
 שבהם נמכרים נשים וילדים למרבה במחיר.

הנשים נמכרות כשפחות מין, הילדים כעבדים המחונכים 
להילחם בנשק או לשאת על גופם חגורות נפץ. 

אקסודוס הפליטים מזעזע את העולם
אנו חיים את משבר הפליטים הגדול ביותר מאז מלחמת 

העולם השנייה. פליטים מהמזרח התיכון ממשיכים לזרום 
לאירופה. מטורקיה ליוון, מלוב לאיטליה, וממרוקו לספרד. 

בערים הגדולות באירופה נוצרו גטאות של אוכלוסיות 
מוסלמיות, שהן חממה לגל הפיגועים החדש באירופה 

ובארצות הברית.       

איראן מאיימת על שלום העולם
מבט ממקור ראשון אל שיטות הלוחמה של גופי המודיעין 
הישראלי, האמריקני, והעולמי אל מרוץ התחמשות הגרעין 
האיראני. האם הסכם הגרעין שנחתם בין המערב לאיראן 

יישמר? האם אכן מדובר באיום הגדול ביותר על שלום העולם? 

החזית הסונית מושיטה יד לישראל
 המציאות האזורית החדשה משנה את המזרח התיכון.
אנו עדים ליצירת בריתות חדשות בעקבות האיום של 
ארגוני הג׳יהאד העולמי, ושל המדינה השיעית הגדולה 
 ביותר– איראן. מדינות שראו בישראל אויב, מתייחסות

אל המדינה היהודית כשותף פוטנציאלי.

זמן אשכול גלילות

20 | אקטואליה

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,13.12.17 ,29.11.17 ,15.11.17 ,1.11.17 

7.2.18 ,17.1.18 ,10.1.18 ,27.12.17
)מספר קורס: 38512(

מדינה
וחברה

מרצה:
הנריקה 
צימרמן

סדרה חדשה!



״שומרי הסף״                                                                             
סוגיות משפטיות בוערות

מרצה: שלי טימן, שופט )בדימוס( בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, שם כיהן כראש הרכב פשעים חמורים ודן 
בתיקים תקשורתיים. משמש כפרשן בטלוויזיה וברדיו.

היכרות מרתקת עם הגופים האמורים לשמור על החוק במדינת ישראל. מה תפקידו של כל 
אחד מהם? מה מונע מהם למלא את תפקידם כראוי? ומי הם ״שומרי הסף״ האמיתיים, 

הממלאים את מקומה של מערכת אכיפת החוק? 

נושאי ההרצאות:
המשטרה והמחלקה לחקירות שוטרים

המשטרה היא הגוף הראשוני שיש לו מגע ישיר עם 
 האזרח. תפקידה לשמור על החוק והסדר ולשמור
 על האזרח- גם מפני עבירות פליליות וגם בהגנה

על זכויות יסוד. בצד תפקידי המשטרה – מה תפקידה 
של המחלקה לחקירת שוטרים?

כוחו המוגבל של היועץ המשפטי  
היועץ המשפטי אמור לייעץ לממשלה בעניינים 

משפטיים וגם לעמוד בראש מערכת אכיפת החוק 
הממשלתית. מה תפקידה של פרקליטות המדינה 

בשמירת החוק כערך עליון? ומה קורה כשהפרקליטות 
נכשלת בהצגת החומר בפני בית המשפט?

בתי המשפט, ונציב התלונות על השופטים
הדרגה הגבוהה יותר של שומרי הסף הם כמובן בתי 

המשפט. תפקידם לשמור על אזרחים מפני עוולות 
במישור האזרחי והפלילי. כוחם נובע מהאמון שהחברה 
נותנת בהם. השאלה הגדולה היא – איך הם מתמודדים 

עם סדקים באיכות השיפוט ובתופעה מתגברת של 
שופטים שסרחו?

מבקר המדינה מול ועדת חקירה ממלכתית 
שומר הסף ה״קלאסי״ מאז קום המדינה הוא מבקר 

 המדינה. תפקידו לבקר את כל משרדי הממשלה.
 אולם מה קורה כאשר גם המבקר הנמרץ ביותר הוא

 חסר שיניים ותפקידו מתמצה בהתראה, ללא כל
 כלי יישומי? במקרים החמורים ביותר מוקמת

ועדת חקירה. מהן סמכויותיה? ומה קורה כאשר היא 
מגיעה למסקנות אישיות וממלכתיות? 

שומרי סף בהתנדבות 
במישור החברתי ישנה חשיבות גדולה להתארגנויות 

שונות של אזרחים, המנסים – בהתנדבות ולעיתים תוך 
סיכון עצמי - להילחם בשחיתות ולהשמיע את קולם של 

החלשים. האם בית המשפט העליון מתייחס למסקנותיהן?

כשהפוליטיקה פוגשת את בג״צ
בית המשפט העליון הוא הישורת האחרונה והחשובה 
כשומר סף: גם בשבתו בערעורים פליליים, אך בעיקר 

בשבתו כבית משפט גבוה לצדק. אם לפני שנים שמר בג״צ 
על זכויותיהם של יחידים שהממסד פגע בהם, הרי שהיום 

 פתוחות דלתותיו גם בפני ארגונים ומתנדבים.
האם החלטותיו אמורות להכריע בסוגיות אישיות, 

חברתיות, דתיות ופוליטיות?

הכוח שמתדלק את התקשורת  
שומר הסף היעיל ביותר ובעל הכוח הרב ביותר, היא 
התקשורת והרשתות החברתיות. האם יש לתחקירים 

עיתונאיים כוח לגרום לחקירות של אישי ציבור או להוקיע 
תופעות פסולות במוסדות השלטון? 

המשפטים שמסעירים את הציבור- מפגש שכולו 
אקטואליה העוסקת בעניינים שעל סדר היום הציבורי
במפגש זה נעסוק בנושאים משפטיים בוערים שעל סדר 

היום הציבורי. ננתח אותם בכלים שרכשנו לאורך הקורס 
כולו ונתבונן עליהם בעיניים משפטיות.

זמן אשכול גלילות

21 | משפט

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 19:00-20:30 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,27.12.17 ,6.12.17 ,22.11.17 ,8.11.17

7.2.18 ,31.1.18 ,17.1.18 ,3.1.18
)מספר קורס: 38513(

מדינה
וחברה

מרצה:
שלי טימן

סדרה חדשה!



מיעוטים במזרח התיכון
מרצה: ד״ר מרדכי קידר, המחלקה לערבית, אוניברסיטת בר-אילן.

זמן אשכול גלילות

22 | אקטואליה מדינה
וחברה

והדתיות המרכיבות את מדינות המזרח התיכון.  מפגש מרתק עם האוכלוסיות העדתיות 
מלחמות האזרחים הארוכות והאכזריות בסוריה, בעיראק, בלוב, בתימן ובסודאן, הפנו זרקור 
אל הקבוצות השונות והסכסוכים הקשים והבלתי מסתיימים ביניהן. מדוע נכשלה המדינה 
המודרנית, בניסיונה להתנחל בלבבות אזרחי המזרח התיכון ולהפוך למוקד הזדהות עבורם? 
ומדוע, למרות היותם אזרחי מדינה, הם ממשיכים להגדיר את עצמם בהגדרות השתייכות 

מסורתיות, לקבוצה השבטית, האתנית, הדתית והעדתית?

נושאי ההרצאות:
מבוא: מורכבותה של החברה המזרח תיכונית 

מהם הגורמים הסביבתיים שעיצבו את חברות המזרח 
 התיכון? מהם מאפייני החברות במזרח התיכון?

 מהו מעמד הדת בחברות המזרח התיכוניות?
 כיצד מתואר מיעוט לעומת רוב במזרח התיכון?

מהי השפעת מאפייני ההתנהלות הבינלאומית בתקופה 
המודרנית על קהילות במזרח התיכון?

האסלאם: המעצב העיקרי של תרבות המזרח התיכון
בחינה טקסטואלית של ראיית האסלאם את עצמו 

כמקור ליחס של מוסלמים למיעוטים. בחינה היסטורית 
של יחס האסלאם לדתות אחרות. ההבדל העקרוני 

מבחינת האסלאם בין יהדות ונצרות מצד אחד ודתות 
אחרות מצד שני.

השיעים: העדה המוסלמית הנרדפת
מתי פרץ הסכסוך הסוני שיעי? מה היה הרקע שלו? 

מה היו השפעותיו על התפתחות ההגות והפילוסופיה 
הדתית בשני הצדדים? כיצד השפיע סכסוך זה 

על תולדות האסלאם? מה השלכותיו על האומה 
האסלאמית כיום?

הנוצרים: הוותיקים והמודחקים
מהם מקורות הנצרות במזרח התיכון? מהו מעמד 

ארצות המזרח התיכון בהיסטוריה ובהגות של קהילות 
נוצריות? מהן הסיבות ליחסים המורכבים בין מוסלמים 

 ונוצרים מאז הכיבוש המוסלמי במאה השביעית?
איך השפיע הקולוניאליזם האירופי “הנוצרי״ על 

היחסים בין מוסלמים ונוצרים עד ימינו?

היהודים: הגולים הנרדפים
מה היה יחס המקורות הטקסטואליים של האסלאם 

ליהדות מאז הקוראן ועד ימינו? מה היה יחס שליטים 

 מוסלמים ליהודים לאורך הדורות מאז “חוזה עומר״?
מה היה מעמד הקהילות היהודיות בתקופה העותומאנית? 

ובתקופה המודרנית – קולוניאליזם, מנדטים, לאומיות 
ערבית וציונית, עד קום מדינת ישראל.

הדרוזים: כת שבטית-דתית נרדפת
מבט על תולדות הקהילה הדרוזית. מה היו מאפייני 

הפריסה הגיאוגרפית של הדרוזים. במה התבטאה 
האינטראקציה של הדרוזים עם סביבתם לאורך הדורות? 

הדרוזים במהלך התקופה העותומאנית, בתקופת 
הקולוניאליזם ואחרי הקמת המדינות.

העלווים: דת סינקרטית מוקצית
מהו סינקרטיזם? מהי הדת העלווית ומה הם מרכיביה 

 ומאפייניה? מהו מעמד העלווים על פי האסלאם?
תולדות העדה העלווית. מה היה תפקיד הקולוניאליזם 

הצרפתי בעיצוב מעמד העלווים בסוריה?

היזידים, הבהאאים ועדות נוספות
עיקרי הדתות הקטנות של המזרח התיכון: יזידים, 

בהאאים, צבאאים, מנדעים, שובכים. מהם מקומות 
מגוריהם ומאפייני היחס ביניהם ובין האסלאם לאורך 

הדורות ובתקופה המודרנית?

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 19:00-20:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון. 

מועדי המפגשים:
 ,12.12.17 ,5.12.17 ,21.11.17 ,7.11.17

6.2.18 ,30.1.18 ,16.1.18 ,2.1.18
)מספר קורס: 38514(

מרצה:
ד״ר מרדכי 

קידר



נושאי ההרצאות:
האמת שמאחורי רצח רבין 

היחידה לאבטחת אישים של השב"כ מאוישת בלוחמים 
איכותיים ומאומנים. אנשיה מאומנים לשתק תוקף 

בתוך פחות משתי שניות מהיווצרות האיום. מדוע כשלה 
אותה מכונה משומנת ולא מנעה את הרצח?

מרגלים קטנים, סיפורים גדולים
כאשר הסינים רוצים לקלל מישהו, הם אומרים לו 

"שיהיו לך חיים מעניינים... ". מפגש עם סיפורי חיים של 
מרגלים אשר פעלו בזירות שונות. לכל אחד מהם סיפור 

חיים ייחודי. מאחורי כל אחד פרשת ריגול מרתקת.

האמת על פרשת פולארד
מדוע פגעה פרשת הריגול המפורסמת ביחסים עם 
ארה"ב? מדוע האמריקנים כל כך כועסים ולא היו 

מוכנים לשחרר את פולארד שנים ארוכות? כיצד ניהלה 
הלק"מ את מבצע הריגול בארה"ב? אילו מאמצים נעשו 

כדי לשחרר את פולארד?

נוכלים בשרותי המודיעין 
מאיש הביון נדרשות תכונות מיוחדות. כאשר הוא פועל 

בארץ היעד, הוא אמור לשקר במיומנות רבה, לדעת 
לפרוץ במומחיות למקומות שונים. לעיתים אף לחטוף 

או לחסל אנשים. דרישות אלו גרמו לעיתים לגייס 
נוכלים לשירותי המודיעין, נוכלים שגרמו לנזק לא קטן...

יהודים בשרות הביון הסובייטי
הביון הסובייטי הפעיל סוכנים שונים ומגוונים, חלקם 
היו יהודים. פרשות הריגול של ליאפולד טרפר, ישראל בר, 

קלמנוביץ ופרשת הריגול שהסעירה את העולם של 
בני הזוג אתל ויוליוס רוזנברג. סיפורם של המרגלים 

היהודים שפעלו בתקופות שונות לטובת הביון הסובייטי.

פרשיות ריגול שהסעירו את העולם 
מרצה: משה כץ, מומחה בנושא הריגול, בעל עבר עשיר בתחום המודיעין.

מאחורי הקלעים של המלחמה החשאית. מפגש מסקרן ומרתק עם פרשיות ריגול שנותרו חסויות 
שנים רבות. "מחדלינו חשופים לעיני כל, בעוד שהצלחותינו חסויות", מתלוננים ארגוני הביון. 

האומנם? סיפורם של מרגלים וארגוני ביון שקבעו את גורלן של מלחמות ושינו את פני העולם. 

זמן אשכול גלילות

23 | ריגול מדינה
וחברה

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי ראשון
בין השעות 19:00-20:30 ב"זמן אשכול"

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,24.12.17 ,10.12.17 ,26.11.17 ,12.11.17

11.2.18 ,4.2.18 ,21.1.18 ,7.1.18
)מספר קורס: 38515(

אורות וצללים בשרותי הביון הישראלים
שרותי הביון הישראלי בשנים הראשונות לא היו חפים 
מטעויות. "מחלות ילדות" הובילו למישגים הרי אסון. 

לצד אירועים אלה, היו גם הצלחות מרשימות. הדילמה 
המרכזית, כפי שהציג אותה איסר הראל, הייתה כיצד 
להבטיח את יעילותו של שירות הביטחון, שהוא תנאי 
לקיומה ולחוסנה של הדמוקרטיה מחד ושיפעל באופן 

שלא יפגע בדמוקרטיה מאידך.

המודיעין במבצעים מיוחדים
המודיעין חיוני ביותר לכל פעולה צבאית. כאשר 

מדובר במבצעים מיוחדים, גדלה חשיבותו לאין ערוך. 
לצד איסוף המודיעין, יש חשיבות עצומה לשמירה על 
ביטחון המידע וחשאיות המבצע. הפעם נספר על כמה 

מהמבצעים המיוחדים.

הביון הישראלי נגד הפושעים הנאצים
שרותי הביון הישראלי פעלו נגד הפושעים הנאצים. 

העיקריות שבהן היו חטיפת אייכמן וחיסולו של 
 "התליין מריגה". איסר הראל, ראש המוסד

בעת החטיפה, רצה לפרסם ספר. מדינת ישראל התנגדה. 
הסיפור על הפעולות נגד הפושעים הנאצים.

מרצה:
משה כץ



מהקצה אל הקצה
מרכזת הסדרה: בלהה גזית, מפיקת אירועי עניין ותרבות.

סדרה מקורית ומרתקת, שתעסוק בשמונה סיפורים אישיים מדהימים, מסופרים בגילוי לב 
מפי שמונה אנשים שהצליחו לעמוד בלחצים, להאמין בדרכם, לגבור על הקשיים, להיחלץ 
מתוך מצבים בלתי אפשריים שנקלעו לתוכם ולמצוא את דרכם אל החיים הטובים והשלמים.

נושאי ההרצאות:
 מהצינוק בכלא הסורי לחיים מלאי יצירה לאחריו 

סא״ל מיל. אורי שחק, טייס פנטום שנפל בשבי הסורי 
במלחמת יום הכיפורים, מספר על תעצומות הנפש אותן 

יכול אדם לגייס ברגעים הקשים ביותר ועל החשיבות 
הרבה של שמירה על צלם אנוש וזהות ישראלית גם 

בתנאים אלה.

סיפור אישי: ״כביסה מלוכלכת״ 
יעל שרר לא יכולה לסלוח ולא לשכוח. לאחר שאביה 

הורשע ונכלא באשמת ניצול מיני, היא מחליטה 
לשנות את חוקי המשחק ולהפסיק לגלם את הקורבן 

המשתתק והמבויש. היא מספרת על הכרוניקה הכואבת 
של משפחתה המתפוררת ועל המחיר הכבד שהיא 

משלמת בחייה.   
 

״לתהום וחזרה״
שי רלר נסע לטיול תרמילים בנפאל ועבר תאונת דרכים. 

הוא נפצע קשה, נותר משותק כמעט לחלוטין ומרותק 
לכיסא גלגלים. שי החליט לא להתמקד בעבר, אלא 
להוציא את הטוב מכל סיטואציה. נשמע על תהליך 

השיקום הפיזי והנפשי, יחסים עם המשפחה והחברים 
חיפוש אחר אהבה וזוגיות.  

ענת יהלום: משפחה לא בוחרים  
בננו בחר בחיים זוגיים עם גבר. מהו כוחה של משפחה 
בעת משבר? איך מתגברים על ‘מה יגידו׳? ענת יהלום 
מספרת על הדרך מקבוצת כנרת ועד הודו, שם נולדה 

נכדתה בהליך פונדקאות.  

החיים בלי צלילים
מסע מרגש בחייה של סמדר הרוש, לקוית-שמיעה 

שהפכה זאת למנוף כשהתבגרה. היא מספרת על 
התמודדותה לאורך חייה מגיל צעיר ועד היום. מהן 

דעות קדומות על לקויי שמיעה והדרך אל שינוי חברתי.

המאבק על ניצחון הצדק  
ניר סומך, קצין משטרה, רגע לפני קידום לדרגת סגן ניצב, 

מואשם ברצח! הוא מורשע בהריגה ונשלח ל-14 שנות 
מאסר. לאחר 3 שנות מאסר, בית המשפט העליון, בתקדים 
משפטי, מחליט לזכותו פה אחד ומורה על שחרורו המיידי.

צביה ריבן: לחיות מחדש
המשימה הייתה להחזיר חיים לבית. זה היה בית מת. 

אנחנו היינו אנשים מתים בתוך בית שהוא בית קברות. 
זהו סיפורה של ד״ר צביה ריבן, שאיבדה את בנה היחיד, 
אלעד, בן ה-16 באסון השריפה בכרמל. לאחרונה הביאה 

לעולם תאומות באמצעות אם פונדקאית.

סיפורה המרגש של עמית קדוש 
יובל קדוש, אבא של עמית, הילדה עם הלוקמיה, 

שמדינה שלמה התגייסה להצלת חייה מספר: למרות 
הסטטיסטיקה העגומה לא נכנענו. הרמנו מבצע חסר 

תקדים להתרמת מח עצם, טולטלנו בין ייאוש לתקווה 
והצלחנו למצוא לעמית מזור.

זמן אשכול גלילות

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.17 ,28.11.17 ,14.11.17 ,31.10.17

6.2.18 ,23.1.18 ,9.1.18 ,26.12.17
)מספר קורס: 38516(

מדעי
החברה

 מרכזת
הסדרה: 

בלהה גזית
סדרה חדשה! 24 | סיפורים אישיים



על נפלאות התבונה
מרצה: ד"ר חיים שפירא, אינטלקטואל רב-תחומי.

אתם מוזמנים לסדרת הרצאות מרתקת, מאירת עיניים והומוריסטית עם ד"ר חיים שפירא, 
סופר, מתמטיקאי ומרצה מחונן ומשעשע, המעבד לסיפורים מרתקים בסיסי מידע 

מתחומי הפילוסופיה, הספרות, האמנות, המוסיקה, המדע וחכמת הרחוב.

זמן אשכול גלילות

מדעי
החברה

סדרה חדשה! 25 | פילוסופיה

הקורס כולל ארבעה מפגשים בימי חמישי
בין השעות 11:00-12:30 ב"זמן אשכול"

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
1.2.18 ,4.1.18 ,7.12.17 ,9.11.17

)מספר קורס: 38517(

מרצה:
ד״ר חיים 

שפירא

נושאי ההרצאות:
חכמה מהי? כשפו הדוב פגש את וודי אלן

על הקשר בין פילוסופיית החיים של פו הדוב לבין 
פילוסופיות מן המזרח ומן המערב, על חשיבות הגישה 

האופטימית לחיים, על רגעי האושר והדרך לאסוף 
אותם לאלבום הזיכרונות.  

בעקבות הנסיך הקטן
נצא להרפתקה מופלאה ונערוך דיון פילוסופי ופסיכולוגי 
מעמיק ומרתק בנושאים רבים, ובמרכזם: ידידות, אהבה 

ומשמעות החיים.  

להיתקל באושר
"האושר לא קיים, אך בכל זאת בוקר אחד אתה 
מתעורר ומגלה שהוא נעלם". נסקור בקצרה את 
המחקרים החדשים והחשובים בנושא האושר, 
מפסיכולוגיה פוזיטיבית של מרטין סליגמן ועד 

לרעיונותיו של דניאל גילברט.  

שיחה קצרה על אהבה
מסע בעקבות האהבה. טקסי חיזור, קנאה ובגידה, 

מפגש עם סופרים, פילוסופים ופסיכולוגים מכל העמים 
והתקופות.  

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום

 בכל הקורסים
 כרטיס מתנה

לסרט!
 לפי בחירתך,

לנרשמים
*הכרטיס תקף בבתי הקולנוע 

בסינמה סיטי בימים א׳-ה׳.



 הפסיכולוגיה של מערכות
יחסים מאושרות

 מרצה: ד"ר רונית נשר, מרצה בכירה, פסיכותרפיסטית ומנחת קבוצות בארץ ובעולם,
משלבת פסיכותרפיה מערבית עם גישות חדשניות.                                                            

מערכות יחסים הן חלק בלתי נפרד מחיינו, ומשפיעות השפעה אדירה על איכות החיים.
מכיוון שאנחנו לא חיים על אי בודד, אנחנו מחליפים כובעים ותפקידים במהירות, 

ונדרשים לעשות ג'אגלינג בין אינספור משימות חיים וסגנונות תקשורת. אז איך משפרים 
את מערכות היחסים בעזרת מיומנויות רגשיות ופסיכולוגיות? ומהם הבורות שאנו 

נופלים לתוכם, שאם רק היו לנו את הכלים המתאימים - היינו יוצאים מהם בקלות? 

זמן אשכול גלילות

מדעי
החברה

26 | פסיכולוגיה

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי חמישי
בין השעות 10:30-12:00 ב"זמן אשכול"

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,7.12.17 ,23.11.17 ,16.11.17 ,2.11.17

1.2.18 ,18.1.18 ,4.1.18 ,21.12.17
)מספר קורס: 38518(

מרצה:
ד״ר רונית 

נשר

נושאי ההרצאות:
מבוא למערכות יחסים מוצלחות

הפסיכולוגיה הקלאסית טוענת שמערכות היחסים שלנו 
 נצבעות בצבעי העבר. כיצד משפיעות חוויות העבר שלנו

על עיצוב מערכות יחסים בהווה? מהם הגורמים 
המשפיעים על הדרך בה אנו חווים מערכות יחסים 

ולומדים באמצעותן על החיים ועל העולם? 

סודה של מערכת יחסים בריאה
מה גורם למערכת יחסים אחת להצליח ולשנייה ליפול 

 לתהומות השיממון או לוויכוחים אינסופיים?
כיצד נוצרים "חברי נפש"? מהו סודם של חמשת 

המרכיבים של מערכת יחסים בריאה? ומהם התנאים 
המאפשרים יחסים הרמוניים במשפחה? 

תקשורת מקדמת מערכות יחסים 
מהם סגנונות התקשורת שלך במערכות יחסים? היכולת 

להביע בצורה גלויה את המחשבות, הרגשות והצרכים 
שלנו – היא מהמאפיינים המסייעים לקשר טוב. תקשורת 

יעילה מקדמת את מערכות היחסים שלנו ויותר קל לנו 
לרכוש חברים, לבנות קשר ולצמוח ביחד בתוכו.

הגורמים לפירוק מערכות יחסים
לכל אחד מאיתנו יש נקודות רגישות, אשר אם לוחצים 

עליהן, אנו עשויים להגיב בלופים רגשיים. מהן הנקודות 
הרגשיות הללו? וכיצד להימנע מתגובה לא יעילה? 

"רוחות הרפאים" של מערכות היחסים
מערכות יחסים קודמות משפיעות על איכות הקשר 

העכשווי שלנו. מדוע נהוג לומר ש"לא מערבים משפחה" 
בתוך ויכוח? האם יש דבר כזה "נשים שאוהבות יותר 
מדי"? כיצד ניתן לשחרר קשרי עבר כדי לשפר מערכת 

 יחסים עכשווית? 

קווים אדומים במערכות יחסים 
כיצד נדע שמערכת יחסים שואבת לנו אנרגיה ואינה 

מתאימה לנו יותר? מתי חייבים לשים את הגבול 
ולשנות דפוסי התנהגות בקשר? מהם הקווים האדומים 
במערכות היחסים? כיצד שמים גבול? וכיצד ניתן לשנות 

מאפיינים אלו? 

תופעות ייחודיות ודרמות שליטה במערכות יחסים
לכל אחד מאיתנו יש דפוסי התמודדות והתנהגות 

בזמן משבר. מה מאפיין תופעות ייחודיות, כגון וכחנות 
ובדידות בתוך מערכת יחסים? איך לזהות את התופעות 

הללו? וכיצד מתמודדים איתן בסוגי הקשר השונים? 

מערכות יחסים במשפחה המורחבת
מה יש במערכות יחסים במשפחה המורחבת, שגורם 

לנו לכל כך הרבה אתגרים? כיצד ניתן להפוך מערכות 
יחסים כאלו לחוויה משפחתית חיובית?



הכול נשאר במשפחה - בראי הקולנוע
מרצה: ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, M.A בחינוך.

המשפחה היא בית הספר הראשון שלנו ללמידה רגשית. בקלחת האינטימית הזו אנו לומדים איך 
להרגיש ביחס לעצמנו, איך יגיבו אחרים לרגשות שלנו ואיך להביע תקוות ופחדים.

בסדרת מפגשים, הכוללים מקרים אמיתיים מטיפול משפחתי, נפרוש את החוטים המקשרים ביננו 
לבין האחרים, ויינתנו כלים להתנהלות טובה ואיכותית לשיפור ושדרוג מערכות יחסים משפחתיות. 

בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא העוסק בנושא ההרצאה. 

נושאי ההרצאות:
מזוג למשפחה 

האם קיים ה״אחד״? איך בוחרים את בני הזוג? באיזה 
אופן משתנה הזוגיות לאורך השנים, המפגש מתאר 

ארבעה זוגות בשלבים שונים של החיים והאופן הייחודי 
בו יצרו את הדינמיקה הזוגית שלהם.

סרט לצפייה: ״מארלי ואני״  

״ילד טוב ילד רע״ - יחסים בין אחים במשפחה 
היחסים הסבוכים המייצרים חברות ארוכה, תחרות 

אהבה וקנאה. איך היחסים משתנים לאורך החיים? על 
הורים וילדים ועל קשרים שמשתנים כשכולם מתבגרים. 

על הדילמות השכיחות במשפחות בוגרות: על קנאה 
ותחרותיות, פירגון, התמודדות המשפחה מול משברי 

החיים, השפעת ציפיות ההורים על התנהגות ילדיהם, 
על מרד ועל בחירה, והכי חשוב - על היכולת לבנות 

קשר עמוק חזק ואמיתי עם הורינו ועם אחינו גם זמן רב 
אחרי שעזבנו את בית ההורים.

סרט לצפייה: ״שומרת אחותי״ 

״להישאר או להיפרד״ על משברים בחיי זוגות 
המתעלל הסדרתי, הבוגדת, מין באינטרנט, מה קורה 

כשהילדים עוזבים את הבית וכשהקריירה של רק אחד 
מבני הזוג נוסקת? הצגת משברי זוגיות דרך מקרים 

מטיפול משפחתי.
סרט לצפייה: ״שעה של שקט״  

גירושין – פרק ב׳ פרק ג׳...
על דילמות של גירושין: הילדים שלה, שלו ושלהם, 

הכסף, היחסים עם האקס/ית, איך בונים משפחה אחת 
מאוסף של משפחות...

סרט לצפייה: ״בעיניים של מייזי״  

״פתאום, הכי לא צפוי״ 
על התמודדות עם נכות, פרידה, מוות ואובדן – איך 
הטיפול הפסיכולוגי יכול לעזור במצבי אבל ושכול.

סרט לצפייה: ״כמו שאת״

משפחה מורחבת 
יחסי חמות כלה, יחסים אבות בנות, אימהות בנים, יחסי 

גיסות ועוד שאר מיני ירקות...
סרט לצפייה: ״מכאן אני ממשיך״

משפחות מסוגים שונים 
גירושין, חד הוריות, הומוסקסואליות, פונדקאות – מקרים 

מרתקים שהגיעו לטיפול לקבלת כלים להתמודדויות 
שהשונות מביאה איתה.

סרט לצפייה: ״בייבי מאמא״
  

על ספת הפסיכולוג שאלת האושר הפנימי
אנשים משתנים, רצונות חדשים מופיעים ואנשים שואלים 

את עצמם שאלות אחרות בהתאם לתקופות חייהם. 
במפגש זה נדון ביכולת האמיתית של אדם להגשים את 

שאיפותיו, באופן היצירתי בו אנשים הצליחו לקיים 
במקביל לשיגרה את אותו הקסם של עוררות פנימית 

ושלווה משפחתית.
סרט לצפייה: ״כשנהיה צעירים״  

זמן אשכול גלילות

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 10:30-14:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה- גלילות, רמת השרון. 

מועדי המפגשים:
 ,27.12.17 ,6.12.17 ,22.11.17 ,8.11.17

14.2.18 ,7.2.18 ,24.1.18 ,10.1.18
)מספר קורס: 38519(

מדעי
החברה

 מרצה:
ענת זפרני
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חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום

 תחנות החיים:
מפגשים פסיכולוגיים בחיי היום יום

מרצה: פרופ׳ יורם יובל, פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי, עומד בראש מכון המוח לחקר רגשות באוניברסיטת חיפה 
ושייך לסגל ההוראה של המכון הפסיכואנליטי הישראלי ע״ש אייטינגון בירושלים.

סדרה מרתקת על כמה מן המקומות בהם פוגשת הפסיכולוגיה את חיי היום יום. הנושאים 
 מוכרים לכולנו, לא רק מן המדיה, אלא גם מ״ידע אישי״. בכל אחד מפרקי הסדרה יציג

פרופ׳ יובל את העובדות, את חילוקי הדעות, ממצאים בלתי צפויים ואת מה שכל אחד 
מאיתנו צריך לדעת כדי להתמודד בהצלחה עם האתגרים שנושאים אלה מציבים בפנינו.

נושאי ההרצאות:
״אם זו אהבה״: שעה וחצי על מריבות וזוגיות  

איך נכנסים לזה? מי צריך לוותר? איך יוצאים מזה? 
ומה עושים כשאין פתרון? מה שלכל אחד מאתנו כדאי 

לדעת על המריבות שמקצרות לנו את החיים ואת 
הזוגיות.   

״ברעש הנורא״: שעה וחצי על הפרעת קשב וריכוז 
הוא עושה את זה בכוונה או שהוא באמת לא יכול? 

האם כולנו מופרעי קשב? מה לסגנון החיים המודרני 
ולהפרעת קשב וריכוז? והאם ריטלין או אסון או פתרון? 

״צבעי הזמן״: שעה וחצי על הזדקנות 
מתי זה מתחיל? איך מתמודדים עם השינויים בגוף 

ובנפש? למה זה כל כך מפחיד אותנו? והאם יש 
להזדקנות גם יתרונות?   

״פחות אבל עוד כואב״: שעה וחצי על כאב 
מדוע זה כל כך כואב? איך מטפלים בכאב? איך חיים 

איתו? על כאב גופני, כאב נפשי ועל הקשר ביניהם.
 

״אין עוד יום״: שעה וחצי על החמצה והשלמה 
האם החיים עברו לידינו? על מה אנחנו הכי מתחרטים? 

ועל איך מתמודדים עם מה שלא ניתן לשנות?
   

 ״יוסי ילד שלי מוצלח״: שעה וחצי על הצלחה
והגשמה עצמית 

האם כל אחד יכול להצליח? מה מאפיין אנשים שהצליחו 
בגדול? מה יותר חשוב, כשרון או משמעת עצמית? ומה זו 

בכלל הצלחה?   

זמן אשכול גלילות

הקורס כולל שישה מפגשים בימי שני
בין השעות 19:00-20:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,1.1.18 ,11.12.17 ,27.11.17 ,13.11.17

29.1.18 ,15.1.18
)מספר קורס: 38520(

מדעי
החברה

מרצה:
פרופ׳ יורם 

יובל
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 תרבויות עולם
סביב הגלובוס - בראי הקולנוע

מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, מרצה, צלמת וכתבת.
מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות 
ברחבי העולם. מהתפרקות יוגוסלביה אל מאבקי נשים בבריטניה, ממסגרות משפחתיות מוזרות 
אל תשוקה ספרדית, מתעלת פנמה אל רחובות רומא, מהשכנים בלבנון אל צבעוניות העונות ביפן.

אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.
נושאי ההרצאות:

איטליה: בליסימה רומא
מסע אל העיר שכיכרותיה מתיזות המים מחייכות אליך, 

קו הרקיע של העיר עטור בצריחי הכנסיות הרבות וצלצול 
פעמוניהן מלווה את ההליכה ברגל ברחובותיה הנפלאים.
מרצה: רמי סימסולו ׀ סרט לצפייה: ״לרומא באהבה״

הבלקנים: מלחמת הכול בכול
מה היו התנאים והגורמים שהפכו את הבלקנים 
ל״חבית אבק השריפה״ של אירופה וגרמו לפרוץ 

המלחמה האכזרית ביוגוסלביה?
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.

סרט לצפייה: ״קרקס קולומביה״

פנמה: לא רק תעלה
פנמה משתרעת לאורך רצועת יבשה צרה וארוכה, 

החוצצת בין האוקיינוס האטלנטי לבין חברו הפסיפי. 
בשל מיקומה הייחודי נחפרה בה תעלת פנמה. 

נצא למסע ברחבי המדינה, נכיר את נופיה, אנשיה 
ותולדותיה, ונגלה שפנמה היא הרבה יותר מתעלה.

מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.
סרט לצפייה: ״החייט מפנמה״

מסגרות משפחתיות מוזרות בתרבויות העולם  
היכן מתקיימים נישואי הליכה? אצל מי מקובל לגנוב אשה 
מגבר אחר, ולשאת אותה במקום אשתך? מהם נישואין 

זמניים וכמה זמן זה, זמני? היכן חייב מאהב לעזוב את בית 
אהובתו לפני עלות השחר, אחרת ייחשב נשוי לה?

מרצה: דני ינאי ׀ סרט לצפייה: ״מיס סאנשיין הקטנה״

לבנון: השכנים מזווית אחרת 
נטייל בביירות המשתקמת. נפגש עם לוחמי חיזבאללה 

ועם לוחמים לחופש הביטוי. נסייר באזור הסקי של צפון 
לבנון ונופתע לשמוע מי שיקם את בית הכנסת בעיר.

מרצה: נפתלי הילגר ׀ סרט לצפייה: ״האישה ששרה״

בריטניה: המאבק לזכות הצבעה לנשים
מאבקן של הסופרג׳יסטיות הבריטיות על זכות ההצבעה 

לנשים, הינו אחד מהחשובים במאה ה-20. הנשים שסיכנו 
הכול, הפכו את התנועה לאחד המותגים המצליחים ביותר 

אי פעם.
מרצה: גליה פסח ׀ סרט לצפייה: ״סופרג׳יסטיות״

ספרד: פלמנקו, תשוקה ומוות
ספרד היא סיפור של תשוקה, ארוטיות וקירבה תמידית 

למוות. נספר על התחומים השונים המאפיינים את 
המדינה המרתקת הזאת. 

מרצה: אלון קליבנוב.
סרט לצפייה: ״אני אוהב אותך כרמן״

יפן: הלב היפני שבחילופי העונות
מבט על המקום המרכזי של חילופי העונות בתרבות 

ובפילוסופיה ביפן. על מעגל החיים ועל היופי הגדול שהן 
מביאות לאיי יפן.

מרצה: איילת אידלברג.
סרט לצפייה: ״אן – ממרח שעועית מתוקה״

זמן אשכול גלילות

תרבות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

קבוצה 2:
הקורס כולל שמונה מפגשים

 בימי חמישי בין השעות 10:30-14:30
ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי-גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,30.11.17 ,16.11.17 ,2.11.17
 ,11.1.18 ,28.12.17 ,7.12.17

8.2.18 ,25.1.18
)מספר קורס: 38522(

קבוצה 1:
 הקורס כולל שמונה מפגשים

 בימי שני בין השעות 10:30-14:30
ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי-גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,4.12.17 ,20.11.17 ,6.11.17
 ,1.1.18 ,25.12.17 ,11.12.17

29.1.18 ,15.1.18
)מספר קורס: 38521(
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מרכזת הסדרה: רוית נאור, עיתונאית, טייסת וטיילת. קצה העולם
 מסע אל עולם הולך ונעלם. רגעי הצצה נדירים לנופי בראשית של הטבע והאדם. חוויותיהם
של מובילי מסעות שלקחו את המוצ׳ילה, המצלמה, הרבה יצר הרפתקנות ויצאו אל הלא נודע. 

רשמי מסע, בליווי תמונות מרהיבות, שייקחו אתכם אל מחוזות קסומים ונופי בראשית. 

נושאי ההרצאות:
מסביב לעולם בסירת מפרש

מה גורם לבני זוג לעזוב הכול ולצאת להקיף את העולם 
במשך 9 שנים בסירת מפרש? טניה רמניק בסיפור 

מסע ארוך ומרתק, על החיים בסירה קטנה ללא גישה 
לסופרמרקט או לרופא, על איים הטובלים בלגונות 

תכולות, על שבטים נשכחים והתמודדויות עם סערות 
ושודדי ים.

לחצות את הנמיב
ערן חקלאי יוצא במסע ג׳יפים למדבר נמיב, בין 

השבטים הנעלמים של דרום מערב אפריקה. מהדיונות 
הגבוהות בעולם אל הרי הגרניט האדומים, משבטי 
ההימבה אדומי העור ועד לחופי האוקיאנוס בהם 

יושבים מיליוני יונקים וספינות טרופות.

ממלכות הזהב, השוקולד והנפט 
נפתלי הילגר במסע ייחודי ללב ליבה של היבשת 
 השחורה. מה נשאר מאימפריות הזהב העתיקות?

מי מכר 20 מיליון אפריקאים? מה נותן תקווה לילדי 
גאנה? האם החיוך הוא המצאה ניגרית? האם ריקוד 

ה״בואה״ מצליח להוריד את הגשם? 

 טיבט: “מסע האמונה הטיבטי״ 
איילת אידלברג לוקחת אותנו למסע אישי ואנושי, 
אנתרופולגי ודתי, ברחבי הרמה הטיבטית, מפסגות 

ההימליה המושלגות אל המישורים בהם רועים עדרי 
היאקים, מהמנזרים השומרים על המסורת הבודהיסטית 

 הטיבטית אל הבירה לאסה ותושביה הסינים הרבים.
 על מסורת ועל חמלה, על דיכוי ועל מודרניזציה

ועל הבודהיזם הטיבטי המיוחד ויוצא הדופן.

סודות מהממלכה השכנה
נועם בן משה חושף כמה מסודות ירדן. איך נשמרה 

ג׳רש אלפיים שנים ועשרות רעידות אדמה? מה מתחבא 
במעמקי הקניונים האדירים של הרי מואב? איך יש כל כך 

הרבה מים זורמים במדינה עם משבר מים חריף?  

מסע אל בטן האדמה 
 לאחר שטיפסה על הפסגות הגבוהות בעולם, יוצאת

רוית נאור למסע אל בטן האדמה באי הצעיר ביותר 
בעולם, איסלנד. בדרכה אל הפקק של סיר הלחץ של 

העולם, במקום המפגש בין קרח לאש, היא יורדת היישר 
אל חדר המאגמה, אל לוע של הר געש.

עולם ללא אלימות בגג העולם 
האם ניתן לחיות ללא פשע ואלימות? האם משפחה 

יכולה לחיות בהרמוניה כאשר אישה אחת נשואה למספר 
גברים? את התשובות מגלה יורם פורת, במסע על אופנוע, 

בכביש הגבוה בעולם שבהרי ההימליה. את ההכרות עם 
האמונה הבודהיסטית נערוך במפגש בהשתתפות ״הדלאי 

למה״. 

כל פלאי הודו האחרת
בין רוחניות לחומריות, עוני לעושר, קדושה לחולין, 

מסורת לטכנולוגיה. עידן צ׳רני יוצא אל ארץ הניגודים 
הבלתי אפשריים בהודו האחרת. משכונות עוני ושירות 

הדאבה-וואלה, ועד לשבט ציידי ראשים בנאגאלנד, 
ושבט האפטאני. 

זמן אשכול גלילות

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״   

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.17 ,5.12.17 ,21.11.17 ,7.11.17

6.2.18 ,30.1.18 ,16.1.18 ,2.1.18
)מספר קורס: 38523(

מרכזת תרבות
הסדרה: 
רוית נאור
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עולם קסום - בראי הקולנוע
מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, מרצה, צלמת וכתבת.

