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בסינמה סיטי ירושלים

מטיילים עם 
זמן אשכול
עמודים 28-29

זמן אשכול
בסינמה סיטי

ירושלים

מרכזים נוספים בהם פועל זמן אשכול:
סינמה סיטי ראשון לציון, סינמה סיטי גלילות,

סינמה סיטי כפר-סבא, סינמה סיטי החדש בנתניה 

1-700-50-41-41
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סינמה סיטי ירושלים

כל הנושאים שמעניינים אותך:
תוכן העניינים:

קורסים בסינמה סיטי בירושלים 

אמנות
אמנות פלסטית/ מוסיקה/ קולנוע

4 אמנות בין השכל והרגש 
5 אמני המאה ה-20   )סדרה חדשה( 
6 היצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית   )סדרה חדשה( 
7 הכוכבים הגדולים של עולם הקולנוע 
8 האנשים הרציניים שמאחורי הקומדיות   )סדרה חדשה( 
9 מסע קולנועי אל ישראל האחרת   )סדרה חדשה( 

10 סוד קסמו של הקולנוע המוזיקלי 
11 מועדון טרום בכורה בקולנוע 

מדינה וחברה
מדינה וחברה/ אקטואליה/ פסיכולוגיה

         12 פרשיות ריגול שהסעירו את העולם   )סדרה חדשה( 
                                                                                          13 מיעוטים במזרח התיכון 

14 פסיכולוגיה חיובית- בראי הקולנוע   )סדרה חדשה( 
15 הדרך אל האושר- בראי הקולנוע 

תרבויות, מקומות ואטרקציות בעולם
16 קצה העולם   )סדרה חדשה( 

               17 תרבויות עולם סביב הגלובוס- בראי הקולנוע   )סדרה חדשה( 
18 עולם קסום- בראי הקולנוע   )סדרה חדשה( 

מדעי הרוח
היסטוריה/ תנ״ך

  19 הרודנים ששינו את ההיסטוריה 
                                                      20 הצופן הסודי של העם היהודי 

 21 לפני היות מלך בישראל- סיפורי טרום המלוכה 
                   22 פוליטיקה, משטר ומנהיגות בתנ״ך 

מדע
23 נפלאות המוח האנושי  )סדרה חדשה( 

אירועים מיוחדים ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי בירושלים

“לטעום מכל הטוב שבעולם״- מופעים ב״זמן אשכול״
24 ❏ קובה: רום, סלסה ומהפכה. מקום בו הזמן עמד מלכת 
24 ❏ ארצות הברית: מהוליווד לברודווי 

שישי אישי
25 ❏ “לאהוב, להאמין, לנצח!״ עם יובל קדוש 

שישי בכיף
❏ לחיות בהצלחה: השילוב המנצח להצלחה בחיים״

                                                         26      עם ד״ר עינת גלזר 
26 ❏ “איך להיות מאושר״ עם פרופ׳ יורם יובל 

שישי ישראלי
27 ❏ “כולנו קצת רוסיים...״ 

מטיילים עם “זמן אשכול״
                       28 מסע אנתרופולוגי אל קהילות אחרות 
                     28 סיורים ספרותיים בתל אביב 
                                       28 תל אביב הסמויה מהעין  )סדרה חדשה( 
                                  28 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 
                               29 סיורים מודרכים במוזיאונים וגלריות   )סדרה חדשה( 
                                          29 כל קסמי ירושלים 
                                 29 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים                  

3 פעילות “זמן אשכול״ גלילות בחלוקה לימים 
30-31 שכר הלימוד 
30-31 נהלי הרשמה 
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סינמה סיטי ירושלים

פעילות "זמן אשכול" 
בסינמה סיטי בירושלים בחלוקה לימים

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

ב
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ק

ר

מסע קולנועי 
אל ישראל 
האחרת 

)סדרה חדשה(
)עמוד 9(

 אמנות בין 
 השכל והרגש

)עמוד 4(

קצה העולם   
)סדרה חדשה(

)עמוד 16(

תרבויות 
עולם סביב 
הגלובוס- 

 בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 17(

האנשים 
הרציניים 
שמאחורי 
הקומדיות 

)סדרה חדשה(
)עמוד 8(

מועדון 
טרום בכורה 

בקולנוע 
קבוצה 2 
)עמוד 11(

כל קסמי 
ירושלים 
)עמוד 29(

היצירות 
הגדולות של 

המוזיקה 
הקלאסית  
)סדרה חדשה(

)עמוד 6(

הכוכבים 
הגדולים 
של עולם 
הקולנוע  
)עמוד 7(

פסיכולוגיה 
חיובית- 

בראי 
הקולנוע     
)סדרה חדשה(    

)עמוד 14(

פרשיות ריגול 
 שהסעירו
 את העולם

)סדרה חדשה(
)עמוד 12(

לפני היות מלך 
בישראל- 

סיפורי טרום 
המלוכה

)עמוד 21(

תל אביב 
הסמויה 

מהעין
)סדרה חדשה(

)עמוד 28(

הצופן הסודי  
של העם 
 היהודי

)עמוד 20(

 הרודנים 
ששינו את 

ההיסטוריה  
)עמוד 19(

סיורים 
ספרותיים 
בתל אביב 
)עמוד 28(

 סדרת סיורים:
מפגשים 
עם נשים 
מעולמות 

 אחרים
)עמוד 29(

ע

ר

ב

נפלאות  
 המוח האנושי
)סדרה חדשה(

)עמוד 23(

 עולם קסום-
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 18(

מיעוטים 
במזרח 

התיכון   
)עמוד 13(

 הדרך
אל האושר- 
בראי הקולנוע  

)עמוד 15(

אמני המאה 
 ה-20

)סדרה חדשה(
)עמוד 5(

סוד קסמו 
של הקולנוע 
המוזיקלי  
)עמוד 10(

פוליטיקה, 
משטר 

ומנהיגות 
 בתנ״ך

)עמוד 22(

מועדון 
טרום בכורה 

בקולנוע 
קבוצה 1 
)עמוד 11(

לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
)עמוד 24(

שישי אישי 
)עמוד 25(

שישי בכיף 
)עמוד 26(

 שישי ישראלי
)עמוד 27(
סדרות 
 סיורים 

בימי שישי
מסע 

אנתרופולוגי 
אל קהילות 

 אחרות
)עמוד 28(

סיורי 
שווקים: 
חוויה של 

כל החושים 
)עמוד 28(
 סיורים 
מודרכים 

במוזיאונים 
וגלריות 

 )סדרה חדשה(
)עמוד 29(
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4  אמנות פלסטית

אמנות בין השכל והרגש
מרצה: דוד איבגי, אוצר ומרצה לאמנות.

בסוף המאה ה-18 התחוללה מהפכה ששינתה את פני החברה והמחשבה במערב: המהפכה הצרפתית. 
השינויים החברתיים שהתחוללו בעקבותיה מצאו ביטויים באמנות ובמתח המתמיד שבין האמונה 
שהאדם בתבונתו ובכוח שכלו יכול לבנות עולם חברתי מושלם, לבין הגישה הרואה עד כמה האדם 

נתון בידי כוחות גדולים ממנו- הן חיצוניים והן אלה הנמצאים בתוכו פנימה. 

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

בסינמה סיטי בירושלים.
מועדי המפגשים:

 ,22.5.17 ,8.5.17 ,24.4.17 ,3.4.17 ,20.3.17 ,6.3.17
12.6.17 ,5.6.17

)מספר קורס: 34901(

נושאי ההרצאות:

קרני שמש אחרונות
רוח קלילה נושבת מצרפת, מחצרו של לואי ה-15 

ומביאה איתה על כנפי הרוקוקו, עידון ועונג בעיצוב, 
באמנות ובחיי האצולה. 

 
קדימה אל העבר

הניאו קלאסיקה והחזרה אל עקרונות יוון רומא 
והרנסנס, כתגובת נגד לאמנות החצר של הבארוק 

והרוקוקו.

 שוויון, חירות, אחווה 
אמנות המהפכה ומהפכה באמנות. ז'אק לואי דוד 

וסיגנונו הניאו קלאסי בשרות רעיונות המהפכה 
הצרפתית.  

 "אמנות לשם אמנות" 
 הולדתם של עקרונות הסגנון האקדמי בצרפת,

דרך יצירתו של מייצגה המובהק, ז'אן דומיניק אנגר.

 תיאור של מאבק
המגמות האנטי קלאסיות בתחילת המאה ה-19 

והרומנטיציזם בצרפת, על פי יצירתם של תאודור 
ז'ריקו ואיז'ן דלאקרואה. 

 אימי המלחמה
פרנסיסקו גויה מבטא בציוריו ובהדפסיו את עולמו 

האישי המסוייט, ובתוך כך מתעד את מצבה של 
ספרד בזמן המלחמות הנפוליאוניות ובעקבותיהן.

עיני הרוח
ציוריו המלאנכוליים והסימבוליים של קספר דוד 

פרידריך, כמייצגים את אופייה של הרומנטיקה בציור 
בגרמניה.

נופי אנגליה 
ציורי הנוף האנגליים נעים בין מראות הכפר 

הקסומים של ג'ון קונסטבל, ולסערות הים, השמיים 
והאור בציוריו של ויליאם טרנר.  

סדרה ייחודית
של סיורים מודרכים 
במוזיאונים וגלריות

ניתן למצוא בעמוד 29 בחוברת זו



∂Æ≥Æ∞∑
 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

אמנות

סינמה סיטי ירושלים

5  אמנות פלסטית

אמני המאה ה-20
מרצה: דוד איבגי, אוצר ומרצה לאמנות.

סיפורם המרתק של שמונה מן האמנים שהטביעו את חותמם על אמנות המאה ה- 20.
בכל מפגש נפרוש את יצירתו, דרכי מחשבתו וסביבתו של האמן, את המורשת שהותיר אחריו 

ואת תרומתו לאמנות המודרנית.

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

בסינמה סיטי בירושלים.
מועדי המפגשים:

,23.5.17 ,9.5.17 ,25.4.17 ,4.4.17 ,21.3.17 ,7.3.17 
13.6.17 ,6.6.17

)מספר קורס: 34902(

סדרה ייחודית
של סיורים מודרכים 
במוזיאונים וגלריות

ניתן למצוא בעמוד 29 בחוברת זו

נושאי ההרצאות:

אנרי מאטיס: עולם של צבע, תנועה והבעה
האמן ששחרר את הקו והצבע מתפקידיהם המסורתיים 

ויצר בכוחם עולם של יופי, צבע, תנועה והבעה.

מרסל דושאן: שאלות מטרידות
נוטל את כל מה שחשבנו והאמנו בו באמנות והופך 

אותם על פיהם. ניהיליסט וחד מחשבה, היווה השראה 
לאמני הדאדא והציב שאלות המטרידות את האמנות 

עד היום.

סלוואדור דאלי: אמן הסוריאליזם
יוצר גאון או משוגע? כך או אחרת, דימוייו השופעים של 
הווירטואוז הסוריאליסטי, מזינות את הדמיון ומשבשות 

את המחשבה.

פיט מונדריאן: יסודות מוחלטים
האמן שהצליח ליצור עולם של הרמוניה וסדר מדוד. 
יצירותיו של האמן ההולנדי מבקשות להשתית את 

האמנות על יסודות פשוטים ומוחלטים.

אלכסנדר קאלדר: מתכות קלות
פסלי המתכת העצומים, הצבעוניים, היציבים או מלאי 
תנועה, נטועים במרכזי הערים ומזכירים לנו את הקשר 

שבין אמנות וחיים.    

אלברטו ג'קומטי: הזהו אדם?
דמויותיו הכחושות ניצבות כעדות וכאמירה על המצב 
האנושי, בהן מבטא האמן את חרדת קיומו ובתוך כך 

מהווה נציג של דור שלם.

סדרה

חדשה

אנדי וורהול: אמן הפופ
אמריקה של שנות ה-60 לא יכלה לבחור לה אמן 

מאפיין יותר מוורהול. חברת הצריכה ותרבות הפופ 
מיוצגים ביצירות מושכות את העין, אך באותו הזמן 

גם נושכות.

נשים במגרש גברי
סיפורן של נשים אמניות פורצות דרך, המתעמתות עם 

דרך הראייה הגברית ומציגות אלטרנטיבה משלהן. 
מפגש מרתק עם יצירותיהן של לואיז נוולסון, ניקי דה 

סנט פאל ואסקובר מריסול.
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6  מוסיקה

סדרה

חדשה

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 

 בהפקות DVD מרהיבות ומלאות צבע של גדולי הסולנים, התזמורות והמנצחים, באיכות
צפייה של אולם קולנוע.

