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ראשון לציון
עמודים 69-95

זמן אשכול
בסינמה סיטי
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עמודים 8-41

זמן אשכול
בסינמה סיטי

כפר סבא
עמודים 42-57
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מטיילים עם 
זמן אשכול

עמודים 96-106

 זמן אשכול
 בסינמה סיטי

נתניה
עמודים 58-68



כל הנושאים שמעניינים אותך
תוכן העניינים:

קורסים בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון

זמן אשכול גלילות

תוכן
עניינים

אמנות
אמנות פלסטית/ מוסיקה/ קולנוע/ תיאטרון

איטליה שלא הכרתם - בראי האמנות                                8
המוזיאונים החשובים באירופה                         9
הסולנים הגדולים של המוזיקה הקלאסית  )סדרה חדשה(     10
על צלילים ואנשים  )סדרה חדשה(                      11
הקסם שבמוסיקת העולם                            12
משירי ארץ אהבתי  )סדרה חדשה(                    13
מפגש מרתק עם הקולנוע העולמי                      14
מסע קולנועי אל ישראל האחרת  )סדרה חדשה(            15
״העולם מצחיק אז צוחקים״ - בראי הקולנוע                16
מועדון טרום בכורה בקולנוע                          17
הצגות מופת בתיאטרון הישראלי על מסך הקולנוע           18

מדינה וחברה
אקטואליה/ פסיכולוגיה/ פילוסופיה/ תרבות

המזרח התיכון: תמונת מצב בראייה גלובאלית  )סדרה חדשה(     19        
20-21 ״הבמה המרכזית״ - סוגיות אסטרטגיות במרחב בו אנו חיים 
22 הפרשיות החסויות של המודיעין הישראלי  

שהסעירו את המדינה  )סדרה חדשה(  
עברית בכיף                                      23
תענוגות החיים - בראי הקולנוע                          24
מסעות פילוסופיים אל הדברים החשובים באמת  25

עם ד״ר חיים שפירא  )סדרה חדשה(  
מסע אל חידות החיים החשובות באמת                    26
מסתורי הנפש - בראי הקולנוע                          27
חשיבה חיובית כדרך חיים  )סדרה חדשה(               28

תרבויות, מקומות ואטרקציות בעולם
תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה(     29
קצה העולם  )סדרה חדשה(                           30
עולם קסום - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה(                 31
האתרים המקודשים ביותר בעולם                       32

מדעי הרוח
היסטוריה/ תנ״ך/ הגות יהודית

מסעות של ספק ואמונה עם דב אלבוים                   33
המהפכות ששינו את ההיסטוריה האנושית                 34
סיפורי זימה ומזימה בתנ״ך                           35

מדע
חקר המוח/ גנטיקה/ אסטרונומיה

חזית המדע בחקר המוח  )סדרה חדשה(                              36
37 פריצות דרך וגילויים חדשים בחקר היקום  )סדרה חדשה( 
38 חידושי הרפואה בעידן הגנומי - העתיד כבר כאן  )סדרה חדשה( 

97-96 המעגל- החוג החברתי של ״זמן אשכול״ 

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

״לטעום מכל הטוב שבעולם״- מופעים ב״זמן אשכול״
39 ❏ רוסיה - 50 גוונים של אופל 
39 ❏ קולומביה - בין עדינות לאלימות 

שישי בכיף
❏ ״ניתוח גוף פתוח״ עם מעיין בשן, מומחית ופרשנית לשפת הגוף  40

     והשחקן תומש )תומר שרון(. 
40 ❏ FLY UP - ״צוחקים חשיבה חיובית״ עם שירלי נס ברלין 
❏ חכמה מהי? עם ד״ר חיים שפירא                           41

שישי ישראלי לרוח ולנשמה
41 ❏ ״על עברית וגששית״- 

    סיפורה של שלישיית הגשש החיוור, עם אלון גור אריה

מטיילים עם ״זמן אשכול״
98 סיורים קסומים אל סודותיה של תל אביב 
99 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 
100 מסע אנתרופולוגי אל קהילות אחרות 
סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה(     101
102 כל קסמי ירושלים 
 103 כל טעמי ומטעמי שווקי ירושלים 
קשת לוחמים: בעקבות המפקדים הגדולים של מלחמות ישראל 104
105 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 
106 טעימות מ״שביל ישראל״  )סדרה חדשה( 

3 פעילות זמן אשכול בחלוקה לימים 
107-108 שכר הלימוד 

                               101 נהלי הרשמה 



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

זמן אשכול גלילות

 סדרות סיורים 
בימי שישי

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

ב
ו
ק
ר

תענוגות החיים- 
בראי הקולנוע 

)עמוד 24(
תרבויות עולם
בראי הקולנוע 

קבוצה 1
)סדרה חדשה(

)עמוד 29(

קצה העולם
)סדרה חדשה( 

)עמוד 30(
מסתורי הנפש- 
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 98(

חזית המדע בחקר 
המוח  

 )סדרה חדשה(          
עמוד 36(

המהפכות ששינו 
את ההיסטוריה 

האנושית
 )עמוד 34(

על צלילים ואנשים 
)סדרה חדשה(

)עמוד 11(
המזרח התיכון:

תמונת מצב בראייה 
גלובאלית 
 )עמוד 19(

איטליה שלא 
הכרתם -

בראי האמנות
)עמוד 8(

״הבמה המרכזית״
סוגיות אסטרטגיות 
במרחב בו אנו חיים
)עמודים 20-21(   

כל קסמי 
ירושלים 

 )עמוד 102(

מסע קולנועי אל 
ישראל האחרת 
)סדרה חדשה( 

)עמוד 15(

מפגש מרתק עם 
הקולנוע העולמי

)עמוד 14(
סיפורי זימה 
ומזימה בתנ״ך

 )עמוד 35(
מסעות פילוסופיים 

אל הדברים 
החשובים באמת
)סדרה חדשה( 

)עמוד 25(

״המעגל״-
החוג החברתי של
״זמן אשכול״  

קבוצה 1 
)עמודים 96-97( 

הסולנים הגדולים 
של המוזיקה 

הקלאסית
)סדרה חדשה( 

)עמוד 10(

עברית בכיף
)עמוד 23(

פריצות דרך 
וגילויים חדשים

בחקר היקום   
)סדרה חדשה(
 )עמוד 37( 

הצגות מופת 
בתיאטרון הישראלי 
על מסך הקולנוע 

)עמוד 18(

שישי בכיף
)עמודים 40-41(
שישי ישראלי

)עמוד 41(

סדרת סיורים:
מפגשים עם נשים 
מעולמות אחרים 

)עמוד 105(

״המעגל״-
החוג החברתי של
״זמן אשכול״ 
קבוצה 2  

)עמודים 96-97(

ע
ר
ב

חשיבה חיובית 
כדרך חיים

)סדרה חדשה(
)עמוד 28(  

״העולם מצחיק
אז צוחקים״

בראי הקולנוע 
)עמוד 16(

מסעות של ספק 
ואמונה עם
דב אלבוים
)עמוד 33(

עולם קסום-
בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 31(

״משירי ארץ אהבתי״
מועדון הזמר העברי 

)סדרה חדשה( 
)עמוד 13(

האתרים המקודשים 
ביותר בעולם
 )עמוד 32(

המוזיאונים 
החשובים באירופה

)עמוד 9(
הפרשיות החסויות 

של המודיעין 
הישראלי שהסעירו 

את המדינה
)סדרה חדשה( 

)עמוד 22(

מועדון טרום בכורה 
בקולנוע 
קבוצה 1 
)עמוד 17(

הקסם שבמוסיקת 
העולם

)עמוד 12(
חידושי הרפואה 
בעידן הגנומי- 
העתיד כבר כאן
)סדרה חדשה(

 )עמוד 38(
מסע אל חידות 

החיים החשובות 
באמת

 )עמוד 26(
לטעום מכל הטוב 

שבעולם
)עמוד 39(

טעימות
מ״שביל ישראל״
)סדרה חדשה(
)עמוד 106(

מסע אנתרופולוגי
אל קהילות אחרות 

)עמוד 100(
 סיורי שווקים:

חוויה של
כל החושים 

)עמוד 99(
סיורים מודרכים

במוזיאונים וגלריות 
)סדרה חדשה( 

)עמוד 101(
כל טעמי ומטעמי
שווקי ירושלים

)עמוד 103(
קשת לוחמים:

בעקבות המפקדים
הגדולים של

מלחמות ישראל
 )עמוד 104(



כל הנושאים שמעניינים אותך
תוכן העניינים:

קורסים בסינמה סיטי בכפר סבא

פעילות ״זמן אשכול״ בסינמה סיטי בכפר סבא בחלוקה לימים

תוכן
עניינים

זמן אשכול כפר סבא

חמישירביעישלישישניראשון

ב
ו
ק
ר

מפגש מרתק עם
האופי האנושי
בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 49(

 נפלאות הצופן הגנטי 
)עמוד 56(

רואים עולם-
בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 50(

יצירות מופת
מתקופת הרנסנס:

דיאלוג עכשווי
)עמוד 42(

האנשים ששינו את 
התרבות האנושית 

 )עמוד 45(

עלייתן ונפילתן של 
האימפריות הגדולות 

)עמוד 53(

עתיד האנושות
)עמוד 46(

כשיהדות נפגשת עם 
חוכמות אחרות

)עמוד 54(

על צלילים ואנשים
 )עמוד 44(

מסע אל ההיסטוריה 
והתרבות של ארה״ב

 )עמוד 52(
חידות קיומיות 
שהאנושות עדיין

לא פתרה
 )סדרה חדשה(

)עמוד 48(

ע
ר
ב

עולם קסום-
בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 51(

אור חדש על
סיפורי התנ״ך

)עמוד 55(

המשברים המאיימים 
על שלום העולם 

)עמוד 47( 

חזית המדע
בחקר המוח

)סדרה חדשה(  
)עמוד 57(

מועדון טרום בכורה 
בקולנוע 
)עמוד 43(

42 יצירות מופת מתקופת הרנסנס: דיאלוג עכשווי 
מועדון טרום בכורה בקולנוע                                          43
על צלילים ואנשים                                            44

האנשים ששינו את התרבות האנושית - בראי הקולנוע           45        
עתיד האנושות                                             46
המשברים המאיימים על שלום העולם                              47
חידות קיומיות שהאנושות עדיין לא פתרה  )סדרה חדשה(         48

         49 מפגש מרתק עם האופי האנושי - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
רואים עולם - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה(                         50
עולם קסום - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה(                         51
מסע מקיף אל ההיסטוריה והתרבות של ארצות הברית          52 
עלייתן ונפילתן של האימפריות הגדולות                             53
כשיהדות נפגשת עם חוכמות אחרות                               54
אור חדש על סיפורי התנ״ך                                     55
נפלאות הצופן הגנטי                                          56
חזית המדע בחקר המוח  )סדרה חדשה(                          57

המעגל- החוג החברתי של ״זמן אשכול״                96-97

מטיילים עם ״זמן אשכול״
סיורים קסומים אל סודותיה של תל אביב                      98
סיורי שווקים: חוויה של כל החושים                             99
מסע אנתרופולוגי אל קהילות אחרות                           100
סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה(        101
כל קסמי ירושלים                                                102
כל טעמי ומטעמי שווקי ירושלים                         103

קשת לוחמים:
בעקבות המפקדים הגדולים של מלחמות ישראל   104
מפגשים עם נשים מעולמות אחרים                      105
טעימות מ״שביל ישראל״  )סדרה חדשה(                106

שכר הלימוד                               108-109
נהלי הרשמה                                                    101



כל הנושאים שמעניינים אותך
תוכן העניינים:

 קורסים בסינמה סיטי בנתניה

פעילות ״זמן אשכול״ בסינמה סיטי בנתניה בחלוקה לימים

תוכן
עניינים

זמן אשכול נתניה

ב
ו
ק
ר

חמישירביעישלישישניראשון
חוכמת המזרח 
בראי הקולנוע

)עמוד 64(

הפסיכולוגיה של 
מערכות יחסים 
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 62(

״תורת המשחקים״ 
ככלי רב עוצמה 

לחיים טובים יותר 
)עמוד 61(

תרבויות עולם
סביב הגלובוס-
בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 65(

המשברים שמאיימים 
על שלום העולם  

)עמוד 59(

הסיפורים האפלים 
של אבות האומה

)סדרה חדשה(               
)עמוד 67(

מאחורי הקלעים של 
בית המשפט
)עמוד 60(

חזית המדע
בחקר המוח

)סדרה חדשה(
 )עמוד 68(

ע
ר
ב

עולם קסום
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 66(

קואצ׳ינג עצמי: 
לברוא את המציאות 

בדרך אל האושר 
)עמוד 63(

מועדון טרום בכורה 
בקולנוע

 )עמוד 58(

מועדון טרום בכורה בקולנוע                                58
המשברים שמאיימים על העולם                              59
60 מאחורי הקלעים של בית המשפט 
61 "תורת המשחקים" ככלי רב עוצמה לחיים טובים יותר 
62 הפסיכולוגיה של מערכות יחסים - בראי הקולנוע )סדרה חדשה( 
63 קואצ'ינג עצמי: לברוא את המציאות בדרך אל האושר 
64 חוכמת המזרח - בראי הקולנוע 
65 תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
66 עולם קסום - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
67 הסיפורים האפלים של אבות האומה  )סדרה חדשה( 
68 חזית המדע בחקר המוח  )סדרה חדשה( 

המעגל- החוג החברתי של ״זמן אשכול״                96-97

מטיילים עם ״זמן אשכול״
סיורים קסומים אל סודותיה של תל אביב                   98
סיורי שווקים: חוויה של כל החושים                      99
מסע אנתרופולוגי אל קהילות אחרות                     100
101 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 
כל קסמי ירושלים                                  102
כל טעמי ומטעמי שווקי ירושלים                         103
קשת לוחמים: בעקבות המפקדים הגדולים של               104

מלחמות ישראל 
מפגשים עם נשים מעולמות אחרים                      105
טעימות מ"שביל ישראל"  )סדרה חדשה(                106

109 שכר הלימוד 
101 נהלי הרשמה 



כל הנושאים שמעניינים אותך
תוכן העניינים:

 קורסים בסינמה סיטי בראשון לציון

תוכן
עניינים

זמן אשכול ראשון לציון

מדע
חקר המוח/ גנטיקה/ אסטרונומיה

90 נפלאות הצופן הגנטי  )סדרה חדשה( 
91 מדע בין כוכבים וגלקסיות  )סדרה חדשה( 
92 חזית המדע בחקר המוח  )סדרה חדשה( 

97-96 המעגל- החוג החברתי של ״זמן אשכול״ 

אירועים מיוחדים ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי בראשון לציון

״לטעום מכל הטוב שבעולם״- מופעים ב״זמן אשכול״
❏ פרו – תרבויות עבר מופלאות ונופים עוצרי נשימה              93
❏ אוסטרליה - מסע אוסטרלי בין מדבר וים                     93

שישי בכיף
❏ מה זאת אהבה? עם ד״ר חיים שפירא                             94
94 ❏ ״ניתוח גוף פתוח״ עם מעיין בשן, מומחית ופרשנית לשפת הגוף 

    והשחקן תומש )תומר שרון(. 
95 ❏ FLY UP - ״צוחקים חשיבה חיובית״ עם שירלי נס ברלין 

     שישי ישראלי לרוח ולנשמה

שישי ישראלי לרוח ולנשמה                  
❏ ״על עברית וגששית״- סיפורה של שלישיית הגשש החיוור,  95           

     עם אלון גור אריה.

מטיילים עם ״זמן אשכול״
סיורים קסומים אל סודותיה של תל אביב                  98                           

סיורי שווקים: חוויה של כל החושים                      99
100 מסע אנתרופולוגי אל קהילות אחרות 

                101 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 
                                102 כל קסמי ירושלים 

103 כל טעמי ומטעמי שווקי ירושלים 
קשת לוחמים: בעקבות המפקדים הגדולים של  104

מלחמות ישראל
מפגשים עם נשים מעולמות אחרים                      105              

טעימות מ״שביל ישראל״   )סדרה חדשה(                106

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

אמנות
אמנות פלסטית/ מוסיקה/ קולנוע

69 שיאו של הרנסנס האמנותי  )סדרה חדשה( 
70 המוזיאונים החשובים בעולם  )סדרה חדשה( 
71 היצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית  )סדרה חדשה( 
72 ג׳אז, רוק ובלוז: סיפורה של מהפכה מוסיקלית 
73 לגלות את אמריקה בקולנוע  )סדרה חדשה( 
74 מסע קולנועי אל ישראל האחרת  )סדרה חדשה( 
האנשים ששינו את התרבות האנושית -  75 

בראי הקולנוע  )סדרה חדשה(       
76 ״העולם מצחיק אז צוחקים״ - בראי הקולנוע 
77 מועדון טרום בכורה בקולנוע 

מדינה וחברה
מדינה וחברה/ פסיכולוגיה

78 ״מעצמות ישנות מעצמות מזנקות״  )סדרה חדשה( 
79 עולם הסייבר: הצד האפל של הטכנולוגיה מנהל את העולם 
80 עברית בכיף 
81 תענוגות החיים - בראי הקולנוע 
82 מסע מרתק אל נפש האדם - בראי הקולנוע 
83 סוד הזיכרון המצוין 
84 הפסיכולוגיה החיובית כדרך חיים  )סדרה חדשה(     

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

מדעי הרוח
היסטוריה/ תנ״ך

88 עלייתן ונפילתן של האימפריות הגדולות 
89 אמונות ודעות בתנ״ך 



 

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

זמן אשכול ראשון לציון

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

ב
ו
ק
ר

נפלאות הצופן 
הגנטי

)סדרה חדשה(
)עמוד 90(

מסע מרתק אל 
נפש האדם - 
בראי הקולנוע 

 )עמוד 82(

תרבויות עולם 
סביב הגלובוס- 
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 85(

עלייתן ונפילתן 
של האימפריות 

הגדולות
)עמוד 88(

״העולם מצחיק 
אז צוחקים״- 
בראי הקולנוע

)עמוד 76(

מועדון טרום 
בכורה בקולנוע

קבוצה 2 
)עמוד 77(

סיורים 
קסומים אל 
סודותיה של 

תל אביב 
)עמוד 98(

האנשים ששינו 
את התרבות 

האנושית-
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמ׳ 75( 

״מעצמות 
ישנות מעצמות 

מזנקות״
)סדרה חדשה(   

 )עמוד 78(

היצירות 
הגדולות של 

המוזיקה 
הקלאסית 

)סדרה חדשה( 
)עמוד 71(

לגלות את 
אמריקה 
בקולנוע 

)סדרה חדשה(                   
)עמוד 73(

קצה העולם 
)סדרה חדשה( 

)עמוד 86(
שישי בכיף

)עמודים 94-95(
שישי ישראלי 

)עמוד 95(

כל קסמי 
ירושלים  
)עמוד 102(

מדע בין כוכבים 
וגלקסיות

)סדרה חדשה(
)עמוד 91(

אמונות ודעות 
בתנ״ך 

)עמוד 89(
מסע קולנועי אל 
ישראל האחרת 
)סדרה חדשה( 

)עמוד 74(

שיאו של 
הרנסנס 
האמנותי

)סדרה חדשה( 
)עמוד 69(

״המעגל״-
החוג החברתי

של ״זמן אשכול״ 
קבוצה 1

)עמודים 96-97(
סדרת סיורים:
מפגשים עם 

נשים מעולמות 
אחרים

)עמוד 105(

סוד הזיכרון 
המצוין           

)עמוד 83(

ע
ר
ב

עולם קסום- 
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 87(

 הפסיכולוגיה 
החיובית כדרך 

חיים
)סדרה חדשה(

)עמוד 84(

״המעגל״-
החוג החברתי 

של ״זמן אשכול״ 
קבוצה 2

)עמודים 96-97( 

עברית בכיף
 )עמוד 80(

מועדון טרום 
בכורה בקולנוע 

קבוצה 1
)עמוד 77(

תענוגות החיים- 
בראי הקולנוע

 )עמוד 81(

ג׳אז, רוק 
ובלוז: סיפורה 
של מהפכה 
מוסיקלית
)עמוד 72(

עולם הסייבר: 
הצד האפל של 
הטכנולוגיה 

מנהל את העולם
)עמוד 79(

המוזיאונים 
החשובים 
בעולם 

)עמוד 70(

לטעום מכל 
הטוב שבעולם

)עמוד 93(
חזית המדע 

בחקר המוח  
)סדרה חדשה(

)עמוד 92(

 סדרות סיורים 
בימי שישי

טעימות
מ״שביל ישראל״
)סדרה חדשה(
)עמוד 106(

מסע אנתרופולוגי
אל קהילות אחרות 

)עמוד 100(
 סיורי שווקים:

חוויה של
כל החושים 

)עמוד 99(
סיורים מודרכים

במוזיאונים וגלריות 
)סדרה חדשה( 

)עמוד 101(
כל טעמי ומטעמי
שווקי ירושלים

)עמוד 103(
קשת לוחמים:

בעקבות המפקדים
הגדולים של

מלחמות ישראל
 )עמוד 104(



איטליה שלא הכרתם
בראי האמנות

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.

טיולי עומק וירטואליים בעריה הקסומות של איטליה. לכל עיר תוקדש הרצאה מלאה, 
שתלווה בתמונות מרהיבות ובהסברים מרחיבי דעת. תולדותיה של כל עיר, עתיקותיה, 

סגנונות הבנייה, מונומנטים חשובים, כיכרות ומזרקות, מוזיאונים וכנסיות. מפגש מרתק 
עם ההיסטוריה, התרבות והאמנות של איטליה.

נושאי ההרצאות:
טורינו: אמנות מצרית במרכז אירופה

הבירה הראשונה של איטליה מצטיינת בארמונות 
מפוארים וכיכרות מרהיבות. נראה את ״תכריכי ישו״ 
בדואומו של העיר, נבקר במוזיאון המצרי, ונראה את 

אוספי האמנות של שושלת סבויה. 
בולוניה: סיפורה של ״העיר האדומה״

עיר קסומה ששימרה את האופי האדריכלי של ימי 
הביניים והרנסנס. נראה יצירות של מיכאלאנג׳לו, 

נביט בתבליטים המספרים את התנ״ך של ג׳קופו דלה 
קוורצ׳ה, וניפגש עם יצירות של ג׳וטו, רפאל וגוידו רני. 

רוונה: הפסיפסים הקדומים ביותר
רוונה הייתה בירתה של האימפריה הרומית. נעמוד על 

הסיבה להיותה העיר היחידה בה ניתן לראות פסיפסים 
כה מוקדמים. נסקור את מבניה ההיסטוריים ונראה את 

יצירות הפאר בה.
פדובה: פריצת דרך באמנות הציור

גולת הכותרת של פדובה היא הקפלה בה צייר ג׳וטו 
את ציורי הקיר הנחשבים לפריצת דרך בציור. נבקר 

בכנסייה סנט אנטוניו ונלמד על מפעלו של דונטלו בעיר. 
נסייר בסמטאות העיר העתיקה ובבניין האוניברסיטה.

ויצ׳נזה, ורונה ועיירות נוספות
בויצ׳נזה נלמד על פועלו של גדול האדריכלים-

אנדראה פאלאדיו - ונבקר בין השאר בווילות אותן בנה 
ובתיאטרון היוצא דופן. בוורונה נשמע את הסיפור של

יוליה ורומיאו ונראה את האמפיתאטרון הרומי המפורסם.
בעיירה פוזאנו נבקר במקום לידתו של גדול פסלי 

המאה ה--19 אנטוניו קאנובה ונראה את מפעלו שם. 

טוסקנה: הערים הקסומות
נסייר בעיירה המיניאטורית מונטהרג׳וני, נטפס לעיירה 

מונטפולצ׳יאנו, נבקר ב״עיר האידיאלית״ פיאנצה ונשוטט 
בעיר העתיקה לוקה, על שכיות החמדה המפתיעות שלה, 

כולל מצבת הקבר המרגשת של אליארה דל קארטו 
שהזמין בעלה האוהב.

אורבייטו: הקפלה המעוטרת ביותר
העיר השוכנת על צוק גבוה ידועה בזכות הדואומו, אחת 

מהכנסיות היפות בעולם. נשמע את סיפור ״הנס של 
בולסנה״ והקפלה המרשימה. שיאו של הביקור יהיה 

צפייה בקפלה המעוטרת ביותר, פרי עבודתם של שני ענקי 
הרנסנס- פרא אנג׳ליקו ולוקה סניורלי.

פומפיי: שרידיה של האימפריה הרומית 
העיר שכוסתה באפר וולקני השתמרה בצורה יוצאת דופן. 
נוכל לטייל בעיר המשגשגת של האימפריה הרומית. נסייר 

בבתי העשירים המלאים בפסיפסים ובציורי קיר, נבקר 
ב״בית הבושת״ המפורסם ונעמוד על משיכתה של העיר 

להמוני תיירים.

זמן אשכול גלילות

08 | 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:
,13.12.18 ,22.11.18 ,15.11.18 ,1.11.18

14.2.19 ,31.1.19 ,24.1.19 ,3.1.19
)מספר קורס: 42501(

מרצה:
ד״ר אפי זיו

סדרה ייחודית של סיורים 
מודרכים לחובבי האמנות
ניתן למצוא בעמוד 101 בחוברת זו



המוזיאונים החשובים באירופה
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.
הצגה מרתקת של יצירות המופת במוזיאונים הידועים והחשובים ביותר באירופה.

כל הרצאה תיוחד למוזיאון אחר. הסיור יכלול את היצירות החשובות בכל מוזיאון-
על פי סדר כרונולוגי יחד עם הסברים ממצים על היצירה, האמן, התקופה והטכניקה.

גם תיאור המבנה של המוזיאון וסיפורו של האוסף יקבל ביטוי בסיור.

נושאי ההרצאות:
מוזיאון ה״פראדו״ במדריד

האוסף הגדול ביותר בעולם של הציור הספרדי. נלמד 
את סודו של ולסקז ביצירתו ״לס מנינס״, נספר את 

ספור חייו הטראגי של גויה ויצירותיו הפוליטיות ונקנח 
בטיציאן וברובנס.

מוזיאון האופיצי בפירנצה
פירנצה היא אחת מבירות האמנות של אירופה ומוזיאון 

האופיצי מכיל את האוסף הגדול ביותר של ציורים 
מתקופת הרנסנס, בהם היצירות המפורסמות ביותר 

בעולם של בוטיצ׳לי, מיכלאנג׳לו, לאונרדו, טיציאן ועוד.
מוזיאון הוותיקן ברומא 

מבלי לעמוד בתור הארוך נסייר באוספי האפיפיורים, 
ב״חדרים של רפאל״ ובחצר המתומנת בה נצפה ונלמד 

על תולדות הפיסול לכל תקופותיו.
מוזיאוני ואן גוך בהולנד

האמן הלאומי של הולנד זכה לשני מוזיאונים מרשימים 
ביותר להצגת יצירותיו. נבקר בשניהם- האחד מוזיאון 

ואן גוך באמסטרדם והשני, בלב הפארק הלאומי- 
מוזיאון קרולר-מולר. נשמע את סיפור חייו הטראגי 

וננסה להבין את גאוניותו של האמן המפורסם כל כך 
כיום.

וינה- המוזיאון לתולדות האמנות
הריכוז הגדול ביותר של ציוריי פיטר ברויגל נמצא 

במוזיאון לתולדות האמנות בווינה. נכיר את האוסף 

ונצפה באמנים רבים אחרים כמו ארצ׳ימבולדו, רובנס 
ועוד. כמובן שנקדיש תשומת לב מיוחדת ליצירה 

המפורסמת של בנוונוטו צ׳ליני- ״המלחייה״, אשר הוחזרה 
אחר כבוד למוזיאון לאחר שנגנבה ממנו.

הגלריה הלאומית בלונדון
ביקור בלונדון בלי לבקר במוזיאון הלאומי שלה אינו שלם. 

נתחיל מ״נישואי ארנולפיני״ של יאן ואן אייק, יצירות 
המופת של טיציאן, רובנס, רמברנדט ונסיים בטכניקת 

ה״נקודות״ של ג׳ורג׳ סרה.
מוזיאון ההרמיטאז׳ 

מוזיאון ההרמיטאג׳ הינו אחד מהמוזיאונים הגדולים 
והחשובים ביותר בעולם. נספר את ההיסטוריה של 

המבנה, נראה את הפסל היחידי של מיכאלאנג׳לו ברוסיה, 
את עקידת יצחק של רמברנדט ונסקור יצירות רבות 

אחרות במוזיאון.
נאפולי: המוזיאון הארכיאולוגי ו״החדר הסודי״ 
אוצרות משפחת פרנזה מרומא, יחד עם היצירות 

הארוטיות ביותר שנמצאו בפומפי, מהווים את שיאו של 
הביקור במוזיאון ענק זה. נשמע את סיפורה של פומפי 
ונתפעל מאוצרות האמנות הרבות שנחשפו בה ומוצגות 

במוזיאון המפואר של נאפולי.

זמן אשכול גלילות

מרצה:09 | 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.

אמנות

סדרה ייחודית של סיורים 
מודרכים לחובבי האמנות
ניתן למצוא בעמוד 101 בחוברת זו

מועדי המפגשים:
,25.12.18 ,11.12.18 ,20.11.18 ,6.11.18

12.2.19 ,29.1.19 ,15.1.19 ,8.1.19
)מספר קורס: 42502(



 הסולנים הגדולים
של המוזיקה הקלאסית

מרצה: עומר שומרוני, מרצה למוזיקה באונ׳ תל-אביב ומבקר המוזיקה הקלאסית של ״אופוס״ ו״מעריב״.
בסדרת מפגשים חווייתית זו, יוצגו כמה מטובי הסולנים של עולם המוזיקה הקלאסית לאורך 
השנים. במהלך המפגשים נכיר לעומקן יצירות שונות ממיטב הרפרטואר הקלאסי, תוך השמות 

דגש על ביצוע סולני ובנוסף נכיר כמה מהזמרים הסולנים הגדולים של עולם האופרה. 

נושאי ההרצאות:
שופן: נסיך הפסנתר )שני מפגשים(

בשני המפגשים הפותחים של הקורס נשווה בין סולנים 
מובילים בביצוע כמה מיצירות המופת של שופן לפסנתר. 

בין היתר נדון בדוגמאות מארבעת הסקרצי, הפנטזיה 
בפה-מינור, הבלדות והנוקטורנים. 

הכינור הווירטואוזי
במפגש זה נעסוק במלחינים שהיו כנרים וירטואוזים, 

והלחינו יצירות כדי להדגים את שליטתם המופלאה בכלי. 
במהלך המפגש נדון בדוגמאות מיצירות פרי עטם של 

טרטיני, קרייזלר, פגניני, ויניאבסקי ואחרים.

מהלר: השירים האמנותיים
היכרות עם מחזורי השירים היפהפיים של גוסטב מהלר, 

החל מ״שירי שוליה נודד״ וכלה ב״שירי ריקרט״. את 
ההיכרות נעשה תוך השוואה בין סולנים מובילים בסוגת 

ה״ליד״, השיר האמנותי הגרמני. 

פוצ׳יני: האופרה ״מנון לסקו״ )שני מפגשים( 
שני מפגשים עם דוגמאות נבחרות מהאופרה המרגשת של 

פוצ׳יני, העוסקת ב״נערת ליווי״ המשלמת מחיר יקר על 
עיסוקה. בין היתר, נתמקד בהשוואות ביצועים לאריות 

והדואטים הגדולים של האופרה. 

צ׳ייקובסקי: ״העונות״
מחזור מרתק זה, הכתוב לפסנתר סולו, כולל 12 

מיניאטורות מוזיקליות, אחת לכל חודש בשנה. במפגש 
נעמוד על ההקשר החוץ-מוזיקלי של היצירה, ונשווה בין 

דוגמאות מביצועים מובילים. 

גרשווין: ״אמריקאי בפאריז״ 
מפגש סיום מהנה עם שתי יצירותיו הגדולות של ג׳ורג׳ 

גרשווין, ״רפסודיה בכחול״ ו״אמריקאי בפאריז״. במפגש 
נעמוד על הקשר ההדוק בין המוזיקה של גרשווין למוזיקת 
הג׳אז האמריקאית של תחילת המאה העשרים, ונשווה בין 

דוגמאות מביצועים מעולים.

זמן אשכול גלילות

מרצה:10 | 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:
,17.12.18 ,26.11.18 ,19.11.18 ,5.11.18

11.2.19 ,28.1.19 ,14.1.19 ,31.12.18
)מספר קורס: 42503(

סדרה חדשה!אמנות

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



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:
מוצארט: בנימה מלנכולית

אם המאז׳ור יוצר מוסיקה שמחה והמינור מוביל 
למוסיקה נוגה, אזי כיצד נסביר את ריבוי יצירותיו 

המאז׳וריות של מלחין שחי את מרבית חייו במינור? 
נבחן את היקפה של תופעה זו, ונאזין לכמה מיצירותיו 

הנוגות של הגאון מזלצבורג.

וינה: הקונצרט הציבורי הראשון
ניכנס למנהרת הזמן ונחזור 250 שנים לאחור, אל וינה,

בירת האימפריה האוסטרית, שהפכה למרכז 
קוסמופוליטי חשוב. נבחן מהם האמצעים בהם נוקט 

המלחין, הן בבניית תוכנית הקונצרט והן בכתיבת 
היצירות המושמעות בו, על מנת שאנשי מעמד הבורגנות 
יתחילו לנהור אליהם. כך נשחזר את הקונצרט הפומבי 

הראשון.

צ׳ייקובסקי: הסימפוניה החמישית
במפגש זה נבחן מהו אותו סינדרום הסימפוניה 

החמישית כיצירה העוסקת בגורל. האם ישנו החוט 
המקשר בין בטהובן, מאהלר, צ׳ייקובסקי ודומיהם?  

ז׳קלין דה פרה: אמנית הצ׳לו
במפגש זה נספר את סיפורה הטראגי של הצ׳לנית 

הדגולה, ז׳קלין דה פרה, ונבחן כיצד הצליחה להותיר 
חותם בל יימחה בקריירה כה קצרה. כל זאת על רקע 

כמה מהקלטותיה המובחרות.

88 קלידים: סיפורו של הפסנתר
במהלך המאה ה-17 חלה עלייה בחשיבותם של כלי 
הנגינה במוסיקה החילונית של מערב אירופה, אשר 

האיצה את התפתחותם. כיצד הושפע הפסנתר ממגמה 
זו? מי היו ״הוריו המוסיקאליים״? נסקור את השינויים 
שעבר כלי זה מאז ועד לימינו אנו, כפי שבאו לידי ביטוי 
ביצירותיהם של מוצארט, בטהובן, שופן, ליסט, ראוול, 

פרוקופייב ועוד.

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:
,11.12.18 ,27.11.18 ,20.11.18 ,6.11.18

5.2.19 ,22.1.19 ,8.1.19 ,25.12.18
)מספר קורס: 42504(

סדרה חדשה!אמנות

בטהובן: סונטת ״האביב״ לכינור ולפסנתר
נכיר את הדואו הפופולארי ביותר בעולם המוסיקה 
הקלאסית- הכינור והפסנתר. באילו נסיבות החלו 

מלחינים לכתוב לצמד זה? וכיצד השתנתה ההירארכיה 
ביניהם בשיתוף הפעולה שלהם במרוצת השנים?

סרגיי רחמנינוב: וירטואוז בעל כורחו
נתמקד בקריירה המרתקת של אחד המלחינים האהובים 

ביותר במאה ה-20, מחינוכו הספרטני בידי בת גנרל בצבא 
הרוסי, ועד להגעתו למימוש ״השילוש הקדוש״ במוסיקה 

הקלאסית- פסנתרן, מלחין ומנצח.

אדוארד אלגר: הקשר בין המוסיקה לטבע
״המוסיקה ישנה באוויר, בכל אשר סובב אותנו.

העולם רווי בה ועלינו לקחת ממנה כפי שנחוץ לנו״.
כך נהג המלחין הבריטי להציג את הקשר המובהק בין 

המוסיקה והטבע. במפגש זה נבחן כיצד השפיע קשר 
אסוציאטיבי שכזה על יצירות המופת שחיבר. 

אוהבים לשיר?
30% הנחה

ברישום למועדון הזמר של ״זמן אשכול״
לנרשמים לקורס אחד או יותר בסמסטר א׳

פרטים בעמוד 13 בחוברת זו



הקסם שבמוסיקת העולם
מרצה: בועז בן-משה, דיקן הפקולטה למוסיקה רב-תחומית באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.