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות 
ברחבי העולם. מקתוליות אירית אל נשיות טורקית, מהבריטים בהודו אל המחתרת האנטי נאצית, 
מהעידן הוויקטוריאני אל משמעותם של סמלים, ממשפחות מוזרות בעולם ועד לחברות ציידים 

ולקטים. אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.
נושאי ההרצאות:

וייטנאם ואירלנד: קתוליות, מלחמה וחמלה
בין מערב אירופה למזרח אסיה. בין עוצמת הכנסייה 
הקתולית באירלנד להשלכות מלחמת וייטנאם שנים 
רבות לאחר סיום המלחמה. בין מצוקה אירית לילדי 

הרחוב העזובים בווייטנאם.
מרצה: איילת אידלברג ׀ סרט לצפייה: ״נובל״

נשים בטורקיה: בין המסורתי למודרני
טורקיה היא מקום מרתק בין מזרח ומערב. המאבק 

על מקומן של הנשים בחברה הטורקית משקף את 
המתיחות הגואה במדינה בנושא דת ומדינה. הצצה 

למעמדן המורכב של נשים בחברה הטורקית, שקרועה 
בין המסורתי למודרני.

מרצה: גליה פסח ׀ סרט לצפייה: ״ילדות פרא״

הודו הבריטית: עושק וקדמה
לאורך ההיסטוריה משכה תת היבשת ההודית מגוון 

רב של מבקרים וכובשים. נספר על נוכחות האימפריה 
הבריטית בהודו. מדוע הגיעו? כיצד ביססו את שלטונם? 

מה מידת הנזק וההשפעה שהותירו אחריהם?  
מרצה: מורן קושניר ׀ סרט לצפייה: ״לפני הגשמים״

 בריטניה: נשים והעידן הוויקטוריאני
נתחקה אחרי מאפייני חיי החברה הבריטים והאירופים 
 בכלל ושל מעמד הנשים בפרט, כמבוא לקומדיה רומנטית

נהדרת אודות השתלשלות האירועים שהובילו 
להמצאת הוויברטור.

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס ׀ סרט לצפייה: ״היסטריה״

סמלים, משמעותם וצופן דה וינצ׳י
נצא למסע גלובאלי מרתק, שבו נתוודע אל השפה 

 האוניברסלית היחידה שהמין האנושי פיתח, שפת הסמלים.

מהו התפקיד המרכזי שהסמלים ממלאים בחיינו? 
מרצה: ד״ר אופיר יעקובסון.

סרט לצפייה: ״צופן דה וינצ׳י״

ציידים ולקטים מסביב לגלובוס
אורח החיים של ציידים-לקטים אפשר לאדם בראשית 

דרכו להתנחל בכל יבשות העולם. ציידים-לקטים רק 
אוספים את המזון שהטבע מספק להם.

מרצה: ד״ר דניאל זלדס.
סרט לצפייה: ״כולם נפלו על הראש״

 משפחה שכזאת: מסגרות משפחתיות מוזרות
בתרבויות העולם  

היכן מתקיימים נישואי הליכה? אצל מי מקובל לגנוב 
אישה מגבר אחר? מהם נישואין זמניים וכמה זמן זה, זמני? 
היכן חייב מאהב לעזוב את בית אהובתו לפני עלות השחר?

מרצה: דני ינאי ׀ סרט לצפייה: ״מיס סאנשיין הקטנה״

גרמניה: סוד הכריזמה המהפכנית
הסיפור על ניסיונותיה של המחתרת האנטי-נאצית 

להתנקש באדולף היטלר. נספר על בקבוקים מתפוצצים, 
דוגמנים מתאבדים ומדריכי מוזיאון עם חגורות נפץ.

מרצה: ד״ר דני אורבך ׀ סרט לצפייה: ״מבצע ואלקירי״

זמן אשכול גלילות

תרבות

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 19:00-22:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,6.12.17 ,29.11.17 ,15.11.17 ,1.11.17

7.2.18 ,17.1.18 ,3.1.18 ,27.12.17
)מספר קורס: 38524(
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מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה. מסע אל חוכמת המזרח
קורס חדשני שיפרוס בפנינו את חוכמת המזרח, באמצעות טקסים ופולחנים, פסטיבלים וסיפורי 
עם, דתות ואמונות. מבודהיזם בלאוס אל רוחניות בהודו, מסיפורי עם אל מדד האושר בבהוטן, 

מטקסים בטיבט אל עליה לרגל בהודו.

נושאי ההרצאות:
הודו: מסע אל בטן האמונה

מפגש מרתק עם המסורות והפולחנים בפסטיבלי 
הקומבמלה וההולי. ניגע ברבדים השונים של התרבות 

והדת ההינדית. נבחן את התפיסות הפילוסופיות של 
גלגול נשמות וקארמה. נשמע על נזירים עירומים, נדרים  

משונים, פולחני מוות, מיתולוגיות האלים וטבילות 
טהרה מקפיאות. נצטרף אל מיליוני החוגגים את חג 
ההולי הפרוע, בו מתיזים המאמינים זה על זה מים 

ואבקות צבע. 
מרצה: דני ינאי.

בהוטן: ארצו של הדרקון הלא מעשן
בהוטן, הממלכה הבודהיסטית העצמאית האחרונה 

בהרי ההימלאיה, עוברת בעשור הנוכחי שינוי דרמטי עם 
הפיכתה לדמוקרטיה מונרכית, תוך ניסיון מרתק לשמר 

על צביונה התרבותי והרוחני. 
מרצה: דני ינאי.

לאוס: בודהיזם ונזירות ילדים
על נזירות ילדים בבודהיזם התרוואדי בלאוס ובשאר 

מדינות מזרח אסיה. על הניתוק מתענוגות החומר 
למען המסע הרוחני. על הפילוסופיה הבודהיסטית 

ויישומה בחיים.
מרצה: איילת אידלברג.

הסיפור, החוכמה, המורשת
לסיפורי עם יש כוח רב. נכיר מעט מכוחם ומחשיבותם 

של הסיפורים שמחלחלים לתודעת המאזין, מעצבים 
אותה, ויוצרים התמרה של ממש.

מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

על החיים ועל המוות
מסע לעומקם של אופני התייחסות שונים לחיים ולמוות 
בדתות מזרח אסיה. האם המוות הוא חידלון או תחילתו 

של מסע מחודש? מה סופי במהות שלנו ומה קיים גם ללא 
נוכחותנו הפיזית? ואיך סופיות המוות מחזקת את החיים?

מרצה: איילת אידלברג.

טיבט: ״מסע האמונה הטיבטי״
ממרחקים נוהרים ללהאסה עולי הרגל במסע יוצא דופן. 

משתטחים ומתפללים לאורך כל הדרך. מהו עולם האמונות 
ממנו הם יוצאים לדרך? כיצד נוצר הבודהיזם הטיבטי 

ומדוע הוא כה מיוחד ויוצא דופן?
מרצה: איילת אידלברג.

הודו: בין רוח, חומר וחומריות
מהם הפנים השונות של הרוחניות ההודית? מה הם 
מקורותיה הקדומים שקיימים גם כיום? כיצד לצד 

המסורת העתיקה והסגפנית, מתקיימת גם רוחניות חדשה? 
מיהו אושו – המורה יוצא הדופן שיצא מהודו אל המערב?

מרצה: מורן קושניר.

הגורו והמורה הרוחני בתרבויות המזרח
נצא למסע בו ננסה להכיר את דמותו של הסאדו בתת 

היבשת ההודית. נדבר על המתח המכונן של החברה 
ההינדית ועל נביעתו מהופעתם הראשונית של ״נזירים 

מתבודדים״. נכיר גם את סיפור חייו של הבודהה, כדוגמא 
מובהקת למורה רוחני, ונעמוד על מערכת היחסים 

המורכבת שבין הגורו לבין תלמידו.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

זמן אשכול גלילות

32 | תרבויות תרבות

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי ראשון
בין השעות 19:00-20:30 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,10.12.17 ,3.12.17 ,19.11.17 ,5.11.17
28.1.18 ,14.1.18 ,31.12.17 ,24.12.17

)מספר קורס: 38525(

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג



ההחלטות ששינו את פני 
 ההיסטוריה האנושית

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.
צעדי הענק של ההיסטוריה מתחילים בהחלטות קטנות של מנהיגים פוליטיים, חברתיים או 
היה הרקע ההיסטורי,  כאלו. מה  היסטורית חדשה המתחקה אחר החלטות  כלכליים. סדרה 
החברתי והאישי שגרמו להחלטות הרות גורל ששינו את העולם? מה היו השיקולים לקבלת אותן 

החלטות? ומה היו השלכותיהן, שהשאירו את חותמן לאורך ההיסטוריה ועד היום?
נושאי ההרצאות:

יוליוס קיסר: ״הפור הושלך״
החלטותיו הרות הגורל והנועזות של יוליוס קיסר שינו 

את מהלך ההיסטוריה והותירו את חותמן לא רק 
בתקופתו, אלא שנים רבות לאחר מכן.

הרצל: ״בבזל הקמתי את מדינת היהודים״ 
חמש המילים שכתב הרצל ביומנו, הפכו את החלום 

למציאות. הציונות הערטילאית הפכה לציונות מעשית 
ולציונות מדינית. מה היו ההחלטות החשובות ביותר של 

אבות הציונות?

נפוליאון: ״להחזיר ליהודים את ירושלים שלהם״
ההחלטות האסטרטגיות והטקטיות במלחמות 

נפוליאון בונפרטה שינו למשך שנים רבות את המפה 
הגיאופוליטית של יבשת אירופה והמזרח התיכון 

והשאירו את חותמן על המשך ההתפתחות ההיסטורית 
של המערב. 

צ׳רצ׳יל: ״אביר המלחמות״
וינסטון צ׳רצ׳יל ייזכר בהיסטוריה האנושית כאיש של 
החלטות. מערכת ההחלטות הגורליות שקיבל צ׳רצ׳יל 

בעימותים פוליטיים ובניהול מלחמות, ובעיקר במלחמת 
העולם השנייה, הטביעו את רישומן לא רק על אנגליה, 

אלא על העולם כולו למשך דורות.

גמל עבד-אל-נאצר: ״להשמיד את ישראל״ 
״בכוונתנו לפתוח בהתקפה כוללת על ישראל. מטרתנו 
הבסיסית היא השמדת ישראל״. ההכרזה התוקפנית 
וההחלטה הזו של השליט המצרי, היוו אות לפתיחת 

מלחמת ששת הימים ולכל מה שקרה אחריה, עד ימים 
אלו ממש.

אירופה: ״איחוד לקראת פירוק״ 
ההחלטה להקים את ״האיחוד האירופי״ שינתה את אופיין 
וכלכלתן של רוב מדינות אירופה. מה הוא אפקט הבומרנג 
של האיחוד האירופי? והאם הייתה זו החלטה שמתנפצת 

בפרצוף המחליטים?

פוטין: מחליט לחמם את המלחמה הקרה
ולדימיר פוטין החליט לחמם את המלחמה הקרה, כנראה 

בדרכו להקים אימפריה רוסית שלישית. למה החליט לספח 
את קרים? מה הניע אותו לגרום למשבר באוקראינה? 

ו)כנראה( לשגר את גל הפליטים לאירופה? והאם באמת 
התערב גם בבחירות בארה״ב ובצרפת?

משאלי עם: האם הדמוקרטיה הישירה מנצחת?
האם העולם חוזר לעקרון הדמוקרטיה הישירה? כך, על כל 

פנים, מסתבר מהחלטות שהתקבלו בעקבות משאלי-
עם בעשורים האחרונים. מה ההבדלים בין משאל העם 
בשוויצריה, למשל, למשאל העם של ארדואן בטורקיה? 

זמן אשכול גלילות

מרצה: 33 | היסטוריה
ד״ר גוסטב 

מייסלס

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 11:00-12:30 ב״זמן אשכול״
סינמה סיטי- צומת גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,11.12.17 ,27.11.17 ,13.11.17 ,30.10.17

5.2.18 ,22.1.18 ,8.1.18 ,25.12.17
)מספר קורס: 38526(

מדעי
הרוח



סודות חכמת הקבלה
מרצה: משה שרון, מרצה בכיר לקבלה והתפתחות רוחנית.

הקבלה היא שיטה עתיקת יומין העוסקת בחקר המציאות בכלל וחקר פנימיות האדם בפרט. 
למעשה זוהי החכמה הקרובה ביותר לאדם, שכן היא איננה לימוד תיאורטי או מופשט, אלא 
לימוד מעשי, עמוק ופרקטי. הקורס מהווה מפתח לדלת הראשונה במרחבי החכמה האדירה הזו. 
מטרותיו: להנחיל לאדם מושגי יסוד בחכמת הקבלה, להתוודע למגוון רחב של חוקים רוחניים 
המנהלים את היקום וגם, כדובדבן, לגלות לאדם כמה סודות על עצמו ועל העולם הסובב אותו, 

כדי להביאו למקום שלם, שליו ומאושר יותר.
נושאי ההרצאות:

הרצאת מבוא על תפיסות יסוד בקבלה 
מהם מקורותיה של חכמת הקבלה? האם היא רלוונטית 
לימינו? ומה סוד הקסם המהלך על המוצאים בה עניין 

בכל רחבי העולם?

סוד האושר בעיניים קבליות
בשיעור זה נברר את הסיבה לכוחות השליליים המתגלים 

בחיינו. נלמד על חוק ״שורש וענף״ ועל חוק ״השתוות 
הצורה״ שמנהלים את העולם ואיך ניתן דרכם להגיע 

לאושר.

סוד כוח המשיכה
חכמת הקבלה נקראת גם תורת ה״סוד״ או תורת 

ה״נסתר״. מהו אותו סוד? מה נסתר? ומה מקבלים 
מלחיות לפיו? 

סוד ההפכים
האם הפכים זה טוב או רע? האם מחלוקות מקרבות או 

 מרחיקות? האם הפכים נמשכים זה לזה או נמנעים?
 איך מסתדרים עם מישהו שחושב וחי שונה ממני?

מפגש משנה חיים.

סודות הזמן
מהו זמן לפי הקבלה? מדוע חיינו סובבים סביב מושג 
הזמן? מהי המשמעות של ימי החול אל מול החגים? 

מדוע טוענת הקבלה שיש זמנים ״טובים״ יותר וזמנים 
״טובים״ פחות? ולמה אין לנו סבלנות?

סוד הזוגיות
מילים רבות נכתבו בהיסטוריה על אהבה. אין אדם שלא 

מחפש אחריה. מדענים טוענים שהיא לא יותר מאשר 
תגובה כימית והורמונאלית בגוף. אחוזי הגירושין אותם 

מציגה הרבנות מטילים ספק בכדאיות החיפוש. מה חסר 
לנו כדי לאהוב ולהיות נאהבים באמת? איך בונים זוגיות 

על פי חכמת הקבלה? הרצאה חווייתית, מרתקת ומצחיקה, 
בסופה יוצאים עם כלים פרקטיים לשיפור הזוגיות! 

סוד האותיות
השיעור יעסוק בפלא הגדול שנקרא ״השפה העברית״, 

ויענה על אינסוף שאלות: מדוע שפע עלול להפוך לפשע וענג 
לנגע? מה סוד האות א׳ ומדוע נברא העולם דווקא באות ב׳ 
ולא בשום אות אחרת? למה דווקא 22 אותיות? ואיך כל זה 

קשור אלינו?

סוד הגלגול
האם נשמותינו מתגלגלות? ואם כן, מה משמעות הגלגולים? 

מהו התיקון של כל אחד ואחד מאתנו? מתי נפסקים 
הגלגולים? וכיצד הבנה זו על סוד הגלגול יכולה להשפיע 

עלי כאן ועכשיו?

זמן אשכול גלילות

מרצה: 34 | קבלה
משה שרון

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 19:00-20:30 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון. 

מועדי המפגשים:
 ,26.12.17 ,5.12.17 ,21.11.17 ,7.11.17

6.2.18 ,30.1.18 ,16.1.18 ,2.1.18
)מספר קורס: 38527(

מדעי
הרוח



חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום

 ארכיאולוגיה ומקרא:
ההיסטוריה המקראית בעיני המחקר

מרצה: יוסי נינווה, מרצה בכיר לתנ״ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב.
בסדרה זו נלמד מה הם הכלים בהם משתמש המחקר, נכיר את התקופות השונות בתולדות הארץ 
ונכיר מושגים בסיסיים במדע הארכיאולוגיה. נשווה בין המסופר בתנ״ך לבין הנמצא בשטח ונכיר 
ממצאים ארכיאולוגיים הקשורים למסופר במקרא: ממצאים מהארץ, ממצרים וממסופוטמיה. 

נושאי ההרצאות:
התנ״ך: אמת היסטורית או המצאה?

כיצד הפך התנ״ך מספר אמונה לספר ההיסטוריה של 
תולדות עם ישראל? כיצד הפכו היסטוריונים ואנשי 
מחקר ראשונים, את סיפורי האגדה לסיפור תולדות 

האומה?

ארכיאולוגיה מהי?  
 נלמד מושגים בסיסיים בעולם החפירות.

מהי התרבות החומרית בארץ ישראל? וכיצד מחלק 
המחקר את תולדות הארץ עפ״י תרבותה החומרית? 

ארץ כנען תחת השלטון המצרי
 המלכים המצריים, שערכו מסעות לארץ, הותירו

כתובים רבים על מסעותיהם. הכתובות והתעודות 
שהותירו מלמדים רבות על ארץ כנען בתקופתם ועל 

תושביה. 

הפלישתים: ימים של תעלומה היסטורית   
 מי הם גויי הים? מהיכן הגיעו והיכן התיישבו?

 מהי תרבותם החומרית? כיצד הותירו את ימי שלטונם
ללא תעודות כתובות, והשאירו את החוקרים בתעלומה 

על המתרחש בשנים אלו?

 בית עומרי:
ימי שלטון אשור- ימים של היסטוריה כתובה

עומרי- הדמות הראשונה בתנ״ך הנזכרת בממצא חיצוני. 
מה ניתן ללמוד על הפער שבין המסופר במקרא על בית 

אחאב, לבין המציאות בשטח?

בית יהוא: ממלכת ישראל בתפארתה
השושלת הארוכה בממלכת ישראל, ובה גדול המלכים- 
ירבעם השני. מה מראה השטח על שושלת מפוארת זו?

חזקיהו: המלך שהביא על יהודה את חורבנה הראשון 
 זו התקופה בעלת שפע הממצאים הרכיאולוגיים

הרב ביותר, המלמדים על התכוננות חזקיהו למרד באשור, 
והחורבן שהביא סנחריב המלך על יהודה כעונש. 

גלות ישראל וחורבן הבית הראשון
המרד של ממלכת ישראל באשור, והמרד של יהודה בבבל, 

הביאו על שתי הממלכות את קיצן. מה מעיד השטח על 
תקופות הרות אסון אלו?

זמן אשכול גלילות

מרצה: 35 | תנ״ך
יוסי נינווה

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,6.12.17 ,29.11.17 ,15.11.17 ,1.11.17

31.1.18 ,17.1.18 ,3.1.18 ,27.12.17
)מספר קורס: 38528(

מדעי
הרוח



סיפורי זימה ומזימה בתנ״ך
מרצה: יוסי נינוה, מרצה בכיר לתנ״ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת״א.

סיפורי זימה, שמאחוריהם מסתתרות מזימות אפלות, משובצים בתוך סיפורי המקרא. סיפורים 
שחלקם מהווים ״כתם שחור״ על עברו של הגיבור. מנין צמחו הסיפורים הללו? ומה ראו הסופרים 
להכניס את הסיפורים הללו לתנ״ך? רכילות מרושעת? כתיבת האמת? שותפות לפשע? או אולי 

הלבנת הפשעים? מה אמת בהם ומה דמיון ספרותי?
נושאי ההרצאות:

מזימת  אביגיל: שיתוף פעולה של שלושה נבלים
שלושה נבלים- דוד, אביגיל והסופר, מתאחדים למזימה 

נפשעת. גזלת אישה מיד בעלה. כיצד ״מת״ בנסיבות 
מסתוריות בעלה של אביגיל, איש שכל פשעו היה הגנת 

רכושו מפני ליסטים? כיצד מתהפכים ערכי מוסר- הטוב 
הופך לרע והרע לטוב? 

סיפור בת שבע: המזימה במשל כבשת הֶרַשע
סיפור טיהורו של פשע הכולל עבירות על שלוש דברות 

מן התורה. מדוע לא נמחק הסיפור הנפשע הזה מתולדות 
 חיי דוד? האם ״משל כבשת הרש״ בא להוכיח את דוד

על מעשיו, או ״להלבין״ את פשעו? ומדוע מת פרי הניאופים?

מזימת אונס תמר 
״כל אהבה התלויה בדבר – בטל דבר בטלה אהבה 

– כאהבת אמנון ותמר״ )חז״ל(. אונס ברוטאלי ורצח 
במסגרת המאבק בין שני יורשי המלוכה – אמנון 

ואבשלום. כיצד מושלכת נערה תמימה בלא דעת למעגל 
מזימות שפל?

עצות אחיתופל
בעיצומו של מרד אבשלום, המורד באביו דוד, נדרש 

אחיתופל היועץ לעוץ את עצותיו החכמות. מדוע בגד 
 בדוד? מה הייתה מזימתו? האם היו עצותיו טובות?

מה היה גורלן של עצותיו? וכיצד מסיים הזקן החכם 
הזה את חייו הטרגיים?

מזימת רצח אדוניה 
זיקנתו המביישת של המלך דוד: ״ויכסוהו בשמיכות ולא 
יחם לו״. אבישג הצעירה היא ״הסוכנת״, אך למרות זאת 

״והמלך לא ידעה״! מדוע חושף הסופר פרטים מבזים 
 מחדר המיטות של גדול מלכי ישראל בערוב ימיו?

וכיצד נרקמת מזימת מות אדוניה?

יעקב ולבן: מפגשם של שני רמאים
יעקב הרמאי, שגנב את הבכורה והברכה מאחיו עשיו 

בדרכי רמייה, בורח אל לבן הארמי. באומנות רבה מתאר 
הסופר מזימות ותככים מצד שניהם. איך מנסה כל אחד 
לרמות את השני? כיצד משתתפות גם נשות יעקוב לאה 
ורחל במסכת התככים, השקרים והרמאויות ההדדיות?

פנחס הקנא: הרוצח בשם האמונה
 באמצע מעשה הזימה רוצח פנחס הכהן את שני בני הזוג –

הישראלי והמדינית. מה הייתה מטרת הסופר בסיפור 
הקנאות הזו? כיצד נתפס מעשה קנאי זה בעיני המקרא? 

במה קשור פנחס לאליהו הנביא? האם לחיוב או לשלילה? 
וכיצד רואה המסורת היהודית קנאות קיצונית שכזו?

המשפט המבויים שבנתה איזבל
מערכת משפטית מסואבת שגויסה למשפט מעוות. עדים 
זוממים, שופטים מושחתים, נטישה בוגדנית של חברים  
וחוסר צדק אלוהי. מערכת שלמה שחטאה, ואדם אחד 

בלבד נענש! האומנם מטרתה של המזימה השפלה הייתה 
הצדקת האירועים ההיסטוריים העתידיים לבוא?

זמן אשכול גלילות

36 | תנ״ך

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 19:00-20:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי גלילות, רמת השרון.     

מועדי המפגשים:
 ,25.12.17 ,4.12.17 ,20.11.17 ,6.11.17

5.2.18 ,29.1.18 ,15.1.18 ,1.1.18
)מספר קורס: 38529(

מדעי
הרוח

מרצה: 
יוסי נינווה



נפלאות הצופן הגנטי
 מרצה: ד״ר עמוס סימון, מרצה וחוקר בכיר במרכז לחקר הסרטן ובמכון ההמטולוגי,

המרכז הרפואי ע״ש שיבא, תל השומר.
מאז גילוי הצופן הגנטי והבנת התורשה לפני כ-60 שנה ועד לפיצוח הגנום האנושי בשנים האחרונות, 
התפתחה הגנטיקה המולקולרית בקצב מסחרר והפכה ממדע בסיסי לכלי מרכזי ברפואה. כיום 
משמשת הגנטיקה המודרנית כאמצעי אבחון, מעקב וריפוי במחלות רבות, תורשתיות ונרכשות. 
מהו אותו צופן גנטי מופלא? מהי ״רפואה מותאמת אישית״ שמבוססת על הגנום האישי שלנו? 

ומהי השפעת המהפכה הגנטית בעולם הרפואה על האדם והחברה?
נושאי ההרצאות:

מסע אל צפונות הגנום 
כיצד פוצח הגנום האנושי וממה הוא מורכב? איזה 

שינויים עובר הגנום במהלך חיינו? מה אנו מורישים 
לדורות הבאים? מה בין גנום אנושי לגנום אישי? כיצד 

ניתן לפצח את הקוד הגנטי של כל אחד? ומה יכול לנבא 
הגנום לגבי מחלות שנפתח בעתיד?     

כיצד גורמים הגנים למחלות?
כיצד מתרחשת מוטציה בגן? מה בין מוטציה גנטית, 

הגורמת למחלה תורשתית, לבין מוטציה גנטית הגורמת 
 למחלה נרכשת? מהו המנגנון בתא לתיקון נזקים

 ב- DNA? האם אפשר לפתח תרופה למוטציה בגן?
איזה מחלות תלויות בגן אחד ואיזה בגנים רבים? 

סודה של הרפואה הגנומית 
מהי רפואה גנומית? כיצד מפתחים תרופות גנומיות 

חדשות? מהן התרופות הביולוגיות שכבר נמצאות 
בשימוש יום יומי? האם אפשר להתאים רפואה מותאמת 

אישית לכל חולה? 
 

עקרונות הריפוי הגני והגנומי
מהי הנדסה גנית? איך מחליפים גן פגום בגן תקין? כיצד 
משגרים גן חדש לתא מסוים בגוף? האם אפשר לתקן גן 

לפני התפתחות העובר? באילו מקרים מותר להתיר זאת? 
 

הסרטן כמחלה גנומית
מהן המוטציות התורשתיות והנרכשות הגורמות למחלות 

סרטן? מהו הגנום הסרטני? מהן פריצות הדרך בפיתוח 
 תרופות ביולוגיות מבוססות גנום למחלות סרטן?

האם ניתן להפוך את מחלות הסרטן למחלות כרוניות, 
איתן ניתן יהיה להאריך את תוחלת החיים? 

רפואה מניעתית מבוססת גנום
האם עתיד הרפואה הגנומית הוא שתהיה מיועדת 

לבריאים? כיצד נמנע הופעתן של מחלות בגיל המבוגר 
בעזרת המידע הגנומי האישי? האם נוכל להאט את 

ההזדקנות ולהאריך את תוחלת החיים עוד יותר?
  

האם בגנום ״הכול צפוי והרשות נתונה״?
האומנם הגנטיקה שלנו חזקה מהכול? מהם יחסי הגומלין 
בין התורשה לסביבה? בין גנטיקה לאפיגנטיקה? מה מידת 

ההשפעה הסביבתית על ביטוי הגנום והתפרצות מחלות 
מבוססות גנום כסוכרת, דיכאון וסרטן?

הרפואה הגנומית: חרב פיפיות
בעתיד הלא רחוק ייקבע פרופיל גנטי לכל ילוד. מה הוא 

 ינבא? כיצד הוא ישפיע על מהלך חיי הדורות הבאים?
מה צריכות להיות ״מגבלות הכוח״ של הרפואה הגנומית? 

האם אנו צועדים להשבחת המין האנושי על ידי שינוי הגנום? 

זמן אשכול גלילות

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי ראשון
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,10.12.17 ,3.12.17 ,19.11.17 ,5.11.17

4.2.18 ,21.1.18 ,7.1.18 ,24.12.17
)מספר קורס: 38530(

מדע
 מרצה:

 ד״ר עמוס
סימון

סדרה חדשה! 37 | גנטיקה



מדע בין כוכבים
מרצה: אילן מנוליס, אסטרונום. מנהל את מצפה הכוכבים של מכון ויצמן למדע.

בסדרת הרצאות מרתקת, נצא למסע להבנת צפונות היקום הסובב אותנו ולמפגש עם מדע 
האסטרונומיה, שהינו תחום ידע דינאמי, סוחף ומלהיב הנמצא בחזית המחקר המדעי כיום. מה 

קורה לגוף האדם בצאתו לחלל ומה הן ההשלכות על טיסות חלל מאוישות? מה מאפיין את שכנינו 
במערכת השמש? מהו כוכב )שמש( ומה קורה בתוכו? מהם חורים שחורים? האם קיימים חוצנים? 

מה פשר שינויי האקלים שאנו חווים והאם יש להם קשר לאסטרונומיה? ומה יהיה גורל היקום?
נושאי ההרצאות:

מדוע לא נגיע בקרוב למאדים
מה קורה לגוף האדם בתנאים של מיקרו-כבידה, כגון 
בתחנת החלל הבין-לאומית? האם ניתן יהיה אי-פעם 

 לשלוח אדם לטיסות חלל ממושכות מאוד?
כיצד מתרחצים ומה אוכלים בחלל? 

מערכת השמש: השכונה שלנו ביקום
הרצאת מבוא להיכרות עם הגופים המקיפים את כוכב 

הבית שלנו– הלא היא השמש. נכיר את שכנינו כוכבי 
הלכת, ירחיהם והגופים הקטנים, המהווים יחדיו את 

מערכת השמש. ההרצאה כוללת גילויים עדכניים מחקר 
מערכת השמש.

לידתו, חייו ומותו של כוכב
מהו מהלך החיים של כוכב, מאז לידתו בענן של גז ואבק 

 בין כוכבי ועד ענק אדום, ננס לבן, כוכב ניטרונים
וחור שחור? מסע מרתק אל לב ליבה שלה אסטרופיזיקה.

היש חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ
 מפגש עם אחד הנושאים המסקרנים והמרתקים מכולם –

חיים תבוניים. האם ביקרו אותנו חוצנים? האם הם 
קיימים? האם בכלל תיתכן תקשורת אתם ואם כן, כיצד? 

ננסה לבסס את התשובות על עובדות מדעיות מדויקות.

מהמפץ הגדול ועד הופעת החיים
היכרות עם התפתחות היקום מרגע לידתו ועד לתנאים 
אשר אפשרו הופעתם של חיים, החל מגילויו של אדווין 

האבל בדבר התפשטות היקום ועד לגילוי שהיקום מאיץ 
את התפשטותו, גילוי שזיכה את חוקריו בפרס נובל 

לפיזיקה לשנת 2011.

השפעות אסטרונומיות על אקלים כדור הארץ
האם יש קשר בין הפעילות על-פני השמש להתחממות 

כדור הארץ? מה הקשר בין התנאים הנוראיים השוררים 
על-פני כוכב הלכת נוגה לנעשה אצלנו? להיכן נעלמו 

המים שהיו פעם על-פני כוכב הלכת מאדים? ומהי באמת 
תרומתו של האדם לתהליך ההתחממות הגלובלית?

הכחדות המוניות וסכנת האסטרואידים
כיצד הושמדו הדינוזאורים? האם מרחף בחלל גוף המאיים 
להתנגש בכדור הארץ? ואם זה אכן יקרה, מה מידת הסכנה 

ומה ניתן לעשות לגביה, אם בכלל?

המנגנון המופלא: המונה ליזה של האסטרונומיה
הרצאה מרתקת ומפתיעה, העוסקת בתגלית ייחודית 

המשלבת ארכיאולוגיה, היסטוריה של המדע ואסטרונומיה. 
התגלית שינתה לעד את תפיסתנו לגבי ידיעותיהם 

הפיסיקליות ויכולותיהם ההנדסיות של היוונים הקדומים.

זמן אשכול גלילות

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.17 ,6.12.17 ,22.11.17 ,8.11.17

7.2.18 ,24.1.18 ,17.1.18 ,3.1.18
)מספר קורס: 38531(

מדע
 מרצה:
אילן

מנוליס
38 | אסטרונומיה



נפלאות המוח האנושי
 מרכז הסדרה: ד״ר רביד דורון, ביה״ס למדעי ההתנהגות,

האקדמית ת״א יפו והמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.
מהי ״רפואה מותאמת אישית״ וכיצד היא תשנה את הטיפול בנו? אקסוזומים הוא תחום חדש 

 בחקר המוח: האם הוא ישנה את הטיפול בנו? מהו הקשר בין אינטליגנציה ויצירתיות?
כיצד פועל הזיכרון? מה מתרחש במוחם של מתבגרים? וגם- מסע לתוך מוחו של סכיזופרן. 

נושאי ההרצאות:
מוחם של בני התשחורת

מדוע מתבגרים פועלים לרוב בצורה רגשית? ולמה 
בני נוער נוטים יותר לקחת סיכונים? מבט מרתק על 
התהליכים ההורמונליים והעצביים המתרחשים אצל 

מתבגרים.  
מרצה: ד״ר אורי פלביץ, המחלקה למדעי החיים, 

האוניברסיטה הפתוחה. 

 זיכרון ושכחה בחקר המוח
המפגש עם סביבתנו משנה את מערכת העצבים שלנו 

ואת התנהגותנו. בהרצאה זו נכיר תהליכי למידה וזיכרון, 
שיכחון למוקדם ולמאוחר ואת מחלת האלצהיימר.                                                                  

מרצה: ד״ר אילנה רוט דרעי, המחלקה לחינוך 
ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה. 

 מהבדלים מוחיים להבדלים בינאישיים
בתפקוד הרגשי

תאוריית הסגנונות הרגשיים של חוקר המוח ריצ׳י 
דייוידסון, בוחנת את הבסיס המוחי להבדלים 

בינאישיים בתפקוד רגשי. עד כמה אנחנו שולטים 
בסגנון הרגשי שלנו? ועד כמה הוא ניתן לשינוי ועיצוב?                                                                                                                             

מרצה: ד״ר נועה אלבלדה, מכון סגול לחקר למוח 
ותודעה, המרכז הבינתחומי הרצליה.

מוח נשי-מוח גברי: מסע בין כוכבי מנוגה למאדים                                                                      
האם ההבדלים האנטומיים מורפולוגיים בין המינים 

מתבטאים בהבדלים בדפוסי חשיבה והתנהגות? 
מהי השפעת הורמוני המין על דפוסי התנהגות? 

מדוע נשים כקבוצה, קולטות וערות יותר לרגשות?                                                                                                                       
מרצה: ד״ר רבקה רביד, המכון למחקר המוח, 

האקדמיה למדעים באמסטרדם.

על השיגעון
 מדוע הלוקים בסכיזופרניה נתפסים ״כמשוגעים״?

 האם זוהי הפרעה גנטית או סביבתית? מהם השינויים

המוחיים שגורמים להתפרצות מחלה זו? וכיצד ניתן לטפל בה?                                                         
 מרצה: ד״ר רביד דורון, ביה״ס למדעי ההתנהגות,

המכללה האקדמית ת״א יפו.

הכול על ״רפואה מותאמת אישית״
מהי ״רפואה מותאמת אישית״? מה ניתן לעשות? 
למי זה מתאים? וכיצד אפשר להיעזר בה? האם 

אפשר לשכפל איברים? האם ניתן לגדל נוירונים? 
האם מחלות נפשיות מושפעות מהסביבה שלנו?                                                                                                                      

מרצה: ד״ר רעות מטר, המכון הגנטי ע״ש רפאל רקנאטי, 
מרכז רפואי רבין.

הבסיס המוחי של אינטליגנציה ויצירתיות                                                                        
האם אפשר למקם את האינטליגנציה באזורים 

מסוימים במוח? כיצד שונה מוחם של אנשים בעלי 
אינטליגנציה גבוהה מזה של אנשים ״רגילים״? 

וכיצד נראה תהליך פתרון בעיות יצירתי במוח?                                                                                                                        
מרצה: עמית אברון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, 

האוניברסיטה הפתוחה.

פתרון אחד למחלות רבות
לאחרונה התגלה שלתאים בגוף ובמוח יש ערוץ תקשורת 

זה עם זה, באמצעות הפרשת כדוריות בשם ״אקסוזומים״, 
המכילים אינפורמציה גנטית. האם יתכן שאקסוזומים 

יהיו הבסיס לטיפול במחלות השונות של המוח?                                                                                                
מרצה: ניסים פרץ, ביה״ס סגול למדעי המוח, אוניברסיטת ת״א.

זמן אשכול גלילות

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 19:00-20:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,20.12.17 ,6.12.17 ,22.11.17 ,8.11.17

14.2.18 ,31.1.18 ,24.1.18 ,10.1.18
)מספר קורס: 38532(

מדע
מרכז 

 הסדרה:
ד״ר רביד 

דורון

סדרה חדשה! 39 | חקר המוח
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המעגל-החוג החברתי של זמן אשכול      ממשיכים את ההצלחה - שנה שלישית

פירוט המפגשים:
מפגש ראשון: "השביל הזה ממשיך מכאן" 

טיול היכרות חוויתי באזור בארותיים שבנגב.   
מנחים: ענת נוה ואודי מילוא.

נפתח בארוחת בוקר בחורשת בארותיים. נמשיך ונבקר 
ביישוב הקהילתי עזוז, בגלריות אומנים ובמחלבת 

גבינות צאן ונכיר את חברינו החדשים. נמשיך לגבעת 
 הכתובות, ציורי סלע קדומים, נתבונן על המקור הקדמוני

ועל שורשינו שלנו. נסיים בהליכה בין "חמוקי ניצנה".

מפגש שני: "מעגל הקשבה" 
מנחים: דסי אורגד וענת נוה.

 מעגל שבו חברי הקבוצה מוזמנים לספר סיפור.
מעגל ההקשבה מאפשר לנו לתרגל ולפתח הקשבה 
עמוקה, לסובב אותנו ולעולמנו הפנימי ולהתחבר 

למקום בסיסי באנושיות שלנו.

מפגש שלישי: טיול במדבר יהודה 
מנחים: ענת נוה ואודי מילוא.

נטייל בנופים המרהיבים בהר סדום. הכוחות שבתוכנו, 
העומדים בפני הלחצים המופעלים עלינו בחיי היום יום, 
יהיו הנושא המרכזי בטיול. את מסלול ההליכה נתחיל 

בנקיק לבנבן, נטפס לשפתו של צוק גבוה בנקודת 
תצפית מרהיבה על נופיו של דרום ים המלח.

מפגש רביעי: "אני עומדת במעגל ומביטה סביבי" 
מנחים: ענת נוה ואודי מילוא. 

נמשיך ונעמיק את ההיכרות בין כל חברי המעגל, 
חדשים וותיקים, במשחקי היכרות, תרגילים מעוררי עניין 
בזוגות, בקבוצות ובמליאה. אלה יסייעו לנו להכיר טוב 

יותר את חברי המעגל שאיתם נלך במסלולים היפים 
ובמפגשים בטבע.

מפגש חמישי: טיול לשדה בוקר
מנחים: ענת נוה ואודי מילוא.

נפתח את היום בקבלת השראה מביקור באחוזת הקבר 
של פולה ודוד בן גוריון ובתצפית על מצוק הצינים. 

נלך מבור חווארים דרך מסלול יפהפה בנחל חווארים. 
הנושא שלנו בטיול זה יהיה ניצול מירבי של משאבים 

מועטים והסתגלות לתנאים קשים. נמשיך בהליכה 
בערוץ המרכזי היפייפה בפיתולי הנחל עד הכביש לעין 

עבדת.

מפגש שישי: טיול לכרמל
מנחים: ענת נוה ואודי מילוא.

נטייל במורד נחל אורן. בקטע זה של הנחל, בינות 
לעין אלון ועין אורן, זורמים מים כל השנה. מסביבנו 
צמחיית הכרמל ופריחה מרהיבה של תחילת האביב. 
משם ניסע לגשר התלוי המרהיב ביופיו בנשר ואותו 

נחצה. ההליכה על הגשר חווייתית ומרגשת ומסמלת את 
המעבר בין איך אנחנו מרגישים היום )מצוי( לבין איך 

היינו רוצים להרגיש )רצוי(. 

מפגש שביעי: טיול לגליל התחתון 
מנחים: ענת נוה ואודי מילוא.

נחזה בלבלוב ופריחה בנחל צלמון. לאחר תצפיות על 
האזור, נרד לאפיקו של נחל צלמון. נפגוש את טחנת 
הקמח העתיקה ששימשה בעבר את תושבי האזור 
ונתענג על הפריחה והלבלוב שקיימים בחיינו שלנו.

מפגש שמיני: "שני חברים יצאו לדרך" 
מנחה: ענת נוה.

המפגש יתמקד במערכות היחסים השונות בחיינו. יהיה 
זה מפגש של סיפורים. נספר את סיפורנו באופן שונה 
ונשמע את סיפורם של חברינו במעגל. נבחין בדמיון 

ובשונה בין סיפורנו לזה של האחרים ונעמיק את 
החיבורים בינינו.

לאור ההצלחה הגדולה של שני המחזורים הראשונים, "זמן אשכול" שמח להזמין אתכם              להצטרף ל"מעגל" - החוג החברתי בו נפגשים עם אנשים חדשים ונהנים מטיולים
ופעילויות בטבע. אנו מזמינים חברים           חדשים להצטרף למעגל החברתי.

מנחי החוג: ענת נוה, המאמנת שלנו, שתלווה אותנו במפגש עם אנשים חדשים למסע היכרות עם עצמנו.               אודי מילוא, איש ידיעת הארץ והטיולים, שיספר את סיפור השביל שנלך בו. 
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מפגש תשיעי: טיול לגליל העליון
מנחים: ענת נוה ואודי מילוא.

הנושא שלנו הפעם הוא הפסגות בחיינו. לשם כך נצפין 
עד לפסגתו של הר מירון. נלך ב״שביל הפסגה״, המקיף 
את פסגת הר מירון. לאחר שנקיף את פסגת ההר, נרד 
ב"שביל ההר" בצל האלונים עד לחורבת חממה שליד 

בית ספר שדה הר מירון.

מפגש עשירי: "ולפעמים החגיגה נגמרת" 
 במפגש הסיכום נציג את הדרך שעברנו במעגל.

דרך תרגילים בקבוצות קטנות, נתבונן אחורה על 
מפגשי המעגל לאורך השנה, החברים שהכרנו והתובנות 

שאספנו. נסיים בקומזיץ סביב המדורה עם קפה, 
אבטיח קר ואקורדיון.