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי ראשון
בין השעות 11:30-13:00 ב"זמן אשכול"

בסינמה סיטי בירושלים.
מועדי המפגשים:

 ,21.5.17 ,7.5.17 ,23.4.17 ,2.4.17 ,19.3.17 ,5.3.17
18.6.17 ,4.6.17

)מספר קורס: 34903(

נושאי ההרצאות:

בטהובן: הקונצ'רטו לכינור
הקונצ'רטו לכינור של בטהובן נחשב לאחת הפסגות 

של הרפרטואר הקלאסי. במפגש ננתח את הקונצ'רטו 
מבחינה מבנית וצורנית, ונעמוד על החידושים 

המשמעותיים שבטהובן מציג ביצירה זו. במהלך 
השיעור ניצפה בדוגמאות מביצועים מצולמים נפלאים 

לקונצ'רטו.   

)Te Deum( "ברוקנר: "טה דאום
 ה"טה דאום" הוא מזמור לטיני שנפתח במילים

Te Deum Laudamus )"אותך, אלוהים, נשבח"(. 
במפגש נתוודע לגירסה המפוארת שחיבר לטקסט 

זה אנטון ברוקנר, הכתובה לזמרים סולנים, מקהלה 
ותזמורת.

דבוז'אק: חמישיית הפסנתר אופוס 81
מפגש עם חמישיית הפסנתר היפהפייה של דבוז'אק, 

בביצוע מרגש בהשתתפות הפסנתרן הוותיק מנחם 
פרסלר )שהיה בן 90 בעת ההקלטה!( עם רביעיית 

מיתרים מובילה. 

שוסטקוביץ': סימפוניה מספר 5
סימפוניה אדירה זו חוברה, במילותיו של שוסטקוביץ' 

עצמו, כ"תשובה לביקורת צודקת" של המפלגה 
הקומוניסטית. במפגש ניצפה בסימפוניה בביצוע 
מעולה, ונעמוד על האירוניה המרה שמשלב בה 

המלחין באופן סמוי.   

מונטוורדי: "מגניפיקט"
ה"מגניפיקט" של מונטוורדי חותם את יצירתו 

המונומנטלית "תפילות ערבית לבתולה המבורכת" 
משנת 1610. יצירה זו כתובה לסולנים, מקהלה 

ותזמורת, ומהווה דוגמא בולטת למוזיקה המפוארת 
של הבארוק האיטלקי המוקדם. 

פוצ'יני: "לה בוהם" )מפגש 1(
שני מפגשים בהם נכיר לעומקה את האופרה הנפלאה 

של ג'אקומו פוצ'יני, המספרת את סיפור אהבתם 
הטראגית של משורר ותופרת ברובע הלטיני בפאריז 

של שנת 1830. 

פוצ'יני: "לה בוהם" )מפגש 2(
חלקו השני של המפגש עם האופרה המרגשת של 

 פוצ'יני, בביצוע נפלא מה"מטרופוליטן אופרה"
בניו-יורק עם כמה מטובי סולני האופרה בעולם.   

צ'ייקובסקי: "מפצח האגוזים"
קטעים נבחרים מהבלט האהוב של צ'ייקובסקי, 

בביצוע מצולם מרהיב המשלב מוזיקה ומחול. 
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 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 10:30-14:30 ב"זמן אשכול"

בסינמה סיטי בירושלים.
מועדי המפגשים:

,15.5.17 ,8.5.17 ,3.4.17 ,27.3.17 ,20.3.17 ,6.3.17 
12.6.17 ,29.5.17

)מספר קורס: 34904(

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"  

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" 

מריל סטריפ: הגדולה מכולן
19!!! מועמדויות לפרס האוסקר, שלוש זכיות ועוד 

אין סוף פרסים אחרים, מעניקים למריל סטריפ )67( 
את התואר, גדולת השחקניות של הקולנוע ובוודאי 

המגוונת מכולן. 
מרצה: רפי שרגאי ׀ סרט לצפייה: "אשת הברזל" 

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. ולעומתו דה קפריו 

מייצג דמויות " שרוטות", ו"פגומות" הנמצאות כמעט 
תמיד על הקצה.

מרצה: ירון שמיר.
סרט להקרנה:  "תפוס אותי עם תוכל" 

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"

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"  

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" 

"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" 

7  קולנוע



∂Æ≥Æ∞∑
 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

אמנות

סינמה סיטי ירושלים

8  קולנוע

סדרה

חדשה

האנשים הרציניים שמאחורי הקומדיות המצחיקות
מרצה: אלון גור אריה, במאי, תסריטאי ומרצה על קומדיה.

“יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז", אמר צ'רלי צ'פלין. בסדרת הרצאות חדשה ומצחיקה במיוחד, 
ייקח אתכם הבמאי וחוקר הקולנוע אלון גור אריה אל מאחורי הקלעים של יצירות המופת של 
עולם הקומדיה. מה היו הטכניקות, המניעים והפילוסופיה של המאסטרים בתחום, שגם היום 

 ממשיכים לגרום למיליוני אנשים בעולם לצחוק עד דמעות מול מסך הקולנוע.
בחלקו השני של כל מפגש נצפה בקומדיה קלאסית של אותו יוצר.

נושאי ההרצאות:

דאסטין הופמן: מ"טוטסי" ל"הוק"
"הפכתי לשחקן כי נכשלתי בבית הספר והייתי צריך ציון 

טוב במשהו", אמר דאסטין הופמן, שתפקידו המרדני בסרט 
"הבוגר" זיכה אותו במועמדות לאוסקר. מסע דרך בחירותיו 

הקומיות הייחודיות מ"טוטסי" ועד "פגוש את ההורים".
סרט לצפייה: "איש קטן גדול"

הקומיקאים שחזו את העתיד  
כבר במאה ה-19 עסק ז'ול וורן בניחוש העתיד. רוברטו 

בניני, צ'רלי צ'פלין ואחרים המשיכו את דרכו, תוך מתיחת 
ביקורת מצחיקה וכואבת על חיינו המודרניים כיום. 

סרט לצפייה: "ישנוני"
שלמה בראבא וספי ריבלין: הצ'פלינים של ישראל
מה סוד הקסם של כמה מהקומיקאים של ישראל? 

משלמה בראבא שהתחיל כיאצק, דרך בוגר "ניקוי ראש" 
ספי ריבלין, שסבל מבעיה במיתרי הקול וכיכב בסדרה 

בסגנון הסרט האילם.
סרט לצפייה: "זינוק בעלייה"

ג'ין ויילדר: קורע לב, קורע מצחוק
סיפורו של הקומיקאי היהודי האהוב ג'ין ויילדר. ילדים 

מכירים אותו כ"ווילי וונקה", הוריהם מ"האשה באדום". 
מהסאטירה על היטלר ועד "כל מה שרצית לדעת על מין".

סרט לצפייה: "רבי אברהם במערב הפרוע"
120 שנה לסרט הראשון בעולם

מסע נוסטלגי אל תור הזהב של ראשית הקולנוע. סיפורם 
של חלוצי הקומדיה האחים לומייר, באסטר קיטון, 

חקייני צ'רלי צ'פלין ואחרים. איך נראה הסרט הראשון 
בעולם? והאם הבדיחה הראשונה עדיין מצחיקה?

סרט לצפייה: "אורות הכרך"

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי חמישי
בין השעות 10:30-14:30 ב"זמן אשכול"

בסינמה סיטי בירושלים.
מועדי המפגשים:

 ,11.5.17 ,4.5.17 ,20.4.17 ,6.4.17 ,23.3.17 ,9.3.17
15.6.17 ,25.5.17

)מספר קורס: 34905(

 "חזית הקומדיה": הסאטירות המלחמתיות
הטובות בעולם 

קומיקאים תמיד יצאו לקרב על המורל. מהסאטירה 
העיתונאית במלחמת העולם הראשונה, ל"מ.א.ש" 
האמריקנית, ועד "זהו זה" שלנו במלחמת המפרץ.

סרט לצפייה: "שטח הפקר"

"סליחה, תקלה!": תולדות הקומדיה הטלוויזיונית
הרדיו והקולנוע הולידו ז'אנר ביניים של תיאטרון 

מצולם, ממנו התפתחה קומדיית המצבים הטלוויזיונית. 
מברנס ואלן, שהיוו השראה לאר'צי ועידית באנקר, 

דרך "שלושה בדירה אחת" ועד "קרובים-קרובים" שלנו.
סרט לצפייה: "לקום אתמול בבוקר"

 הנוסחה הקסומה: סרט בתוך סרט 
במאים כמו פרנסואה טריפו, באסטר קייטון ורוברט 
אלטמן יצרו ז׳אנר קסום של "סרטים רפלקסיבים", 

בהם נחצה הגבול בין הצופים למסך. המפורסם בהם 
הוא "שושנת קהיר הסגולה".

סרט לצפייה: "סטייט פינת מיין"
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9  קולנוע דוקומנטרי

מסע קולנועי אל ישראל האחרת

שמונה סרטים תיעודיים חדשים וזוכי פרסים, והיכרות מרתקת עם הבמאים שלהם, מפגישים 
אותנו עם הפנים השונות של החברה הישראלית, עם יוצרים חדשים ועם מסעות משפחתיים. 

הסרטים והמפגשים שיתקיימו מיד לאחריהם עם היוצרים, מביאים נקודת מבט אנושית 
ומרעננת על מציאות החיים המורכבת בישראל.

נושאי ההרצאות:

הקייס הצעיר ביותר בישראל
רועי טמניו רק בן 20, וכבר קייס )מנהיג רוחני של 

העדה האתיופית( הצעיר ביותר בארץ. רועי הוכשר 
לתפקיד מגיל 6. בעוד בני גילו משרתים בצבא, רועי 

מתכונן לשלב האחרון בהסמכתו לקייס.
 הקרנת הסרט "אל הנער הזה התפללתי" ומפגש

עם היוצר לייזי שפירא.

מאירופה לדימונה: אז והיום
 שבע נשים הגיעו בשנות החמישים לדימונה.

הן מספרות על כאבי עקירה מהמולדת שהשאירו 
מאחור, על קשיי ההסתגלות ועל ניסיונותיהן ליצור 

חיים מלאי משמעות.
הקרנת הסרט "דימונה טוויסט", זוכה פסטיבל 

הקולנוע ירושלים, ומפגש עם היוצרת מיכל אביעד.

חזיר בארץ הקודש
סיפורה של תעשיית בשר החזיר בארץ הסעיר את 

ממשלות ישראל. איך הפך החזיר לטאבו הגדול ביותר 
בדת היהודית, ואיך הפך לחלק מסמלי הזהות בישראל 

החילונית? 
הקרנת הסרט "חזיר בארץ הקודש" ומפגש עם אחד 

היוצרים חן שלח או דוקי דרור.

הטייסים ששרדו את השואה 
הארי קלאוזנר ניצל מהנאצים ונשבע שיהיה טייס. בארץ 

שינה את שמו לאריה עוז והפך לטייס בחיל האוויר. 
בקורס טיס הכיר את שעיה חרסית. הצטרפו אליהם 

איז'ו בירן, יתום שחי לבד ביער, ומשה סער ששרד 
באוקראינה. הארבעה, בני 80, יוצאים בעקבות ילדותם 

האבודה.
הקרנת הסרט "שם וכאן" ומפגש עם הבמאי אבידע לבני.

חזון ומנהיגות מול המציאות העכשווית
ראיון מצולם, שמעולם לא הוקרן, עם דוד בן־גוריון 
בן ה-82. הוא חי בבדידות בביתו בשדה בוקר, עורך 

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

בסינמה סיטי בירושלים.
מועדי המפגשים:

,21.5.17 ,7.5.17 ,23.4.17 ,2.4.17 ,19.3.17 ,5.3.17 
11.6.17 ,28.5.17

)מספר קורס: 34906(

חשבון נפש ומביע דעתו על עתיד האומה.
 הקרנת הסרט "בן גוריון - אפילוג" ומפגש

עם היוצרים יעל פרלוב או יריב מוזר.

מאמינים במשטרה
שלושה צעירים דתיים מתגייסים למשטרה במסגרת 

פרויקט "מאמינים במשטרה". הסרט מתעד את 
הקונפליקטים שלהם עם עצמם ומשפחתם סביב 

הסוגיות שהשירות במשטרה מזמן להם. 
 הקרנת הסרט "מאמינים במשטרה" ומפגש

עם היוצר מורדי קרשנר.

להיות חבר של מישהו אחר                     
סיפור חברותם של מעיין שוורץ ויניב אבירן הלוקה 

בניוון שרירים. הצצה לחברות הכנה בין השניים, 
החושפת את הניגוד בין האופן שבו החברה מסתכלת 

על יניב ובין האופטימיות שבה הוא מביט עליה בחזרה. 
הקרנת הסרט "חבר שלי יניב" ומפגש עם הבמאי 

מעין שוורץ.