מרצה בכיר, מלחין וחתן פרס ראש הממשלה למלחינים.
העולם רוקד ושר לצלילי מוסיקה המשתנה ממדינה למדינה. מה מאפיין את מוסיקת 

העולם? מה קובע את המקצבים השונים המאפיינים את המסורות של העמים השונים? 
מפגש מרתק עם מוסיקה מעולמות אחרים, כולל הדגמות.

נושאי ההרצאות:
שורשיה ותפקידיה של המוסיקה העממית

נכיר מקרוב מוסיקה לריקוד, לפולחן, לחגיגות והלוויות. 
מוסיקה העוברת כתורה שבעל פה. מוסיקה המשקפת 
תרבות- נורמות חברתיות, ערכי מוסר, חיבור ויצירת 

זהות ייחודית ומשותפת. נכיר גם דוגמאות מוסיקליות 
כמו טקס חינה תימני, מוסיקה מג׳אבה באינדונזיה,
שיר אהבה יוגוסלבי, דבקה בדואית וסלסה קובנית.

המקצב: מוסיקה ממרכז ומערב אפריקה
תורות מקצב כפי שהן מופיעות במסורות מוסיקליות 

אפריקאיות. עקרונות המקצב הרב-שכבתי, הקשר בין 
התופים וסוגי העץ מהם הם עשויים, השפעת המקצב 

האפריקאי על מוסיקת הג׳אז והמוסיקה הלטינית.
אמן אורח: נגן כלי ההקשה קובי הגואל, קונטרה-באס 

בועז בן-משה. 

״סלסה״: מוסיקה קובנית
מפגש יוצא דופן עם עקרונות ה״סלסה״, יסודות המקצב 

והשירה הקובניים. במפגש זה נכיר מקרוב סלסה קובנית, 
קולומביאנית, בסגנון ניו-יורק ומיאמי ונציג את מוסיקאי 

הסלסה הבולטים.

״שורו״: מוסיקה מברזיל
המוסיקה הקלאסית הברזילאית משלבת קטעים 

כתובים בסגנון מהודק בצוותא עם נגינה מאולתרת. 
במרכזה החליל, המנדולינה, הקווקיניו )גיטרת 7 מיתרים( 

הקלרנית וה״פאנדירו״ )תופים(. נגינת מעגל ואלתור.

״המטאדור״: מוסיקה צוענית מספרד
מפגש ובמרכזו הפלמנקו אשר נולד באנדלוסיה-סביליה. 

מוסיקה שתחילתה בשירי רועים, מחיאות כף, רקיעות 
קצביות ונגינת גיטרה. עם הוספת הריקוד הפכה מוסיקת 

הפלמנקו למופע התרבותי הסוחף שאנו מכירים בימינו.
אמן אורח: יחיאל חסון )גיטרה פלמנקו(.

״ג׳אבה״: מוסיקת הגמלן מאיי באלי וג׳אבה 
מוסיקה בעלת שורשים עתיקים טרום בודהיסטיים, 

המושתתת על מקצבים מורכבים ומנוגנת בקסילופונים, 
פעמונים, תופים, כלי קשת וכלי פריטה. תזמורת ״גמלן״ 

עשויה להגיע ל-80 נגנים. מוסיקה המהפנטת את שומעיה 
בשל המחזוריות בה היא תחומה, הנותנת תחושה של

״חוסר זמן״ ואין סופיות.

״ראגה״: מוסיקה מהודו
במפגש זה יוצגו עקרונות המקצב ועקרונות המלודיה 
במוסיקה ההודית- ה״ראגה״ וה״קונוקול״. נכיר את 

השפעתה המכרעת של המוסיקה ההודית על המוסיקה 
הצוענית לסוגיה בעולם, מפרס ועד לבלקן.

אמן אורח: אייל סלע )כלי נשיפה(.

״האחים אל כווייתי״: מוסיקה מעיראק 
סיפורם של המוסיקאים היהודים העיראקיים שניגנו 

בתזמורת הרדיו של בגדד ולאחר עלייתם ארצה הקימו את 
תזמורת רשות השידור בערבית.

אמן אורח: יאיר דלל )עוד וכינור(.

זמן אשכול גלילות

12 | מוסיקה

מועדי המפגשים:
,11.12.18 ,27.11.18 ,13.11.18 ,30.10.18

5.2.19 ,15.1.19 ,1.1.19 ,18.12.18
)מספר קורס: 42505(

מרצה:אמנות
בועז

בן-משה

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.



מועדון הזמר האיכותי׳ ״משירי ארץ אהבתי״ של ״זמן אשכול״, מזמין אתכם להצטרף 
לחוויה יוצאת דופן. אחת לחודש נתכנס למפגש עם נושא מוביל, נשיר ונספר את הסיפורים 

שמאחורי השירים שנכתבו על ידי מיטב המלחינים והפזמונאים. מילות השירים יוקרנו 
באמצעות מצגת מחשב לצד תמונות הקשורות לשירים. 

את המפגשים ואת ההרכב המוזיקלי, הכולל נגינה ושירה, ינחה ויוביל אודי מילוא, מנחה 
ערבי זמר, מוסיקאי, מנהל מוסיקלי ונגן אקורדיון. 

מפגש חמישי: ״כלניות״
נשיר ונספר את הסיפורים שמאחורי השירים של משה 

וילנסקי, מלחין, מעבד ומנצח, מגדולי המלחינים של הזמר 
העברי, חתן פרס ישראל לזמר עברי בשנת 1983. במוזיקה 
של וילנסקי ישנו איחוד בין הסגנון האירופי לבין הסגנון 
המזרחי, ולחניו הצטיינו בהיקלטות מהירה של המנגינה 

ועיקר גדולתו הייתה בעיבודים ובתזמור שהוא יצר לשיריו.
מפגש שישי: ״העיר הלבנה״- משירי וסיפורי תל אביב 

יום ייסודה הרשמי של שכונת ״אחוזת בית״ היה 11 
באפריל 1909. במלאת 110 שנה להקמת העיר תל אביב, 
נשיר ונספר את הסיפורים שמאחורי השירים שנכתבו על 

״העיר הלבנה״, ש״היו בה פעם שקמים״ והיום
״ִגדלה מסביבה פרברים״. 

מפגש שביעי: ״המגדים אשר בטנא...
הם כולם בזמר הזה״ 

לקראת חג השבועות נצא אל ״שדות הזמר״, נמלא את 
טנא הביכורים בשירים ונספר את הסיפורים שמאחורי 
שירי החג, הקציר, שבעת המינים, שירי התודה, הברכה 

והשפע כפי שהם משתקפים במקורות היהודיים, ובמיוחד 
במגילת רות. 

״משירי ארץ אהבתי״ 
מועדון הזמר של ״זמן אשכול״ בסדרת מפגשי זמר עברי

בסימן 70 שנה למדינה

נושאי המפגשים:
מפגש ראשון: ״שירי שנות השבעים המופלאות״
במלאת 70 שנה למדינה, נשיר ונספר את הסיפורים 

שמאחורי שירי העשור הרביעי של מדינת ישראל.
שנות השבעים בישראל היו תקופה מלאת אירועים, אשר 
השפיעו מאוד על החברה הישראלית בכלל ועל המוזיקה 
הישראלית בפרט, ושירי הזמר העברי בהם התמקדו יותר 

בהתבוננות אישית.
מפגש שני: ״ערב הוקרה ללהקות הצבאיות״ 

נשיר ונספר את הסיפורים שמאחורי שירי הלהקות 
הצבאיות, אשר ליוו את החיילים עוד לפני הקמת מדינת 

ישראל ולאורך כל שנות קיומה. תקופת הזוהר שלהן 
הייתה בשנות הששים עד אמצע שנות השבעים. ללהקות 

הצבאיות תרמו מיטב יוצרי הזמר העברי, חיים חפר,
נעמי שמר, יאיר רוזנבלום, יורם טהרלב ורבים אחרים. 

מפגש שלישי: ״שוב יוצא הזמר״ 
נשיר ונספר את הסיפורים שמאחורי שירי הלהקות 

הבולטות בתרבות הישראלית ובזמר העברי בעשורים 
הראשונים למדינת ישראל: להקת ״בצל ירוק״,

להקת ״התרנגולים״, ״שלישיית גשר הירקון״, להקת 
״הגבעטרון״, ועוד. 

מפגש רביעי: משירי אריק איינשטיין 
במלאת 5 שנים למותו של אריק איינשטיין, נשיר ונתרגש 

משיריו של מי שנחשב לאחד מגדולי הזמרים בישראל, 
וכפי שאמר עליו יואב קוטנר: ״אריק איינשטיין הוא ארץ 

ישראל האמיתית״. 

המפגשים יתקיימו בימי חמישי
בין השעות 20:30-22:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,14.2.19 ,17.1.19 ,20.12.18 ,15.11.18

 ,23.5.19 ,11.4.19 ,7.3.19
)מספר קורס: 42506(

זמן אשכול גלילות
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מפגש מרתק עם הקולנוע עולמי
מרכז הסדרה: זיו אלכסנדרוני, מרצה לקולנוע ובמאי סרטים.

הקולנוע מהווה חלון נפלא להכיר עמים ותרבויות עולם. נצא לביקור קולנועי בכמה 
מהמקומות המרתקים בעולם וננסה לראות כיצד הם משתקפים בקולנוע המקומי.

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

נושאי ההרצאות:
איראן: בין האיסלאם לקדמה

כיצד מתייחס הקולנוע האיראני למעמד האישה? כיצד 
מתייחסים באיראן לתרבות מערבית? ומדוע איראן היא
״שיעית״ בעוד שכול העולם המוסלמי הוא דווקא ״סוני״?

מרצה: זיו אלכסנדרוני | סרט להקרנה: ״הסוכן״

סין: ההיסטוריה על פי ז׳אנג יימו
סרטיו של יימו משרטטים את ההיסטוריה הסינית 

ונעים בין דרמות כפריות מרגשות לבין אפוסים 
היסטוריים ומרהיבים ביופיים החזותי. 

מרצה: זיו אלכסנדרוני | סרט להקרנה: ״לחזור הביתה״

ניו-יורק: מנהטן כמשל
נדמה שאין עוד מקום בעולם המבטא את מהותו של 
המין האנושי כמו ניו-יורק בכלל והאי מנהטן בפרט.

גם הקולנוע לא נשאר אדיש לדימוי האורבאני העוצמתי 
הזה. אלפי סרטים וסדרות טלוויזיה שצולמו בעיר, הפכו 
את ה״מנהטניזם״ לדימוי המודרניסטי המוכר והמשפיע 

ביותר בעולם. 
מרצה: זיו אלכסנדרוני | סרט להקרנה: ״על חבל דק״

הודו: הסוד של בוליווד 
בוליווד מהווה חלק בלתי נפרד מהתרבות ההודית 
העכשווית. המשחק הדרמטי, השירים, הריקודים 

והצבעוניות העזה, הם רק חלק ממאפייניה. הסרטים גם 
מכתיבים את השיח החברתי ולכוכביה יש השפעה רבה 

על סדר היום בתקשורת ההודית.
מרצה: סמדר ליבנה | סרט לצפייה: ״חתונת מונסון״

יפן: בין מסורת לקדמה
מוסד המשפחה המסורתי ביפן עובר שינויים מרחיקי 

לכת: בשנים האחרונות נצפתה ירידה חדה בשיעורי 
הנישואין והילודה כתוצאה ישירה של אורח החיים 

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:
,11.12.18 ,27.11.18 ,13.11.18 ,30.10.18

29.1.19 ,15.1.19 ,1.1.19 ,18.12.18
)מספר קורס: 42507(

אמנות

המודרני. כיצד באים השינויים הללו לידי ביטוי בקולנוע 
היפני העכשווי? 

מרצה: אסנת פיינזילבר ברדה. 
סרט להקרנה: ״סיפור משפחתי״

צרפת: תמיד תהיה לנו פריז
״תמיד תהיה לנו פריז״ אומר ריק לאילזה בסוף הבלתי 

נשכח של הסרט ״קזבלנקה״. ננסה להבין למה הוא מתכוון...
מהפכות גדולות, גיבורים בלתי נשכחים, רחובות מופלאים, 
מגדל אחד, ״גל חדש״ אחד, ״תקופה יפה״ אחת )וגם כמה 

תקופות פחות יפות( וכמובן אהבות גדולות מהחיים. 
בקיצור- ״פריז״....

מרצה: זיו אלכסנדרוני | סרט לצפייה: ״החגיגה של פולט״

ישראל: ״יפי הבלורית והטוהר״
קיצור תולדות הקולנוע הישראלי מאז הקמת המדינה

ועד ימינו. דרך דמותו המיתולוגית של הצבר יפה
הבלורית והטוהר.   

מרצה: זיו אלכסנדרוני | סרט להקרנה: ״אפס ביחסי אנוש״ 

הקולנוע הפלסטיני: משני צדי הקו הירוק 
יוצרי קולנוע מרתקים,׳׳ מטפלים ב״בעיה הפלסטינית״ 
בכנות, בעוצמה ובהומור יוצא מהכלל ומאפשרים לנו 

התבוננות מעמיקה ויוצאת דופן בשיח הפנים פלסטיני. 
מרצה: זיו אלכסנדרוני | סרט להקרנה: ״ערבים רוקדים״



מסע קולנועי אל ישראל האחרת
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:
בדואים וישראלים בישוב אחד

הוריה של רנא אבו פריחה עזבו את תל שבע הבדואית 
ו״ברחו״ לישוב היוקרתי עומר. כשהאם חלתה וביקשה 
להיקבר בעומר, נפתחה מחלוקת ששיקפה את הזהות 

הלאומית בה אנו חיים. 
הקרנת הסרט ״אחרייך َوراءِك״ )מקום ראשון 

בפסטיבל הסרטים ירושלים( ומפגש עם הבמאית
רנא אבו פריחה.

מפגשים ברחוב נווה שאנן
רחוב נווה שאנן בתל אביב, שהיה ידוע כרחוב הנעליים, 

מהווה היום סמל למחלוקת. הסרט מתאר בכאב רווי 
בהומור את מצוקותיהם של התושבים הוותיקים ואת 

קשייהם של הפליטים.  
הקרנת הסרט ״לא רחוב ולא נעליים״ ומפגש עם 

הבמאי דוד פישר.

החיים על הגבול!
יוקר המחיה הוביל את רונית, בעלה וילדיה לקיבוץ
כפר עזה. תיעוד אינטימי של הישרדות משפחתית 

במציאות ישראלית מורכבת, במקום שבוחן מחדש את 
גבולות החיים. 

הקרנת הסרט ״חיים על הגבול ״ ומפגש עם הבמאית  
רונית איפרגן.

אלפונסו מחפש אהבה
אלפונסו מלול בן ה-75, מוצא בריקוד מפלט מהאבל על 
מות אשתו. נקודת מבט רעננה ולא מוכרת על חיי הרגש 

 והחיפוש אחר זוגיות ואהבה גם בגיל מבוגר.
הקרנת הסרט ״הריקוד של אלפונסו״ ומפגש עם 

הבמאי תומר/ברק היימן.

מעבר להרים אין אופק
הסופר ניר ברעם עזב את המרחב המוכר ויצא למסע 
בגדה המערבית ומזרח ירושלים. ברעם החליט לשבור 

את המחסום התודעתי, ולבדוק הלכה למעשה את 

החברה הפלסטינית, המתנחלים, והנרטיבים שמרכיבים כל 
חברה וחברה. 

הקרנת הסרט ״הארץ שמעבר להרים״ ומפגש עם 
הבמאי מיכאל אללו/הסופר ניר ברעם.

״אור לחיים״ אחרי נפילת הבנים
משפחות ששכלו את ילדיהם בצבא החליטו להביא ילדים 

אחרי השכול. עמותת ״אור לחיים״ מקדמת את הנושא, 
 דואגת לתרומות ומסייעת בדרכם להפוך שוב להורים.

הקרנת הסרט ״למלא את החלל״ ומפגש עם הבמאית
פז שוורץ.

אלימות מינית בחברה הערבית 
סרט פורץ דרך קורא לנשים הערביות לצאת מתוך האפלה. 

חמש גיבורות מעזות לחשוף את סיפוריהן ואת האלימות 
המינית שחוו במשפחותיהן.

הקרנת הסרט ״דומא )בובות( ומפגש עם הבמאי
עביר זייבק חדאד.

לצאת מהארון בחברה הדתית לאומית
סער, בן למשפחה דתית-לאומית, בחר לצאת מהארון 

ולעקור עם בן זוגו ללונדון. שנה לאחר שעזב, סער מחליט 
 לשוב לארץ. 

הקרנת הסרט ״מי יאהב אותי עכשיו״ זוכה פרס 
פסטיבל ברלין ומפגש עם הבמאים תומר/ברק היימן.

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:
,17.12.18 ,26.11.18 ,12.11.18 ,29.10.18

4.2.19 ,21.1.19 ,7.1.19 ,24.12.18
)מספר קורס: 42508(
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״העולם מצחיק אז צוחקים״
בראי הקולנוע

מרצה: אלון גור אריה, במאי, תסריטאי וחוקר קומדיה.

בסדרת מפגשים ייחודית, סוחפת, נוסטלגית ומצחיקה במיוחד, נערוך מסע מרתק אל יסודות 
היצירה הקומית המודרנית. בעזרת מוחותיהם של הקומיקאים הגדולים, נחשוף את המנגנונים 

מאחורי הסיטואציה הקומית וננסה ללמוד את סוד הקסם שגורם לכולנו הנאה.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע מובחר באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
הומור בחיי היום יום: מדוע אנחנו צוחקים?

מהן אבני היסוד של ההומור? נכיר את הז׳אנרים 
הקומיים ואת תשובתם של צ׳רלי צ׳פלין, פרויד

והגשש החיוור לנושא. נבנה דמות קומית ונבדוק -
האם גם אנחנו כאלה?

סרט לצפייה: ״חמים וטעים״
מ״אורות הכרך״ ל״אשה יפה״: הוא והיא בקומדיה

מה הופך את סגנון הקומדיה הרומנטית לכל כך אהוב?  
מדוע אנחנו רוצים שהמפרי בוגרט יתחתן עם אודרי 

הפבורן? ריצ׳רד גיר עם ג׳וליה רוברטס? ואיך מעלימים 
תוכן מיני מעין הצנזורה? 

סרט לצפייה: ״הכי טוב שיש״
ויהי צחוק: הומור יהודי מארץ הקודש

מטוביה החולב למל ברוקס וסיינפלד, בני משפחות 
מהגרים יהודים הפכו את מוצאם למנוע של יצירת 

קומדיות. מהו הומור יהודי? ואיך צוחקים על יהודים 
בלי להיחשב אנטישמים?

סרט לצפייה: ״אפס ביחסי אנוש״
״כן אדוני השר״: על פוליטיקאים וקומיקאים 

על הומור, הון ושלטון, מ״כן, אדוני השר״ דרך ״ניקוי 
ראש״ ל״ארץ נהדרת״. מה קורה כשסאטירה ממומנת 

על ידי השלטון? ומה קרה שמרגרט תאצ׳ר ביקשה 
לכתוב פרק לסדרה ״כן אדוני ראש הממשלה״?

סרט לצפייה: ״לכשכש בכלב״
״ברד ירד בדרום ספרד״: סוד הקומדיות המוסיקליות

מי האנשים האמיתיים מאחורי ״סיפור הפרברים״ 
ו״כנר על הגג״? כיצד הופק ״גברתי הנאווה״ עם שני 
זייפנים בתפקידים הראשיים? ולאן נעלמו הסרטים 

המוסיקליים של פרד אסטר וג׳ינג׳ר רוג׳רס? 
סרט לצפייה: ״לה לה לנד״

 מצ׳פלין ועד הארטיסט: תור הזהב של הקומדיה 
פעם בין הקהל למסך הקולנוע ישבה תזמורת וכוכב הסרט 
ביצע את הפעלולים בעצמו. איך הצליחו לורל והארדי, ז׳ק 

טאטי ומיסטר בין להצחיק מיליונים בלי להשמיע קול? 
ואיך נראה קרב עוגות הקצפת הגדול בהיסטוריה? 

סרט לצפייה: ״הקרקס״
״קומדיה זה עניין של גאוגרפיה״: הומור סובב עולם
מה שבתרבות אחת יחשב קונצנזוס, לאחרים יתפרש 
כטאבו. מפגש עם אמיר קוסטוריצה, לואי דה פינס, 
רוברטו בניני ושייקה אופיר. האם יש משהו שאסור

לצחוק ממנו?
סרט לצפייה: ״ברוכים הבאים לצפון״

ג׳ון קליז ופיטר סלרס: הומור בריטי במיטבו
מהו הומור בריטי? סיפורם של פיטר סלרס, שהתפרסם 

בתור המפקח קלוזו מסרטי ״הפנתר הורוד״, ותלמידו ג׳ון 
קליז, שהיה חלק מחבורת מונטי פייתון, המשיך כבאזיל 

ב״מלון של פולטי״ קיו בסרטי ג׳יימס בונד.
סרט לצפייה: ״דג ושמו וונדה״

זמן אשכול גלילות
 מרצה:
אלון

גור אריה

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,10.12.18 ,26.11.18 ,19.11.18 ,5.11.18

4.2.19 ,21.1.19 ,7.1.19 ,24.12.18
)מספר קורס: 42509(

16 | הומוראמנות
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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: 
 ,11.1.19 ,14.12.18 ,16.11.18

 ,12.4.19 ,15.3.19 ,8.2.19
7.6.19 ,10.5.19

)מספר קורס: 42511(

קבוצה 1:
הקורס יתקיים בימי שני

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

מועדי המפגשים: 
,14.1.19 ,17.12.18 ,12.11.18

 ,8.4.19 ,11.3.19 ,11.2.19
3.6.19 ,6.5.19

)מספר קורס: 42510(

אמנות



בקורס ייחודי זה, נקרין שמונה הצגות מופת שהוצגו בתיאטרון הישראלי. ההצגות שנבחרו 
אינן מוצגות עוד וזו הדרך היחידה לחוות אותן לאחר שירדו מהבמה.

כל מפגש ייפתח בהרצאת עומק על ההצגה שתוצג באותו מפגש, ולאחריה תוקרן ההצגה 
)תיאטרון חי מצולם( באורך מלא.

נושאי ההרצאות:
 ״יונה ונער״ - תיאטרון גשר 

מחבר: מאיר שלו. בימוי: יבגני אריה.
 עיבוד: רועי חן.

סיפור על אנשים, שכמו יוני הדואר, כמהים לשוב הביתה.
ביקורת ״ידיעות אחרונות״: ״מפגש ענקים...אפוס 

רומנטי קסום, תמים ומרומם נפש. הציון 5 כוכבים״.
 ״רוחות״- תיאטרון באר שבע 

 מאת: ה. איבסן עיבוד ובימוי: עידו ריקלין
 מחזה משנת 1881 ועדיין רלוונטי. 

ביקורת ״כלכליסט״: ״שורה תחתונה: קלאסיקה 
מודרנית עשויה היטב שלא כדאי לפספס.״

 ״הכיתה שלנו״- תיאטרון הקאמרי ותיאטרון הבימה 
מאת: טדאוש סלובודז׳אנק. תרגום: ענת זיידמן. 

 בימוי: חנן שניר.
14 שיעורים על אהבה ורצחנות, זיכרון ושכחה,
רוע וחמלה, המתערבים זה בזה ויוצרים עולם 

 דרמטי עוצמתי ומזעזע. 
ביקורת ״ידיעות אחרונות״: ״הצגה חשובה 

עם איכויות תיאטרון מצוינות...מכריחות אותנו 
להתמודד עם השואה מזווית שונה״... 5 כוכבים.

 ״כפר״ - תיאטרון גשר
 מאת: יהושע סובול. בימוי: יבגני אריה.

סיפורם של תושבי כפר בארץ ישראל של שנות
 ה-40 כפי שחווה אותם הילד הנצחי יוסי.

ביקורת ״מעריב״: ״נפלא, מלהיב, מצחיק, מרגש 
וסוחף כמו שתיאטרון אמיתי יכול להיות.״

 ״החולה המדומה״- תיאטרון החאן 
 מאת: מולייר. תרגום: ניסים אלוני. בימוי: אודי בן משה.
סאטירה על רופאים ורפואה ובעיקר על פחדיו של 
האדם מעצם קיומו. ביקורת ״ידיעות אחרונות״: 

״הצגה מענגת ומוצלחת מאוד...כובשת את הבמה 
מהרגע הראשון עד האחרון״.

 ״אני דון קיחוטה״- תיאטרון גשר 
מחזה: רועי חן. בהשראת: מיגל דה סרוונטס.

 בימוי: יבגני אריה.
שני אסירים החולקים תא כלא אחד, קוראים שוב 

 ושוב את הרומן המפורסם ״דון קיחוטה״ של סרוונטס. 
ביקורת ״הארץ״: ״יבגני אריה מוכיח עוד פעם שהוא 
אשף של תיאטרון... הפקה אחת שאני בהחלט ממליץ 

לראות פעמיים.״
 ״אופרה בגרוש״- התיאטרון הקאמרי
מאת: ברטולט ברכט. מלחין: קורט וייל.

 תרגום: דורי פרנס. במאי: גלעד קמחי.
התיאטרון האפי של ברטולט ברכט - תיאטרון 

 מוסיקלי מבדר ומשמעותי.
ביקורת ״הארץ״: ״ההפקה של הקאמרי למחזה 

של ברכט היא תיאטרון מבריק וסוחף. הצגת מחאה 
פוליטית-חברתית״.

 ״רומיאו ויוליה״- תיאטרון באר שבע
מאת: וויליאם שייקספיר. תרגום: אלי ביז׳אווי. 

 בימוי: עירד רובינשטיין.
 סיפור האהבה הגדול של כל הזמנים בלבוש מודרני.

ביקורת ״כלכליסט״: ״ההפקה של תיאטרון באר שבע
היא מלאכת מחשבת על כל מרכיביה ועושה כבוד 

לאמנות התיאטרון ולשייקספיר״.

זמן אשכול גלילות

מועדי המפגשים:
,20.12.18 ,29.11.18 ,15.11.18 ,1.11.18

7.2.19 ,31.1.19 ,17.1.19 ,3.1.19
)מספר קורס: 42512(

מרצה:18 | תיאטרוןאמנות
ד״ר דן רונן

הצגות מופת בתיאטרון הישראלי
על מסך הקולנוע

מרצה: ד״ר דן רונן, במאי, מרצה וחוקר תיאטרון.

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון. 



נושאי ההרצאות:
משחקי שליטה במזרח התיכון

איך מתנהל מערך האינטרסים ומאבקי הכוח
במזרח התיכון בין המעצמות הגלובאליות 

והמעצמות האזוריות? ומה השפעתו על הביטחון 
הלאומי ומעמדה המדיני של ישראל?

מרצה: רון בן ישי, עיתונאי ופובליציסט, כתב ופרשן 
צבאי ברדיו, בטלוויזיה ובעיתונות, מעוטר בצל״ש 
הרמטכ״ל וחתן פרס ישראל לתקשורת לשנת 2018.

ארצות הברית ומדינות ערב: שונאים, סיפור אהבה 
מה עומד בבסיס היחסים בין ארצות הברית

לעולם הערבי? האם הברית בין ארצות הברית 
לסעודיה תימשך בעידן שבו ארצות הברית לא 

זקוקה עוד לנפט המפרצי?
מרצה: ד״ר מיכל יערי, מומחית למזה״ת, 

אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה הפתוחה.
ישראל והמזרח התיכון: הגיע זמן שינוי

על סמך ההבנה כי ״אויבו של אויבי יכול להיות 
ידידי״, נוצר קשר בין ישראל לחלק משכנותיה 
הערביות. מה טיבו של שיתוף פעולה זה? ומה 

משקלו במזרח תיכון משתנה?  
מרצה: פרופ׳ עוזי רבי, ראש מרכז דיין ללימודי 

המזה״ת באוני׳ ת״א. חוקר בכיר במרכז ללימודים 
איראניים.

מה מסתתר מאחורי האיום האיראני
מדוע חותרת איראן להשיג הגמוניה במזרח התיכון? 

ומדוע שואפים ראשיה לחסל את ישראל? מהן 
החזיתות שבהן מובילים האיראנים את המאמץ 

המלחמתי נגדנו?
מרצה: רון בן ישי. 

סוריה: מגרש המשחקים האזורי
מלחמת האזרחים בסוריה ביתרה את המדינה 
הגדולה לאזורי שליטה ומאבקים בין גורמים 

ואינטרסים שונים. איך השפיעו בעבר אינטרסים 
אזוריים ומעצמתיים על גורלה של סוריה?

איך הם משפיעים היום? ואיך יעצבו את דמותה
של המדינה בעתיד?

מרצה: ערד ניר, עורך חדשות החוץ של ערוץ 2.
מדוע קטר לא עוצרת?

מדינה מזערית ועשירה, רוויית אגו שלטוני, מרגיזה את 
סביבתה. מדוע קטר שואפת לנהל את המדיניות של 

העולם הערבי במזה״ת?
מרצה: ד״ר אסף רגב, חוקר אסלאם ומזה״ת, 

אוניברסיטת חיפה- המרכז לחקר הביטחון הלאומי, 
אוניברסיטת בן גוריון ומכון גבעת חביבה ללימודי 

אסלאם.
העימות שמעצב את המזרח התיכון

באיזה אופן משפיע העימות האיראני-סעודי על המזרח 
התיכון? מהו שורש העימות בין שתי המדינות?

באילו נסיבות הן יכולות להתקרב זו לזו? ואיך העימות 
משפיע על ישראל?

מרצה: ד״ר מיכל יערי. 
מתונים מול קיצוניים במזרח התיכון

כיצד משפיע ביטול הסכם הגרעין עם אירן על המנעד 
האזורי? מה הציר אירן-רוסיה-טורקיה שואף להוביל 

במזרח התיכון? וכיצד ישראל, ארה״ב והמערב צריכים 
או יכולים להתמודד עימו? 

מרצה: הנריקה צימרמן, עיתונאי בינלאומי וסופר.

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:
,12.12.18 ,28.11.18 ,14.11.18 ,31.10.18

30.1.19 ,16.1.19 ,2.1.19 ,19.12.18
)מספר קורס: 42513(

19 | אקטואליה

המזרח התיכון:
תמונת מצב בראיה גלובאלית 

שישה מומחים מהשורה הראשונה, מנתחים את מה שבאמת מתרחש במזרח התיכון.
מהו מערך האינטרסים האזורי והשפעתו על האזור והעולם? מה מעורבותן של שתי המעצמות

הגדולות? איך הן בוחרות לעשות זאת? מה זוממים האיראנים? איך המעורבות של סעודיה 
וקטר משפיעה על המתרחש? ואיך משפיעים משחקי השליטה במזרח התיכון על ישראל?

מדינה
וחברה

מרכז
הסדרה:

הנריקה 
צימרמן



זמן אשכול גלילות
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וחברה

מומחים ואנשי מחשבה ומעשה מן השורה הראשונה מתחומי הביטחון,סדרת מפגשים ייחודית ומאתגרת בימי שישי בבוקר, בה יתכנס בכל מפגש פאנל 
המדינית, הביטחונית, החברתית והכלכלית אתה מתמודדת מדינת ישראל?החברה, הרוח והתקשורת, בהתאם לנושא הדיון. איך להבין את המציאות 
ישראל, לצד סוגיות קשות ומכאיבות? והשאלה הגדולה:      מהי ההוויה האסטרטגית בה אנו חיים? מהן נקודות האור וההישגים של 
בעשורים הקרובים?           הדור הבא - לאן הולכים מכאן ומהם האתגרים שילוו אותנו 

מפגש 3
מסע אל אתגרי הדמוקרטיה הישראלית

האם ישראל היא עדיין ״הדמוקרטיה היחידה במזה״ת״? 
האם תישאר כך גם בעתיד? מהם האיומים על הדמוקרטיה 
החינוך  אתגר  מפניהם?  להתגונן  נכון  כיצד  אצלנו? 

לדמוקרטיה: מה פירוש המושג ״להיות אזרח״? 
משתתפים:

השופטת העליונה )בדימ׳( דליה דורנר, נשיאת מועצת 
העיתונות. תא״ל )מיל׳( אברהם עשהאל, ראש מכון פישר 
לחקר התעופה והחלל, קצין החינוך הראשי בצה״ל לשעבר.
בכירה  צבאית  פרקליטה  דולב,  רחל  )מיל׳(  תא״ל 

והצנזורית הראשית לשעבר.

מפגש 4
דמוקרטיה: אתגר המיעוטים בחברה 

רוב ומיעוט הוא מרקם הדמוקרטיה. איך מתנהל ה״טנגו״ 
ביניהם? מי יגן על המיעוט? כיצד נבצר את זכויות האדם 
ונמנע אפליה? מהן חובות המיעוט בדמוקרטיה, בדגש על 
הפלוגתא הלאומית/עדתית? מקרה מבחן: לאן נוביל את 

בעיית הבדואים? מיעוט יהודי בציון- החברה החרדית
משתתפים:

קובי הוברמן, בכיר היי-טק לשעבר, יזם ופעיל חברתי.
עו״ד וופא זועבי פאהום, פעילה בתחומי דו-קיום ושוויון.

דודי זילברשלג, עיתונאי חרדי ואיש תקשורת.
רפיק חלבי, ראש מועצת עוספיה, עיתונאי ואיש חדשות 
לשעבר. אברהים נסאסרה, יזם כלכלי בנגב, מוביל מיזמי 

חינוך וחברה.

מפגש 5
חינוך והוראה: עם הפנים לעתיד

אנחנו הרי לא-ממש הכי-טובים... כיצד נשפר את מערכת 
אתגרי  מהם  )ונכדינו(?  ילדינו  את  נלמד  מה  החינוך? 
החיברות מול סחף הוירטואליה? האם המושג ערכים הוא 

  
נושאי המפגשים:

מפגש 1
הסוגיה  האירנית,  השאפתנות  סביבנו:  העולם 

הפלשתינית והאתגר הסעודי 
לאן מובילים האינטרסים של המדינות המקיפות אותנו? 
)נאצר( ל״ציר הרשע״; מהי  מעידן ״שלושת המעגלים״ 
מפת האינטרסים, הגלויים והסמויים? מה מקומה של 
סעודיה בעשורים הקרובים? האניגמה הפלשתינית- לאן 
מתקדמים? ומהו משקלו של הטרור במדינאות הערבית?                 

משתתפים:
תא״ל )מיל׳( שלום הררי, מומחה לעולם הפלשתיני.

פרופ׳ )אמריטוס( חגי ארליך, מזרחן, אונ׳ ת״א.
אל״מ )מיל׳( ד״ר רובקה ארליך, בכיר באמ״ן לשעבר,

ראש מרכז מאיר עמית למידע על מודיעין וטרור.
אל״מ )מיל׳( דוד שחף, מומחה בזירה הפלשתינית,

קצין בכיר לשעבר ביח׳ 8200.

מפגש 2
האסלאם והעולם: לאן מועדות פנינו? 

ישראל נמצאת כ״אי״ בלב אוקיאנוס איסלאמי. מהם צירי 
האמונה של העולם המוסלמי- סונה מול שיעה; מתונים 
מול קיצוניים. מיהו ״האסלאם האמיתי״? האם הטרור 
האסלאמי הוא עדיין מוטיב אופנתי? האם יוסיף לאיים 

עלינו ועל העולם? ובמה סכנתו?
משתתפים:

סמדר פרי, פרשנית ועיתונאית בנושאי המזה״ת. 
ג׳קי חוגי, פרשן ״גלי-צה״ל״ לענייני ערבים. סא״ל )מיל׳( 

ציונית פתאל-קופרווסר, סופרת וחוקרת המזה״ת.
לחקר  המכון  ראש  קופרווסר,  יוסי  )מיל׳(  תא״ל 
המתודולוגיה במל״ם, המרכז למורשת המודיעין; לשעבר 
מנכ״ל המשרד לעניינים אסטרטגיים וראש חטיבת המחקר.

״הבמה    המרכזית״
                  סוגיות אסטרטגיות     במרחב בו אנו חיים

קצין מודיעין בכיר ודובר צה"ל לשעבר,עורך, מארח ומנחה: תא"ל )מיל'( רון כתרי 
במל"ם- המרכז למורשת המודיעיןראש המכון לחקר מודיעין ומדיניות              
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הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שישי
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,15.2.19 ,11.1.19 ,14.12.18 ,9.11.18

7.6.19 ,10.5.19 ,12.4.19 ,15.3.19
)מספר קורס: 52514(

מארח ומנחה:
רון כתרי

סדרה חדשה!