 המפגש יתקיים ביום שישי ה- 8.9.17
 בין השעות 10:00-11:30

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
)מספר קורס: 38540(

הזמנה למפגש השקה לתוכנית "המעגל"
לשנת 2018-2017

ביום שישי ה-8.9.2017, ניפגש בסינמה סיטי, כדי להציג בפניכם את תכנית "המעגל" הממשיכה שנה שלישית 
בהצלחה גדולה. 

 נפגוש את מנחי החוג, ענת נוה- המאמנת שלנו ואודי מילוא- איש ידיעת הארץ והטיולים.
נצפה בתמונות וחוויות מצולמות מטיולי "המעגל" הקודמים. 

נשמע על התוכנית החדשה של "המעגל", על יעדי הטיולים הצפויים, על המסלולים ועל המפגשים בחיק הטבע 
 ובסינמה סיטי, ונערוך היכרות קלילה וקצרה על מנת שתוכלו להתרשם מהחברים שיחלקו איתכם את המעגל

בשנה הקרובה.
מפגש ההשקה אינו כרוך בעלות.

מצפים לפגוש אתכם.

לאור ההצלחה הגדולה של שני המחזורים הראשונים, "זמן אשכול" שמח להזמין אתכם              להצטרף ל"מעגל" - החוג החברתי בו נפגשים עם אנשים חדשים ונהנים מטיולים
ופעילויות בטבע. אנו מזמינים חברים           חדשים להצטרף למעגל החברתי.

מנחי החוג: ענת נוה, המאמנת שלנו, שתלווה אותנו במפגש עם אנשים חדשים למסע היכרות עם עצמנו.               אודי מילוא, איש ידיעת הארץ והטיולים, שיספר את סיפור השביל שנלך בו. 

 הסדרה כוללת עשרה מפגשים בימי שישי
בתאריכים הבאים:

,29.12.17  ,8.12.17  ,24.11.17  ,10.11.17 
,23.3.18  ,9.3.18  ,9.2.18  ,19.1.18 

10.5.18  ,13.4.18
הסיורים שיתקיימו בתאריכים המסומנים בצהוב, יתקיימו 

 בין השעות 7:00-17:00.
 למעט במפגש האחרון שיתקיים ביום חמישי ה- 10.5.18

בין השעות 18:00-22:00.
יש להצטייד במים, בארוחת בוקר וצהריים ולהגיע עם 

נעליים נוחות וכובע.

יתר הפעילויות תתקיימנה בסינמה סיטי ובחיק הטבע 
באזור תל אביב, בין השעות 10:00-13:00

)מספר קורס: 38533(

מדריך:
אודי מילוא

מדריכה:
ענת נוה



 איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, מרצה וכתבת, תיקח אותנו למסע מרתק לסקוטלנד,
למדינה השוכנת בין האוקיינוס הצפוני לאוקיינוס האטלנטי. בין התיישבות הקלטים לפלישות הויקינגים, ממורדות 
ההיילנדס אל מעמקי הלוכים, בין שדות המרעה והמסורת אל המלכים המודרניים בניסיונות ההתנתקות מאנגליה, 
מהבירה היפהפייה אדינבורו אל ההרים הגבוהים, לטירות, המפלצות ומזקקות ויסקי. נבין מדוע שונים הסקוטים 

מהאנגלים ואיך תורם האוויר הצלול לטעם הוויסקי הסקוטי, מה לובש הגבר הסקוטי מתחת לחצאית ואיך מנגנים 
בחמת חלילים. 

ילוו את המסע, גבריאלה לואיס עם שי טוחנר וחברים בשירי עם ומנגינות מסקוטלנד.
האנסמבל: 

גבריאלה לואיס - שירה. 
שי טוחנר - גיטרה, מפוחית.

יונתן מילר - כינור, מנדולינה שירה. 
יונתן בר רשי - כלי הקשה. 

 הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים
של המטבח הסקוטי.

לטעום מכל הטוב שבעולם

ברזיל ארץ הסמבה

“זמן אשכול״ מזמין אתכם לקחת חלק במופעים חווייתיים אותנטיים מרהיבים, המעלים 
בסיפור, במוסיקה ובמחול את התרבויות הקסומות של מדינות שונות בעולם. 

כל אירוע כולל ארוחה, בה יוגשו מבחר מאכלים התואמים את נושא הערב.

ד״ר אופיר יעקבסון, חוקר תרבויות, דתות ומיתוסים קדומים, מרצה ומדריך טיולים, ייקח אותנו למסע בברזיל, 
המדינה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית, השונה מכל שכנותיה בהיותה שריד של האימפריה הפורטוגלית ודוברת 

שפה זו. נכיר את הנופים המגוונים - מיערות העד של האמזונס דרך ערי ענק ושמורות טבע וחופים. זוהי מדינה 
תוססת במיוחד מבחינת נופה האנושי, שהוא תערובת יוצאת דופן של אינדיאנים לבנים ואפריקאים. נכיר את 

האנשים, הפאבלות, הריקודים, הכדורגל וכמובן את החגיגה הגדולה בעולם - הקרנבל.
ילוו את המסע, הזמרת נועה פלד ואורי ברכה ולהקתו בשירים ממיטב הפולקלור הברזילאי. 

האנסמבל:
נועה פלד - שירה. 

אורי ברכה - ניהול מוסיקלי שירה וגיטרה. 
אורן שגיא - בס. 

גונן רוזנברג - כלי הקשה. 
רוסטיק לרמן - חליל וקלידים. 

 הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים
של המטבח הברזילאי.
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42 | מופעים

סקוטלנד: כבשים שיכורות מוויסקי

 האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום שלישי ה- 5.12.17 בשעה 20:00

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.  
)מספר אירוע: 38534(

 האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום שלישי ה- 23.1.18 בשעה 20:00 

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.  
)מספר אירוע: 38535(
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שישי בכיף
אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו לפתוח את הראש לתובנות חדשות.

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית - מפגש מרתק עם פרופ׳ יורם יובל, שייקח אותנו למסע מעניין וחווייתי במיוחד, 
בו נערוך היכרות עם המוח הגברי והמוח הנשי. נלמד כיצד ניתן לעזור לשניהם לחיות יחד בשלום - 

ואפילו לאהוב את זה.

״המוח שלו, המוח שלה: איך יוצאים מזה?״
עם פרופ׳ יורם יובל

 
לאור ההבדלים בין המוח של נשים וגברים, זוגיות מאושרת היא אתגר עצום. מדוע היא זוכרת את 
כל מה שנאמר בריב מלפני שבועיים, שאת קיומו הוא מזמן שכח? איך המוח קשור לזוגיות שלנו? 

ומדוע נשים וגברים רוצים דברים שונים? 
מסע חד-פעמי אל סודות המוח האנושי, מפי פרופ׳ יורם יובל, שהתמחה בחקר התכונות והתגובות 

של נשים מול גברים וגברים מול נשים.

״הרצאה מרתקת ומלאת תובנות לחיים שאסור להחמיץ״.
״יצאנו בהרגשה שזו אחת ההרצאות המשכילות ביותר בה נכחנו״.

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 1.12.17
 בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
)מספר אירוע: 38536(

 מרצה:
 פרופ׳

יורם יובל
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שישי בכיף
אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו לפתוח את הראש לתובנות חדשות.

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית - מפגש מרתק, עם ד״ר רפי קישון, בנו הבכור של אפרים קישון בבוקר חד פעמי – 

מצחיק, מרגש ומעניין, על חייו  ועל  יצירתו  של אפרים קישון – גדול יוצרי ההומור בישראל המסופר 
בהומור קישוני אינטליגנטי.

אפרים קישון - ההומור, הבידור, החיים והסרטים
המופע של ד״ר רפי קישון

בוקר של הומור קישוני מצחיק במיוחד, מרגש ומעניין, על חייו ועל יצירתו של אפרים קישון, גדול 
יוצרי ההומור בישראל - מסופר בהומור קישוני אינטליגנטי על ידי בנו הבכור - ד״ר רפי קישון, 

בשילוב קטעים נהדרים ומצחיקים מסרטיו הידועים.
ההופעה של ד״ר רפי קישון, שמתגלה כסטנדאפיסט מוכשר, המפליא לספר את קורות חייו 

המרתקים של אביו, זכתה לשבחים בכל רחבי הארץ וגם בניו-יורק, מינכן ווינה.
 מדברי הביקורת:

״הקהל לא מפסיק לצחוק ולהתרגש, וקטעי הסרטים הנפלאים של קישון מביאים אותו לשיא של 
בידור והנאה״.

״זו הייתה שעה וחצי שעברה כמו חמש דקות. מרתק!״ 
 ״מבריק, מדהים,  לכו לראות , כשתצאו תגידו וואוו״. 

״מעניין, זורם, אינטליגנטי, מרגש, מצחיק ומהנה״.

מרצה:
ד״ר רפי 

קישון

 האירוע יתקיים ביום שישי ה- 5.1.18
 בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
)מספר אירוע: 38537(
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שישי בכיף

״מפגש מטלטל חיובית. מעיר ומאיר. אחרי מפגש כזה נושמים 
יותר טוב ומקבלים כוח לדחוף את מה שחשוב לך.״

 מרצה:
ערן שחר

אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו לקבל זריקת אנרגיה לחיים!
נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד קל ומפנק.

 ולמנה העיקרית - מפגש עם ערן שחר המכונה ״דוקטור התלהבות״
חוקר ומרצה מוביל, על מצב רוח, אנרגטיות, כוח חיים והתלהבות של בני אדם.

מופע של צחוק, מדע וטיפים תאכלס לחיים
 ״זריקת אנרגיה לחיים״,

עם ערן שחר ״דוקטור התלהבות״
 איך לקום טוב יותר בבוקר? מה שווה לעשות? טיפים על אנרגטיות מ-6 בבוקר ועד 12 בלילה.

הערת חושים לחוויות חיים חזקות יותר, ושיטות חיבוק מתקדמות... נשימה דור 3 ודור 4 ושימוש 
מדליק במוזיקה כדי לקבל כוח. דרכים כדי להתעצבן פחות ולהצליח יותר. להכיל את כלתך, גיסתך 

 וכל השאר. טריקים נגד מצב רוח לא טוב ודיכאון, וגישת חיים שמחליקה יותר תקלות ועניינים.
דרכים לעודד אחד את השני, ומשמעות בחיים – איך מייצרים אותה ביום יום? ערן יארח בהרצאתו 

את רותי ליבנת, שתלהיב אותנו בנושא החיבור המשפחתי של הורים וילדים בכל גיל שמגבש משפחה!

צוחקים. שומעים מוזיקה מקפיצה. מקבלים מדע מעניין, ולוקחים טיפים ליישום בבית.  
ערן שחר, הוא חוקר של המילה התלהבות ומחבר הספר ״לנשום עמוק״. 

 האירוע יתקיים ביום שישי ה- 19.1.18
 בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
)מספר אירוע  38538(
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שישי ישראלי
אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, ולחגוג ״קבלת שבת לנשמה״.

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית – אירוע נוסטלגי ומרתק, המספר את תולדות מדינת ישראל בסיפורים ובשירים 

היפים ביותר שחוברו עד היום. זהו המופע הראשון בסדרת אירועים לקראת חגיגות 70 שנה למדינה.       

״שיעור מולדת״ 
מופע לחגיגות 70 שנה למדינה 

מצעד מרהיב של השירים והסיפורים המלווים את תולדות המדינה. נספר את הסיפורים המרתקים 
שמאחורי השירים. למשל, מי הם ״ציוניוני הדרך״? מי כתב את התפילה הידועה ״אנא  אלי״ שאותו 
הלחינה ושרה שולי נתן? מיהו האבא  ב״שירו של אבא״? איך נולד השיר ״שחקי שחקי״? איך בחרה 

נעמי שמר בשולי נתן לשיר את ״ירושלים של זהב״? ונשמע סיפורים ממקור ראשון על שירים כמו ״מי 
האיש״, ״מה יפים הלילות בכנען״, ״רכב אש״, ״ארצנו הקטנטונת״, וגם - מחרוזת של שירים רוסיים 

שחוברו להם מילים עבריות. 
משתתפים:

שירה ונגינה – שולי נתן 
הנחייה וסיפורים – יורם רותם, גלי צה״ל 

הפקת האירוע: בלהה גזית, מפיקת אירועי עניין ותרבות.

 האירוע יתקיים ביום שישי  ה- 9.2.18
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
)מספר אירוע: 38539(

״מפגש נוסטלגי ומרגש, שמחזיר את הצופים בו לימים אליהם 
כולנו מתגעגעים״.

״תרבות ישראלית במיטבה״.



 אוונגרד צרפתי: האמנים
מרצה: אור-לי אלדובי, )M.A( חוקרת, מרצה בכירה בנושאי אמנות ותרבות.    שיצרו את אמנות המאה ה-20

בעליות הגג הטחובות של המונמארטר, בבתי הקפה של הרובע הלטיני או ב״סלון הדחויים״- 
שם עיצבו האמנים את פניה של אמנות המחר. למה דווקא בצרפת נולדו הסגנונות שהולידו 

את אמנות המאה ה-20?  
נושאי ההרצאות:

הגיבן מנוטרדם: לידתו של סגנון
סוחרים, אצילים, אבירים ובעלי מלאכה, היו המתווכים 

של שני הסגנונות שהיו הפאן אירופאים הראשונים 
מאז ימי האימפריה הרומית. כנסיות האבן החשוכות 

והמסיביות של סגנון הרומנסק הוחלפו בגותיקה 
האלגנטית של יצירות אדריכליות בנויות מאור ותחרה.

הצרפתיות: ממדאם דה פומפדור לקרלה ברוני 
דיאן דה פואטייה, מאדם דה פומפדור, גבריאל 

 ד׳אסטרה ועוד, היו פילגשים של מלכי צרפת.
הן נוכחות ומשפיעות על אמנות התקופה. איך פרצה 
המהפכה הצרפתית מהזווית הנשית? מי היו הנשים 

החזקות בחצר המלוכה הצרפתית? ואיך הן באו לידי 
ביטוי באמנות? 

ניאוקלסיקה: מקדשים יווניים של בטון ופלדה 
על רקע תנועת ההשכלה והמהפכה הצרפתית, כתגובת 

רקע לסגנון הרוקוקו המצועצע, נולד הסגנון הניאוקלסי. 
עם החומרים החדשים של המהפכה התעשייתית, 

נעשה ניסיון לחזרה אל ערכי האמנות הקלאסית ברוח 
הרעיונות המודרניים.

אמנות וקברטים: התנועה האימפרסיוניסטית
מועדונים, חיי לילה, אמנות משגשגת, בורגנות נהנתנית 

ורצון ״לטרוף״ את העולם. זאת הייתה התקופה 
שנקראת ״התקופה היפה״. היה זה, תור הזהב של בתי 

הקפה, הקברטים וכמובן הציירים מונה, רנואר, דגה 
ואחרים, יוצרי התנועה האימפרסיוניסטית.

שני ענקים: מרודן לג׳קומטי
גישתו המהפכנית של רודן לעירום, הביאה להאשמה כי 

הוא יוצק על פי מודל חי. הוא העמיד למבחן את מעמדו 
כפסל בהזדהותו עם הדימוי ההרואי של ענקי הרנסנס. 

ג׳קומטי נודע בעיקר בזכות פסליו המתארים דמויות 
בודדות. הוא בין האמנים יוצאי הדופן, שביטא את הלך 

רוחו של האדם במאה העשרים.

לידת המודרניזם: מאטיס פיקאסו ומרסל דושן
פריז של תחילת המאה ה-20 הייתה מרקחה תוססת 

של קבוצות אמנים עם סגנונות שונים. רוב הזרמים 
זכו לקיתונות של ביקורת: הפוביסטים, הקוביסטים, 

הסוריאליסטים הדאדא ועוד. מה היו המניפסטים 
 הגדולים של תנועות אלו? ואיך נכנסה ה״משתנה״ 

כפסל למוזיאון?

״אסכולת פאריז״: מודליאני, חיים סוטין ומארק שאגאל
מספרם של הציירים היהודים שחיו ועבדו בפריז מאז שנת 

1910 גדול יותר מאשר מספרם בכל מקום אחר בעולם. 
אמנים כמו מודליאני, סוטין ושאגל נמשכו לאווירת 

החופש של עיר האורות, שהולידה תפיסה חדשה באמנות. 

פריז: אקטואלית מתמיד
פריז היא בעלת ארכיטקטורה מרשימה ומפוארת, המעידה 
על היסטוריה מרובת שנים. בשנים האחרונות יודעת העיר 

שוב תנופת בנייה חסרת תקדים, עם כל ״השמות הגדולים״ 
של עולם האדריכלות. איך מעצבים את עיר המחר?

זמן אשכול כפר סבא

מרצה:47 | אמנות פלסטית
אור-לי 
אלדובי

אמנות

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.17 ,29.11.17 ,15.11.17 ,8.11.17

7.2.18 ,24.1.18 ,10.1.18 ,27.12.17
)מספר קורס: 38301(

סדרה ייחודית של סיורים 
מודרכים לחובבי האומנות

ניתן למצוא בעמוד 102 בחוברת זו



מועדון ״טרום בכורה בקולנוע״ של ״זמן אשכול״
בסינמה סיטי-כפר סבא 

 במסגרת הקורס יבחרו מומחי הקולנוע של הסינמה סיטי, סרטי איכות טרם יציאתם לבתי הקולנוע.
את הסרטים הנבחרים נציג בפניכם בליווי הרצאה מקדימה בת 45 דקות, מפי מרצים מומחים מתחומים שונים, 
בהתאם לנושא הסרט הנבחר. ההרצאה תאיר את הנושא באור חדש ולא מוכר, דבר שיעצים את חוויית הצפייה. 

כל מה שייוותר לכם לעשות הוא להגיע, לקבל פופקורן ושתייה )איך אפשר בלי(, להתרווח על הכורסא וליהנות.

הסדרה כוללת שמונה מפגשים, שיתקיימו בסינמה סיטי- כפר סבא.
כל מפגש כולל הרצאה מקדימה על נושא הסרט בת 45 דקות ואת הקרנת הסרט.

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

חדש!
 מועדון טרום בכורה
עם אפשרות בחירה

 רישום לסמסטר
)ארבעה מפגשים ראשונים(

 או
 רישום שנתי

)לכל שמונת המפגשים(

48 | קולנוע

זמן אשכול כפר סבא

הקורס יתקיים בימי חמישי
החל מהשעה 19:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,8.2.18 ,11.1.18 ,7.12.17 ,16.11.17

14.6.18 ,17.5.18 ,12.4.18 ,8.3.18
)מספר קורס: 38302(

“אין ספק שהסרטים שמומחי הסינמה סיטי בוחרים, בצירוף 
המרצים המובילים של “זמן אשכול״ וחוויית הצפייה באולמות 

הסינמה סיטי-עושים את ההבדל והופכים את המפגשים 
לחוויה ייחודית שלא קיימת באף מקום אחר״

אמנות



מודיעין ״מחוץ לקופסא״ 
הסיפורים החסויים של המודיעין הישראלי

 מרצה: סא״ל במיל׳ גדעון מיטשניק, לשעבר רע״ן ההיסטוריה והמורשת באמ״ן,
ס׳ הרמ״ח להיסטוריה בצה״ל ועוזר לענייני מודיעין לשלושה שרי ביטחון.

סדרת הרצאות מרתקת על המודיעין הישראלי ואבני דרך מרכזיות בהתפתחותו, ועל אישים 
ופרשיות מרכזיות שהשפיעו עליו. בין השאר נחשוף פרטים חסויים על המודיעין במלחמות 
ובמבצעים מיוחדים, המאבק בארגוני הטרור ומבט אל הסייבר ואתגרי העתיד. ההרצאות יפתחו 
צוהר לעולם המודיעין מזווית שלא הכרתם, וישולבו בהן אנשי מודיעין, מצגות וקטעי סרטים.

נושאי ההרצאות:
המודיעין מא׳ ועד ת׳

היכרות ראשונה עם עולם המודיעין, קהילת המודיעין 
הישראלית ומושגי יסוד- מהמרגלים הראשונים בתנ״ך 
עד לסיגינט, היומינט, ההונאה והויזינט, מודיעין השדה 

ואתגרי הסייבר. מפגש מקיף ומאלף והצגת מבנה 
קהילת המודיעין ותחומי האחריות.

מ״עסק הביש״ ועד ל״מבצע להבה״ 
 כיצד ומדוע הפך ״מבצע סוזנה״ ל״עסק הביש״?

על ״גיבוריה״ וקורבנותיה. ״מבצע ירקון״, מבצע הסיכול 
הממוקד הראשון, מבצע ״להבה״ והעלאת יהודים 

לישראל. כן נעסוק ב״צל כבד״ ביחסי אמ״ן- מוסד 
בתקופת איסר הראל כראש המוסד. 

מאלי כהן דרך ״המרגל על הסוס״ 
מבצעי המוסד בשנות ה-60: הסיפור המלא שעדיין לא 

סופר במלואו על אלי כהן. דרך גיוסו, סיפור הפעלתו 
ומדוע התגלה ונפל. וגם- הפעלת ״המרגל על הסוס״ 

בקהיר והמבצע המזהיר לחטיפת המיג העיראקי ב-1966.

מבצע ״מוקד״ ומלחמת ששת הימים
ה-5 ביוני נקבע כיום חיל המודיעין, לאור הישגיו 
במלחמה. אלא שהיו גם כשלים בדרך למלחמה. 
על ההכנות למבצע ״מוקד״ שארכו שנים, הכשל 

בהערכת הכוונות, המודיעין שלא הגיע לצנחנים בגבעת 
התחמושת ובניית מערכי האיסוף לאחר המלחמה.

״חטא היוהרה״ של מלחמת יום הכיפורים 
מדוע וכיצד כשל המודיעין במלחמת יום הכיפורים? מה 

קרה שם לאנשים המבריקים בצמרת אמ״ן? האם רק 
אלי זעירא אשם בכישלון הגדול? ומעל הכול: המודיעין 

אמנם כשל, אך לא רק הוא.

השמיים אינם הגבול
זרקור על המבצעים המשותפים עם חיל האוויר: ממבצע 
״ירקון״ ב-1955, חטיפת המכ״ם המצרי ב-1965 ״מבצע 

יונתן״, ״מבצע אופרה״ ורבים אחרים.

״בוא אלינו לים״ 
המודיעין וחיל הים: ממבצע ״סנונית״ ו״ירקון״ בשנות 

ה-50, הצלחות וכישלונות במאבק בטרור, ״אביב נעורים״, 
פיגוע כביש החוף, מבצע ״דרך הנץ״ )אפריל 1985( והטבעת 

ה״אטבירוס״. וגם - מבצע ״תגלית״: חיסול אבו ג׳יאהד- 
1985 לכידת הקארין אי- )2000( ואחרים.

המודיעין והמאבק בטרור
מחיסול יחיא עיאש, דרך הסיכולים הממוקדים של ראשי 

החמאס והמאבק במנהרות, עד ״צוק איתן״. המודיעין 
בשירות המלחמה על התודעה: מתי הבינו בקהילת 

המודיעין את חשיבות המודיעין להסברה?  

זמן אשכול כפר סבא

מרצה:49 | מודיעין
גדעון

מיטשניק

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 19:00-20:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,20.12.17 ,6.12.17 ,22.11.17 ,8.11.17

7.2.18 ,31.1.18 ,17.1.18 ,3.1.18
)מספר קורס: 38303(

מדינה
וחברה



תורת המשחקים ככלי רב עוצמה 
לחיים טובים יותר

מרצה: ד״ר קרן אור-חן, אוניברסיטת חיפה.
״תורת המשחקים״ לוקחת תורה כלכלית מתמטית מסובכת ומורכבת, ומפשטת אותה כדי 

להשתמש בעקרונותיה בחיי היומיום. עולם הפסיכולוגיה החיובית, שואף להגיע לאיכות חיים 
טובה ומאוזנת, הגורמת סיפוק. השימוש בתורת המשחקים, מציג הדרכה וכלים לחשיבה 

אסטרטגית ודרך מוכחת לעיצוב החיים כמשחק מענג, מוצלח ורב תועלת.
נושאי ההרצאות:

משחק החיים
נקודת מבט משותפת על הפסיכולוגיה של המשחק 

והפילוסופיה של המדע. האם באמת הכול זה רק 
משחק? מהם מרכיביו? מה עוצר אותנו מלשחק? והאם 

ניתן לדעת איך הוא ייגמר?

החלטות זה לא רק משחק
היכרות מרתקת עם ההטיות הרבות באופן קבלת 

ההחלטות שלנו, והכרעה חד משמעית בשאלה הגדולה: 
האם עדיף להיות רציונאלי או אמוציונאלי?

מפסיקים לשחק לבד
איך משחקים עם אנשים נוספים? מתי כדאי לשתף 

פעולה ומתי לא? איך מתגברים על המתח הנצחי בין 
תחרות לבין שיתוף פעולה? ואיך מתמודדים עם סטירות 
לחי במשחק? בסטירה חזרה או בהפניית הלחי השנייה?

שם המשחק: תקשורת בינאישית
מהם הפתרונות שנותנת תורת המשחקים לכללים 
שמכוננים תקשורת בינאישית בריאה? ואיך אפשר 

לעבור בקלות מדיאלוג פשוט - ועד התנהלות במו״מ?

לקבוע את כללי המשחק
מהו האופן שבו אנחנו יכולים לבנות משחק שישרת 

את צרכינו? הרעיון של תכנון מנגנוני משחק הוא תחום 
פורץ דרך, המאפשר לנו ללמוד דרכים חדשות ויצירתיות 

להתמודד עם בעיות, שכיום נדמות כקשות לפתרון. 

הסודות הצפונים של תורת המשחקים
היכרות מעמיקה עם אחד ממנגנוני המשחק היעילים 
ביותר בעידן זה- crowd-sourcing, ובעברית - איך 

לרתום אחרים לטובת ביצוע המשימות שלך?

מחייכים בסוף המשחק
מדריך מעשי להתמודדות עם חרטות ואכזבות. איך 

להתמודד עם רגשות שליליים? וכיצד ניתן לרתום אותם, 
כדי לחיות חיים מחויכים יותר ולתעל את עצמנו למקומות 

חיוביים יותר?

״תורת המשחקים״ בחוג המשפחה, העבודה והפנאי 
״תורת המשחקים״ יכולה לתרום רבות גם בפתרון 

בעיות בכל תחום בחיינו: איך מיישמים אותה במקומות 
הכואבים והרגישים ביותר? איך הופכים סיטואציות קשות 

להזדמנויות טובות?  ובעיקר– איך ממשיכים להתפתח 
ולבנות לעצמנו חיים עם רווחה משמעותית ותחושת 

אושר?

זמן אשכול כפר סבא

מרצה:50 | תורת המשחקים
 ד״ר קרן
אור-חן

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 19:00-20:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,25.12.17 ,11.12.17 ,27.11.17 ,13.11.17

12.2.18 ,29.1.18 ,15.1.18 ,8.1.18
)מספר קורס: 38304(

מדעי
החברה



סוד הזיכרון המצוין
מרצים: ערן כץ, שיאן גינס בזיכרון, מרצה בינלאומי, עורך ומנחה סדנאות בתחום פיתוח הזיכרון והאינטליגנציה.

מחבר רבי המכר ״סוד הזיכרון המצוין״, סוד המוח היהודי״ ו-״חמש מתנות למוח״.
אהוד שפירא, מנכ״ל רי-מיינד, המרכז לזיכרון וקוגניציה.

דמיינו שהייתם יכולים לזכור כל מה שרציתם, או לחילופין – למחוק זיכרונות לא רצויים 
ומידע לא נחוץ מהמוח. מדוע אנחנו טועים ואיך אנחנו יכולים לקבל החלטה נכונה תוך 
שתי דקות? איך אפשר למחוק זיכרונות לא רצויים מהמוח? מדוע מפחיד אותנו ללמוד 

שפות? ואיך אפשר ללמוד במהירות וביעילות שפה חדשה?
נושאי ההרצאות:

 עקרונות ושיטות לפיתוח זיכרון מצוין
עקרונות פשוטים, שיאפשרו לנו להפוך זיכרון רגיל 

לזיכרון מוצלח. וגם - טכניקות יעילות לזכור בקלות 
רשימות, מטלות יומיות, היכן הנחנו את המפתחות 

וכמויות של מידע.
מרצה: ערן כץ.

קוגניציה, זיכרון והקשר ביניהם                                                                           
מהי קוגניציה? מהם כישורים קוגניטיביים? במפגש זה 
״נחדד את המוח״ ונתנסה במגוון משימות מאתגרות, 

שיעזרו לנו להבין למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו 
מדברים על קשב וזיכרון. 

מרצה: אהוד שפירא.

הכול על הגמישות של המוח
נלמד על עולם הזיכרון באופן חוויתי ונתרגל מגוון 

משימות משעשעות, שדרכן נחשף לעוד חלקים מרתקים 
בתחום. מתי קשה לנו להיזכר ולמה? כיצד נבחין אילו 

שינויים בזיכרון הם תקינים ואילו הם פתולוגיים? 
מרצה: אהוד שפירא.

על כעס, סליחה וזיכרון
מהו כעס ומהו עלבון? וכיצד הם פועלים כחסם ליכולת 
הזיכרון של האדם? האם בקשת סליחה היא חולשה או 

חוזק? והאם הסליחה יכולה להשפיע על הזיכרון?
מרצה: אהוד שפירא.

 שמות, פנים ומספרים
״שיטת פינוקיו״, ״טכניקת נפוליאון״ ועוד שיטות 

לזכירת שמות ופנים של אנשים. וגם - איך 
לזכור מספרים, תאריכים ונתונים פיננסים?                                                                          

מרצה: ערן כץ.

זיכרון אישי וזיכרון קולקטיבי
מפגש מיוחד עם מספר סוגי זיכרון בקטגוריית העל של 

הזיכרון הקולקטיבי. מהו זיכרון פופולארי, זיכרון היסטורי 
ועוד? כיצד משפיע הזמן החולף על הזיכרון שלנו? מהם 

ההבדלים בזיכרון של הממסד, האקדמיה והאנשים 
הפרטיים?

מרצה: אהוד שפירא.
 ללמוד שפה במהירות. לזכור מילים לצמיתות

מי הם הפוליגלוטים )דוברי שפות מרובות( ומה סוד 
הצלחתם? מה הקשר בין כישרון מוזיקלי לסינית? הרצאה 
מרתקת, שתלמד אותנו מגוון טכניקות ללמוד שפה חדשה. 

וגם – איך זוכרים בקלות מילים לועזיות? 
מרצה: ערן כץ.

שיעור מעשי באימון קוגניטיבי
מהו אימון קוגניטיבי? הפעם נקבל כלים, שיטות וטכניקות 
לשיפור היכולות הקוגניטיביות בכלל, והזיכרון והקשב בפרט. 

כמו כן נלמד על אורח חיים נכון ובריא לשיפור הזיכרון.
מרצה: אהוד שפירא.

זמן אשכול כפר סבא

51 | פסיכולוגיה ומדע

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,11.12.17 ,4.12.17 ,20.11.17 ,6.11.17

5.2.18 ,22.1.18 ,8.1.18 ,25.12.17
)מספר קורס: 38305(

מדעי
החברה

מרצה:
ערן כץ

מרצה:
אהוד שפירא



חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום

 גיבורי תרבות ששינו
את האנושות

 מרצה: אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה.
מבקר ספרות בעיתון ״הארץ״ וב״קול ישראל״ ויוצר דוקומנטרי.

תולדות התרבות האנושית ידעו דמויות שהטביעו את חותמם על הנצח. פילוסופים שהראו 
 לנו מי אנחנו באמת, מה אנחנו יכולים לדעת, ומה אנחנו מסוגלים לרצות.

במהלך הקורס ניפגש עם שבעה גיבורי תרבות אנושיים ודב פרוותי אחד, שמכל אחד מהם 
למדנו משהו, על החיים, המוות וכל מה שביניהם.

נושאי ההרצאות:
אפלטון

לימד אותנו, שהמציאות מתחילה איפה שמשתתקים 
החושים, ולמה אהבה אפלטונית יותר שווה מכל האהבות.

רנה דקארט
לימד אותנו לשאול מי קיים, איך אפשר לגלות את 

אלוהים בלי אמונה, ולמה אלוהים בכלל לא דתי.

קהלת 
לימד אותנו למה הבל הבלים היא העסקה הכי טובה, 
ולמה ״איש באמונתו יחיה״, זה בכלל לא מה שחשבנו.

שייקספיר
לימד אותנו בשלושה מחזות )המלט, רומיאו ויוליה 

והמלך ליר( את כל מה שרצינו )ולא רצינו( לדעת על 
המצב האנושי.

זיגמונד פרויד
לימד אותנו שאושר אף פעם לא היה בתוכנית הבריאה, 

וכולנו משוגעים, סוטים, ביזארים ומסוכנים ברגע 
שמציצים לנו אל תוך הנשמה.

זמן אשכול כפר סבא

מרצה:52 | פילוסופיה
אירי ריקין

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 11:00-12:30 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי בכפר סבא. 

מועדי המפגשים:
 ,13.12.17 ,6.12.17 ,22.11.17 ,8.11.17

7.2.18 ,24.1.18 ,10.1.18 ,27.12.17
)מספר קורס: 38306(

מדעי
החברה

אלבר קאמי 
לימד אותנו מה פרוש להיות בנאדם, ולמה השאלה 

הפילוסופית היחידה היא למה לא להתאבד?

אלדוס האכסלי
לימד אותנו שעולם חדש הוא לא תמיד מופלא.

פו הדב
 לימד אותנו את הדרך היחידה אל האושר, ולמה מעט

זה המון.



 מסע מרתק אל נפש האדם
בראי הקולנוע 

מרצה: ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, בעלת M.A בחינוך.
מסע מרתק אל נפש האדם, החברה בה הוא חי והאופן שהמפגש האנושי-חברתי משפיע על 
כל אחד מאיתנו. מה קובע את הבחירות שאנו עושים בחיים? האם דרכי ההתנהגות שלנו 
פועלות בצורה אוטומטית? מה מסתתר מאחורי האחיזה באמונות ובעמדות כחלק מהגדרת 

העצמי? ומהן שיטות הטיפול המגוונות הקיימות כיום?
בחלקו השני של כל מפגש נצפה בסרט באורך מלא הקשור לנושא ההרצאה. 

נושאי ההרצאות:
הטיפול הנפשי מפרויד ועד ימינו

נפש האדם מורכבת מרבדים רבדים של צרכים, גנטיקה 
והשפעות סביבתיות. במפגש זה נכיר את התיאוריות 

הפסיכולוגיות הקלאסיות, את הדרכים הישירות 
והעקיפות להבנת מורכבות התנהגויות אנושיות.

סרט לצפייה: ״פנים לאהבה״ 

סגנון חיים ואמונה המתגשמת מאליה 
האם אנו חיים במציאות שיצרנו בעצמנו? מהו עיוורון 
חלקי סלקטיבי מתוך בחירה? איך אנחנו משפיעים על 
הסביבה הקרובה וכיצד היא משפיעה עלינו? איך סגנון 

חיינו משפיע על הבחירות שלנו?
סרט לצפייה: ״משפחת בלייה״

צמתים בתקשורת
כיצד אנו לומדים לתקשר? החל מהתינוק המחייך לשמע 

צעדי אמו וכלה באדם הבוגר המפעיל שלל טכניקות 
להעברת רצונותיו? מהי התקשורת הבינאישית? 

מהי תקשורת אסרטיבית? ומהן הטכניקות לשיפור 
התקשורת הבינאישית?

סרט לצפייה: ״גברים נשים וילדים״

מה בעצם מרגש אותנו?
מה מניע אותנו לקום בבוקר, לעבוד, ליצור קשרים 

חברתיים, להתחתן וללדת? מהם סוגי המניעים שלנו: 
הביולוגיים )רעב וצמא( והנפשיים )סקרנות ואהבה(? 
כיצד אנו שולטים בהם ובאילו מקומות הם מנהלים 

אותנו? מהו ריגוש? כיצד ניתן להתייחס לעולם הרגשות? 
ומהו ויסות רגשי?  סרט לצפייה: ״אודט של כולם״

תעלומת המשיכה הבינאישית
 מדוע אנשים מתנהגים אחרת בחברות אחרות? מהו
קוד תרבותי? מהי השפעה חברתית? כיצד נקבעת 

המשיכה הבינאישית? מהם המאפיינים שיופיעו בכל 
קבוצה שהיא? ומדוע מפרסמים מעדיפים נשים יפות 

במודעות לפרסום מכוניות?   סרט לצפייה: ״באהבה רוזי״

על זיכרון ושכחה
מה הקשר בין גיל לזיכרון? מהם הפריטים אותם אנו 

נוטים לשכוח, ומדוע? מה מאיץ שכחה ומה מגביר 
מוטיבציה לזכור? כיצד ניתן להבין את המנגנון הקרוי 

זיכרון? מהן הטכניקות לשיפור יכולת הזכירה וממה 
מושפעת השכחה?   סרט לצפייה: ״יומן חוף ברייטון״

נורמאלי או לא – זו השאלה
איך מגדירים נורמאליות? מהם מבחנים פסיכולוגים 
לאיתור מחלות נפש? מה ההבדל בין הפרעה נפשית 

למחלה נפשית? אלו סוגי התמכרויות מזמן לנו העידן 
המודרני? ואיך אפשר לבחון הכול בראי התרבות?

סרט לצפייה: ״זינוק בעליה״ 

סודו של ״הפסיכולוג הטוב״ 
היכרות מרתקת עם גישות טיפוליות: מהן שיטות הטיפול 
המקובלות לבעיות כמו מימוש עצמי, חרדה, פרידה ואבל, 

זוגיות ועוד? במפגש יוצגו ארבעה מקרים טיפוליים
שבאמצעותם נלמד על מגוון הטיפולים הקיימים.

סרט לצפייה: ״לב רחב״

זמן אשכול כפר סבא

מרצה:
ענת זפרני

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי ראשון
בין השעות 10:30-14:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,24.12.17 ,3.12.17 ,19.11.17 ,5.11.17

11.2.18 ,4.2.18 ,21.1.18 ,7.1.18
)מספר קורס: 38307(

מדעי
החברה

53 | פסיכולוגיה



מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות 
ברחבי העולם. מהתפרקות יוגוסלביה אל פאתי בגדד, מהממסד הקתולי באירלנד אל מיניות 

בקובה, מהבריטים בהודו אל המסורת בטורקיה.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
עיראק: סיפור מלחמה

מה הביא את התרבות האסלאמית להתנגשות עם 
התרבות המערבית וכיצד הולידה התנגשות זאת את 

הביטוי האלים והאכזרי מבית מדרשם של ״אלקאעידה״ 
ודאע״ש? 

מרצה: רמי סימסולו ׀ סרט לצפייה: ״צלף אמריקאי״

הודו הבריטית: עושק וקדמה
לאורך ההיסטוריה משכה תת היבשת ההודית מגוון רב 
של מבקרים וכובשים שחשקו בעושרה ונפלו בקסמיה. 
מדוע הגיעו הבריטים להודו? כיצד ביססו את שלטונם? 
ומה הקשר בין הבריטים לבין שרפת אלמנות הודיות? 

מרצה: מורן קושניר ׀ סרט לצפייה: ״לפני הגשמים״

נשים בטורקיה: בין המסורתי למודרני
המאבק על מקומן של הנשים בחברה הטורקית משקף 
את המתיחות הגואה במדינה. הצצה למעמדן המורכב 

של נשים בחברה הטורקית, שקרועה בין המסורתי 
למודרני.

מרצה: גליה פסח.

הבלקנים: מלחמת הכול בכול
מה היו הגורמים שהפכו את הבלקנים ל״חבית אבק 

השריפה של אירופה״ והובילו לפרוץ המלחמה האכזרית 
ביוגוסלביה?

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.
סרט לצפייה: ״קרקס קולומביה״

וייטנאם ואירלנד: קתוליות, מלחמה וחמלה
איך השפיעה הכנסייה הקתולית באירלנד על וייטנאם 

שנים? ומה בין המצוקה האירית לילדי הרחוב העזובים 
בווייטנאם?

מרצה: איילת אידלברג ׀ סרט לצפייה: ״נובל״
סרט לצפייה: ״ילדות פרא״

 קובה: רוחות של שינוי
 תולדותיה של המדינה הקאריבית המפתיעה, הצבעונית
והמרתקת, העומדת בפני שינוי ואולי יציאה מקיפאון 

של למעלה מיובל. וגם- מבט מרתק ומשעשע אל תולדות 
המיניות האנושית.

מרצה: דני ינאי.
סרט לצפייה: ״ויוה״

סמלים: צופן דה וינצ׳י
מסע גלובאלי מרתק, שבו נתוודע אל השפה האוניברסלית 

היחידה שהמין האנושי פיתח, שפת הסמלים, שפה שמתווכת 
בין האדם לבין העולם הסובב אותו. מהו התפקיד המרכזי 

שהסמלים ממלאים בחיינו?
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: ״צופן דה וינצ׳י״

ציידים ולקטים מסביב לגלובוס
אורח החיים של ציידים-לקטים הוא שאיפשר לאדם 

החושב בראשית דרכו להתנחל בכל יבשות העולם פרט 
לאנטארקטיקה. ציידים-לקטים אינם מייצרים מזון. הם 

רק אוספים את המזון שהטבע מספק להם. בהרצאה 
נתוודע לאורח החיים של ציידים-לקטים ולאתגרים שמציב 

בפניהם אורח חיים זה.
מרצה: ד״ר דניאל זלדס.

סרט לצפיה: ״כולם נפלו על הראש״

תרבות

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 10:30-14:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.17 ,28.11.17 ,14.11.17 ,7.11.17

6.2.18 ,23.1.18 ,9.1.18 ,26.12.17
)מספר קורס: 38308(

רואים עולם - בראי הקולנוע
מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, מרצה, צלמת וכתבת.