להציל את נור
 סיפור מאבקם של הורים מעזה, איברהים ומאהה,

על חייה של בתם נור, בת ה-9, שחלתה במחלה גנטית 
של נישואי קרובים.

הקרנת הסרט "להציל את נור" ומפגש עם הבמאית 
נילי טל. 

סדרה

חדשה
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אמנות

סינמה סיטי ירושלים

10  קולנוע

סוד קסמו של הקולנוע המוזיקלי
מרצה: יובל ריבלין, מרצה בכיר, חוקר קולנוע והיסטוריה.

 מיום שלמד הקולנוע לדבר, הוא החל גם לשיר ולנגן. החל מסוף שנות העשרים של המאה הקודמת,
 יצרו במאים ומוזיקאים צאצא אהבה משותף: הקולנוע המוזיקלי. סדרה מרתקת, חווייתית ומרגשת

עם הסרטים הנוגעים במכלול שאלות הקיום האנושי, אך מעדיפים לשאת את בשורתם לא רק באומר, 
אלא גם בצליל.       
נושאי ההרצאות:

מצלילי ברודווי לסרטי הוליווד
 כיצד שינו מלחינים כדוגמת ג'רום קרן, רודג'רס

והמר שטיין ואירווינג ברליו את הבידור הפופולרי 
באמצעות מחזות כ"אוקלהומה", "המלך ואני"

ו"צלילי המוסיקה"? וכיצד סייעו להם במאי קולנוע 
כפרד זינמן וג'יימס וויל להגשים את חזונם על המסך 

הגדול?

כך נולד המחזמר הקולנועי
בשנות הארבעים יצרה הוליווד סרטים מוזיקליים 

שיועדו מלכתחילה למסך הגדול. סרטים כמו: "שיר 
אשיר בגשם" ו"הקוסם מארץ עוץ", לקחו את הצופים 

אל מעבר לקשת ואת הוליווד אל מעבר לגבולותיה 
המוכרים.

קולנוע שר, מחבק ודוקר
מחזות הזמר הקולנועיים של שנות השישים כבר 

השתמשו במוזיקה כדי לטשטש את המסר החברתי 
המר שנכלל בהם. סרטים כמו: "סיפור הפרברים", 

"כנר על הגג" ו"גבירתי הנאווה" עסקו בשאלות 
כדוגמת עימותים בין מיעוטים חברתיים, אך השתמשו 

במוסיקה כדי לרכך את השאלות הקשות.

תנו לשמש לעלות
גם "ילדי הפרחים" רצו קולנוע מזמר. בסרטים כמו 

"וודסטוק", "שיער", "גריז" ו"ישו כוכב עליון" הביאו 
קול חדש ונוקב אל בתי הקולנוע. דור שלם השתמש 
בקולנוע כדי להשמיע את בשורתו בקול צלול ונטול 

זיופים.

המחזמר האירופאי
מעבר לאוקיינוס, ביקשו גם יוצרים בריטיים וצרפתיים 

ליצור קולנוע מזמר משל עצמם ושיעסוק, בדרכו, 
בשאלות הנוגעות לחברה הבריטית והצרפתית: 
התוצאה: סרטים מצליחים כדוגמת: "אוליבר", 

"מטריות שרבורג" ו"עלובי החיים".

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

בסינמה סיטי בירושלים.
מועדי המפגשים:

,10.5.17 ,3.5.17 ,19.4.17 ,5.4.17 ,22.3.17 ,8.3.17 
7.6.17 ,24.5.17

)מספר קורס: 34907(

כל אחד יכול לשיר
גם יוצרי קולנוע, הרחוקים מן הסרט המוזיקלי, יצרו 
לא פעם סרטים שאוהבים לשיר. רוברט אלטמן, וודי 

אלן והאחים כהן הם רק מקצת מהיוצרים שפעלו 
במסגרתו של הסרט המוזיקלי. סרטים כמו "אחי, 
איפה אתה" ו"החיים הם שיר", עשויים להסביר 

את כוחו של הסרט המוזיקלי גם בעיניהם של במאי 
קולנוע דרמטיים.

קולנוע מוזיקלי מקומי
הקולנוע הישראלי אימץ את המוזיקה לסרטיו כבר 

בראשית דרכו. "שני קוני למל" ו"קזבלן" היו להצלחות 
הגדולות של הקולנוע הישראלי. גם בשנים האחרונות 

מוסיפים שחקני קולנוע ישראליים לתת את קולם 
בשיר. כך הפכו "גבעת חלפון אינה עונה", "צומת 

וולקן" ו"שלוש אמהות" לסרטים שפס הקול שלהם 
זוכה להצלחה גם בחנויות הדיסקים.

קולנוע מוזיקלי עכשיו
על אף דעיכתו, הידיעות על מותו של הקולנוע המוזיקלי 

מוקדמות בהחלט. סרטים כמו "אל תוך היער", 
"אוויטה", "מלך האריות" ו"לשבור את הקרח" יצרו 

דור חדש של חובבי קולנוע ומוזיקה. 



מועדון “טרום בכורה בקולנוע״ של “זמן אשכול״
בסינמה סיטי בירושלים 

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 ארבעה מפגשים, שיתקיימו בסינמה סיטי בירושלים.
כל מפגש כולל הרצאה מקדימה על נושא הסרט בת 45 דקות ואת הקרנת הסרט.

סרט בהקרנת 
טרום בכורה

סרט בהקרנת 
טרום בכורה

סרט בהקרנת 
טרום בכורה

אמנות
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סינמה סיטי ירושלים

קבוצה 1:
הקורס יתקיים בימי רביעי

החל מהשעה 19:00 ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים: 
,7.6.17 ,10.5.17 ,22.3.17 

21.6.17

)מספר קורס: 34908(

קבוצה 2:
הקורס יתקיים בימי שישי

החל מהשעה 10:00 ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים: 
,26.5.17 ,28.4.17 ,24.3.17 

16.6.17

)מספר קורס: 34909(

חדש!
 מועדון טרום בכורה עם

 אפשרות בחירה:
 שתי קבוצות- קורס בוקר
וקורס ערב- לבחירתכם



מדינה וחברה 12  ריגול

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. 

נושאי ההרצאות:

מטורה בורה למגדלי התאומים 
כיצד התפתח העימות בין ארה"ב לאסלאם הקיצוני, 
שהוביל לפיגוע הגדול בעולם. האם אכן הייתה זאת 

הפתעה? מדוע לא הצליחו שרותי הביון האמריקאים 
למנוע את הפיגועים?

מרגלים קטנים, סיפורים גדולים
כאשר הסינים רוצים לקלל מישהו, הם אומרים לו 
"שיהיו לך חיים מעניינים". במפגש זה נביא סיפורי 

חיים מעניינים של מרגלים שפעלו בזירות שונות. לכל 
אחד מהם סיפור חיים מסעיר ומרתק.

מלחמה מתמשכת: השב"כ נגד הטרור
מניעת טרור היא אחת המשימות המורכבות איתן 

השב"כ נאלץ להתמודד. כיצד הוא עושה זאת? לאחר 
מלחמת ששת הימים החלו פעולות הטרור להיות 
אינטנסיביות יותר. הדבר חייב היערכות שונה של 

השב"כ, שנאלץ לפתח תורת לחימה תוך כדי תנועה.

מלחמה מתמשכת: המוסד נגד הטרור
גם המוסד פועל לסיכול פעילות טרור. המוסד, הפועל 

מחוץ לגבולות המדינה, נאלץ להתמודד עם פעולות 
שונות ומגוונות, חלקן במדינות ידידותיות וחלקן 

במדינות עוינות. לא כל הפעולות הסתיימו בהצלחה.

פרשת המדענים הגרמנים במצרים
מדוע נחלץ המוסד לטפל בסכסוך משפחתי? בשעה 
שאיסר הראל התרוצץ לחפש את יוסל'ה שוחמכר, 
הוזנחו בעיות אחרות. ימים ספורים לאחר החזרתו 

של יוסל'ה לארץ, שיגרה מצרים ארבעה טילים ונאצר 
הודיע בגאווה כי טילים אלה "יכולים לפגוע בכל מטרה 

דרומית לביירות". כיצד טיפלה מדינת ישראל באיום 
של המדענים הגרמנים ומה היו ההשפעות מרחיקות 

הלכת של פרשה זאת?

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

בסינמה סיטי בירושלים.
מועדי המפגשים:

,10.5.17 ,26.4.17 ,19.4.17 ,5.4.17 ,22.3.17 ,8.3.17 
7.6.17 ,24.5.17

)מספר קורס: 34910(

שרותי הביטחון הבריטי: השנים הקשות
שרותי הביון הבריטי נחשבו מאז ומתמיד כשרותי ביון 
מהטובים בעולם. למרות זאת, במהלך המלחמה הקרה 

עברו עליהם שנים קשות של בגידה. כיצד התפתחו 
ניצני הבגידה ואלו נזקים עוללו בגידות אלה?

מודיעין במבצעים
הצבא אינו יכול לפעול ללא המודיעין. הצורך 

במודיעין טוב, איכותי ומדויק, נדרש במיוחד בעת 
ביצוע מבצעים מיוחדים. גם הסודיות היא ערך עליון 

במבצעים אלה. סיפורם של מבצעים מיוחדים ותרומתו 
של המודיעין לאותם מבצעים.

פרשיות הריגול של  אלי כהן ומאיר בינט
כיצד הצליח המרגל הישראלי אלי כהן לחדור לצמרת 

השלטון הסורי? מדוע מסרבים הסורים להחזיר את 
גופתו? וגם - סיפורו המרתק של המרגל מאיר בינט, 
איש הצלילים והצללים.  בינט פעל במצרים והצליח 
לחדור לצמרת ההנהגה המצרית. מדוע רצו שנשכח 

אותו? אישיותו המיוחדת של מאיר בינט ופרשת הריגול 
המסעירה שלו.

סדרה

חדשה

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

סינמה סיטי ירושלים
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מדינה וחברה

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

13  אקטואליה

מלחמות האזרחים הארוכות והאכזריות בסוריה, בעיראק, בלוב, בתימן ובסודאן, הפנו זרקור אל הקבוצות 
השונות המרכיבות את אוכלוסיית המזרח התיכון והסכסוכים הקשים והבלתי מסתיימים ביניהן. הצופה 

המערבי עומד חסר אונים בניסיון להבין את הדינמיקה הקטלנית של האזור, הנובעת מעובדת היסוד המשותפת 
לרוב המדינות באזור: כישלון המדינה המודרנית בניסיונה להתנחל בלבבות האזרחים ולהפוך למוקד הזדהות 

 עבורם. למרות היותם אזרחי מדינה הם הממשיכים להגדיר את עצמם בהגדרות השתייכות מסורתיות,
לקבוצה השבטית, האתנית, הדתית והעדתית.

סידרת ההרצאות תעסוק בפסיפס העדתי של המזרח התיכון ובקשרי הגומלין בין מרכיבי אוכלוסייתו.
נושאי ההרצאות

מבוא: מורכבותה של החברה המזרח תיכונית 
מהם הגורמים הסביבתיים שעיצבו את חברות המזרח 

 התיכון? מהם מאפייני החברות במזרח התיכון?
מה מעמד הדת בחברות מזרח תיכוניות? כיצד מתואר 

מיעוט לעומת רוב במזרח התיכון? דפוסי אינטראקציה 
בין קבוצות מזרח תיכוניות. 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.

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? מה הייתה השפעתם של מסעי הצלב על 

ההגות האסלאמית? 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? וכן יחס שליטים 
מוסלמים ליהודים לאורך הדורות מאז "חוזה עומר". 

קהילות יהודיות תחת שלטון האסלאם– מציאות 
יומיומית והגות דתית. היהודים בתקופה העותומאנית. 

התקופה המודרנית– קולוניאליזם, מנדטים, לאומיות 
ערבית וציונית, ארץ ישראל ומדינת 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: הכופרים האולטימטיבים
מהי דתם של היזידים? הגיאוגרפיה המיוחדת של 

העדה היזידית. מעמד היזידים לאורך תולדות 
האסלאם. מהו מצב היזידים בעיראק המודרנית 

ואחרי עלייתה של "מדינת האסלאם"? 
בהאאים ועדות נוספות

עיקרי הדתות הקטנות של המזרח התיכון: בהאאים, 
צבאאים, מנדעים, שובכים. מהם מקומות מגוריהם 

ומאפייני היחס ביניהם ובין האסלאם לאורך הדורות 
ובתקופה המודרנית?

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

בסינמה סיטי בירושלים.
מועדי המפגשים:

,17.5.17 ,10.5.17 ,26.4.17 ,5.4.17 ,29.3.17 ,15.3.17 
14.6.17 ,7.6.17

)מספר קורס: 34911(

סינמה סיטי ירושלים
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מדעי החברה

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

בסינמה סיטי בירושלים.
מועדי המפגשים:

,9.5.17 ,25.4.17 ,4.4.17 ,28.3.17 ,14.3.17 ,7.3.17 
6.6.17 ,16.5.17

)מספר קורס: 34912(

פסיכולוגיה חיובית - בראי הקולנוע
מרצה: ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, M.A בחינוך.