מומחים ואנשי מחשבה ומעשה מן השורה הראשונה מתחומי הביטחון,סדרת מפגשים ייחודית ומאתגרת בימי שישי בבוקר, בה יתכנס בכל מפגש פאנל 
המדינית, הביטחונית, החברתית והכלכלית אתה מתמודדת מדינת ישראל?החברה, הרוח והתקשורת, בהתאם לנושא הדיון. איך להבין את המציאות 
ישראל, לצד סוגיות קשות ומכאיבות? והשאלה הגדולה:      מהי ההוויה האסטרטגית בה אנו חיים? מהן נקודות האור וההישגים של 
בעשורים הקרובים?           הדור הבא - לאן הולכים מכאן ומהם האתגרים שילוו אותנו 

״הבמה    המרכזית״
                  סוגיות אסטרטגיות     במרחב בו אנו חיים

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

כבר ״פאסה״?! האם הם לא רלבנטיים ל״אקזיט״ הבא? 
האם מוצדק הטיפול החינוכי ב״קצוות״ - המצוינים מזה, 

הנחשלים וה״מיוחדים״ מזה?
משתתפים:

ד״ר יוסי בן-דב, המנהל הכללי של ביה״ס הריאלי העברי 
בחיפה. לשעבר- מנכ״ל ״עת לדעת״. ד״ר אריה קיזל, ראש 

החוג ללמידה, הוראה והדרכה בחוג לחינוך, אונ׳ חיפה.
מרכז  מנכ״ל  בי״ס,  ומנהל  מורה  לשעבר  שוחט,  דורון 
ההסברה ופעיל חינוכי-אזרחי. גלית אמסלם, דוקטורנטית. 
ביה״ס  מנהלת  לשעבר  בחיפה,  הפתוח  ביה״ס  מנהלת 

״אופקים״ לילדים עם צרכים מיוחדים.

מפגש 6
ביטחון ישראל: היש איום קיומי?

מיהו ש״מאיים״ על ישראל? האומנם יש שינויים דרמטיים 
במרקם האיומים? ומהי משמעותם? החתירה לגרעין-

האם זו אופנה או תהליך דטרמיניסטי במזה״ת וסביבו?
האם  מדינות?  בין  ויריבויות  בריתות  מתנהלות  כיצד 
מוצדקות השקעות עתק במגננה במקום היבטים התקפיים? 

משתתפים:
תא״ל )מיל׳( עיבל גלעדי, יו״ר הוועד המנהל של מכללת 

הגליל המערבי; לשעבר ראש חט׳ התכנון בצה״ל.
אלוף )מיל׳( דודו בן-בעש״ט, מפקד חיל הים לשעבר. 

אלוף )דימ׳( שלמה גזית, מתאם הפעולות בשטחים וראש 
אמ״ן לשעבר.

מפגש 7
התקשורת: פייק או שיקוף מרקם החיים? 

פרופ׳ פייסבוק וד״ר טוויטר- האם זהו עולמה של התקשורת 
הווירטואלית? האם עיתונאים מייצרים מציאות או ש״רק״ 
מדווחים אודותיה? מיהו ״עיתונאי״ בעת הזו ולאן מתפתח 
בידי  כלי-שרת  הבא? התקשורת-  הדור  לעבר  התחום 

פוליטיקאים ומעצבי דעת-קהל, או אויבם?

משתתפים:
אריאלה רינגל-הופמן, עיתונאית ופרשנית,

״ידיעות אחרונות״. יצחק טוניק, לשעבר מפקד גלי צה״ל. 
ביה״ס  ודיקן  מייסד  למלשטרייך-לטר,  נעם  דר׳ 
לתקשורת, המרכז הבינתחומי בהרצליה. פרופ׳ יחיאל 
התקשורת  חוקרי  מבכירי  לתקשורת,  מרצה  לימור, 

בישראל, בעבר יו״ר האגודה הישראלית לתקשורת.

מפגש 8
אנטישמיות ואנטי-ישראליות: האם הם איום ממשי?
מהם מרכיבי האנטישמיות ה״קלאסית״ ברקע ההתנהלות 
על  האיומים  במפת  כמרכיב   BDS-ה הנוכחי?  בעידן 
ישראל - עד כמה משמעותי וכיצד נכון להתמודד מולו? 
מיהם ה״מפעילים״ במהלכי האנטי-ישראליות הרווחים 

כיום? לאן יתפתח האיום למרכיביו?
משתתפים:

נגד השמצה  בליגה  החינוך  מנהלת תחום  קידר,  רחל 
 .ADL בישראל

השגריר גדעון מאיר, לשעבר השגריר באיטליה. המשנה 
למנכ״ל משרד החוץ והסמנכ״ל להסברה בו.

תא״ל )מיל׳( סימה וקנין-גיל, מנכ״לית המשרד לעניינים 
אסטרטגיים, לשעבר הצנזורית הצבאית הראשית.

יעקב )ישה( קדמי, ראש ״נתיב״ לשעבר.
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הפרשיות החסויות של המודיעין 
הישראלי שהסעירו את המדינה

מרצה: סא״ל במיל׳ גדעון מיטשניק, לשעבר רע״ן ההיסטוריה והמורשת באמ״ן, ס׳ הרמ״ח להיסטוריה בצה״ל, 
עוזר 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.

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.
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.

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״.
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.

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?

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.18 ,28.11.18 ,21.11.18 ,7.11.18

6.2.19 ,23.1.19 ,9.1.19 ,26.12.18
)מספר קורס: 42515(

מרצה:
גדעון

מיטשניק
מדינה
וחברה



״עברית בכיף״
סיפורה יוצא הדופן של השפה העברית

מרצה: ד״ר רוביק רוזנטל, לשונאי וסופר. חתן פרס סוקולוב לעיתונות תשס״ד ופרס אריאל ליצירתיות 
בשפה העברית, 2013.

העברית היא השפה שבה אנו מדברים וכותבים, שפת הלאום, שפת המדינה, שפת התקשורת 
 והספרות, שפת האם של הילדים הנולדים בישראל. הסדרה תספר את סיפורה יוצא הדופן. 

איך הפכה שפה עתיקה לשפה חיה וצומחת, איך מדברים הישראלים, נצחק עם ההומור הלשוני מאז 
ימי קישון ועד ״כמעט שבת שלום״, איך נולדה השפה המיוחדת ברשתות החברתיות באינטרנט ועוד.

נושאי ההרצאות:
שפת התנ״ך: מקור העברית או שפה זרה?

העברית החדשה בנויה על יסוד המקורות העתיקים 
של העברית, ובראשם שפת התנ״ך. אילו תחנות עברה 

השפה העברית מאז ימי התנ״ך ועד היום? מהי מערכת 
היחסים בין שפת התנ״ך לעברית של ימינו? איך נוכח 

המילון המקראי באוצר המילים שלנו היום?

תחיית הלשון ומחדשי המילים
מפעל תחיית הלשון הוא יחיד במינו בתולדות השפות 

בעולם. במרכזו עמד אליעזר בן יהודה, הנחשב ״מחייה 
השפה העברית״, אבל היו לו שותפים רבים. מה הייתה 

תרומתו של בן יהודה ואילו מילים חידש? מה חידשו 
איתמר בן אב״י, ביאליק, שלונסקי ואחרים? מה תרמה 

לכך האקדמיה ללשון? 

אוצר של מטבעות לשון 
איך נוצר מטבע לשון, ומה מעניק לו יכולת לשרוד 

לאורך הדורות? מדוע צירופים רבים כל כך בעברית 
מתורגמים משפות אחרות? איך משרתים הניבים 

ומטבעות הלשון את התרבות והפוליטיקה?

מסע בסלנג הישראלי
סלנג הוא חטיבה לשונית ייחודית, המוסיפה לשפת 
הדיבור תבלינים של רגש, צחוק וספונטניות. הסלנג 
משתנה ומתפתח בלי הרף, מילים וביטויים נכנסים 

לאופנה ונעלמים, וכך משמש הסלנג גם ראי לתקופות 
שונות בחיינו.

המורעל, השטינקר והחתולות
בצבא התפתחה שפה מיוחדת ועשירה, העבריינים 

יצרו מילון מיוחד כדי שזרועות החוק יתקשו לעקוב 
אחריהם, לחרדים קודים לשוניים משלהם, ואיך נולדה 

השפה הירושלמית המפורסמת. 

העולם מצחיק אז צוחקים
המסע לתולדות ההומור הלשוני מתחיל באפרים קישון, 
עובר דרך שייקה אופיר, הגששים, החמישייה הקמרית, 

משחקי השפה של לימור, ועד ״כמעט שבת שלום״ וסצנת 
הסטנד-אפ הישראלי. 

או-אם-ג׳י: עברית אינטרנטית   
באינטרנט וברשתות החברתיות נוצרה שפה מצחיקה 

ומשונה, שפת קיצורים. מהם העקרונות של השפה הזו? 
איך מפענחים את המילון המיוחד שלה? איך משפיעים 

הטוקבקיסטים על תרבות השיח בישראל? מיהן הָפָקצות, 
ולמה הן כל כך חשובות? 

שרים בעברית: שפת הזמר הישראלי 
הזמר העברי מלווה את הישראלים מאז ראשית 

ההתיישבות בסוף המאה ה-19 ועד היום. עשרות אלפי 
השירים שנכתבו השפיעו על השפה העברית ושיקפו את 
השינויים בשפה. נערוך מסע אל שפת הזמר, מ״אנו באנו 

ארצה״ ועד סטטיק ובן אל.

זמן אשכול גלילות

23 | השפה העברית

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,18.12.18 ,11.12.18 ,20.11.18 ,6.11.18

12.2.19 ,29.1.19 ,15.1.19 ,1.1.19
)מספר קורס: 42516(

מדינה
וחברה

מרצה:
ד״ר רוביק

רוזנטל



תענוגות החיים - בראי הקולנוע
מרכזת הסדרה: לילך יפת, מפיקה אירועי עניין ותרבות.

הנאות הן דבר מרכזי בהווייה שלנו, והן טעם החיים עבורנו. כיצד ניתן להעצים אותן? 
ממה אנחנו צוחקים? מהו סוד התשוקה לאוכל? האם ישנה נוסחה המאפשרת לנו להגיע 

לאושר? האם הצלחה, יחסים, סקס ומיניות הם פסגת הדמיון האנושי?
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
סודם של חוקי ההצלחה

מהי הצלחה עבורנו? כיצד היא מאפשרת לנו לחיות 
מתוך הגשמה, מימוש ואושר? מה משפיע על העונג 

בחיינו יותר מכול? וכיצד לממש את הפוטנציאל 
האמיתי שלנו?

מרצה: ערן שטרן, מנטור עסקי, מחבר רב המכר ״להגשים״
סרט לצפייה: ״המרדף לאושר״

על פלאי הדמיון האנושי
מדוע הדמיון הוא השבב הגראפי החזק בעולם? ומדוע 

הוא גם העונג השווה ביותר שקיבלנו בחינם?
מרצה: אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה, מבקר ספרות 

בעיתון ״הארץ״ ויוצר דוקומנטרי. 
סרט לצפייה: ״כפרה״

העונג שבמסע
טניה רמניק ובן זוגה יצאו בסירת מפרש להפלגה במשך 
9 שנים מסביב לעולם. בסיפור מסע מרתק, ננסה להבין 

 מהו העונג האמיתי שבמסע-הנופים והתרבויות? 
האתגר והלא נודע? או בכלל דבר אחר?

מרצה: טניה רמניק, מרצה על מסעות ימיים.      
סרט לצפייה: ״מתים על החיים״

אושר- היעד הנחשק ביותר בעולם!
האם ישנה נוסחה המאפשרת לאנשים להגיע לאושר? 
האם ישנם אנשים שנולדו מאושרים ואילו על אחרים 

נגזרו חיים פסימיים?
מרצה: ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, .M.A בחינוך. 

סרט לצפייה: ״הפרה ז׳קלין״
סקס ומיניות בעולם משתנה

לקולנוע )כמו אצל בני האדם( יש מערכת יחסים 
דואלית עם סקס ומיניות. מצד אחד מדובר בעונג הגדול 

ביותר, ששייך לכול אחד מאתנו, ומצד שני העיסוק 
בסקס ומיניות נחשב לטאבו שיש סביבו המון איסורים, 

מגבלות ועונשים. כיצד מתמודד הקולנוע עם הפנטזיה 
המינית? ומה הם הקווים של המותר והאסור?  

מרצה: זיו אלכסנדרוני, מרצה לקולנוע ובמאי סרטים.
סרט לצפייה: ״אהבת בשר ודם״

לאכול את החיים
 פעם אכלו כדי לחיות. היום אנו חיים על מנת לאכול. 

כיצד הפך האוכל למרכז חיינו? איזה מהפיכות קולינריות 
גדולות חווה העולם? וכיצד הפך השף לגיבור תרבות?

מרצה: אור-לי אלדובי, חוקרת, מרצה בכירה בנושאי 
אמנות ותרבות. 

סרט לצפייה: ״מסע של מאה צעדים״
הכול יחסים בחיים

 מהם הצרכים הבסיסיים שלנו בכל מערכת יחסים? 
כיצד תורמים בני משפחה, חברים ובני זוג לתחושת 

ההנאה והרווחה האישית שלנו? אלו התנהגויות יכולות 
לבנות מערכות יחסים נהדרות?

מרצה: ערן אוליניק, MCC מאמן ליצירת יחסים עמוקים, 
 הגברת חווית האושר וההרמוניה בחיינו. 

סרט לצפייה: ״קפטן פנטסטיק״
הומור בחיי היום יום

הומור וצחוק הם אחד מתענוגות החיים. מדוע אנחנו 
צוחקים? מהו האפקט הפסיכולוגי של ההומור? למי מותר 
לספר בדיחות על חולים, רופאים או יהודים? מתי הומור 

הוא עניין של גיאוגרפיה?
מרצה: אלון גור אריה, במאי, תסריטאי וחוקר קולנוע.

סרט לצפייה: ״למה זה מגיע לי?״

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:
,16.12.18 ,2.12.18 ,18.11.18 ,4.11.18

10.2.19 ,27.1.19 ,13.1.19 ,30.12.18
)מספר קורס: 42517(

מרכזת
הסדרה:

לילך יפת
מדעי

החברה
24 | החיים הטובים



מסעות פילוסופיים
אל הדברים החשובים באמת

מרצה: ד״ר חיים שפירא, אינטלקטואל רב- תחומי.

זמן אשכול גלילות

25 | פילוסופיה

נושאי ההרצאות:
משמעות החיים

הפילוסוף של היער יא-יה החמור אוסף את ידידיו פו 
הדב, טיגר, חזרזיר, ארנב והינשוף ויחד עם ג׳ורג׳ קרלין, 

לואיס קרול, סוקרטס וסיינפלד, הם דנים במשמעות 
החיים ובדברים רציניים פחות.

פילוסופיה בתנ״ך
 מדוע ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? על קין והבל.

הסערה של איוב והמבול הגדול. מה קרה לאברהם? על 
יעקב ועשו ועל האומץ להיות מי שאתה.

פילוסופיית הזמן האבוד
מדרש על ״בעקבות הזמן האבוד״ של מרסל פרוסט. על 

ילדות, אהבה וקנאה, רגשות ותשוקות, הבלים וסבל, 
זיכרונות וזקנה, תקוות ואכזבות, מוזיקה וספרות, מוות 

והתגלויות והמרדף אחרי הזמן.

על פוליטיקה אתיקה וגנטיקה
על טבע האדם- בין פסיכולוגיה לגנטיקה, הטבעת של 

גיגס והניסוי של מילגרום, הגן האנכי ואפשרותה של 
שיתוף פעולה, ספינת הדמוקרטיה של אפלטון, גלולת 

האושר, עולם הסמארטפונים והיעלמותה של האמפטיה, 
עשר השאלות המרכזיות של תורת האתיקה.

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון. 

מועדי המפגשים:
17.1.19 ,20.12.18 ,29.11.18 ,8.11.18

)מספר קורס: 42518(

מדעי
החברה

 בכל הקורסים
 כרטיס מתנה

לסרט!
 לפי בחירתך,

לנרשמים
*הכרטיס תקף בבתי הקולנוע 

בסינמה סיטי בימים א׳-ה׳.

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 וחכמת הרחוב, המוגשים באופן מרתק והומוריסטי. 
אתם מוזמנים להצטרף ולספוג מן השפע המציף את עולמו של האינטלקטואל הרב-תחומי 

הנדיר הזה.

מרצה:
ד״ר חיים 

שפירא
סדרה חדשה!

אוהבים לשיר?
30% הנחה

ברישום למועדון הזמר
של ״זמן אשכול״

לנרשמים לקורס אחד או יותר
בסמסטר א׳

פרטים בעמוד 13 בחוברת זו



נושאי ההרצאות:
על החיים כסרט ועל נפלאות הדמיון האנושי

אחת מחידות החיים היא יכולתו של המוח האנושי לייצר 
קולנוע פנימי זוהר של זיכרונות, רגשות ודמיונות של 

דברים שקיימים רק בתוך ראשנו. כיצד הפך אותנו הדמיון 
לנזרי הבריאה ואלופי העולם באולימפיאדת החיים?

מה אפשר לדעת, ומה אנחנו באמת יודעים?
האם חושינו מספרים לנו את האמת על ״גברת מציאות״? 
למה הדברים החשובים באמת סמויים מן העין, ומה זה 
בכלל ״אמיתי״? האם יש דברים שאנו יודעים בוודאות? 

האם כולנו חיים באותה ״מציאות״? ומה מלמדות 
אשליות ראייה על מגבלותיה של התודעה האנושית?

למה אנחנו כל כך רעים?
על מוסר, ערכים, אגואיזם, אלטרואיזם, נימוסים 
 והבנאליות של הרוע האנושי: האם הרוע אכן רע? 
 מי קובע מה זה מוסרי? למה אנחנו כאלה רעים? 

ומדוע בכלל כדאי, או צריך, להיות טוב?

האם יש אלוהים?
האם אלוהים ברא את האדם, או שמא האדם המציא 

את האלוהים? על דמותו של אלוהים כגיבור טראגי, 
שהכול נעשה בדברו, אבל מפעל חייו מתפרק שוב ושוב. 

ועל ההבדל בין אלוהי הפילוסופים, אלוהי הדתות 
ואלוהי המשוררים. איך השפיעה דמותו של אלוהים על 

החברה האנושית? והאם אנו מסוגלים באמת לחיות בלי 
להאמין?

האם יש לנו רצון חופשי? 
בחירה חופשית ויכולת להבדיל בין טוב לרע, הם 

התשתית עליה מתבססת כל מערכת המשפט והענישה 
בחברה האנושית. האם אנו באמת בוחרים את מעשינו, 

או אולי אנחנו מריונטות של גורל, ביולוגיה ושאר 
מיני נסיבות דטרמיניסטיות, שמבטלות את אחריותנו 

המוסרית?

מסע אל חידות החיים החשובות באמת
מרצה: אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה. מבקר ספרות בעיתון ״הארץ״ ויוצר דוקומנטרי.

זמן אשכול גלילות

26 | פילוסופיה

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,18.12.18 ,27.11.18 ,20.11.18 ,6.11.18

12.2.19 ,29.1.19 ,15.1.19 ,1.1.19
)מספר קורס: 42519(

על סקס, אהבה וחיות אחרות
איך הפכו סקס ואהבה למקורות העונג והצער של החיה 

האנושית? מהי הדרך שעשתה האהבה מיעקב אבינו 
דרך רומיאו ויוליה עד למעבדותיהם של מדעני העת 

החדשה? ולמה היום לא מתים מאהבה? 
 

״הנסיך הקטן״ של אנטואן סנט אכזופרי
מה מלמד אותנו גיבור ספר הילדים הנקרא בעולם 
על טבע האדם, משמעות, ערכים והשקרים שאנחנו 

מספרים לעצמנו כדי לשרוד את החיים?

האם אושר הוא בר-השגה?
איך הפכו הדיכאון והחרדה למגיפות הקטלניות של 
העת החדשה? ולמה דווקא כשהיינו אמורים להיות 

מאושרים יותר מאי-פעם, ״אנו כלואים בתוך סבלנו 
מאחורי מנעולים שהם התענוגות שלנו״, כפי ששר 

לאונרד כהן?

האדם הוא היצור היחיד המנסה להבין את פשר קיומו. הצלחנו אומנם לכפוף את הטבע למרותנו,
 אך בשאלות הגדולות באמת אנחנו עדיין מחפשים תשובה: מי אנחנו? מה אנחנו יודעים? 

למה אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים? והאם החיים האלה שווים את כל המאמץ שהם דורשים? 

מדעי
החברה

מרצה:
אירי ריקין

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



מסתורי הנפש - בראי הקולנוע
מרצה : ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, M.A בחינוך.

בסדרת מפגשים מרתקת נחשוף את זיכרונות הילדות, ניסיון החיים והדרך הייחודית 
שדרכה נבנתה אישיותנו. מבחר הטיפולים הפסיכולוגיים מאפשר מגוון רחב של דרכים 

יצירתיות וחדשניות שלא היו קיימות קודם לכן, שנותנות מענה מדויק תוך זמן קצר 
לדילמות בחיי היום יום. במפגשים נכיר שיטות אלו, נתוודע לעולם הטיפולים ולדרכים 

 המגוונות להבנת מסתרי הנפש. 
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
טעימות מחדר הטיפולים

היכרות עם עולם הפסיכולוגיה והתיאורטיקנים 
המובילים אז והיום. על מגוון הטיפולים הפסיכולוגיים 
הקיימים כיום, שמאפשרים לאדם לבחור את הטיפול 

הנכון והמתאים לו במיוחד.
סרט לצפייה: ״נאום המלך״

זיכרונות הילדות
בתיק הזיכרונות האישיים אנו נושאים את חוויות חיינו 

ואת הדרך שבה הם מעצבים את אישיותנו, אז וגם 
היום. מה תפקיד זיכרונות הילדות? ומדוע יש משמעות 

לא קטנה גם לשיכחה?
סרט לצפייה: ״ריקי והפלאש״

קונפליקטים בצמתי החיים
כל חיינו הם אוסף של צמתים, שבמהלכם אנו מקבלים 

החלטות: החל מהטיול הגדול, דרך בחירת בני הזוג 
והמשברים לאורך השנים, בחירת הקריירה ומשבר 

אמצע החיים ועד לגיל השלישי. על כל אלה ועל הדרכים 
לפתרונם נדון במפגש זה, באמצעות מקרים מטיפול 

משפחתי.
סרט לצפייה: ״ללכת בדרכך״

אסרטיביות והעצמה אישית
כולם רוצים להפוך לאסרטיביים, אולם מעטים 

מבחינים בינה ובין אגרסיביות. בעולם הפסיכולוגיה 
האירגונית נבנו מודלים שמאפשרים רכישת תכונה זו, 

שמאפשרת העצמה אישית.
סרט לצפייה: ״מאחורי המספרים״

חשיבות היצירתיות
עובדות מרתקות על חשיבות היצירתיות בחיינו, על 

מקובעות תפיסתית ועל הדרכים לפרוץ את הגבולות דרך 
שינוי דרכי החשיבה והתנסות באתגרי החיים.

סרט לצפייה: ״הסרבן״

כוחו של התת מודע
כיצד ניתן לתכנת את חלק האישיות הלא מודע, כדי לעזור 

לאדם להתגבר על מכשולים, לחסן את הנפש ואפילו 
להתמודד בהצלחה מול מחלות ולהחלים? הרצאה מרתקת 
הסוקרת את המחקרים העדכניים שבדקו ומצאו את הכוח 

 של התת מודע על חיינו. 
סרט לצפייה: ״לנשום״

אנקדוטות פסיכולוגיות
20 עובדות מרתקות על התנהגות האדם. מפגש המציג את 

 נפש האדם כמורכבת ופשוטה, הגיונית ונטולת היגיון 
בו זמנית!

סרט לצפייה: ״הבקתה״

על הומור, הגשמה עצמית וחיים מאושרים
כיצד ניתן ליישם בשיטות פשוטות את הטיפים להגדלת 

האושר בחיי היום יום.
סרט לצפייה: ״המטבח של סלייטר״

זמן אשכול גלילות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,12.12.18 ,28.11.18 ,21.11.18 ,7.11.18

6.2.19 ,23.1.19 ,9.1.19 ,26.12.18
)מספר קורס: 42520(

מדעי
החברה

מרצה:27 | פסיכולוגיה
ענת זפרני



החשיבה החיובית כדרך חיים 
מרצה: שירלי נס-ברלין, מרצה ומפתחת שיטה ייחודית של חשיבה חיובית,

מעשית מזה 20 שנה. סופרת של 7 ספרים בתחום.
כמה פעמים שמעת ״כדאי לחשוב חיובי״ ולא הבנת איך עושים את זה? הפעם זה עומד 

להיות פשוט: שמונה מפגשים, שמונה צעדים, תובנות של החשיבה החיובית ההופכות 
לכלים מעשיים שישנו את דרך החשיבה שלך. כל אחד יכול לחשוב חיובי!

זמן אשכול גלילות

28 | פסיכולוגיה

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,16.12.18 ,25.11.18 ,11.11.18 ,4.11.18

3.2.19 ,20.1.19 ,6.1.19 ,23.12.18
)מספר קורס: 42521(

נושאי ההרצאות:
מה זאת אומרת לחשוב שלילי?

במפגש נפרק את המושג ״חשיבה שלילית״ למאפיינים 
יומיומיים, נשאל את עצמנו אם אפשר להתנהג אחרת 

בסיטואציות מוכרות, נברר מאיפה מגיעים הרגשות 
שעולים בנו, והאם קיימים באמת רגשות שליליים.

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 וליכולת שלנו להתמודד עם אתגרי החיים?

לפתח ״עור של פיל״: האם אפשר? האם כדאי?
פעמים רבות אנחנו רוצים שיהיה לנו פחות אכפת מה 
אחרים אומרים. למה אכפת לנו כל כך? מהי הטעות 

שאנו עושים ביחס לאחרים ולעצמנו? מהו ״עור של פיל״ 
 עבורנו? האם באמת כדאי לפתח ״עור״ כזה? 

האם אין דרכים אחרות לשמור על שלוות רוחנו 
ולהתחשב באחרים בו זמנית?

איך להתמודד עם ה״חושבים שלילי״? 
גם אם אנחנו משנים את דרך החשיבה שלנו, עדיין 

אנו מוקפים באנשים שחושבים שלילי. חשיבה חיובית 
מלמדת איך להתמודד עם ההשפעה המדכדכת של 

אנשים קרובים החושבים שלילי, ואיך לשפר איתם את 
מערכת היחסים בלי לשנותם.

זה חשוב. וזה לא. וזה לא
איך יודעים להיכן לכוון את תשומת הלב ואת האנרגיה 

 שלנו, ומה לעזוב? מה באמת חשוב לנו ומה לא? 
לו רק הייתה לנו דרך לדרג את הדברים החשובים לנו 

בחיים, וגם להמשיך ולהתרכז רק בהם... יופי! יש!

מדעי
החברה

 מרצה:סדרה חדשה!
 שירלי

נס-ברלין

כישלונות, נפילות, אכזבות– איך מתמודדים איתם?
מהי התפיסה השגויה של הכישלון, ואיך מתמודדים עם 

תחושה של אכזבה או נפילה? מה יוצר בתוכנו הפחד 
מאכזבה ומכישלון? ואיך הפחד עצמו מקדם את האכזבות? 

דרכים מעשיות ליצור בלי פחד, ליפול בלי לכאוב.

איך אפשר להזיז הרים והאם כדאי לעשות זאת...?
לחשיבה החיובית יש דרכים משלה לגרום לדברים 

לקרות. יצירת מציאות מסוג זה, דורשת מאתנו כוחות 
רבים והתמקדות, אך במיוחד הפעלת מרכיב סודי, 

שהרבה פעמים אנחנו שוכחים להפעילו. במפגש זה נגלה
מהו המרכיב הסודי, איך הוא משתלב בשאר המרכיבים 

ליצירת מציאות, והאם כדאי בכלל להשתמש ביכולת 
הנלמדת הזו שלנו.

איך לחיות בהווה ולמה זה חשוב
אחת המטרות של החשיבה החיובית היא להביא את 

החיים שלנו לכאן ולעכשיו. לשחרר אותנו מהעבר 
הלופת בזיכרונותיו, ומהעתיד המאיים. מדוע זה כל 
כך חשוב? מה היתרונות המוכחים מדעית של חיים 

המתרכזים ברגעי ההווה? ואיך כל אחד יכול לחוות אותם?



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. מערבות מונגוליה אל יערות בוליביה. מנשות הודו אל ציידים 
באפריקה. מהגירה איראנית אל נדידת מאורים. מהחברה הבריטית אל מיזוג התרבויות 

בסיציליה. אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

זמן אשכול גלילות

סדרה חדשה! 29 | תרבויות

נושאי ההרצאות:
הודו: ״מאחורי הסארי״ להיות אישה בהודו

צוהר לעולמן המורכב והייחודי של מיליוני נשים בהודו, 
אשר חייהן מוכתבים על ידי מסורת עתיקה ודכאנית. 

נחשף לאופן שבו נתפסת אישה בהודו, ונלמד על הקשר 
בין רצח תינוקות ונשים לבין מנהג הנדוניה הנפוץ בהודו.

מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״מים״
בוליביה: תרבויות עבר מופלאות 

בוליביה שוכנת במרומי רכס האנדים, וייחודה נובע 
מעוצמת הנופים ומאופייה של האוכלוסייה שמשמרת 
סממנים של אורח חיים עתיק. נצטרף ליוסי גינסברג 

למסע בלתי אפשרי בטואיצ׳י.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: ״ג׳ונגל״ )בחזרה מטואיצ׳י(
מונגוליה: לשרוד בארץ הנוודים

מסע מצולם מימי האימפריה המונגולית של ג׳ינגיס 
חאן ועד ימינו: נצפה בציד עם עיטים, נכיר את היאקים 

ונפגוש גמלים בוכיים, נאזין למוסיקה המונגולית 
ונשתתף בפסטיבל הנאדאם הפרוע.

מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: ״הזאב האחרון״
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: דניאל זלדס | סרט לצפייה: ״כולם נפלו על הראש״
מאיראן לצרפת: הגירה ואתגריה

כתוצאה מהמהפכה האיסלאמית ברחו רבים למערב- 
חלקם הגיעו לצרפת. נפתח צוהר לחיי המהגרים שהגיעו 

לצרפת הרב תרבותית והאתגרים של צרפת אז. 
מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״המשפחה הפרסית שלי״

סיציליה: אי השמש
האי המדהים הזה הוא גשר בין מזרח למערב, וגם 

גשר כמעט פיזי בין אפריקה למגף האיטלקי ואירופה. 
סיציליה היא יעד למהגרים מאפריקה לאירופה דרך 

סיציליה ואיטליה.
מרצה: רמי סימסולו | סרט לצפייה: ״טרה פרמה״

 בריטניה: נשים והעידן הוויקטוריאני
נתחקה אחרי מאפייני חיי החברה הבריטים והאירופים 

בכלל ושל מעמד הנשים בפרט, כמבוא לקומדיה 
רומנטית אודות השתלשלות האירועים שהובילו 

להמצאת הוויברטור.
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס | סרט לצפייה: ״היסטריה״

ניו זילנד: אדם צבעוני פוגש אדם לבן 
הגעת האדם הלבן לניו זילנד במאה ה-18 היוותה 

נקודת מפנה כואבת. על חציית האוקינוס בסירות קאנו, 
על ציד לוויתנים וקולוניאליזם, על מסורת מאורית 

ומעשה רמאות בריטית.
מרצה: איילת אידלברג | סרט לצפייה: ״ראש השבט״

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:
 ,29.11.18 ,22.11.18 ,8.11.18
 ,10.1.19 ,27.12.18 ,13.12.18

7.2.19 ,24.1.19
)מספר קורס: 42523(

קבוצה 1:
 הקורס כולל שמונה מפגשים

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

בסינמה סיטי-גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,3.12.18 ,19.11.18 ,5.11.18
,14.1.19 ,31.12.18 ,17.12.18

11.2.19 ,28.1.19
)מספר קורס: 42522(



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, מצלמה, 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 וצופן חוויות נשגבות, שאינן מוכרות לרוב האנשים בעולם!

נושאי ההרצאות:
האיים הקנאריים: פנינת תיירות

נעם בן משה מרחיק אל שרשרת איים מול חופי אפריקה,
הנמצאים בריבונות ספרדית, וטומנים בחובם סודות 

מרתקים: מה גורם למגוון המדהים באיים, בהם 
מתקיימים זה לצד זה מדבריות ויערות גשם? ואיך 

הופכים אי געשי נידח וקודר לפנינת תיירות?

הראי המעשן: כישוף בשבטים אינדיאנים
יורם פורת יוצא למרכז אמריקה לגלות מהו תפקיד 
השאמאן בחברות האינדיאניות הילידות של מרכז 

אמריקה. במה מתבטאת יכולתו ליצור קשר עם רוחות 
השבט? מאיפה מגיעים כוחות הריפוי של השמאנים? 

ומה אפשר ללמוד על הקשר שבין גוף ונפש? 

אוגנדה: גורילות בערפל
לאחר רפטינג סוער במימיו של הנילוס הלבן, בילויי מרגש 
עם השימפנזים וביקור אצל בני שבט הפיגמינטס, יוצאת 
רוית נאור למסע בתוככי ה”יער הבלתי חדיר” כדי לפגוש 
את גורילות ההרים. סיפור מסע מרגש באוגנדה-הפנינה 

של אפריקה.

תורכיה: מסעות אל מיעוטים בהרים
מידן וישינסקי מביא את סיפורם של אנשי ההרים. 

הוא חושף את הצדדים הפחות מוכרים של תורכיה, על 
שלל המיעוטים החיים בה- הכורדים במזרח, העלווים 
בהרי הטאורוס, אנשי ההמשין ביערות הגשם, והיוונים 

הפונטיים של הרי טרבזון.

סיביר: מסע בעקבות ״דרך העצמות״
דרור גרתי יוצא למסע ב״דרך העצמות״ בערבות סיביר 
הקפואה. בתנאי קיצון, בטמפרטורה שנעה סביב מינוס 
50, הוא פוגש כפריים יקוטיים נידחים, מבקר בעיירות 
כורים מפוייחות וערי רפאים שננטשו בן לילה מסיבות 

מסתוריות.

הולכת עד הסוף: אמא אחת ושני ילדים
מירית חביב, אמא יחידנית, ארזה את שני ילדיה ויצאה 

עימם למסע מרתק בן חצי שנה במזרח הרחוק. בגילוי לב 
סוחף היא מדברת על הקשיים שבדרך לצד חוויות שבדרך 

כלל שמורות לטיול הגדול אחרי צבא.

אינדונזיה: מסע אל השבטים האבודים
עידן צ׳רני יוצא בגפו למסע רגלי בלב הג׳ונגלים של 
אינדונזיה. מפגש ייחודי עם שבטים פראיים שחיים 

כבתקופת האבן, ומשמרים בקנאות מנהגים ואמונות, 
שחשבנו שכבר חלפו מן העולם.

סעודיה: הממלכה המתעוררת  
נפתלי הילגר יוצא למסע מרתק בסעודיה. שחקנית ראשית

במזה״ת, סגורה בפני תיירים ופתוחה לאנשי עסקים: 
סעודיה מתעוררת בצומת דרכים, בין מודרנה למסורת,

בין קיצוניות דתית לחיים ראוותנים, בין עושר לעוני.

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:
 ,11.12.18 ,27.11.18 ,20.11.18 ,6.11.18

5.2.19 ,22.1.19 ,8.1.19 ,25.12.18
)מספר קורס: 42524(

מרכזת תרבות
הסדרה: 
רוית נאור

סדרה חדשה! 30 | תרבויות

אוהבים לשיר?
30% הנחה

ברישום למועדון הזמר של ״זמן אשכול״
לנרשמים לקורס אחד או יותר בסמסטר א׳

פרטים בעמוד 13 בחוברת זו



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. מהג׳ונגלים של בוליביה אל ערבות מונגוליה. מהגירה טורקית אל נדידות הצוענים. 