זמן אשכול כפר סבא
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מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג



מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות 
ברחבי העולם. מאומנות מקסיקנית אל משפחות בתרבויות העולם, מטולדו הספרדית אל ערבות 
ארגנטינה, ממאבק נשים בבריטניה אל חטיפת ילדים בסין, ממעמדות באנגליה אל המחתרת 

האנטי נאצית. אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
מקסיקו: פרידה קאלו ותנועת המורליסטה

היכרות מרתקת עם אומנות מונומנטאלית ויוצאת דופן– 
אומנות המורליסטה )ציורי קיר(. נכיר מעט מיצירותיהם 

של הזוג המלכותי דייגו ריברה ופרידה קאלו.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: ״פרידה״

משפחה שכזאת: משפחות מוזרות בתרבויות העולם  
היכן מתקיימים נישואי הליכה, אך ללא חתונה? אצל מי 

מקובל לגנוב אישה מגבר אחר, ולשאת אותה במקום 
אשתך? היכן חייב מאהב לעזוב את בית אהובתו לפני 

עלות השחר, אחרת ייחשב נשוי לה?
מרצה: דני ינאי.

סרט לצפייה: ״מיס סאנשיין הקטנה״

טולדו: ירושלים שבמערב
היכרות נדירה עם אחת הערים היפות בספרד, בירת 

ספרד במשך 500 שנה. בטולדו הקסומה נפגשו והשתלבו 
חייהם ועולמם של הנוצרים, היהודים והמוסלמים 

בתמהיל היסטורי ותרבותי שאין דומה לו.
מרצה: יונית קמחי.

סרט לצפייה: ״קח את עיני״

ארגנטינה: אדם, טבע ונוף
התרבות הארגנטינאית והדרך בה התפתחה, מהכיבוש 

הספרדי, דרך מלחמת העצמאות, שלטון הגנראלים וגלי 
ההגירה שהגיעו אליה, וגם מבט על הקהילה היהודית 

הארגנטינאית. 
מרצה: טל רשף. 

סרט לצפייה: ״הסוד שבעיניים״

בריטניה: זכות הצבעה לנשים בבריטניה
מאבקן של הסופרג׳יסטיות הבריטיות על זכות ההצבעה 

 לנשים הינו אחד מהחשובים במאה ה-20.
הנשים שסיכנו הכול, הפכו אותן ואת התנועה לאחד 

המותגים המצליחים ביותר אי פעם.
מרצה: גליה פסח.

סרט לצפייה: סופרג׳יסטיות

 אנגליה: החברה המעמדית
 סיפור ההתנגשות בין התעקשות האצולה הבריטית ואורח

 חייה הקפוא להתפרצות החברה הפתוחה של המאה ה-20.
נתחקה אחרי שורשי קונפליקט המעמדות בחברה הבריטית 

ובכלל והשינויים העצומים שחלו בה.
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.

סרט לצפייה: ״קלת דעת״

גרמניה: סוד הכריזמה המהפכנית
מה אנו יודעים על המחתרת האנטי-נאצית ברייך השלישי, 

ועל ניסיונותיה הנואשים להתנקש באדולף היטלר? ננסה 
לפענח את סוד הכריזמה המהפכנית.

מרצה: ד״ר דני אורבך.
סרט לצפייה: ״מבצע ואלקירי״

סין: טלטלות כלכליות וחברתיות
מסע בסין, מקומוניזם וסגירות - לרפורמות כלכליות. על 

ההשלכות החברתיות של המהפכה הכלכלית בסין, על 
חשיבותו של הבן במשפחה, ועל עשרות אלפי חטיפות 

הילדים בכל שנה.
מרצה: איילת אידלברג.
סרט לצפייה: ״יקירי״ 

תרבות

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי ראשון
בין השעות 19:00-22:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,10.12.17 ,26.11.17 ,12.11.17 ,5.11.17

4.2.18 ,28.1.18 ,14.1.18 ,31.12.17
)מספר קורס: 38309(

עולם קסום - בראי הקולנוע
מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, מרצה, צלמת וכתבת.

זמן אשכול כפר סבא
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מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג



חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום

 עולם במלחמה –
מלחמת העולם השנייה

מרצה: אלון קליבנוב, היסטוריון וחוקר תרבויות.
ההיסטוריה האנושית רצופת המלחמות הגיעה במאה ה-20 לשיא נורא של קונפליקט ושל 

שפך דם. מלחמת העולם הראשונה זיעזעה את העולם. ההסדרים הפוליטיים שהגיעו בעקבות 
תבוסת גרמניה כשלו בגדול, והכתובת הופיעה על הקיר. הניסיונות הנואשים, חלקם נואלים, 

לעצור את המפולת- כשלו. בשש שנות מלחמת העולם השנייה, שהחלה עם הסתערויות פרשים 
והסתיימה עם נשק גרעיני- שינה העולם את פניו לצמיתות. לא הייתה בהיסטוריה האנושית 
מלחמה מורכבת, דרמטית, הרסנית, קטלנית ומשנה סדרי עולם כמו מלחמת העולם השנייה. 

נושאי ההרצאות:
הקומוניזם, הפאשיזם, הקומוניזם

מהסכם ורסאי ועד  עליית המשטרים הטוטאליטריים.

ההסתערות הגדולה
מן הפלישה לפולין ועד ״המלחמה המדומה״.

 
ה״בליץ״ הנורא

כיבוש המערב והקרב על בריטניה.

מבצע ״ברברוסה״
נקודת המפנה ששינתה את פני המלחמה.

מפרל הארבור ועד מידוויי
המערכה רוויית הדמים באוקיינוס השקט.

העולם בלהבות
מהמערכה בצפון אפריקה ועד הפלישה לאיטליה.

 הקרבות המפורסמים ביותר
באוקיאנוס השקט מגוואדלקאנאל ועד איוו ג׳ימה.

סיום המלחמה
 מהפלישה לנורמנדי ועד נפילת ברלין, פצצות האטום

וקץ המלחמה.

מרצה: 56 | היסטוריה
אלון 

קליבנוב

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי חמישי
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,21.12.17 ,7.12.17 ,16.11.17 ,2.11.17

8.2.18 ,1.2.18 ,18.1.18 ,4.1.18
)מספר קורס: 38310(

מדעי
הרוח

זמן אשכול כפר סבא

 בכל הקורסים
 כרטיס מתנה

לסרט!
 לפי בחירתך,

לנרשמים
*הכרטיס תקף בבתי הקולנוע 

בסינמה סיטי בימים א׳-ה׳.



מנהיגים ששינו את פני 
ההיסטוריה

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.
מפגש מרתק עם דמויות פוליטיות מרכזיות שהנהיגו עמים ואומות ונשמרו בזיכרון הקולקטיבי של 
החברה האנושית. האם המנהיגים הם שעושים היסטוריה, או שההיסטוריה יוצרת את המנהיגים? 

והשאלה שמעיקה עלינו יותר ויותר היא- לאן נעלמו המנהיגים היום?
נושאי ההרצאות:

אברהם לינקולן: מבשר הדרך לדמוקרטיה המערבית 
נשיא ארה״ב ה-16, שהוביל לניצחון במלחמת האזרחים 

האמריקאית, תרם לסיום עידן העבדות באמריקה 
ומנע את פירוק ה״איחוד״ של הדרום והצפון. כשליט, 

הנהיג ״דרך רפובליקנית של שלטון״ במדיניות של פיוס. 
רציחתו הפכה אותו לסמל לאומי. 

 ולדימיר לנין: האידיאולוג של ״הדיקטטורה
של הפרולטריון״

מהפכן ״מקצועי״ אבל גם מנהיג פוליטי פרגמאטי, 
שהוביל את המהפכה הבולשביקית ברוסיה. בעזרתו 

של טרוצקי וקבוצת ״בולשביקים״ נאמנים, שינה את 
השלטון ברוסיה והקים משטר חד-מפלגתי רודני, ששרד 

עד לשלהי המאה ה-20. 

וינסטון צ׳רצ׳יל: אביר המלחמות 
איש לא היה יכול לנבא בעת צעירותו הפרועה של 

וינסטון צ׳רצ׳יל, כי ההחלטות הגורליות שיקבל 
בעימותים פוליטיים ובניהול מלחמות ישאירו חותם בל 

יימחה על המאה ה-20 ועד ימינו. כאשר נקרא לדגל, 
הנהיג את ארצו ואת המערב כולו, תוך גילויי מנהיגות, 

שהפכו אותו לאגדה.

בניטו מוסוליני ושארל דה גול: שניהם ביחד וכל אחד לחוד
מוסוליני התחיל כסוציאליסט וסיים כפאשיסט. הוא 

טעה כשבמשחק הפוליטי התחבר להיטלר ולא לצ׳רצ׳יל 
במלחמה נגד הקומוניזם הסובייטי. להבדיל ממוסוליני, 

דה-גול התחבר לכוחות המנצחים וכך קנה לעצמו מעמד 
של ״מופת לאומי צרפתי״.

דוד בן-גוריון: אלוף התמרון הפוליטי 
הוא היה המוביל והדוחף להקמת מדינת ישראל כמנהיג 

פוליטי נחוש, אבל ״ממזר״ שידע לתמרן במשחק 

הפוליטי, כשהנהיג את המדינה ביד רמה – אבל בחוכמה 
״דמוקרטית״. הוא קנה לעצמו גם מעמד מיוחד בפוליטיקה 

הבינלאומית ועיצב את מקומה של מדינת ישראל בעולם.

מאו-צה-טונג: מנהיג ״מהפכת התרבות״ בסין 
הוא היה המנהיג הבלתי מעורער של התנועה הקומוניסטית 

בסין. כפוליטיקאי הקים את מדינת סין הקומוניסטית 
והנהיג אותה בדרכו המיוחדת. הוא ניסה ליצור חברה 

״חדשה״ ברמיסת ערכי החברה הסינית המסורתית, והצליח 
להפוך את סין למעצמה תעשייתית. 

נשות הברזל של המאה ה-20: הדרך ״הנשית״ לשלטון
רק שלוש נשים שעמדו בראש מדינות והנהיגו אותן 

להישגים לא מבוטלים, זכו בכינוי ״נשות הברזל של המאה 
ה-20״: גולדה מאיר, מרגרט טאצ׳ר ואינדירה גאנדי. סיפורן 

המופלא קידם את הכוח הנשי בעולם כולו.

ולדימיר פוטין: בונה האימפריה הרוסית השלישית
החידה הפוליטית של העולם כיום. נשיא בפועל של 

הפדרציה הרוסית מאז 1999. הוא הצליח להביא למדינה 
סדר, לאחר תקופה של שפל כלכלי וחוסר יציבות שלטונית 

בעקבות קריסת ברית המועצות. בתמרונים פוליטיים 
מתוחכמים קנה לעצמו מעמד של מנהיג יחיד במינו.

57 | היסטוריה

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי ראשון
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,24.12.17 ,3.12.17 ,19.11.17 ,5.11.17

11.2.18 ,4.2.18 ,21.1.18 ,7.1.18
)מספר קורס: 38311(

מדעי
הרוח

זמן אשכול כפר סבא
מרצה: 

ד״ר גוסטב 
מייסלס



חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום

סודות ספר הזוהר
מרצה: משה שרון, מרצה בכיר לקבלה והתפתחות רוחנית.

ספר הזוהר, המיוחס על פי המסורת לרבי שמעון בר יוחאי, נחשב כספר הקבלי החשוב ביותר, 
ואוצר בתוכו סודות רבים על מבנה היקום והאדם ועל הסוד שמאחורי סיפורי התורה. במהלך 
הקורס נעשה היכרות מעמיקה עם ספר מיוחד זה ועם כתיבתו המיסטית. בכל אחת מהתחנות 
הללו ייחשפו קווי היסוד של הקבלה הזוהרית ועולמה החווייתי, ונלמד כמה סודות על עצמנו, 

כדי להביא אותנו למקום שלם, שלו ומאושר יותר.
נושאי ההרצאות:

מבוא לספר הזוהר: הכניסה לפרד״ס 
כיצד נכנסים נכון לפרד״ס מבלי להשתגע? כיצד לומדים 

נכון את ספר הזוהר?

בראשית ברא: סוד בריאת העולם  
בזיכרון שלנו מדובר על שמיים וארץ ומים עליונים 

ומים תחתונים, אחר כך כמה צמחים, בעלי חיים ואדם 
וחוה עירומים. אבל מה באמת נברא? פרשנות זוהרית 

פנומנלית ומרחיקת לכת על בריאת העולם.

ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד  
איך נחשפים בספר הזוהר סודות מערכת השמש והירח, 

היום והלילה? מדוע היום בנוי בצורת ערב ואחר כך 
בוקר? מדוע ישנם דווקא שבעה ימים בשבוע? ומה 

העבודה הרוחנית המיוחדת שהמבנה הזה טומן בחובו?

אדם וחווה: חטא האדם הראשון 
מישהו לפני אלפי שנים אכל איזה פרי שאמרו לו לא 

לאכול ועל זה אנחנו נענשים בעבודה קשה וצירי לידה? 
מה באמת קרה שם? מה היה החטא עליו אנו משלמים 

עד היום? סיפור אדם וחווה בזווית קבלית מרתקת.

סיפור נח והמבול: סודות המים  
מהו המבול? מדוע הוא התרחש בתקופת נח והאם הוא 

ממשיך להתרחש בתוכנו בכל רגע ורגע? על המבול כמשל 
לחיינו.

 
סיפור עקידת יצחק 

אין הרבה סיפורים בתורה שהשפיעו כל כך הרבה על 
האנושות, על המוסר בכלל, על התפיסה, על האומנות 

ועל התרבות היהודית והבינלאומית, כמו סיפור עקידת 
יצחק. ספר הזוהר מבאר את כל השאלות הקשות ומלמד 

אותנו מה עלינו לעקוד ומה לא.

תעלומת עשרת הדיברות 
המשמעות הרוחנית של מעמד מתן תורה מהדהד כבר אלפי 
שנים, עד ימינו. חלק מן הדברות אנחנו מקבלים ומיישמים 
בשמחה, וחלק מתמיה אותנו מאוד )לא תחמוד?( שיעור זה 

ייתן פרשנות חדשנית מרתקת על עשרת הדברות.

מדוע רע לצדיק וטוב לרשע? 
סוגיית איוב ו״צדיק ורע לו ורשע וטוב לו״ מלווה את העם 
היהודי כבר אלפי שנים, ובכל זאת עדיין לא מצאנו תשובה 

מספקת לשאלה הקשה – כיצד ניתן להבין ולהצדיק את 
הצלחת הרשעים וסבלם של הצדיקים? ספר הזוהר עונה 

תשובה מפתיעה ומרחיקת לכת.

מרצה: 58 | קבלה
משה שרון

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.17 ,5.12.17 ,21.11.17 ,7.11.17

30.1.18 ,16.1.18 ,2.1.18 ,26.12.17
)מספר קורס: 38312(

מדעי
הרוח

זמן אשכול כפר סבא



נפלאות המוח האנושי 
 מרכז הסדרה: ד״ר רביד דורון, ביה״ס למדעי ההתנהגות,

האקדמית ת״א יפו והמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.
מהי ״רפואה מותאמת אישית״ וכיצד היא תשנה את הטיפול בנו? אקסוזומים הוא תחום חדש 
בחקר המוח: האם הוא ישנה את הטיפול בנו? מהו הקשר בין אינטליגנציה ויצירתיות? כיצד פועל 

הזיכרון? מה מתרחש במוחם של מתבגרים? וגם - מסע לתוך מוחו של סכיזופרן.  
נושאי ההרצאות:

מוחם של בני התשחורת
מדוע מתבגרים פועלים לרוב בצורה רגשית? ולמה 

בני נוער נוטים יותר לקחת סיכונים? מבט מרתק על 
התהליכים ההורמונליים והעצביים המתרחשים אצל 

מתבגרים.
מרצה: ד״ר אורי פלביץ, המחלקה למדעי החיים, 

האוניברסיטה הפתוחה. 

הכול על ״רפואה מותאמת אישית״
מהי ״רפואה מותאמת אישית? מה ניתן לעשות? 
למי זה מתאים? וכיצד אפשר להיעזר בה? האם 

אפשר לשכפל איברים? האם ניתן לגדל נוירונים? 
האם מחלות נפשיות מושפעות מהסביבה שלנו?                                                                                                                      

מרצה: ד״ר רעות מטר, המכון הגנטי ע״ש רפאל 
רקנאטי, מרכז רפואי רבין.

 זיכרון ושכחה בחקר המוח
המפגש עם סביבתנו משנה את מערכת העצבים שלנו 

ואת התנהגותנו. בהרצאה זו נכיר תהליכי למידה וזיכרון, 
שיכחון למוקדם ולמאוחר ואת מחלת האלצהיימר.                                                                  

מרצה: ד״ר אילנה רוט דרעי, המחלקה לחינוך 
ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה. 

על השיגעון                                                                                                                              
 מדוע הלוקים בסכיזופרניה נתפסים ״כמשוגעים״?

האם זוהי הפרעה גנטית או סביבתית? מהם השינויים 
המוחיים שגורמים להתפרצות מחלה זו? וכיצד

ניתן לטפל בה?                                                         
מרצה: ד״ר רביד דורון, ביה״ס למדעי ההתנהגות, 

המכללה האקדמית ת״א יפו.

הבסיס המוחי של אינטליגנציה ויצירתיות                                                                        
האם אפשר למקם את האינטליגנציה באזורים 

מסוימים במוח? כיצד שונה מוחם של אנשים בעלי 
אינטליגנציה גבוהה מזה של אנשים ״רגילים״? 

וכיצד נראה תהליך פתרון בעיות יצירתי במוח?                                                                                                                        
מרצה: עמית אברון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, 

האוניברסיטה הפתוחה.

מוח נשי-מוח גברי: מסע בין כוכבי מנוגה למאדים                                                                      
האם ההבדלים האנטומיים מורפולוגיים בין המינים 

מתבטאים בהבדלים בדפוסי חשיבה והתנהגות? 
מהי השפעת הורמוני המין על דפוסי התנהגות? 

מדוע נשים כקבוצה, קולטות וערות יותר לרגשות?                                                                                                                       
מרצה: ד״ר רבקה רביד, המכון למחקר המוח, האקדמיה 

למדעים באמסטרדם.

פתרון אחד למחלות רבות
לאחרונה התגלה שלתאים בגוף ובמוח יש ערוץ תקשורת 

זה עם זה, באמצעות הפרשת כדוריות בשם ״אקסוזומים״, 
המכילים אינפורמציה גנטית. האם יתכן שאקסוזומים 

יהיו הבסיס לטיפול במחלות השונות של המוח?                                                                                                
מרצה: ניסים פרץ, ביה״ס סגול למדעי המוח, אוניברסיטת ת״א.

מהבדלים מוחיים להבדלים בינאישיים בתפקוד הרגשי
תאוריית הסגנונות הרגשיים של חוקר המוח ריצ׳י 

 דייוידסון, בוחנת את הבסיס המוחי להבדלים בינאישיים
בתפקוד רגשי. עד כמה אנחנו שולטים בסגנון הרגשי שלנו?

ועד כמה הוא ניתן לשינוי ועיצוב?                                                                                                                             
מרצה: ד״ר נועה אלבלדה, מכון סגול לחקר למוח ותודעה, 

המרכז הבינתחומי הרצליה.

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי חמישי
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,21.12.17 ,7.12.17 ,23.11.17 ,9.11.17

8.2.18 ,25.1.18 ,11.1.18 ,28.12.17
)מספר קורס: 38313(

זמן אשכול כפר סבא

סדרה חדשה! 59 | חקר המוח מדע
מרכז 

 הסדרה:
ד״ר רביד 

דורון



הסודות שמאחורי המוזיקה הקלאסית
מרצה: ד״ר אורי לשמן, מנצח, מלחין, פסנתרן ואיש חינוך.

למוזיקה יש מקום מרכזי בחיינו: היא מנחמת, מרגשת, מעודדת ומחזקת. בסדרת הרצאות זו 
נלמד על המוזיקה מלאת היופי וההוד, העשירה, המורכבת ומלאת הרגש, המהווה את שיאה 
של התרבות המערבית. כמו כן נעסוק גם בכמה מיצירות המופת המוזיקליות הגדולות ביותר. 
איך המוזיקה פועלת ומפעילה אותנו? איך היא מחוברת לחיי המלחינים שיצרו אותה? ומהו 

החיבור לכל אחד מאתנו?  

נושאי ההרצאות:
ויואלדי: מפגש עם שירת הטבע 

מעטים הקומפוזיטורים שהצליחו לשלב את תחושת 
 הטבע ביצירותיהם. במפגש ראשון זה נאזין

ל-״4 העונות״, היצירה הנצחית של אנטוניו ויואלדי, 
בביצוע חדשני ומפתיע.

פליקס מנדלסון: הדרך אל האושר
מפגש מרתק עם הסימפוניה מס. 4 ״האיטלקית״, 

השירים ללא מילים, קטעי תהילים והקונצ׳רטו לכינור.

יוזף היידן: האם יש הומור במוזיקה?
הקומפוזיטור המפורסם הצליח לשלב ביצירותיו לא 

 מעט הומור. דוגמאות לכך הן יצירותיו סימפוניה
 מס. 104 ״ההפתעה״, סימפוניה 101 ״השעון״,

סימפוניה מס. 45 ״הפרידה״, וסימפוניה מס. 88.

הקטור ברליוז: השיא הפנטסטי של ״הרומנטיקה״
״הסימפוניה הפנטסטית״ של ברליוז הביאה לידי שיאים 

חדשים, יצירתיות, דמיון ותעוזה, ששברו את כל הכללים.
  

מוצרט: סודה של האופרה ״נישואי פיגארו״
האם יצירה מוזיקלית יכולה לפתוח חלון לעולמה של 

המאה ה-18 ולעולמו של מחברה? וולפגנג אמדאוס 
מוצרט עשה זאת באמצעות אחת האופרות המופלאות, 

המשעשעות והמרגשות ביותר בתולדות המוזיקה.

פרנץ שוברט: קלאסיקה בלתי נגמרת
 יצירתו האלמותית של שוברט - הסימפוניה

מס. 8 ״הבלתי גמורה״ – מהווה דוגמא ליצירה קלאסית 
 שממשיכה להפתיע את מאזיניה עד היום.

ולא פחות ממנה גם השירים האמנותיים שחיבר.

משיאו של הסבל האנושי אל התחייה והגאולה
הרקוויאמים הגדולים במוזיקה הקלאסית ממשיכים 
להוות נושא מרכזי בקונצרטים רבים ברחבי העולם. 
מה מסתתר מאחורי היצירות הללו ומהם הסיפורים 

המאפיינים אותן?

לודוויג ואן בטהובן: סימפוניה מס. 3 ״ארואיקה״
ה״ארואיקה״ היא ללא ספק היצירה המוזיקלית 

המפורסמת ביותר בעולם. בהרצאה זו נחזה בשחזור 
הפרמיירה של היצירה הסימפונית, ששינתה את עולם 

המוזיקה.

זמן אשכול נתניה

מרצה:60 | מוסיקה
 ד״ר אורי

לשמן

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.17 ,29.11.17 ,22.11.17 ,8.11.17

7.2.18 ,24.1.18 ,10.1.18 ,27.12.17
)מספר קורס: 38101(

 

סדרה חדשה!אמנות

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



מועדון ״טרום בכורה בקולנוע״ של ״זמן אשכול״
בסינמה סיטי-נתניה 

במסגרת הקורס יבחרו מומחי הקולנוע של הסינמה סיטי סרטי איכות טרם יציאתם לבתי הקולנוע. את הסרטים 
הנבחרים נציג בפניכם בליווי הרצאה מקדימה בת 45 דקות, מפי מרצים מומחים מתחומים שונים, בהתאם 

לנושא הסרט הנבחר. ההרצאה תאיר את הנושא באור חדש ולא מוכר, דבר שיעצים את חוויית הצפייה. 

כל מה שייוותר לכם לעשות הוא להגיע, לקבל פופקורן ושתייה )איך אפשר בלי(, להתרווח על הכורסא וליהנות.

הסדרה כוללת שמונה מפגשים, שיתקיימו בסינמה סיטי נתניה.
כל מפגש כולל הרצאה מקדימה על נושא הסרט בת 45 דקות ואת הקרנת הסרט.

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

חדש!
 מועדון טרום בכורה
עם אפשרות בחירה

 רישום לסמסטר
)ארבעה מפגשים ראשונים(

 או
 רישום שנתי

)לכל שמונת המפגשים(

 “אין ספק שהסרטים שמומחי הסינמה סיטי בוחרים,
בצירוף המרצים המובילים של “זמן אשכול״ וחוויית הצפייה 

באולמות הסינמה סיטי- עושים את ההבדל והופכים את 
המפגשים לחוויה ייחודית שלא קיימת באף מקום אחר״

זמן אשכול נתניה

61 | קולנוע

הקורס יתקיים בימי חמישי
החל מהשעה 19:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,15.2.18 ,18.1.18 ,21.12.17 ,23.11.17

21.6.18 ,24.5.18 ,26.4.18 ,15.3.18
)מספר קורס: 38102(

אמנות



האנשים ששינו את התרבות האנושית
מפגשים עם הביוגרפיות המרתקות - בראי הקולנוע

מפגש מרתק עם האנשים ששינו את התרבות האנושית. בסדרה ייחודית זו, נקדיש כל מפגש 
לאדם או חברה, שהשפיעו על התרבות או על ההיסטוריה האנושית.

אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
צ׳פלין: הגדול מכולם 

הדמות הקולנועית החשובה ביותר במאה העשרים, היה 
לא רק איש קולנוע נדיר, שכתב, הפיק, ביים, ושיחק 

בכל סרטיו, אלא אמן אמיץ שלא פחד להציג את דעותיו 
הפוליטיות.

מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: ״צ׳פלין״

ג׳ניס ג׳ופלין: הברווזון המכוער שהרטיט לבבות 
ג׳ניס ג׳ופלין הייתה הברווזון המכוער והדחוי של בית 

הספר, ברבות השנים היא הפכה להיות אחד מהקולות 
הייחודים של הרוק אנ-רול בסוף שנות השישים, עם 

קול חרוך ומלא נשמה והופעה בימתית שפערה לסתות. 
מרצה: נעם רפפורט ׀ סרט לצפייה: ״רוז״

מודליאני: מהביבים של המונמרטר לסות׳ביס 
חיים קצרים, סוערים, מסוכסכים, רוויי תשוקה 

ואלימות - כאלה היו חייו של הצייר והפסל אמאדאו 
מודליאני. שכרות, יחסים סוערים עם גברים ונשים, 

מוות בגיל צעיר ויצירה אינטנסיבית וגאונית.
מרצה: אורלי אלדובי ׀ סרט לצפייה: ״מודליאני״

סטיב ג׳ובס: האיש ששינה את חיינו 
בכול דור ודור קמים גאונים שמשנים בחזונם את פני 

האנושות, סטיב ג׳ובס, מנכ״ל אפל וממציא הטלפון 
החכם, עשה את זה שלוש פעמים!!! בשלושה עשורים. 
מה מסתתר מאחורי האיש המורכב והאניגמטי שידע 

את הסוד כיצד לחבר טכנולוגיה ובני אדם.   
מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: ״סטיב ג׳ובס״

שייקספיר: המחזאי החשוב ביותר
 בשנת 1592 מגיע ללונדון שחקן צעיר אלמוני.

בתוך 20 שנה יהפוך ויליאם שייקספיר למחזאי החשוב 
 ביותר בתרבות העולמית. 37 המחזות אותם כתב,

יעלו אין ספור פעמים בכול פינה על פני הגלובוס ויהפכו 
לגוף היצירה, המשפיע ביותר מאז כתבי הקודש.  

מרצה: ד״ר דן רונן. 
סרט לצפייה: ״שייקספיר מאוהב״

מרטין לותר: המאמין מול האל
מרטין לותר העז לכפור בגלוי בסמכותו של האפיפיור. 

מלחמות דת הציפו את היבשת, אך לותר הצליח לנטוע את 
האמונה הלותרנית, המציבה את המאמין ישירות מול האל.  

מרצה: דוד ויצטום ׀ סרט לצפייה: ״מרטין לותר״

מהטמה גנדי: המנהיג שהוביל אומה שלמה
גנדי הוביל אומה שלמה לעצמאות מהשלטון הבריטי: מה 
היה הכוח שהניע אותו? מה גרם למיליונים ללכת אחריו? 

מה הפך אותו לאחת הדמויות המוכרות ביותר במאה ה-20? 
ומדוע נרצח בידי בן עמו?

מרצה: מורן קושניר ׀ סרט לצפייה: ״גנדי״

נח והמבול: חורבנו של עולם ישן 
מה מסתתר מאחורי סיפור המבול? כיצד התקלקלה 

בריאה אלוהית מושלמת עד כדי שראוי להשמידה? כיצד 
שולבו שני הסיפורים בתנ״ך על המבול, לסיפור אחד?  

מרצה: יוסי נינווה ׀ סרט לצפייה: ״המבול״

זמן אשכול נתניה

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי חמישי
בין השעות 10:30-14:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בנתניה. 

מועדי המפגשים:
 ,7.12.17 ,30.11.17 ,16.11.17 ,2.11.17

1.2.18 ,18.1.18 ,4.1.18 ,21.12.17
)מספר קורס: 38103(

סדרה חדשה!
מרכז 

הסדרה:
 זיו 

אלכסנדרוני
62 | ביוגרפיות קולנועיותאמנות



זמן אשכול נתניה

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 19:00-20:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי נתניה.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.17 ,5.12.17 ,21.11.17 ,7.11.17

6.2.18 ,23.1.18 ,9.1.18 ,26.12.17
)מספר קורס: 38104(

מדעי
החברה

סוד הזיכרון המצוין
מרצים: ערן כץ, שיאן גינס בזיכרון, מרצה בינלאומי, עורך ומנחה סדנאות בתחום פיתוח הזיכרון 

 והאינטליגנציה. מחבר רבי המכר ״סוד הזיכרון המצוין״, סוד המוח היהודי״
ו- ״חמש מתנות למוח״. אהוד שפירא, מנכ״ל רי-מיינד, המרכז לזיכרון וקוגניציה.

נושאי ההרצאות:
 עקרונות ושיטות לפיתוח זיכרון מצוין

עקרונות פשוטים, שיאפשרו לנו להפוך זיכרון רגיל 
לזיכרון מוצלח. וגם- טכניקות יעילות לזכור בקלות 
רשימות, מטלות יומיות, היכן הנחנו את המפתחות 

וכמויות של מידע.
מרצה: ערן כץ.

קוגניציה, זיכרון והקשר ביניהם                                                                           
מהי קוגניציה? מהם כישורים קוגניטיביים? במפגש זה 
״נחדד את המוח״ ונתנסה במגוון משימות מאתגרות, 

שיעזרו לנו להבין למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו 
מדברים על קשב וזיכרון. 

מרצה: אהוד שפירא.

הכול על הגמישות של המוח
נלמד על עולם הזיכרון באופן חוויתי ונתרגל מגוון 

משימות משעשעות, שדרכן נחשף לעוד חלקים מרתקים 
בתחום. מתי קשה לנו להיזכר ולמה? כיצד נבחין אילו 

שינויים בזיכרון הם תקינים ואילו הם פתולוגיים? 
מרצה: אהוד שפירא.

על כעס, סליחה וזיכרון
מהו כעס ומהו עלבון? וכיצד הם פועלים כחסם ליכולת 
הזיכרון של האדם? האם בקשת סליחה היא חולשה או 

חוזק? והאם הסליחה יכולה להשפיע על הזיכרון?
מרצה: אהוד שפירא.

 שמות, פנים ומספרים
״שיטת פינוקיו״, ״טכניקת נפוליאון״ ועוד שיטות 
 לזכירת שמות ופנים של אנשים. וגם- איך לזכור

מספרים, תאריכים ונתונים פיננסים?                                                                          
מרצה: ערן כץ.

זיכרון אישי וזיכרון קולקטיבי
מפגש מיוחד עם מספר סוגי זיכרון בקטגוריית העל של 

הזיכרון הקולקטיבי. מהו זיכרון פופולארי, זיכרון היסטורי 
ועוד? כיצד משפיע הזמן החולף על הזיכרון שלנו? מהם 

ההבדלים בזיכרון של הממסד, האקדמיה והאנשים הפרטיים?
מרצה: אהוד שפירא.

 ללמוד שפה במהירות. לזכור מילים לצמיתות
מי הם הפוליגלוטים )דוברי שפות מרובות( ומה סוד 

הצלחתם? מה הקשר בין כישרון מוזיקלי לסינית? הרצאה 
מרתקת, שתלמד אותנו מגוון טכניקות ללמוד שפה חדשה. 

וגם– איך זוכרים בקלות מילים לועזיות? 
מרצה: ערן כץ.

שיעור מעשי באימון קוגניטיבי
מהו אימון קוגניטיבי? הפעם נקבל כלים, שיטות וטכניקות 

לשיפור היכולות הקוגניטיביות בכלל, והזיכרון והקשב 
בפרט. כמו כן נלמד על אורח חיים נכון ובריא לשיפור 

הזיכרון.
מרצה: אהוד שפירא.

מרצה:63 | פסיכולוגיה ומדע
ערן כץ

מרצה:
אהוד שפירא

דמיינו שהייתם יכולים לזכור כל מה שרציתם, או לחילופין– למחוק זיכרונות לא רצויים 
ומידע לא נחוץ מהמוח. מדוע אנחנו טועים ואיך אנחנו יכולים לקבל החלטה נכונה תוך 
שתי דקות? איך אפשר למחוק זיכרונות לא רצויים מהמוח? מדוע מפחיד אותנו ללמוד 

שפות? ואיך אפשר ללמוד במהירות וביעילות שפה חדשה?



על שינה וחלומות
מרצה: ד״ר קרן אור-חן, אוניברסיטת חיפה.

הקשר בין הגוף והנפש מלווה אותנו לאורך כל חיינו. אבל חלק חשוב מחיינו אנחנו פשוט ישנים. 
מהם תהליכי השינה העוברים עלינו? מה אומר מיפוי פסיכולוגי של טיפוסי ״שינה״ שונים? 

כיצד נוכל לשפר את איכות השינה שלנו? איך לתת מענה יישומי לקשיים אובייקטיביים של 
אנשים שעובדים במצבי לחץ, שמפרים את איכות וכמות שנתם? מהו המקום שתופשים בשנתנו 

החלומות? מהו תפקידם של החלומות? מה משמעותם? ואיך אפשר לפרש אותם?   

נושאי ההרצאות:
מהו הקשר בין הגוף והנפש? 

מחקרים קבעו שיש לפחות שלוש מוטיבציות שמונעות 
על ידי הקשר בין הגוף והנפש: אוכל, סקס ושינה. מהם 
התהליכים הגופניים המבטאים מצבים רגשיים? ואיך 

משפיעים תהליכים גופניים על הרגש האנושי? 

מדוע בעיות שינה מבטאות מצבי לחץ?
נדודי שינה הם ביטוי למצבי לחץ. מהן החרדות 

שמביאות לקושי וחסך בשינה? מהם סוגי הפרעות השינה? 
ומדוע התמקדות בדפוסי עבודה פוגעים באיכות השינה? 

איך מגדירים תהליכי שינה? 
מהו מעגל השינה? מהן התופעות המגדירות כל שלב 
בשינה? מהם ההבדלים בין שינה קלה, שינה עמוקה, 
דיבור מתוך שינה, הליכה בתוך שינה ושינה בעיניים 

?REM -פקוחות? ומהו שלב שנת ה

טיפים לשינה טובה יותר )שתי הרצאות( 
הגדרת טיפוסי שינה והבנת תהליכים שונים מקדמים 

את איכות השינה שלנו. איך הקשר בין הגוף והנפש 
משפיע על השינה? האם תזונה נכונה משפיעה על איכות 

השינה? מה השפעתה של  פעילות גופנית על השינה? 
איך גורמים מסיחים, כגון טלוויזיה, קריאה ומוסיקה, 

 קובעים את איכות השינה? ומהם ההבדלים בין
שנת יום ושנת לילה? 

חלומות: ההיבט הפסיכולוגי של השינה  
מהו תפקידו של החלום בתהליך השינה? מהם ההיבטים 

הפילוסופיים, הרגשיים, הפסיכולוגיים והחברתיים שבאים 
לידי ביטוי בתופעת החלומות? 

איך לזכור ואיך לפרש חלומות? )שתי הרצאות(
מהם ההקשרים החברתיים, התרבותיים והסביבתיים 

בזיכרון ופירוש חלומות? מי זוכר יותר טוב חלומות? מהם 
משמעותם של חלומות חוזרים? האם חלומות יכולים 
להתגשם? ואיך אפשר להגדיר אינטרפרטציה חברתית 

לפירוש חלומות? 

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,26.12.17 ,12.12.17 ,28.11.17 ,14.11.17

13.2.18 ,30.1.18 ,16.1.18 ,2.1.18
)מספר קורס: 38105(
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זמן אשכול נתניה

מדעי
החברה

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



פסיכולוגיה עכשווית - בראי הקולנוע
מרצה: ד״ר רונית נשר, מרצה בכירה בארץ ובעולם, פסיכותרפיסטית ומנחת קבוצות.  

משלבת פסיכותרפיה מערבית עם גישות חדשניות.  
בכל יום בחיינו אנו משתמשים במושגים פסיכולוגיים ובכלים פסיכולוגיים, כמעט מבלי 

להיות מודעים לכך. בקורס זה נכיר עקרונות חשובים בפסיכולוגיה העכשווית, נפגוש תופעות 
יום יומיות מעולם הפסיכולוגיה המודרנית ונלמד איך לנצל כלים יישומיים לשימוש יומיומי.

בחלקו השני של כל מפגש נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, העוסק בנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
האם מותר לי לרצות? 

 מה הייתם עושים אם הייתם מגלים בוקר אחד שזכיתם
ב 18 מיליון יורו? בהרצאה נעסוק בקשר שבין רצונות, 

מימוש רצונות, ובהבדל בין פנטזיה למציאות, ונבדוק האם 
יש קשר בין יכולת מימוש לבין כסף.  
סרט לצפייה: ״הדברים שאני רוצה״

סודות, שקרים וסקרנות
כמה פעמים נתקלתם בצורך לשקר או להסתיר משהו, 

דווקא בסביבה הכי קרובה אליכם? האם ייתכן כי שקר 
לבן יעיל יותר מהאמת? בהרצאה זו נציץ אל מאחורי 

הקלעים של הסודות, השקרים, והמניפולציות.  
סרט לצפייה: ״זרים מושלמים״

פסיכולוגיה התפתחותית: עבר-הווה-עתיד
כיצד משפיע העבר שלנו על חיינו כבוגרים? מה מקומם 

של זיכרונות ילדות? כיצד ניתן להגביר את הזיכרונות 
החיוביים, או להפיק את המיטב מזיכרונות ילדות קשים?

סרט לצפייה: ״המטבח של מרתה״
 

הפסיכולוגיה הנרטיבית: מה הסיפור שלך? 
הפסיכולוגיה הנרטיבית היא גישה פסיכולוגית-טיפולית, 

המבוססת על סיפור החיים של המטופל, על הנושאים 
העיקריים שחוזרים בסיפור, ועל הדרך שבה הוא מציג 

את הסיפור, מתוך זווית הראייה הייחודית.
סרט לצפייה: ״תלוי באוויר״ 

מנגנוני הגנה: האם אפשר ״לשדרג״ אותם?
מנגנוני הגנה הם חלק בלתי נפרד מחיינו. נכיר את 

מנגנוני ההגנה המרכזיים: הדחקה, השלכה, רציונליזציה 
וניתוק, ונלמד מהו התפקיד שלהם בחיינו.

סרט לצפייה: ״הכי טוב שיש״
 

סוד החיבור בין השכל והרגש
 כולנו נמצאים במאבק תמידי בין ההיגיון לבין הרגש.

כיצד ומדוע נוצר מאבק זה בין המוח האנליטי ללב המרגיש?
איך מאזנים את המאבק הזה, ומגיעים לשיתוף פעולה בין 

שני אלמנטים מנוגדים אלה בחיינו?
סרט לצפייה: ״יומנה של ברידג׳יט ג׳ונס״ 

 
בטחון עצמי, ערך עצמי ודימוי עצמי

האם זהו מצב מולד או שניתן להעלות את הביטחון 
העצמי שלנו ושל ילדינו? מהם המרכיבים של ביטחון עצמי 

וערך עצמי, ומהם האתגרים בחיזוק אלמנטים אלו?
סרט לצפייה: ״סיפורו של וויל האנטינג״

 
זהות ואישיות: סודו של  האופי האנושי

כיצד נוצרת זהות עצמית? איך מתפתח מבנה אישיות 
בריא ומתפקד? האם אופי הוא מולד או מתפתח? האם 

ניתן לשנות קווי אופי קשים, כמו עקשנות, וכחנות, קמצנות?
סרט לצפייה: ״זליג״

זמן אשכול נתניה

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני 
בין השעות 10:30-14:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,1.1.18 ,11.12.17 ,27.11.17 ,13.11.17

12.2.18 ,29.1.18 ,22.1.18 ,15.1.18
)מספר קורס: 38106(

סדרה חדשה! מדעי
החברה

מרצה:
ד״ר רונית 

נשר
65 | פסיכולוגיה



זמן אשכול נתניה

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 10:30-14:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,27.12.17 ,6.12.17 ,22.11.17 ,8.11.17

7.2.18 ,24.1.18 ,17.1.18 ,3.1.18
)מספר קורס: 38107(

 תרבויות עולם
סביב הגלובוס - בראי הקולנוע

מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, מרצה, צלמת וכתבת.

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות  
ברחבי העולם. מהשכנה לבנון אל פאתי בגדד, מהממסד הקתולי באירלנד אל האפיפיור ברומא, 
מהבריטים בהודו אל המסורת בטורקיה, מסמלים אוניברסליים אל פריצת גבולות בקירגיזטאן.

אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
קובה: לא מה שחשבנו 

האם הסיפור שעליו גדלנו, של אמריקה כ״שוטר״ ומגן 
הדמוקרטיה לעומת הדימוי של פידל, הילד הרע בשכונה 

ודיקטטור נוקשה, הוא הנרטיב היחידי? מסע אל נבכי 
התרבות וההיסטוריה הקובנית.

מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.                          
סרט לצפייה: ״קובה סיפור אהבה״

עיראק: סיפור מלחמה
מה הביא את התרבות האסלאמית להתנגשות עם 

התרבות המערבית וכיצד הולידה התנגשות זאת 
את הביטוי האלים והאכזרי מבית מדרשם של 

״אלקאעידה״ ודאע״ש? 
מרצה: רמי סימסולו ׀ סרט לצפייה: ״צלף אמריקאי״

צפון אירלנד: ״יום שישי הטוב״
הסכסוך הלאומי-דתי באירלנד נחשב לבלתי פתיר. מבט 

על תולדות הסכסוך, מעורבותה של בריטניה ולבסוף 
הסכם ״יום שישי הטוב״ כדוגמא ליכולת להגיע לפתרון 

סכסוכים.
מרצה: גליה פסח ׀ סרט לצפייה: ״המתאגרף״      

ברזיל: סדר חדש בברזיל המודרנית
מבט על ההבדלים בין צפון מזרח ברזיל והבירה 

ההיסטורית סלבדור, לבין העיר סאו פאולו. על מעמדות 
והיררכיה חברתית, סדר חדש ושינויים בתפיסת עולם 

בברזיל המודרנית.
מרצה: יונית קמחי ׀ סרט לצפייה: ״אמא שנייה״

איראן: מבט מבפנים
מסע לאורכה ולרוחבה של פרס העתיקה ואיראן 

העכשווית, בניסיון להבין את הפרדוקס האיראני. 

כיצד דמוקרטיזציה ורפורמות משתלבות עם המהפכה 
 האסלאמית? למה נשות איראן מצליחות יותר להילחם

על מעמדן מאשר נשים במדינות אסלאם אחרות? 
מרצה: נפתלי הילגר ׀ סרט לצפייה: ״קפה טרנזיט״

יפן: שמרנות ואוונגרד במדינה אחת
 האם מפתיע החיבור שבין גרמניה ליפן? כיצד התפתח

מחול יצירתי ופורץ כל מסגרת, הבוטו, בארץ 
קונפורמיסטית המחנכת לאחידות והליכה בתלם?

מרצה: איילת אידלברג ׀ סרט לצפייה: ״פריחת הדובדבן״

בהוטן: קסם בהרי ההימלאיה
ממלכה קטנה בהרי ההימלאיה, המפתחת מדיניות 

אלטרנטיבית לתרבות הצריכה המערבית. ננסה להבין 
את הצומת הזו שבין התמערבות מחד לשמירה על זהות 

בודהיסטית מאידך.
מרצה: דינה היימן ׀ סרט לצפייה: ״על קוסמים ונוודים״

מקסיקו: ארץ של ניגודים ושל ריבוי פנים
מקסיקו היא ארץ של ניגודים. שירים נוגים לצד מוזיקה 
שמחה. ג׳ונגלים מול מדבריות. נצא אל הערים הנטושות 

 של המאיה ביערות העד, אל הדרך שעברה מקסיקו
עד היום ומבט אל מה שמכין לה המחר.
מרצה: טל רשף ׀ סרט לצפייה: ״פרידה״

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג
סדרה חדשה!תרבות 66 | תרבויות



זמן אשכול נתניה

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 19:00-22:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,11.12.17 ,4.12.17 ,20.11.17 ,6.11.17

5.2.18 ,22.1.18 ,8.1.18 ,25.12.17
)מספר קורס: 38108(

67 | תרבויותתרבות

עולם קסום - בראי הקולנוע
מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, מרצה, צלמת וכתבת.

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות 
ברחבי העולם. מקתוליות אירית אל נשיות טורקית, מהבריטים בהודו אל המחתרת האנטי נאצית, 
מהעידן הוויקטוריאני אל משמעותם של סמלים, ממשפחות מוזרות בעולם ועד לחברות ציידים 

ולקטים. אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.
נושאי ההרצאות:

אלסקה הפראית: כתר היבשת 
מסע מרתק בנופים פראים בעקבות מגלי עולם, רודפי 

בצע והרפתקנים רומנטיים. מדוע גם הרוסים וגם 
האמריקאים לא רצו בה? כיצד אלסקה נוצרה? ביקור 

בארץ בראשית: נטייל עם דובים, נטפס על קרחונים 
נמסים, נצפה בזוהר הצפון ונבקר בקהילה היהודית 

הצפונית בעולם.
מרצה: נפתלי הילגר.

סרט לצפייה: ״עד קצה העולם״

סובלנות והגירה באירופה העשירה
בראשית תהליך שיקומה של אירופה מהריסות מלחמת 

העולם השנייה, התקיימה הגירה מהמדינות המתפתחות 
אל אירופה העשירה. כיצד התמודדו מדינות אירופה עם 

התופעה? והאם הן לא התעוררו מאוחר מדי?
מרצה: רמי סימסולו ׀ סרט לצפייה: ״למה זה מגיע לי?״

מזרח אסיה בדרום אמריקה
היכרות מפתיעה עם הפסיפס האנושי המרכיב את 
אוכלוסיית אמריקה הדרומית. בין יפן לפרו וברזיל, 
בין סין וקוריאה לארגנטינה. מה ההבדלים בין דור 

המהגרים הראשון לחיים במאה ה-21? 
מרצה: יונית קמחי ׀ סרט לצפייה: ״סיני בטייק אווי״

ארגנטינה: ״המלחמה המלוכלכת״
 נצא למסע במרחביה האינסופיים של ארגנטינה,

בין חופי הים לבין פסגות נישאות, וכמובן שנגיע גם 
לבירה הנוצצת- בואנוס איירס. במהלך המסע נכיר 

קצת מההיסטוריה והתרבות הארגנטינאית, ונדבר גם 
על התקופה האפלה בתולדותיה.

 מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.
סרט לצפייה: ״קמצ׳טקה״

צרפת: גיוון אתני וקונפליקטים עכשוויים
כיתת תיכון כמיקרוקוסמוס: אתגרים וקונפליקטים בין 
ערכים בצרפת של היום. צוהר לחיי הנוער בצרפת הרב 

תרבותית של היום והגיוון האתני באירופה.
מרצה: גליה פסח ׀ סרט לצפייה: ״סיפור מהחיים״

סין: בין עבר תרבותי לעתיד טכנולוגי
סין המודרנית נעה בין תרבות הצריכה ועברה התרבותי 

העשיר. בחיפוש אחר נפשה הנצחית של סין, נשענים 
הסינים על הטבע גם כמשענת רוחנית.

מרצה: דינה היימן ׀ סרט לצפייה: ״הזמיר״

אנגליה: החברה המעמדית 
נתחקה אחרי שורשי קונפליקט המעמדות בחברה 

הבריטית והשינויים העצומים שחלו בה.
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס ׀ סרט לצפייה: ״קלת דעת״

וייטנאם ואירלנד: קתוליות, מלחמה וחמלה
בין מערב אירופה למזרח אסיה, בין עוצמת הכנסייה 

הקתולית באירלנד להשלכות מלחמת וייטנאם שנים רבות 
לאחר סיום המלחמה. בין מצוקה אירית לילדי הרחוב 

העזובים בווייטנאם.
מרצה: איילת אידלברג ׀ סרט לצפייה: ״נובל״

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג



זמן אשכול נתניה

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.17 ,29.11.17 ,15.11.17 ,1.11.17

21.2.18 ,31.1.18 ,17.1.18 ,3.1.18
)מספר קורס: 38109(
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קיצור תולדות האנושות
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.

מסע מרתק אל השלבים החשובים ביותר בתולדות המין האנושי. מה הייתה תרומתה של מסופוטמיה 
לתרבות האנושית? מה הניע את הקונפליקט הים-תיכוני בין תרבויות הודו-אירופיות לתרבויות 
השמיות? מה היו הישגי התרבויות של יוון ורומי? איך קמו תנועות קיצוניות כמו הקומוניזם 

והנאציזם? ומה מזמנת לנו המהפכה האסלאמית המתחוללת בימים אלה?

נושאי ההרצאות:
כאשר האדם התחיל לדבר

המהפכה הלשונית, שהחלה לפני כ-70,000 שנה, הובילה 
להתפתחות התודעה האנושית ופיתחה את כישורי 
שיתוף הפעולה של האדם, עד שהפך לאדון העולם. 
זו הייתה התחלת הציוויליזציה. בעקבותיה החלה 

המהפכה החקלאית, שבמהלכה התיישב האדם הנווד 
בישובים קבועים. 

הישגי התרבויות של יוון ורומי
ממיתולוגיה לדת מונותאיסטית. מבקתה לבנייה 

מונומנטאלית וממיתוסים למדע. כך התפתחה 
האימפריה של אלכסנדר מוקדון אל המיזוג התרבותי 

שהוא התרבות ההלניסטית, שהייתה למעשה ערש 
תרבות המערב. הקונפליקט הים-תיכוני בין תרבויות 

הודו-אירופיות לתרבויות שמיות, שעומד במרכז 
העניינים עד היום.

האם עידן החושך היה כל-כך חשוך?
למה נפלה רומא? נדידת העמים הגדולה הביאה 

 לעיצובה של אירופה המודרנית. איך קידמו אותנו
״ימי הביניים״? מהכנסיות הגותיות ועד להמצאת 

הדפוס. מן התיאוצנטריזם הנוצרי למדעים שהתפתחו 
בעולם המוסלמי - השער ל״תחייה״.

כך נולד הכפר הגלובלי
האם האדם ה״ים תיכוני״ לבדו יצר את הכפר הגלובלי? 

מה היו הישגי תרבויות מקבילות לתרבויות אגן הים 
התיכון, שהתפתחו באפריקה, במזרח אסיה ובדרום 
אסיה ובמרכז אמריקה? מה היה משותף ומה שונה 

בהתפתחות של התרבות האנושית?

הכסף קידם את הקפיטליזם
איך התקדמנו מהזמנים התוססים של ה״תחייה״, 

ועד למהפכה המדעית במאה ה-17 ועידן ״הנאורות״ 
שלאחריה? איך התפתחו כלכלת הממון וניצני 

הקפיטליזם עם כל מה שטוב בו )יש כסף לאמנות ומדע( 
ושרע בו )״ניצול האדם בידי האדם״- כדברי קרל מרקס(? 
והקיטוב החברתי, שהוביל למהפכה הצרפתית- ציון דרך 

בפתח החברה בת זמננו.

המאבק לחופש לאומי
במאה ה-19 התעוררה לראשונה השאיפה לעצמאות 

לאומית. הסדר הפוליטי החדש, לאחר נפילת האימפריה 
של נפוליאון, הוביל למהפכת ״אביב העמים״ והופעת 

מדינות לאום ושוב למלחמות, הפעם מלחמות טכנולוגיות 
וכוללניות. 

עידן הסכיזופרניה 
המאה ה-20 החלה במלחמת העולם הראשונה והעולם 

השתנה. התקופה החדשה פתחה את הדרך לאידיאולוגיות 
הטוטאליטריות: הקומוניזם והנאציזם. מלחמת העולם 
השנייה הולידה את ״המלחמה הקרה״ בין שני גושים 

המונהגים על ידי אידיאולוגיות מנוגדות. נפילת המשטרים 
הקומוניסטים ב-1989 תוביל אותנו למאה ה-21.

ברוכים הבאים לעתיד
ההיסטוריה בת זמננו פותחת לפנינו תמונה מוזרה: האיחוד 

האירופי מתפורר והמלחמה הקרה מתחממת על רקע 
הקונפליקטים במזרח התיכון והפלישה המוסלמית למערב. 
לאן מוביל האימפריאליזם האסלאמי מול תרבות המערב?

מדעי
הרוח

מרצה: 
ד״ר גוסטב 

מייסלס



זמן אשכול נתניה

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.17 ,5.12.17 ,21.11.17 ,7.11.17

6.2.18 ,23.1.18 ,9.1.18 ,26.12.17
)מספר קורס: 38110(

מרצה:
אשר גניס
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גיבורות המקרא: לכל אישה יש ֵשם
 מרצה: אשר גניס, מרצה  בכיר  למקרא  במכללת  לוינסקי  לחינוך ובמכללת סמינר הקיבוצים. 

בעל M.A בהצטיינות  מהאוניברסיטה  העברית.
סיפורי המקרא ובכללם הסיפורים על נשים, כתובים על ידי גברים, מתפרשים על ידי גברים, 

מיועדים לגברים, עוסקים בגברים ומטרתם לקדם מטרות של גברים. בקורס זה נפנה את הבמה 
לסיפורים שבהם לנשים ייצוג הולם ומשמעותי. נחשף לקולן של הנשים, נאזין להן בדרכים 

שונות, ונתחקה אחר המסרים שמבקש המספר להביע באמצעות דמויותיהן.

נושאי ההרצאות:
אביגיל: ְוָהִאָּׁשה טֹוַבת-ֶׂשֶכל ִויַפת ּתֹאר

אביגיל, אשת נבל הכרמלי, עומדת במרכזו של סיפור 
 שבו חיי משפחתּה עומדים בפני סכנת כליה.

כיצד תמנע אביגיל את דוד מבוא דמים? ואיך תזכה 
בסופו של דבר להיות לאחת מנשותיו?

 
חנה: ַעד-ֲעָקָרה ָיְלָדה... שישה

חנה אינה האישה היחידה בתנ״ך הנלחמת על פרי 
בטנּה, אבל סיפורּה הוא ייחודי. מול הסובבים  אותה, 
מצליחה חנה להפוך מ״איזהו גיבור הכובש את יצרו״ 
ל״איזהו גיבור ההופך את אויבו לאוהבו״. כיצד היא  

עושה זאת?

תמר אחות אבשלום: ּוְלאְבָׁשלֹום ֶּבן-ָּדִוד אחֹות ָיָפה 
ּוְׁשָמּה ָּתָמר

תמר, אחות אבשלום, היא הנאנסת היחידה בתנ״ך 
שקולה אינו מושתק. האונס שלה בידי אמנון, אחיה 
למחצה, מתרחש  בארמונו של דוד המלך. האם יכול 

היה דוד  למנוע אונס זה?

תמר אשת ער: ָצְדָקה ִמֶּמִּני
בסיפור זה יש לא מעט יסודות אפלים. תמר מתחפשת 

לזונה וגוררת את יהודה, אבי שני בעליה, ליחסים 
אסורים. אך חרף זאת, שולטים בסיפור יסודות הגמול 
והצדק. יהודה מודה בצדקתּה של תמר: ״צדקה ממני. 

האם הסיפור בא לשבח את יהודה או לגנותו?

מרים: ְוִהֵּנה ִמְרָים ְמצַֹרַעת ַּכָּׁשֶלג
מרים הנביאה היא הדמות הנשית הראשונה הפועלת 

כאשת ציבור. היא מעזה לצאת בפומבי נגד משה, 
ומשלמת מחיר כבד. למרות זאת העם מעריץ אותה. 

מרים מציעה אלטרנטיבה למנהיגות הגברית. האם בגלל 
זה נדחקה לשוליים?

ִאָּׁשה זֹוָנה ּוְׁשָמה ָרָחב 
מה ראו בעלי נביאים ראשונים להציב בשער הכניסה 
לארץ סיפור ריגול שמרכזו אישה זונה מיריחו? כיצד 

מתגלגלת רחב הזונה  במקרא לאשתו  של יהושע ולִאמם 
של נביאים בספרות חז״ל?

ּוְדבֹוָרה ִאָּׁשה ְנִביאה, ֵאֶׁשת ַלִּפידֹות
מול הממסד הגברי בתקופת השופטים, אנו נחשפים 

לדמותה יוצאת הדופן של הנביאה דבורה. מול מנהיגותה 
מתגמדות הדמויות הגבריות. מה סוד כוחה? ומדוע שימשה 

מקור להשראה בתקופות שונות בפוליטיקה של ישראל? 

מיכל: ַוֶּתֱאַהב ִמיַכל ֶאת-ָּדִוד
מיכל היא האישה היחידה בסיפורת המקראית, שנאמר 
עליה כי אהבה גבר. מה הביא לשינוי הקיצוני ביחס של 
דוד אליה ומה נלמד מסיפורה על המאבק בין שני בתי 

המלוכה: בית שאול ובית דוד?

מדעי
הרוח



אמנות ואמונה בימי הביניים
מרצה: דוד איבגי, אוצר ומרצה לאמנות.

האמונה הנוצרית הולידה לא רק נושאים, תכנים וצורות חדשות, אלא גם אופן ראייה וקריאה 
שונים של יצירת האמנות ותפקידיה. בסדרת מפגשים זו נעמוד על ההיבטים החדשים הללו 

באדריכלות, בציור, בפיסול ונבחן אותם גם במקביל לתרבויות האסלאם והמזרח הרחוק.
נושאי ההרצאות:

יסודות באמנות נוצרית                                                                                                                   
האמנות הנוצרית היא שפה הבנויה על סיפורים, מצבים 

וסמלים. הכרת הנושאים העיקריים ואופן הצגתם, 
מקלה על המאמין והצופה לפענח את היצירה ואת 

המסר הגלום בה.

האמנות הנוצרית בתקופה הביזנטית                                                                                         
צמיחתה של האמנות הנוצרית מתוך הריסותיה של 

האמנות הרומית ובזיקה לאמנות היהודית ואיסוריה. 
כיצד ניסחה הנצרות את שפתה המיוחדת? וכיצד יצרה 
את כנסיותיה מעוטרות הפסיפסים, המפעימים את כל 

רואיהם עד היום?

האדריכלות של ימי הביניים                                                                                                                 
התפשטות הנצרות באירופה בין המאה ה-8 למאה 
ה-12, הולידה אדריכלות רבת עוצמה, ודרכי הבעה 

חדשות המאפיינות את התקופה הרומנסקית.

אמנות האיסלאם                                                                                               
הכוח העולה של האיסלאם במאה ה-7 אמנם שאב 

משרידי ההלניזם והושפע מן הסגנון הביזנטי, אך הביא 
עמו התייחסות חדשה לאמנות והעשיר את העולם 

בצורות, באמנות ובאדריכלות מפוארים במיוחד.

אמנות ללא גבולות                                                                                                                  
שלוש הדתות המונותאיסטיות פיתחו דרכים שונות 

לביטוי אמונותיהן הייחודיות, אך עם זאת הן קשורות 
בהשפעות הדדיות ובצורות משותפות באדריכלות 

ובעיטור ספרים. כיצד באו הדברים לביטוי אמנותי? 
ומהן הדרכים בהן נוצרו הקשרים אלה?

צריחים אל השמיים                                                                                                                
התקופה הגוטית במאות ה-13 וה-14 היא עידן התפארת 
של הנצרות והולדתה של אירופה. בה נוצרו הערים הגדולות,
האוניברסיטאות ותחילת המחשבה וחקר העולם. כל אלה 

באים לידי ביטוי במבנה הקתדרלות ועיטוריהן ברחבי 
אירופה.

מהודו באהבה                                                                                                                 
אמנות הודו מפעימה אותנו בעושר צורותיה. מקדשיה 

המכוסים תבליטים נדמים בלתי נתפסים לעין המערבית. 
במפגש זה נעמוד על התכנים המרכזיים ועל מאפייני 

הסגנון בתת היבשת.

״ארץ הדרקון״                                                                                                                
סקירת האמנות הסינית העתיקה מגלה את הטווח הרחב 
שבין הפאר העשיר של האמנות הקיסרית, לשקט ההגותי 

של ציורי הזן.

זמן אשכול ראשון לציון

מרצה:
דוד איבגי אמנות

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי חמישי
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,21.12.17 ,30.11.17 ,16.11.17 ,2.11.17

8.2.18 ,1.2.18 ,18.1.18 ,4.1.18
)מספר קורס: 38701(
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סדרה ייחודית של סיורים 
מודרכים לחובבי האומנות

ניתן למצוא בעמוד 102 בחוברת זו



 היצירות הגדולות
של המוזיקה הקלאסית

מרצה: עומר שומרוני, מרצה למוזיקה באוניברסיטת תל-אביב ומבקר המוזיקה הקלאסית של ״אופוס״ ו״מעריב״. 
 מפגש חוויתי עם מבחר מהיצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית, במטרה להעמיק את

 ההיכרות איתן ואת ההבנה של המבנים והצורות המוזיקליות שלהן. הקורס מלווה בצפייה
 בדוגמאות מהקלטות DVD מרהיבות ומלאות צבע של גדולי הסולנים, התזמורות והמנצחים,

באיכות צפייה של אולם קולנוע.
נושאי ההרצאות:

מוצרט: קונצ׳רטו לפסנתר ותזמורת מספר 23
מסע מהנה אל עולם הקונצ׳רטו הקלאסי, דרך דיון 
בקונצ׳רטו מספר 23 לפסנתר ותזמורת של מוצרט. 

במהלך המפגש ננתח את הקונצ׳רטו מבחינה מבנית, 
ונשווה בין ביצועים שלו בכלים ״מודרניים״ לבין 

ביצועים ״תקופתיים״. בין היתר, נכיר ביצוע המנוגן על 
פסנתר ששימש את מוצרט עצמו. 

בטהובן: סונטות נבחרות לפסנתר )שני מפגשים(
מפגש מרתק עם הסונטות הנפלאות של בטהובן 

לפסנתר, ביניהן ה״פאתטית״, ״הפרידה״ ואחרות. 
במהלך המפגשים שיוקדשו לסונטות נלמד ניתוח 

בסיסי של מבנים וצורות קלאסיות, נשווה בין ביצועים 
מובילים, ונדון באוריינטציות שונות להאזנה לסונטות. 

 
פוצ׳יני: האופרה ״ָמאנֹון ֵלְסקֹו״ )שני מפגשים(

האופרה ״ָמאנֹון ֵלְסקֹו״ )Manon Lescaut( מספרת 
את סיפור אהבתם הטראגי של האציל דה-גרייה ושל 

אהובתו מאנון לסקו, ״נערת ליווי״ הנאלצת לשלם מחיר 
כבד על עיסוקה. המפגשים ילוו בצפייה בדוגמאות 

מביצוע מרהיב לאופרה, עם טובי הסולנים הפועלים 
כיום בעולם. 

 יוהאן שטראוס: מ״הדנובה הכחולה״
אל ״מארש רדצקי״

מפגש חגיגי לפתיחת השנה החדשה עם מארשים, 
פולקות, ואלסים וקטעי אופרטה מווינה של המאה ה- 19, 

פרי עטם של יוהאן שטראוס ובני דורו. המפגש ילווה 
בדוגמאות מוזיקליות בניצוחו של המנצח הוונצואלי 

האהוב גוסטאבו דודאמל.  

מהלר: ״השיר על הארץ״ 
״השיר על הארץ״ הוא מחזור שירים יפהפה לטנור, אלט 

ותזמורת, אותו חיבר גוסטב מהלר תקופה קצרה לפני 
מותו. במחזור הלחין מהלר שישה שירים מסין של ימי 

הביניים, בתרגום לגרמנית. השירים מגלים אמיתות 
נסתרות על זמניות הקיום האנושי מול נצחיותו של היקום, 

ומסתיימים בפרידה מרגשת של המלחין מהעולם. 

ברליוז: הסימפוניה הפנטסטית
״מלחין צעיר לוקח אופיום כדי להתאבד כתוצאה מאהבה 
נכזבת, אך מנת הסם לא מספיקה כדי להמיתו ותחת זאת 
הוא שוקע בהזיות״. כך מתחילה התכנית הכתובה שחיבר 

 ברליוז לסימפוניה ה״פנטסטית״ שלו.
במהלך המפגש נכיר לעומק את הסיפור שמאחורי היצירה, 

ואת המוזיקה המדהימה שחיבר ברליוז לסיפור זה. 

זמן אשכול ראשון לציון
מרצה:
עומר 

שומרוני
אמנות

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 11:00-12:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.17 ,5.12.17 ,21.11.17 ,7.11.17

6.2.18 ,23.1.18 ,9.1.18 ,26.12.17
)מספר קורס: 38702(
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 הכוכבים הגדולים
של עולם הקולנוע

מרכז הסדרה: זיו אלכסנדרוני, מרצה לקולנוע ובמאי סרטים.
השחקנים נתפסים פעמים רבות כמריונטות בידיו של הבמאי, שמנסה באמצעותם להגשים את 
חזונו הקולנועי. אך האמת היא, שעבודת השחקן והאישיות שלו משפיעים על איכות היצירה 
הקולנועית יותר מכול גורם אחר. מי הם השחקנים הגדולים אשר הטביעו חותם על הקולנוע? 

אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.
נושאי ההרצאות:

קלינט איסטווד: הארי המזוהם לומד לבכות 
אחד האייקונים הגדולים של הקולנוע האמריקאי, 

שהחל את דרכו כאקדוחן קשוח ומחוספס, הפך 
בשלושת העשורים האחרונים לאחד הבמאים החשובים. 
מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: ״מיליון דולר בייבי״  

אסי דיין: החיים בצל המיתוס
הילד שנולד במושב נהלל ונועד להיות גנרל, הפך להיות 

במאי ושחקן קולנוע נערץ, שלא הפסיק להתכתב עם 
דמותו המיתולוגית של אביו.  

מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: ״מר באום״

מריל סטריפ: הגדולה מכולן
19 !!! מועמדויות לפרס האוסקר, שלוש זכיות ועוד אין 

 סוף פרסים אחרים, מעניקים למריל סטריפ )68(
את התואר, גדולת השחקניות של הקולנוע ובוודאי 

המגוונת מכולן. 
מרצה: רפי שרגאי ׀ סרט לצפייה: ״אשת הברזל״ 

רובין ויליאמס: הנער הנצחי של הקומדיות  
הקומיקאי זוכה האוסקר רובין ויליאמס, קנה את 
עולמו כאשר גילם תפקיד משנה של חייזר בסדרת 

הטלוויזיה ״ימים מאושרים״. מאז לא הפסיק להצחיק 
ולהפתיע בתפקידים קולנועיים בלתי נשכחים, עד שחלה 

ושם קץ לחייו. 
מרצה: אלון גור אריה ׀ סרט לצפייה: ״פאטץ׳ אדאמס״  

ג׳ודי פוסטר: בדרכה שלה
ג׳ודי פוסטר קנתה את עולמה כבר בגיל 14, בתפקיד 
ילדה זונה בסרט ״נהג מונית״. אבל להבדיל מ״ילדים 

שחקנים״ אחרים, היא נהפכה לשחקנית מוערכת 
ומרגשת.

מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: ״קונטקט״ 

הממסדי מול המורד: לאונרדו דה קפריו וטום הנקס
טום הנקס ולאונרדו דה קפריו, מייצגים שני סוגים הפוכים 

של שחקנים: ״הממסדי מול המורד״. הנקס הוא הגיבור 
האמריקאי הקלאסי. לעומתו דה קפריו מייצג דמויות 

״שרוטות״, ו״פגומות״ הנמצאות כמעט תמיד על הקצה.
מרצה: ירון שמיר ׀ סרט להקרנה: ״תפוס אותי עם תוכל״ 

״סופר ג׳ק״: חייו ויצירתו של ג׳ק ניקולסון
השחקן, שבנה את הקריירה שלו מתפקידים של גברים 

אקסצנטריים על גבול הטרוף, ידע לאורך הקריירה להביא 
אל המסך גם הרבה רוך ואפילו פגיעות. 

מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: ״שבועה״ 

דסטין הופמן: איך עושה זיקית?
למרות שאינו חתיך ויפה מראה, הצליח הופמן להשתחל 

לצמרת שחקני הוליווד, בהציגו מנעד מעורר התפעלות של 
תפקידים, השונים במהותם וייחודיים באתגרים הגדולים 

שהם מביאים לשחקן.
מרצה: רפי שרגאי ׀ סרט לצפייה: ״טוטסי״ 

זמן אשכול ראשון לציון

אמנות

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 10:30-14:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.17 ,29.11.17 ,15.11.17 ,1.11.17

31.1.18 ,17.1.18 ,3.1.18 ,27.12.17
)מספר קורס: 38703(
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הסדרה:
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מסע קולנועי אל ישראל האחרת
מרכזת הסדרה: חדוה גולדשמידט.

שמונה סרטים תיעודיים חדשים שזכו בפרסים, והיכרות מרתקת עם הבמאים שלהם, מפגישים 
אותנו עם הפנים השונות של החברה הישראלית. הסרטים והמפגשים שיתקיימו מיד לאחריהם 

עם היוצרים, מביאים נקודת מבט אנושית ומרעננת על מציאות החיים המורכבת בישראל.
נושאי ההרצאות:
מעזה לישראל: ויזה ייחודית

 מזה שבע שנים מתגורר מוחי, ילד פלסטיני מעזה, בבית
החולים תל השומר, ואין הוא יכול לשוב למשפחתו בעזה. 

מוחי מלווה על ידי יהודים וערבים, המתעלים על 
הסכסוך המחלק את עולמנו.                      

הקרנת הסרט ״מוחי״ ומפגש עם הבמאי תמיר אלתרמן.

זיכרון השואה דרך מסעות הנוער לפולין 
 שלושים אלף בני נוער יוצאים מדי שנה למסע לפולין

ולוקחים אתם מצלמה. התבוננות במסע דרך 
הסרטונים, חושפת תמונה הבוחנת כיצד נוצר זיכרון 
קולקטיבי בעידן האינטרנט.                                 
הקרנת הסרט ״מחנה משותף״ ומפגש עם הבמאי 

אודי ניר והמפיק אודי בורנשטיין.

מפגש עם האחר 
הסרט ״להציל את ההרמנים״ עוקב אחרי המסע הבלתי 

ייאמן של משפחה ישראלית עם שלושה ילדים ברחבי 
אסיה, בכבאית ישנה שהמירו לקרוואן. 

הקרנת הסרט״ להציל את ההרמנים״ ומפגש עם 
הבמאי גלעד גולדשמידט.

רופאים ישראליים: על אהבה ואתיקה
קרדיולוג ילדים ישראלי נוסע לאפריקה ונאלץ 

לבחור מתוך מאות ילדים רק בקומץ לניתוח מציל 
חיים. העניינים מסתבכים כשהרופא ״מתאהב״ בילד 

טנזני בן 6 עם מום לב נדיר, שכמעט ואין סיכוי להצילו.
הקרנת הסרט ״במרחק פעימה״ ומפגש עם הבמאי/ת 

נועם נפחס/ טל ברדה.

ההנהגה הנשית האתיופית החדשה
 יוברמט )יובי(, הבטנש )עדן(, ואלטאש )רונית(

עלו לישראל מאתיופיה כילדות ועברו עם המשפחה 
והקהילה את כל משברי הקליטה. איך גיבורות הסרט 

מתמודדות עם החברה הישראלית, עם הקהילה האתיופית 
 ובפעם הראשונה עם עצמן...

הקרנת הסרט ״שמגלוץ׳״ ומפגש עם הבמאי מורדי קרשנר.

חלומות של ילדות ישראלית
מעקב של שנים אחר חלומן של ארבע ילדות והתממשותו 

במציאות הישראלית. על מה חולמות נערות ממגזרים 
שונים בישראל 2016? משאלות הילדות הופכות למציאות 

 כל אחת בדרכה, בסרט חם מפתיע מקורי ומרתק. 
 הקרנת הסרט ״נוגעות בחלום״ ומפגש עם הבמאית

נילי קסלר.

אימהות וחיי משפחה בקיבוץ
אחרי מותה של אלישבע רייז מפנים ילדיה את ביתה, 
ומוצאים את היומנים שכתבה בסתר לכל אחד מהם. 

שבעת הילדים קוראים לראשונה את תיעוד חייהם 
ביומניה של אמם.

הקרנה הסרט ״המחברות של אליש״ ומפגש עם המפיק 
אלעד פלג.

אימוץ מרוסיה: על זהות ומשפחה
שלוש משפחות מאמצות חושפות את התהליך שעברו 

בדרכן להיות הורים. המסע מתועד דרך סיפורים אישיים 
וסרטונים, וחושף רגעים נדירים, כולל הצצה לבתי הילדים 

ברוסיה. 
הקרנת הסרט ״מרוסיה באהבה״ ומפגש עם המפיקה 

וגיבורת הסרט אסנת טרבלסי.

זמן אשכול ראשון לציון

אמנות

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 10:30-12:15 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.17 ,6.12.17 ,22.11.17 ,8.11.17

7.2.18 ,24.1.18 ,10.1.18 ,27.12.17
)מספר קורס: 38704(
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סדרה חדשה!

זמן אשכול ראשון לציון

אמנות

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי ראשון
בין השעות 10:30-14:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון. 

מועדי המפגשים:
 ,24.12.17 ,3.12.17 ,19.11.17 ,5.11.17

11.2.18 ,28.1.18 ,21.1.18 ,7.1.18
)מספר קורס: 38705(

74 | ביוגרפיות קולנועיות

האנשים ששינו את התרבות האנושית
מפגשים עם הביוגרפיות המרתקות - בראי הקולנוע

נושאי ההרצאות:
שייקספיר: המחזאי החשוב ביותר

 בשנת 1592 מגיע ללונדון שחקן צעיר אלמוני.
בתוך 20 שנה יהפוך ויליאם שייקספיר למחזאי החשוב 
ביותר בתרבות העולמית. 37 המחזות אותם כתב, יעלו 

אין ספור פעמים בכול פינה על פני הגלובוס ויהפכו לגוף 
היצירה המשפיע ביותר מאז כתבי הקודש.  

מרצה: ד״ר דן רונן ׀ סרט לצפייה: ״שייקספיר מאוהב״

מודליאני: מהביבים של המונמרטר לסות׳ביס 
חיים קצרים, סוערים, מסוכסכים, רוויי תשוקה 

ואלימות - כאלה היו חייו של הצייר והפסל אמאדאו 
מודליאני. שכרות, יחסים סוערים עם גברים ונשים, 

מוות בגיל צעיר ויצירה אינטנסיבית וגאונית.
מרצה: אורלי אלדובי ׀ סרט לצפייה: ״מודליאני״

צ׳פלין: הגדול מכולם 
הדמות הקולנועית החשובה ביותר במאה העשרים, היה 

לא רק איש קולנוע נדיר, שכתב, הפיק, ביים, ושיחק 
בכל סרטיו, אלא אמן אמיץ שלא פחד להציג את דעותיו 

הפוליטיות.
מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: ״צ׳פלין״

ג׳ניס ג׳ופלין: הברווזון המכוער שהרטיט לבבות 
ג׳ניס ג׳ופלין הייתה הברווזון המכוער והדחוי של בית 

הספר. ברבות השנים, היא הפכה להיות אחד מהקולות 
הייחודים של הרוק אנ-רול בסוף שנות השישים, עם 

קול חרוך ומלא נשמה והופעה בימתית שפערה לסתות. 
מרצה: נעם רפפורט ׀ סרט לצפייה: ״רוז״

מהטמה גנדי: המנהיג שהוביל אומה שלמה
גנדי הוביל אומה שלמה לעצמאות מהשלטון הבריטי: 
מה היה הכוח שהניע אותו? מה גרם למיליונים ללכת 

אחריו? מה הפך אותו לאחת הדמויות המוכרות ביותר 
במאה ה-20? ומדוע נרצח בידי בן עמו?

מרצה: מורן קושניר
סרט לצפייה: ״גנדי״

מרטין לותר: המאמין מול האל
מרטין לותר העז לכפור בגלוי בסמכותו של האפיפיור. 

מלחמות דת הציפו את היבשת, אך לותר הצליח לנטוע את 
האמונה הלותרנית, המציבה את המאמין ישירות מול האל.  

מרצה: דוד ויצטום.
סרט לצפייה: ״מרטין לותר״

מרגרט תאצ׳ר: ״אשת הברזל״ 
ראש ממשלת בריטניה בשנות השמונים, הייתה אחת 

הנשים החזקות בהיסטוריה המודרנית. היא קנתה לה 
מעריצים ושונאים רבים, אך מתחת לברזל הסתתרה 

אישה בשר ודם. 
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס. 
סרט לצפייה: ״אשת הברזל״

נח והמבול: חורבנו של עולם ישן 
מה מסתתר מאחורי סיפור המבול? כיצד התקלקלה 

בריאה אלוהית מושלמת עד כדי שראוי להשמידה? כיצד 
שולבו שני הסיפורים בתנ״ך על המבול, לסיפור אחד?  

מרצה: יוסי נינווה. 
סרט לצפייה: ״המבול״

מפגש מרתק עם האנשים ששינו את התרבות האנושית. בסדרה ייחודית זו, נקדיש כל מפגש 
נעסוק  על ההיסטוריה האנושית. בכול מפגש  על התרבות או  לאדם או חברה, שהשפיעו 

בפועלה של הדמות ובדרך בה שינתה את פני האנושות.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

מרכז 
הסדרה:

 זיו 
אלכסנדרוני



מועדון ״טרום בכורה בקולנוע״ של ״זמן אשכול״
בסינמה סיטי בראשון לציון 

 במסגרת הקורס יבחרו מומחי הקולנוע של הסינמה סיטי, סרטי איכות טרם יציאתם לבתי הקולנוע.
את הסרטים הנבחרים, נציג בפניכם בליווי הרצאה מקדימה בת 45 דקות, מפי מרצים מומחים מתחומים שונים, 
בהתאם לנושא הסרט הנבחר. ההרצאה תאיר את הנושא באור חדש ולא מוכר, דבר שיעצים את חוויית הצפייה. 

כל מה שייוותר לכם לעשות הוא להגיע, לקבל פופקורן ושתייה )איך אפשר בלי(, להתרווח על הכורסא וליהנות.

הסדרה כוללת שמונה מפגשים, שיתקיימו בסינמה סיטי בראשון לציון.
כל מפגש כולל הרצאה מקדימה על נושא הסרט בת 45 דקות ואת הקרנת הסרט.

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

חדש!
 מועדון טרום בכורה
עם אפשרות בחירה

 רישום לסמסטר
)ארבעה מפגשים ראשונים(

 או
 רישום שנתי

)לכל שמונת המפגשים(

זמן אשכול ראשון לציון
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 “אין ספק שהסרטים שמומחי הסינמה סיטי בוחרים,
בצירוף המרצים המובילים של “זמן אשכול״ וחוויית הצפייה 

באולמות הסינמה סיטי- עושים את ההבדל והופכים את 
המפגשים לחוויה ייחודית שלא קיימת באף מקום אחר״

קבוצה 2:
 הקורס יתקיים בימי שישי

החל מהשעה 10:00 ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,19.1.18 ,24.12.17 ,24.11.17

 ,13.4.18 ,9.3.18 ,9.2.18
8.6.18 ,11.5.18

)מספר קורס:38707(

קבוצה 1:
 הקורס יתקיים בימי שלישי

החל מהשעה 19:00 ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,9.1.18 ,12.12.17 ,21.11.17
 ,24.4.18 ,13.3.18 ,13.2.18

19.6.18 ,22.5.18
)מספר קורס: 38706(

אמנות



סדרה חדשה!

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום

גלובליזציה: הצלחה מול משבר
מרצים: נדב אייל, עורך חדשות החוץ של ערוץ 10. ערד ניר, עורך חדשות החוץ של ערוץ 2.

76 | אקטואליה מדינה
וחברה

זמן אשכול ראשון לציון

איך נולדה התופעה הגדולה של זמננו, ממהפכת הנאורות ועד האייפד? מה הקשר בין מכונות 
הכביסה שלנו ומלחמת האזרחים הסורית? כיצד גלובליזציה משנה את מצבה של ישראל 
בעולם? הקורס יעסוק במילת המפתח של המאה, הגלובליזציה, וינסה לתאר אותה באמצעות 

נדידה לנקודות ההצלחה והמשבר שלה ברחבי העולם. 
נושאי ההרצאות:

הדרך למהפכת המידע
איך רעיון קטן שינה את העולם. על הקשר בין חילוניות 
והתנתקות מכנסייה למהפכת המידע הגלובלית הנוכחית.

מרצה: נדב אייל.
 

עולם חדש
1945: אמריקה מעצבת עולם חדש. איך ארה״ב בנתה 
את הגלובליזציה הנוכחית כתכנית פוליטית, ואיך זו 

הביסה את הגוש המזרחי וניצחה את המלחמה הקרה.
מרצה: ערד ניר.

 
בין מסורת להוליווד

 ההתנגשות: בין מסורת מקומית ובין הוליווד.
על הדרך בה התרבויות המקומיות מאוימות כתוצאה 

מגלובליזציה תרבותית.
מרצה: נדב אייל. 

איום ושמו אלימות
אלימות מדינתית וטרור: האם גלובליזציה מפחיתה 

אלימות או מרחיבה אותה? 
מרצה: ערד ניר.

המאבק על הגלובליזציה
האיחוד האירופי כמקרה מבחן. האם הגלובליזציה 

היא בת קיימא? האם העקרונות האוניברסלים 
שעומדים מאחוריה, יכולים להתמודד עם תגובות הנגד 

המאסיביות נגדה? 
מרצה: נדב אייל.

מתיחות פוליטית
המקום בו הגלובליזציה פורחת. האם זה המקום בו 
היא גם תמות? על מזרח אסיה כמוקד בינלאומי של 

מסחר וגם של מתיחות פוליטית גוברת.
מרצה: ערד ניר.

עניין של מדיניות
דונלד טראמפ, ברק אובמה וג׳ורג׳ בוש: מה יחסם 
למציאות הבינלאומית, האם הם הפכים או שרק 

ממשיכים את אותה המדיניות בדרכים אחרות?
מרצה: נדב אייל.

  
ישראל בתוך הגלובליזציה

האם ישראל היא האומה המותאמת ביותר למציאות 
גלובלית, או שמא היא המתרחקת ביותר ממציאות זו? 