14  פסיכולוגיה

מפגש מרתק עם "הפסיכולוגיה החיובית", שמדגישה את הכישורים המעצימים את תחושת 
 המימוש העצמי שלנו. מהן נקודות החוסן האישי? מהם הדברים שמעניקים לנו משמעות?

ומהי חשיבותם של הפנאי והאופטימיות להגדלת מעגלי האושר בחיינו?
בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא העוסק בנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:

מהי "פסיכולוגיה חיובית"? 
הפסיכולוגיה החיובית צמחה מתוך הגישות 

ההומניסטיות, המדגישות את הכוחות הקיימים באדם, 
במקביל לקשיים שעמם הוא מתמודד. מי הם מייסדי 

הגישה ההומניסטית? ומה היא מחדשת לנו בתחום 
טיפולי הנפש?

סרט לצפייה: "ברביקיו" 

אנשים מעוררי השראה
ישנם אנשים שמסוגלים להשפיע עלינו יותר מאחרים. 

יש בהם רכיב מעורר השראה וכריזמטי. כיצד ניתן 
לזהות את "מטעיני האנרגיה" ולהפוך להיות כמותם 

עבור אחרים משמעותיים לנו? 
סרט לצפייה: "אשת הברזל"

להתמודד מול משברי החיים
מהן הדרכים שבאמצעותם ניתן לייעל התמודדות מול 

משברים בחיים? מהם אותם "מאיצי כוח" המאפשרים 
לנו לפתח ולזהות את נקודות החוזק? מהו אותו חוסן 

נפשי המופיע לפתע דווקא בתוך מצבים שנתפסים 
בעינינו כבלתי ניתנים לשינוי?

סרט לצפייה: "מקום לחלום עליו"

הדרכים הנכונות להגברת האושר
מהם הדברים המצליחים להגביר את תחושת האושר 
בחיים? כיצד ניתן להעצים את נוכחותם בחיינו? מה 

אפשר ללמוד מניסיונם של אנשים מאושרים? 
סרט לצפייה: "סיפור האהבה של מיסטר מורגן"

דימוי עצמי, שליטה עצמית וביטחון עצמי
איך לנהל את חיינו בצורה נכונה, תוך העלאת הדימוי 

העצמי ותחושת מסוגלות עצמית? מהן העוצמות 
והחולשות המרכיבות את הדימוי העצמי שלנו? ואיך 

לפתח טכניקות להעצמה אישית?
סרט לצפייה: "השופט"

עוד משהו על אמון ואמונה
"במה אתה מאמין"? "מי מאמין בך?" מהם התפקידים 
שממלאים אנשים אחרים בחיינו? ומהי השפעת האמון 

בעצמנו ובאחרים על איכות חיינו? וכיצד ניתן להבין 
אירועים שחוזרים בחיינו שוב ושוב?

סרט לצפייה: "השקר הטוב"

לשבור את כל המחסומים
איך מגשימים חלומות? מהן הדרכים המגוונות 

להצלחה? האם המזל או הגורל התערב, או שמא 
מדובר בקבלת החלטה ויישומה, בלי להיות מושפע 

ממה אומרים האחרים? כל זאת ועוד, בהרצאה 
מרתקת על )אי( קיומם של מחסומים בחיים.

סרט לצפייה: "המאמן קרטר"

זוגיות ומשפחה בראייה אופטימית
 איך ניתן לבחור לעצמנו בני זוג אידיאליים?

מה הופך אותנו לבני זוג טובים יותר? מה הופך את 
התא המשפחתי המצומצם לכה משמעותי עבורנו? 

מה כוחה של המשפחה כתא משמעותי ראשוני ומשני 
לאורך כל החיים?

סרט לצפייה:" "הרומן של מגי""

סדרה

חדשה
סינמה סיטי ירושלים
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מדעי החברה

הדרך אל האושר - בראי הקולנוע 
מרצה: ערן אוליניק M.A. ,MCC מאמן בכיר ליצירת אושר, הצלחה ושביעות רצון.

15  פסיכולוגיה

סדרה מרתקת של הרצאות חווייתיות, העונות על מספר שאלות משמעותיות בחיינו: מהו אושר וממה 
הוא מורכב? כיצד להתחבר לחלומותינו האמיתיים? מהן האמונות והגישות שיאפשרו לנו לפעול בעוצמה 
להגשמתם? מה נדרש על מנת לחוש משמעות, ליהנות מהדרך ולחוות אושר לאורך זמן? כיצד אנו יכולים 

למנף את המשברים בחיינו לשינוי ההתנהלות האוטומטית, ולפעול באומץ להשגת מה שבאמת חשוב 
ומשמעותי בחיינו? בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא העוסק בנושא ההרצאה.

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 19:00-22:00 ב"זמן אשכול"

בסינמה סיטי בירושלים.
מועדי המפגשים:

,15.5.17 ,8.5.17 ,3.4.17 ,27.3.17 ,13.3.17 ,6.3.17 
12.6.17 ,29.5.17

)מספר קורס: 34913(

נושאי ההרצאות:

מהו בעצם אושר  
מהו אושר? מהם המרכיבים העיקריים שלו על פי 
גישות שונות, החל מבודהיזם וכלה בפסיכולוגיה 
 חיובית? מדוע אנו חשים אושר ברגעים מסוימים,
 אך מתקשים לשמר את החוויה הזו לאורך זמן?

ומהם המאפיינים של אנשים שמדווחים על רמות 
אושר גבוהות במיוחד?

סרט לצפייה: "המרדף אחר האושר"

כוחה של אמונה 
מהן האמונות וההקשרים שמתוכם אנו רואים את 

המציאות? איך הם מכתיבים לנו מה אפשרי ומה לא 
אפשרי עבורנו? ואיך לתרגל דרכים להחלפת אמונות 
מגבילות באמונות שנותנות לנו כוח ואנרגיה לפעול?

סרט לצפייה: "הזדמנות שנייה" 

עוצמתה של גישה 
מהי הגישה שלנו בחיים? עד כמה היא משרתת אותנו 

ותומכת בנו? כיצד מגיבה הסביבה המקיפה אותנו 
לגישתנו? מהן גישות ש"עובדות"? כיצד ניתן להגביר 
את תחושת החיבור, האהבה והשותפות ביחסנו עם 

האנשים בחיינו באמצעות שינוי הגישה שלנו?
 "Yes Man" :סרט לצפייה

דרכים ליצירת משמעות 
כיצד מציאת משמעות ומטרה בחיינו, משדרגת 

משמעותית את תחושת האושר, הסיפוק ושביעות 
הרצון שלנו? מהן הדרכים לזהות מה באמת משמעותי 

עבורנו? 
סרט לצפייה: "האיש שידע אינסוף"

איך ליצור את החוויה המיטבית 
מה מאפיין חוויות של זרימה בחיינו? מה ניתן לעשות 

כדי להפוך מערכות יחסים למהנות יותר, ועבודות 
ומשימות בחיינו- לפעולות מאתגרות ומספקות?

סרט לצפייה: "מחוברים לחיים"

טיפוח חוזקות ואושר
מה הקשר בין פיתוח מידות טובות וחיבור לחוזקות 

לבין יכולתנו לחוש מאושרים? כיצד שינוי הפוקוס 
ממיקוד בצמצום חולשותינו לטיפוח חוזקותנו 

וכישרונותינו, משדרג משמעותית את איכות חיינו? 
סרט לצפייה: "המתמחה"

איך להגשים חלומות?  
כיצד להתגבר על התמכרות לפנטזיה על היום, בו 
יחשפו את הפוטנציאל האדיר החבוי בנו ואז נזכה 

בתהילה, פרסום ועושר? ואיך אפשר לפעול בעוצמה 
כדי להגשים את חלומותינו האותנטיים? 

סרט לצפייה: "משפחת בלייה"

המשבר כמגבר  
כיצד לשנות את היחסים שלנו עם משברים ואיך 
להתייחס אליהם בדרך חדשה? איך "לנצל" את 

המשברים שנקרים בדרכנו, כדי ללמוד את השיעור 
שהם מזמנים לנו?

סרט לצפייה: "ילדות פרא" 

סינמה סיטי ירושלים

∂Æ≥Æ∞∑
 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



∂Æ≥Æ∞∑
 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

תרבות

קצה העולם
מרכזת הסדרה: רוית נאור, עיתונאית, טייסת וטיילת.

16  תרבויות בעולם
סדרה

חדשה

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

בסינמה סיטי בירושלים.
מועדי המפגשים:

,23.5.17 ,9.5.17 ,25.4.17 ,4.4.17 ,28.3.17 ,14.3.17 
13.6.17 ,6.6.17

)מספר קורס: 34915(

נושאי ההרצאות:

קנדה: הרפתקה בנהר הפרא
גליה גוטמן, במטוס אמפיבי, כמעט נוגעת בדרמה 
הגדולה של מפלי וירג'יניה, שנופלים באמצע הנהר 
מגובה של כ-96 מטרים. כך החלה הרפתקת השיט 

שלה ברפסודות על הנהאני, בשממה הבלתי מופרעת 
של צפון קנדה.

אלבניה: החורים השחורים של אירופה 
נועם בן משה ייקח אותנו למסעו באלבניה – מדינה 
שבמשך עשרות שנים הייתה מסוגרת מהעולם. ארץ 

הררית קשוחה, בה חוקי הכבוד העתיקים חזקים 
מחוקי המדינה. מסורות של נקמות דם, מוסלמים 
השותים אלכוהול ואוכלים, בובות מחמד צלובות 

בכניסה לכל בית ומנהגים ההופכים את המסע להזוי 
ומרתק.   

כל הדרך לפסגה
רוית נאור בודקת את גבולותיה אל מול גבולות 

הגלובוס. מסע שמתחיל מהמון בלאן והקילימנגר'ו, 
חולף על פני רוסיה והקוטב הצפוני ומסתיים באופן 

מפתיע דווקא בפיטסבורג שבארה"ב.
 טיבט: מסע בין כיבוש לחמלה 

עידן צ'רני מתחקה אחר נתיבו של הבודהיזם ודרכו 
אל טיבט. כיצד הגיע הבודהיזם לטיבט? מיהו באמת 

הדלאי לאמה? מה מקור הסכסוך בין סין לטיבט? 
וזוכה בהצצה נדירה, לחיים הרוחניים של העם 

הטיבטי.
טג'יקיסטאן: מסע אל גג העולם 

 במרכז אסיה נמצא "גג העולם"- הרי הפאמיר.
מידן וישינסקי יוצא למסע רגלי במדבר הגבוה של 

האזור. נכיר את דת האיסמעילים השיעים ונספר על 
מנהיגם המוזר- הנסיך "אגא-חאן". 

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.
מפגש עם מקומות בהם הזמן עצר מלכת וחוויות נשגבות, שאינן מוכרות לרוב האנשים בעולם!

אתרי אונסק"ו: מסע בעקבות האתרים היפים 
בעולם 

נבקר יחד עם נפתלי הילגר במקומות שאונסק"ו 
שומר כמורשת תרבותית. ביניהם, אדריכלות החימר 

המרהיבה בדרום תימן, שוק החתונות של שבט 
המונגים בלאוס, שיטות חינוך שבטיות שהפכו 
למורשת תרבותית, וגם מסע של "פעם בחיים" 

לקמצ'טקה.  

איקריה: סוד החיים הארוכים
האי הנידח איקריה, הוא המקום בו נמדדה תוחלת 
החיים הארוכה ביותר בעולם. כיצד חולים סופניים 
שהגיעו לאי הצליחו להתאושש באופן מפתיע? כיצד 
קשישי האי ממשיכים לתפקד עד לגיל מאה ויותר? 

יורם פורת יכיר לנו את אורח החיים הייחודי של 
תושבי האי ואת סוד אריכות הימים ואת הדרך 

להגשמתו.  

 צפון בורמה: מסע תחת שלטון צבאי 
מורן קושניר לוקחת אותנו למסע  במורד 

נהר האירוואדי, עורק חיים ראשי בבורמה. הצצה 
לצד האחר של מדינה הנשלטת על ידי חונטה צבאית. 

הפלגה על דרכי מים עטופות בנופים מרהיבים לעיירות 
של מחפשי זהב ולכפרים נטולי חשמל.

סינמה סיטי ירושלים



∂Æ≥Æ∞∑
 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

תרבות 17  תרבויות בעולם

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

בסינמה סיטי בירושלים.
מועדי המפגשים:

 ,3.5.17 ,19.4.17 ,5.4.17 ,29.3.17 ,15.3.17 ,1.3.17
7.6.17 ,17.5.17

)מספר קורס: 34914(

תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע
מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, מרצה, צלמת וכתבת.