מקרחוני אלסקה אל רחובותיה של הודו. מכיכרות רומא אל הפלמנקו של אנדלוסיה.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
בוליביה: תרבויות מופלאות 

בוליביה שוכנת במרומי רכס האנדים, וייחודה נובע גם 
מעוצמת הנופים ומאופייה של האוכלוסייה, המשמרת 
סממנים רבים של אורח חיים עתיק. נצטרף גם ליוסי 

גינסברג למסע בלתי אפשרי בטואיצ׳י.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: ״ג׳ונגל״ )בחזרה מטואיצ׳י(

בין טורקיה לגרמניה: מולדת ישנה וחדשה
גרמניה פתחה את שעריה למהגרי עבודה מטורקיה, 

ובכך יצרה מציאות של מתיחות ומורכבות של סוגיות 
פוליטיות וחברתיות, שיצרה סתירה בין זהותם 

העכשווית ויחסם אל המולדת הישנה.
מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״בקצה גן עדן״

מונגוליה: לשרוד בארץ הנוודים
מסע מצולם אל טבע פראי, אקלים קיצוני ותרבות 

ייחודית המשלבת את הבודהיזם הלמאי עם השמאניזם 
העתיק. נצפה בציד עם עיטים, נכיר את היאקים ונפגוש 

גמלים בוכים, נאזין למוסיקה המונגולית ונשתתף 
בפסטיבל הנאדאם הפרוע.

מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: ״הזאב האחרון״

צוענים: עם ללא ארץ
הצוענים מציתים את דמיונם של הרומנטיקנים 

באופיים המסתורי, בחושניות נשותיהם, במוזיקה 
ובריקודים. נעקוב אחרי העם המיוחד הזה, מקורותיו, 
ִמנהגיו, אומנותו ונלווה אותו בנדודיו מהודו עד לספרד.

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס | סרט לצפייה: ״ונגו״

ספרד: אנדלוסיה- רגש ופלמנקו
על תשוקה, חיים ומוות ביד הריקוד: הפלמנקו כביטוי של 

הרגש, החושים והאמונה של אנדלוסיה וספרד.
מרצה: ד״ר עודד ציון | סרט לצפייה: ״אני אוהב אותך כרמן״

הודו: ארץ של ניגודים
הודו היא ארץ הניגודים: קדושה וזוהמה באותו מרחב, עוני 

ועושר זה לצד זה, קדמה ומסורת מעצבות את חייהם של 
מיליונים. נעמוד על הניגודים הקיימים בהודו של ימינו.

מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״אומריקה״

איטליה: בליסימה רומא
העיר שבה האספרסו הטוב בעולם. העיר שכיכרותיה 

מתיזות מים. כל זאת כשקו הרקיע שלה עטור בצריחי 
הכנסיות האפיפיוריות וצלצול פעמוניהן מלווה את 

רחובותיה הנפלאים.
מרצה: רמי סימסולו | סרט לצפייה: ״לרומא באהבה״

 אלסקה הפראית: כתר היבשת
מסע מרתק בנופים הפראים בעקבות מגלי עולם. מדוע 

גם הרוסים וגם האמריקאים לא רצו בה? כיצד אלסקה 
נוצרה? נטייל עם דובים, נטפס על קרחונים, נצפה בזוהר 

הצפון ונבקר בקהילה היהודית הצפונית בתבל.
מרצה: נפתלי הילגר | סרט לצפייה: ״עד קצה העולם״

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:
 ,19.12.18 ,28.11.18 ,14.11.18 ,31.10.18

13.2.19 ,30.1.19 ,16.1.19 ,2.1.19
)מספר קורס: 42525(

סדרה חדשה! 31 | תרבויות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג



האתרים המקודשים ביותר בעולם
מרכז הסדרה: ד״ר אופיר יעקבסון, חוקר תרבויות, דתות ומיתוסים קדומים.

מפגש מרתק עם אתרים בהם הקדושה פורצת והופכת אותם למוקדים פולחניים, 
פוליטיים, חברתיים ותרבותיים. לאורך הסדרה המרתקת הזו, נצא למסע אל האתרים 

המקודשים המרכזיים ביותר ברחבי העולם. נשמע על חשיבותם ועל תהליך התקדשותם. 
האתרים הללו מתקשרים לדתות ולאמונות שונות, וכך נחשף לקווי דמיון ושוני בין 

התרבויות והאמונות השונות. 
נושאי ההרצאות:

מקורותיה של הקדושה
נצא למסע מקיף בחומר וברוח, שישתרע על פני הגלובוס
ובנפש האדם. במהלך המסע נתוודע אל הצורך האנושי 

במוקד מקודש, נכיר את תהליך התקדשותו של המקדש 
ונדבר על ההפרדה שבין קודש לבין חול. 

מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.
מכה: מפולחן אלילים למונותיאיזם

כיצד הפך אתר פולחן אלילי קדום למקום הקדוש 
ביותר לאסלאם? שינויים רבים התחוללו במכה לאורך 

הדורות, אך הקדושה תמיד נותרה על כנה. נשמע על 
גלגולי הקדושה והשפעתם על המרחב הסובב.

מרצה: ד״ר מנחם מרחבי.
סנטיאגו: אתר של רבבות צליינים

סנטיאגו דה-קומפוסטלה היא אחוזת הקבר של 
סנטיאגו ״מתהמורוס״- ״קוטל המורים״. מה גרם 

לאתר שולי להפוך למקום השלישי בקדושתו בנצרות 
הקתולית, המושך עד היום רבבות צליינים?

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.
בורמה: מקדשים וסטופות בממלכת פאגאן

ממלכת פאגאן שבמרכז בורמה קיבלה את הבודהיזם 
שנדד אליה ויצרה אתר ענק של אלפי מקדשים וסטופות 
שנבנו עד המאה ה-13. נצא לשוטט בין שרידי המבנים, 

להתרשם מהאתר הבודהיסטי ולהבין את קדושתו.
מרצה: איילת אידלברג.

״על החיים ועל המוות״: נהר הגנגס הקדוש בהודו
נהר הגנגס הוא התגלמות של האלה גנגא, והוא הנהר 

הקדוש ביותר להינדואים. מהי חשיבותו הן ברמה הדתית
והן ברמה הקיומית? כיצד הוא נשזר בהיסטוריה 

הקדומה של הודו? ואיך במקום חשוב כזה שוכנים 
ניגודים אדירים של קדושה וחולין? 

מרצה: מורן קושניר.

״טבור העולם״: מפגש עם קדושת ירושלים
ירושלים מהווה את אחד האתרים המקודשים ביותר 

בעולם המערבי. נסקור את תהליך התקדשותה של 
העיר לאורך ההיסטוריה, את נקודות המפנה ואת אתרי 

הקדושה המרכזיים.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

דלפי: משכן אל השמש
ההיסטוריה היוונית קידשה את דלפי כמשכן אל השמש 
אפולו, למרגלות הר פארנאסוס, שהוא גם משכן המוזות. 

מה מסתתר מאחורי אתר שמשך רבבות כדי לשמוע 
לעצתה של ״פיטיה מגלה העתידות״? 

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.
צ׳יצ׳ן איצ׳ה: פלא עולם

נצא למסע וירטואלי באחד מאתרי המאיה המרתקים 
ביותר, שזכה להימנות כאחד משבעת פלאי העולם 

המודרני. נכיר קצת מהאתר המקודש, את תרבותם של בני 
המאיה, את הישגיהם המרשימים ואת אמונתם.

מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

זמן אשכול גלילות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,17.12.18 ,26.11.18 ,19.11.18 ,5.11.18

4.2.19 ,21.1.19 ,7.1.19 ,31.12.18
)מספר קורס: 42526(

מרכז
הסדרה:

ד״ר אופיר 
יעקבסון

32 | תרבויות תרבות



מסעות של ספק ואמונה
מחשבות חדשות על שאלות היסוד של התרבות היהודית

 מרצה: דב אלבוים.    
מסעו האישי, הרוחני והמחקרי של דב אלבוים לאורך שנים ארוכות במקורות היהדות, מאפשר 

לו גישה רעננה וחדשנית לתרבות היהודית על חלקיה וגווניה השונים. גישה זו באה ליד ביטוי 
בהרצאותיו הפורשות מקורות רעננים ובלתי מוכרים, יחד עם כיווני מחשבה ורגש מקוריים על 

השאלות הגדולות ביותר של הזהות היהודית והישראלית. בסדרת הרצאות זו יעסוק אלבוים 
בשאלות יסודיות ממקורות המחשבה והמיסטיקה של היהדות, שיש בהן עניין רב לכל אדם 

בחברה הישראלית, דתיים וחילונים כאחד. נושאים עקרוניים כגון: ״בריאה״, ״חטא״, ״זוגיות״, 
״מיניות״, ״אמונה״, ״בחירה״, ״התגלות״, ״גאולה״ ועוד, ייבחנו מחדש לאור מסורות לא 

מוכרות בתרבות היהודית ויזכו לניתוח מעמיק וחדשני.
נושאי ההרצאות:

 בריאה ואבולוציה: סתירה או השלמה הכרחית
האם סיפור הבריאה בשישה ימים המופיע בספר 

בראשית סותר את תורת האבולוציה? האם סיפור גן עדן 
הוא אירוע של כישלון? מדוע לא נענש קין על רצח הבל? 

במפגש נקרא מחדש את סיפור הבריאה של התנ״ך על פי 
הרב קוק ודרווין.

 אדם בצלם אלוהים: אלוהים בצלם אדם?
מה משמעות ההשוואה שעושה המקרא והספרות 

היהודית לדורותיה בין אלוהים לאדם? נבחן גם את 
ההיפוך שמתרחש בספרות המיסטית היהודית ובה 

אלוהים הופך לצלם אדם.
 סוד הנשיקה: המסע אל אחדות הניגודים

זכר ונקבה, זוגיות, מגדר ומיניות בספרות היהודית 
מהמקרא ועד לקבלה. כיצד משתנה ההירארכייה בין 

המינים בספרות היהודית לדורותיה? ואיך זה משנה את 
תפיסת האהבה?

 האש וההר: חופש, חיפוש והתהוות
מעמד הר סיני איננו רק אירוע בודד, אלא שרשרת 

התגלויות שמתרחשות ברצף. ננסה להבין מהו הבריח 
התיכון העובר בכל אחת מהתגלויות סיני והמשמעות 

המיוחדת של כל אחד מהן.
הסיפור של הלוח: מאחורי הקלעים של

 לוח השנה העברי
כיצד סיפר המקרא את סיפורו של העם היהודי 

באמצעות לוח השנה, וכיצד סיפור זה משתנה בתרבות 

זמן אשכול גלילות

מרצה: 33 | זהות יהודית ישראלית
דב אלבוים

הקורס כולל שישה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 19:00-20:30 ב”זמן אשכול”
סינמה סיטי- צומת גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,18.12.18 ,27.11.18 ,6.11.18

12.2.19 ,22.1.19 ,8.1.19
)מספר קורס: 42527(

מדעי
הרוח

 בכל הקורסים
 כרטיס מתנה

לסרט!
 לפי בחירתך,

לנרשמים
*הכרטיס תקף בבתי הקולנוע 

בסינמה סיטי בימים א׳-ה׳.

במשנה והתלמוד? מה הסיפור שניסתה הציונות לספר 
בעזרת הלוח? הרצאה על הפוליטיקה, התיאולוגיה 

 והספרות שמאחורי ההחלטות ששינו את הלוח העברי.

 "עם בחירה": גזענות או יעוד? 
מה משמעות הביטויים ״עם קדוש״, ״עם סגולה״, ו״עם 
נבחר״? האם תתכן תפיסה של בחירה ללא גזענות? מהן 
המחלוקות השונות בתרבות היהודית בנוגע לשאלה זו?



המהפכות ששינו את
ההיסטוריה האנושית

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס, היסטוריון.
מעטים האירועים בהיסטוריה, שהשפיעו על החברה האנושית, על המוסדות הפוליטיים
ועל המבנה החברתי. השנה חשוב לזכור את המהפכות הגדולות בהיסטוריה האנושית: 

המהפכה הלותרנית )1517(, המהפכה הבולשביקית )1917( והמהפכה הדיגיטלית )2007(. 
בסדרת הרצאות חדשנית זו, ננסה להכיר, להבין ולנתח מזווית ראייה קצת אחרת,

כמה מן המהפכות שהיוו ציון דרך במהלך ההיסטוריה האנושית.
נושאי ההרצאות:

המהפכה הגדולה ברומא: הדרך לרפובליקה
בשנת 509 לפני הספירה גרשו תושבי רומא את המלך 

והכריזו על רפובליקה. מה הניע את המהפכה הפוליטית? 
איך התעורר מרד ההמונים שהביא לשינוי שיטת השלטון?

ומה משמעות השינוי?

 הכומר שמאחורי המהפכה הלותרנית 
איך מסע גיוס כספים לבניית כנסייה מפוארת, הביא 
כומר מאמין לצאת נגד רצונו של האפיפיור? איך קרה 

שמהפכה רעיונית שהכירה בזכות להתנגד לעריצות 
השלטונית של המלך ושל הכנסייה, פתחה את הדרך אל 

המחשבה הליברלית?

איך נולדה המהפכה הצרפתית
עקרון ריבונות העם, עקרון חירות הפרט והשוויון בפני 

החוק. אלה היו שלוש הסיבות שהניעו המון מוסת 
בצרפת לכבוש את הבסטיליה. ומדוע אחרי פחות מעשר 
שנים הפוליטיקה השתלטה שוב על צרפת והפעם תחת 

שלטון נפוליאון, דה-גול ומיטראן?

מהפכות ״אביב העמים״ 
המהפכה התעשייתית של סוף המאה ה-18, הפכה 
את הפרולטריון לכוח פוליטי שנוצל במאבקם של 

האינטלקטואלים הליברלים. מדוע המהפכות הללו 
הנחילו אכזבה לפועלים? ומה קורה עם הרעיון הלאומי 

באיחוד האירופי כיום?

סופה של המהפכה הבולשביקית
איך נולדו המרקסיזם ותורת המהפכה הפרולטרית? 

מה בישרה מהפכת 1905 ברוסיה? מדוע פרצה מהפכת 
פברואר 1917? איך השתלט הסובייט הבולשביקי 
בהנהגת לנין על השלטון? ומדוע אחרי 70 שנה של 

שלטון, הגיע הסוף לעידן הקומוניסטי?

תעלומת המהפכה האיראנית
איך קרה שניסיון להנהיג משטר של מודרניזציה חילונית, 
גרם למהפכה שהעלתה משטר תיאוקראטי אסלאמי? מה 

גרם לתסכול שהוציא את ההמונים לרחובות בדרישה 
לשינוי ב-1977? ומהן הסיבות לכישלון המרד והמשך 

תהליך המהפכה האסלאמית?

היש עתיד למהפכות ״האביב הערבי״?
האם יש למהפכות ה״אביב הערבי״ עתיד, או שהן מובילות 

לחורף? כך התהוו דפוסי המהפכה בעידן האינטרנט, תוך 
שמירה על התבנית הקבועה של תהליך ״מהפכני״. הדומינו: 

תוניס- מצרים- תימן- לוב- סוריה- תימן- בחריין.
ומה קורה בסוריה ובעיראק? המזרח התיכון בעין הסערה 

של כתיבת היסטוריה בת זמננו.

המהפכה הדיגיטלית שהביאה את העתיד
בעידן ה-IT בשנות ה-90׳ של המאה הקודמת נולד 

האינטרנט. החלה מהפכת ה״מידענות״: המעבר מכלכלה 
מבוססת על חומר אל כלכלה המבוססת על ידע. ב-2007 

סטיב ג׳ובס הציג את ה-iPhone. בדור אחד בלבד, כל 
חיינו השתנו- ולאיזה כיוון?

זמן אשכול גלילות

34 | היסטוריה

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון. 

מועדי המפגשים:
 ,17.12.18 ,26.11.18 ,19.11.18 ,5.11.18

11.2.19 ,4.2.19 ,14.1.19 ,31.12.18
)מספר קורס: 42528(

מדעי
הרוח

מרצה: 
ד״ר גוסטב 

מייסלס



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

35 | תנ״ך

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

בסינמה סיטי גלילות, רמת השרון.   

מועדי המפגשים:
 ,12.12.18 ,28.11.18 ,21.11.18 ,7.11.18

6.2.19 ,23.1.19 ,9.1.19 ,26.12.18
)מספר קורס: 42529(

מדעי
הרוח

מרצה: 
יוסי נינוה

אוהבים לשיר?
30% הנחה

ברישום למועדון הזמר של ״זמן אשכול״
לנרשמים לקורס אחד או יותר בסמסטר א׳

פרטים בעמוד 13 בחוברת זו



חזית המדע בחקר המוח
 מרכז הסדרה: ד״ר רביד דורון, ביה״ס למדעי ההתנהגות,

האקדמית ת״א יפו והמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.
מהי אהבה והאם יש לה הסבר מוחי? מהו הפחד ולשם מה הוא קיים? האם קנביס טוב

או רע? מה חדש בתחום הגנטיקה? וכיצד התפתח מוחנו להיות כה יעיל? מסע מופלא אל תוך 
האיבר המעניין ביותר- המוח.

נושאי ההרצאות:
פחד ואומץ במוח האנושי

מהו פחד בראי מדעי המוח? כיצד הוא נוצר ופועל 
בתוכנו? מדוע כה חשוב להתמודד עמו? היכן שוכנת 
התעוזה בתוכנו? האם וכיצד ניתן ללמד להתגבר על 

פחדים?
מרצה: ד״ר קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח. 

DNA שימושים אפשריים ב
לאחרונה חלה התפתחות המאפשרת לחוקרים לדעת 

יותר על DNA ולנצל ידע זה כדי לפתח תרופות חדשות, 
שיתנו פתרון למחלות תורשתיות הפוגעות במוח 

ובמערכת העצבים.
מרצה: ד״ר רעות מטר, מנהלת מעבדה לאבחון טרום 

השרשתי במכון הגנטי ע״ש רפאל רקנאטי,
מרכז רפואי רבין.

הנדסה גנטית למוח
פריצות דרך טכנולוגיות חדשות הובילו החוקרים 

ליכולות מהפכניות. בין הפיתוחים ניתן למצוא את 
טכנולוגית ה״קריספר״, המאפשרת הנדסה גנטית 

ספציפית לכל תא בגוף ולתאים במוח בפרט.  
מרצה: ניסים פרץ, ביה״ס סגול למדעי המוח, 

אוניברסיטת ת״א.
המדע של האהבה והזוגיות

מה זו אהבה? מהם המנגנונים במוחנו המייצרים אותה?
מה משפיע על היכולת שלנו לאהוב ולהיקשר? מהם 

הסוגים השונים של האהבה? 
מרצה: ד״ר ליאת יקיר, מתמחה בגנטיקה מולקולרית, 

בוגרת מכון ויצמן למדע.

האבולוציה של המוח האנושי 
בזכות הרעיון המהפכני של דארווין, אנו יכולים ללמוד 
על התפתחות המוח האנושי. מחקרים גילו מתי והיכן 

התפתחה יכולתו של האדם המודרני לשפה מדוברת.
מרצה: ד״ר אסף מרום, המחלקה לאנטומיה, 

אוניברסיטת תל אביב.  

הדמיון והשוני במוחם של נשים וגברים
כיצד מושפע המוח ממינו של אדם? כיצד משפיעים הורמוני 

המין על ההתנהגות? האם ישנה שכיחות שונה בין גברים 
ונשים כשמדובר במחלות של מערכת העצבים?

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

השפעת הסמים על תפקוד המוח
מה המשותף והשונה בין הסמים השונים? מה דומה ושונה 

בין הסמים השונים והשפעתם על אזורי התגמול המוחי? 
איך משפיעים על המוח קוקאין, מריחואנה, אקסטזי 

והרואין בגיל ההתבגרות?
מרצה: ד״ר רביד דורון, ביה״ס למדעי ההתנהגות, 

האקדמית ת״א יפו. 

הכול על הדיכאון
האם אנחנו באמת מדוכאים יותר מבעבר? מה קורה במוחו 

של אדם שנמצא בדיכאון? ואיך זה שונה ממוח ״בריא״? 
מהם התהליכים הביולוגיים הקורים בדיכאון? ומהן דרכי 

הטיפול העדכניות בו?
מרצה: ד״ר ענת לן, אוניברסיטת בן גוריון.

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:
 ,16.12.18 ,2.12.18 ,18.11.18 ,4.11.18

10.2.19 ,27.1.19 ,13.1.19 ,30.12.18
)מספר קורס: 42530(

מדע
מרכז 

 הסדרה:
ד״ר רביד 

דורון
סדרה חדשה! 36 | חקר המוח



פריצות דרך וגילויים חדשים
בחקר היקום

מרצה: אילן מנוליס, אסטרונום. מנהל את מצפה הכוכבים של מכון ויצמן למדע.
אחד מתחומי המדע הדינמיים ביותר, אשר מתעדכנים חדשות לבקרים, הינו מדע האסטרופיזיקה. 

אנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכה דרמטית בשיטות המחקר. המהפכה התאפשרה בזכות 
שיגור טלסקופים לחלל והקמת מצפי כוכבים עם טלסקופים ענקיים. כל אלו פתחו צוהר חדש 

לתהליכים שלא היו ידועים קודם לכן. הקורס אינו מצריך ידע מוקדם בנושא.

נושאי ההרצאות:
כששני כוכבי ניטרונים נפגשים

בסוף שנת 2017 התפרסם הגילוי בדבר שני כוכבי 
ניטרונים שהתמזגו. לגילוי חשוב זה יש השלכות 

דרמטיות על היבטים פיזיקליים רבים בתחום 
האסטרופיזיקה. בהרצאה זו נתוודע לאחת התגליות 

החשובות של השנים האחרונות.

ומה אם כדור הארץ היה שטוח?
לאורך כל ההיסטוריה היו תפיסות שגויות, חלק בלתי 
נפרד מן הידע האסטרונומי. מה הן התפיסות השגויות 

באסטרונומיה אותן אנו נושאים עמנו כיום?
מהי האמת המסתתרת מאחורי התפיסות הללו?

וכיצד ניתן להתמודד איתן?

אסטרואידים: לא סתם גושי סלע בחלל
מהם האסטרואידים? היכן הם נמצאים במערכת 

השמש? ממה הם עשויים? מה למדנו בשנים האחרונות 
לגביהם שלא ידענו? והאם יוכלו אי-פעם לשמש אותנו 

לכריית מחצבים?

השמש: כוכב הבית שלנו
מהם התהליכים המתרחשים בקרבה ועל פניה של 
השמש? מהן התופעות המחזוריות האופייניות לה? 

ובעיקר- מהם יחסי הגומלין בין השמש לכדור הארץ 
והשפעתה על התנאים על פניו?

היום הארוך והקצר בשנה ומה שביניהם
סיפור תנועותיו של כדור הארץ סביב צירו וסביב 

השמש, רווי באי הבנות וחצאי אמיתות. מהם הנושאים 
הקשורים לחיי היום-יום שלנו ולמרות זאת בלתי מושגים?

ומהן ההשלכות שלהם עלינו?

מצפי כוכבים ומצפים רובוטיים
כיצד נוצר הטלסקופ? מי עשה בו שימוש ראשון למטרות 

אסטרונומיות? מה באמת הוא מבצע? מהם מצפי הכוכבים 
הגדולים בעולם ומדוע בונים עוד ועוד מצפים חדשים 

שבהם קוטר מראת הטלסקופ גדל והולך? האם כל 
הטלסקופים צופים באורכי גל של אור נראה?

הירח של כדור הארץ
הגוף השמימי הקרוב ביותר לכדור הארץ, הוא ירחנו 

הטבעי. בהרצאה מפתיעה זו נגלה פרטים חדשים לגבי 
הירח, נכיר את הנתונים הפיזיקליים שלו כגוף בחלל, 

נבחן השערות לגבי דרך היווצרותו ונסביר מהי השפעתו 
המתמשכת על כדור הארץ.

כוכבי הלכת צדק ושבתאי
כוכב הלכת צדק הוא הגדול מבין ענקי הגז במערכת 

השמש. עם למעלה מ- 60 ירחים, אטמוספירה סוערת, 
וסופת הוריקן הגדולה פי שניים מקוטרו של כדור הארץ 

משתוללת על פניו. שבתאי משך את תשומת לבנו מאז 
צפה בו לראשונה גלילאו גליליי. נסקור את מבנהו, ונעשה 

היכרות עם הטבעות המקיפות אותו.

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:
,19.12.18 ,28.11.18 ,14.11.18 ,31.10.18

13.2.19 ,30.1.19 ,16.1.19 ,2.1.19
)מספר קורס: 42531(

מדע
 מרצה:
אילן

מנוליס
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 חידושי הרפואה בעידן הגנומי
העתיד כבר כאן!

 מרצה: ד״ר עמוס סימון, מרצה וחוקר בכיר במרכז לחקר הסרטן ובמכון ההמטולוגי,
המרכז הרפואי ע״ש שיבא, תל השומר.

המונח ״רפואה מותאמת אישית״ הופך מחזון למציאות. היכולת להתאים טיפול או תרופה 
למטופל על פי המאפיינים הגנטיים והביולוגיים הייחודיים, שלו ושל מחלתו, זוהי הרפואה 

המודרנית הנתפרת למידות החולה. החידושים האחרונים מאפשרים תיקון גנים במחלות 
תורשתיות, שיקום מערכת החיסון בסרטן, הארכת תוחלת החיים, ומונעים הופעת מחלות 

זיהומיות, מחלות לב וכלי דם ושורת מחלות המסכנות את חיינו. 
נושאי ההרצאות:
סודה של הרפואה הגנומית 

מהי רפואה גנומית? האם היא תייתר בדיקות שאנו 
עושים? האם זוהי הרפואה המותאמת אישית לכל חולה 
ולא רק למחלתו? האם נוכל להיות הרופאים של עצמנו 

ושל ילדינו?   
תרופות ביולוגיות חכמות

האם תרופות ביולוגיות המבוססות על גנום האדם, 
יכולות להפוך מחלות חשוכות מרפא כסרטן, למחלות 
כרוניות? מהו הקשר בין פיצוח הגנום האנושי והאישי, 

לפיתוח תרופות המותאמות אישית לחולה? מהן 
התרופות הביולוגיות החכמות שכבר נמצאות בשימוש?

ריפוי גני וגנומי
באמצעות גילוי מוטציות גנטיות, ניתן כיום להחליף גן 

פגום בגן תקין. כיצד עושים זאת במעבדה?
כיצד משגרים גן חדש לתא מסוים בגוף? האם אפשר 
לתקן גן לפני התפתחות העובר? באילו מקרים מותר 

להתיר זאת מבחינה אתית? 
מהפכת האימונותרפיה 

האם התגלתה ״התרופה לסרטן״ שתהיה יעילה למאות 
מחלות הסרטן הקיימות? מה זו אימונו-תרפיה וכיצד 
מופעלת מערכת החיסון הרדומה בדרך כלל במחלות 

אלו? מהם השימושים של אימונותרפיה במחלות אחרות?
הנדסה גנטית לשיפור מערכת החיסון

כיצד מהנדסים את תאי מערכת החיסון לשיפור 
תפקודם? באילו מחלות כבר נעשה שימוש בטכנולוגיה 

זו? לאילו מחלות ניתן יהיה להרחיב את השימוש 
בטכנולוגיה זו?

ריפוי בתאי גזע
המחסור החמור בזמינות איברים להשתלה הביא 

להתפתחות מחקר תאי הגזע. האם אפשר ליצור בנק איברים
עבור כל אחד מאיתנו? האם ניתן להעניק חיי נצח לרקמות 
שלנו? ומהן הבעיות האתיות הנובעות מהשימוש בתאי גזע 

למחקר ולמטרות רפואיות?
ננו-רפואה: העתיד כבר כאן

הננו-רפואה מאפשרת כיום להחליף צינתור לב בצינתור 
וירטואלי וקולונוסקופיה פולשנית בבליעת קפסולה 
המכילה מצלמת וידאו זעירה. האם הרפואה תוכל 

להשתמש במכונות שינועו בזרם הדם ויחזקו את מערכת 
החיסון או יתקנו תאים וגנים פגומים?

האם נוכל להישאר צעירים לנצח?
מה משקלן של התורשה )גנטיקה( והסביבה )אפיגנטיקה( 

בהארכת תוחלת החיים שלנו? אלו הם הגנים ״מאריכי 
החיים״ ומהי דרך פעולתם? האם ניתן יהיה בעתיד 

להשתמש בטכנולוגיות להפעיל גנים רדומים או להכניס 
גנים חדשים לצורך הארכה נוספת בתוחלת החיים?

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:
,12.12.18 ,28.11.18 ,21.11.18 ,7.11.18

6.2.19 ,23.1.19 ,9.1.19 ,26.12.18
)מספר קורס: 42532(

מדע
 מרצה:

 ד״ר עמוס
סימון
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ד״ר אופיר יעקבסון, חוקר תרבויות, דתות ומיתוסים קדומים, מרצה ומדריך בארץ ובעולם, ייקח אותנו למסע 
בקולומביה, להיכרות עם פני השטח המגוונים והאוכלוסייה שהיא תערובת אירופאית ילידית ואפריקאית.

נספר קצת מתולדותיה של המדינה מהעבר הפרה קולומביאני, דרך הכיבוש הספרדי ומלחמת העצמאות,
וכמובן השתלטות קרטלי הסמים, ונבין איך במדינה עם האנשים הכי מסבירי פנים באמריקה הלטינית,

מידי פעם האלימות משתלטת ומפרה את השקט במרחב.
ילוו את המסע דניאל קאסערס ולהקתו בשירים פופולאריים ממיטב הרפרטואר הקולומביאני-

״מוליינדו קפה״, ״קולומביה ארץ אהובה״ ועוד. 
האנסמבל: 

דניאל קאסערס- שירה, גיטרה. 
עידן שיר- בס.

תום זילברשטיין- קלידים. 
איתי משורר- תופי קונגס. 

הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים
של המטבח הקולומביאני.

לטעום מכל הטוב שבעולם

רוסיה: 50 גוונים של אופל

״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.

נינו אבסדזה, מרצה בכירה ופרשנית לענייני רוסיה, חברת כנסת לשעבר, תיקח אותנו למסע מצולם ברוסיה הגדולה, 
על כוחה וחולשותיה, לתרבות, לשירה ולטבע המדהים, לסיפורן של הנשים- היהלום שבכתר הרוסי.

נבקר בסנט פטרסבורג הבירה ההיסטורית ומוסקבה הבירה הנוכחית, עם ה״בישולים״ הפוליטיים בקרמלין.
נבין איך רוסיה מחזירה לעצמה את המעמד של מעצמה עולמית ואף מתיימרת לעשות סדר במזרח התיכון. 

ילווה את המסע אנסמבל ״מאסטרו״ בשירים רוסיים אהובים ופופולאריים. 
אנסמבל  ״מאסטרו״:

אנטולי ליין- שירה. 
טניה שויחט- שירה. 

גארי לובארוב- ניהול מוסיקלי, אקורדיון כפתורים. 
יוליה בלגליי- כינור. 

סרגיי צ׳רקשין-תופים. 

הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים
של המטבח הרוסי.

זמן אשכול גלילות

39 | מופעים

קולומביה: בין עדינות לאלימות

האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום שלישי ה- 5.2.19 בשעה 20:00

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.  
)מספר אירוע: 42541(

האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום שלישי ה- 11.12.18 בשעה 20:00

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.  
)מספר אירוע: 42540(



זמן אשכול גלילות

40 | אירועים מיוחדים בזמן אשכול

שישי בכיףשישי בכיף
אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו 
לגלות את סודות החשיבה החיובית ולקבל מגוון רעיונות 

שיהפכו את חייכם לקלים ומהנים הרבה יותר.
נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.

ולמנה העיקרית - מפגש מרתק עם המומחית מספר אחת 
בישראל ללימוד מעשי של שיטת החשיבה החיובית.

האירוע יתקיים ביום שישי 30.11.18
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
)מספר אירוע: 42542(

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 21.12.18
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
)מספר אירוע: 42543(

FLY UP - צוחקים
חשיבה חיובית

עם שירלי נס-ברלין, מרצה ומפתחת שיטה 
ייחודית של חשיבה חיובית מעשית מזה 20 

שנה. מחברת של שבעה ספרים בתחום.
שירלי מרצה כבר 20 שנה ומגלה לקהל ברחבי הארץ את 

נפלאות החשיבה החיובית המעשית.

במופע החדש - FLY UP, חושפת אותנו שירלי נס-ברלין 
בהומור רב, בשובבות ובקלילות לניסיונה העשיר במפגש 

האינסופי שהיא חווה יום-יום עם חושבים שלילי וחושבים 
חיובי בפוטנציה. 

בנסיעה בכביש, בתור בקופ״ח או בבנק, בקבוצת הוואטסאפ 
של ההורים, בימי עיון מהעבודה... שירלי מצביעה על 

החשיבה השלילית הזורמת בעורקי כולנו, ועל האפשרות 
המופלאה לשנותה לחשיבה חיובית, לשמח את ליבנו ולחיות 

הרבה, הרבה, הרבה יותר טוב.

את ההוכחות ל״כמה קלים יותר החיים יכולים להיות״ 
שירלי מציגה בהומור קורץ מול פני הנוכחים, המעניקות 
לקהל תובנות מקוריות, כלים מיידיים ליישום וחיוך על 

השפתיים, גם למחרת כשהוא יושב בתור בבנק...

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

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית - מסע מרתק, מחכים ומצחיק בשדה האינסופי 

של הגוף והנפש, עם תומש )תומר שרון( ומעיין בשן.

ניתוח גוף פתוח
עם מעיין בשן, מומחית ופרשנית לשפת הגוף

והשחקן תומש )תומר שרון(. 
הגוף שלנו מדבר בלי סוף. יותר מ-90% מהמסרים שלנו

אינם מילוליים. איך מפענחים את השפה הזאת? איך מקשיבים
לה ומדברים אותה טוב יותר בין חברים? בזוגיות? בעסקים?

הרצאה ומופע אלתורים ייחודי, שלוקח את המשתתפים בו
למסע מרתק, מחכים ומצחיק עד דמעות, המלמד אותנו

קרוא וכתוב אוניברסאלי, שישנה לעד את אופן ההסתכלות
שלנו על אנשים וילמד אותנו כיצד לקלוט מסרים סמויים.
90 דקות של צחוק, אינסוף דמויות, דוגמאות ואילתורים. 

המופע מועבר על ידי תומש )תומר שרון(, שחקן וקומיקאי
בחסד, שזכור גם מימי ״פלטפוס״ ו-״של מי השורה הזו״.
יוצר כותב ושר. שחקן הבית בתיאטרון הלאומי הבימה. 

מעיין בשן, מומחית ופרשנית לשפת הגוף. עוסקת בתחום זה
יותר מ-15 שנים, מנתחת כדרך קבע פוליטיקאים וידוענים

בערוצי התקשורת השונים. 
יחד הם לוקחים את הקהל למסע מרתק, מחכים ומצחיק

בשדה האינסופי של הגוף והנפש. 

 מרצה:
 שירלי

נס-ברלין

 מרצה:
מעיין בשן

שחקן:
תומר שרון

״מופע שהוא חוויה יוצאת דופן בעוצמתו ובעומקו״ 
״מעניין, זורם, מצחיק ואינטליגנטי״

״מפגש מרתק ומלא תובנות לחיים שאסור להחמיץ״ 
״אחרי מפגש כזה נושמים יותר טוב ויודעים איך נכון 

להביט על החיים״



זמן אשכול גלילות
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שישי ישראלי 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 נוסטלגי, מרגש, מרתק,

ומלא הומור, המביא אלינו את סיפורה של להקת 
הבידור הגדולה של ישראל, זוכי פרס ישראל.

״על עברית וגששית״
סיפורה של שלישיית הגשש החיוור

אלון גור אריה, מרצה בכיר, חוקר הומור וקומדיה, 
תסריטאי ובמאי, במפגש סוחף ומלא הומור 

שיוקדש לתולדות השלישייה שהפכה לאגדה: 
שייקה לוי, גברי בנאי וישראל פוליאקוב )פולי(.

הם נפגשו בלהקת התרנגולים ויחד עם שייקה אופיר
יצרו את תכניתם הראשונה. מאז, במשך ארבעה 

עשורים, שיתפו פעולה עם יוסי בנאי, ניסים אלוני, 
דני רווה, אפרים קישון ואסי דיין, כשהם משנים 

את עולם התרבות הישראלי.
במהלך המפגש, נחשף לסיפורים מאחורי המערכונים,

השירים והסרטים הגדולים, שהפכו לחלק מאיתנו, 
מ״המכונית המגויסת״ ל״קרקר נגד קרקר״.

מי היו האנשים האמיתיים מאחורי הדמויות?
כיצד הפך הסרט ״גבעת חלפון אינה עונה״ לנצפה 

ביותר בהיסטוריה של הקולנוע הישראלי
והאם דייג אוהב דגים?