מרצה: נדב אייל.

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,25.12.17 ,11.12.17 ,27.11.17 ,13.11.17

5.2.18 ,29.1.18 ,15.1.18 ,1.1.18
)מספר קורס: 38708(

 מרצה:
ערד ניר

 מרצה:
נדב אייל



 טעימות פילוסופיות
של חידות החיים

מרצה: אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה. מבקר ספרות בעיתון ״הארץ״ וב״קול ישראל״ ויוצר דוקומנטרי.
האדם הוא היצור היחיד המנסה להבין את פשר קיומו. כנזרי הבריאה הצלחנו אומנם 

לכפוף את הטבע למרותנו, אך בשאלות הגדולות באמת אנחנו עדיין מחפשים תשובה, ולו 
בגלל שעיקר חיינו מורכבים מדברים שלעולם לא נוכל לראות, לשמוע, להריח, לטעום או 

לגעת בהם. במסגרת הקורס נבחן את שילוש החידות הנצחי של המצב האנושי: מי או מה 
 אנחנו? למה אנחנו כך ולא אחרת? ואיך גוש האטומים של מוחנו יוצר קולנוע פנימי זוהר של
חווית חיים? בכל מפגש נבדוק את השווה והשונה בתשובותיהם של מדענים, פילוסופים 

ופסיכולוגים, וגם ננסה לענות על השאלה הגדולה מכל: האם החיים שווים את כל המאמץ 
שהם דורשים, ומה בדיוק הופך אותם לשווים?

נושאי ההרצאות:
האם יש מישהו שמבין? 

מה מלמדים אותנו פילוסופים ומדענים על החיים, 
המוות וכל מה שביניהם? 

האם יש לחיינו משמעות? 
מדוע אנו החיה היחידה שעצם קיומה מהווה בעיה? 
ואיך הפך האדם לסתם יונק עצוב שיודע להסתרק? 

למה אנחנו עדריים וצייתנים?
למה ככל שמותר לנו להיות יותר שונים, כך אנחנו 

נהיים דומים יותר אחד לשני? מתנשאים עם מודעותנו 
העצמית על פרות באחו, אבל כשמסתכלים מקרוב 

)ומרחוק( רואים שאנחנו עדר אחד גדול... 

מהו האדם?
האם הנפש היא אכן המצאה של משוררים, כמו 

שמספרים לנו המדענים? 

על מיתוס הרציונליות והקדמה האנושית
האם אנחנו באמת יצורים תבוניים כפי שאנו מתיימרים 
להיות? והאם חיינו אכן משתפרים כפי שאנחנו מקווים?

על הטוב, הרוע וכל מה שביניהם
פרידריך ניטשה, הפילוסוף שגילה לנו מי אנחנו באמת: 

כל הדברים שאנחנו מסתירים גם מעצמנו.

על סגולותיה של הספרות כתעודת זהות של נזר הבריאה
 מה מלמדים אותנו ספרים על טבע האדם; על עתידה של 

המילה הכתובה בעידן הצ׳יפ-קליפ, והאם תמונה אחת 
אכן שווה אלף מלים?

אפוקליפסה עכשיו?
מדוע אנחנו תמיד כל כך פוחדים מהעתיד? האם סוף 
העולם אכן ממתין מעבר לסיבוב? ומה ירגיש האדם 

הפוסט-אנושי?
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 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי חמישי
בין השעות 11:00-12:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,21.12.17 ,7.12.17 ,23.11.17 ,9.11.17

8.2.18 ,1.2.18 ,18.1.18 ,4.1.18
)מספר קורס: 38709(

זמן אשכול ראשון לציון

מדעי
החברה

סדרה חדשה!

 בכל הקורסים
 כרטיס מתנה

לסרט!
 לפי בחירתך,

לנרשמים
*הכרטיס תקף בבתי הקולנוע 

בסינמה סיטי בימים א׳-ה׳.

מרצה:
אירי ריקין



 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 19:00-20:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,26.12.17 ,5.12.17 ,21.11.17 ,14.11.17

13.2.18 ,30.1.18 ,16.1.18 ,2.1.18
)מספר קורס: 38710(

מדינה
וחברה

זמן אשכול ראשון לציון

מודיעין ״מחוץ לקופסא״ 
הסיפורים החסויים של המודיעין הישראלי

 מרצה: סא״ל במיל' גדעון מיטשניק, לשעבר רע״ן ההיסטוריה והמורשת באמ״ן,
ס׳ הרמ״ח להיסטוריה בצה״ל ועוזר לענייני מודיעין לשלושה שרי ביטחון.

 מפגש מרתק עם קהילת המודיעין הישראלית. מבט מבפנים על פרשיות חסויות,
 אירועים בולטים ומבצעים נועזים מאז הקמת המדינה, של קהילת המודיעין:

אמ״ן, המוסד והשב״כ, היה בהם חלק מרכזי. 
נושאי ההרצאות:

 מ״השחר״ עד “דובדבן״
יחידת המסתערבים של הפלמ״ח הוקמה ב-1943 

ועמדה מאחורי מבצעים חשאיים בדרך להקמת המדינה 
בארץ ובמדינות ערב. בין השאר הפעילה היחידה 

 מכוניות תופת, ושלחה סוכנים אל מעבר לגבול.
 לאחר קום המדינה השתלבו “המסתערבים״

ביח׳ המבצעיות של אמ״ן, השב״כ והמוסד והיו שותפים 
להקמת סיירת מטכ״ל ב-1957. 

המרגלת שלנו בלבנון 
הסיפור האמיתי על המבצע להעלאת יהודי סוריה, 

שזכה לכינוי “להבה״, בו הועלו כ-100 ילדים יהודים 
מסוריה לישראל. וגם - סיפורה של שולה כהן קישיק, 

המרגלת שלנו בלבנון, שבמשך 14 שנה )עד למעצרה( 
אספה מודיעין מגורמי צמרת והיתה שותפה למבצעי 

העלאת היהודים.

מבצע “סריס״ –סיכול ממוקד שבישר את הבאות
הסיכול הצבאי הממוקד הראשון של צה״ל נגד ראש 

המודיעין המצרי ברצועה בוצע ביולי 1956. מבצע 
מתוחכם של יח׳ היומינט של אמ״ן. הסיכול הביא 

לצמצום טרור ה״פדאיון״ היה זה רק הראשון בשורת 
סיכולים, שהמפורסם שבהם היה מבצע החיסול של 

יחיא עיאש.

מבצעי “זעם האל״
 בעקבות רצח הספורטאים באולימפיאדת מינכן

)ספט׳ 1972(, החליטה ממשלת ישראל על חיסול מחבלי 
“ספטמבר השחור״ ובכירי אש״פ וסיכול פיגועים נוספים 

שעמדו על הפרק. המבצע של יחידת “קיסריה״ של 
המוסד אופיין בהצלחות רבות אך לוווה גם בכישלונות 

דוגמת “פרשת לילהאמר״.

אל מול הטרור האווירי 
כמה ממבצעי קהילת המודיעין זכו להצלחה על “חוט 
השערה״. החל ממבצע “צרבת״ לסיכול פיגוע אווירי 

 במטוס “אל על״ בדרך לקניה, ועד למבצע “יונתן״
להחזרת חטופי טיסת “איר-פראנס״ מאנטבה לארץ.

העלאת יהודי אתיופיה
ממבצע “אחים״ דרך מבצע “משה״ ו״שלמה״ עד “מלכת 

שבא״- היו אלה מבצעים משותפים לצה״ל, המוסד, 
השב״כ וחיל האוויר וגורמים נוספים. הסיפורים שמאחורי 
המסע מאתיופיה למחנות הפליטים בסודאן, כפר הצוללים 

בסודאן של המוסד, ספינות חיל הים שבאו לפנות את 
העולים, ופליטת הפה שהביאה לחשיפת שיתוף הפעולה 

עם נומיירי ומבצע החילוץ האווירי.

מבצע “אופרה״- יוני 1981 
היום כבר מותר לגלות את הסיפורים מאחורי הקלעים  
של הפצצת הכור העיראקי על ידי חיל האוויר. “קיבלנו 

 מהמודיעין את כל מה שרצינו״, העיד מפקד המבצע,
אל״מ זאב רז.

“המרגל שלא היה״ 
הסיפור הבלתי נתפס על “המרגל שלא היה״- סיפורו של 

יהודה גיל. כיצד הצליח אדם אחד, רב מרגלים מוערך, 
להונות במשך יותר מ-20 שנה כמעט את כולם ולהביא 

עלינו כמעט שתי מלחמות עם סוריה?

מרצה:78 | מודיעין
גדעון

מיטשניק
סדרה חדשה!



 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 19:00-20:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,11.12.17 ,4.12.17 ,20.11.17 ,6.11.17

5.2.18 ,22.1.18 ,8.1.18 ,25.12.17
)מספר קורס: 38711(

מדינה
וחברה

זמן אשכול ראשון לציון

עתיד האנושות
.Vecoy Nanomedicines  מרכז הסדרה: ארז ליבנה, מדען מוסמך מכון ויצמן ומנכ״ל חברת הביוטק

 העולם משתנה לנגד עינינו. אינטרנט וסלולר, גנטיקה ורובוטיקה, בינה מלאכותית ורשתות חברתיות. 
האם אנו מוכנים לאתגרים החברתיים והמוסריים החדשים שניצבים מולנו? 

נושאי ההרצאות:
הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ליצור אותו
ארז ליבנה ייצג את ישראל בתוכנית המתקיימת בבסיס 

של נאס״א בקליפורניה, בה דנים באתגרים הגדולים 
שעומדים בפני המין האנושי בעשורים הקרובים, 

במטרה לשנות את העולם לטובה.
מרצה: ארז ליבנה, מדען, יזם ביוטק, חוקר עתידים.

ביוטכנולוגיה– מהפכה במבחנה
במעבדות בכל העולם מקדמים ביולוגים את מה 

שעד לפני זמן קצר נראה היה כבלתי אפשרי: גנטיקה 
מתקדמת מאפשרת לטפל במחלות, אך גם להזמין 
עוברים ולשבט בני אדם. לאן הביוטק עוד יתקדם?
מרצה: גלעד גומא, יזם וביוטכנולוג. מייסד חברת 

.mirOculus

שדה הקרב העתידי
 לטכנולוגיה הכח לשנות את מאזן הכוחות הצבאי.

כיצד תיראנה מלחמות המחר? האם בעולם של רובוטים 
מתקדמים, שדות הקרב יהיו ריקים מבני אדם? 

מרצה: ד״ר לירן ענתבי, מומחית בנושא אסטרטגיה 
ושדה הקרב המודרני. מרצה באוניברסיטת ת״א 

וחוקרת במכון למחקרי בטחון לאומי.

כל דבר ניתן וכל אחד יכול
 בעולם של מדפסות תלת-מימד, רחפנים, רובוטים
 ובינה מלאכותית כל אחד יכול להשפיע על העולם,
ויש שכבר עושים זאת בהצלחה מרובה. נגלה כיצד 

?Fab-הופכים למייקר ומה עושים בהאקטון וב
 TOM: Tikkun Olam מרצה: ארנון זמיר, מייסד

Makers, יזם חברתי.

המדע של האהבה ושנאה
חרף כל הקידמה האנושית, בני אדם עוד נלחמים זה 

בזה. מדוע? מהו רגש וכיצד הוא מפעיל אותנו? מה בין 
אהבה ושנאה, לבין שלום ומלחמה? והאם פני האנושות 

להכחדה או לשגשוג? 

מרצה: ד״ר ליאת יקיר, ד״ר לגנטיקה מולקולרית מטעם 
מכון ויצמן למדע. חוקרת את שורשי ההתנהגות האנושית.

עינינו נשואות לכוכבים
השמיים כבר אינם הגבול אלא החלל, והחלל הופך יעד 
ליזמות עסקית. חברות לכריית אסטרואידים לתיירות 

 בחלל קמות, ותוכניות ליישוב המאדים מתגבשות.
מן הצעד הקטן של האדם על אדמת הירח ועד לצעדים 

הגדולים שמתכננת האנושות בעשורים הקרובים.
מרצה: איל בן-זאב, M.Sc. MBA, בוגר אוניברסיטת 
 החלל הבינ״ל ואוניברסיטת הסינגולריות. איש הייטק

עם נסיון של 8 שנים בתחום החלל.

מהפכת ההשכלה
ידע זה כוח. בעידן בו ידע נגיש לכל דרך האינטרנט. האם 

הוראה ואקדמיה הפכו מיותרים? מה צופן העתיד להשכלה 
וללמידה האנושית? ולמה זה צריך לעניין את כולנו?

מרצה: ד״ר רועי יוזביץ׳, מחבר הספר “מהפכת ההשכלה״ 
ומומחה ללמידה מקוונת.

המכונה האחרונה
עתיד הפרנסה והפנאי שונה משהכרנו עד כה. כיצד יראו 
הכסף וכלכלת המחר? ביום שהמכונות כבר ידעו לעשות 

הכול טוב יותר מאתנו, מה נעשה אנו? 
מרצה: ינקי מרגלית, יזם עסקי וחברתי, איש הייטק 
ישראלי, וכותב טורים. היה מייסד ומנכ״ל של חברת 
התוכנה “אלדין״ וכיהן כיו״ר ארגון החלל הישראלי 

.SpaceIL
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ליבנה



מאחורי הקלעים של בית המשפט
 מרצה: שלי טימן, שופט )בדימוס( בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, שם כיהן כראש הרכב

פשעים חמורים ודן בתיקים תקשורתיים. משמש כפרשן בטלוויזיה וברדיו.
מפגש מרתק עם השאלות הקשות הניצבות בפני השופטים ובתי המשפט. מהו הקו הדק 

המפריד בין משפטן לעבריין? כיצד מתייחסת מערכת המשפט בישראל לפוליטיקאים 
 שסרחו? מהו חלקו של בית המשפט במאבק בשחיתות הציבורית? ומהו מעמדם של

ארגוני הפשיעה בחברה הישראלית?
נושאי ההרצאות:

אתיקה של עורכי דין ושל שופטים
המעמד המכובד – לכאורה – של העוסקים בתחום 

המשפט, נגזר ממעמדם של עורכי הדין והשופטים בעבר. 
היום יש צורך להזכיר, גם לעורכי הדין וגם לשופטים 

)למרבה הצער(, את המגבלות והמחויבות שלהם 
בעיסוקם בתחום זה. לשם כך, נוסחו הוראות של 
אתיקה מקצועית גם לעו״ד וגם לשופטים, בהיכל 

המשפט ובחיי היום-יום.

קורבנות של עבירות ומעמדם בהליך השיפוטי
באורח מוזר למדי, אין לקורבנות של עבירות פליליות 
כל מעמד חוקי. המדינה קובעת אם יוגש כתב אישום 

או שהראיות חלשות מדי, והיא המאשימה בכל משפט 
פלילי. תפקיד הקורבן מתמצה בעדות בלבד ולעיתים גם 

בהבעת דעה בלתי מחייבת לגבי העונש. 

מערכת המשפט מול פוליטיקאים
במדינה מתוקנת, לא נזקקים להתערבות מאסיבית 

של בתי המשפט בעניינם של פוליטיקאים, כפי 
שקורה אצלנו. במדינה מתוקנת לא הייתה מתפתחת 

מערכת משומנת כנגד בתי המשפט המתוזמרת על 
ידי פוליטיקאים. מה באמת קורה כשהחוק פוגש 

פוליטיקאים? 

מעמדם בחברה של ארגוני הפשיעה 
דומה שרק עיתונאים ויודעי ח״ן יודעים, עד כמה 

מעורבים ארגוני הפשיעה בחיי היום יום של כולנו, 
ואיזה מעמד יש להם בכל מקום אפשרי: מארגוני צדקה 

לטובת הלווייתנים ויערות הגשם, דרך המלכת אנשי 
ציבור ועד ליחס בבית הכלא – כאשר הם מגיעים אליו.

מגילוי הפשע ועד הרשעה...
מעקב מרתק אחרי התהליך המשטרתי והמשפטי, מרגע 

גילוי דבר עבירה, דרך החקירה המשטרתית, המעצר, 
הגשת כתב האישום, והמהלכים שאחריו. 

המאבק בשחיתות הציבורית
כיצד עבר המאבק בשחיתות הציבורית מהגופים האמונים 

על ניהולו, לידי עמותות וגופים ציבוריים, לעיתונאים 
ולרשתות החברתיות? מהמחאה החברתית, עבור במחאת 

מתווה הגז ועד פרשת רומן זדורוב.

המשפט האזרחי מול המשפט הצבאי
מהי פקודה בלתי חוקית בעליל? כיצד נוהגים בתי המשפט 

בישראל בעבריינים שהם חיילים וקצינים, גם בעבירות 
צבאיות וגם בהוראות שעל פי חוק העונשין מעורב בהן 

איש צבא? המקרה של אלאור עזריה כדוגמא אקטואלית, 
אך לא רק מקרה זה.

המשפט, התיאטרון והקולנוע
״כל העולם במה״ ודווקא העיסוק במשפט דומה להצגת 

תיאטרון משני כיוונים: חלוקת התפקידים, התפאורה, 
העלילה והתוצאה הבלתי צפויה. מהו העניין שיש לציבור 

בכרוניקה משפטית ובהצגות ובסרטי קולנוע העוסקים 
בכך? ההרצאה תלווה בקטעי סרטים.
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 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,25.12.17 ,4.12.17 ,20.11.17 ,6.11.17

12.2.18 ,5.2.18 ,22.1.18 ,8.1.18
)מספר קורס: 38712(

מדינה
וחברה

מרצה:
שלי טימן

זמן אשכול ראשון לציון

סדרה חדשה!



סוד הזיכרון המצוין
 מרצים: ערן כץ, שיאן גינס בזיכרון, מחבר רבי המכר ״סוד הזיכרון המצוין״, ״סוד המוח היהודי״

ו- ״חמש מתנות למוח״. עורך ומנחה סדנאות בתחום פיתוח הזיכרון והאינטליגנציה. אהוד שפירא, 
מנכ״ל רי-מיינד, המרכז לזיכרון וקוגניציה. ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, M.A בחינוך.

 הירידה בזיכרון וכן בעיות של קשב וריכוז, הולכים ותופסים מקום נכבד במהלך חיינו.
 בסדרת הרצאות מרתקת ומעשית נקבל ידע תיאורטי ושימושי בנושא הזיכרון, וכן כלים,

שיטות וטכניקות שיעזרו לאמן, לשפר ולחזק את יכולות המוח בכלל ואת הזיכרון והקשב בפרט.
נושאי ההרצאות:

״הרגע זה היה לי ביד״! 
שלוש שיטות מדהימות לתיוק מנטלי בזיכרון: איך 
להכניס לזיכרון מידע ולשלוף אותו במהירות בזמן 
ובמקום הרצוי? איך לשלוף מידע מהזיכרון בתנאי 
לחץ ולזכור בקלות מספרי טלפון, מספרים סודיים, 

תאריכים, ימי הולדת ואירועים חשובים אחרים? איך 
לפתח זיכרון מצוין לשפות ולזכור בקלות שפות זרות, 

מילים ומונחים מסובכים?
מרצה: ערן כץ.

על זיכרון ושכחה 
איפה הנחתי את זה? מה הלכתי להביא? איך קוראים 

לשחקן ההוא? מהו בכלל הזיכרון? ממה נובעת השכחה? 
ומהם הטיפים הנפלאים לשיפור יכולת הזכירה בחיי 

היום יום?
מרצה: ענת זפרני.

קוגניציה, זיכרון והקשר ביניהם
מהי קוגניציה? מהם כישורים קוגניטיביים? במפגש זה 

״נחדד את המוח״ ונתנסה במגוון משימות מאתגרות 
שיעזרו לנו להבין למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו 

מדברים על קשב וזיכרון. 
מרצה: אהוד שפירא.

מודל שלושת המאגרים  
שלושה מאגרי זיכרונות לאדם. מה תפקידו של כל 

מאגר? כיצד גילו אותו? מה מלמד אותנו המודל על 
עצמנו? וכיצד ניתן להשתמש בידע זה על מנת לזכור 

טוב יותר?
מרצה: ענת זפרני.

הכול על הגמישות של המוח
הפעם נלמד על עולם הזיכרון באופן חוויתי ונתרגל מגוון 
משימות משעשעות, שדרכן נחשף לעוד חלקים מרתקים 

בתחום. מתי קשה לנו להיזכר ולמה? כיצד נבחין אילו 
שינויים בזיכרון הם תקינים ואילו הם פתולוגיים? 

מרצה: אהוד שפירא.

שיעור מעשי באימון קוגניטיבי
מהו אימון קוגניטיבי? נקבל כלים, שיטות וטכניקות 

לשיפור היכולות הקוגניטיביות בכלל, והזיכרון והקשב 
בפרט. כמו כן נלמד על אורח חיים נכון ובריא לשיפור הזיכרון.

מרצה: אהוד שפירא.

 ללמוד שפה במהירות. לזכור מילים לצמיתות
מי הם הפוליגלוטים )דוברי שפות מרובות( ומה סוד 

הצלחתם? מה הקשר בין כשרון מוזיקלי לסינית? הרצאה 
מרתקת שתלמד אותנו מגוון טכניקות ללמוד שפה חדשה. 

וגם- איך זוכרים בקלות מילים לועזיות?   
מרצה: ערן כץ.

על חלום וזיכרון בראי הפסיכולוגיה   
לשינה בכלל ולחלומות בפרט יש השפעה ישירה על 

הזיכרון. במפגש מרתק זה נכיר את שלבי השינה, ואת 
תפקיד ומהות החלום בתהליך הזכירה.

מרצה: ענת זפרני.
 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי ראשון
בין השעות 19:00-20:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,10.12.17 ,3.12.17 ,19.11.17 ,5.11.17

11.2.18 ,28.1.18 ,14.1.18 ,31.12.17
)מספר קורס: 38713(

מדעי
החברה
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זמן אשכול ראשון לציון

 מרצה:
ענת זפרני

 מרצה:
אהוד שפירא

 מרצה:
ערן כץ



 מפגש מרתק עם האופי האנושי-
בראי הקולנוע

מרצה : ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, M.A בחינוך.
מורכבותו של האופי האנושי כוללת בתוכה תופעות ותכונות שעשויות להפתיע גם את החוקרים 
המיומנים ביותר. מבט מפתיע על מבני אישיות ועל טיפוסים, על היכולת שלנו לראות בעצמנו 
צדדים מוארים ולעיתים גם פחות, ועל תכונות אנושיות שעשויות להשפיע על כל אחד מאיתנו. 

בחלקו השני של כל מפגש נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, העוסק בנושא ההרצאה.
נושאי ההרצאות:

מי אנו? על מבחנים פסיכולוגיים 
מבחנים פסיכולוגיים מגלים מהי מציאות נורמאלית: 

כיצד בודקים את האישיות? על פי איזה מודל קובעים 
מהי האישיות הרגילה ומהי האישיות הסוטה? מהם 

המבחנים הפסיכולוגיים השונים למדידת ובדיקת 
האישיות? המפגש כולל טעימה של התנסות במבחנים 

פסיכולוגיים שונים.
סרט לצפייה: ״ימים לבנים״

איך מאבחנים טיפוסי אישיות?
האם אתה ״חולה שליטה״? האם את כפייתית? האם 
אתה זריז ויעיל או שאת לחוצה? כיצד נוהגים לאבחן 

את טיפוסי האישיות השונים? מפגש המלווה בדוגמאות 
 מספת הפסיכולוג על סוגים שונים של אנשים.

סרט לצפייה:  ״מסייה שוקולד״

לחץ: ״אין זמן״/״צריך להספיק״/״חייבים לסיים״... 
משפטים נפוצים אלה מנהלים את חיינו. מהו לחץ? 

מהם הגורמים ללחץ? ומהן הדרכים להתמודדות מול 
לחץ בעידן המודרני?  

סרט לצפייה: ״אוורסט״ 

פחד: איך להתגבר על חרדות?
כולנו סובלים מפחדים. מה ההבדל בין פחד לחרדה? 
מהי הפרעה פוסט טראומטית? מהן שיטות הטיפול 

המקובלות לטיפול בחרדות כיום?
סרט לצפייה: ״זהות לא ידועה״

אוכל: שמן, רזה, ומה שביניהם
 מהם הגורמים להפרעות אכילה בעידן של השמנה?

מהן בדיוק אנורקסיה ובולמיה? וכיצד להתמודד עם 

תופעות אלו? במפגש נציג מקרים, דרכי טיפול וגישות 
שונות להבנת התופעה.

סרט לצפייה: ״אל תדאגו אני בסדר״ 

מצב הרוח: קרוסלה של רגשות
מהו אדם יציב רגשית? מהו ויסות רגשי? כיצד אנו יודעים 
שהרגש תואם את האירוע? מדוע כה קשה לאבחן הפרעות 

 במצב הרוח? וגם משהו על דיכאון, אובדנות,
מאניה דיפרסיה ועוד.

סרט לצפייה: ״מנצ׳סטר ליד הים״

על אובדן ובחירה בחיים
 אנשים מתמודדים בדרכים שונות עם אובדנים.

יש הבוחרים לסגת מן החיים ויש הבוחרים להמשיך 
קדימה. מהם הכוחות המסייעים לאדם לצאת לדרך 
חדשה? כיצד חיים ליד הכאב ובצידו? וכיצד הטיפול 

המשפחתי מסייע לבחירה בחיים?
סרט לצפייה: ״למלא את החלל״

הכול על ההתמכרות
כיצד מתחילות ההתמכרויות? על אילו אזורים במוח 
הן משפיעות? מה ההבדל בין התמכרות חיובית )כגון 

ספורט( לשלילית? מהן דרכי הטיפול החדשניות לטיפול 
בהתמכרויות כיום?

סרט לצפייה: ״מישהו לרוץ איתו״
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 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 10:30-14:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,25.12.17 ,4.12.17 ,20.11.17 ,6.11.17

12.2.18 ,5.2.18 ,22.1.18 ,8.1.18
)מספר קורס: 38714(

 מרצה:
ענת זפרני

זמן אשכול ראשון לציון

מדעי
החברה



נושאי ההרצאות:
לא רק חצי הכוס המלאה 

היכרות עם המושג "חשיבה חיובית" ועם אבני היסוד 
המרכיבות אותה. הצגת מחקרים בדבר כוחה של 
החשיבה החיובית, סקירה של גישות שונות בתוך 

העולם של החשיבה החיובית, והצגת רעיונות ותובנות 
משמעותיים, מכל זרמיה.

חשיבה חיובית "מדוברת" 
מהו הקושי במעבר מחשיבה חיובית "ספרותית", 
רעיונות ותובנות, לחשיבה חיובית "מדוברת"– כזו 

ההופכת להרגל חיים? היכרות עם טכניקות פשוטות 
וקלות ליישום, המאפשרות תנועה מהבנת החשיבה 

החיובית, ליישומה בחיי היום יום בכל רגע ורגע. 

אהבה עצמית זה כל הסיפור
 מה ההבדל בין אהבה עצמית לבין אגואיזם?

כיצד אפשר להגביר אהבה עצמית ולהישאר אדם 
שחושב על אחרים? מה משמעות האהבה העצמית 

 לביטחון שלנו? ליכולת שלנו להתמודד עם
אתגרי החיים? 

איך להתמודד עם ביקורת
לפעמים אנו מקבלים מסרים מנמיכים ומדכדכים 

דווקא מהאנשים הקרובים אלינו. הם שולחים אלינו 
חיצי ביקורת או מטיחים האשמות, והדבר משפיע על 

יומנו ועל שנתנו. חשיבה חיובית מעניקה בידנו אפשרות 
להתייחס אחרת לנאמר ולאדם האומר, ופותחת בפנינו 

עולם של כלים מעשיים המקלים על ההתמודדות.
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זמן אשכול ראשון לציון

מדעי
החברה

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 19:00-20:30 ב"זמן אשכול"

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,27.12.17 ,6.12.17 ,22.11.17 ,8.11.17

7.2.18 ,31.1.18 ,17.1.18 ,3.1.18
)מספר קורס: 38715(

 מרצה:סדרה חדשה!
 שירלי

נס-ברלין

החשיבה החיובית כדרך חיים
 מרצה: שירלי נס-ברלין, מרצה ומפתחת שיטה ייחודית של חשיבה חיובית מזה 20 שנה.

מדריכה אישית ומנחת סדנאות קבוצתיות.
 את הקלפים שהחיים חילקו לנו, לא תמיד ניתן לשנות. את הגישה, את דרך ההתמודדות איתם–
תמיד אפשר. בכל גיל. שינוי הגישה משנה גם את החיים. חשיבה חיובית הינה דרך ותיקה, 
מוכחת מחקרית, ועם זאת תוססת ומתחדשת כל הזמן, המספקת תובנות, כלים וטכניקות 
מעשיות ופשוטות ליישום, כיצד לשנות את הגישה לחיים, להתמלא בשמחה, לשחרר כעסים 

ופחדים, להיות בטוחים יותר בעצמנו ולחיות את החיים בשלווה ובהרגשה טובה. 

ביקורת, האשמות, פחדים ולחצים
כיצד להתמודד עם עולם פנימי שמחליש אותנו 

במחשבות טורדניות הפוגעות בשגרת יומנו ואף אינן 
מאפשרות לנו לשמוח ולהרגיש טוב? כיצד מתמודדים 

כשהחיצים מגיעים מבפנים?

לדעת לדבר עם האחר
חשיבה חיובית מציגה את הדרך לשוחח עם אנשים 

קרובים לנו וגם אקראיים בחיינו, בדרך שתגרום להם 
להקשיב ולהיות פתוחים לעמדתך, גם בנושאים שבעבר 

הרביתם לריב עליהם. 

כיצד לשפר מערכות יחסים עם האחר )שני מפגשים(
הדבר החשוב ביותר לשלוות נפשנו ולקיום חיים טובים 

ומשמעותיים עבורנו, הוא מערכות היחסים שאנו 
משתתפים בהן. מחקרים מראים שוב ושוב שמערכות 

יחסים טובות עם הסביבה הקרובה, מאריכות את חיינו 
ומשפרות את איכותן. תובנות, כלים ובמיוחד טכניקות 

מעשיות ומוכחות, ישפרו כל מערכת יחסים ויוסיפו שנים 
טובות לחיינו.



 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי חמישי
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״   

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,21.12.17 ,7.12.17 ,23.11.17 ,9.11.17

8.2.18 ,25.1.18 ,11.1.18 ,28.12.17
)מספר קורס: 38716(

זמן אשכול ראשון לציון

תרבות

קצה העולם
מרכזת הסדרה: רוית נאור, עיתונאית, טייסת וטיילת.

 מסע אל עולם הולך ונעלם. רגעי הצצה נדירים לנופי בראשית של הטבע והאדם. חוויותיהם
של מובילי מסעות שלקחו את המוצ׳ילה, המצלמה, הרבה יצר הרפתקנות ויצאו אל הלא נודע. 

רשמי מסע, בליווי תמונות מרהיבות, שייקחו אתכם אל מחוזות קסומים ונופי בראשית. 
נושאי ההרצאות:
מסביב לעולם בסירת מפרש

מה גורם לבני זוג לעזוב הכול ולצאת להקיף את העולם 
במשך 9 שנים בסירת מפרש? טניה רמניק בסיפור 

מסע ארוך ומרתק, על החיים בסירה קטנה ללא גישה 
לסופרמרקט או לרופא, על איים הטובלים בלגונות 

תכולות, על שבטים נשכחים והתמודדויות עם סערות 
ושודדי ים.

לחצות את הנמיב
ערן חקלאי יוצא במסע ג׳יפים למדבר נמיב, בין 

השבטים הנעלמים של דרום מערב אפריקה. מהדיונות 
הגבוהות בעולם אל הרי הגרניט האדומים, משבטי 
ההימבה אדומי העור ועד לחופי האוקיאנוס בהם 

יושבים מיליוני יונקים וספינות טרופות.

 טיבט: “מסע האמונה הטיבטי״ 
איילת אידלברג לוקחת אותנו למסע אישי ואנושי, 
אנתרופולגי ודתי, ברחבי הרמה הטיבטית, מפסגות 

ההימליה המושלגות אל המישורים בהם רועים עדרי 
היאקים, מהמנזרים השומרים על המסורת הבודהיסטית 

 הטיבטית אל הבירה לאסה ותושביה הסינים הרבים.
 על מסורת ועל חמלה, על דיכוי ועל מודרניזציה

ועל הבודהיזם הטיבטי המיוחד ויוצא הדופן.

עולם ללא אלימות בגג העולם                                                                       
האם ניתן לחיות ללא פשע ואלימות? האם משפחה 

יכולה לחיות בהרמוניה כאשר אישה אחת נשואה 
למספר גברים? את התשובות מגלה יורם פורת, במסע  

על אופנוע, בכביש הגבוה בעולם שבהרי ההימליה. 
את ההכרות עם האמונה הבודהיסטית נערוך במפגש 

בהשתתפות ״הדלאי למה״. 

סודות מהממלכה השכנה
נועם בן משה חושף כמה מסודות ירדן. איך נשמרה 

ג׳רש אלפיים שנים ועשרות רעידות אדמה? מה מתחבא 
במעמקי הקניונים האדירים של הרי מואב? איך יש כל כך 

הרבה מים זורמים במדינה עם משבר מים חריף?  

כל פלאי הודו האחרת
בין רוחניות לחומריות, עוני לעושר, קדושה לחולין, מסורת 

לטכנולוגיה. עידן צ׳רני יוצא אל ארץ הניגודים הבלתי 
 אפשריים בהודו האחרת. משכונות עוני ושירות

 הדאבה-וואלה, ועד לשבט ציידי ראשים בנאגאלנד,
ושבט האפטאני. 

מסע אל בטן האדמה 
 לאחר שטיפסה על הפסגות הגבוהות בעולם, יוצאת

רוית נאור למסע אל בטן האדמה באי הצעיר ביותר 
בעולם, איסלנד. בדרכה אל הפקק של סיר הלחץ של 

העולם, במקום המפגש בין קרח לאש, היא יורדת היישר 
אל חדר המאגמה, אל לוע של הר געש.

ממלכות הזהב, השוקולד והנפט 
 נפתלי הילגר במסע ייחודי ללב ליבה של היבשת השחורה.

מה נשאר מאימפריות הזהב העתיקות? מי מכר 20 מיליון 
אפריקאים? מה נותן תקווה לילדי גאנה? האם החיוך הוא 
המצאה ניגרית? האם ריקוד ה״בואה״ מצליח להוריד את 

הגשם? 

מרכזת 
הסדרה: 
רוית נאור

סדרה חדשה! 84 | תרבויות



זמן אשכול ראשון לציון

סדרה חדשה!תרבות 85 | תרבויות

 תרבויות עולם
סביב הגלובוס - בראי הקולנוע 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות 
ברחבי העולם. מהשכנה לבנון אל פאתי בגדד, מהממסד הקתולי באירלנד אל האפיפיור ברומא, 
מהבריטים בהודו אל המסורת בטורקיה, מסמלים אוניברסליים אל פריצת גבולות בקירגיזסטאן.

אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
נשים בטורקיה: בין המסורתי למודרני

טורקיה היא מקום מרתק בין מזרח ומערב. המאבק 
על מקומן של הנשים בחברה הטורקית, משקף את 

המתיחות הגואה בנושאי דת ומדינה. הצצה למעמדן של 
נשים בחברה הטורקית, שקרועה בין המסורתי למודרני.

מרצה: גליה פסח ׀ סרט לצפייה: ״ילדות פרא״

עיראק: סיפור מלחמה
מה הביא את התרבות האסלאמית להתנגשות עם 

 התרבות המערבית וכיצד הולידה התנגשות זאת את
הביטוי האכזרי מבית מדרשם של ״אלקאעידה״ ודאע״ש?

מרצה: רמי סימסולו ׀ סרט לצפייה: ״צלף אמריקאי״

הודו הבריטית: עושק וקדמה
לאורך ההיסטוריה, משכה תת היבשת ההודית מגוון רב 
של מבקרים וכובשים, שחשקו בעושרה ונפלו בקסמיה. 

 איך נוצרה נוכחות האימפריה הבריטית בהודו.
מדוע הגיעו? כיצד ביססו את שלטונם? מה מידת הנזק 

וההשפעה שהותירו אחריהם?
מרצה: מורן קושניר ׀ סרט לצפייה: ״לפני הגשמים״ 

לבנון: השכנים מזווית אחרת
נטייל בביירות המשתקמת, שמבלה ולוחמת ללא 

הפסקה. נפגש עם לוחמי חיזבאללה ועם לוחמים לחופש 
הביטוי. נסייר באזור הסקי של צפון לבנון, ונופתע 

לשמוע מי שיקם את בית הכנסת בביירות.
מרצה: נפתלי הילגר ׀ סרט לצפייה: ״האישה ששרה״

קירגיזסטן: גשר בין עולמות
קירגיזסטן היא מדינה מוסלמית. מקומן של הנשים 
בתרבות הקירגיזית מסורתי, אך הן פורצות גבולות 

ושוברות את תקרת הזכוכית.
מרצה: דינה היימן ׀ סרט לצפייה: ״טנגרי – שמיים כחולים״

וייטנאם ואירלנד: קתוליות, מלחמה וחמלה
בין מערב אירופה למזרח אסיה. בין עוצמת הכנסייה 

 הקתולית באירלנד להשלכות מלחמת וייטנם.
בין מצוקה אירית לילדי הרחוב העזובים בווייטנאם.

מרצה: איילת אידלברג ׀ סרט לצפייה: ״נובל״

סמלים, משמעותם וצופן דה וינצ׳י
נצא למסע גלובאלי מרתק שבו נתוודע אל השפה 

האוניברסלית היחידה שהמין האנושי פיתח- שפת 
הסמלים. נתייחס לתפקיד המרכזי שהסמלים ממלאים 
בחיינו, ונסקור סמלים נבחרים שמקורם בדתות שונות, 

כגון המגן דוד, הצלב, ורבים אחרים..
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון ׀ סרט לצפייה: ״צופן דה וינצ׳י״

איטליה: על רומא ומנהיגה הרוחני
כיצד תפסה וביססה רומא את מעמדה כמרכז העולמי של 
הקתוליות, מה סוד עוצמתו, מרכזיותו וכוחו של האפיפיור 

ומי יותר קתולי מהאפיפיור?
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס ׀ סרט לצפייה: ״יש לנו אפיפיור״

מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, מרצה, צלמת וכתבת.

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 10:30-14:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.17 ,28.11.17 ,21.11.17 ,7.11.17

30.1.18 ,16.1.18 ,2.1.18 ,26.12.17
)מספר קורס: 38717(



זמן אשכול ראשון לציון

תרבות

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 19:00-22:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,11.12.17 ,27.11.17 ,13.11.17 ,6.11.17

5.2.18 ,29.1.18 ,15.1.18 ,1.1.18
)מספר קורס: 38718(

עולם קסום - בראי הקולנוע
מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, מרצה, צלמת וכתבת.

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות 
ברחבי העולם. מקתוליות אירית אל נשיות טורקית, מהבריטים בהודו אל המחתרת האנטי נאצית, 
מהעידן הוויקטוריאני אל משמעותם של סמלים, ממשפחות מוזרות בעולם ועד לחברות ציידים 

ולקטים. אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.
נושאי ההרצאות:

משפחה שכזאת: משפחות מוזרות בתרבויות העולם  
היכן מתקיימים נישואי הליכה, אך ללא חתונה? אצל 

מי מקובל לגנוב אשה מגבר אחר, ולשאת אותה במקום 
 אשתך? מהם נישואין זמניים וכמה זמן, זה זמני?

היכן חייב מאהב לעזוב את בית אהובתו לפני עלות 
השחר, אחרת ייחשב נשוי לה?

מרצה: דני ינאי ׀ סרט לצפייה: ״מיס סאנשיין הקטנה״

הודו הבריטית: עושק וקדמה
לאורך ההיסטוריה, משכה תת היבשת ההודית מגוון רב 
של מבקרים וכובשים, שחשקו בעושרה ונפלו בקסמיה. 
מדוע הגיעו הבריטים להודו? כיצד ביססו את שלטונם? 

ומה הקשר בינם לבין שרפת אלמנות? 
מרצה: מורן קושניר ׀ סרט לצפייה: ״לפני הגשמים״

וייטנאם ואירלנד: קתוליות, מלחמה וחמלה
בין מערב אירופה למזרח אסיה. בין עוצמת הכנסייה 
הקתולית באירלנד להשלכות מלחמת וייטנאם שנים 
רבות לאחר סיום המלחמה. בין מצוקה אירית לילדי 

הרחוב העזובים בווייטנאם.
מרצה: איילת אידלברג ׀ סרט לצפייה: ״נובל״

 בריטניה: נשים והעידן הוויקטוריאני
נתחקה אחרי מאפייני חיי החברה הבריטים והאירופים 

בכלל ושל מעמד הנשים בפרט, כמבוא לקומדיה 
רומנטית נהדרת אודות השתלשלות האירועים שהובילו 

להמצאת הוויברטור.
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס ׀ סרט לצפייה: ״היסטריה״

ציידים ולקטים מסביב לגלובוס
אורח החיים של ציידים-לקטים אפשר לאדם החושב 
בראשית דרכו להתנחל בעולם. ציידים-לקטים אינם 

מייצרים מזון. הם רק אוספים את המזון שהטבע מספק להם.
מרצה: ד״ר דניאל זלדס.

סרט לצפייה: ״כולם נפלו על הראש״

סמלים, משמעותם וצופן דה וינצ׳י
נצא למסע גלובאלי מרתק, שבו נתוודע אל השפה 

האוניברסלית היחידה שהמין האנושי פיתח- שפת 
הסמלים. נתייחס לתפקיד המרכזי שהסמלים ממלאים 
בחיינו, ונסקור סמלים נבחרים שמקורם בדתות שונות.

מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.
סרט לצפייה: ״צופן דה וינצ׳י״

נשים בטורקיה: בין המסורתי למודרני
טורקיה היא מקום מרתק מבחינה גיאוגרפית כמו גם 

מבחינה תרבותית וערכית. המאבק על מקומן של הנשים 
בחברה הטורקית משקף את המתיחות הגואה במדינה 

בנושא דת ומדינה. 
מרצה: גליה פסח ׀ סרט לצפייה: ״ילדות פרא״

גרמניה: סוד הכריזמה המהפכנית
המחתרת האנטי-נאצית ניסתה להתנקש באדולף היטלר. 

נספר על בקבוקים מתפוצצים, דוגמנים מתאבדים 
ומדריכי מוזיאון עם חגורות נפץ. 

מרצה: ד״ר דני אורבך ׀ סרט לצפייה: ״מבצע ואלקירי״

סדרה חדשה! 86 | תרבויות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג



זמן אשכול ראשון לציון

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 11:00-12:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,27.12.17 ,6.12.17 ,22.11.17 ,8.11.17

14.2.18 ,7.2.18 ,24.1.18, 10.1.18
)מספר קורס: 38719(

קיצור תולדות האנושות
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.

מסע מרתק אל השלבים החשובים ביותר בתולדות המין האנושי. מה הייתה תרומתה של מסופוטמיה 
לתרבות האנושית? מה הניע את הקונפליקט הים-תיכוני בין תרבויות הודו-אירופיות לתרבויות 
השמיות? מה היו הישגי התרבויות של יוון ורומי? איך קמו תנועות קיצוניות כמו הקומוניזם 

והנאציזם? ומה מזמנת לנו המהפכה האסלאמית המתחוללת בימים אלה?
נושאי ההרצאות:
כאשר האדם התחיל לדבר

המהפכה הלשונית, שהחלה לפני כ-70,000 שנה, הובילה 
להתפתחות התודעה האנושית ופיתחה את כישורי 
שיתוף הפעולה של האדם, עד שהפך לאדון העולם. 
זו הייתה התחלת הציוויליזציה. בעקבותיה החלה 

המהפכה החקלאית, שבמהלכה התיישב האדם הנווד 
בישובים קבועים. 

הישגי התרבויות של יוון ורומי
ממיתולוגיה לדת מונותאיסטית. מבקתה לבנייה 

מונומנטאלית וממיתוסים למדע. כך התפתחה 
האימפריה של אלכסנדר מוקדון אל המיזוג התרבותי 

שהוא התרבות ההלניסטית, שהייתה למעשה ערש 
תרבות המערב. הקונפליקט הים-תיכוני בין תרבויות 

הודו-אירופיות לתרבויות שמיות, שעומד במרכז 
העניינים עד היום.

האם עידן החושך היה כל-כך חשוך?
למה נפלה רומא? נדידת העמים הגדולה הביאה 

 לעיצובה של אירופה המודרנית. איך קידמו אותנו
״ימי הביניים״? מהכנסיות הגותיות ועד להמצאת 

הדפוס. מן התיאוצנטריזם הנוצרי למדעים שהתפתחו 
בעולם המוסלמי - השער ל״תחייה״.

כך נולד הכפר הגלובלי
האם האדם ה״ים תיכוני״ לבדו יצר את הכפר הגלובלי? 

 מה היו הישגי תרבויות מקבילות לתרבויות אגן
הים התיכון, שהתפתחו באפריקה, במזרח אסיה ובדרום 

אסיה ובמרכז אמריקה? מה היה משותף ומה שונה 
בהתפתחות של התרבות האנושית?

הכסף קידם את הקפיטליזם
איך התקדמנו מהזמנים התוססים של ה״תחייה״, 

ועד למהפכה המדעית במאה ה-17 ועידן ״הנאורות״ 
שלאחריה? איך התפתחו כלכלת הממון וניצני 

הקפיטליזם עם כל מה שטוב בו )יש כסף לאמנות ומדע( 
ושרע בו )״ניצול האדם בידי האדם״- כדברי קרל מרקס(? 
והקיטוב החברתי, שהוביל למהפכה הצרפתית- ציון דרך 

בפתח החברה בת זמננו.

המאבק לחופש לאומי
במאה ה-19 התעוררה לראשונה השאיפה לעצמאות 

לאומית. הסדר הפוליטי החדש, לאחר נפילת האימפריה 
של נפוליאון, הוביל למהפכת ״אביב העמים״ והופעת 

מדינות לאום ושוב למלחמות, הפעם מלחמות טכנולוגיות 
וכוללניות. 

עידן הסכיזופרניה 
המאה ה-20 החלה במלחמת העולם הראשונה והעולם 

השתנה. התקופה החדשה פתחה את הדרך לאידיאולוגיות 
הטוטאליטריות: הקומוניזם והנאציזם. מלחמת העולם 
השנייה הולידה את ״המלחמה הקרה״ בין שני גושים 

המונהגים על ידי אידיאולוגיות מנוגדות. נפילת המשטרים 
הקומוניסטים ב-1989 תוביל אותנו למאה ה-21.

ברוכים הבאים לעתיד
ההיסטוריה בת זמננו פותחת לפנינו תמונה מוזרה: האיחוד 

האירופי מתפורר והמלחמה הקרה מתחממת על רקע 
הקונפליקטים במזרח התיכון והפלישה המוסלמית למערב. 
לאן מוביל האימפריאליזם האסלאמי מול תרבות המערב?

87 | היסטוריה מדעי
הרוח

מרצה: 
ד״ר גוסטב 

מייסלס



 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי ראשון
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,10.12.17 ,26.11.17 ,19.11.17 ,5.11.17

4.2.18 ,14.1.18 ,31.12.17 ,24.12.17
)מספר קורס: 38720(

זמן אשכול ראשון לציון

עידן הגרעין
מרצה: אלון קליבנוב, היסטוריון המתמחה בהיסטוריה צבאית.

במהלך המאה ה-20, האדם מגלה את הדרך לרתום את האנרגיה המשמעותית ובעלת 
הפוטנציאל הגדול ביותר לצרכיו. אולם השימוש הראשון באנרגיה זו הוא הצבאי. פיתוח 

הנשק הגרעיני והשימוש בו במלחמת העולם השנייה פותח עידן חדש בדברי ימי האנושות. 
נושאי ההרצאות:

מבוא היסטורי: מן האטום ועד ביקועו
סקירה על נתיב המחקר המדעי על הנושא הגרעיני 

לאורך ההיסטוריה. מיהם המדענים העיקריים המזוהים 
עם תחום זה?

פרויקט מנהטן
ההחלטה על פיתוח נשק גרעיני במהלך מלחמת העולם 

השנייה, הייתה אחת מנקודות המפנה המרכזיות בתחום 
זה בהיסטוריה. 

״בהיר מאלף שמשות״: הירושימה ונגסקי
הפעמים היחידות בהיסטוריה בהן נעשה שימוש בנשק 
גרעיני, התרחשו באוגוסט 1945, עת הופצצו שתי ערים 

יפניות בנשק זה.    

מלחמה, ריגול ומלחמה קרה
כבר במהלך מלחמת העולם השנייה מרגלים הסובייטים 
אחרי בעלי בריתם ממדינות המערב. עם תום המלחמה, 
נפתחת מלחמה קרה בין גושית, כשהנושא הגרעיני בה 

הוא מרכזי. 

מעצמות העל ומאזן האימה
הנשק הגרעיני תורם להיווצרות היישות הפוליטית 

הנקראת ״מעצמת על״. העולם נחלק לגושים, כשהמתח 
הפוליטי והצבאי מרקיע שחקים. האיזון האסטרטגי 

מימים עברו הופך למאזן אימה. כחלק מן המאזן, 
מפתחות המעצמות גם נשק תרמו-גרעיני. 

ממשבר הטילים בקובה למלחמת יום הכיפורים
מאזן האימה בין המעצמות מאיים להפוך למשבר 

ואפילו למלחמה, בכמה אירועים משמעותיים במהלך 
שנות הששים והשבעים של המאה הקודמת. בולטים 

ביניהם המשברים המרכזיים בין מזרח למערב - משבר 
הטילים בקובה ומלחמת יום הכיפורים.  

מציאות חדשה בצל הגרעין   
עידן הגרעין הביא עמו מציאות פוליטית חדשה. המדינות 
שהצליחו לפתח אנרגיה גרעינית נקטו בשיטות מקוריות 
לשמור על המציאות החדשה. בין השאר, אידיאולוגיה, 

תעמולה, חלל, ספורט ו״מלחמה על ידי שליח״.

מתום המלחמה הקרה ועד האתגרים הבאים
המלחמה הקרה מסתיימת, אולם האתגרים לא חדלים: 

צ׳רנוביל, מבחן האנרגיה הגרעינית והצטרפותן של חברות 
נוספות למועדון הגרעיני.  

מרצה:88 | היסטוריה
אלון 

קליבנוב

 בכל הקורסים
 כרטיס מתנה

לסרט!
 לפי בחירתך,

לנרשמים
*הכרטיס תקף בבתי הקולנוע 

בסינמה סיטי בימים א׳-ה׳.

מדעי
הרוח



זמן אשכול ראשון לציון

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 19:00-20:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,25.12.17 ,4.12.17 ,27.11.17 ,13.11.17

12.2.18 ,29.1.18 ,22.1.18 ,8.1.18
)מספר קורס: 38721(

קבלה הלכה למעשה
מרצה: משה שרון, מאמן אישי ומורה לקבלה והתפתחות רוחנית, מרכז ״מודעות״.

הקבלה היא חוכמה עמוקה ועתיקת יומין, אך גם פרקטית מאוד. הבנה של יסודותיה היא הבנה 
מדויקת יותר של ה״אני״ בכל רובדי החיים. החל ממה שגורם לנו לשמוח באמת, דרך ניהול הזוגיות 
שלנו וכלה בהבנת מבנה החברה, האטום והיקום. סדרת הרצאות המפגישה בין ענקי הרוח של 
ההיסטוריה ובין תפיסות עולם מנוגדות ומשלימות. זה איננו קורס דתי, גם לא פילוסופי. המפגש 

בין החוכמות השונות יוליד פרקטיקת חיים שלמה, נקייה ומאוזנת יותר.
נושאי ההרצאות:

תפיסות יסוד בקבלה
מהם מקורותיה של החוכמה הקבלית? האם היא 

רלוונטית לימינו? ומהם חוקי החיים על פי הקבלה?  

הקשר בין הקבלה וקואצ׳ינג
מהו החידוש שהביאה תורת אימון הקואצ׳ינג לעולם 

ומהם מקורותיה? איך אני יכול להשתמש בגישה 
האימונית הזו לחיים? מה ההבדל בין קואצ׳ינג לקבלה?

הקבלה מול הפילוסופיה
על הדומה והשונה שבין אהבת החוכמה ל״ואהבת לרעך 

כמוך״. מדוע מתנגדים המקובלים לפילוסופים?

הקבלה מתמודדת עם הפסיכולוגיה
אם פרויד ורבי שמעון בר יוחאי היו נפגשים, על מה היו 

 מסכימים ביניהם? ועל מה בשום פנים ואופן לא?
וגם- מהי הדרך הנכונה לנפש בריאה?

סודות הקבלה ותורות המזרח
 האם יש הבדל ביניהן בכלל? ולמה אנחנו, היהודים,

לא כאלה רגועים כמוהם?

כשהרב קוק פגש את דארווין
תורת ההתפתחות, האבולוציה, נתפסת בעיני דתיים 
וחילונים כאחד, כסותרת את התורה. האם כך הדבר 

באמת? ואם כן, מדוע הרב קוק רואה בה תיאוריה 
קרובה מאוד לתורת הקבלה?

כמעט הכול על קבלה וסוציולוגיה
 מאבקים חברתיים, עוני וזעם, ניצול ונתינה לזולת.

 מה הפתרון הקבלי לבעיות החברתיות? והאם ייתכן
צדק חברתי?

קבלה בתוך המשפחה
סוד הזוגיות וחינוך הילדים לפי הקבלה, האם הם תואמים 

את גישות החינוך והזוגיות של ימינו? מה מלמדת חכמת 
הקבלה על האיש והאישה שאולי פספסנו?
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מרצה: 
משה שרון

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



זמן אשכול ראשון לציון

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,26.12.17 ,5.12.17 ,21.11.17 ,7.11.17

6.2.18 ,30.1.18 ,16.1.18 ,2.1.18
)מספר קורס: 38722(

אור חדש על סיפורי התנ״ך 
מרצה: יוסי נינוה, מרצה בכיר לתנ״ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת״א.

 סיפורי ראשיתם של עולם ועם, הם בראש ובראשונה סיפורים פרי דמיונם של סופרים.
בסיפורים האלה באים לידי ביטוי יסודותיה של האמונה היהודית החדשה. כיצד התפתחו 

 ושודרגו סיפורי עמי הסביבה לסיפורים ייחודיים לאמונה היהודית. כיצד מקבל התנ״ך
אופי מגמתי-דתי, הרואה בייעודו השרשה והעמקה של האמונה היהודית החדשה.

נושאי ההרצאות:
סיפורי בריאת העולם

כיצד נברא העולם על פי אמונות העמים הקדמונים ועל 
פי האמונה הישראלית? מי כתב את הסיפורים הללו 
ומהו ייחודה של האמונה הישראלית לעומת אמונות 

הקדמונים? כיצד התגלגל והתפתח סיפור עממי קדום 
על יצירה אלוהית, לסיפור יהודי מתקדם על בריאה 

אלוהית? 

מהו ״צלם אלוהים״?
״חביב אדם שנברא בצלם״ )מסכת אבות(. מהו צלם 
אלוהים? האם יש לאלוהי ישראל צלם? איך הפכה 

האמונה שהאדם נברא בצלם אלוהים, לאבן יסוד ביחס 
לאדם ולגופו? כיצד הביאו חז״ל את היחס האנושי לאדם 

למדרגה גבוהה ביותר, וכיצד מתיישבת אמונתם עם 
התפישה: ״רק אתם )עם ישראל( קרויים אדם״?

מה מסתתר בסיפור גן העדן?
כיצד שודרג סיפור עם על אדם, אישה ונחש, לכדי 

אבן יסוד באמונה הישראלית – ״הבחירה החופשית״?  
מהו ״עץ הדעת טוב ורע״? האם כל חוכמתו של העץ 

הסתכמה בכך, ש״ויידעו כי ערומים הם״? במה דומה 
גירושו של האדם מגן העדן לגירושו של קין? ומדוע 

קוללו שניהם?

״ארור אתה מן האדמה...״
מדוע רצח קין את הבל? מה מסתתר מאחורי חיבור 

סיפור הרצח הזה? מדוע קיבל אלוהים דווקא את 
מנחתו של הבל? ומדוע קוללה האדמה?

המבול- חורבנו של עולם ישן 
כיצד הפך סיפור על תופעת טבע, שכנראה התרחשה, 

לסיפור בעל מטרה ערכית מוסרית אמונתית– ״יש 
דין ויש דיין״? כיצד התקלקלה הבריאה האלוהית 

המושלמת עד שראוי להשמידה? איך שודרג האלוהים 

הישראלי על פני האלים הקדמונים? כיצד שולבו שני 
סיפורים ישראלים על המבול, לסיפור אחד? מהו רעיון 
הברית בין אלוהים לנוח? מיהו ״חסיד אומות העולם״?

״לך לך מארצך״
מדוע מוצאו של אברהם הוא דווקא מאור כשדים?? ולמה 

ללכת?? מהיכן יצא למסעו?? ומדוע דווקא לארץ כנען?? 
ומדוע נשותיו – האחת מסופוטמית )שרה(, והשנייה מצרית 

)הגר(??

מדוע נכרתה הברית בין הבתרים?
 מהי ברית, ומדוע נכרתת ברית בין אלוהים לאברהם?

כיצד נוצרה מערכת היחסים בין האדם לאל, הייחודית 
 לעם ישראל? מה משמעותה של ההבטחה האלוהית?

מדוע נשאר עם ישראל בעבדות ארבע מאות שנה? מהם 
גבולות ההבטחה? ומהי ״ברית המילה״?

האמת על עקדת יצחק
מדוע נשלח אברהם לרצוח את בנו כדי להוכיח את 
אמונתו? מהו תפקידו של הסיפור במסגרת האמונה 

 היהודית? מהו הניסיון ולשם מה הוא קיים?
כיצד התמודדה הפרשנות היהודית המסורתית בימי חז״ל 
ובימי הביניים עם סיפור אכזרי שכזה? האם קשור סיפור 

״העקדה״ לסיפור בת יפתח?
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מרצה: 
יוסי נינוח



זמן אשכול ראשון לציון

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי ראשון
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,24.12.17 ,10.12.17 ,26.11.17 ,12.11.17

11.2.18 ,28.1.18 ,14.1.18 ,31.12.17
)מספר קורס: 38723(

נפלאות המוח האנושי
 מרכז הסדרה: ד״ר רביד דורון, ביה״ס למדעי ההתנהגות, האקדמית ת״א יפו והמחלקה לחינוך

ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.
מהי ״רפואה מותאמת אישית״ וכיצד היא תשנה את הטיפול בנו? אקסוזומים הוא תחום חדש 
בחקר המוח: האם הוא ישנה את הטיפול בנו? מהו הקשר בין אינטליגנציה ויצירתיות? כיצד פועל 

הזיכרון? מה מתרחש במוחם של מתבגרים? וגם- מסע לתוך מוחו של סכיזופרן. 
נושאי ההרצאות:

הבסיס המוחי של אינטליגנציה ויצירתיות
האם אפשר למקם את האינטליגנציה באזורים 

מסוימים במוח? כיצד שונה מוחם של אנשים בעלי 
אינטליגנציה גבוהה מזה של אנשים ״רגילים״? 

וכיצד נראה תהליך פתרון בעיות יצירתי במוח?                                                                                                                        
מרצה: עמית אברון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, 

האוניברסיטה הפתוחה.

פתרון אחד למחלות רבות
 לאחרונה התגלה שלתאים בגוף ובמוח יש ערוץ
 תקשורת זה עם זה, באמצעות הפרשת כדוריות

 בשם ״אקסוזומים״, המכילים אינפורמציה גנטית.
האם יתכן שאקסוזומים יהיו הבסיס לטיפול

במחלות השונות של המוח?                                                                                                
מרצה: ניסים פרץ, ביה״ס סגול למדעי המוח, 

אוניברסיטת ת״א.

הכול על ״רפואה מותאמת אישית״
מהי ״רפואה מותאמת אישית? מה ניתן לעשות? 
למי זה מתאים? וכיצד אפשר להיעזר בה? האם 

אפשר לשכפל איברים? האם ניתן לגדל נוירונים? 
האם מחלות נפשיות מושפעות מהסביבה שלנו?                                                                                                                      

מרצה: ד״ר רעות מטר, המכון הגנטי ע״ש רפאל 
רקנאטי, מרכז רפואי רבין.

על השיגעון
מדוע הלוקים בסכיזופרניה נתפסים ״כמשוגעים״?

האם זוהי הפרעה גנטית או סביבתית? מהם השינויים
המוחיים שגורמים להתפרצות מחלה זו?

וכיצד ניתן לטפל בה?                                                         
מרצה: ד״ר רביד דורון, ביה״ס למדעי ההתנהגות, 

המכללה האקדמית ת״א יפו.

 זיכרון ושכחה בחקר המוח
המפגש עם סביבתנו משנה את מערכת העצבים שלנו 

ואת התנהגותנו. בהרצאה זו נכיר תהליכי למידה וזיכרון, 

שיכחון למוקדם ולמאוחר ואת מחלת האלצהיימר.                                                                  
מרצה: ד״ר אילנה רוט דרעי, המחלקה לחינוך 

ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה. 

מוח נשי-מוח גברי: מסע בין כוכבי מנוגה למאדים                                                                      
האם ההבדלים האנטומיים מורפולוגיים בין המינים 

מתבטאים בהבדלים בדפוסי חשיבה והתנהגות? 
מהי השפעת הורמוני המין על דפוסי התנהגות? 

מדוע נשים כקבוצה, קולטות וערות יותר לרגשות?                                                                                                                       
מרצה: ד״ר רבקה רביד, המכון למחקר המוח, האקדמיה 

למדעים באמסטרדם.

מוחם של בני התשחורת
מדוע מתבגרים פועלים לרוב בצורה רגשית? ולמה בני נוער

 נוטים יותר לקחת סיכונים? מבט מרתק על התהליכים
ההורמונליים והעצביים המתרחשים אצל מתבגרים. 
מרצה: ד״ר אורי פלביץ, המחלקה למדעי החיים, 

האוניברסיטה הפתוחה. 

מהבדלים מוחיים להבדלים בינאישיים בתפקוד הרגשי
תאוריית הסגנונות הרגשיים של חוקר המוח ריצ׳י 

דייוידסון, בוחנת את הבסיס המוחי להבדלים 
בינאישיים בתפקוד רגשי. עד כמה אנחנו שולטים 

בסגנון הרגשי שלנו? ועד כמה הוא ניתן לשינוי ועיצוב?                                                                                                                             
מרצה: ד״ר נועה אלבלדה, מכון סגול לחקר למוח ותודעה, 

המרכז הבינתחומי הרצליה.

מרכז 
 הסדרה:

ד״ר רביד 
דורון
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זמן אשכול ראשון לציון

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 19:00-20:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,6.12.17 ,29.11.17 ,15.11.17 ,1.11.17

7.2.18 ,24.1.18 ,10.1.18 ,27.12.17
)מספר קורס: 38724(

92 | אסטרונומיה מדע

מדע בין כוכבים
מרצה: אילן מנוליס, אסטרונום. מנהל את מצפה הכוכבים של מכון ויצמן למדע.

מדע  עם  אותנו ולמפגש  הסובב  היקום  צפונות  להבנת  למסע  נצא  מרתקת,  הרצאות  בסדרת 
האסטרונומיה, שהינו תחום ידע דינאמי, סוחף ומלהיב הנמצא בחזית המחקר המדעי כיום. מה 
קורה לגוף האדם בצאתו לחלל ומה הן ההשלכות על טיסות חלל מאוישות? מה מאפיין את שכנינו 
במערכת השמש? מהו כוכב )שמש( ומה קורה בתוכו? מהם חורים שחורים? האם קיימים חוצנים? 
מה פשר שינויי האקלים שאנו חווים והאם יש להם קשר לאסטרונומיה? ומה יהיה גורל היקום?

נושאי ההרצאות:
מדוע לא נגיע בקרוב למאדים

מה קורה לגוף האדם בתנאים של מיקרו-כבידה, כגון 
בתחנת החלל הבין-לאומית? האם ניתן יהיה אי-פעם 

 לשלוח אדם לטיסות חלל ממושכות מאוד?
כיצד מתרחצים ומה אוכלים בחלל? 

מערכת השמש: השכונה שלנו ביקום
הרצאת מבוא להיכרות עם הגופים המקיפים את כוכב 

הבית שלנו – הלא היא השמש. נכיר את שכנינו כוכבי 
הלכת, ירחיהם והגופים הקטנים, המהווים יחדיו את 

מערכת השמש. ההרצאה כוללת גילויים עדכניים מחקר 
מערכת השמש.

לידתו, חייו ומותו של כוכב
מהו מהלך החיים של כוכב, מאז לידתו בענן של גז ואבק 

 בין כוכבי ועד ענק אדום, ננס לבן, כוכב נייטרונים
וחור שחור? מסע מרתק אל לב ליבה של האסטרופיזיקה.

היש חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ
 מפגש עם אחד הנושאים המסקרנים והמרתקים מכולם –

חיים תבוניים. האם ביקרו אותנו חוצנים? האם הם 
קיימים? האם בכלל תיתכן תקשורת אתם ואם כן, 

כיצד? ננסה לבסס את התשובות על עובדות מדעיות 
מדויקות.

מהמפץ הגדול ועד הופעת החיים
היכרות עם התפתחות היקום מרגע לידתו ועד לתנאים 
אשר אפשרו הופעתם של חיים, החל מגילויו של אדווין 

האבל בדבר התפשטות היקום ועד לגילוי, שהיקום מאיץ 
את התפשטותו, גילוי שזיכה את חוקריו בפרס נובל 

לפיזיקה לשנת 2011.

השפעות אסטרונומיות על אקלים כדור הארץ
האם יש קשר בין הפעילות על-פני השמש להתחממות 

כדור הארץ? מה הקשר בין התנאים הנוראיים השוררים 
על-פני כוכב הלכת נוגה לנעשה אצלנו? להיכן נעלמו 

המים שהיו פעם על-פני כוכב הלכת מאדים? ומהי באמת, 
תרומתו של האדם לתהליך ההתחממות הגלובלית?

הכחדות המוניות וסכנת האסטרואידים
כיצד הושמדו הדינוזאורים? האם מרחף בחלל גוף המאיים 
להתנגש בכדור הארץ? ואם זה אכן יקרה, מה מידת הסכנה 

ומה ניתן לעשות לגביה, אם בכלל?

המנגנון המופלא: המונה ליזה של האסטרונומיה
הרצאה מרתקת ומפתיעה, העוסקת בתגלית ייחודית 

המשלבת ארכיאולוגיה, היסטוריה של המדע ואסטרונומיה. 
התגלית שינתה לעד, את תפיסתנו לגבי ידיעותיהם 

הפיסיקליות ויכולותיהם ההנדסיות של היוונים הקדומים.

 מרצה:
אילן

מנוליס
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 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 19:00-20:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.17 ,28.11.17 ,14.11.17 ,7.11.17

6.2.18 ,23.1.18 ,9.1.18 ,26.12.17
)מספר קורס: 38725(
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נפלאות הצופן הגנטי
מאז גילוי הצופן הגנטי והבנת התורשה לפני כ-60 שנה ועד לפיצוח הגנום האנושי בשנים האחרונות, 

 התפתחה הגנטיקה המולקולרית בקצב מסחרר והפכה ממדע בסיסי לכלי מרכזי ברפואה.
כיום משמשת הגנטיקה המודרנית כאמצעי אבחון, מעקב וריפוי במחלות רבות, תורשתיות 

ונרכשות. מהו אותו צופן גנטי מופלא? מהי ״רפואה מותאמת אישית״ שמבוססת על הגנום האישי 
שלנו? ומהי השפעת המהפכה הגנטית בעולם הרפואה על האדם והחברה?

נושאי ההרצאות:
מסע אל צפונות הגנום 

כיצד פוצח הגנום האנושי וממה הוא מורכב? איזה 
שינויים עובר הגנום במהלך חיינו? מה אנו מורישים 

 לדורות הבאים? מה בין גנום אנושי לגנום אישי?
כיצד ניתן לפצח את הקוד הגנטי של כל אחד? ומה יכול 

לנבא הגנום לגבי מחלות שנפתח בעתיד?     

כיצד גורמים הגנים למחלות?
כיצד מתרחשת מוטציה בגן? מה בין מוטציה גנטית, 

הגורמת למחלה תורשתית, לבין מוטציה גנטית הגורמת 
 למחלה נרכשת? מהו המנגנון בתא לתיקון נזקים

 ב-DNA? האם אפשר לפתח תרופה למוטציה בגן?
איזה מחלות תלויות בגן אחד ואיזה בגנים רבים? 

סודה של הרפואה הגנומית 
מהי רפואה גנומית? כיצד מפתחים תרופות גנומיות 

חדשות? מהן התרופות הביולוגיות שכבר נמצאות בשימוש
יום יומי? האם אפשר להתאים רפואה מותאמת אישית 

לכל חולה? 
 

עקרונות הריפוי הגני והגנומי
מהי הנדסה גנית? איך מחליפים גן פגום בגן תקין? כיצד 
משגרים גן חדש לתא מסוים בגוף? האם אפשר לתקן גן 

לפני התפתחות העובר? באילו מקרים מותר להתיר זאת? 
 

הסרטן כמחלה גנומית
מהן המוטציות התורשתיות והנרכשות הגורמות למחלות 

סרטן? מהו הגנום הסרטני? מהן פריצות הדרך בפיתוח 
 תרופות ביולוגיות מבוססות גנום למחלות סרטן?

האם ניתן להפוך את מחלות הסרטן למחלות כרוניות, 
איתן ניתן יהיה להאריך את תוחלת החיים? 

רפואה מניעתית מבוססת גנום
האם עתיד הרפואה הגנומית הוא שתהיה מיועדת 

לבריאים? כיצד נמנע הופעתן של מחלות בגיל המבוגר 
בעזרת המידע הגנומי האישי? האם נוכל להאט את 

ההזדקנות ולהאריך את תוחלת החיים עוד יותר?
  

האם בגנום ״הכול צפוי והרשות נתונה״?
האומנם הגנטיקה שלנו חזקה מהכול? מהם יחסי הגומלין 
בין התורשה לסביבה? בין גנטיקה לאפיגנטיקה? מה מידת 

ההשפעה הסביבתית על ביטוי הגנום והתפרצות מחלות 
מבוססות גנום כסוכרת, דיכאון וסרטן?

הרפואה הגנומית: חרב פיפיות
בעתיד הלא רחוק ייקבע פרופיל גנטי לכל ילוד. מה הוא 

 ינבא? כיצד הוא ישפיע על מהלך חיי הדורות הבאים?
מה צריכות להיות ״מגבלות הכוח״ של הרפואה הגנומית? 

האם אנו צועדים להשבחת המין האנושי על ידי שינוי 
הגנום? 

 מרצה:
 ד״ר עמוס

סימון

 מרצה: ד״ר עמוס סימון, מרצה וחוקר בכיר במרכז לחקר הסרטן ובמכון ההמטולוגי,
המרכז הרפואי ע״ש שיבא, תל השומר.
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לטעום מכל הטוב שבעולם
"זמן אשכול" מזמין אתכם לקחת חלק במופעים חווייתיים אותנטיים מרהיבים, המעלים בסיפור, במוסיקה ובמחול 

את התרבויות הקסומות של מדינות שונות בעולם. 
כל אירוע כולל ארוחה, בה יוגשו מבחר מאכלים התואמים את נושא הערב.

 מקסיקו: ארץ התרבויות,
הנופים והמוסיקה

דבורה רוטברט, מרצה לתרבויות וכתבת ב"מסע אחר", תיקח אותנו למסע מצולם במקסיקו, בעקבות מלינצ'ה 
הנסיכה האצטקית, לבירת המדינה מקסיקו סיטי, לחצי האי יוקטן ולפירמידות של הצ'יאפס. נשתתף ב"חג המתים", 

נתוודע למוסיקה המופלאה, נבין מהי טקילה ונכיר את דייגו ריברה ופרידה קאלו. 
את המסע ילווה אנסמבל "טריו אינדיו", במוסיקת המאריצ'יס המקסיקנית, בשירים פופולאריים ממיטב 

הפולקלור המקסיקני. בין השאר - לה קוקרצ'ה, סייליטו לינדו, יורונה ועוד...
אנסמבל "טריו אינדיו":

סילביה קיגל - שירה. 
פרננדו ניימארק - גיטרה, שירה.  
דניאל קסרס - גיטרון, ביגואלה. 

יבגני בריסוצקי - חצוצרה. 
הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים

של המטבח המקסיקני.

סוד קסמה של בריטניה 
ד"ר גוסטב מייסלס, ייקח אותנו למסע ברחבי בריטניה, מסע המשלב היסטוריה, נופים ותרבות. נבין איך אי קטן 

)יחסית( בסוף העולם העתיק, הפך לאימפריה חובקת עולם. נתחקה אחרי הנופים הירוקים של הצפון הסקוטי על 
אנשיו הססגוניים ונדרים לערי חוף מקסימות ואזור האגמים הירוק, ואף ניגע בסיפור יציאתה של בריטניה מהאיחוד 
האירופי. ילוו את המסע שי טוכנר ולהקתו, במוסיקה מרחבי האימפריה הבריטית משנות ה-60 ועד היום, בשירי 

רוק בריטי, קאנטרי ועוד, משירי החיפושיות, האבנים המתגלגלות, דונובן ואחרים.

האנסמבל:
גבריאלה לואיס – שירה. 

שי טוחנר - גיטרה, מפוחית ושירה. 
יונתן מילר - כינור, מנדולינה ושירה. 

יונתן בר רשי - כלי הקשה. 
הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים

של המטבח הבריטי.

 האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום שני ה- 12.2.18 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בראשון לציון.  

)מספר אירוע: 38727(

 האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום שני ה- 11.12.17 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בראשון לציון.  

)מספר אירוע: 38726(
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שישי בכיף
אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו לפתוח את הראש לתובנות חדשות.

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית - מפגש מרתק עם פרופ׳ יורם יובל, שייקח אותנו למסע מעניין וחווייתי במיוחד, 
בו נערוך היכרות עם המוח הגברי והמוח הנשי. נלמד כיצד ניתן לעזור לשניהם לחיות יחד בשלום - 

ואפילו לאהוב את זה.

״המוח שלו, המוח שלה: איך יוצאים מזה?״
עם פרופ׳ יורם יובל

 
לאור ההבדלים בין המוח של נשים וגברים, זוגיות מאושרת היא אתגר עצום. מדוע היא זוכרת את 
כל מה שנאמר בריב מלפני שבועיים, שאת קיומו הוא מזמן שכח? איך המוח קשור לזוגיות שלנו? 

ומדוע נשים וגברים רוצים דברים שונים? 
מסע חד-פעמי אל סודות המוח האנושי, מפי פרופ׳ יורם יובל, שהתמחה בחקר התכונות והתגובות 

של נשים מול גברים וגברים מול נשים.

 מרצה:
פרופ׳

יורם יובל

 האירוע יתקיים ביום שישי ה- 5.1.18
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר אירוע  38728(

״הרצאה מרתקת ומלאת תובנות לחיים שאסור להחמיץ״.
״יצאנו בהרגשה שזו אחת ההרצאות המשכילות ביותר בה נכחנו״.
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״זו הייתה שעה וחצי שעברה כמו חמש דקות. מרתק!״ 
 ״מבריק, מדהים,  לכו לראות , כשתצאו תגידו וואוו״. 

״מעניין, זורם, אינטליגנטי, מרגש, מצחיק ומהנה״.

שישי בכיף
אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו לפתוח את הראש לתובנות חדשות.

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית - מפגש מרתק, עם ד״ר רפי קישון, בנו הבכור של אפרים קישון בבוקר חד פעמי – 

מצחיק, מרגש ומעניין, על חייו  ועל  יצירתו  של אפרים קישון – גדול יוצרי ההומור בישראל המסופר 
בהומור קישוני אינטליגנטי.

אפרים קישון - ההומור, הבידור, החיים והסרטים
המופע של ד״ר רפי קישון

בוקר של הומור קישוני מצחיק במיוחד, מרגש ומעניין, על חייו ועל יצירתו של אפרים קישון, גדול 
יוצרי ההומור בישראל - מסופר בהומור קישוני אינטליגנטי על ידי בנו הבכור - ד״ר רפי קישון, 

בשילוב קטעים נהדרים ומצחיקים מסרטיו הידועים.
ההופעה של ד״ר רפי קישון, שמתגלה כסטנדאפיסט מוכשר המפליא לספר את קורות חייו 

המרתקים של אביו, זכתה לשבחים בכל רחבי הארץ וגם בניו-יורק, מינכן ווינה.
 מדברי הביקורת:

״הקהל לא מפסיק לצחוק ולהתרגש, וקטעי הסרטים הנפלאים של קישון מביאים אותו לשיא של 
בידור והנאה״.

מרצה:
ד״ר רפי 

קישון

 האירוע יתקיים ביום שישי ה- 8.12.17
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר אירוע  38729(
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שישי בכיף

״מפגש מטלטל חיובית. מעיר ומאיר. אחרי מפגש כזה נושמים 
יותר טוב ומקבלים כוח לדחוף את מה שחשוב לך.״

 מרצה:
ערן שחר

זמן אשכול ראשון לציון

 האירוע יתקיים ביום שישי ה- 9.2.18
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר אירוע  38730(

אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו לקבל זריקת אנרגיה לחיים!
נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד קל ומפנק.

 ולמנה העיקרית - מפגש עם ערן שחר המכונה ״דוקטור התלהבות״
חוקר ומרצה מוביל, על מצב רוח, אנרגטיות, כוח חיים והתלהבות של בני אדם.

מופע של צחוק, מדע וטיפים תאכלס לחיים
 ״זריקת אנרגיה לחיים״,

עם ערן שחר ״דוקטור התלהבות״
 איך לקום טוב יותר בבוקר? מה שווה לעשות? טיפים על אנרגטיות מ-6 בבוקר ועד 12 בלילה.

הערת חושים לחוויות חיים חזקות יותר, ושיטות חיבוק מתקדמות... נשימה דור 3 ודור 4 ושימוש 
מדליק במוזיקה כדי לקבל כוח. דרכים כדי להתעצבן פחות ולהצליח יותר. להכיל את כלתך, גיסתך 

 וכל השאר. טריקים נגד מצב רוח לא טוב ודיכאון, וגישת חיים שמחליקה יותר תקלות ועניינים.
דרכים לעודד אחד את השני, ומשמעות בחיים – איך מייצרים אותה ביום יום? ערן יארח בהרצאתו 

את רותי ליבנת, שתלהיב אותנו בנושא החיבור המשפחתי של הורים וילדים בכל גיל שמגבש משפחה!

צוחקים. שומעים מוזיקה מקפיצה. מקבלים מדע מעניין, ולוקחים טיפים ליישום בבית.  
ערן שחר, הוא חוקר של המילה התלהבות ומחבר הספר ״לנשום עמוק״. 
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התשלום הנדרש מועד קבלת בקשת ביטול

דמי טיפול מינהלי בסך 80₪ עד יום תחילת הלימודים
ערך יחסי של מפגש אחד + 10% מעלות המפגש לאחר מפגש אחד

ערך יחסי של שני מפגשים + 10% מעלות המפגשים לאחר שני מפגשים
אין החזר כספי לאחר שלושה מפגשים

עלות ביטול הרשמה:

לנוחיותך מספר דרכי הרשמה:  .1
בטלפון )בכרטיס אשראי בלבד( 1-700-50-41-41  # 

)רב קווי( בימים א-ה, מענה 24 שעות ביממה.  
www.zmaneshkol.co.il :באמצעות אתר האינטרנט שלנו  # 

בפקס )בכרטיס אשראי בלבד( 03-6909541  #
באופן אישי: במשרדי "זמן אשכול" בסינמה סיטי בניין רב מכר,  # 

צומת גלילות בימים א-ה, בין השעות 9:30-17:30.   
טלפון - 03-6909559  

 2. פתיחת קורס מותנית במספר מינימום של תלמידים.
במקרים של אי פתיחת קורס עקב מיעוט משתתפים או כל סיבה 

אחרת יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד.
3. הודעה על פתיחת הלימודים ופרטים על האולם בו יתקיימו 

 ההרצאות, תמסר לנרשמים לפני פתיחת כל קורס.
הנהלת "זמן אשכול" שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים 

בתוכנית הקורסים, להחליף ו/או להוסיף מרצה.

נהלי הרשמה
4. לא יינתן זיכוי כספי עבור אי הגעה להרצאות במסגרת הקורס. 
תינתן אפשרות לקבל הרצאה חלופית עפ"י שיקולי "זמן אשכול" 

ועל בסיס מקום פנוי בקורסים אחרים באותו סמסטר.
5. נוהל ביטול הרשמה

# בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד למרכז ההרשמה 

הנמצא במשרדי ״זמן אשכול״.
# גובה הקיזוז המינימאלי יהיה סכום דמי הטיפול בסך ₪80. 

6. תנאי תשלום
# בכרטיסי אשראי כמפורט בטבלת שכר הלימוד.

# בהמחאה/בהמחאות- תאריך ההמחאה הראשונה יהיה לשבוע 

לפני תחילת הקורס או ליום ההרשמה )המאוחר מהשניים(. תאריך 
ההמחאה האחרונה לא יהיה מאוחר מחודש לפני סיום הקורס.

7. שינויים לא צפויים
עקב אילוצים בלתי צפויים עלולים לחול שינויים במועדי 

המפגשים. כמו כן עלול להיווצר מצב בו לא יתאפשר לקיים 
מפגש אף על פי שהתפרסם בתוכנית הקורס ושהייתה כוונה 

לקיימו. הזכות לשינויים שמורה.

 האירוע יתקיים ביום שישי  ה- 19.1.18,
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר אירוע: 38731(

 אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה,
ולחגוג "קבלת שבת לנשמה".

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית– אירוע נוסטלגי ומרתק, המספר 

את תולדות מדינת ישראל בסיפורים ובשירים היפים 
ביותר שחוברו עד היום. זהו המופע הראשון בסדרת 

אירועים לקראת חגיגות 70 שנה למדינה.       

 "שיעור מולדת"
מופע לחגיגות 70 שנה למדינה

מצעד מרהיב של השירים והסיפורים המלווים 
את תולדות המדינה. נספר את הסיפורים 

המרתקים שמאחורי השירים. למשל, מי הם 
"ציוניוני הדרך"? מי כתב את התפילה הידועה 

 "אנא  אלי" שאותו הלחינה ושרה שולי נתן?
מיהו האבא  ב"שירו של אבא"? איך נולד השיר 

שישי ישראלי
 "שחקי שחקי"? איך בחרה נעמי שמר בשולי נתן

לשיר את "ירושלים של זהב"? ונשמע סיפורים 
 ממקור ראשון על שירים כמו "מי האיש",

 "מה יפים הלילות בכנען", "רכב אש",
"ארצנו הקטנטונת", ולבסוף - מחרוזת של שירים 

רוסיים שחוברו להם מילים עבריות. 
משתתפים:

שירה ונגינה – שולי נתן 
הנחייה וסיפורים – יורם רותם, גלי צה״ל 

הפקת האירוע: בלהה גזית, מפיקת אירועי עניין 
ותרבות.
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סיורים קסומים אל סודותיה של תל-אביב 
מדריך: אור ריין, מורה דרך המתמחה בתל אביב.