סדרה

חדשה

נושאי ההרצאות: 

איטליה: דרומה לרומא 
 מסע יפהפה בחבל קמפניה, בצל הר הגעש וזוב,

בין נאפולי וסורנטו וקו החוף האמלפיטני, עם פיצה 
מרגריטה ענקית וכוס של לימונצ'לו לקינוח.

מרצה: רמי סימסולו ׀ סרט לצפייה: "רק אהבה"
איטליה: הון והון אנושי במאה ה-20 

ננסה להתחקות אחרי התגבשות שתי הדתות החדשות 
של המאה ה-20. המרקסיזם שרואה ביחס בין 

המעמדות מאבק בלתי פוסק, והפאשיזם שגורס 
ב"קואופרציה" בין המעמדות.

מרצה: ד"ר גוסטב מייסלס ׀ סרט לצפייה: "הון אנושי"
אירופה של ימי הביניים: בין אמונה לתבונה

מהם האתגרים עימם התמודדה הכנסייה הקתולית 
בשלהי ימי הביניים? כיצד ניתן להסביר את עוני 

המאמינים ועושר הכנסייה? איך לשלוט בידע שהוא 
כוח? האם מגיה וכישוף מותרים? מיהם הכופרים להם 

נועדה האינקוויזיציה?
מרצה: ד"ר עודד ציון ׀ סרט לצפייה: "שם הורד"

ציידים ולקטים מסביב לגלובוס
אורח החיים של ציידים-לקטים הוא שאיפשר לאדם 

החושב בראשית דרכו להתנחל בכל יבשות העולם. 
ציידים-לקטים אינם מייצרים מזון. הם רק אוספים 

את המזון שהטבע מספק להם.
מרצה: ד"ר דניאל זלדס ׀ סרט לצפייה: "כולם נפלו על הראש"

מקסיקו: פרידה קאלו ותנועת המורליסטה
במקסיקו התפתחה בראשית המאה ה-20 אומנות 

 מונומנטאלית ויוצאת דופן– אומנות המורליסטה
)ציורי קיר(. נכיר מעט מיצירותיהם של גיבורי הסיפור: 
דוד אלפרו סיקירוס, חוסה קלמנטה אורוסקו וכן את 

הזוג המלכותי דייגו ריברה ופרידה קאלו.  
מרצה: ד"ר אופיר יעקובסון

סרט לצפייה: "פרידה" )מקסיקו(

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות ברחבי 
העולם. מקו החוף האיטלקי אל ההון האנושי באיטליה, מהכנסיה הקתולית אל ציידים ולקטים מסביב 

 לגלובוס, מאומנות מקסיקנית אל נשים בקירגיזסטן, מהמסורת התורכית אל משפחות אקזוטיות.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

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"

טורקיה: נשים 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 ׀ סרט לצפייה: "ילדות פרא"

משפחה שכזאת: מסגרות משפחתיות מוזרות 
בתרבויות שונות  

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? באיזו תרבות, אהבה לבן משפחה מופיעה 

בצורה של צלקות עמוקות? 
מרצה: דני ינאי ׀ סרט לצפייה: "מיס סאנשיין הקטנה"

סינמה סיטי ירושלים
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תרבות

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

18  תרבויות בעולם

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות ברחבי 
העולם. מפרס העתיקה ואיראן העכשווית אל הצוענים באירופה, מהגירה באירופה לזוגיות ואוכל בסין, 

מרומא והאפיפיור אל סמלים אוניברסלים, משינויים בברזיל למאבקי נשים בבריטניה. אתם מוזמנים 
להצטרף למסע! אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

סדרה

חדשה

נושאי ההרצאות:

איראן: מבט מבפנים
מסע בפרס 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"

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"

מפגש מרתק עם הצוענים
מעטים יודעים מאין הצוענים באו ולאן הם הולכים. 

כיצד הם משלבים בין תרבותם המסורתית 
 למערביזציה? בין גזענות לקסם הפולקלור הצבעוני?
בין דחייה למשיכת האקזוטיים החברתי- תרבותי? 

מרצה: ד"ר גוסטב מייסלס.
סרט לצפייה: "חתול שחור-חתול לבן"

סמלים, משמעותם וצופן דה וינצ'י
נצא למסע 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 יעקובסון.

סרט לצפייה: "צופן דה וינצ'י"

ברזיל: סדר חדש בברזיל המודרנית
 סמבה רוקדים ביחד: שחורים, לבנים, עניים ועשירים.

מהם ההבדלים בין צפון מזרח ברזיל והבירה 

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 19:00-22:00 ב"זמן אשכול"

בסינמה סיטי בירושלים.
מועדי המפגשים:

,9.5.17 ,25.4.17 ,18.4.17 ,4.4.17 ,21.3.17 ,7.3.17 
6.6.17 ,23.5.17

)מספר קורס: 34916(

ההיסטורית סלבדור, לבין העיר סאו פאולו, הלב 
הכלכלי והתרבותי של ברזיל?

מרצה: יונית קמחי.
סרט לצפייה: "אמא שנייה"

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 עודד ציון.
סרט לצפייה: "יש לנו אפיפיור"

סין: אוכל וזוגיות
התרבות הסינית רואה בתנאי הקיום הבסיסיים של 
אוכל וזוגיות, תחומים שנתונים לחוקיות ולנורמות 

שמוכתבות על ידי מסורת ארוכת שנים. פיתוחה של 
תרבות המטבח הסיני אל תחומי האנינות, מעלה 
אל פני השטח את המגוון העצום הגלום בתחום 

המטעמים.
מרצה: דינה היימן.

סרט לצפייה: "אוכל שתייה גבר אישה"

סובלנות והגירה באירופה העשירה
 לאחרונה אנו עדים להגירה מהמדינות המתפתחות

אל אירופה העשירה. כיצד מתמודדות מדינות אירופה 
עם התופעה? והאם הן לא התעוררו מאוחר מדי?

מרצה: רמי סימסולו.
סרט לצפייה: "למה זה מגיע לי?"

סינמה סיטי ירושלים
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מדעי הרוח 19  היסטוריה

הרודנים ששינו את ההיסטוריה 
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.

מפגש מרתק עם רודנים אכזרים, שנשמרו בזיכרון הקולקטיבי של החברה האנושית. האם הרודנים הם 
 תופעה שנוצרת מאישיות המנהיג שמשתלט על חברה, או שחברה יוצרת רודנים? האם יש “רודן חיובי״?

 מה היו נסיבות עלייתם לשלטון? האם יש להאשים את סביבתם והתנאים החברתיים וההיסטוריים
שהפכו אותם לרודנים? מה הם עשו ואיך ניתן להסביר את מעשיהם?

נושאי ההרצאות:

יוסף סטאלין: הרודן שרצח את אזרחיו 
הרודן האכזר של העולם הסובייטי והקומוניסטי, שהפך 

את חיסול מתנגדיו- ולא רק אלה-  לשגרה. רודנותו 
הפוליטית והכלכלית הביאה למותם של מיליוני 

אזרחים רוסים ואחרים. עליו אמר אריך מריה רמרק: 
“מותו של אדם הוא טרגדיה. מותם של מיליון– זה 

סטטיסטיקה״.

אדולף היטלר: הצורר ש״קידש״ את הגזענות
היטלר היה מגדולי הצוררים  שההיסטוריה האנושית 
הכירה. שמו נחרט בזיכרון כל אחד מאתנו. הוא היה 
בעל כושר רטורי ממגנט, ידע לנצל מצב ולתפוס את 

השלטון בגרמניה. בטירופו הנהיג משטר מבוסס על תזה 
גזענית, שבשמה ביצע את פשעיו. הוא האחראי לפרוץ 

מלחמת העולם השנייה, שהביאה לחורבן באירופה 
וביבשות אחרות, להשמדתם השיטתית והמאורגנת של 

כשישה מיליון יהודים, ושל מיליוני בני עמים אחרים.

פרנצ׳סקו פרנקו: סיפורו של “אל קאודיו״
מעריציו כינו אותו בשם “אל קאודיו״. אולם הוא היה 

 רודן אכזר, ששלט בספרד שלטון דיקטטורי מ-1939
עד 1975. אזרחי מדינתו שואלים עד היום אם היה 
רודן, או גואל האומה שהחזיר את ספרד לאירופה. 

פידל קסטרו: הקומוניסט שהחריב את ארצו
קסטרו התגלה כדמות תימהונית, שהנהיג מהפכה 

נוסח דרום אמריקה. הוא עבר מחסיד של “פילוסופיה 
ג׳פרסונית״ לקומוניזם והפך את קובה למדינה 
הקומוניסטית הראשונה בחצי הכדור המערבי. 

בתפיסתו את “הדיקטטורה של הפרולטריון״, הוא 
הוביל לחורבן כלכלי וחברתי של ארץ – אומנם 

מושחתת, אבל פורחת. 

אוגוסטו פינושה: הרודן האלים מצ׳ילה
פינושה עמד בראש שלטון של חונטה צבאית, אשר 

שלטה בצ׳ילה בין 1990-1973. הוא תפס את השלטון 

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי חמישי
בין השעות 10:00-11:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בירושלים.
מועדי המפגשים:

,11.5.17 ,27.4.17 ,6.4.17 ,30.3.17 ,16.3.17 ,2.3.17 
8.6.17 ,18.5.17
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בהפיכה צבאית אלימה, במטרה להטיל מרות שלטונית 
שתשים קץ לתקופה ממושכת של חוסר יציבות 

כלכלית וחברתית, מהומות ושביתות אלימות.
          

ה-״קים״: האב, הבן והנכד 
כך נולדה שושלת הרודנים הקיצונית של צפון קוריאה: 
“החבר המכובד קים ג׳ונג און הוא המנהיג העליון של 

מפלגתנו, צבאנו ומדינתנו, שירש את האידיאולוגיה, 
המנהיגות, האישיות, המעלות והאומץ של החבר 

הדגול קים ג׳ונג איל...״ 
אל-אסד: האב והבן 

העלאווים תפסו עמדה שולטת בסוריה כמשרתי 
המנדט הצרפתי. חפאז אל-אסד תפס את השלטון 

ב-1970, לאחר הפיכה צבאית שהובילה מפלגת הבעת׳ 
ב-1966. הוא הנהיג “רודנות משפחתית-עדתית״, תוך 

מינוי בני משפחתו ומקורביו העלאווים לעמדות מפתח, 
דיכוי אלים של מתנגדים וריכוז כלכלת המדינה בידיו. 
הוא העלה לשלטון את בנו באשאר לשלטון ב-2000. 

ההתקוממות העממית של 2011 הפכה למלחמת 
אזרחים עקובה מדם, שתוצאותיה עדיין אינן ברורות.

ניקולאי צ׳אושסקו: המטורף שאמלל את עמו
הרודן הקומוניסטי של רומניה הצטייר בעיני רבים 

 כמטורף, בשל התנהגותו האכזרית והיוצאת דופן. הוא
התחיל את חייו הבוגרים כסנדלר, עד שהצליח להכריז 

על עצמו כ״מנהיג״. הוא חי כמלך, היה נתון למרותה 
ולשיגעונותיה של אשתו והצליח לאמלל את עמו. 

במהפכה של 1989 הוא נשפט משפט שדה והוצא להורג.

סינמה סיטי ירושלים
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הצופן הסודי של העם היהודי
 מרצה: אבשלום קאפח, מרצה בנושאי ארץ ישראל, פרשנות המקרא לדורותיה ויחסים

 וקשרים בדתות המונותיאיסטיות. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. 

מה מסתתר מאחורי חידת קיום התרבות היהודית והעם היהודי? האם תרומת היהודים 
לציוויליזציה האנושית ייחודית רק לתקופה המודרנית, או מלווה את דברי ימי ההיסטוריה 

האנושית? מדוע היהודים זכו להתייחסות ורגשות מעורבים, מהערצה ועד לשנאה? והאם ניתן 
לגדור ולתחום מי הוא יהודי?

נושאי ההרצאות:

התנ"ך: הבסיס לקוד היהודי הייחודי
לפי האמונה היהודית, התנ"ך כולל בתוכו סיפור 
היסטורי ייחודי, המבדיל בין יהודים למי שאינם 

יהודים. לצד כללי התנהגות הבלעדיים לעם היהודי, 
עוצבו דברי חשיבה המשמשים בסיס להתפתחות 

תרבות בעלת מאפיינים שונים וייחודים.

מהפכה ומסורת: בין משבר למציאות
הקלישאה אומרת שמשברים מביאים לצמיחה 

והתחדשות. דבר זה עשוי לשמש בסיס להבנת המהפכה 
הדתית הרוחנית, שאיפשרה לעם היהודי להתמודד אל 

מול המציאות ומשברים לאומיים.