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 11.1.19
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
)מספר אירוע: 42543(

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 15.2.19
בין השעות 10:00-12:15 ב”זמן אשכול” 

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
)מספר אירוע: 42544(

 מרצה:
אלון

גור אריה

״מפגש נוסטלגי ומרגש, שמחזיר את הצופים בו
לימים אליהם כולנו מתגעגעים״.

״תרבות ישראלית במיטבה״.

״הרצאה מרתקת ומלאת תובנות לחיים
שאסור להחמיץ״

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

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית - מפגש מרתק, משעשע ומהנה,

בו נפגוש ונכיר את מהות החכמה. חוויה ייחודית, 
שנונה ואינטלקטואלית עם ד"ר חיים שפירא,

מחבר רבי המכר "על הדברים החשובים באמת",
"אינסוף - המסע שאינו נגמר", "שיחות על תורת 

המשחקים" ו"קהלת - הפילוסוף המקראי".

חכמה מהי?
עם ד"ר חיים שפירא

בהרצאה ייחודית ושנונה זו, יביא אלינו ד"ר חיים שפירא
שבעה עקרונות עפ"י פילוסופיית החיים של פו הדוב 

העוסקת בשאלה זו.
נעסוק בחשיבות הגישה האופטימית לחיים,

על האומץ להיות מי שאתה, על טוב לב וחוכמה,
על הומור כנשק יום הדין בשדה הקרב של היום יום

ועל רגעי האושר והדרך לאסוף אותם לאלבום 
הזיכרונות. נמצא את השונה והדומה בין פילוסופיית

החיים של פו הדוב לבין פילוסופיות מן המזרח
ומן המערב. 

ד"ר חיים שפירא זכה בתואר המרצה המבוקש 
בישראל. הוא מציג הרצאות מרתקות ושנונות, 

המשלבות ידע נרחב, מקצועיות, הומור וחן.

מרצה:
ד״ר חיים 

שפירא



יצירות מופת מתקופת הרנסנס:
דיאלוג עכשווי

מרצה: אור-לי אלדובי, )M.A( חוקרת, מרצה בכירה בנושאי אמנות ותרבות.
האמנות, גם המודרנית, מנהלת דיאלוג מתמיד עם עברה. במיוחד עם יצירות המופת שלה.

מדוע המונה ליזה הוא הציור המפורסם בהיסטוריה? למה יצירות מסוימות של מיכלאנג׳לו גרמו 
להתקפי זעם וטירוף? מהם הגורמים החוברים ביצירה אחת, שהופכים את היצירה לפלא על זמני, 

נצחי ומאתגר אמנים גם בימינו?
נושאי ההרצאות:
ליאונרדו: מוינצ׳י לכריסטיס

״מעולם לא היה הטבע נדיב עם בן אנוש כפי שהיה 
עם ליאונרדו״, כך כתב עליו בן התקופה. חיים מלאי 

תהפוכות, סודות ונדודים היו מנת חלקו של ליאונרדו. 
על הגילויים האחרונים בסיפור חיוכה של המונה ליזה.

רפאל: מחכמי אתונה לסידני שרמן
רפאל נחשב למייצג המושלם של תקופת הרנסנס בשיאו.

ציורי הפרסקו הם גולת הכותרת של מימוש עקרונות 
הרנסנס בשיאו. הם מגלמים את יישוב הניגודים 

וההשלמה בין הנצרות לתרבויות יוון ורומא הקלאסיות.
הירונימוס בוש: מ״גן התענוגות הארציים״

ללהקת ״סגול כהה״
איזו ספרות קוראים בגן עדן, המושלם שבכל העולמות? 

מה היה גורלנו אלמלא גורשנו מגן העדן? גן התענוגות 
הארציים, יצירה מלאת חידות ומסתורין שנוצרה ע״י 

האמן ההולנדי הירונימוס בוש, השפיעה על אמנים רבים.
פיטר ברויגל והאמנות העכשווית

ג׳ף קונס, שרה לוקס, ניקול אייזנמן- כולם אמנים 
עכשווים, מתייחסים ליצירתו של ברוייגל. ריאליסטי 

ופנטסטי, אכזריות הטבע, עולם מוזר וגרוטסקי וביקורת 
שליטים נוקבת ואקטואלית. חמישה דורות רצופים של 

אמנים רבים, שכולם ממשיכיו של ברוייגל האב. 
ג׳וליו רומנו: מה שנראה ומה שלא

רק במאה ה-19 היה עולם האמנות בשל לעסוק 

ביצירתו של ג׳וליו רומנו, תלמידו האהוב של רפאל,
אשר סייע לו רבות בעבודתו בוותיקן ובוילה פרנזינה.

הוא עבד אצל הדוכסים כצייר וארכיטקט ויצר יצירות 
מופת וירטואוזיות מלאות תעוזה ויופי.

טינטורטו בביאנלה של של ונציה
61 הציורים של טינטורטו המוצגים בגרנדה סקולה דה סן 

רוקו, מלמדות על יכולתו יוצאת הדופן. מספרים שביקש 
לאחד ביצירתו את יכולת הרישום של מיכלאנג׳לו ואת 

כישורי הצביעה של טיציאן. יצירותיו הן חד פעמיות 
בגודלן ועוצמתן, רקע לעבודות אמנות עכשוויות.

מיאן ואן אייק והולביין לאיזה גנצקן: על האובייקט והמבט
איזה סודות מסתירה הבתולה של ואן אייק ומה 

מסתיר הצייר הגרמני הולביין, אשר עבד בעשור האחרון 
לחייו בחצרו של המלך הנרי השמיני? בתמונות רוויות 
סימבוליות ברורה ונסתרת, הם משקפים את האמנות 

הצפונית על מורכבויותיה הרבות. מהם הסודות 
המסתתרים ביצירות ומדוע?

מיכלאנג׳לו: סודו של הצמצום
יצירתו של מיכלאנג׳לו היא בת אלמוות ומזינה את 

האמנות ללא הרף. את הפייטה היפה פיסל מיכאלאנג׳לו 
בראשית הקריירה שלו. הוא חזר לנושא זה כמה פעמים 

בחייו. מהו סודו של הצמצום ואיפוק הרגש? ואיזה דיאלוג 
אין סופי מנהלת האמנות עם הנושא עד ימינו?

זמן אשכול כפר סבא

מרצה:42 | 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:
 ,26.12.18 ,12.12.18 ,14.11.18 ,7.11.18

13.2.19 ,6.2.19 ,23.1.19 ,9.1.19
)מספר קורס: 42301(

סדרה ייחודית של סיורים 
מודרכים לחובבי האמנות
ניתן למצוא בעמוד 101 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(

43 | קולנוע

זמן אשכול כפר סבא

הקורס יתקיים בימי חמישי
החל מהשעה 18:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,7.2.19 ,10.1.19 ,13.12.18 ,8.11.18

6.6.19 ,2.5.19 ,4.4.19 ,7.3.19
)מספר קורס: 42302(

״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



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:
באך: הקונצרטים לפסנתר ולתזמורת

בעיני רבים נחשב י.ס.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. 
פרדריק שופן: הרומנטיקן המוסיקלי

רבים ממלחיני הרומנטיקה מצאו עצמם מתמקדים 
בפן מצומצם ביותר של עולם היצירה. מאהלר וברוקנר 
התמקדו בסימפוניות, ואגנר בדרמה המוסיקאלית, הוגו 
וולף בשירים, ורדי באופרות. שופן בחר בפסנתר. במפגש 
זה נסקור כמה מיצירותיו המופלאות של המלחין הפולני. 

ורדי: סודו של הרקוויאם
״מנוחת עולם תן להם״ שרה המקהלה ביצירתו של ורדי
במלאת שנה למותו של המשורר האיטלקי אלסנדרו מנצוני.
נבחן את מסלולו המופלא של בן הפונדקאי העני לתהילה,
נבדוק כיצד הצליח המלחין האגנוסטי להביא את יכולותיו

האופראיות לשיא בכתיבת יצירה רבת רושם זו.
פליכס מנדלסון: ״מוצארט הגרמני״

פחות משני עשורים לאחר מותו של הגאון מזלצבורג, 
זכתה גרמניה להציג יוצר ומבצע בעל כישורים מזהירים 
כשלו. במפגש זה נבחן את הדואליות הצורנית המצויה 

ביצירותיו, בהן לא התכחש למסורות המוסיקאליות 
והתמקד גם במיניאטורות המוסיקאליות שהפכו לאחד 

מסמליה המובהקים של המאה ה-19.
מוצארט וסאליירי: היריבים

בשנת 1984 הפיק מילוש פורמן את ״אמדיאוס״. 
הנראטיב של הסרט הציג את אנטוניו סאליירי כיריבו 

המר של מוצארט. נבחן את האמיתות, חצאי האמיתות 
והעיוותים הבוטים שבסרט, ונכיר כמה מיצירותיו 

החשובות של המלחין האיטלקי.

שוברט: הסימפוניה הבלתי גמורה
במפגש זה נבחן מהו דינה של יצירה שלא הושלמה על ידי 
מחברה. האם ניתן לבצעה כאשר לא הגיעה לכדי השלמה? 

האם ניתן להשלימה לאחר מותו? שאלות אלה תעזורנה 
לנו לבחון יצירות בלתי גמורות בתחומי הקולנוע, הספרות, 

האדריכלות ו... המוסיקה. 
הסינים באים!!!

עד לפני כמה עשורים גדולי הפסנתרנים נקראו 
״רובינשטיין״, ״הורוביץ״, ו״ברנבוים״. כיום שמותיהם 

״פו טסונג״, ״יונדי לי״, ו״לאנג לאנג״. בעבר נקראו גדולי 
הכנרים ״יאשה חפץ״, ״דוד אויסטרך״, ״יהודי מנוחין״. 

כיום ישנן מידורי ושרה צ׳אנג.
פוצ׳יני: לה בוהם

זוהי אחת האופרות האהובות של ג׳יאקומו פוצ׳יני. 
רודולפו ומימי, שני צעירים המצויים בין יאוש לתקווה, 

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

זמן אשכול כפר סבא

44 | מוסיקה

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.18 ,28.11.18 ,21.11.18 ,7.11.18

6.2.19 ,23.1.19 ,9.1.19 ,26.12.18
)מספר קורס: 42303(

מרצה:אמנות
רועי עלוני



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

מרכז הסדרה: זיו אלכסנדרוני.
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:
אלברט איינשטיין : הגאון ששינה את הפיזיקה

האיש שהיה פקיד זוטר במשרד לרישום פטנטים בציריך, 
שינה את מדע הפיזיקה ובעצם את כול מה שאנחנו 

יודעים על היקום בו אנו חיים. בעיני רבים הוא נחשב 
לגאון הגדול ביותר שפעל במאה העשרים ואולי בתולדות 

האנושות כולה. 
מרצה: ד״ר אבשלום אליצור. 

סרט לצפייה: ״איינשטיין ואלינגטון״ 
צ׳רצ׳יל: הבריטי הגדול ביותר 

חייל, קצין, מצביא, מדינאי, סופר, היסטוריון, צייר 
וחתן פרס נובל. כל התארים הללו הוצמדו לסר ווינסטון 

ספנסר צ׳רצ׳יל.
 מרצה: קובי חוברה.

סרט לצפייה: ״הסערה המתפרצת״
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״

לאונרד ברנשטיין: לא רק מוסיקה 
100 שנה להולדתו של: הפסנתרן, המלחין, המנצח ואחד 
היהודים החשובים ביותר בתחום המוזיקה הקלאסית 

והפופולרית. ברנשטיין ביקר בארץ ותרם לפיתוח התרבות
והמוזיקה בישראל.

מרצה: אראלה קינן.  
סרט לצפייה: ״סיפור הפרברים״ 

סטיב ג׳ובס: האיש ששינה את חיינו 
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״
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: אור-לי אלדובי. 
סרט לצפייה: ״מודליאני״

תוכנית אפולו: 50 שנה לנחיתה על הירח
במלאת 50 שנה לנחיתה על הירח, נתבונן שוב בתוכנית 

אפולו המופלאה, וננסה לברר כיצד הצליחו אנשי החזון של 
נאס״א לשגר אדם לירח וגם להחזיר אותו לארץ.   

מרצה: רני אליאב.
סרט לצפייה: ״אפולו 13״ 

אליזבת השנייה: 65 שנות מלוכה!!!
אליזבת השנייה, שחגגה 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.  
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.

סרט לצפייה: ״המלכה״
הקורס כולל שמונה מפגשים בימי חמישי
בין השעות 10:30-14:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.18 ,29.11.18 ,22.11.18 ,8.11.18

31.1.19 ,17.1.19 ,3.1.19 ,20.12.18
)מספר קורס: 42304(

זמן אשכול כפר סבא

מרכז 45 | ביוגרפיות קולנועיותאמנות
הסדרה:

 זיו 
אלכסנדרוני



עתיד האנושות
מרכז הסדרה: ארז ליבנה, מדען מוסמך מכון ויצמן ואוניברסיטת הסינגולריות,

יזם בתחומי הביוטק והחינוך, חוקר עתידים ויוצר עתידים.
 העולם משתנה לנגד עינינו. אינטרנט וגנטיקה, בינה מלאכותית ורובוטיקה, ביטקוין 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 מוסמך מכון ויצמן, יזם ביוטק, 

חוקר עתידים ויוצר עתידים.
 עינינו נשואות לכוכבים

השמיים כבר אינם הגבול אלא החלל, אשר הופך יעד 
ליזמות עסקית. חברות קמות לכריית אסטרואידים 

ולתיירות בחלל, ותוכניות ליישוב המאדים מתגבשות. 
מהצעד הקטן של האדם על הירח ועד לצעדי הענק 

בעשורים הקרובים.
מרצה: אייל בן-זאב, M.Sc. MBA , בוגר אוניברסיטת 
החלל הבינ״ל ואוניברסיטת הסינגולריות. איש הייטק 

עם ניסיון של 8 שנים בתחום החלל.
 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? והאם בעולם של 

רובוטים מתקדמים, שדות הקרב יהיו ריקים מבני אדם? 
מרצה: ד״ר לירן ענתבי, מרצה באקדמיה בתחומים 
של לוחמה א-סימטרית וטכנולוגיה צבאית, עמיתת 

מחקר במכון למחקרי בטחון לאומי.
 ביטקוין והקריפטו-כלכלה החדשה

מהו החידוש שמביא הביטקוין ואיזו אידאולוגיה 
עומדת בבסיסו? האם זוהי בועה או מציאות?מיהו 

סטושי נקמוטו המסתורי? והאם תחום המטבעות 
הדיגיטליים עתיד לשנות את פני הכלכלה העולמית?

מרצה: גיא ארמוני, M.Sc, כותב, מרצה ומייעץ אסטרטגי 
לחברות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים.

עתיד הגוף האנושי
גוף האדם הוא דבר מוכר: ידיים, רגליים, ראש. ואולי כבר 
לא? מה נבחר לעשות לעצמנו כאשר הטכנולוגיה תאפשר 

לנו לפרוץ את מגבלות גופינו? מה זה טראנסהומניזם? 
והיכן יעבור הגבול בין גוף האדם למכונה?

מרצה: רון ליבנה, M.Sc, MBA, ביולוגית, יזמת ופעילה 
חברתית.

המדע של אהבה ושנאה
חרף הקדמה האנושית, בני אדם עדיין 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, דוקטור לגנטיקה מולקולרית 

מטעם מכון ויצמן למדע. חוקרת את שורשי ההתנהגות 
האנושית.

פרויקט ונוס- הכלכלה של האוטופיה
לצד התקדמות טכנולוגית מבורכת, העולם מצוי לפני 
משבר סביבתי, חברתי וכלכלי. האם נחרץ גורלנו או 
שקיימת דרך לכונן אוטופיה באמצעות דרך הפעולה 

החדשה שמציע פרויקט ונוס?
מרצה: יונתן גן-מור, איש חינוך, מרצה ופעיל

ב״פרויקט ונוס״ ישראל

זמן אשכול כפר סבא

46 | עתידנות

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,17.12.18 ,3.12.18 ,19.11.18 ,5.11.18

4.2.19 ,28.1.19 ,14.1.19 ,31.12.18
)מספר קורס: 42305(

מדינה
וחברה

מרכז 
הסדרה:

ארז 
ליבנה



המשברים שמאיימים על שלום העולם
מרצים: הנריקה צימרמן, עיתונאי בינלאומי וסופר. ד״ר גוסטב מייסלס, מזרחן והיסטוריון. מתמחה בתחומי 

האקטואליה. גליה פסח, מרצה בכירה המתמחה בהיסטוריה ופוליטיקה עכשווית של קונפליקטים.
סדרה העוסקת במוקדי סכסוך מתמשכים בין מדינות ברחבי העולם, תוך עיסוק בהשלכות 

האזוריות והבינלאומיות של הסכסוך. מבט אל ההתפתחויות הצפויות בשנים הקרובות 
בעולם הסובב אותנו ומזווית ראייה ״קצת אחרת״. הקורס יעסוק בסכסוכים פוליטיים, 

חברתיים, צבאיים ואידיאולוגיים-דתיים.

מרצה:
הנריקה 
צימרמן

מרצה:
גליה
פסח

מרצה: 
ד״ר גוסטב 

מייסלס

זמן אשכול כפר סבא

אקטואליה   | 47 מדינה
וחברה

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,11.12.18 ,27.11.18 ,20.11.18 ,6.11.18

5.2.19 ,22.1.19 ,8.1.19 ,25.12.18
)מספר קורס: 42306(

נושאי ההרצאות:
הג׳יהאד לאן? 

בעקבות התפרקות דאע״ש בסוריה ועירק-
מה הג׳יהאדיסטים מתכוונים לעולל לעולם,

למזרח התיכון ולאירופה״. 
מרצה: הנריקה צימרמן.

חבל כורדיסטן: המאבק לעצמאות
מיליוני כורדים המפוזרים כיום ברחבי טורקיה, 

איראן, סוריה ועיראק, מהווים את אחת הקבוצות 
האתניות הגדולות בעולם ללא מדינה. מסע דרך

ההיסטוריה, התרבות והלאומיות הכורדית, הבוחן 
האם הכורדים מתקדמים אל מימוש חלומם 

ההיסטורי לעצמאות.
מרצה: גליה פסח.

איראן: סכנה או סיכוי? 
מהו בדיוק משחקה המסובך של איראן במזרח התיכון? 

מה משמעות הביטוי ״הסכנה האיראנית״ ולמה היא 
בדיוק חותרת? מה תעשה איראן השיעית מול סעודיה 
הסונית? ומה מקומה של ישראל במשחק זה? האם יש 

גם סיכוי? 
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.

מאחורי הקלעים: האישים שמלבים את הסכסוכים
מפגש מרתק ומיוחד במינו, שיכלול סיפורים מאחורי
הקלעים של העיתונאי הנריקה צימרמן, עם דמויות 

מפתח בישראל, באזורנו, ובעולם כולו, שברגע זה 
כותבים את ההיסטוריה של הדור הבא. הכול בתוך 

הקונטקסט של הקונפליקטים העכשוויים בעולם.
מרצה: הנריקה צימרמן.

טורקיה: בין מודרניזציה לאסלאם
מהו מיקומה הגיאופוליטי של טורקיה בין מזרח 

למערב? מוסטאפה כמאל אטאטורק ורגי׳פ טאיפ 

ארדואן, נשיאה הנוכחי של טורקיה, התיימרו להציע מבנה 
של מדינה שאזרחיה מוסלמים וצביונה מערבי. איך השפיעו 
שתי גישות אלו על טורקיה ועל יחסיה עם העולם המערבי? 

מרצה: גליה פסח.

רוסיה: המלחמה הקרה מתחממת 
פוטין מנסה להקים מחדש את האימפריה הרוסית. האם 

באמת רוסיה חוזרת למעמד של מעצמה עולמית? מה 
מסתתר מאחורי העימות באוקראינה? האם היא המנה

הפותחת ומולדובה – הקינוח? האם טראמפ יחמם את הזירה?
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.

אירופה: השקט המדומה
אירופה מנסה להתמודד עם קונפליקטים אתניים-דתיים 

בלתי פתורים ולאלה נוסף משבר המהגרים. מה יעשו 
הבאסקים והקטלונים מול ״ספרד״? איך יגיבו הסקוטים 

והאירים מול בריטניה? האם חלום ארצות הברית של 
אירופה מתנפץ?

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.

אפגניסטן: בין כמה עולמות
הלחימה האינסופית באפגניסטן הביאה להרס וחורבן, 

שהשפיעו על מיליוני אזרחיה ובעיקר על הנשים האפגניות, 
שתחת משטר הטאליבן נכנסו למעצר בית.

הלחימה באפגניסטן חשפה לעיני העולם את המצוקה 
הקשה, שחווה מדינה מוכת טרור זו כבר שנים רבות.     

מרצה: גליה פסח.



חידות קיומיות
שהאנושות עדיין לא פתרה

מרצה: אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה. מבקר ספרות בעיתון ״הארץ״ ויוצר דוקומנטרי.
האדם הוא היצור היחיד בטבע שאינו מסתפק בעצם קיומו, אלא רוצה לדעת שלחייו יש 

גם תכלית ומעוניין להבין את פשר הדברים שסביבו. בגלל זה גילינו את האש, המצאנו את 
הגלגל, פרקנו את האטום, פיצחנו את הדי. אן. איי, שחזרנו את המפץ הגדול. אנחנו יכולים 

גם לשחק עם חוקי הבריאה, אך בשאלות הגדולות באמת אנחנו עדיין מחפשים תשובה:
החל בשאלה למה בכלל יש משהו במקום לא כלום, וכלה בשאלה למה אף פעם לא באמת 

נצליח לדעת את כל התשובות.

נושאי ההרצאות:
האם יש מישהו שמבין? 

מה מלמדים אותנו פילוסופים ומדענים על החיים, 
המוות, וכל מה שביניהם? ומהן השאלות שעוד נותרו 

לנו בעידן שבו ״ד״ר גוגל״ מתיימר לתת לנו את כל 
התשובות? 

למה יש עולם?
עצם קיומו של היקום, ואנו בתוכו, נראים לנו מובנים 

מאליהם, אבל המסתורין האמיתי איננו בדברים 
שקיימים בעולם, אלא מדוע ישנו עולם?

מדוע אנו נמצאים בו? ומדוע יש משהו במקום לא כלום? 

האם יש לנו נשמה?
מהו האדם? האם רק סך כל חומרי הגלם ממנו עשוי 

גופו, כפי שטוענים חסידי המטריאליזם והמדע, או שיש 
בו גם ניצוץ של נפש/רוח/נשמה א-חומריים? 

האם הקידמה אכן הופכת את עולמנו
למקום טוב יותר?

האם אנחנו באמת יצורים תבוניים כפי שאנו מתיימרים 
להיות? והאם חיינו אכן משתפרים כפי שאנחנו רוצים 

לקוות? 

למה אנחנו חייבים להאמין?
במפגש זה ננסה להבין מדוע אנו מתקשים לחיות בלי 
אמונה )לא משנה באיזו דת(, שתנגב לנו את הדמעות 

ותיתן פשר לחיינו הסתמיים עלי אדמות. 

למה אנחנו משקרים?
כולנו מהללים את האמת, השקיפות והפתיחות,

על פני השקר, ההסתרה וההדחקה. אבל אנחנו שקרנים 
כפייתיים שמשקרים כמעט בכל יום ובכל מקום.

למה בעצם כולנו שקרנים, אבל מרגישים הכי ישרים בעולם?
מי היה הרמאי הראשון? מהו השקר הגדול בהיסטוריה? 

ולמה אנחנו מרמים גם את עצמנו?

אפוקליפסה עכשיו?
מדוע אנחנו תמיד כל כך פוחדים מהעתיד?

האם סוף העולם אכן ממתין מעבר לסיבוב?
ומה ירגיש האדם הפוסט-אנושי?

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.18 ,21.11.18 ,7.11.18 ,31.10.18

23.1.19 ,9.1.19 ,26.12.18
)מספר קורס: 42307(

מדעי
החברה

מרצה:סדרה חדשה!
אירי ריקין

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



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: ״אין לי מושג איך היא עושה את זה״
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: ״אנשי המזימות״
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״

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,23.12.18 ,2.12.18 ,18.11.18 ,4.11.18

10.2.19 ,3.2.19 ,20.1.19 ,6.1.19
)מספר קורס: 42308(

מפגש מרתק עם האופי האנושי
בראי הקולנוע

מרצה : ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, M.A בחינוך.

זמן אשכול כפר סבא
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החברה

 מרצה:
ענת זפרני



מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות 
ברחבי העולם. מהג׳ונגלים של בוליביה אל ערבות מונגוליה. מהגירה טורקית אל קולוניאליזם 

בריטי. מרחובות ליסבון אל מרחבי אלסקה. מבודהיסטים בהימלאיה אל נשים באפריקה.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
בוליביה: תרבויות עבר ונופים עוצרי נשימה

בוליביה שוכנת במרומי רכס האנדים, וייחודה נובע 
מעוצמת הנופים ומאופייה של האוכלוסייה, שמשמרת 

אורח חיים עתיק. וגם נצטרף ליוסי גינסברג למסע בלתי 
אפשרי בטואיצ׳י.

מרצה: ד״ר אופיר יעקובסון.
סרט לצפייה: ״ג׳ונגל״ )בחזרה מטואיצ׳י(

 אלסקה הפראית: כתר היבשת
איך אלסקה נוצרה? מדוע גם הרוסים וגם האמריקאים 

לא רצו בה? ביקור בארץ בראשית: נטייל עם דובים, 
נטפס על קרחונים נמסים, נצפה בזוהר הצפון ונבקר 

בקהילה היהודית הצפונית בתבל.
 מרצה: נפתלי הילגר.

סרט לצפייה: ״עד קצה העולם״
אפריקה: נשים ביבשת השחורה

סיפורן של שלוש נשים אפריקניות, המתאר את מצבן 
של הנשים, הנאבקות במקום האכזרי ביותר עלי אדמות. 

אונס, איידס, מוות בלב המידבר, ומילה נשית, על רקע 
נופיה של היבשת השחורה.

מרצה: רוית נאור.
סרט לצפייה: ״פרח המדבר״

מונגוליה: לשרוד בארץ הנוודים
מונגוליה היא טבע פראי, אקלים קיצוני ותרבות ייחודית 
המשלבת את הבודהיזם הלמאי עם השמאניזם העתיק. 

נצפה בציד עם עיטים, נפגוש גמלים בוכים ונשתתף 
בפסטיבל הנאדאם הפרוע.

 מרצה: דני ינאי.
סרט לצפייה: ״הזאב האחרון״

חוצה הימלאיה: צפון הודו ונפאל 
משני צדי הרכס הגבוה בעולם, מתקיימים עולמות 

ובהם עושר נופי, אתני ותרבותי שאין דומה לו. איך אזור 

מבודד הופך להיות לזירת מאבקים של שלוש מהמדינות 
הגדולות באסיה?

מרצה: נועם בן משה.
סרט לצפייה: ״סמסרה״

הודו: כשהודו וההינדואיזם פוגשים את המערב
המפגש בין המערב לעולם האמונות ההינדיות מלווה 

בהשתאות ובהתנשאות. על המקום בו תרבות חומרית 
והישגית פוגשת תרבות המתנהלת על פי חוקי הסאמסארה 

והקארמה.
מרצה: איילת אידלברג.

סרט לצפייה: ״האיש שידע אינסוף״
מאיראן לצרפת: הגירה ואתגריה

המהפכה הִאסלאמית הפכה את איראן החילונית 
לרפובליקה ִאסלאמית. כתוצאה מהמהפכה ברחו רבים 

לצרפת ושם התמודדו עם האתגרים במפגש בין התרבויות 
והערכים השונים. 
מרצה: גליה פסח.

סרט לצפייה: ״המשפחה הפרסית שלי״
פורטוגל: בין עבר מפואר וחיפוש הדרך לעתיד

ליסבון, בירת פורטוגל, מחפשת את עתידה. המדינה עלתה 
לגדולה עם מסעותיו של ווסקו דה גמה, שהפכו את האומה 

הקטנה למעצמה.
מרצה: ד״ר עודד ציון.

סרט לצפייה: ״רכבת לילה לליסבון״

תרבות

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,11.12.18 ,27.11.18 ,20.11.18 ,6.11.18

5.2.19 ,22.1.19 ,8.1.19 ,25.12.18
)מספר קורס: 42309(

רואים עולם - בראי הקולנוע
מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, מרצה, צלמת וכתבת.
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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. מהג׳ונגלים של בוליביה אל ערבות מונגוליה. מהגירה טורקית אל נדידות הצוענים. 

מהשכנים בלבנון אל הנשים של הודו. מרחובות ליסבון אל השבטים באפריקה.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
בוליביה: תרבויות עבר ונופים עוצרי נשימה

בוליביה שוכנת במרומי רכס האנדים, וייחודה נובע 
מעוצמת הנופים ומאופייה של האוכלוסייה, שמשמרת 

אורח חיים עתיק. וגם- נצטרף ליוסי גינסברג למסע 
בלתי אפשרי בטואיצ'י.

מרצה: ד"ר אופיר יעקבסון.
סרט לצפייה: "ג'ונגל" )בחזרה מטואיצ'י(

מונגוליה: לשרוד בארץ הנוודים
מסע אל טבע פראי, אקלים קיצוני ותרבות ייחודית, 

המשלבת את הבודהיזם הלמאי עם השמאניזם העתיק. 
נצפה בציד עם עיטים, נפגוש גמלים בוכיים, נאזין 
למוסיקה המונגולית  ונשתתף בפסטיבל הנאדאם.

 מרצה: דני ינאי.
סרט לצפייה: "הזאב האחרון"

הודו: בין אפליה לחוסר החמלה
רצח תינוקות, שריפת אלמנות- מעמד הנשים בהודו 

היה ועודנו בעייתי מאוד. על מקומה של האישה בחברה 
ההודית המסורתית, על "הנשים הנעלמות" במזרח אסיה,

ועל העדפת בנים שמשנה את המבנה הדמוגרפי.
מרצה: מורן קושניר.
סרט לצפייה: "מים"

צוענים: עם ללא ארץ
הצוענים מציתים את דמיונם של הרומנטיקנים 

באופיים המסתורי, בחושניות נשותיהם, במוזיקה 
ובריקוד שהם אומנותם. נעקוב אחרי העם המיוחד הזה, 

שיצר פולקלור צבעוני ומקורי ביותר.
מרצה: ד"ר גוסטב מייסלס.

סרט לצפייה: "ונגו"
פורטוגל: עבר מפואר  

פורטוגל מתגעגעת אל עברה המפואר ומחפשת את 
עתידה. מסעותיו של ווסקו דה גמה, הפכו את האומה 

הקטנה למעצמה. נצא למסע היסטורי, בו היה גם ליהודים 
חלק ניכר.

מרצה: ד"ר עודד ציון.
סרט לצפייה: "רכבת לילה לליסבון"

ציידים ולקטים מסביב לגלובוס
אורח החיים של ציידים-לקטים איפשר לאדם 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"
לבנון: השכנים מזווית אחרת 

נטייל בביירות המשתקמת, ניפגש עם לוחמי חיזבאללה 
ועם לוחמים לחופש הביטוי. נופתע לשמוע מי שיקם את 

בית הכנסת בביירות וגם נחגוג ליל סדר עם הקהילה 
היהודית הקטנה.

מרצה: נפתלי הילגר. 
סרט לצפייה: "האישה ששרה"

בין טורקיה לגרמניה: מולדת ישנה וחדשה
גרמניה קלטה מהגרי עבודה מטורקיה, ובכך יצרה מציאות 

של מתיחות ומורכבות של סוגיות פוליטיות וחברתיות, 
מלווה בסתירה בין זהותם העכשווית ויחסם אל המולדת 

הישנה.
מרצה: גליה פסח.

סרט לצפייה: "בקצה גן עדן"

זמן אשכול כפר סבא

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,16.12.18 ,25.11.18 ,11.11.18 ,28.10.18

3.2.19 ,27.1.19 ,13.1.19 ,30.12.18
)מספר קורס: 42310(

מרכזת סדרה חדשה!
הסדרה: 
איילת 

אידלברג
51 | תרבויותתרבות



מג׳ורג׳ )וושינגטון( ועד דונאלד )טראמפ(
מסע מקיף אל ההיסטוריה והתרבות של ארצות הברית

מרצה: אלון קליבנוב, היסטוריון וחוקר תרבויות.

יבשת חדשה שהתגלתה בחצי הכדור המערבי, אמריקה, שהפכה מפלט לגולים ולחולמים 
מאנגליה ומצרפת. העולם החדש התנער מעולו של הישן וניסה לבנות לעצמו מציאות 
חדשה. מלחמות, גלי הגירה, ותהליכים פנימיים משמעותיים, עיצבו את העולם החדש,

עד שנהפך למעצמה עולמית. 

נושאי ההרצאות:
מחוף אל חוף

ארצות הברית היא לא רק ישות פוליטית, אלא גם 
גיאוגרפית. מהם המאפיינים המרכזיים של מדינה 

ענקית זו ומהי ״תעודת הזהות״ שלה בתחום החברה 
והכלכלה?

מכריסטופר קולומבוס ועד לג׳ורג׳ וושינגטון 
כיצד מיישב העולם הישן את העולם החדש? מיהן 
המדינות שנאבקו על עוצמה ועל שטח וכיצד נוצרו 
זהויות מקומיות בעולם החדש, זהויות שהתמודדו 

בהמשך בשורת מלחמות ומאבקים עד לניצחון הסופי 
של בריטניה? 

״הירייה שהדהדה מסביב לעולם״
בהדרגה, נפערת תהום בין שלוש עשרה המושבות 

הבריטיות בצפון אמריקה לבין ארץ האם. המלחמה 
שתפרוץ בשנת 1775 תהיה כור המצרף ליצירתה של 

אומה חדשה, כמו גם לפעילותה של קבוצה מרשימה של 
אנשים שייכנסו להיסטוריה בשם ״האבות המייסדים״. 

מהתגבשות להתפשטות
המאה ה-19 העמידה את האומה הצעירה בפני בעיות 

חדשות: ממאבק מתחדש מול בריטניה הגדולה, ועד 
לשאלות כבדות משקל בנוגע לדרך בה תיקלט ההגירה 

מאירופה. המנהיגות החדשה הביאה לשינוי דפוסים 
ותפיסות עולם.    

מ״בקתת הדוד תום״ ועד למלחמת האזרחים
שני דפוסים של חברה וכלכלה נוצרו במדינות הצפוניות 
מחד ובמדינות הדרומיות מאידך. המתח בין שתי השיטות,
וכן ביקורת הולכת ומחריפה על מוסד העבדות שאפיין 

את המדינות הדרומיות, הביאו לקרע ולמלחמת אזרחים 
עקובה מדם בשנים 1861-1865. מנהיגותו של לינקולן 

מרכזית במלחמה ובשלום. 

זמן אשכול כפר סבא

52 | היסטוריה ותרבות

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

בסינמה סיטי בכפר סבא. 

מועדי המפגשים:
 ,13.12.18 ,29.11.18 ,15.11.18 ,1.11.18

7.2.19 ,24.1.19 ,10.1.19 ,27.12.18
)מספר קורס: 42311(

תקופת השיקום 
הניצחון המכריע של הצפון הביא בהכרח גם לניצחון של 
התפיסה העירונית והתעשייתית על הכפרית והחקלאית. 

הדרישה העצומה לידיים עובדות הביאה לגלי הגירה 
אדירים מאירופה ומאסיה, ואמריקה נהפכה למעצמה 

תעשייתית אדירה.   
מבידוד למעצמה עולמית

שינויים משמעותיים במערך הכוחות העולמי ומלחמת 
עולם נוראה, הוציאו את ארצות הברית מבידודה בשנת 

1917, כשהיא נכנסת, תחת מנהיגותו של וודרו וילסון, 
למלחמת העולם הראשונה. המחיר היה המשבר הכלכלי 

הנורא- אולי נקודת השפל הקשה בתולדות ארה״ב, משבר 
שחייב פתרון יצירתי כמו זה שמצא הנשיא רוזוולט. 

״יש לי חלום״
מלחמת העולם השנייה ביצרה את מעמדה של ארה״ב 
כמעצמת-על וכגורם מוביל בפוליטיקה העולמית. עם 

זאת, העימות הבין-גושי והמלחמה הקרה, חייבו היערכות 
מתאימה והתמודדות עם אתגרים כבדי משקל. בעיות 
פנימיות קשות המשיכו לפלג את החברה האמריקנית 

ושאלת שוויון הגזעים הייתה אחת המרכזיות.