סדרת סיורים המיועדת לכל חובבי תל אביב באשר הם, הפותחת צוהר אל פניה של העיר דרך המקומות 
המוכרים יותר והידועים פחות. ננסה להתחקות ולהבין את סוד קסמה של העיר ולשמוע מעט מההיסטוריה 
שלה, מתובלת בסיפורי הפולקלור שלה. נגלה את פינות החמד, יחד עם הקשיים והעושר הרב-גוני של 
חצרותיה האחוריות. יחד ננסה להרכיב פסיפס של העיר החשובה בארץ, המכילה בתוכה עולם ומלואו.

פירוט הסיורים:
שרונה: סודה של המושבה הטמפלרית

 מסע מרתק אל שרונה, המושבה הטמפלרית המתחדשת,
שהוקמה על ידי גרמנים נוצרים, הידועים כטמפלרים, 

במהלך המאה ה-19. הסיור, שהוא מעין מסע בזמן, 
יעבור בבתי השכונה שעברה פרויקט שימור מרהיב 
וייחודי והפכה למתחם תיירות ובילוי שוקק. נספר 

את סיפור הקמת המושבה יחד עם הגלגולים שעברה 
לאורך השנים. במהלך הסיור נגלה מה עושים גרמנים 
נאצים בלב תל אביב, למה צמח חיל האוויר הישראלי 

במרתפי יקב גרמני, איך מזיזים בתים עתיקים ממקום 
למקום ולמה התמקמה קריית הביטחון דווקא פה. 

נקודת מפגש: מפגש הרחובות ליאונרדו וקפלן.
חניה מומלצת: חניון ארנייה ברח׳ אוסוולדו ארנייה 10.

האתרים המוסיקליים של יפו 
סיור מוסיקאלי-היסטורי בעקבות השירים שמהווים 

חלק בלתי נפרד מההווי של יפו. מאום כולתום, 
 לסיפורו של הכוכב היווני אריס סאן ועד מחזות הזמר

המפוארים של גיורא גודיק, החמאם והפלמ״ח 
של חיים חפר ודן בן אמוץ. נמשיך אל המועדונים 

הציוריים של יפו, השטח הגדול וכל זה בשילוב של 
שירים שונים המתארים את הלכי התקופות השונות. 

נקודת מפגש: שדרות ירושלים 31.
חניה מומלצת: חניון אצטדיון בלומפילד או ברחובות 

הסמוכים.

אהבות, בגידות ורציחות בעיר העברית הראשונה 
נתחיל את סיורנו ברחוב נחלת בנימין, שהינה השכונה 

השנייה של העיר. נשמע על מלונות הפאר שלה, הרבנים 
והשינויים שבאזור. משם נמשיך לרחוב ביאליק ונצא 
יחד לגלות את נפלאות רחוב המשורר הלאומי- בתי 

הקפה ומשוררי התקופה, לצד המבנים היפהפיים 
וסיפוריהם המרתקים. אהבות, בגידות, שירה והרבה 

יצירה באחד הרחובות היפים בעיר. נעבור בגן מאיר 
ונשמע על הרצח שהסעיר את הארץ. נגלה מדוע יש 

סמטאות פלוניות ואלמוניות ואיך גם זה קשור לאהבה. 
לבסוף נקנח במה שנשאר משוק הפלאפלים ושוק 

בצלאל המפורסם.
נקודת מפגש: רח׳ רוטשילד פינת נחלת בנימין.

חניה מומלצת: חניון בוגרשוב 14 או חניון מוגרבי.

מדינה אחרת מסביב לתחנה המרכזית הישנה  
תל אביב היא עיר הטרוגנית וקוסמופוליטית, אולי 

דווקא בגלל החלק הפחות מוכר שלה – אזור התחנה 
המרכזית הישנה. בסיורנו נצא לגלות את המקום 

המרתק ביותר בתל אביב מבחינה תרבותית וחברתית. 
נשמע על סיפור הקמתה של  השכונה - ימי הזוהר 

והשפל, המאבק בין המחתרות והבריטים, פרדסי ובתי 
הבאר של יפו, ונשמע את סיפור הפיל הלבן המכונה 
התחנה המרכזית החדשה. בהזדמנות זו נבין גם איך 

חנוך לוין קשור לסיפור... גולת הכותרת של הסיור היא 
מפגש עם תופעת העובדים הזרים והפליטים מרחבי 

העולם, שמתרכזים במקום ומעניקים לאזור הרגשה של 
מדינה אחרת...

נקודת מפגש: גינת השרון- פינת רחוב החשמל וברזילי.                                                
חניה מומלצת: חנייה ברחובות הסמוכים.

 הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שבת
בין השעות 10:00-13:00.

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

עלות הסיור כוללת כניסה לאתרים.
מועדי הסיורים: 

3.2.18 ,6.1.18 ,9.12.17 ,11.11.17
)מספר קורס: 38551(
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סיורי שווקים: חוויה של כל החושים
ארבעה סיורי שווקים ואוכל ברחבי תל אביב-יפו ובבני ברק. קהילות מכל קצווי תבל יצרו שכונות 
ושווקים בעלי צביון ומאפיינים שונים, ואיתם המטבח המקומי, ההווי והפולקלור. בסדרת סיורים 

נצא לגלות שכונות וקהילות על מטעמיהן, סיפוריהן וההווי המיוחד שטמון בכל אחת מהן. חוויה של 
צבעים, ריחות, טעמים וטעימות.

פירוט הסיורים:
סיור טעימות בכרם התימנים

מדריך: אור ריין, מורה דרך המתמחה בתל אביב.
אם ישנה שכונה שמקפלת בחובה את הסיפור שלנו, 
זו כרם התימנים. החיבור בין שוק הכרמל לשכונה 
מספר על עליית התימנים, המוסיקה של החפלות, 

וגם של סיפורי הפשע. נצא להתחקות אחר המטעמים 
של קהילות מכל העולם. על הקפה המיוחד, הלחוח 

והביצה של נחמה, הפול של דורון ובעיקר חוויה בלתי 
אמצעית בשכונה התוססת והשוקקת.

 נקודת מפגש: כיכר מגן דוד
)תחילת השוק, נחלת בנימין אלנבי(.

חנייה מומלצת: חניון הכרמלית.

טעימות ממעדני השבת של בני-ברק
 מדריכה: דורית ברק, מדריכת סיורים. בת למייסדי

בני ברק וחוקרת תולדות העיר.
 נטייל בערב שבת ברחוב רבי עקיבא, המרכז הסואן

של בני ברק. נחוש את אווירת השבת ונראה את 
ההיערכות ברחוב ההומה, בו החנויות גדושות בקונים. 

נתכבד במעדניות ובבתי האוכל המקומיים במגוון 
מעדני השבת המסורתיים, שישיבו אותנו אל ימים 

רחוקים, בהם סבתא אפתה קיגל...
נקודת מפגש: ברחוב רבי עקיבא 64 )פינת שד׳ רבי 
 טרפון( ברחבה שליד בנק המזרחי ובנק פאג״י, מול

בית הכנסת הגדול.
חניה מומלצת: ברחובות הסמוכים.

לבוש לסיור: מכנסיים ארוכים, חולצות חצי שרוול, 
לגברים- כובע/כיפה.  

קסם בדרום העיר: נווה צדק ושוק לוינסקי
מדריך: אור ריין, מורה דרך המתמחה בתל אביב.

פסיפס של סיפורים ופולקלור מקומי מרתק מאפיין 
את רחובות נווה צדק ופלורנטין. נטייל בין הסמטאות 

ודוכני האוכל של שוק לוינסקי, ונשמע את סיפורי 
ההווי של השוק האמיתי של תל אביב. זהו טיול 

המדבר אל כל החושים, בין שקי התבלינים, הפירות 
היבשים, הבורקסים, הזיתים ומגוון הטעמים 

הסלוניקאים והטורקים.
 נקודת מפגש: מגדל שלום, במבואה המערבית

)ליד הפסיפסים(.
חנייה מומלצת: חניון מגדל שלום.

כל טעמי שכונת התקווה
מדריך: אור ריין, מורה דרך המתמחה בתל אביב.

שכונת התקווה, אולי השכונה האמיתית האחרונה של 
תל אביב, ובליבה השוק התוסס והפחות מוכר, המקפל 
בחובו את קיבוץ הגלויות של מטבחי ארצנו. נצא לגלות 

את סודותיה של השכונה מבין העליות הגדולות של 
העיראקים והתימנים ועד קהילת הזרים השוקקת. 
במהלך הסיור נטעם ממטעמי השכונה על מטבחיה 

השונים והמגוונים.
נקודת מפגש: הרחבה מול בית דני. 

חניה מומלצת: בסמוך לרחוב תדהר )ליד מגרש 
הכדורגל של בני יהודה(.

 הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שישי
בין השעות 9:30-12:00.

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות. 

עלות הקורס כוללת את הטעימות במהלך הסיורים.
מועדי הסיורים:

2.2.18 ,5.1.18 ,8.12.17 ,17.11.17
)מספר קורס: 38552(
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בעקבות משוררים ברחובות תל-אביב
מדריך: צפריר קורציה, מדריך המתמחה בתל-אביב.

ומשוררים. סופרים  שחקנים,  ציירים,  אמנים-  למאות  שואבת  אבן  תל-אביב  הייתה  היווסדה   מאז 
הארבעים,  בשנות  בתל-אביב  שפעלו  המשוררים  בעקבות  נלך  במיוחד,  נוסטלגיים  סיורים  בסדרת 

החמישים והשישים ובה כתבו את מיטב שיריהם. 
פירוט הסיורים:

“בלדה לאישה״: סיפורן של ארבע משוררות
סיור קסום בעקבותיהן של ארבע משוררות, מהגדולות 

 שחיו, פעלו ויצרו בנוף התרבות הישראלית ובתל-אביב:
לאה גולדברג, יונה וולך, תרצה אתר ורחל בלובשטיין, 

הלא היא רחל המשוררת. במהלך הסיור נבדוק את 
ההקשרים המרתקים בינן לבין עצמן, בין סיפור 
חייהן ליצירתן ובינן לבין העיר הגדולה, וכל זאת 

בין פינות חבויות וגנים סמויים באיזור הבלתי 
מטויל כמעט שבין כיכר אתרים לכיכר לונדון.                                                                      

נקודת מפגש: כיכר אתרים למעלה, ליד הקולוסאום.
חנייה מומלצת: חניון כיכר אתרים.

“מותר להיות סנטימנטאלי״: בעקבות נתן אלתרמן
נתן אלתרמן היה משורר תל-אביבי שנשם את העיר 
ובה כתב את כל שיריו. בסיור נוסטלגי נלך בעקבות 

אלתרמן, נאזין לשיריו ונראה את תל-אביב של שנות 
השלושים והארבעים מבעד למשקפי שיריו של גדול 

 אוהביה, וביחד ננסה לברר: “מה נתן אלתרמן
לתל-אביב?״ הסיור עובר בנופי רחוב אלנבי, גן מאיר, 

רחוב טשרניחובסקי, כרם התימנים ועוד.
נקודת מפגש: מגדל האופרה – אלנבי 1 ת״א.                                                                      

 חנייה מומלצת: בחניון בפינת רח׳ בן יהודה-אלנבי
או בחניון מגדל האופרה.  

“תוכיוסי״: אברהם חלפי- שחקן. משורר. אדם.                                                                 
סיור אמנותי שפותח צוהר אל עולם היצירה המרתק 

של אברהם חלפי, כמו גם לעולמה של תל-אביב בשנות 
העשרים והשלושים. בין השאר נפגוש את תיאטרון 

ה״אוהל״, החבורות הספרותיות, הבוהמה העליזה של 
בתי הקפה, מעונות עובדים, שיכון השחקנים ברחובות 

פרוד, דב הוז, ז׳אן ז׳ורס ועוד. סיור שונה ומרגש, מלווה 
בהשמעת שירים.

נקודת מפגש: ליד מדרגות הכניסה ל״בית ליסין״ 
בדיזינגוף )הקאמרי הישן בפינת פרישמן ודיזינגוף(.                                                                                                                             

 חנייה מומלצת: בחניון בפרישמן 28 )בין דיזינגוף
לבן-יהודה( שנקרא “חניון תל נורדאו״.

האמת הציורית שמאחורי “שבועת אמונים״                                                           
“שבועת אמונים״, סיפורו הנפלא של ש״י עגנון על 
אהבה במבחן, נפרש בנופיה של יפו בשלהי המאה 
שעברה. נטייל בעקבות הסיפור הרומנטי ברחובות 

השכונה האמריקאית-גרמנית, נתחקה אחר עקבותיו 
של יעקב רכניץ ושושנה ארליך, המעמידים אהבה 
ישנה במבחן הזמן. הסיפור מסתיים במירוץ צמוד 

ומותח אל קו המטרה – ליבו של יעקב רכניץ. 
נקודת מפגש: ברחבת סוזן דלאל בנווה צדק.                                                                   

חנייה מומלצת: בחניון של מתחם התחנה.

 הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שבת
בין השעות 10:00-12:30

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

מועדי הסיורים:
27.1.18 ,30.12.17 ,2.12.17 ,4.11.17

)מספר קורס: 38558( 

סדרה חדשה!
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סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות
מדריכה: שולמית גורצקי-פדרמן, מרצה לתולדות האמנות.

סיורים מודרכים בתערוכות המדוברות והחשובות ביותר בישראל. בסדרת מפגשים זו נתעדכן במתרחש 
בזירת האמנות בארץ, תוך שימת דגש על דיון בשפת האמנות החזותית וניתוח מעמיק של יצירות האמנות 

אותן נפגוש במוזיאונים ובגלריות בהן נסייר.
פירוט הסיורים:

אמנות מודרנית באוספי מוזיאון תל-אביב
במפגש הראשון נסייר בתערוכות של אמנות עכשווית 

מן הארץ ומן העולם במוזיאון תל-אביב המתחדש.
נקודת מפגש: 

בכניסה לבניין הישן. שדרות שאול המלך 27, ת״א.
 

סיור גלריות בתל-אביב
רחובות תל אביב מציעים שפע של גלריות, המציגות 

אמנות ישראלית לצד זו הבינלאומית. אנו נבקר בכמה 
 מהגלריות הנמצאות במתחם הרחובות גורדון
 ובן-יהודה ונתעדכן במתרחש בזירת האמנות.

לצד דיון איקונוגראפי, נעסוק גם בסוגיות מתחום 
האוצרות וניהול אוספי אמנות.

נקודת מפגש:
פינת הרחובות גורדון-בן יהודה )ליד חנות הפרחים(.

 מוזיאון הרצליה לאמנות עכשוית
או מוזיאון פתח-תקוה לאמנות

בסיור זה נדגום את חיי האמנות המתקיימים מחוץ 
לעיר הגדולה. נבקר במוזיאון הרצליה/פתח-תקוה, 

המציג אמנות בת זמננו ומשמש בימה לאמנים צעירים 
מן הארץ ומן העולם. בחירת המוזיאון תעשה בהתאם 

לתערוכות שיציגו בהם בתאריך הסיור.
נקודת מפגש:

 בכניסה למוזיאון. רח׳ הבנים 4, הרצליה/
רח׳ ארלוזורוב 30, פתח –תקוה.

סיור גלריות במתחם קריית בעלי המלאכה
 קריית בעלי המלאכה, שכונת סוהו תל-אביבית,

מהווה מרכז ראשון מסוגו בתל אביב. נבקר בגלריות: 
רוזנפלד, רו ארט, מקום לאמנות ובית בנימיני- מרכז 

 לקרמיקה עכשווית, המהווה בית לשיתופי פעולה
 בין אמנים צעירים לוותיקים, מקומיים וזרים,

לטובת קידום האמנויות.
נקודת מפגש:

בכניסה לבית בנימיני. רחוב העמל 17, תל אביב.

 הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שישי
בין השעות 10:30-13:00.

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

 עלות הקורס כוללת את עלות הכניסה למוזיאונים
בהם נסייר.

מועדי הסיורים:
26.1.18 ,29.12.17 ,24.11.17 ,3.11.17

)מספר קורס: 38555(

סדרה חדשה!

 סדרות של הרצאות
בתחום האמנות 

ניתן למצוא בעמודים 9, 10, 47 ו-70 
בחוברת זו
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כל קסמי ירושלים
מדריכה: אסתר סעד, מורת דרך ירושלמית.

“בירושלים אפשר ללכת קילומטר אחד וכל מאה מטר להרגיש בארץ אחרת״. סדרת סיורים בין המתחמים 
המרשימים והססגוניים, שבנו האומות השונות בעיר הקדושה ביותר בעולם. לנגד עינינו יתגלו מראות, 

ניחוחות וטעמים של המערב במזרח, בעיר מופלאה אחת. 

פירוט הסיורים:
סתווי מעל פסגת הר הצופים   

סיור כמעט היסטורי בהר הצופים בעת פריחת 
הסתווניות, בשבת בה מתקיים טקס הזיכרון השנתי 

לחללי מלחמת העולם הראשונה, בנוכחות הקונסולים 
של הארצות שהשתתפו במלחמה. נעקוב אחרי הנציג 

הסקוטי לבוש החצאית ההולך בין הקברים ומנגן 
בחמת חלילים, נבקר ביצירת האמנות עץ החיים 

בבית החולים “הדסה“, נרד בעמק צורים בין אלות 
אטלנטיות מרשימות ונעבור באחוזות הקבר של 

משפחת בנטוויץ, המוסיקאים הציונים ואנשי האמריקן 
קולוני.

 נקודת מפגש: בכניסה לבית הקברות הבריטי
בהר הצופים, שדרות צ׳רצ׳יל. 

חנייה מומלצת: מול בית הקברות הבריטי בהר הצופים.

הרובע הנוצרי לובש חג
ירושלים בימים שלפני חג המולד היא עיר קסומה 

וחגיגית. סמטאות הרובע הנוצרי והכנסיות מתקשטות 
לכבוד החג וביקור בהן הוא חגיגה אמיתית. במסגרת 

סיורנו נבקר בכנסיות המרשימות ברובע הנוצרי 
וסביבותיו, סן סלוודור הפרנצ׳יסקנית, כנסיית הגואל 
הלוטרנית, וכנסיית נוטרדם. נתרשם מחנויות שהוסבו 

להיות חנויות חג המולד בהן מוכרים עצי אשוח 
וקישוטים זוהרים, אצטרובלי שוקולד ועוגות פנפורטה.

נקודת מפגש: הרחבה שמול שער יפו.
חניה מומלצת: ברחובות הסמוכים.

הר של שקט, קדושה וחן
סיור מרשים באתרים הקדושים והמעניינים של 
הר ציון, בו מצויים בתי קברות של מגוון העדות 

הנוצריות, גינות נסתרות, שתי כנסיות קתוליות גדולות  
ומרשימות, קברו של דוד המלך, חדר הסעודה האחרונה 

שהיה בעבר מסגד, חצר צלבנית, ותצפית יפהפיה על 
העיר העתיקה והחדשה. נבקר בכנסיית הדורמיציון 

המפוארת, כנסיית פטר איגליטנטו הבנויה בצלע ההר 
ונשמע על הקשר שלה לתרנגול, נסייר בחצר הסעודה 

האחרונה, בקבר דוד בחדר הנשיא, בבית הקברות 
הקתולי בו קבור אף אוסקר שינדלר, נסיים את הסיור 

המרתק ליד ביתו ובסיפורו של האמן פולומבו.
נקודת מפגש: שער ציון.

חנייה מומלצת: חניון הר ציון.

שעונים, רקפות וגן שושנים פורח                                                                                
הפעם לפנינו סיור מסקרן ומאלף באחת השכונות 
המפוארות בירושלים– טלביה. נהלך בין בתי פאר 
אוריינטליים, הנראים כתפאורה לספרי אלף לילה 
ולילה. נבקר במנזר קפוציני, נעבור בחורשת הירח 

ונמשיך לגן הצבעוני בבית המצורעים, בו בין סדקי 
האבנים עולות רקפות, ונסיים בגן השושנים המטופח. 

נקודת מפגש: כיכר וינגייט.
חנייה מומלצת: ברחובות הסמוכים.

 הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שבת
בין השעות 10:00-13:00

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

עלות הסיורים כוללת את עלות הכניסה לאתרים.
מועדי הסיורים:

3.2.18 ,6.1.18 ,9.12.17 ,11.11.17
)מספר קורס: 38553(
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סיורי עומק להכרת דתות, מנהגים ומסורות בישראל
מרכז הסדרה: דורון חסידים.

שלושה סיורים מרתקים במרכזים של עדות ודתות של מיעוטים בישראל, מלווים במפגשים אישיים 
עם ראשי העדות, שיספרו על אורח החיים שלהם, על בעיותיהם ועל הדו-קיום בינם לבין היהודים 

במדינת ישראל.

פירוט הסיורים:
 סיור 1:

מפגש מרתק עם חיי הנוצרים בערים מעורבות בישראל   
ניסע לחיפה. נגיע לבית “הגפן״, מרכז תרבותי יהודי, 
מוסלמי ונוצרי, שם נשמע על הדו קיום הייחודי בין 

שלוש הדתות בחיפה. נסייר בואדי ניסנאס ונפגש עם 
כומר ערבי נוצרי. נקבל הסבר מעשי אותנטי של סוגיית 

המורכבות של הדו-קיום בין הנוצרים והמוסלמים 
 בשכונת ואדי ניסנאס.

משם ניסע  לנצרת ונבקר בכנסייה הסיליזיאנית, 
כנסייה נוצרית ערבית, ששמה לה למטרה את שימור 
המסורת וחינוך הנוער הנוצרי בחייו לצד המוסלמים. 

נבקר בחנות התבלינים העתיקה ביותר בישראל ונקבל 
הסבר על שורשי המטבח הנוצרי הגלילי.

 מדריך: מר מיכאל אוסטרמן, סופר ומורה דרך מוסמך –
מומחה לנצרות ונציגם של ארגונים בינלאומיים נוצרים 

אוונגליסטים בישראל. 
יציאה מהסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:00.

איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:45.
שעת חזרה משוערת: 18:00.

סיור 2: 
בעקבות האסלאם: תרבות ומנהגים בוואדי עארה
נבקר במסגד בכפר קרע, בו נשמע על טהרה, מבנה 

המסגד, עמודי האסלאם, תפילה וכריעות. נבקר במרכז 
דאר אסלאם ללימוד האסלאם ונפגש עם האימאם 

וצוות המרכז. 
ניסע לאום אל פחם תוך הסבר על ההיסטוריה של 

אזור וואדי ערה. בדרך נעצור לשמוע סיפור חיים של 
בת המקום- אישה “פורצת דרך״ בחברה הערבית 

המסורתית. 
נערוך תצפית מרהיבה על השכונות מהר אסכנדר באום 

אל פחם, נסייר בסמטאות ובבית הקברות ונשמע על 
מנהגי הקבורה המוסלמית. 

נבקר בחנות של מנהגי חתונות ונקבל הסבר על טקסי 
החינה והחתונה המסורתית. 

 יש להגיע בלבוש צנוע הראוי לכניסה למסגד.
מכנסיים ארוכים- חובה. נשים עם כיסוי ראש.

מדריכה: שירין מחאג׳נה - מורת דרך מוסמכת, 
דוקטורנטית לארכיאולוגיה ,עובדת רשות העתיקות, 

תושבת ואדי ערה.
יציאה מהסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:00.

איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:45.
שעת חזרה משוערת: 17:30.

סיור 3: סיור בעקבות המיעוט הדרוזי בגליל 
נגיע לבית יד לבנים בדליית אל כרמל בכרמל ונשמע 
על ההיסטוריה, הזהות בחברה הדרוזית, ועל שיתוף 
הפעולה של הדרוזים עם מדינת ישראל מאז הקמת 

 המדינה ועד היום.
משם ניסע לכפר מג׳אר, נבקר בבית תפילה בכפר 

ונקבל הסבר על הקהילה הדתית והתפילה. נשמע על 
המשפחה הדרוזית, המסורת והמנהגים ועל שגרת 

החיים בכפר משותף למוסלמים ונוצרים, ונבין מהי 
החמולה. משם ניסע לקבר יתרו )נבי שועייב( בכפר 
חיטים וניפגש עם שיח שאפיק טריף, מנהל האתר 

ונישמע ממנו על סודות הדת הדרוזית.
יציאה מהסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:00.

איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:45.
שעת חזרה משוערת: 19:30.

הקורס כולל שלושה סיורים בימי חמישי.
מועדי הסיורים:

4.1.18 ,7.12.17 ,9.11.17

 בשלושת הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים 
ולהגיע עם נעליים נוחות, מים וכובע.

)מספר קורס: 38554(
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מפגשים עם נשים מעולמות אחרים
שלושה סיורים מרתקים יפגישו אותנו עם נשים שחיות בסגנון אחר, באווירה אחרת ובמנהגים 

האופייניים רק לחברה המקיפה אותן. מה מניע נשים להפוך לנזירות? איך נראים חייה של האישה 
החרדית? ומה מקומה של האישה בחברה הבדואית? מפגשים חד-פעמיים עם נשים אחרות. 

פירוט הסיורים:
רהט: הצצה אל עולמה של האישה הבדואית

מדריכה: אלהם אל כמלאת, תושבת רהט.
סיור עם אלהם אל כמלאת, מנהלת עמותת ידיד, 
מנהיגה פורצת דרך לשילוב נשים במעגל העבודה 

וההשפעה בחברה הבדואית. אלהם תספר על הקמת 
העיר רהט, בעיותיה והצלחותיה, והיכרות עם רהט 

האחרת: שכונה 7 בה מתגוררים הבדואים השחורים, 
שמזכירה שכונה באפריקה על כל צבעוניותה. נכיר 
שבטים שונים ואת סיפורם המיוחד. נבקר בארמון 
השיח׳ סלמאן אלהוזייל, נשמע את סיפורה האישי 

של סיהאם אלכמלאת, שתתאר איך זה להיות אישה 
שנייה, נבקר בבית של אומנית בדואית, שמצאה נחמה 

בעבודות אומנות לאחר שבעלה לקח אישה שנייה. 
נלמד על אפיית לחם סאג׳, ולבסוף נבקר בביתה של 
אישה בדואית שגרה בכפר לא מוכר ליד רהט ונשמע 
את סיפורה. מדוע אינה עוברת לגור ברהט ומעדיפה 

לגור בפחון ללא חשמל ומים? 
יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה: 7:30
איסוף בסינמה סיטי בראשל״צ בשעה: 8:15

הסיור יערך בין השעות 9:30-14:30

נשות בני ברק: אשת חיל מי ימצא                                                                               
 מדריכה: דורית ברק, מדריכת סיורים. בת למייסדי

בני ברק וחוקרת תולדות העיר.
טיול במסלול מקורי, שיתרכז בזווית הנשית בעקבות 

“נשות חיל״ בבני ברק. בין סמטאותיה הצרות של 
העיר, בין ה״שטיבלך״ והישיבות, נכיר את עולמה של 

האישה החרדית, השמרנית ופורצת הדרך גם יחד. 
נפגוש בנשים מרתקות, שתגלינה בפנינו את עולמן 

ותחומי עיסוקן. נשוחח עימן ונציג להן שאלות. נכיר 
את האם ברוכת הילדים )מעל עשרה...( ואת זו ש״רק 

על עצמה לספר ידעה״, ממנה נשמע סיפור אישי מרתק 
של צמיחה דרך גירושין, אקדמיזציה, בניית פרק ב׳, 
 והמחיר... ניפגש עם דמות מפתח בקהילה- “השדכנית״,

שתספר על דרכו של זוג לחתונה, על הבדיקות 
 הרפואיות, מקומו של משרד החקירות,

זכות הסירוב, איסור הנגיעה, ועוד...
יציאה מהסינמה סיטי בראשל״צ בשעה: 7:30

איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה: 8:15
הסיור יערך בין השעות 9:00-14:00

הנשואות לאל: סיור במנזרי נשים באזור ירושלים                                              
מדריכה: אסתר סעד, מורת דרך ירושלמית.

מה הביא נשים צעירות לפרישות ולהקדיש את חייהן 
לישו? מהו סדר יומן? מהן השאיפות שלהן? מה גורם 
להן לצחוק? מדוע הגיעו דווקא לישראל? מפגשים עם 

 נזירות ממגוון ארצות ומגוון מסדרי נזירות.
 המסלול: דיר רעפת - מסדר האחיות בית לחם.

אבו גוש - המנזר הבנדיקטי. עין כרם - מנזר האחיות 
ציון, האחיות רוזרי. יתכן שנבקר רק בחלק מהמנזרים, 

בכפוף לזמן שיעמוד לרשותנו.
יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה: 7:30
איסוף בסינמה סיטי בראשל״צ בשעה: 8:15

הסיור יערך בין השעות 9:00-14:00

הקורס כולל שלושה סיורים בימי שני
מועדי הסיורים: 

8.1.18 ,4.12.17 ,13.11.17

בשלושת הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים 
ולהגיע עם נעליים נוחות וכובעים.

)מספר קורס: 38556(
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טעימות מ ״שביל ישראל״
מדריכים: יריב אברהם, מורה דרך, מטייל בנשמתו, בוגר קורס הכשרת מדריכים ועבד 

שנים רבות בהכשרת מדריכים ותפקידי ניהול בחברה להגנת הטבע. 
אסף יקיר, מורה דרך מוסמך.

 שביל ישראל הוא הטרק של המדינה. השביל מזמין אתכם לחוות את הארץ דרך כל הגוף וכל החושים.
 בסדרה זו כללנו שלושה מהסיורים היפים, המעניינים והאטרקטיביים ביותר.

במסע במסלולי שביל ישראל, נטעם מכל חבל ארץ בצורה המיטבית מכל טוב הארץ. 
פירוט הסיורים:

טיול מספר 1: 
שביל ישראל ממצפה משואה עד לבית גוברין

נצא ממצפה משואה, לאחר תצפית רחבה מהרי חברון 
ועד לארץ פלישתים. נמשיך על קו הרכס הפתוח בין 
שדות רחבים ופריחות, עד לתל גודד. נראה מערכות 
 עתיקות של ישוב וחקלאות שהיו כאן בעבר ונסיים

ליד הקיבוץ בית גוברין.
מדריך: אסף יקיר.

יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בראשל״צ בשעה 7:30

שעת חזרה משוערת: 18:00

טיול מספר 2: 
 שביל ישראל מעין צור דרך רמת הנדיב עד לחוף

הים בג׳יסר א-זרקא
נטייל ממערכת מים  עתיקה אל גני רמת הנדיב 

המטופחים ונרד במורד הכרמל דרך המחצבה המוזכרת 
בשירי אהוד מנור. נמשיך דרך אמת המים העתיקה, 
שהובילה מים לקיסריה ונסיים בשפך נחל התנינים 

לים התיכון.
מדריך: אסף יקיר.

יציאה מהסינמה סיטי בראשל״צ בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:30

שעת חזרה משוערת: 17:30

טיול מספר 3:
שביל ישראל מנחל חיק אל מערת ישח

נצא אל רום הכרמל ונרד מעוספיא דרך נחל חיק אל 
בקעת אלון. 

לאחר שנחצה את בקעת אלון המוריקה, נטפס במעלה 
 הר שוקף שמפסגתו, כפי שמרמז שמו, נוכל להשקיף

אל הסביבה.
נרד במתינות אל עבר שרידי היישוב הביזנטי חורבת 
רקית. נמשיך אל מערת ישח שבה נסיים את טיולנו.

מדריך: יריב אברהם.
יציאה מהסינמה סיטי בראשל״צ בשעה 7:00

איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:30
שעת חזרה משוערת: 18:30

הקורס כולל שלושה סיורים בימי שישי.
מועדי הסיורים: 

19.1.18 ,22.12.17 ,24.11.17

 בשלושת הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים
 ולהגיע עם נעליים נוחות, מים וכובעים.

רמת הקושי של הסיורים- בינונית.
)מספר קורס: 38557(

סדרה חדשה!
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מספר שם הקורס
הקורס

מתפרסם 
בחוברת 
בעמוד 

תלמיד ותיק 
עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני 
קורסים 
ויותר**

)₪(

 תלמיד חדש
 עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני 
קורסים 
ויותר**

)₪(

תלמיד ותיק
עלות 
לקורס 

בודד
)₪(

תלמיד 
חדש

עלות 
לקורס 

בודד
)₪(

מספר 
תשלומים 
מקסימאלי 

בכרטיס 
אשראי

סינמה סיטי- גלילות, רמת השרון
3850195966276276607פטרוני האמנות ברנסנס האיטלקי  
38502106056376376707רומא בעיניו של שוחר אמנות ותרבות

38503115966276276607על צלילים ואנשים  
הסולנים הגדולים של המוזיקה 

38504125966276276607הקלאסית  
38505136236566566907משירי ארץ אהבתי

38506146687037037408הכוכבים הגדולים של עולם הקולנוע  
38507156326656657008מסע קולנועי אל ישראל האחרת  

האנשים ששינו את התרבות 
38508166687037037408האנושית- בראי הקולנוע               

38509מועדון טרום בכורה בקולנוע  
3851017352

659
371
694

371
694

390
730

4
8

3851118-195335615615906בוקר אסטרטגי   
המשברים שמאיימים על שלום 

38512206416756757108העולם  
"שומרי הסף"- סוגיות משפטיות 

38513216416756757108בוערות  
38514226416756757108מיעוטים במזרח התיכון

38515236416756757108פרשיות ריגול שהסעירו את העולם                                         
38516246326656657008מהקצה אל הקצה  
 על נפלאות התבונה

38517253613803804004עם ד"ר חיים שפירא  

הפסיכולוגיה של מערכות יחסים 
38518266236566566907מאושרות  

38519276687037037408הכול נשאר במשפחה- בראי הקולנוע
תחנות החיים: מפגשים פסיכולוגיים 

 עם חיי היום-יום
38520285335615615906עם פרופ׳ יורם יובל                 

 תרבויות עולם סביב הגלובוס-
בראי הקולנוע

38521
38522296687037037408
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מספר שם הקורס
הקורס

מתפרסם 
בחוברת 
בעמוד 

תלמיד ותיק 
עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני 
קורסים 
ויותר**

)₪(

 תלמיד חדש
 עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני 
קורסים 
ויותר**

)₪(

תלמיד ותיק
עלות 
לקורס 

בודד
)₪(

תלמיד 
חדש

עלות 
לקורס 

בודד
)₪(

מספר 
תשלומים 
מקסימאלי 

בכרטיס 
אשראי

38523306326656657008קצה העולם
38524316687037037408עולם קסום- בראי הקולנוע
38525326326656657008מסע אל חוכמת המזרח  

ההחלטות ששינו את ההיסטוריה 
38526336326656657008האנושית      

38527346416756757108סודות חוכמת הקבלה  
מקרא וארכיאולוגיה: ההיסטוריה 

38528356146466466807המקראית בעיני המחקר            

38529366146466466807סיפורי זימה ומזימה בתנ"ך
38530376326656657008נפלאות הצופן הגנטי  

38531386326656657008מדע בן כוכבים   
38532396416756757108נפלאות המוח האנושי  
 המעגל- החוג החברתי

3853340-411,7601,8501,8501,95010של "זמן אשכול"                    

38534לטעום מכל הטוב שבעולם
לתלמידי זמן אשכול3853542

1492הלומדים בסמסטר א׳ - ₪135

שישי בכיף
38536
38537
38538

לתלמידי זמן אשכול43-44-45
1052הלומדים בסמסטר א׳ - ₪95

לתלמידי זמן אשכול3853946שישי ישראלי
1052הלומדים בסמסטר א׳ - ₪95

סינמה סיטי- כפר סבא
אוונגרד צרפתי: האמנים שיצרו את 

38301475966276276607אמנות המאה ה-20   

3830248352מועדון טרום בכורה בקולנוע   
659

371
694

371
694

390
730

4
8

מודיעין מחוץ לקופסא: הסיפורים 
38303496416756757108החסויים של המודיעין הישראלי

תורת המשחקים ככלי רב עוצמה 
38304506326656657008לחיים טובים יותר  
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מספר שם הקורס
הקורס

מתפרסם 
בחוברת 
בעמוד 

תלמיד ותיק 
עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני 
קורסים 
ויותר**

)₪(

 תלמיד חדש
 עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני 
קורסים 
ויותר**

)₪(

תלמיד ותיק
עלות 
לקורס 

בודד
)₪(

תלמיד 
חדש

עלות 
לקורס 

בודד
)₪(

מספר 
תשלומים 
מקסימאלי 

בכרטיס 
אשראי

38305516326656657008סוד הזיכרון המצוין   
38306526326656657008גיבורי תרבות ששינו את האנושות

 מסע מרתק אל נפש האדם-
38307536687037037408בראי הקולנוע   

38308546687037037408רואים עולם- בראי הקולנוע  
38309556687037037408עולם קסום- בראי הקולנוע

עולם במלחמה- מלחמת העולם 
38310566326656657008השנייה

38311576326656657008מנהיגים ששינו את פני ההיסטוריה  
38312586236566566907סודות ספר הזוהר

38313596326656657008נפלאות המוח האנושי
סינמה סיטי- נתניה

38101605966276276607הסודות שמאחורי המוזיקה הקלאסית  

3810261352מועדון טרום בכורה בקולנוע                                                               
659

371
694

371
694

390
730

4
8

האנשים ששינו את התרבות 
38103626687037037408האנושית- בראי הקולנוע

38104636326656657008סוד הזיכרון המצוין                                                                           
38105646236566566907על שינה וחלומות                                                                             
38106656687037037408פסיכולוגיה עכשווית- בראי הקולנוע                                                     

 תרבויות עולם סביב הגלובוס-
38107666687037037408בראי הקולנוע                                         

38108676687037037408עולם קסום- בראי הקולנוע                                                                 
38109686326656657008קיצור תולדות האנושות                                                                      
38110696146466466807גיבורות המקרא: לכל אישה יש ֵשם                                                      
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מספר שם הקורס
הקורס

מתפרסם 
בחוברת 
בעמוד 

תלמיד ותיק 
עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני 
קורסים 
ויותר**

)₪(

 תלמיד חדש
 עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני 
קורסים 
ויותר**

)₪(

תלמיד ותיק
עלות 
לקורס 

בודד
)₪(

תלמיד 
חדש

עלות 
לקורס 

בודד
)₪(

מספר 
תשלומים 
מקסימאלי 

בכרטיס 
אשראי

סינמה סיטי- ראשון לציון
38701705966276276607אמנות ואמונה בימי הביניים                                                               

היצירות הגדולות של המוזיקה 
38702715966276276607הקלאסית  

38703726687037037408הכוכבים הגדולים של עולם הקולנוע      
38704736326656657008מסע קולנועי אל ישראל האחרת  

האנשים ששינו את התרבות 
38705746687037037408האנושית- בראי הקולנוע  

38706מועדון טרום בכורה בקולנוע
3870775352

659
371
694

371
694

390
730

4
8

38708766416756757108גלובליזציה: הצלחה מול משבר  
38709776326656657008טעימות פילוסופיות    

מודיעין מחוץ לקופסא: הסיפורים 
38710786416756757108החסויים של המודיעין הישראלי  

38711796416756757108עתיד האנושות   
38712806416756757108מאחורי הקלעים של בית המשפט  

38713816326656657008סוד הזיכרון המצוין
מפגש מרתק עם האופי האנושי - 

38714826687037037408בראי הקולנוע                                

38715836326656657008חשיבה חיובית כדרך חיים
38716846326656657008קצה העולם

 תרבויות עולם סביב הגלובוס-
38717856687037037408בראי הקולנוע

38718866687037037408עולם קסום- בראי הקולנוע
38719876326656657008קיצור תולדות האנושות  

38720886326656657008עידן הגרעין   
38721896416756757108קבלה הלכה למעשה   

38722906146466466807אור חדש על סיפורי התנ״ך  
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מספר שם הקורס
הקורס

מתפרסם 
בחוברת 
בעמוד 

תלמיד ותיק 
עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני 
קורסים 
ויותר**

)₪(

 תלמיד חדש
 עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני 
קורסים 
ויותר**

)₪(

תלמיד ותיק
עלות 
לקורס 

בודד
)₪(

תלמיד 
חדש

עלות 
לקורס 

בודד
)₪(

מספר 
תשלומים 
מקסימאלי 

בכרטיס 
אשראי

38723916326656657008נפלאות המוח האנושי  
38724926416756757108מדע בין כוכבים  

38725936416756757108נפלאות הצופן הגנטי

38726"לטעום מכל הטוב שבעולם"
לתלמידי זמן אשכול3872794

1492הלומדים בסמסטר א׳ - ₪135

"שישי בכיף"
38728
38729
38730

לתלמידי זמן אשכול95-96-97
1052הלומדים בסמסטר א׳ - ₪95

לתלמידי זמן אשכול3873198שישי ישראלי
1052הלומדים בסמסטר א׳ - ₪95

מטיילים עם זמן אשכול
 סיורים קסומים אל סודותיה

38551993793993994205של תל אביב  

385521004434664664905שווקי תל אביב: חוויה של כל החושים  
385581013894094094305בעקבות משוררים ברחובות תל אביב

385551023794184184405סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  
385531033793993994205כל קסמי ירושלים  

סיורי עומק להכרת דתות, מנהגים 
385541046056376376707ומסורות בישראל

385561056056376376707מפגשים עם נשים מעולמות אחרים  
385571066056376376707טעימות מ"שביל ישראל"                                                       

*הנחה לבני זוג/ משפחה, הגרים באותה כתובת. שכר הלימוד המפורט הינו עבור כל נרשם.
**ההנחה היא לנרשמים בו זמנית לשני קורסים או יותר באותו סמסטר.

אירועי "זמן אשכול"- "לטעום מכל הטוב שבעולם", "שישי בכיף ו-"שישי ישראלי",  אינם קורסים ואינם נחשבים ככאלה.
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להרשמה ולפרטים נוספים:

עם אפשרות בחירהמועדון טרום בכורה 
באמצע השבוע או ביום שישי, בבוקר או בערב 

או בכפר סבא או בנתניה בגלילות או בראשל"צ או בירושלים
פרטים נוספים בעמודים 17, 48, 61, 75
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