הערך: לימוד תורה כנגד כולם
הנחלת לימוד התורה כערך חברתי מרכזי והערצת 

תלמידי חכמים, הביאה להתפתחות רוחנית וסיעור 
מוחין, תוך יצירת מאגר של ספרות תורנית המעודדת 

ביקורת והצגת שאלות.

מסגרת הקהילה היהודית
היהדות כאלטרנטיבה תרבותית אוטונומית, מציבה 
דגם של תמיכה ועזרה הדדית, לצד טכסים ומנהגים 

הנשענים על מקור מקודש. מה מסתתר מאחורי 
התגבשות המרכז היהודי באירופה ופועלו של רש"י 

ורבנו גרשום מאור הגולה?

מיורדי המרכבה ועד לקבלת האר"י
לצד התפתחות והצגת דרכי החשיבה שעיצבו את 

העם היהודי, הלכה והתפתחה אופוזיציה מחשבתית 
מחתרתית, שתחילתה פעולה של יחידים וסופה זרם 

 מחשבתי מקורי, שתרם להתפתחות היסטורית
בחיי היהודים.

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 12:30-14:00 ב"זמן אשכול"

בסינמה סיטי בירושלים.
מועדי המפגשים:

,16.5.17 ,9.5.17 ,25.4.17 ,4.4.17 ,21.3.17 ,7.3.17 
6.6.17 ,23.5.17
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חסידים ומתנגדים ומה שביניהם
מה היה פועלם של אישים ותנועות שהביאו למאבק 
רעיוני בחברה היהודית? איך התפתחו גישות שונות 
להערכת היכולת האינטלקטואלית, לעומת הדגשת 

היסוד הרגשי והאמונה התמימה?

משבר של זהות אל מול המודרניזציה
רוחות של שינוי ותמורה בעולם המערבי, הביאו את 
עולם היהדות למשבר קיומי. שאלת הזהות היהודית 
והגדרת המושג יהדות הפכו לראשונה למרכז ההוויה 

והחיים היהודים.

יהדות בעולם המודרני: שאלה של קיום
מה משותף בין יהודי חרדי, לישראלי תושב תל-אביב, 

 וליהודי אמריקני הנמנה עם הזרם הרפורמי?
האם הדמיון עולה על השוני? או אולי מדובר בעולמות 

רחוקים שכמעט אין ביניהם משותף?

חניה בשפע חינם!!!
זמן אשכול מיקום מעולה

נגיש מכל מקום

סינמה סיטי ירושלים



∂Æ≥Æ∞∑
 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

מדעי הרוח 21  תנ״ך

 לפני היות מלך בישראל- סיפורי טרום המלוכה
מרצה: יוסי נינוה, מרצה בכיר בתנ"ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת"א.

הזווית הביקורתית-מחקרית על סיפורי טרום-המלוכה הכתובים בספרים יהושע, שופטים ושמואל. 
ההנחה היא שחלק מסיפורי התנ"ך הם יצירות ספרותיות מגמתיות, ללא בסיס היסטורי. הם חוברו 

כדי לייצג ולחזק עמדות דתיות, פוליטיות, מעמדיות, והם חלק ממאבק אידיאולוגי שבין כותבים 
שונים הנאבקים על עמדותיהם. אלוהים איננו יותר מאשר דמות ספרותית המשמשת את הכותבים 

לחיזוק עמדותיהם.
נושאי ההרצאות:

יהושע ורחב: סיפורה של פרשיית ריגול כושלת 
 מי כבש את הארץ? האם בכלל נכבשה הארץ?

 מה תפקיד סיפור הזונה מיריחו בתוך ספר יהושע?
מי כתב אותו לאיזו מטרה? במה קשור סיפור זה 

לפרשת הגבעונים?

שתי גדות לירדן": סיפור שניים וחצי השבטים 
מה הם גבולות "הארץ המובטחת" בספרי התורה 

השונים? מדוע שונים הגבולות זה מזה? מה הוא יחס 
הכותב לעברו המזרחי של הירדן? מה לסיפורים הללו 
ולמאבק הכוהני על השליטה על חשיבות המקדשים 

בישראל?

ספר שופטים: "ובימים ההם אין מלך בישראל..."  
זהו הספר המקדים את בואה של המלוכה ומכין את 

הרקע להופעתה. סיפורי השופטים הם סיפורי אגדות, 
המשמשים את הכותב לחיזוק עמדותיו. מי כתב את 
הסיפורים? האם היה הסופר פרו-מלוכה, או מתנגד 
לה? האם היה בעד "מלכות שמיים"? לשם מה בכלל 

כתב את הספר הזה?

מלחמת דבורה וברק: "כן יאבדו כ אויביך ה'"  
הניצחון על הכנענים בחצור הונצח הן בשירה והן 

בסיפור. מה ההבדלים ביניהם? כיצד הובסו הכנענים? 
כיצד נרצח סיסרא? מה מטרת המשורר לעומת מטרת 

הסופר?

סיפורי מקדשים: תולדותיו של המקדש הגדול בדן  
סיפורו של שבט דן שחיפש לו נחלה. סיפורו של מיכה 

שגנב מאמו את כספה. סיפור לידתו בחטא של המקדש 
בדן. מה תפקיד הסיפורים הללו במסגרת המאבק על 

 המקומות הקדושים בימי בית ראשון?
מה מקומם של המקדש בשכם? בבית אל? ובשילה?

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי חמישי
בין השעות 12:00-13:30 ב"זמן אשכול" 

בסינמה סיטי בירושלים.
מועדי המפגשים:

,11.5.17 ,27.4.17 ,6.4.17 ,30.3.17 ,16.3.17 ,2.3.17 
8.6.17 ,18.5.17

)מספר קורס: 34919(

פילגש בגבעה: סיפורו של אונס קבוצתי אכזרי  
 האונס האכזרי הזה, מה לו ולתולדות ישראל?

 מי כתב אותו? מה היו מניעיו להמציא עלילה כזו על
שבט מישראל? ומדוע מזכיר סיפור זה סיפור נורא 

אחר מימים עברו?

חידות שמשון: "מהאוכל יצא מאכל ומעז יצא מתוק"?  
סיפורו של גיבור אגדי מלא מסתורין וכוח. מי היו 

 הוריו? מה היה סוד כוחו? מדוע הוא משבט דן?
האם בכלל שפט את ישראל מיד אויביו?

שמואל הנביא: האיש והאגדה 
ספר שמואל הוא ספר המעברים: המעבר בין שופטים 
למלוכה, בין בית שאול לבית דוד, בין בית עלי לבית 

צדוק. על כל המעברים הללו מנצח איש אחד– שמואל. 
האם היה דמות אמיתית או אגדה? מי כתב את הספר 

ומה הייתה מטרת כתיבתו?

בין השעות 10:00-11:30
 באותם תאריכים,
 יתקיים הקורס

״הרודנים ששינו את ההיסטוריה״
)ראה עמוד 19(

סינמה סיטי ירושלים
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פוליטיקה, משטר ומנהיגות בתנ"ך
מרצה: אבשלום קאפח, מרצה בנושאי ארץ ישראל, פרשנות המקרא לדורותיה ויחסים 

וקשרים בדתות המונותיאיסטיות. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. 

בסדרה חדשה ומקורית, אתם מוזמנים לקריאה חדשה ומרעננת בסיפורי התנ"ך, תוך בחינת 
היחסים החברתיים והפוליטיקה בתקופת המקרא. המפגש יתמקד בלימוד המשלב עיון 

בטקסט המקראי, פרשנות חז"ל וממצאים ארכיאולוגיים.

נושאי ההרצאות:

יוסף ויהודה: דגמים של מנהיגות בתנ"ך
 סיפור מסעם של שני אחים, המתפתחים במקביל תוך

 שהם הופכים למנהיגים המייצגים צורת מנהיגות שונה.
מעקב מרתק אחר התגבשות מודל המנהיגות של 
כישורים, לעומת המנהיגות המשותפת והמאבק 

והתחרות התמידית בין צורת המנהיגות.

הקונפדרציה: תקופת השופטים
עיון מחודש בתקופת פעילות השופטים והתארגנות 

היחסים החברתיים והפוליטיים בעם ישראל, 
לאחר ההתנחלות בארץ ישראל. תיאור הקמת 

מסגרת פוליטית ייחודית, שהתערערה בשל שינויים 
גיאופוליטיים במרחב של המזרח הקרוב.

דוד: מנהיג צעיר בדרך למלוכה
מדריך יישומי לפוליטיקאי מתחיל, דרך סיפור חייו 

של דוד המלך כפי שמתואר במקרא. נכיר את השלבים 
והאמצעים בהם צריך להשתמש כדי להגיע למשרה 

בכירה בעולם הפוליטי.

"מלכות היופי" של התנ"ך
מי הן ארבע הנשים היפות ביותר בסיפורי המקרא? 

וכיצד מגדירים יופי בתקופת התנ"ך? היכרות קרובה 
עם פועלן של נשים במסגרת החיים בימי המקרא.

בין מקרא וארכיאולוגיה: המלך חזקיהו
הקבלה בין הסיפור המקראי על המלך עם הפוטנציאל 

להיות המלך המשיח, לממצאים ארכיאולוגים ההולכים 
ונחשפים בעיר דוד ומלמדים על פרק מיוחד במינו 

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישיבתקופה סוערת בימי התנ"ך.
בין השעות 19:00-20:30 ב"זמן אשכול"

בסינמה סיטי בירושלים.
מועדי המפגשים:

,16.5.17 ,25.4.17 ,18.4.17 ,28.3.17 ,14.3.17 ,28.2.17 
13.6.17 ,23.5.17

)מספר קורס: 34920(

הנביא יחזקאל: אמנות בשרות אלוהים
מה היו מקומה וחשיבותה של הנביאה בישראל? 

באמצעות הסיפור על פועלו של הנביא יחזקאל, נוכל 
ללמוד איך להשתמש במיצגים חזותיים כדי למשוך 

את לב השומעים ולגרום לשינוי בהתנהגות האנושית.

מגילת רות: סיפור רומנטי בתנ"ך
האמת על מגילת רות, שאינה אלא יצירה ספרותית 
המספרת על חיי היום יום בימי התנ"ך. בין השאר, 
על יחסי הכוחות בחברה היהודית ועל דרך הפעולה 
של הגיבורים הפועלים במסגרת הכללים והנורמות 

החברתיות שהיו נהוגות בתקופת המקרא.

משלי: מדריך שימושי לחיים יציבים
במפגש אחרון של סדרה זאת, נתמודד עם בחינה 
ולימוד של אחד מספרי החוכמה שנכתבו על פי 

המסורת בידי המלך שלמה. נשמע על פירוש חדשני 
ומודרני למשמעותו ומהותו של ספר משלי.

חניה בשפע חינם!!!
זמן אשכול מיקום מעולה

נגיש מכל מקום

סינמה סיטי ירושלים
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מדע 23  חקר המוח

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

בסינמה סיטי בירושלים.
מועדי המפגשים:

,22.5.17 ,8.5.17 ,24.4.17 ,3.4.17 ,20.3.17 ,6.3.17 
12.6.17 ,5.6.17

)מספר קורס: 34921(

נפלאות המוח האנושי 
 מרכז הסדרה: ד"ר רביד דורון, ביה"ס למדעי ההתנהגות, האקדמית ת"א יפו ובמחלקה

לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.

נושאי ההרצאות

 מבט מקרוב על סכיזופרניה
האם הסכיזופרניה היא מחלת נפש שלא ניתנת לטיפול 

בכלים רפואיים? מה היו הטיפולים הביולוגיים 
הראשונים נגד המחלה? ומהם הטיפולים המודרניים 

כיום? מה קורה במוחות של סכיזופרנים?
מרצה: ד"ר נועה אלבלדה, מרכז סגול למוח ותודעה, 

 המרכז הבינתחומי הרצליה. 
 תעלומת המוח הגמיש

בעבר האמינו שמבנה המוח לא יכול להשתנות. היום 
אנו יודעים שהמוח שומר על יכולתו להשתנות בתגובה 

לאירועים חיצוניים ופנימיים. מהי פלסטיות מוחית? 
איך אפשר להשפיע על המוח להשתנות לטובה ולשמר 

את הפלסטיות שלו?
מרצה: ד"ר נועה אלבלדה, מרכז סגול למוח ותודעה, 

המרכז הבינתחומי הרצליה. 
 מקורם של הפחדים

מהו האזור המוחי המתווך את הפחדים שלנו? מהם 
פחדים מולדים מול פחדים נרכשים? מדוע תגובת פחד 
מוגזמת מובילה לחרדות ותסמונת פוסט טראומטית? 