מרצה: 
אלון 

קליבנוב
מדעי
הרוח



עלייתן ונפילתן של 
האימפריות הגדולות

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס, היסטוריון.
בסדרת הרצאות מרתקת, נגלה שהמחזוריות ההיסטורית עוקבת אחרי המחזוריות הביולוגית 

שקבע דרווין לעולם החי: חברות, מדינות ואימפריות, נולדות, מגיעות לבגרות, יורדות 
מגדולתן ו-מה לעשות, נעלמות. איך נוצרו האימפריות העתיקות בעולם הקלאסי והאימפריות 
המודרניות ששרידיהן עדיין גלויים לעין? מה הייתה מורשתן התרבותית, החברתית והפוליטית 

בתקופות השגשוג שלהן? ומה היו הסיבות לשקיעתן?

נושאי ההרצאות:
נפילתה של הקיסרות הרומאית

איך הפכה רומא מעיר קטנה לאימפריה ים תיכונית? 
איך השפיעו יוליוס קיסר ואוקטביוס אוגוסטוס על 

נקודת הזינוק של תרבות המערב? והעיקר- למה ואיך 
נפלה רומא?

האימפריה הגרמנית: ״דורשים מקום תחת השמש״ 
מה קרה בגרמניה מהרייך הראשון של קארול הגדול 
)הוא שרלמאן( ועד לרייך השלישי של היטלר? ואיך 

השתבשה הדרך ההיסטורית של ה״אומה״ הגרמנית אל 
״הגזע הארי״? )הגרמני?(

האימפריה העות׳מאנית: ״האיש החולה של אירופה״
איך התפשטו מלחמות העות׳מאנים עד לשערי וינה?

מה היה מפעלו של סולימן המפואר? מה הייתה מורשתם 
התרבותית של העות׳מאנים? ומה הייתה משמעותן 

המזרח תיכונית של השקיעה וההתמוטטות?
סין: יקיצתו של הענק הנרדם

איך נשתמרה התרבות המפותחת והרציפה העתיקה 
ביותר בעולם? איך פיתחו שושלות השלטון בסין, לאורך 
השנים, שיטות ביורוקרטיה שלטונית? וכיצד מדינה של 

הבדלים תרבותיים וגיאוגרפיים עצומים, הגיעה להישגים 
טכנולוגיים כל כך מרשימים? 

״אלביון הצבוע״: דמותה האמיתית של האימפריה 
הבריטית

איך פילסה בריטניה את דרכה למעמד מעצמה שיש 
להתחשב בה? שלב א׳ בקולוניזציה הבריטית: כיבוש 

הודו- שלב ב׳: מלחמות ״המשחק הגדול״. מה היה 
מקומו של דיזראלי בעיצובה של האימפריה הבריטית? 

ואיך נהפכה האימפריה ל״קומונוולת׳״?

כוחו של היצר: האמת על האימפריה הצרפתית
מתי התרחשה ראשיתו של הקולוניאליזם הצרפתי בצפון 
אמריקה? איך התנהל המאבק הקולוניאלי עם בריטניה? 

איך נהפך נפוליאון לאימפריה של איש אחד? ומה קרה 
לצרפת מן השיא בראשית המאה העשרים, ועד לסופה 

המהיר של האימפריה?
האם זהו סוף עידן האימפריות הגדולות?

מה בין שתי האימפריות בנות זמננו- ארה״ב של אמריקה 
לארה״ב של אירופה? איך הן קמו- ולמה? איך מתנהלת 

התחרות על ההגמוניה העולמית, כשבטווח המעצמות 
המתעוררות- סין ולאחרונה בשנית- רוסיה? והאומנם 

האיחוד האירופי צועד לקראת פירוק?
האימפריאליזם התרבותי)ת( של ימינו

האם מחיקת הגבולות הלאומיים למען ״הכפר הגלובלי״ 
ויישור הקו בין אורחות החיים התרבותיים, החברתיים 
והמסורתיים, מצעידה את העולם לקראת יצירת תרבות 

קוסמופוליטית: אימפריה תרבותית אחת? 

53 | היסטוריה

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,16.12.18 ,2.12.18 ,18.11.18 ,4.11.18

10.2.19 ,27.1.19 ,13.1.19 ,30.12.18
)מספר קורס: 42312(

מדעי
הרוח

זמן אשכול כפר סבא
מרצה: 

ד״ר גוסטב 
מייסלס



כשיהדות נפגשת עם חוכמות אחרות
מרצה: משה שרון, מרצה בכיר ליהדות, חסידות וקבלה. 

מפגשים מרתקים 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:
כשדארווין פגש את הרב קוק

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 הנסתר?
כשפרויד פגש את הבעל שם טוב

מהי הדרך הנכונה לנפש בריאה? האם גישות חסידיות 
שעוסקות בנפש האדם יכולות להחליף את הפסיכולוגיה? 

אם היו נפגשים, על מה היו מסכימים ועל מה בשום 
פנים ואופן לא? 

כשבודהה פגש את רבי שמעון בר יוחאי
מה סוד קסמן של תורות המזרח? מה יש להן לתרום לנו?

האם יש הבדל ביניהן לבין תורת הסוד היהודית? 
ההסכמה והוויכוח.

כשניטשה פגש את האר״י
מהיכן שאבו הפילוסופים את חוכמתם? מדוע תכונת 

ההתפלספות בנפש האדם היא מסוכנת ועל מה לעולם 
לא יסכימו גדולי ישראל עם גדולי הפילוסופים?

כששייקספיר פגש את רש״י 
התרבות היהודית ותרבות יוון והמערב מתנגשות ביניהן 
כבר אלפי שנים. מצד אחד ניזונות זו מזו ומן הצד השני 

נלחמות מלחמת חורמה. מדוע? 
כשלואי פסטר פגש את הרמב״ם 

אם הרמב״ם היה חי בימינו, כיצד היה מתייחס לרפואה 
המודרנית? מה היה לו לומר על אנטיביוטיקה, ציפרלקס, 

אקמול וריטלין? כיצד היה מציע לנו לפתור את 
התחלואים של דורנו? 

כשקרל מרקס פגש את הרב אשלג
מאבקים חברתיים, עוני וזעם, ניצול ונתינה לזולת.

מה הפתרון לבעיות החברתיות? האם קפיטליזם חזירי הוא 
גזירת גורל?

כשפרעה פגש את משה
המפגש בין הגאוותן הגדול בהיסטוריה לענוותן המגמגם 

שגדל בביתו, מרד ובו מנהיג עם שלם הוא מפגש מרתק בין 
תפיסות עולם מנוגדות. מי ניצחה? מי תנצח? התשובה לא 

ברורה מאליה.

54 | יהדות

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,18.12.18 ,27.11.18 ,13.11.18 ,30.10.18

12.2.19 ,29.1.19 ,15.1.19 ,8.1.19
)מספר קורס: 42313(

מדעי
הרוח

זמן אשכול כפר סבא

 בכל הקורסים
 כרטיס מתנה

לסרט!
 לפי בחירתך,

לנרשמים
*הכרטיס תקף בבתי הקולנוע 

בסינמה סיטי בימים א׳-ה׳.

מרצה: 
משה שרון



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? מדוע קיימים ב״בראשית״ זה 

לצד זה שני סיפורי בריאה שונים? מי כתב את הסיפורים 
הללו ומהו ייחודה של האמונה הישראלית לעומת 

אמונות 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״? 
״ארור אתה מן האדמה...״

מדוע רצח קין את הבל? מה מסתתר מאחורי חיבור 
סיפור הרצח הזה? מדוע קיבל אלוהים דווקא את מנחתו 
של הבל? במה דומה גירושו של האדם מגן העדן לגירושו 

של קין? ומדוע קוללו שניהם? 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? 

55 | תנ״ך

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,17.12.18 ,26.11.18 ,19.11.18 ,5.11.18

4.2.19 ,21.1.19 ,7.1.19 ,31.12.18
)מספר קורס: 42314(

מדעי
הרוח

זמן אשכול כפר סבא

מרצה: 
יוסי נינוה

אוהבים לשיר?
30% הנחה

ברישום למועדון הזמר של ״זמן אשכול״
לנרשמים לקורס אחד או יותר בסמסטר א׳

פרטים בעמוד 13 בחוברת זו



חנייה בשפע חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה
נגיש מכל מקום

נפלאות הצופן הגנטי
העתיד כבר כאן!

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

סיכוי או סיכון?
בעשור האחרון חלה התפתחות טכנולוגית מאסיבית, 

המאפשרת לנו לדעת יותר ובזמן קצר על הגנטיקה שלנו: 
על מחלות שיכולות לפרוץ, או נשאויות שקיימות בנו 

או בבני משפחותינו. מה הסיכון שנעביר את זה הלאה 
לילדינו? או מה הסיכוי שאנחנו נשאים לעמידות המקנה 

לנו יתרון מבחינת חולי וזקנה?
מה מספרים עלינו הגנים?

בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית יש בידינו מידע רב לגבי 
מחלות גנטיות או סיכויים לחלות בהן. יש לנו הרבה ידע 
באבחון של המחלות מבחינה מולקולרית ודרכים למנוע 

אותן בילדינו, אך קיים בידינו ידע מועט על ריפוי גנטי. מה 
טומן בחובו העתיד והאם הוא כבר כאן?

מהי רפואה מותאמת אישית?
החומר הגנטי שלנו טומן בחובו שינויים המשפיעים על 
התמודדות ומצבי חולי. על תגובה לתרופות מסוימות, 
על מינון אישי ועוד. מהי רפואה מותאמת אישית? למי 

זה מתאים וכיצד אפשר להעזר בה? האם אפשר לשכפל 
איברים?  

כשמזון וגנטיקה נפגשים
מהי נוטריגנומיקה? מה הקשר בין תזונה להרכב הגנטי 
שלנו? האם מזון מהונדס גנטית משפיע על הגנים שלנו? 
מה ומי עוד משפיע על התזונה שלנו? ומה עם היכולות 

הספורטיביות שלנו- האם גם כאן הגנים מתערבים?
הגישה לסרטן ברפואה האישית

מהו סרטן? מתי הוא תורשתי ומתי לא? מה ניתן לגלות 
מה-DNA שלנו וכיצד? האם כל אחד צריך להיבדק או 

רק החולים במחלה? מה הם סוגי הטיפול החדשניים 
בסרטן?

זמן אשכול כפר סבא

מרצה:56 | גנטיקה
ד״ר רעות

מטר

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 10:30-12:00 ״בזמן אשכול״ 

בסינמה סיטי בכפר סבא. 

מועדי המפגשים:
 ,17.12.18 ,3.12.18 ,19.11.18 ,29.10.18

28.1.19 ,21.1.19 ,7.1.19 ,24.12.18
)מספר קורס: 42315(

דילמות באבחון טרום השרשתי
כיצד נגן על עצמנו מפני הגנים שלנו ומהמידע שהם טומנים 

בחובם? מתי כדאי לדעת ומתי זה יכול להכביד עלינו? 
מפגש עם סוגיות אתיות בתחום הגנטיקה, תוך כדי הכרת 
הטכנולוגיות החדישות שמאפשרות לנו לדעת יותר ומהר. 

עריכה גנטית
מהי עריכה גנטית וכיצד היא מיושמת? מה כבר מבצעים 

ומה יהיה בעתיד? בהרצאה נצפה גם בסרט תיעודי על 
עריכה גנטית.

גנטיקה ואלכוהול
האם הגנטיקה שלנו משפיעה עלינו בצריכת אלכוהול 
ובפירוקו? איך התפתח בעולם ואיך אוכלוסיות שונות 

התייחסו לאלכוהול, צרכו אותו והגיבו אליו? מה הן 
סכנותיו של האלכוהול? 

מדע



חזית המדע בחקר המוח
מרכז הסדרה: ד״ר רביד דורון, ביה״ס למדעי ההתנהגות, האקדמית ת״א יפו והמחלקה לחינוך

ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה. 
מהי אהבה והאם יש לה הסבר מוחי? מהו הפחד ולשם מה הוא קיים? האם קנביס טוב או רע?
מה חדש בתחום הגנטיקה? וכיצד התפתח מוחנו להיות כה יעיל? מסע מופלא אל תוך האיבר 

המעניין ביותר- המוח.
נושאי ההרצאות:

הדמיון והשוני במוחם של נשים וגברים
כיצד מושפע המוח ממינו של אדם? כיצד משפיעים 

הורמוני המין על ההתנהגות? האם ישנה שכיחות שונה
בין גברים ונשים כשמדובר במחלות של מערכת 

העצבים?
מרצה: ד״ר אורי פלביץ, המחלקה למדעי החיים, 

האוניברסיטה הפתוחה. 
DNA-שימושים אפשריים ב

לאחרונה חלה התפתחות המאפשרת לחוקרים לדעת 
יותר על DNA ולנצל ידע זה כדי לפתח תרופות חדשות, 

שיתנו פתרון למחלות תורשתיות הפוגעות במוח 
ובמערכת העצבים.

מרצה: ד״ר רעות מטר, מנהלת מעבדה לאבחון טרום 
השרשתי במכון הגנטי ע״ש רפאל רקנאטי,

מרכז רפואי רבין.
הנדסה גנטית למוח

פריצות דרך טכנולוגיות חדשות הובילו החוקרים 
ליכולות מהפכניות. בין הפיתוחים ניתן למצוא את 
טכנולוגית ה״קריספר״, המאפשרת הנדסה גנטית 

ספציפית לכל תא בגוף ולתאים במוח בפרט.  
מרצה: ניסים פרץ, ביה״ס סגול למדעי המוח, 

אוניברסיטת ת״א.
פחד ואומץ במוח האנושי

מהו פחד בראי מדעי המוח? כיצד הוא נוצר ופועל 
בתוכנו? מדוע כה חשוב להתמודד עמו? היכן שוכנת 
התעוזה בתוכנו? האם וכיצד ניתן ללמד להתגבר על 

פחדים?
מרצה: ד״ר קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח. 

המדע של האהבה והזוגיות
מה זו אהבה? מהם המנגנונים במוחנו המייצרים אותה?

מה משפיע על היכולת שלנו לאהוב ולהיקשר?

מהם הסוגים השונים של האהבה? 
מרצה: ד״ר ליאת יקיר, מתמחה בגנטיקה מולקולרית, 

בוגרת מכון ויצמן למדע.
האבולוציה של המוח האנושי 

בזכות הרעיון המהפכני של דארווין, אנו יכולים ללמוד 
על התפתחות המוח האנושי. מחקרים גילו מתי והיכן 

התפתחה יכולתו של האדם המודרני לשפה מדוברת.
מרצה: ד״ר אסף מרום, המחלקה לאנטומיה אונ׳ ת״א.  

השפעת הסמים על תפקוד המוח
מה המשותף והשונה בין הסמים השונים? מה דומה ושונה 

בין הסמים השונים והשפעתם על אזורי התגמול המוחי? 
איך משפיעים על המוח קוקאין, מריחואנה, אקסטזי 

והרואין בגיל ההתבגרות?
מרצה: ד״ר רביד דורון, ביה״ס למדעי ההתנהגות, 

האקדמית ת״א יפו.
הכול על הדיכאון

האם אנחנו באמת מדוכאים יותר מבעבר? מה קורה במוחו
של אדם שנמצא בדיכאון? ואיך זה שונה ממוח ״בריא״? 

מהם התהליכים הביולוגיים הקורים בדיכאון?
ומהן דרכי הטיפול העדכניות בו?

מרצה: ד״ר ענת לן, אוניברסיטת בן גוריון.

זמן אשכול כפר סבא

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.18 ,28.11.18 ,21.11.18 ,7.11.18

6.2.19 ,23.1.19 ,9.1.19 ,26.12.18
)מספר קורס: 42313(

סדרה חדשה!57 | חקר המוח מדע
מרכז 

 הסדרה:
ד״ר רביד 

דורון



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

58 | קולנוע

הקורס יתקיים בימי חמישי
החל מהשעה 18:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,14.2.19 ,17.1.19 ,20.12.18 ,15.11.18

13.6.19 ,16.5.19 ,11.4.19 ,14.3.19
)מספר קורס: 42101(

אמנות



זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.18 ,29.11.18 ,15.11.18 ,1.11.18

7.2.19 ,24.1.19 ,10.1.19 ,27.12.18
)מספר קורס: 42102(

59 | אקטואליה

המשברים שמאיימים על 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

גל של מנהיגים פופוליסטים שוטף את העולם. מדוע זה 
קורה? 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.
כיצד עובד המנגנון התעמולתי של דאעש המכונה החליפות 

הדיגיטלית?

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 אירופה לאחר 
פרישת ארה״ב 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.

מדינה
וחברה

מרצה:
הנריקה 
צימרמן



זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,19.12.18 ,28.11.18 ,21.11.18 ,7.11.18

6.2.19 ,23.1.19 ,16.1.19 ,2.1.19
)מספר קורס: 42109(

60 | משפט

מאחורי הקלעים של בית המשפט
מרצה: שלי טימן, שופט )בדימוס( בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, שם כיהן כראש הרכב פשעים חמורים

ודן בתיקים תקשורתיים. מרצה מבוקש באקדמיה ובפני גופים מקצועיים. משמש כפרשן בטלוויזיה,
ברדיו ובמדיה הדיגיטלית.

מסע מרתק אל מאחורי הקלעים של בית המשפט. איך מנסה בית המשפט למנוע תופעות של 
שחיתות? כיצד מתייחסים השופטים לעבירות מין? מדוע קורה שאזרח חף מפשע נשלח למאסר 

ממושך? ומהן הדילמות בפניהן עומד בית המשפט בבואו לעשות צדק?
נושאי ההרצאות:

דברים שרואים משם: א)ע(ולם המשפט
הצצה אל אחורי הקלעים של אולם בית המשפט,

אל הסדרי הטיעון וההודאות בעבירות שלא נעברו, 
בליווי פירורי פיקנטריה וסיפורים שלא פורסמו 

בתקשורת.
המלחמה במשפחות הפשע 

סקירה מקיפה, אך עגמומית, על היסטוריית הפשע 
המאורגן בישראל. מלחמת הארגונים, מפת הפשע 
הנוכחית, הניסיונות להילחם בתופעה, והמסקנה 

המתבקשת ואיננה. 
 עבירות מין- ממעשה מגונה ועד אונס 

עבירות המין הן הבזויות והשנואות ביותר בקרב 
הציבור. לא כולן מצויות באותה דרגת חומרה, וישנו 

הבדל גדול, גם במידת הנזק לקורבן וגם במידת העונש, 
בין אונס, למעשה מגונה או להטרדה מינית. ההרצאה 

תעסוק במידת הענישה אל מול חובת ההוכחה, ובסיכויי 
הנאשם לצאת מהן ללא אישום כלשהו.

עיוותים בדין הפלילי
ההרצאה תציג תוצאות שגויות בעליל של דיונים 

פליליים בארצנו, שכמעט הושיבו אנשים במאסר ליתרת 
ימי חייהם ותוצאות שקשה להשלים עמן, אף שאין 

הליך שיוכיח זאת. במסגרת ההרצאה יוצג קטע מצולם 
מחקירה משטרתית הזויה, המסביר כיצד מגיעים 

לתוצאות כאלה.

אי-שפיות: פטור פרובלמטי מאחריות פלילית
מי שלא ידע להבחין בין טוב לרע, או לא הבין את 

תוצאות מעשיו, מחמת מחלת-נפש - פטור מאחריות 
פלילית למעשיו. לפיכך מבקשים לעצמם רוצחים, 

ומבצעי פשעים חמורים אחרים מקלט, בטענה לחוסר 
שפיות. ההרצאה תבהיר את המושגים, הסיבות 

והתוצאות של פטור כזה, בלוויית הדגמות של פסקי דין 
שעסקו בפטור הזה במשך השנים, לרבות המגמה לצמצמו.

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?

מי צריך ״שותף לעבירה״ ו״עד מדינה״
במערכת התביעה המשפטית בולטים שני סוגי עדים 

הראויים לעונש והוקעה ציבורית, אך אי אפשר בלעדיהם 
כדי להרשיע ולהעניש עבריינים בכירים יותר. כיצד הם 
נבחרים? מהו גבול ההטבות הניתנות להם )אם בכלל(? 

ומהו משקל עדותם בבית המשפט?
על סדר היום: דיון בעניינים אקטואליים

מפגש מיוחד שיוקדש להסברים, שאלות ותשובות ושיחה 
חופשית על נושאים משפטיים שהעסיקו את הציבור 

והתקשורת בתקופה שחלפה.

מדינה
וחברה

מרצה:
שופט )בדימוס(

שלי טימן



״תורת המשחקים״
ככלי רב עוצמה לחיים טובים יותר

מרצה: ד"ר קרן אור-חן, אוניברסיטת חיפה.
״תורת המשחקים״ היא כלי המסייע לקבל החלטות נבונות וטובות יותר בחיי היומיום. החיבור 

של ״תורת המשחקים״ עם עולם הפסיכולוגיה החיובית, שואף להגיע לאיכות חיים טובה ומאוזנת, 
הגורמת סיפוק. בקורס זה נלמד ״לשנות את כללי המשחק״- קרי, להפוך מצב הפסדי לרווחי, בין אם 

מדובר בכסף ובין אם מדובר ברגשות. דגש יושם על התמודדות עם מצבי עימות והפיכתם לשיתופי 
פעולה. 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 נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה. 

מועדי המפגשים:
 ,18.12.18 ,27.11.18 ,13.11.18 ,30.10.18

12.2.19 ,29.1.19 ,15.1.19 ,1.1.19
)מספר קורס: 42103(

61 | תורת המשחקים מדעי
החברה

מרצה:
 ד״ר קרן
אור-חן

 בכל הקורסים
 כרטיס מתנה

לסרט!
 לפי בחירתך,

לנרשמים
*הכרטיס תקף בבתי הקולנוע 

בסינמה סיטי בימים א׳-ה׳.



הפסיכולוגיה של מערכות יחסים
בראי הקולנוע

מרצה: ד״ר רונית נשר, פסיכותרפיסטית ומנחת קבוצות. מרצה בכירה בארץ ובעולם. 
מלמדת במגוון מסגרות בעולם האקדמי והעסקי בארץ ובחו״ל.

מערכות יחסים הן חלק בלתי נפרד מחיינו. לכן חשוב ללמוד כיצד לשפר מערכות יחסים. 
סדרת ההרצאות משלבת תיאוריות מעולם הפסיכולוגיה, ומודלים וטכניקות מעולם 

האינטליגנציה הרגשית והפסיכולוגיה היישומית.
בחלקו השני של כל מפגש נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, העוסק בנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
מבוא למערכות יחסים מוצלחות

כיצד משפיעות חוויות העבר שלנו על עיצוב מערכות 
יחסים בהווה? מה למדנו ״בבית הספר של אמא ואבא״ 

על זוגיות ועל הורות? מהם הגורמים המשפיעים על 
הדרך בה אנו חווים מערכות יחסים ולומדים באמצעותן 

על החיים? 
סרט לצפייה: ״פלא״

מאחורי הקלעים של מערכות יחסים 
מה גורם למערכת יחסים אחת להצליח ולשנייה ליפול 

לוויכוחים אינסופיים? כיצד נוצרים ״חברי נפש״?
מהו סודם של חמשת המרכיבים של מערכת יחסים 

בריאה? ומהם התנאים המאפשרים יחסים הרמוניים?
סרט לצפייה: ״הדברים שאני רוצה״ 

הגורמים לפירוק מערכות יחסים
לכל אחד מאיתנו יש נקודות רגישות, אשר אם לוחצים 
עליהן, אנו עשויים להגיב בלופים רגשיים. חוסר הבנה, 
קשיי תקשורת, ונקודות רגישות מהעבר- הם הגורמים 

להתדרדרות של מערכות יחסים. מהן הנקודות הרגשיות 
הללו? וכיצד להימנע מתגובה לא יעילה?

סרט לצפייה: ״היורשים״
תקשורת מקדמת מערכות יחסים

היכולת להביע בצורה גלויה וברורה את המחשבות, 
הרגשות והצרכים שלנו- היא אחד המאפיינים הבולטים 

המסייעים לקשר טוב. תקשורת יעילה מקדמת את 
מערכות היחסים שלנו, מסייעת לרכוש חברים ולבנות 

קשר.
סרט לצפייה: ״עד שהמשפחה תפריד בינינו״

״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? 

סרט לצפייה: ״סוף העולם שמאלה״
קווים אדומים במערכות יחסים

כיצד נדע שמערכת יחסים אינה מתאימה לנו? מתי חייבים 
לשים את הגבול ולשנות דפוסי התנהגות? מהם הקווים 
האדומים במערכות היחסים? כיצד שמים גבול? וכיצד 

ניתן לשנות מאפיינים אלה?
סרט לצפייה: ״למה זה מגיע לי?״

תופעות ייחודיות במערכות יחסים
מה מאפיין תופעות ייחודיות, כגון סימביוזה, דיכוי, שליטה,
וכחנות ובדידות בתוך מערכת יחסים? איך לזהות את התופעות

הללו? וכיצד מתמודדים איתן בסוגי הקשר השונים?
סרט לצפייה: ״אהבה יוונית״

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?
סרט לצפייה: ״משפחת בלייה״ 

זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,17.12.18 ,26.11.18 ,19.11.18 ,29.10.18

4.2.19 ,21.1.19 ,7.1.19 ,24.12.18
)מספר קורס: 42104(

 

סדרה חדשה! מדעי
החברה

מרצה:
ד״ר רונית 

נשר
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זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,2.1.19 ,19.12.18 ,28.11.18 ,14.11.18

20.2.19 ,13.2.19 ,30.1.19 ,16.1.19
)מספר קורס: 42105(

63 | פסיכולוגיה

קואצ׳ינג עצמי: לברוא את המציאות 
בדרך אל האושר

מרצה: משה שרון )B.A(, מאמן, יועץ ומרצה להתפתחות אישית וחשיבAחרת.

סדרת הרצאות מרתקת, מאלפת, מצחיקה וחווייתית, המעניקה זווית הסתכלות חדשה לחיים 
ומחוללת שינוי בכול ההיבטים והתחומים. איך נוכל לקחת אחריות אמיתית על גורלנו, לחלום, 

לרצות ולברוא לעצמנו מציאות חדשה?
נושאי ההרצאות:

התעוזה של היום היא הנורמה של מחר
מדוע אנו עסוקים בלדאוג, לקטר ולהיות ״קורבנות של 

החיים״, במקום לשנס מותניים ולשנות? מדוע יותר 
נוח לנו להישאר תמיד במצב הקודם, אפילו שהוא לא 
אידיאלי? איך נוכל לקחת על עצמנו אחריות אמיתית?

איך לכעוס בלי להרוס
למה תמיד, רגע אחרי שאנחנו מחליטים להיות רגועים, 

אנחנו שוכחים ונופלים שוב לאותו לחץ מתסכל, 
מתעצבנים, יוצאים מאיזון ונלחמים עם כל העולם?

איך לא לצאת מהאיזון, ולרכוש כלים לחזרה לשקט 
נפשי, איזון ועוצמה פנימית?

סודה של חוכמת האימון
כולנו רוצים להיות במקום טוב יותר. אבל איך עושים 

זאת? כיצד עוברים מרמת המחשבה לרמת המעשה? 
חכמת האימון מעניקה כלים לנסח נכון את מטרותינו 

ולפרוט אותם בצורה נכונה לתוכנית עבודה. 
מזל שזה לא עניין של מזל

האם יש לאדם שליטה על גורלו? כל אדם מחפש את
האושר בחייו, מתלבט, מהסס, ומחשב ללא הרף באיזו

דרך לבחור את עתידו. האם גורלנו קבוע מראש או מוכתב
על ידנו? במה אנו חופשיים לבחור ובמה כבולים?

הסוד הגלוי: הקשבה פנימית
בסיפור גן עדן מסופר שאלוהים מחפש את אדם. האם 

הוא לא ידע איפה הוא? התשובה היא, שזו השאלה 
שצריך כל אדם לשאול את עצמו- איפה אתה?

בכל רגע ורגע. מדריך מעשי להתבוננות ומדיטציה 
כבסיס לקואצ׳ינג עצמי.

הסוד הנסתר: הקשבה חיצונית
זה נשמע מפתיע, אך האנשים המצליחים ביותר ברוב 

תחומי החיים מתגלים לרוב כ״מקשיבים״ הטובים ביותר 
ולאו דווקא כדוברים הטובים ביותר. הם מתאפיינים 

ביכולת רגשית ורוחנית מפותחת, ולאו דווקא כבעלי יכולת 
שכלית מפותחת. איך מקשיבים לאחר? 

הדרך לאינטליגנציה רוחנית
אינטליגנציה רוחנית גבוהה מאפשרת לנו להתמודד עם 

בעיות של משמעות ושל ערך. באמצעותה אנו יכולים 
למקם את מעשינו בהקשר רחב, עשיר ומשמעותי יותר. 

איך לחפש משמעות ולהבין את משמעותה של נתינה, 
השפעה וההעצמה, ככלי להשארת חותם על אחרים?

חשיבה יצירתית שיטתית
מה מנהל אותנו בחיים? מדוע אנו נוטים לחשוב תמיד 

באותה צורה? ״חשיבה יצירתית״ פירושה- להביא לכלל 
קיום משהו שלא היה קודם לכן. בשיעור זה נלמד עקרונות 
בחשיבה יצירתית: חלוקה, החסרה, איחוד, הכפלה, סיעור 

.win win-מוחות, הקצנה, סקרנות, תמימות ו

מדעי
החברה

מרצה: 
משה שרון



חוכמת המזרח - בראי הקולנוע
מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, מרצה אנתרופולוגית וחוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה.

קורס חדשני יפרוס בפנינו את חוכמת המזרח דרך טקסים ופולחנים, פסטיבלים וסיפורי עם, 
דתות ואמונות. מבודהיזם בלאוס אל רוחניות בהודו, מסיפורי עם אל מדד האושר בבהוטן, 

מטקסים בטיבט אל עליה לרגל בהודו.
אחרי כל הרצאה, יוקרן סרט תיעודי מרתק ממזרח אסיה הקשור לנושא ההרצאה 

בהקרנת בכורה לקהל הרחב.

נושאי ההרצאות:
הדלאי למה: החיים והמסר של הסמל הטיבטי

הוא נולד להיות מנהיג עמו ובשל תהפוכות פוליטיות מצא 
עצמו גולה מארצו והפך לאחת הדמויות המפורסמות 

ביותר בעולם. מיהו, מאין בא, וכיצד הפך להיות הדלאי 
למה? איזה מסר הביא לעולם וכיצד סחף אחריו רבים 

מבני המערב?
מרצה: איילת אידלברג.

סרט לצפייה: ״הדאלי לאמה האחרון?״
הגורו: המורה הרוחני בתרבויות המזרח

״זה הסיפור על השקר הגדול והאמת הכי גדולה שחוויתי״. 
נצא למסע בו ננסה להכיר את דמותו של המורה הרוחני 

במסורת המזרח.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: ״קומארי- הגורו המתחזה״
בהוטן: ארצו של הדרקון הלא מעשן

בהוטן, הממלכה הבודהיסטית העצמאית האחרונה, 
עוברת שינוי דרמטי עם הפיכתה לדמוקרטיה מונרכית, 

תוך ניסיון לשמר על צביונה התרבותי והרוחני.
מרצה: דני ינאי.

סרט לצפייה: ״אושר״
סיפורי עם: החוכמה והמורשת

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.

סרט לצפייה: ״יופיו של סיפור״
לאוס: בודהיזם ונזירות ילדים

מסע בלאוס תוך דגש על נזירות ילדים בבודהיזם 
התרוואדי במדינה, על המתח שבין תענוגות החומר והדרך 

הרוחנית, על הפילוסופיה הבודהיסטית ויישומה בחיים. 
מרצה: מורן קושניר.

סרט לצפייה: ״היום טוב יותר מפעמיים מחר״
הודו: מסע אל בטן האמונה

על המסורות והפולחנים בפסטיבלי הקומבמלה וההולי. 
דרך סיפור הפסטיבלים ומקורם, ניגע ברבדים השונים של 

התרבות והדת ההינדית.
מרצה: דני ינאי.

סרט לצפייה: ״קיצור דרך לנירוונה״
תחילת הסוף: על החיים ועל המוות

מסע לעומקם של אופני התייחסות שונים לחיים ולמוות. 
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.
סרט לצפייה: ״המוות מאפשר חיים״
מנזרי זן ביפן- רשמים ממבט אישי

ההרצאה מאפשרת הצצה אל חיי היום יום במנזר זן ביפן 
דרך סיפורה האישי של ד״ר גלית אבימן. במהלך עשר 

השנים בהם חייתה ביפן, גלית שהתה במנזר זן בעיר קיוטו.
מרצה: ד״ר גלית אבימן.

סרט לצפייה: ״נזיר עם מצלמה״

זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,16.12.18 ,2.12.18 ,18.11.18 ,4.11.18

10.2.19 ,27.1.19 ,13.1.19 ,30.12.18
)מספר קורס: 42107(
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מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג



זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.18 ,28.11.18 ,14.11.18 ,31.10.18

6.2.19 ,30.1.19 ,9.1.19 ,26.12.18
)מספר קורס: 42106(

 תרבויות עולם
מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, מרצה, צלמת וכתבת. 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 בקירגיזטאן.

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

פורטוגל: בין עבר מפואר וחיפוש הדרך לעתיד
פורטוגל מחפשת את עתידה. נצא למסע היסטורי 

מצולם בעקבות העבר, בו היה ליהודים חלק ניכר, 
ונתבונן גם בפורטוגל של ימינו.

מרצה: ד״ר עודד ציון.
סרט לצפייה: ״רכבת לילה לליסבון״

בוליביה: תרבויות עבר ונופים עוצרי נשימה
בוליביה שוכנת במרומי רכס האנדים, וייחודה נובע 

מעוצמת הנופים והמרחבים ומאופייה של האוכלוסייה, 
שמשמרת אורח חיים עתיק. נצטרף גם ליוסי גינסברג 

למסע בלתי אפשרי בטואיצ׳י.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: ״ג׳ונגל״ )בחזרה מטואיצ׳י(
מונגוליה: לשרוד בארץ הנוודים

מסע מצולם אל טבע פראי, אקלים קיצוני ותרבות 
ייחודית המשלבת את הבודהיזם הלמאי עם השמאניזם 

העתיק. נצפה בציד עם עיטים ונפגוש גמלים בוכים, 
נאזין למוסיקה המונגולית הייחודית ונשתתף בפסטיבל 

הנאדאם הפרוע.
 מרצה: דני ינאי.

סרט לצפייה: ״הזאב האחרון״
הודו הבריטית: עושק וקדמה

תת היבשת ההודית משכה מגוון רב של מבקרים 
וכובשים, ומורשתם הפכה לחלק בלתי נפרד מהתרבות 
ההודית. מדוע הגיעו הבריטים להודו? מה מידת ההשפעה
שהותירו אחריהם? ומה הקשר בינם לבין שרפת אלמנות? 

מרצה: מורן קושניר.
סרט לצפייה: ״לפני הגשמים״

מאיראן לצרפת: הגירה ואתגריה
המהפכה הִאסלאמית הפכה את איראן החילונית 

לרפובליקה ִאסלאמית. רבים ברחו לצרפת, שם התמודדו

עם האתגרים במפגש בין התרבויות והערכים השונים. 
מרצה: גליה פסח. 

סרט לצפייה: ״המשפחה הפרסית שלי״
ציידים ולקטים: מאבק 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״

צוענים: עם ללא ארץ
הצוענים מציתים את דמיוננו באופיים המסתורי, 

בחושניות נשותיהם, במוזיקה ובריקודיהם. נעקוב אחרי 
העם הזה, מקורותיו, ִמנהגיו, אומנותו ונלווה אותו בנדודיו 

עד ספרד, שם יצר פולקלור צבעוני ומקורי.
 מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.

סרט לצפייה: ״ונגו״
יפן: שינטואיזם, בודהיזם ומה שביניהם

השינטו והבודהיזם יצרו ביניהם סינטזה מרתקת: היפני 
נולד שינטואיסט, מת בודהיסט ועבד את האלים כולם. 

מבט אל החמלה והטומאה, השפעות הנצרות, ומנהגי המוות.
מרצה: איילת אידלברג.
סרט לצפייה: ״פרידות״

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג
סדרה חדשה!תרבות 65 | תרבויות



זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,17.12.18 ,26.11.18 ,19.11.18 ,5.11.18

4.2.19 ,28.1.19 ,14.1.19 ,31.12.18
)מספר קורס: 42108(

66 | 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. מהג׳ונגלים של בוליביה אל ערבות מונגוליה. מהגירה טורקית אל 

נדידות הצוענים. מהשכנים הלבנונים אל הבישול ההודי. מרומא המרתקת אל בודהיזם בהודו.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
מונגוליה: לשרוד בארץ הנוודים

מסע מצולם אל טבע פראי, אקלים קיצוני ותרבות 
ייחודית המשלבת את הבודהיזם הלמאי עם השמאניזם 
העתיק. נצפה בציד עם עיטים, נכיר את היאקים ונפגוש 

גמלים בוכים, נאזין למוסיקה המונגולית הייחודית 
ונשתתף בפסטיבל הנאדאם הפרוע.

 מרצה: דני ינאי.
סרט לצפייה: ״הזאב האחרון״

בוליביה: תרבויות עבר ונופים עוצרי נשימה
בוליביה שוכנת במרומי רכס האנדים, וייחודה נובע 

מעוצמת הנופים ומאופיה של האוכלוסייה, שמשמרת 
סממנים רבים של אורח חיים עתיק. נצטרף גם ליוסי 

גינסברג למסע בלתי אפשרי בטואיצ׳י.
מרצה: ד״ר אופיר יעקובסון.

סרט לצפייה: ״ג׳ונגל״ )בחזרה מטואיצ׳י(
הודו: על קצה המזלג

שמו של המטבח ההודי יצא למרחוק בזכות מגוון 
התבלינים ועוצמת הטעם שלו. נצא למסע עשיר 

בניחוחות, צבעים וטעמים ונתוודע לקשר האדוק בין 
האוכל לבין התרבות והדת בהודו.

מרצה: מורן קושניר.
סרט לצפייה: ״לאנץ׳ בוקס״
הימלאיה: צפון הודו ונפאל 

משני צדי הרכס הגבוה בעולם, מתקיימים עולמות 
ובהם עושר נופי, אתני ותרבותי. איך מורגשים שינויי 

האקלים אצל אנשים החשופים לכוחות הטבע?
מבט מרתק על עולם הולך ונעלם.

מרצה: נועם בן משה.
סרט לצפייה: ״סמסרה״

צוענים: עם ללא ארץ
הצוענים מציתים את דמיוננו באופיים המסתורי, 

בחושניות נשותיהם, במוזיקה ובריקודיהם. נעקוב אחרי 
העם המיוחד, מקורותיו, ִמנהגיו, אומנותו ונלווה אותו 

בנדודיו מהודו עד לספרד.
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.

סרט לצפייה: ״ונגו״
בין טורקיה לגרמניה: מולדת ישנה וחדשה

גרמניה פתחה את שעריה למהגרי עבודה מטורקיה, 
ובכך יצרה מציאות של מורכבות של סוגיות פוליטיות 

וחברתיות, שיצרה סתירה בין זהותם העכשווית ויחסם אל 
המולדת הישנה.

מרצה: גליה פסח.
סרט לצפייה: ״בקצה גן עדן״

לבנון: השכנים מזווית אחרת 
נטייל בביירות המשתקמת, ניפגש עם לוחמי חיזבאללה 

ועם לוחמים לחופש הביטוי. נופתע לשמוע מי שיקם את 
בית הכנסת בביירות ונחגוג ליל סדר עם הקהילה היהודית 

הקטנה! 
מרצה: נפתלי הילגר.

סרט לצפייה: ״האישה ששרה״
איטליה: בליסימה רומא

יש בה את האספרסו הטוב בעולם והגלידה הטעימה 
ביותר. קו הרקיע של העיר עטור בצריחי הכנסיות 

האפיפיוריות וצלצול פעמוניהן מלווה את ההליכה ברגל 
ברחובותיה.

מרצה: רמי סימסולו.
סרט לצפייה: ״לרומא באהבה״

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג
סדרה חדשה!



הסיפורים האפלים של אבות האומה
מרצה: יוסי נינוה, מרצה בכיר לתנ״ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב.

בסדרה זאת נלמד את סיפורי האבות בספר ״בראשית״ מנקודת זווית שונה. בארץ כנען,
בימי המקרא, חיו שתי ישויות פוליטיות נפרדות: יהודה בדרום וישראל בצפון.

לכל עם היסטוריה מסופרת משלו. לכל עם אב שונה ומקומות מקודשים שונים. ספר ״בראשית״ 
גדוש במאבקים בין שבטיים. סיפורי האבות נוצרו במסגרת המאבק הדתי והפוליטי ביניהם. 

וישנו גם מאבק נוסף: המאבק על הזכות לכהונה, שבין כל הטוענים למעמד המכובד הזה.
נושאי ההרצאות:

״לך לך מארצך״                                                        
מדוע מוצאו של אברם הוא דווקא מאור כשדים?

ולמה ללכת? מהיכן יצא למסעו? ומדוע דווקא לארץ 
כנען? ומדוע נשותיו- האחת מסופוטמית )שרה(, 

והשנייה מצרית )הגר(?

קניית מערת המכפלה
שלושה מקומות בלבד נקנו בכסף מלא: מערת המכפלה, 

קבר יוסף )יעקב?(, והר הבית. מדוע דווקא הם?
מה תפקיד הסיפורים הללו במאבק השבטים על 

מקומותיהם המקודשים? מדוע קונה אברהם את אשר 
כבר הובטח לו?

יעקב השקרן
מה גרם ליעקב להונות את אביו ולהיות מוצג כשקרן? 

מדוע נכתב סיפור מכוער שכזה? את מי הוא משרת? 
מדוע שלושה סיפורי בכורה? האם היו יעקב ועשו 

תאומים: עשו המפרנס ויעקב הבטלן?

כך הושמצו ארבע האימהות
מדוע מוצגות אימהות האומה באופן כל כך שלילי, ללא 
שום פן חיובי? מה היתה כוונתם של הכותבים, בהציגם

את ארבע האימהות באופן כה לא מחמיא: שרה המרשעת,
רבקה הרמאית, רחל הגנבת, ולאה המתחזה? האם רחל 

היא באמת אימנו?

סיפורי אברהם ויעקב: מאבק הצפון והדרום
היבט שונה על אופן חיבורם של הסיפורים ה״היסטוריים״

על אבות האומה בישראל וביהודה ליצירת קדושה 
למקדשיהם, ולהשמצה הדדית זה את זה? מדוע מוכר 

אברהם את שרה, מדוע מגרש ללא רחמים את ישמעאל 
בנו? מדוע יוצא לרצוח את בנו יצחק? ומדוע סיפורי 

יעקב נכתבו כסיפורי ״מראה״ לסיפורי אברהם?

סיפור אונס דינה
מעשה האונס של דינה- מול סיפור העגל: לוי הרוצח

בבני שכם מול לוי הרוצח בבני עמו העובדים לעגל, אהרון 
הנבחר לכהונה מול אהרון בונה העגל. כך התנהלה מלחמת 

ההשמצות במסגרת המאבק על השירות בקודש.

הסיפור הנורא על לוט ובנותיו
סיפור לוט ובנותיו מול סיפור פילגש בגבעה- בנייתה של 

מערכת מתוכננת ומובנית של סיפורים מכוערים להכפשת 
שמה של שושלת מלוכה בישראל.

מדוע מכרו את יוסף?
סיפור יוסף וכתונת הפסים הוא אחד השיאים של ספר 
בראשית. דמותו של יוסף כאבי שבטי הצפון. המאבק 
האכזרי של יוסף הצפוני מול יהודה ושמעון הדרומיים.

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,17.12.18 ,26.11.18 ,19.11.18 ,5.11.18

4.2.19 ,28.1.19 ,14.1.19 ,31.12.18
)מספר קורס: 42110(
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זמן אשכול נתניה

מדעי
הרוח

מרצה: 
יוסי נינוה

סדרה חדשה!

אוהבים לשיר?
30% הנחה

ברישום למועדון הזמר של ״זמן אשכול״
לנרשמים לקורס אחד או יותר בסמסטר א׳

פרטים בעמוד 13 בחוברת זו



זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי נתניה.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.18 ,29.11.18 ,15.11.18 ,1.11.18

7.2.19 ,24.1.19 ,10.1.19 ,27.12.18
)מספר קורס: 42111(

חזית המדע בחקר המוח
מרכז הסדרה: ד״ר רביד דורון, ביה״ס למדעי ההתנהגות, האקדמית ת״א יפו

והמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.

נושאי ההרצאות:
הנדסה גנטית למוח

פריצות דרך טכנולוגיות חדשות הובילו החוקרים 
ליכולות מהפכניות. בין הפיתוחים ניתן למצוא את 
טכנולוגית ה״קריספר״, המאפשרת הנדסה גנטית 

ספציפית לכל תא בגוף ולתאים במוח בפרט.  
מרצה: ניסים פרץ, ביה״ס סגול למדעי המוח, 

אוניברסיטת ת״א.
המדע של האהבה והזוגיות

מה זו אהבה? מהם המנגנונים במוחנו המייצרים אותה?
מה משפיע על היכולת שלנו לאהוב ולהיקשר?

מהם הסוגים השונים של האהבה? 
מרצה: ד״ר ליאת יקיר, מתמחה בגנטיקה מולקולרית, 

בוגרת מכון ויצמן למדע.
פחד ואומץ במוח האנושי

מהו פחד בראי מדעי המוח? כיצד הוא נוצר ופועל בתוכנו?
מדוע כה חשוב להתמודד עמו? היכן שוכנת התעוזה 
בתוכנו? האם וכיצד ניתן ללמד להתגבר על פחדים?

מרצה: ד״ר קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח.
הדמיון והשוני במוחם של נשים וגברים

כיצד מושפע המוח ממינו של אדם? כיצד משפיעים 
הורמוני המין על ההתנהגות? האם ישנה שכיחות שונה
בין גברים ונשים כשמדובר במחלות של מערכת העצבים?

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

DNA-שימושים אפשריים ב
לאחרונה חלה התפתחות המאפשרת לחוקרים לדעת 

יותר על DNA ולנצל ידע זה כדי לפתח תרופות חדשות, 
שיתנו פתרון למחלות תורשתיות הפוגעות במוח 

ובמערכת העצבים.
מרצה: ד״ר רעות מטר, מנהלת מעבדה לאבחון טרום 
השרשתי במכון הגנטי רפאל רקנאטי, מרכז רפואי רבין.

האבולוציה של המוח האנושי
בזכות הרעיון המהפכני של דארווין, אנו יכולים ללמוד 
על התפתחות המוח האנושי. מחקרים גילו מתי והיכן 

התפתחה יכולתו של האדם המודרני לשפה מדוברת.
מרצה: ד״ר אסף מרום, המחלקה לאנטומיה אוני׳ ת״א.

הכול על הדיכאון
האם אנחנו באמת מדוכאים יותר מבעבר? מה קורה 

במוחו של אדם שנמצא בדיכאון? ואיך זה שונה ממוח 
״בריא״? מהם התהליכים הביולוגיים הקורים בדיכאון? 

ומהן דרכי הטיפול העדכניות בו?
מרצה: ד״ר ענת לן, אוניברסיטת בן גוריון.

מבט מוחי על ראיה
מערכת הראיה היא אחת החשובות לאדם. איך האור 
הופך לפעילות מוחית ואיך פעילות זו גורמת לנו לייצר 

תמונה ברורה ותלת מימדית? מה קורה כאשר אזורי מוח 
של מערכת הראיה נפגעים, מהי ראיה עיוורת, עיוורון 

פרצופים ועוד סוגי פגיעות מיוחדות?
מרצה: ד״ר רביד דורון.

מרצה:68 | חקר המוח
ערן כץ

מהי אהבה והאם יש לה הסבר מוחי? מהו הפחד ולשם מה הוא קיים? האם קנביס טוב 
או רע? מה חדש בתחום הגנטיקה? וכיצד התפתח מוחנו להיות כה יעיל? מסע מופלא אל 

תוך האיבר המעניין ביותר- המוח.

סדרה חדשה! מדע
מרכז 

 הסדרה:
ד״ר רביד 

דורון



שיאו של הרנסנס האמנותי
מרצה: דוד איבגי, אוצר ומרצה לאמנות.

המאה ה-16 באיטליה מציינת את השלב בו הגיעה האמנות לשיאים בציור, בפיסול 
ובאדריכלות, שקבעו את אמות המידה לאמנות המערב במאות השנים הבאות.

במהלך הקורס נעמוד על היוצרים הגדולים של התקופה, ונבחן את ייחודו של כל אחד 
מהם בפרשנותו את תפיסת העולם ואת עקרונות היופי של הרנסנס.

נושאי ההרצאות:
החיפוש אחר האמת והיופי

ליאונרדו דא וינצ׳י וראייתו המיוחדת את העולם סביבו,
הולידו דרכי חשיבה חדשות הן על המדע והן על האמנות.

מקדש לרוח 
ציורי תקרת הקפלה הסיסטינית של מיכלאנג׳לו, 

מקפלים בתוכם תפיסת עולם פילוסופית והומניסטית 
שלמה. באמצעותה נכיר מקרוב את אחד מענקי הרנסנס 

והאמנות מאז ומעולם.
עלייתו ונפילתו של האדם

גושי שיש התעוררו לחיים תחת איזמלו של מיכלאנג׳לו 
והיו לנציגים הנאמנים של גאונותו ולמבטאים את שיא 

הרנסנס, כמו גם את שברו. 
השאיפה לשלמות

רפאלו סנציו, נסיך הציור האיטלקי ניסח ביצירתו 
את עקרונות האמנות ברנסנס, שקבעו את דמותה של 

האקדמיה לדורות הבאים. 
הציור הוונציאני

אבות הציור בצפון איטליה העניקו מבט חדש על 
תפיסת הנוף והצבע תחת מכחולם של בני משפחת בליני 

ושל ג‘ורג‘ונה.

״שכרון הצבע״
טיציאן, גדול אמני ונציה במאה ה-16, הביא לשיא את 
השימוש בצבעוניות העשירה, המעניקה ממד חדש של 

חושניות לציור.
החירויות של המנייריזם

מה שנחשב בעבר כירידה ועיוות של הרנסנס, נתפס כיום 
כמודרניזם של המאה ה-16. אמנים כאניולו ברונזינו, אל 

גרקו, טיטורטו ואחרים, נוטלים לעצמם חירויות אמנותיות 
שלא נודעו כמותן באמנות. 

הפיסול המנייריסטי
שליטה גבוהה בטכניקות ובעיצוב, יחד עם חירות 

אמנותית של פסלים כג׳אנבולוניה, צ׳ליני ואחרים, הולידו 
פסלי שיש וברונזה מן המפעימים והמפתיעים במאה ה-16 

וסללו את הדרך לאמנות הבארוק במאה ה-17.

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:
 ,20.12.18 ,29.11.18 ,15.11.18 ,1.11.18

7.2.19 ,31.1.19 ,17.1.19 ,3.1.19
)מספר קורס: 42701(
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סדרה ייחודית של סיורים 
מודרכים לחובבי האמנות
ניתן למצוא בעמוד 101 בחוברת זו

 בכל הקורסים
 כרטיס מתנה

לסרט!
 לפי בחירתך,

לנרשמים
*הכרטיס תקף בבתי הקולנוע 

בסינמה סיטי בימים א׳-ה׳.



נושאי ההרצאות:
לונדון: הנשיונל גאלרי

המבנה הייחודי של הגלריה הלאומית לאמנות בלונדון 
)National Gallery( בנוי בסגנון המזכיר מקדש יווני.
זהו אחד ממשכני האמנות המפורסמים והחשובים 

בעולם. הגלריה, שנמצאת בכיכר טרפלגר, מציגה יצירות 
אמנות מהמאה ה-13 ועד שלהי המאה ה-19.

פירנצה: מוזיאון האופיצי )מפגש 1(
סיפורו של המוזיאון החשוב בעולם ליצירות הרנסנס, 

הוא סיפורה של משפחת מדיצ׳י, פטרונית אמנות 
חשובה, שהקימה את המבנה שתיפקד כמשרדים. 
המסדרון הסודי כולל את הפורטרטים החשובים 

ויצירות מופת מראשית הרנסנס.
פירנצה: מוזיאון האופיצי )מפגש 2(

הרנסנס בשיאו. המוזיאון מציג את יצירותיהם 
המעודנות מלאות האלגוריה של בוטיצ׳לי, ליאונרדו

דה וינצ׳י ומיכאלאנג׳לו, לצד יצירות אחרות של הרנסנס 
האיטלקי וציורים מפורסמים של ציירים גדולים 

מאסכולות אחרות, כמו דירר, קראנק, אל גרקו ואחרים.
רומא: גלריה בורגזה 

בלב הגנים הירוקים של וילה בורגזה היפה, מצוי אוסף 
האמנות של הקרדינל בורגזה. קרבתו לאפיפיור, שהיה 

פטרון אמנות גדול, אפשרה לו ליצור את אחד האוספים 
החשובים בעולם. בין היתר האוסף כולל מיצירותיו 

של ברניני: דויד, אפולו ודפנה וכן ציוריו החשובים של 
קארווג׳יו.

אמסטרדם: הרייקסמיוזיאום
מסע מרתק בנבכי האמנות ההולנדית, אך לא רק בה. 
יצירות רבות במוזיאון הן מהמאה ה-17, ״תור הזהב״ 
של אמסטרדם. בין היתר ניתן למצוא במוזיאון יצירות 

של ורמיר, דה הוך, פרנץ האלס וכמובן עבודות של 
רמברנדט ובראשן יצירת המופת שלו ״משמר הלילה״.
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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:
 ,26.12.18 ,12.12.18 ,14.11.18 ,7.11.18

13.2.19 ,6.2.19 ,23.1.19 ,9.1.19
)מספר קורס: 42702(

המוזיאונים החשובים בעולם
מרצה: אור-לי אלדובי, )M.A( חוקרת, מרצה בכירה בנושאי אמנות ותרבות.

נאפולי: המוזיאון הארכיאולוגי ו״החדר הסודי״
במוזיאון נמצאים אוצרות אמנות שהתגלו בפומפיי 

ובהרקולניום, שתי הערים שנקברו ב-79 לספירה באפר 
וולקני, שהתפרץ מהר הגעש וזוב וקבר את הערים על כל 

האוצרות שהיו בהן. הפסיפס המפורסם של אלכסנדר 
מוקדון, הרקולס, אטלס, וכן ה״גבינטו סגרטו״, החדרים 
הסודיים, אשר בהם אוסף גדול מאוד של ציורים ארוטיים.

סנט פטרסבורג: מוזיאון ההרמיטאג׳
בקומפלקס בניינים, שהראשי שבהם שימש מעון החורף 
לצארים הרוסים, מוצג אוסף אדיר ומרהיב של יצירות 

אמנות. האוסף בתחילתו מבטא את אהבתה של קתרינה 
הגדולה לאמנות. אוסף נדיר של אמנים דגולים בתוך 

תפאורה מרהיבה.
פריז: מוזיאון אורסיי

המבנה בן שלוש הקומות שימש כתחנת רכבת מ-1900. 
הפיכתו למוזיאון מבטאת את התפיסות המוזיאליות 

החדשות בסוף המאה ה-20. מרוכזות בו היצירות 
החשובות ביותר של האמנים האימפרסיוניסטים.

אמנות יצירות מופת מתקופת הרנסנס:
דיאלוג עכשווי

מרצה: אור-לי אלדובי, )M.A( חוקרת, מרצה בכירה בנושאי אמנות ותרבות.

מרצה:
אור-לי 
אלדובי

סיור מודרך בעקבות המוזיאונים החשובים בעולם. מוזיאון הוא שיקוף תרבותי של 
המקום בו הוא נמצא. נעמוד על נסיבות הקמת המוזיאונים השונים, מטרת הקמתם 

והארכיטקטורה שלהם בתוך הנוף האורבני בהם הם נמצאים. נעסוק בהרחבה ביצירות 
המופת המפורסמות המוצגות בהם ומתוות את אופיים הייחודי.

סדרה ייחודית של סיורים 
מודרכים לחובבי האמנות
ניתן למצוא בעמוד 101 בחוברת זו



היצירות הגדולות של
המוזיקה הקלאסית

מרצה: עומר שומרוני, מרצה למוזיקה באוניברסיטת ת״א ומבקר מוזיקה קלאסית במגזין ״אופוס״.
מפגש חוויתי עם מבחר מהיצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית, במטרה להעמיק את 

ההיכרות איתן ואת ההבנה של המבנים והצורות המוזיקליות שלהן. הקורס מלווה בצפייה 
מודרכת בדוגמאות מהפקות DVD מרהיבות של גדולי הסולנים, התזמורות והמנצחים.

הקורס הוא קורס חדש ותכניו לא הועברו בקורסים קודמים. הקורס אינו דורש ידע 
מוזיקלי מוקדם.

נושאי ההרצאות:
ברהמס: קונצ׳רטו לפסנתר מספר 2 

במפגש זה נתוודע לקונצ׳רטו השני הכביר של ברהמס 
לפסנתר, הנחשב לאחת היצירות התובעניות ביותר 

מהפסנתרן הסולן. יצירה זו כתובה בארבעה פרקים, 
בניגוד למקובל, והיא משקפת בצורה מרתקת את רוח 

הרומנטיקה הגרמנית המאוחרת. 
וגנר: האופרה ״טריסטאן ואיזולדה״ 

פרקים נבחרים מהאופרה הגדולה של וגנר, מהיצירות 
המשפיעות ביותר על עולם המוזיקה של המאות ה-19

וה-20. במהלך המפגש נתוודע לשפתו המוזיקלית 
הייחודית של וגנר באמצעות צפייה מודרכת בקטעים 

מייצגים מתוך האופרה.
מוצרט: חמישיית המיתרים ק. 516

החמישייה ק. 516 היא אחת היצירות המרגשות ביותר 
של מוצרט, ויש הרואים בה את תגובתו המוזיקלית 

של מוצרט למותו הקרב של אביו. במהלך המפגש ננתח 
את היצירה על פי תיאוריה זו, ונעמוד על ההתפתחות 

הרגשית המתוארת בה.
ראוול: מה״בולרו״ אל הקונצ׳רטו לפסנתר 

ה״בולרו״ המפורסם, שנכתב כתרגיל בתיזמור, הפך 
למרבה הפלא ליצירה האהובה ביותר של ראוול. במפגש 
נכיר את היצירה בדגש על התזמור הגאוני שלה, ולצידה 
נדון ביצירות נפלאות אחרות של ראוול, כמו הקונצ׳רטו 

לפסנתר בסול מז׳ור.
ביבר: ״הקרב״ ל-10 נגנים

היכרות מהנה עם מבחר יצירות תוכניתיות מתקופת 
הבארוק, ובראשן היצירה הצבעונית ״הקרב״ מאת 

היינריך ביבר, הנשמעת מפתיעה ופורצת דרך גם כיום.

שוברט: ״אל המוזיקה״
מפגש עם כמה מיצירותיו המרגשות של שוברט, ביניהן השיר

האמנותי ״אל המוזיקה״ והפנטזיה לפסנתר ב-4 ידיים.
באך: קנטטה מספר 82 )״יש לי די״(

במפגש זה נעסוק בקנטטות הדתיות של י.ס. באך, המהוות 
חלק משמעותי ממכלול יצירתו. במרכז המפגש תעמוד 

קנטטת האלט היפהפייה מספר 82, הנפתחת במילים
״יש לי די״.

ברוקנר: סימפוניה מספר 4
אנטון ברוקנר היה אחד מחשובי מלחיני הסימפוניות 
באירופה של סוף המאה ה-19, ויצירותיו מתוארות 

לעיתים כ״קתדרלות בצליל״. במפגש זה נכיר את סיפורו 
הייחודי של ברוקנר באמצעות האזנה לסימפוניה מספר 4, 

יצירת ענק בעלת תוכן סיפורי. 

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:
 ,18.12.18 ,27.11.18 ,20.11.18 ,6.11.18

12.2.19 ,29.1.19 ,15.1.19 ,1.1.19
)מספר קורס: 42703(
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ג׳אז, רוק ובלוז:
סיפורה של מהפכה מוסיקלית

מרצים: ירון בן עמי, מוזיקאי וחוקר בלוז. גל אפלרויט, מגיש ועורך מוזיקה ברדיו תל אביב, כתב ומבקר מוסיקה. 
ד״ר רז יצחקי, מוזיקאי, מרצה וחוקר, אוניברסיטת בר-אילן.

שלושה סגנונות ששינו את המוסיקה בת ימינו וצמחו בארה״ב, הם סיפורה של המהפכה 
המוסיקלית שהשפיעה על מיליוני אנשים ברחבי העולם. הרוק, הג׳אז והבלוז הם לא רק

סיפור התפתחותה של מוסיקה עכשווית. הם שזורים בסיפור החברתי וההיסטורי של אמריקה.

נושאי ההרצאות:
כור ההיתוך בניו אורלינס

שירת העבדים, הרגטיים והבלוז החושני צומחים על רקע
מציאות קוסמופוליטית תוססת. הצלילים החמים 

שנשמעים מידי לילה במועדוני רובע החלונות האדומים, 
עומדים לשנות את פניה של ההיסטוריה המוזיקלית לעד.

מרצה: ד״ר רז יצחקי.
החיידק המשתולל של הג׳אז

צלילי סצנת הלילה של ג׳לי-רול מֹוְרטֹון, ָמא׳ ַרייני וִסְדני 
ֶּבֶשה הבוקעים ממרתפי האלכוהול, כובשים את היבשת 

בתקופת היובש, כרקע לחיים המתירניים של צעירים 
מרדנים.

מרצה: ד״ר רז יצחקי.
ניצוצות של גאונות

הרנסנס של הארלם מצמיח שיתופי פעולה נדירים בין 
מעבדים מוזיקליים כמו דיוק אלינגטון, המקבעים סדר 

בתזמורות ובין כוכבים כמו לואי ארמסטרונג ואת׳ל 
וואטרס, הפורצים כל גבול.

מרצה: ד״ר רז יצחקי.
איך הנשים המציאו את הבלוז 

מי, בעצם, המציא את הבלוז? מה יצא מן הכנסייה ומה 
צמח במועדונים ובבתי הזונות? מדוע הבלוז היה ראשון 
להרשות לעצמו לדבר בגלוי על מין? ואיך קרה שדווקא 
האיסור על מכירת אלכוהול שיגר את הבלוז לכבוש את 

אמריקה?
מרצה: ירון בן עמי.

איך הבלוז הפך לחשמלי 
איך הומצא מחדש הבלוז במהלך מלחמת העולם 

השנייה? איך זה קשור באיגודי עובדים ובצרכי תעשיית 
המלחמה? מי החליט שבמקום סקסופון אפשר לחשמל 

גיטרה? ואיך קרה שדור שלם של צעירים בריטים 
מחוצ׳קנים הפך את המוזיקה הזאת לשפה עולמית? 

מרצה: ירון בן עמי.
איך נולד הרוק

הרוק שינה לחלוטין את הרגלי ההאזנה למוזיקה פופולרית,
וכן את הצורה שבה אנו צורכים אותה. הרוק הוא גם 
תופעה חברתית. מה היו חבלי הלידה של הרוק? ומה 

הייתה חשיבותו האדירה של צ׳אק ברי?
מרצה: גל אפלרויט.

שנות ההתבגרות של הרוק
בשנות השישים הרוק מתבגר ומכה שורשים עמוקים 
בתרבותנו. הוא מושפע מסגנונות מוזיקליים אחרים.

היו אלו השנים של החיפושיות, בוב דילן וגם הרולינג 
סטונז, שהיו הלהקה המייצגת של העשור הסוער הזה. 

מרצה: גל אפלרויט.
רוק בסבנטיז- בגרות מכובדת 

בשנות העשרים שלו נהפך הרוק למתוחכם עוד יותר.
אלו השנים בהן נדמה שהרוק מזדקן מהר מדי. אפילו 
השפעות של מוזיקה קלאסית מוצאות את דרכן לתוך 
הרוק, אבל אז הרוק הכבד מרים ראש. בהרצאה זאת 

נקדיש מעט יותר זמן לפינק פלויד. 
מרצה: גל אפלרויט.

אמנות

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,10.12.18 ,26.11.18 ,12.11.18 ,29.10.18

4.2.19 ,28.1.19 ,14.1.19 ,31.12.18
)מספר קורס: 42704(

 מרצה:72 | מוסיקה
ירון בן עמי

 מרצה:
ד״ר רז 
יצחקי

 מרצה:
גל אפלרויט

זמן אשכול ראשון לציון



לגלות את אמריקה בקולנוע
מרצה: זיו אלכסנדרוני, מרצה לקולנוע ובמאי סרטים.

מבט ייחודי ומרתק אל ההיסטוריה, התרבות והאידאולוגיה של ארה״ב דרך הקולנוע, 
שנוצר באמריקה במשך 120 השנים האחרונות.

בחלקו השני של כל מפגש נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, העוסק בנושא ההרצאה.
נושאי ההרצאות:
קריצה אל ״המערב הפרוע״

בתחילת המאה ה-19 החלו ראשוני המתיישבים הלבנים 
לנוע ממזרח ארה״ב אל עבר השטחים העצומים ממערב 

לנהר המיסיסיפי. התקופה שעיצבה למעשה את גבולותיה 
ותרבותה של אמריקה, הונצחה בז׳אנר הקולנועי הראשון: 

״המערבון״. 
סרט לצפייה: ״בצהרי היום״

סיפורה של הקהילה האפרו אמריקאית 
בחירתו של ברק אובמה לנשיאות ארה״ב היה ללא ספק 

רגע הניצחון של הקהילה השחורה בארה״ב. העבדים, 
שהגיעו לארה״ב מאפריקה, היו הסיבה המרכזית לפרוץ 

מלחמת האזרחים. כיצד משתקף המאבק שלהם בקולנוע? 
ואיזה שינוי התחולל בעקבות בחירת אובמה? 

סרט לצפייה: ״המשרת״ 
חלום הפרברים והמקרתיזם 

על רקע המלחמה הקרה עם ברה״מ, מתפתחת בארה״ב 
תרבות הפרברים החדשה וכן רדיפה אובססיבית אחר 
״אויבי האומה״, אשר במקרים רבים מתגלים דווקא 

בהוליווד.
מרצה אורחת: רחל אסתרקין.

סרט לצפייה: ״טרמבו״
על קפיטליזם, כסף גדול וערכים 

השיטה הכלכלית האמריקאית הביאה את המדינה האדירה 
הזו להישגים חסרי תקדים, אך הפכה בשלושת העשורים 
האחרונים לשם נרדף, לחזירות, חוסר מוסר ולתאוות בצע 

בלתי נשלטת. מעל לכול ניצבת כמובן הבורסה האמריקאית 
לניירות ערך ברחוב החומה בניו יורק.

סרט לצפייה: ״המייסד״
ניו יורק בקולנוע: ״מנהטן כמשל״ 

נדמה שאין עוד מקום בעולם המבטא את מהותו של 
המין האנושי במאה ה-20 כמו העיר ניו-יורק בכלל 

והאי מנהטן בפרט. גם הקולנוע לא נשאר אדיש לדימוי 
האורבאני העוצמתי הזה. אלפי סרטים וסדרות טלוויזיה 

שצולמו בעיר, הפכו את ה״מנהטניזם״ לדימוי המודרניסטי 
המוכר והמשפיע ביותר בעולם. 

סרט לצפייה: ״על חבל דק״ 
לחצות את אמריקה ולזכות בגאולה

המסע לאורך המרחבים האדירים של אמריקה, מאפשר 
לחוות את הנופים המרהיבים של היבשת, אך לא פחות מכך 
המסע משמש כמטפורה ייחודית, לחיפוש אחר זהות, לתיקון 

אישי, ולביקורת חברתית. 
סרט לצפייה: ״הולכת רחוק״

סטיב ג׳ובס: האיש ששינה את חיינו 
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.  

סרט לצפייה: ״סטיב ג׳ובס״
האחים כהן מחפשים תשובה

צמד האחים היהודים ג׳ואל ואיתן כהן יוצרים מאז תחילת 
שנות השמונים קולנוע פוסט מודרני, חייכני ומלא הברקות. 

אך מתחת למעטה ההומור והסאטירה מסתתרת תהייה 
גדולה על מצבו הלא פתור של המין האנושי.

סרט לצפייה: ״הקפיצה הגדולה״

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:
 ,12.12.18 ,28.11.18 ,14.11.18 ,31.10.18

6.2.19 ,23.1.19 ,9.1.19 ,26.12.18
)מספר קורס: 42705(

סדרה חדשה! 73 | קולנוע
מרכז 

הסדרה:
 זיו 

אלכסנדרוני



סדרה חדשה!

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:
 ,12.12.18 ,28.11.18 ,21.11.18 ,7.11.18

30.1.19 ,16.1.19 ,2.1.19 ,19.12.18
)מספר קורס: 42706(

74 | קולנוע דוקומנטרי

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

נושאי ההרצאות:
בדואים וישראלים בישוב אחד 

הוריה של רנא אבו פריחה עזבו את תל שבע הבדואית 
ו״ברחו״ לישוב היוקרתי עומר. כשהאם חלתה וביקשה 
להיקבר בעומר, נפתחה מחלוקת ששיקפה את הזהות 

הלאומית בה אנו חיים. 
הקרנת הסרט ״אחרייך َوراءِك״ )מקום ראשון בפסטיבל
הסרטים ירושלים( ומפגש עם הבמאית רנא אבו פריחה.

מפגשים ברחוב נווה שאנן
רחוב נווה שאנן בתל אביב, שהיה ידוע כרחוב הנעליים, 

מהווה היום סמל למחלוקת. הסרט מתאר בכאב רווי 
בהומור את מצוקותיהם של התושבים הוותיקים ואת 

קשייהם של הפליטים.  
הקרנת הסרט ״לא רחוב ולא נעליים״ ומפגש עם 

הבמאי דוד פישר.
החיים על הגבול!

יוקר המחיה הוביל את רונית, בעלה וילדיה לקיבוץ
כפר עזה. תיעוד אינטימי של הישרדות משפחתית 

במציאות ישראלית מורכבת, במקום שבוחן מחדש את 
גבולות החיים. 

הקרנת הסרט ״חיים על הגבול ״ ומפגש עם הבמאית  
רונית איפרגן.

אלפונסו מחפש אהבה
אלפונסו מלול בן ה-75, מוצא בריקוד מפלט מהאבל על 
מות אשתו. נקודת מבט רעננה ולא מוכרת על חיי הרגש 

 והחיפוש אחר זוגיות ואהבה גם בגיל מבוגר.
הקרנת הסרט ״הריקוד של אלפונסו״ ומפגש עם 

הבמאי תומר/ברק היימן. 
״אור לחיים״ אחרי נפילת הבנים

משפחות ששכלו את ילדיהם בצבא החליטו להביא 
ילדים אחרי השכול. עמותת ״אור לחיים״ מקדמת את 

הנושא, דואגת לתרומות ומסייעת בדרכם להפוך שוב 
 להורים.

הקרנת הסרט ״למלא את החלל״ ומפגש עם הבמאית
פז שוורץ. 

מעבר להרים אין אופק
הסופר ניר ברעם עזב את המרחב המוכר ויצא למסע 

בגדה המערבית ומזרח ירושלים. ברעם החליט לשבור את 
המחסום התודעתי, ולבדוק הלכה למעשה את החברה 

הפלסטינית, המתנחלים, והנרטיבים שמרכיבים כל חברה 
וחברה. 

הקרנת הסרט ״ הארץ שמעבר להרים״ ומפגש עם 
הבמאי מיכאל אללו/הסופר ניר ברעם.
לצאת מהארון בחברה הדתית לאומית

סער, בן למשפחה דתית-לאומית, בחר לצאת מהארון 
ולעקור עם בן זוגו ללונדון. שנה לאחר שעזב, סער מחליט 

 לשוב לארץ. 
הקרנת הסרט ״מי יאהב אותי עכשיו״ )זוכה פרס 

פסטיבל ברלין( ומפגש עם הבמאים תומר/ברק היימן. 
 אלימות מינית בחברה הערבית 

סרט פורץ דרך קורא לנשים הערביות לצאת מתוך האפלה. 
חמש גיבורות מעזות לחשוף את סיפוריהן ואת האלימות 

המינית שחוו במשפחותיהן.
הקרנת הסרט ״דומא )בובות( ומפגש עם הבמאי

עביר זייבק חדאד.

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

היוצרים, מביאים נקודת מבט אנושית על מציאות החיים בישראל.

מרכזת 
 הסדרה:

בלהה גזית



סדרה חדשה!

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

מרכז הסדרה: זיו אלכסנדרוני.

75 | ביוגרפיות קולנועיות

זמן אשכול ראשון לציון

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:

נלסון מנדלה: האיש שידע לסלוח
נלסון מנדלה, היה כלוא במשך 27 שנים בדרום אפריקה.

למרות זאת, כאשר התמנה לנשיא הראשון של דרום 
אפריקה אחרי עידן האפרטייד, הוא ידע לסלוח למיעוט 

הלבן ולבנות מדינה חדשה. 
מרצה: זיו אלכסנדרוני.