 וכיצד ניתן למנוע מצבים מעין אלה?
מרצה: ד"ר אילנה רוט-דרעי, המחלקה לחינוך 

ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה. 
 קונפליקט בין חיים למוות

מהי אובדנות? כיצד היא נוצרת? מהו המסלול האובדני 
 במוח האדם? האם ניתן לזהות מוח אובדני?

 כיצד סיבולת לכאב רגשי ופיזי קשורה לתופעה זו?
 מה ניתן לעשות כדי לזהות ולמנוע ניסיונות אובדניים?

מרצה: ד"ר קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח 
ופסיכולוגיה ניסויית מחקרית.

מסע מרתק בתוך מוחנו עם טובי המרצים בחקר המוח. למה אנחנו ישנים? כיצד אנחנו מתמודדים 
עם פחדים? מהי מחלת הסכיזופרניה? איך המוח שלנו לומד וזוכר מה קורה לו בגיל הזהב? האם יש 

הסבר להתנהגות אובדנית? ומה אומרים עלינו הגנים? 

 אוטיזם, דיסלקציה והפרעות ריכוז וקשב 
מהי תסמונת האוטיזם, וכיצד היא קשורה בפעילות 

מוחית? מה ידוע כיום על הרקע הגנטי? מהו רצף 
ההפרעות על הספקטרום הרחב של תסמונות שונות 
שהינן בעלות מכנה משותף עם האוטיזם הקלאסי?   

מרצה: ד"ר רבקה רביד, המכון למחקר מוח של 
האקדמיה למדעים- אמסטרדם, הולנד. 

 מה מספרים עלינו הגנים?
יש בידינו מידע רב לגבי מחלות גנטיות ודרכים למנוע 

 אותן. אך יש רק ידע מועט על ריפוי גנטי.
 מהן המחלות הפוגעות במוח? ומה טומן בחובו העתיד?

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

לשם מה אנחנו ישנים?
כשליש מחיינו אנו מבלים בשינה. מה עומד בבסיס 
תופעה זו? מהם שלבי השינה? כיצד מבחינים בהם? 
האם קיימים מנגנונים מוחיים שאחראים על שינה? 

 ומהן מחלות השינה?
מרצה: ד"ר רביד דורון.

נוירו-הורמונים בגיל הזהב
המערכת ההורמונלית משמשת כמנגנון בקרה של 

תפקודי הגוף. מה קורה למערכת ההורמונלית כאשר 
היא מזדקנת? אילו שינויים הורמונליים מתרחשים? 

וכיצד זה משפיע על תפקוד המוח?
מרצה: ד"ר אורי פלביץ', המחלקה למדעי הטבע 

והחיים, האוניברסיטה הפתוחה.

סדרה

חדשה
סינמה סיטי ירושלים



לטעום מכל הטוב שבעולם
בסינמה סיטי בירושלים

24  אירועים מיוחדים
ב"זמן אשכול"  

"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.

 קובה: רום, סלסה ומהפכה.
מקום בו הזמן עמד מלכת

ד״ר אופיר יעקובסון, מרצה לתרבויות ומדריך 
טיולים, ייקח אותנו למסע מצולם בקובה. נצא אל 
האי הקריבי, נשמע על נבכי ההיסטוריה הקובנית, 

נכיר את תושביו, תרבותו וכן את המוסיקה עם 
מקצביה הסוחפים, שמהדהדים בכל פינת רחוב וניתן 
דעתנו על השינויים שפוקדים את קובה בימים אלה 

ממש.   
 ילוו את המסע יעל מלול גונזלס ולהקתה

בשירי רומבה, סלסה, צ'ה צ'ה ושירי הבואנה ויסטה 
סוציאל קלאב.

האנסמבל:
יעל מלול גונזלס- שירה. 

חורחה גונזלס- כלי הקשה.
איתי אברמוביץ- קלידים.

אלכס ספיבק- בס. 
יבגני וריאבסקי- חצוצרה. 

 הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים
של המטבח הקובני.

ארצות הברית: מהוליווד לברודווי

דבורה רוטברט, מרצה לתרבויות, כותבת ב"מסע 
אחר", תיקח אותנו למסע מצולם בארצות הברית. 

נטייל בקליפורניה, המקום בו נולדה המדינה בעקבות 
הבהלה לזהב. נגיע ללוס אנג'לס, בה ננשום אבק 

כוכבים בהוליווד, נתוודע לסיפור המאפיה של שיקגו 
ולארכיטקטורה המופלאה של העיר. נקשיב למוסיקת 

הג'ז בניו אורלינס ונטעם מהתפוח הגדול ניו יורק. 
ילוו את המסע אנסמבל "מונדו" עם הזמרת 

שרית שחם בשירי מחזות זמר, שירי פרנק סינטרה 
ושירים פופולאריים נוספים.  

אנסמבל "מונדו":
שרית שחם- שירה.

יוסי הרמן- ניהול מוסיקלי וקלידים. 
אריק פולקובסקי- גיטרה. 

אלן בסין- סקסופון. 
ליאון חביב- כלי הקשה. 

 הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים
של המטבח האמריקני.

 האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום רביעי ה- 14.6.17 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בירושלים.

)מספר אירוע: 34923(

 האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום רביעי ה- 26.4.17 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בירושלים.

)מספר אירוע: 34922(

סינמה סיטי ירושלים



25  אירועים מיוחדים ב"זמן אשכול"

שישי אישי

 האירוע יתקיים  ביום שישי ה- 31.3.17
בין השעות 10:00-12:15 ב"זמן אשכול"

בסינמה סיטי בירושלים.

)מספר אירוע: 34924(

סינמה סיטי ירושלים
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"שישי אישי" הוא מפגש אנושי-ייחודי, אינטימי ומרגש במיוחד, המיועד לאנשים המבקשים לחוות 
חוויה אחרת ותובנות חדשות. 

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית - סיפור אנושי, יוצא דופן ומרתק עם מסרים חשובים לחיים, כשהמרכזי שבהם הוא 

שלא חשוב מה קורה לנו בחיים - חשוב מה אנחנו בוחרים לעשות עם זה!

״לאהוב, להאמין, לנצח!״
עם יובל קדוש

ב-6 באוקטובר 2008, בשורה נוראית שינתה את חייו מהקצה אל הקצה! בתו עמית, הנסיכה 
 הקסומה שרק ימים ספורים קודם שרה עם בני כיתתה "שלום כיתה א'", חלתה בלוקמיה-

סרטן הדם. מדינה שלמה עקבה בדריכות אחר מסע ההחלמה של עמית.       
מפגש מטלטל ומחולל שינוי, שלא מותיר איש מהנוכחים אדיש לנוכח העוצמה הבלתי מתפשרת של 

 האופטימיות והאמונה, שלפיהן הכול אפשרי בדרך אל האושר.

הרצאה מרתקת ומלאת השראה, שסוחפת למסע ארוך, מורכב וחובק עולמות להצלתה של עמית. 
זהו סיפור אנושי על הורות, ערכים, אהבה, תעוזה, אומץ ובעיקר נחישות ואמונה לעשות את השינוי 

 ולהחזיר לעמית את שנות הילדות שנגזלו ממנה.
בהרצאתו המרגשת חולק יובל עם המשתתפים את מה שלמד על החיים ועל קדושתם. את הדרך שלו 

 להתמודד עם מה שנראה כבלתי אפשרי.
משתתפי המפגש זוכים לחוות מקרוב את הדרך שעבר עם משפחתו וללמוד מהיכן אוזרים את 

הכוחות, להאמין שאפשר להתמודד עם כל פחד. כיצד מקבלים החלטות במצב של חוסר ודאות 
להצלחה. איך לומדים להיעזר וליהנות מאהבה ועזרה. מהי הדרך להתמודד עם מה שנראה כחסר 

סיכוי ואיך מצליחים לשמור על אנרגיה ואופטימיות במצבים כאלה.

"הרצאה מעוררת השראה שחובה לשמוע".



26  אירועים מיוחדים ב"זמן אשכול"

שישי בכיף

 האירוע יתקיים ביום שישי ה- 26.5.17
בין השעות 10:00-12:15 ב"זמן אשכול"

בסינמה סיטי בירושלים.

)מספר אירוע: 34926(

סינמה סיטי ירושלים
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 האירוע יתקיים ביום שישי ה-  12.5.17
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בירושלים. 

)מספר אירוע: 34925(

 אתם מוזמנים לצאת לחוויה מיוחדת במינה,
בה תוכלו לפתוח את הראש לתובנות חדשות.

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
 ולמנה העיקרית - מפגש מרתק ומאלף עם

ד״ר עינת גלזר, המרצה המובילה בארץ בתחומה.
מופע של שכל והומור

 “לחיות בהצלחה:
השילוב המנצח להצלחה 

בחיים״
 עם ד״ר עינת גלזר

מפגש מרתק, מלא הומור, שנון ואינטליגנטי, 
בסיומו יוצאים המשתתפים עם תובנות וכלים 

מעשיים לקידום שיפור החיים.
 בהרצאתה הקלילה והמשעשעת, חושפת אותנו

ד״ר עינת גלזר לנדבכי התאוריה המסבירה, אולי 
יותר מכל קודמותיה, את הקשר בין הצלחה בחיים  

לבין מיומנויות אישיות ובין אישיות.
 ההרצאה מספקת ,מלבד הסברים תאורטיים,

כלים ממשים ליישום והפעלה.
כלים אלה, שמיושמים במאות  בתים ובקרב 

אלפי אנשים, הם הסיבה להבדלים בין אנשים 
 אינטליגנטיים שאינם מגשימים את עצמם,

לאחרים שעושים זאת יום יום.

הרצאה שכולה כיף. השילוב המנצח בין 
התיאוריה לחיים האמיתיים״.

״הרצאה שחובה לשמוע!״

 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, 
שיוביל אותנו אל האושר, תוך הצגת מתודולוגיות 

מרתקות ומודלים חדשניים שיעזרו לנו להיות 
מאושרים יותר.

"איך להיות מאושר בשיעור 
אחד"

עם פרופ' יורם יובל
כולנו רוצים להיות מאושרים, אבל מתברר שמה 

שהופך אנשים למאושרים הוא לא בדיוק מה שחשבנו. 
מה ההבדל בין אושר להנאה? האם אושר הוא חוויה 

או פעולה? מתי האהבה תהפוך אותנו למאושרים? 
ואיך האושר מקודד במוח? 

פרופ' יובל, ישתף אותנו במיטב התובנות המדעיות 
המעודכנות ביותר על הדרך אל האושר- תחום 

 המתחדש בקצב מסחרר. בהרצאתו ייתן לנו
פרופ' יובל כלים מעודכנים, שיעזרו לנו להיות 

מאושרים יותר. 

 "הרצאה מרתקת ומלאת תובנות לחיים
שאסור להחמיץ".



 27  אירועים מיוחדים  
       ב"זמן אשכול"

סינמה סיטי ירושלים

שישי ישראלי

 האירוע יתקיים ביום שישי ה- 5.5.17
בין השעות 10:00-12:15 ב"זמן אשכול" 

בסינמה סיטי בירושלים.

)מספר אירוע: 34927(

אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, ולחגוג "קבלת שבת לנשמה".
נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.

ולמנה העיקרית – בוקר חוויתי במיוחד, הכולל את הצלילים, הסיפורים והשירים של מיטב היוצרים, 
המושרים ברוסית ובתרגומים לעברית. קלאסיקות רוסיות במיטבן. 

"כולנו קצת רוסים..."
 ילנה גרישקוב וגילה חסיד מגישות בהומור, ברגש ובעיבודים קוליים מיוחדים, יחד עם

 עוזי רוזנבלט והאקורדיון, שירים של מיטב היוצרים בביצועים מרעננים, לקלאסיות רוסיות
בשפת המקור ובעברית: נעורי זהב, בדומיה, שלום עירי נוחמה, היו ימים חבר, ועוד... בתיבול קטעי 

אקורדיון וירטואוזיים.
מסע מוסיקלי מרתק בעקבות השירים שעיצבו את הישראליות החלוצית, כשבין השירים תספר ילנה 

גרישקוב על הקשר האישי שלה לשירים ומקורותיהם, ותשתף אותנו בחוויות ילדות רוסית, שיזכירו לכולנו 
את ילדותנו שלנו. כי הרי "כולנו קצת רוסים...".

הנחייה, שירה וגיטרה- ילנה גרישקוב.
שירה ופסנתר- גילה חסיד.

אקורדיון- עוזי רוזנבלט.

״תרבות ישראלית במיטבה״.



תל אביב הסמויה מהעין
מדריך: צפריר קורציה, מדריך המתמחה בתל אביב.

סדרת סיורים מרתקת, הפותחת צוהר אל פניה של העיר 
דרך המקומות המוכרים יותר והידועים פחות. ננסה 

להבין את סוד קסמה של העיר דרך ההיסטוריה שלה, 
מפגש עם השמות הגדולים שבנו אותה ופעלו בה והכרת 

סיפורי הפולקלור שלה. אדריכלות ורכילות, שימור אל 
ושיחזור, בדיה והיסטוריה.

●  אל שוק הפשפשים ועג׳מי

●  "מי-מה-קיר את הקיר" – אדריכלות בת"א

●  סיור נוסטלגי בפנתיאון הלאומי- סיור מרגש בין 

שאול טשרניחובסקי לנחום גוטמן, בין מאיר דיזנגוף 
 לחיים נחמן ביאליק בבית הקברות הישן בטרומפלדור,

בו קבורים ראשוני העיר, האנשים שנהפכו עוד בחייהם 
לסמלי תרבות. 

 ●  סיור צבעוני וקסום בנמל התוסס- סיפורו של נמל

תל אביב משקף יותר מכל את הדרך שעברה ת״א מעיר 
המגשימה את החזון הציוני, אל ה"עיר ללא הפסקה". 

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   ●

טעימות ממעדני השבת של בני-ברק     ●

קסם בדרום העיר: נווה צדק ושוק לוינסקי                                                                          ●

כל טעמי שכונת התקווה                                                                                            ●

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:
16.6.17 ,26.5.17 ,21.4.17 ,17.3.17

)מספר קורס: 34554(

סיורים ספרותיים בתל אביב
מדריך: צפריר קורציה, מדריך המתמחה בתל-אביב.

סדרת סיורים המזמנת לנו מפגשים מרתקים 
ונוסטלגיים עם סיפוריהן של ארבע דמויות, 

שיצירותיהן עיצבו את אופייה של העיר העברית 
הראשונה. הסיור למחזותיו של חנוך לוין, הוא אירוע 

תיאטרלי יוצא דופן. מסע אל העבר הכי קרוב שאפשר.
פירוט הסיורים:

"האריה והשבלול" – הסיור על אריק איינשטיין   ●

"תמול = שלשום = היום" - בעקבות ש"י עגנון  ●

בעקבות נחום גוטמן בתל אביב הקטנה  ●

"הילד חולם"- בעקבות חנוך לוין  ●

הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שבת
בין השעות 10:00-12:30.

יציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.
מועדי המפגשים:

24.6.17 ,20.5.17 ,22.4.17 ,18.3.17
)מספר קורס: 34552(

מסע אנתרופולוגי אל קהילות אחרות 
מרכזת הסדרה: דורית ברק.

ארבעה מפגשים מרתקים עם ארבעה מגזרים של 
אנשים החיים בינינו, אך מנהלים את חייהם יוצאי 

הדופן בצד ובמקביל לחברה הסובבת אותם. היכרות 
קרובה ומפתיעה, בסביבתם הטבעית, החל מהטיפוסים 

המיוחדים במינם המאכלסים את ה"שטייטל" של
בני-ברק, וכלה בשומרונים, השומרים על הגחלת 

היהודית בשורה של מנהגים שנדמה כי עברו מן העולם.
פירוט הסיורים:

"הלכה והליכה": סיור בשטייטל של בני ברק  ●

נווה שאנן: שכונת המהגרים של תל אביב  ●

מפגש עם הקהילה הלהט״בית  ●

שומרונים: בעקבות קהילה לא נודעת  ●

הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שישי
בין השעות 10:00-13:00.

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.
מועדי הסיורים:

3.3.17, 31.3.17, 5.5.17, 9.6.17     )מספר קורס: 34551(

מטיילים עם "זמן אשכול"
פרטים נוספים הכוללים את מסלולי הסיורים המפורטים בסדרות אלו, ניתן לראות 
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סדרה

חדשה
הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שבת 

בין השעות 10:00-13:00
היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות

מועדי הסיורים:
11.3.17, 25.3.17, 29.4.17, 13.5.17   )מספר קורס: 34553( 



פירוט הסיורים:
אמנות מודרנית באוספי מוזיאון תל-אביב  ●

סיורי גלריות בתל-אביב: מתחם גורדון ובן יהודה  ●

מוזיאון ישראל בירושלים  ●

סיור גלריות במתחם קריית בעלי המלאכה  ●

הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שישי
בין השעות 10:30-13:00 

עלות הקורס כוללת את הכניסה למוזיאונים בהם נסייר 
ואת ההסעה למוזיאון ישראל בירושלים.

מועדי הסיורים:
26.5.17 ,28.4.17 ,31.3.17 ,10.3.17

                                          )מספר קורס: 34556(

סיורים מודרכים במוזיאונים וגלריות
מדריכה: שולמית גורצקי-פדרמן, מדריכה ומרצה 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: ניתוח מעמיק של יצירות האמנות, אותן נפגוש 

במוזיאונים ובגלריות בהן נסייר.

מפגשים עם נשים מעולמות אחרים
שלושה סיורים מרתקים יפגישו אותנו עם נשים שחיות 
בסגנון אחר, באווירה אחרת ובמנהגים האופייניים רק 

לחברה המקיפה אותן. איך נראים חייה של האישה 
החרדית? מה מקומה של האישה בחברה הבדואית? 

ומה מניע נשים להפוך לנזירות? מפגשים חד-פעמיים 
עם נשים אחרות. 
פירוט הסיורים: 

נשות בני ברק: אשת חיל מי ימצא                                                                                  ●

נכיר את עולמה של האישה החרדית, השמרנית 
ופורצת הדרך גם יחד. נפגוש בנשים מרתקות, 

שתגלינה בפנינו את עולמן ותחומי עיסוקן. 
רהט: הצצה אל עולמה של האישה הבדואית                                                         ●

היכרות עם רהט האחרת, שמזכירה שכונה   
באפריקה על כל צבעוניותה. נכיר שבטים שונים 

ונשמע את סיפורן של נשים בדואיות וההתמודדות 
שלהן עם המציאות הלא פשוטה.

הנשואות לאל: סיור במנזרי נשים באזור ירושלים                                                 ●

מפגשים עם נזירות ממגוון ארצות ומגוון מסדרי   
נזירות. מה הביא נשים צעירות לפרישות ולהקדיש 

את חייהן לישו? 
הקורס כולל שלושה סיורים בימי שלישי
מועדי הסיורים: 21.3.17, 18.4.17, 16.5.17

בשלושת הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים 
ולהגיע עם נעליים נוחות וכובעים.

)מספר קורס: 34557(

מטיילים עם "זמן אשכול"
פרטים נוספים הכוללים את מסלולי הסיורים המפורטים בסדרות אלו, ניתן לראות 
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פרטים נוספים הכוללים את מסלולי הסיורים המפורטים בסדרות אלו, ניתן לראות 
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כל קסמי ירושלים 
מדריכה: אסתר סעד, מורת דרך ירושלמית.

סיורים קסומים בין בתים וגנים הצומחים מהאבן 
הירושלמית באוויר ההרים הצלול. נסייר בין המתחמים 

המרשימים והססגוניים שבנו האומות השונות בעיר 
הקדושה ביותר בעולם, בעיר מופלאה אחת. 

פירוט הסיורים:
הסמטאות הקסומות של השכונות הוותיקות-   ●

סיור בסמטאות הקסומות של השכונות הוותיקות 
במרכז העיר ירושלים, הנקראות בשם הכולל "נחלאות". 

פסיפס מגוון של עדות ישראל וביקור בשוק מחנה 
יהודה שהופך בשבת לגלריה ססגונית במיוחד.

לחיות למוות ולשוב ולחיות בירושלים- מביקור   ●
מחודש ומעמיק עם מנורת הכנסת, דרך סיור בעמק 

המצלבה ומשם נעלה לשכונת רחביה הבורגנית. 
הסודות הכמוסים של רחוב הנביאים-  ● 

סיור נוסטלגי ברחוב הכי פיוטי וציורי בירושלים– 
רחוב הנביאים. 

מרכז העיר נחלת שבעה- מרכז העיר ירושלים   ●
 עובר שינויים רבים בחמש השנים האחרונות.

נכיר את ייחוד החן, העבר המפואר ונשמע על 
העתיד המתוכנן. 

 הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שבת
בין השעות 10:00-13:00.

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.
עלות הסיורים כוללת כניסה לאתרים.

מועדי המפגשים: 11.3.17, 1.4.17, 29.4.17, 20.5.17, 
)מספר קורס: 34555(

סדרה

חדשה



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

3490145876186186507אמנות בין השכל והרגש   
3490255966276276607אמני המאה ה-20

3490365876186186507היצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית  
3490476687037037408הכוכבים הגדולים של עולם הקולנוע    

3490586687037037408האנשים הרציניים שמאחורי הקומדיות  
3490696326656657008מסע קולנועי אל ישראל האחרת   

34907106236566566907סוד קסמו של הקולנוע המוזיקלי   

מועדון טרום בכורה בקולנוע  
34908
34909

113523713713904

34910126326656657008פרשיות ריגול שהסעירו את העולם  
34911136416756757108מיעוטים במזרח התיכון   

34912146687037037408פסיכולוגיה חיובית- בראי הקולנוע  
34913156687037037408הדרך אל האושר- בראי הקולנוע

34915166326656657008קצה העולם

34914176687037037408תרבויות עולם סביב הגלובוס- בראי הקולנוע
34916186687037037408עולם קסום- בראי הקולנוע

34917196326656657008הרודנים ששינו את ההיסטוריה     

34918206056376376707הצופן הסודי של העם היהודי  

1. לנוחיותך מספר דרכי הרשמה:
# בטלפון )בכרטיס אשראי בלבד( 1-700-50-41-41 )רב קווי( בימים א-ה, בין 
.www.zmaneshkol.co.il :השעות 9.30-17.30 # 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 בטלפון - 03-6909559
univercity@nlc.co.il ע"י שליחת דוא"ל לכתובת #

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, פרטים על האולם בו יתקיימו ההרצאות, תמסר 

נהלי הרשמה
 לנרשמים לפני פתיחת כל קורס. הנהלת "זמן אשכול" שומרת לעצמה את
הזכות להכניס שינויים במתכונת הקורסים, להחליף ו/או להוסיף מרצה.

4. לא יינתן זיכוי כספי עבור אי הגעה להרצאות במסגרת הקורס. במקרים 
מיוחדים, תינתן הרצאת פיצוי חלופית עפ"י שיקולי "זמן אשכול" ועל בסיס 

מקום פנוי בהרצאות אחרות 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. 

30  שכר הלימוד



מספר שם הקורס
הקורס
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בחוברת 
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תלמיד 
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עלות 
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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

34919216056376376707לפני היות מלך בישראל- סיפורי טרום המלוכה  
34920226236566566907פוליטיקה, משטר ומנהיגות בתנ”ך   

34921236416756757108נפלאות המוח האנושי  

34922לטעום מכל הטוב שבעולם
לתלמידי זמן אשכול3492324

1492הלומדים בסמסטר ב' - ₪135

לתלמידי זמן אשכול3492425שישי אישי
1052הלומדים בסמסטר ב' - ₪95

שישי בכיף
34925
34926

לתלמידי זמן אשכול26
1052הלומדים בסמסטר ב' - ₪95

לתלמידי זמן אשכול3492727שישי ישראלי
1051הלומדים בסמסטר ב' - ₪95

מטיילים עם "זמן  אשכול" 
34551283793993994205מסע אנתרופולוגי אל קהילות אחרות

34552283894094094305סיורים ספרותיים בתל-אביב
34553283793993994205תל אביב הסמויה מהעין

34554294434664664905סיורי שווקים: חוויה של כל החושים
34556294614854855106סיורים מודרכים במוזיאונים וגלריות

34555293793993994205כל קסמי ירושלים  
34557296056376376707מפגשים עם נשים מעולמות אחרים

*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 אישי”, “שישי בכיף ו- “שישי ישראלי”, אינם קורסים ואינם נחשבים ככאלה.

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.

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:
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סינמה סיטי, בניין רב מכר, צומת גלילות, רמת השרון 4710001, טל. 1-700-50-41-41 פקס: 03-6909541
סינמה סיטי ירושלים )שד' יצחק רבין 10, ירושלים(

www.zmaneshkol.co.il   |   univercity@nlc.co.il

חדש ב"זמן אשכול"!
אפשרות להזמנת הרצאות - לחוגי בית,

למקום העבודה, או לאירוע סגור בסינמה סיטי. 
חייג 1-700-50-41-41

סמסטר אביב
מרץ - יוני 2017

להרשמה ולפרטים נוספים:

עם אפשרות בחירהמועדון טרום בכורה 
בבוקר או בערב באמצע השבוע או ביום שישי

פרטים נוספים בעמוד 11

1-700-50-41-41
www.zmaneshkol.co.il