סרט לצפייה: ״אינוויקטוס״
אלברט איינשטיין: הגאון ששינה את הפיזיקה

האיש שהיה פקיד זוטר במשרד לרישום פטנטים 
בציריך, שינה לעד את מדע הפיזיקה ובעצם את כול 

מה שאנחנו יודעים על היקום בו אנו חיים. איינשטיין 
שקיבל את פרס נובל לפיזיקה, נחשב לגאון הגדול ביותר 

שפעל במאה העשרים ואולי בתולדות האנושות כולה. 
מרצה: ד״ר אבשלום אליצור. 

סרט לצפייה: ״איינשטיין ואלינגטון״
סטיב ג׳ובס: האיש ששינה את חיינו 

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״

צ׳רצ׳יל: הבריטי הגדול ביותר 
חייל, קצין, מצביא, מדינאי, סופר, היסטוריון, צייר 

וחתן פרס נובל. כל התארים הללו הוצמדו לסר ווינסטון 
ספנסר צ׳רצ׳יל.

 מרצה: קובי חוברה.
סרט לצפייה: ״הסערה המתפרצת״

לאונרד ברנשטיין: 100 שנים להולדתו 
הפסנתרן, המלחין, המנצח ואחד היהודים החשובים 
ביותר בתחום המוזיקה הקלאסית והפופולרית של 

המאה ה-20. ברנשטיין היה יהודי וציוני נלהב, שביקר 

בארץ ותרם רבות לפיתוח התרבות והמוזיקה בארץ.
מרצה: אראלה קינן.  

סרט לצפייה: ״סיפור הפרברים״
תוכנית אפולו: 50 שנה לנחיתה על הירח

במלאת 50 שנה לנחיתה על הירח, נתבונן שוב בתוכנית 
אפולו המופלאה, וננסה לברר כיצד הצליחו אנשי החזון 
של נאס״א לשגר אדם לירח וגם להחזיר אותו לארץ.   

מרצה: רני אליאב.
סרט לצפייה: ״אפולו 13״

פרידה קאלו: ללא מסיכות 
פרידה קאלו הוצגה לרוב כאשתו הקטנה של הצייר 

המפורסם דייגו ריברה. מבט עכשווי מראה, כי עסקה 
בפוליטיקה של זהויות, מגדר ורב תרבותיות שנים לפני 

שמושגים אלו הפכו אופנתיים. 
מרצה: אור-לי אלדובי. 

סרט לצפייה: ״פרידה״
אליזבת השנייה: 65 שנות מלוכה!!!

אליזבת השנייה 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.  

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.
סרט לצפייה: ״המלכה״

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,16.12.18 ,25.11.18 ,18.11.18 ,4.11.18

3.2.19 ,20.1.19 ,13.1.19 ,30.12.18
)מספר קורס: 42707(

אמנות
מרכז 

הסדרה:
 זיו 

אלכסנדרוני



זמן אשכול ראשון לציון

76 | הומור וצחוק

״העולם מצחיק אז צוחקים״
בראי הקולנוע

מרצה: אלון גור אריה, במאי, תסריטאי וחוקר קומדיה.

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.18 ,29.11.18 ,22.11.18 ,8.11.18

7.2.19 ,24.1.19 ,10.1.19 ,27.12.18
)מספר קורס: 42708(

אמנות
 מרצה:
אלון

גור אריה

בסדרת מפגשים ייחודית, סוחפת, נוסטלגית ומצחיקה במיוחד, נערוך מסע מרתק אל יסודות 
היצירה הקומית המודרנית. בעזרת מוחותיהם של הקומיקאים הגדולים נחשוף את המנגנונים 

מאחורי הסיטואציה הקומית וננסה ללמוד את סוד הקסם שגורם לכולנו הנאה.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע מובחר באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
הומור בחיי היום יום: מדוע אנחנו צוחקים?

מהן אבני היסוד של ההומור? נכיר את הז׳אנרים 
הקומיים ואת תשובתם של צ׳רלי צ׳פלין, פרויד

והגשש החיוור לנושא. נבנה דמות קומית ונבדוק -
האם גם אנחנו כאלה?

סרט לצפייה: ״חמים וטעים״
מ״אורות הכרך״ ל״אשה יפה״: הוא והיא בקומדיה

מה הופך את סגנון הקומדיה הרומנטית לכל כך אהוב?  
מדוע אנחנו רוצים שהמפרי בוגרט יתחתן עם אודרי 

הפבורן? ריצ׳רד גיר עם ג׳וליה רוברטס? ואיך מעלימים 
תוכן מיני מעין הצנזורה? 

סרט לצפייה: ״הכי טוב שיש״
ויהי צחוק: הומור יהודי מארץ הקודש

מטוביה החולב למל ברוקס וסיינפלד, בני משפחות 
מהגרים יהודים הפכו את מוצאם למנוע של יצירת 

קומדיות. מהו הומור יהודי? ואיך צוחקים על יהודים 
בלי להיחשב אנטישמים?

סרט לצפייה: ״אפס ביחסי אנוש״
״כן אדוני השר״: על פוליטיקאים וקומיקאים 

על הומור, הון ושלטון, מ״כן, אדוני השר״ דרך ״ניקוי 
ראש״ ל״ארץ נהדרת״. מה קורה כשסאטירה ממומנת 

על ידי השלטון? ומה קרה שמרגרט תאצ׳ר ביקשה 
לכתוב פרק לסדרה ״כן אדוני ראש הממשלה״?

סרט לצפייה: ״לכשכש בכלב״
״ברד ירד בדרום ספרד״: סוד הקומדיות המוסיקליות

מי האנשים האמיתיים מאחורי ״סיפור הפרברים״ 
ו״כנר על הגג״? כיצד הופק ״גברתי הנאווה״ עם שני 
זייפנים בתפקידים הראשיים? ולאן נעלמו הסרטים 

המוסיקליים של פרד אסטר וג׳ינג׳ר רוג׳רס? 
סרט לצפייה: ״לה לה לנד״

 מצ׳פלין ועד הארטיסט: תור הזהב של הקומדיה 
פעם בין הקהל למסך הקולנוע ישבה תזמורת וכוכב הסרט 
ביצע את הפעלולים בעצמו. איך הצליחו לורל והארדי, ז׳ק 

טאטי ומיסטר בין להצחיק מיליונים בלי להשמיע קול? 
ואיך נראה קרב עוגות הקצפת הגדול בהיסטוריה? 

סרט לצפייה: ״הקרקס״
״קומדיה זה עניין של גאוגרפיה״: הומור סובב עולם
מה שבתרבות אחת יחשב קונצנזוס, לאחרים יתפרש 
כטאבו. מפגש עם אמיר קוסטוריצה, לואי דה פינס, 
רוברטו בניני ושייקה אופיר. האם יש משהו שאסור

לצחוק ממנו?
סרט לצפייה: ״ברוכים הבאים לצפון״

ג׳ון קליז ופיטר סלרס: הומור בריטי במיטבו
מהו הומור בריטי? סיפורם של פיטר סלרס, שהתפרסם 

בתור המפקח קלוזו מסרטי ״הפנתר הורוד״, ותלמידו ג׳ון 
קליז, שהיה חלק מחבורת מונטי פייתון, המשיך כבאזיל 

ב״מלון של פולטי״ קיו בסרטי ג׳יימס בונד.
סרט לצפייה: ״דג ושמו וונדה״



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:
 ,4.1.19 ,30.11.18 ,9.11.18

 ,5.4.19 ,8.3.19 ,1.2.19
14.6.19 ,17.5.19

)מספר קורס: 42710(

קבוצה 1:
הקורס יתקיים בימי שלישי

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

מועדי המפגשים:
 ,18.12.18 ,13.11.18

 ,12.3.19 ,12.2.19 ,15.1.19
4.6.19 ,14.5.19 ,9.4.19

)מספר קורס: 42709(

אמנות



זמן אשכול ראשון לציון

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,3.12.18 ,26.11.18 ,12.11.18 ,29.10.18

28.1.19 ,14.1.19 ,31.12.18 ,17.12.18
)מספר קורס: 42711(

״מעצמות ישנות מעצמות מזנקות״
המדינות שיעצבו את המאה ה-21

מרצים: נדב אייל, עורך חדשות החוץ של ערוץ 10. ערד ניר, עורך חדשות החוץ של ערוץ 2.

העולם שלנו מורכב ממפה בינלאומית סבוכה, ובה בולטות כמה מדינות עם כוח והשפעה בלתי 
רגילים. אנחנו מכנים אותן מעצמות. בסדרת הרצאות זו נשוחח על מעצמות ותיקות וחדשות, 
ובמיוחד על אלה שהן גם וגם: הודו, איראן, טורקיה וברזיל לדוגמה. אלו הן המדינות שיעצבו 

את המאה ה-21. האומנם המעצמות הישנות יזנקו ויהפכו למעצמות חדשות?

נושאי ההרצאות:
אמריקה: האומנם מעצמת על בנסיגה? 

ארה״ב היא עודנה המעצמה החשובה בעולם, אך 
שורה של סימנים מעידים על נסיגה. האם זו ארה״ב 
האמיתית? ומה הקשר, אם בכלל, לאובמה וטראמפ?

מרצה: נדב אייל. 
טורקיה של ארדואן: בין סולטנות למודרניות

ארדואן הוא כעת מנהיגה הבלתי מעורער של טורקיה. 
איזו מדינה בונה המנהיג החשוב ביותר בטורקיה מאז 

אתא טורק? 
מרצה: ערד ניר. 

הודו של הנשיא מודי 
הנשיא מודי נחוש להפוך את הודו, הדמוקרטיה הגדולה 
בעולם, למעצמת על. בפניו אתגרים אדירים של עוני ופיתוח. 

מרצה: נדב אייל.
האם האיחוד האירופי הוא מעצמה אירופית?

האיחוד האירופי בנוי על חזון שמגשר בין עמים שלחמו 
מלחמות מרות. בפני איזה סכנות ואתגרים עומד חזון זה? 

מרצה: ערד ניר.
כל יום הוא כרבלה, כל מקום הוא עשורה 

איך הפכה איראן למעצמה החשובה ביותר במזרח 
התיכון? כיום איראן היא אויב מר של ישראל, אבל גם 

אחד הכוחות המתחזקים באזורנו. איך זה קרה במשטר 
שנחשב בשעתו לכישלון מוחלט?

מרצה: נדב אייל.
על ברזיל והעולם החדש: מנהיגת היבשת ומצוקותיה

ברזיל מנסה בעקביות לחצוב לעצמה מקום כמדינה 
הבולטת במרכז ודרום אמריקה. אולי אפילו מנהיגת 

הדרום הגלובלי כולו.
מרצה: ערד ניר.

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום

 מרצה:סדרה חדשה!
ערד ניר

 מרצה:
נדב אייל

78 | אקטואליה מדינה
וחברה

סין מחממת מנועים למאה ה-21
המאה ה-21 אמורה להיות המאה של סין. האם סין 
היא מעצמת על חדשה ישנה? הציביליזציה הוותיקה 

בעולם מנסה כעת להוסיף לכוח הכלכלי הגובר שלה, גם 
משמעויות צבאיות ודיפלומטיות.  

מרצה: ערד ניר.
רוסיה של פוטין: קיסרות או דיקטטורה מתכווצת? 

פוטין זוכה בעקביות בתואר האיש החזק ביותר בעולם,
אך מבט מעמיק ברוסיה שלו חושף קווי שבר אדירים.

מרצה: נדב אייל.



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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,11.12.18 ,27.11.18 ,13.11.18 ,30.10.18

5.2.19 ,22.1.19 ,8.1.19 ,25.12.18
)מספר קורס: 42712(

מדינה
וחברה

זמן אשכול ראשון לציון

מרצה:79 | אקטואליה
ד״ר הראל 

מנשרי

עולם הסייבר: הצד האפל
של הטכנולוגיה מנהל את העולם

מרצה: ד״ר הראל מנשרי, מומחה לסייבר, למחקר ומודיעין טכנולוגי וללוחמה קיברנטית.
ראש תחום הסייבר במכון הטכנולוגי בחולון ומרצה במחלקה ללימודי מידע באוני׳ בר אילן.

בתקופה בה אנו חיים, ברור לכל, שסוד ההצלחה נמצא בעולם הסייבר. כיום, לא ניתן 
לנהל מדינות וגם לא חיי יומיום פשוטים ללא ביקור במרחב הסייבר. לכן, כולם רוצים 

לדעת כיצד הוא עוזר וכיצד ניתן לשלוט באמצעותו? עם התקדמות הטכנולוגיה, ובעיקר- 
עם התפתחות מרחב הסייבר, חיינו השתנו ללא הכר. האינטרנט מהווה תשתית עיקרית 

לשירותי המסחר הלאומיים במדינות רבות, ולעסקי המסחר הבין-לאומיים. מאגרי מידע 
אלקטרוניים ואתרים חברתיים, המאפשרים ניהול קבוצות מכרים ותקשורת בין-אישית, 

יוצרים אפשרויות שלא היו קיימות בעבר. בצד כל הטוב הזה, משמש המרחב גם לפעילות 
מודיעין ותקיפה מצד מדינות, גורמי מסחר וארגוני פשע.  

נושאי ההרצאות:
המחשב משנה את אומנות המלחמה

התקדמות הטכנולוגיה הצבאית מאפשרת למדינות, 
לארגונים ואף לאנשים פרטיים, להיות חלק מלוחמת 
הסייבר. כיצד משמש מרחב הסייבר לביצוע פעילות 

מודיעין, תקיפה והגנה, וכיצד הוא מייצר דילמות 
חדשות, דוגמת היכולת להרתיע יריבים פוטנציאליים?

קדמה טכנולוגית ואפשרויות לתוקף
הריצה אחר הקדמה הטכנולוגית מציבה סיכונים חדשים

בפני גורמי ההגנה, כמו גם בפני כלל המשתמשים.
כיצד מנצלים פושעי מחשב וגורמי תקיפה מדינתיים, 

פרצות אבטחה במערכות חכמות, דוגמת ״הבית החכם״, 
לתקיפות סייבר מתוחכמות?

המערכה בין המעצמות
נחשוף את פני המלחמה במרחב הסייבר המתנהלת כבר 

היום במלוא עוזה גם במישור הבינלאומי הגלובאלי: 
פעילות רוסיה להשפעה על הבחירות בארצות הברית 

ועשרות תקיפות סייבר מול אסטוניה, גיאורגיה, 
אוקראינה, איראן ועוד ועוד.

גורמי השפעה על המרחב הקיברנטי
מיהן יחידות הביטחון והמודיעין בגופים הלא מדינתיים,

קהילות האקרים, רשתות חברתיות, מבצעי סייבר 
ומבצעי תודעה והונאה, המשפיעים על מרחב הסייבר 

ואיך הם עושים זאת?
הפעילות הסינית במרחב הסייבר

הממשל הסיני מיישם תכניות פעולה, המשתמשות 
בלוחמת הסייבר כאסטרטגיה להתמודדות א-סימטרית 

מול יריבים בעלי עליונות טכנולוגית. כיצד הוא שואף 

להעצים את מקומה ותפקידה העולמי של המעצמה הסינית,
ומהן המשמעויות מהיות סין המעצמה המובילה בעולם?

ארצות הברית כמעצמת סייבר
המעצמה האמריקאית מובילה את עולם הטכנולוגיה. 
כיצד מתקיימת השאיפה האמריקאית לקיים פעילות 
תוקפת מקדימה בעולם הסייבר לכל פעילות קינטית, 

באמצעות הרס משאביו ותשתיותיו של היריב?
מוסר ואתיקה בלוחמה קיברנטית

בשנים האחרונות עוסקות מעצמות ומדינות בניסיונות 
לקיים בקרת נשק מוסכמת במרחב הסייבר. זאת, לנוכח 

העלייה הדרמטית והמהירה ביכולות התקיפה של 
המדינות והארגונים השונים. האם ניסיונות אלה צלחו

עד כה ומה צופן לנו העתיד?
תשתיות חיוניות והתלות ביניהן

כל התשתיות המודרניות מופעלות על ידי מערכות 
טכנולוגיות. כיצד עלולה תקיפת תשתית קריטית של 

מדינה, להשפיע על תשתיות ועל יכולות ייצור במדינות 
המחוברות לתשתית זו ושאינן צד לסכסוך? ומה 

המשמעויות הבינלאומיות העשויות להיגרם מכך? 



עברית בכיף
מרצה: ד״ר רוביק רוזנטל, לשונאי וסופר. חתן פרס סוקולוב לעיתונות תשס״ד

ופרס אריאל ליצירתיות בשפה העברית, 2013.

העברית היא השפה שבה אנו מדברים וכותבים, שפת הלאום, שפת המדינה, שפת 
התקשורת והספרות, שפת האם של הילדים הנולדים בישראל. הסדרה תספר את סיפורה 

יוצא הדופן. איך הפכה שפה עתיקה לשפה חיה וצומחת, איך מדברים הישראלים,
נצחק עם ההומור הלשוני מאז ימי קישון ועד ״כמעט שבת שלום״, איך נולדה השפה 

המיוחדת ברשתות החברתיות באינטרנט ועוד.

נושאי ההרצאות:
שפת התנ״ך: מקור העברית או שפה זרה?

העברית החדשה בנויה על יסוד המקורות העתיקים 
של העברית, ובראשם שפת התנ״ך. אילו תחנות עברה 

השפה העברית מאז ימי התנ״ך ועד היום? מהי מערכת 
היחסים בין שפת התנ״ך לעברית של ימינו? איך נוכח 

המילון המקראי באוצר המילים שלנו היום?
תחיית הלשון ומחדשי המילים

מפעל תחיית הלשון הוא יחיד במינו בתולדות השפות 
בעולם. במרכזו עמד אליעזר בן יהודה, הנחשב ״מחייה 
השפה העברית״, אבל היו לו שותפים רבים. מה הייתה 

תרומתו של בן יהודה ואילו מילים חידש? מה חידשו 
איתמר בן אב״י, ביאליק, שלונסקי ואחרים? מה תרמה 

לכך האקדמיה ללשון?
אוצר של מטבעות לשון 

איך נוצר מטבע לשון, ומה מעניק לו יכולת לשרוד 
לאורך הדורות? מדוע צירופים רבים כל כך מתורגמים 
משפות אחרות? איך משרתים הניבים ומטבעות הלשון 

את התרבות והפוליטיקה?
מסע בסלנג הישראלי

סלנג הוא חטיבה לשונית ייחודית, המוסיפה לשפת 
הדיבור תבלינים של רגש, צחוק וספונטניות. הסלנג 
משתנה ומתפתח בלי הרף, מילים וביטויים נכנסים 

לאופנה ונעלמים, וכך משמש הסלנג גם ראי לתקופות 
שונות בחיינו.

המורעל, השטינקר והחתולות
בצבא התפתחה שפה מיוחדת ועשירה, העבריינים 

יצרו מילון מיוחד כדי שזרועות החוק יתקשו לעקוב 

אחריהם, לחרדים קודים לשוניים משלהם, ואיך נולדה 
השפה הירושלמית המפורסמת?

העולם מצחיק אז צוחקים
המסע לתולדות ההומור הלשוני מתחיל באפרים קישון, 
עובר דרך שייקה אופיר, הגששים, החמישייה הקמרית, 

משחקי השפה של לימור, ועד ״כמעט שבת שלום״ וסצנת 
הסטנד-אפ הישראלי.

או-אם-ג׳י: עברית אינטרנטית 
באינטרנט וברשתות החברתיות נוצרה שפה מצחיקה 

ומשונה, שפת קיצורים. מהם העקרונות של השפה הזו? 
איך מפענחים את המילון המיוחד שלה? איך משפיעים 

הטוקבקיסטים על תרבות השיח בישראל? מיהן הָפָקצות, 
ולמה הן כל כך חשובות?

שרים בעברית: שפת הזמר הישראלי 
הזמר העברי מלווה את הישראלים מאז ראשית 

ההתיישבות בסוף המאה ה-19 ועד היום. עשרות אלפי 
השירים שנכתבו השפיעו על השפה העברית ושיקפו את 
השינויים בשפה. נערוך מסע אל שפת הזמר, מ״אנו באנו 

ארצה״ ועד סטטיק ובן אל.
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הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 19:00-20:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,10.12.18 ,26.11.18 ,19.11.18 ,5.11.18

4.2.19 ,21.1.19 ,7.1.19 ,24.12.18
)מספר קורס: 42713(

זמן אשכול ראשון לציון

מדינה
וחברה

מרצה:
ד״ר רוביק

רוזנטל

״עברית בכיף״
סיפורה יוצא הדופן של השפה העברית

מרצה: ד״ר רוביק רוזנטל, לשונאי וסופר. חתן פרס סוקולוב לעיתונות תשס״ד
ופרס אריאל ליצירתיות בשפה העברית, 2013.



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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,19.12.18 ,28.11.18 ,21.11.18 ,7.11.18

13.2.19 ,30.1.19 ,16.1.19 ,2.1.19
)מספר קורס: 42714(

זמן אשכול ראשון לציון

תענוגות החיים - בראי הקולנוע 
מרכזת הסדרה: לילך יפת, מרכזת אירועי עניין ותרבות.

הנאות הן דבר מרכזי בהווייה שלנו, והן טעם החיים עבורנו. כיצד ניתן להעצים אותן? 
ממה אנחנו צוחקים? מהו סוד התשוקה לאוכל? האם ישנה נוסחה המאפשרת לנו

להגיע לאושר? האם הצלחה, יחסים, סקס ומיניות הם פסגת הדמיון האנושי?
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
סודם של חוקי ההצלחה 

מהי הצלחה עבורנו? כיצד היא מאפשרת לנו לחיות 
מתוך הגשמה, מימוש ואושר? מה משפיע על העונג 

בחיינו יותר מכול? וכיצד לממש את הפוטנציאל 
האמיתי שלנו?

מרצה: ערן שטרן, מנטור עסקי, מחבר רב המכר ״להגשים״  
סרט לצפייה: ״המרדף לאושר״.

על פלאי הדמיון האנושי
מדוע הדמיון הוא השבב הגראפי החזק בעולם?

ומדוע הוא גם העונג השווה ביותר שקיבלנו בחינם?
מרצה: אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה, מבקר ספרות 

בעיתון ״הארץ״ ויוצר דוקומנטרי. 
סרט לצפייה: ״כפרה״. 

העונג שבמסע
טניה רמניק ובן זוגה יצאו בסירת מפרש להפלגה במשך 
9 שנים מסביב לעולם. בסיפור מסע מרתק, ננסה להבין 

מהו העונג האמיתי שבמסע- הנופים והתרבויות? 
האתגר והלא נודע? או בכלל דבר אחר?

מרצה: טניה רמניק, מרצה על מסעות ימיים.      
סרט לצפייה: ״מתים על החיים״.

אושר- היעד הנחשק ביותר בעולם!!
האם ישנה נוסחה המאפשרת לאנשים להגיע לאושר? 
האם ישנם אנשים שנולדו מאושרים ואילו על אחרים 

נגזרו חיים פסימיים?
מרצה: ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, .M.A בחינוך. 

סרט לצפייה: ״הפרה ז׳קלין״.
הכול יחסים בחיים

מהם הצרכים הבסיסיים שלנו בכל מערכת יחסים? 
כיצד תורמים בני משפחה, חברים ובני זוג לתחושת 

ההנאה והרווחה האישית שלנו? אלו התנהגויות יכולות 
לבנות מערכות יחסים נהדרות?

מרצה: ערן אוליניק ,MCC מאמן ליצירת יחסים 

עמוקים, הגברת חווית האושר וההרמוניה בחיינו.
סרט לצפייה: ״קפטן פנטסטיק״.

לאכול את החיים
פעם אכלו כדי לחיות. היום אנו חיים על מנת לאכול. 

כיצד הפך האוכל  למרכז חיינו? איזה מהפיכות קולינריות 
גדולות חווה העולם? וכיצד הפך השף לגיבור תרבות?

מרצה: אור-לי אלדובי, חוקרת, מרצה בכירה בנושאי 
אמנות ותרבות. 

סרט לצפייה: ״מסע של מאה צעדים״.
הומור בחיי היום יום 

הומור וצחוק הם אחד מתענוגות החיים. מדוע אנחנו 
צוחקים? מהו האפקט הפסיכולוגי של ההומור? למי מותר 
לספר בדיחות על חולים, רופאים או יהודים? מתי הומור 

הוא עניין של גיאוגרפיה?
מרצה: אלון גור אריה, במאי, תסריטאי וחוקר קולנוע.

סרט לצפייה: ״למה זה מגיע לי?״.
סקס ומיניות בעולם משתנה

לקולנוע )כמו אצל בני האדם( יש מערכת יחסים דואלית 
עם סקס ומיניות. מצד אחד מדובר בעונג הגדול ביותר, 

ששייך לכול אחד מאתנו, ומצד שני העיסוק בסקס ומיניות 
נחשב לטאבו שיש סביבו המון איסורים, מגבלות ועונשים. 

כיצד מתמודד הקולנוע עם הפנטזיה המינית?
ומה הם הקווים של המותר והאסור?  

מרצה: זיו אלכסנדרוני, מרצה לקולנוע ובמאי סרטים.
סרט לצפייה: ״אהבת בשר ודם״. 
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החברה

מרכזת 
הסדרה:

לילך יפת



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: ״זרים מושלמים״
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: ״אהבה מעל הראש״

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״
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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:
 ,17.12.18 ,26.11.18 ,19.11.18 ,5.11.18

4.2.19 ,28.1.19 ,14.1.19 ,31.12.18
)מספר קורס: 42715(

זמן אשכול ראשון לציון

מדעי
החברה

מרצה:
ענת זפרני



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.
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.
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.
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.

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.

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,19.12.18 ,28.11.18 ,14.11.18 ,7.11.18

13.2.19 ,30.1.19 ,16.1.19 ,2.1.19
)מספר קורס: 42716(

מדעי
החברה
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זמן אשכול ראשון לציון

 מרצה:
ענת זפרני

 מרצה:
אהוד שפירא

 מרצה:
ערן כץ



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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,11.12.18 ,27.11.18 ,20.11.18 ,6.11.18

 29.1.19 ,15.1.19 ,1.1.19 ,18.12.18
)מספר קורס: 42717(

זמן אשכול ראשון לציון

הפסיכולוגיה החיובית כדרך חיים
מרצה : ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, M.A בחינוך.

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?
נושאי ההרצאות:

פסיכולוגיה חיובית- מתכון לחיים מאושרים יותר
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?

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? 
חוסן נפשי ותעצומות הנפש

מהן הדרכים שבאמצעותן 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?
אושר- הנוסחה

מהם הדברים המצליחים להגביר את תחושת האושר 
בחיים? כיצד ניתן להעצים את נוכחותם בחיינו?

מה אפשר ללמוד מניסיונם של אנשים מאושרים? 
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?

אמונה ואמון במעגלי החיים
״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?

להצליח בענק
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.

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?

84 | פסיכולוגיה

 בכל הקורסים
 כרטיס מתנה

לסרט!
 לפי בחירתך,

לנרשמים
*הכרטיס תקף בבתי הקולנוע 

בסינמה סיטי בימים א׳-ה׳.

סדרה חדשה! מדעי
החברה

 מרצה:
ענת זפרני



תרבויות עולם סביב הגלובוס
בראי הקולנוע

מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות מרצה, צלמת וכתבת.
מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס. מהפולחן ההודי אל האצולה הבריטית. 

ממהגרים טורקים אל פיראטים בקאריביים. ממרחבי פרובאנס שבצרפת אל ליסבון
בירת פורטוגל. ממסע באפגניסטאן אל מסע בעקבות תרבות המזון בעולם.

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

הודו: כשההינדואיזם פוגש את המערב
עולם האמונות ההינדיות מלווה לעיתים בהשתאות 
ולעיתים בהתנשאות. על המקום בו תרבות חומרית 

והישגית פוגשת תרבות המתנהלת על פי חוקי 
הסאמסארה והקארמה, על קולוניאליזם, כיבוש 

ועצמאות שהושגה במחאה לא אלימה.
מרצה: איילת אידלברג.

סרט לצפייה: ״האיש שידע אינסוף״
צרפת: הקסם של פרובנס

האור והיופי של פרובנס משכו את האנגלים מאנגליה 
האפרורית אל נופי חבל הלוברון הירוקים והשלווים, 

המשתלבים בהרמוניה בקצב החיים הנפלא של פרובנס.
מרצה: רמי סימסולו.

סרט לצפייה: ״שנה מופלאה״
אפגניסטאן ופאקיסטאן: מלחמות, נשים ויהודים

מה נשאר מהעיר של ״רודף העפיפונים״? בקאבול נפגוש 
אפגנים שמנסים להשתקם כנגד כל הסיכויים ממלחמות 

וכיבושים, נשוחח עם נשים שנלחמות על זכויותיהן 
ונשוחח עם היהודי האפגאני האחרון.

מרצה: נפתלי הילגר.
סרט לצפייה: ״אבן הסבלנות״
סומליה: פיראטים ושוד ימי

בניגוד למצופה, לא רק שהקידמה לא הביאה 
להיעלמותם של שודדי הים, אלא שכיום התופעה גדלה 

לממדים מפלצתיים. נכיר מקרוב את אחד ממרכזי 
השוד הימי הפעילים ביותר כיום- לחופיה של סומליה.

מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.
סרט לצפייה: ״קפטן פיליפס״

בין טורקיה לגרמניה: מולדת ישנה וחדשה
גרמניה פתחה את שעריה למהגרי עבודה מטורקיה.

כך תיווצר תהום בין הדור הראשון לדור השני 
של טורקים-גרמנים, שתיצור סתירה בין זהותם 

העכשווית ויחסם אל המולדת הישנה.
מרצה: גליה פסח.

סרט לצפייה: ״בקצה גן עדן״
אנגליה: החברה המעמדית

נושא ההתנגשות בין התעקשות האצולה הבריטית ואורח
חייה הקפוא, מעסיק לא מעט את הקולנוע בן זמננו.
נתחקה אחרי שורשי קונפליקט המעמדות בחברה 

הבריטית והשינויים שחלו בה.
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.

סרט לצפייה: ״קלת דעת״
אוכל: המזון בתרבויות העולם

מכל הדחפים, המזון הוא כנראה המניע המשמעותי ביותר 
של בני האדם. על פולחני מזון, טומאה, מזון אלים לעומת 

סיגוף, ועוד.
מרצה: דני ינאי.

סרט לצפייה: ״ג׳ולי וג׳וליה״
פורטוגל: בין עבר מפואר והדרך לעתיד

ליסבון, בירתה וליבה של פורטוגל, מחפשת את עתידה. 
נצא למסע היסטורי מצולם בעקבות העבר, בו היה גם 

ליהודים חלק ניכר, ונתבונן גם בפורטוגל של ימינו.
מרצה: ד״ר עודד ציון.

סרט לצפייה: ״רכבת לילה לליסבון״
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הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 10:30-14:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,18.12.18 ,27.11.18 ,20.11.18 ,6.11.18

12.2.19 ,29.1.19 ,15.1.19 ,1.1.19
)מספר קורס: 42718(

זמן אשכול ראשון לציון

סדרה חדשה! תרבות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג



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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.18 ,29.11.18 ,15.11.18 ,1.11.18

7.2.19 ,24.1.19 ,10.1.19 ,27.12.18
)מספר קורס: 42719(

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, מצלמה, 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 וצופן חוויות נשגבות, שאינן מוכרות לרוב האנשים בעולם!

נושאי ההרצאות:
האיים הקנאריים: פנינת תיירות

נעם בן משה מרחיק אל שרשרת איים מול חופי אפריקה,
הנמצאים בריבונות ספרדית, וטומנים בחובם סודות 

מרתקים: מה גורם למגוון המדהים באיים,
בהם מתקיימים זה לצד זה מדבריות ויערות גשם?
ואיך הופכים אי געשי נידח וקודר לפנינת תיירות?

הראי המעשן: כישוף בשבטים אינדיאנים
יורם פורת יוצא למרכז אמריקה לגלות מהו תפקיד 
השאמאן בחברות האינדיאניות הילידות של מרכז 

אמריקה. במה מתבטאת יכולתו ליצור קשר עם רוחות 
השבט? מאיפה מגיעים כוחות הריפוי של השמאנים? 

ומה אפשר ללמוד על הקשר שבין גוף ונפש? 
תורכיה: מסעות אל מיעוטים בהרים

מידן וישינסקי מביא את סיפורם של אנשי ההרים. 
הוא חושף את הצדדים הפחות מוכרים של תורכיה,

על שלל המיעוטים החיים בה- הכורדים במזרח, 
העלווים בהרי הטאורוס, אנשי ההמשין ביערות הגשם, 

והיוונים הפונטיים של הרי טרבזון.

אוגנדה: גורילות בערפל
לאחר רפטינג סוער במימיו של הנילוס הלבן, בילוי מרגש 
עם השימפנזים וביקור אצל בני שבט הפיגמינטס, יוצאת 
רוית נאור למסע בתוככי ה”יער הבלתי חדיר” כדי לפגוש 
את גורילות ההרים. סיפור מסע מרגש באוגנדה-הפנינה 

של אפריקה.
סיביר: מסע בעקבות ״דרך העצמות״

דרור גרתי יוצא למסע ב״דרך העצמות״ בערבות סיביר 
הקפואה. בתנאי קיצון, בטמפרטורה שנעה סביב

מינוס 50. הוא פוגש כפריים יקוטיים נידחים, מבקר 
בעיירות כורים מפוייחות וערי רפאים שננטשו בן לילה 

מסיבות מסתוריות.

סדרה חדשה! 86 | תרבויות

 בכל הקורסים
 כרטיס מתנה

לסרט!
 לפי בחירתך,

לנרשמים
*הכרטיס תקף בבתי הקולנוע 

בסינמה סיטי בימים א׳-ה׳.

הולכת עד הסוף: אמא אחת ושני ילדים
מירית חביב, אמא יחידנית, ארזה את שני ילדיה ויצאה 

עימם למסע מרתק בן חצי שנה במזרח הרחוק. בגילוי לב 
סוחף היא מדברת על הקשיים שבדרך לצד חוויות שבדרך 

כלל שמורות לטיול הגדול אחרי צבא.
סעודיה: הממלכה המתעוררת  

נפתלי הילגר יוצא למסע מרתק בסעודיה. שחקנית 
ראשית במזה״ת, סגורה בפני תיירים ופתוחה לאנשי 

עסקים: סעודיה מתעוררת בצומת דרכים, בין מודרנה 
למסורת, בין קיצוניות דתית לחיים ראוותנים,

בין עושר לעוני.
אינדונזיה: מסע אל השבטים האבודים

עידן צ׳רני יוצא בגפו למסע רגלי בלב הג׳ונגלים של 
אינדונזיה. מפגש ייחודי עם שבטים פראיים שחיים 

כבתקופת האבן, ומשמרים בקנאות מנהגים ואמונות, 
שחשבנו שכבר חלפו מן העולם.

מרכזת 
הסדרה: 
רוית נאור



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:
 ,17.12.18 ,26.11.18 ,12.11.18 ,29.10.18

11.2.19 ,28.1.19 ,7.1.19 ,24.12.18
)מספר קורס: 42720(

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. מהג׳ונגלים של בוליביה אל ערבות מונגוליה. מהגירה טורקית אל נדידות 

הצוענים. מקרחוני אלסקה אל רחובותיה של הודו. מכיכרות רומא אל הפלמנקו של אנדלוסיה.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
בוליביה: תרבויות עבר מופלאות ונופים עוצרי נשימה

בוליביה שוכנת במרומי רכס האנדים, וייחודה נובע 
מעוצמת הנופים ומאופייה של האוכלוסייה המשמרת 
סממנים של תרבות עתיקה. נצטרף גם ליוסי גינסברג 

למסע בטואיצ׳י.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: ״ג׳ונגל״ )בחזרה מטואיצ׳י(
מונגוליה: לשרוד בארץ הנוודים

מסע מצולם אל טבע פראי, אקלים קיצוני ותרבות 
ייחודית המשלבת את הבודהיזם הלמאי עם השמאניזם 
העתיק. נצפה בציד עם עיטים, נכיר את היאקים ונפגוש 

גמלים בוכים, נאזין למוסיקה המונגולית ונשתתף 
בפסטיבל הנאדאם הפרוע.

מרצה: דני ינאי.
סרט לצפייה: ״הזאב האחרון״

בין טורקיה לגרמניה: מולדת ישנה וחדשה
גרמניה פתחה את שעריה למהגרי עבודה מטורקיה, 

ובכך יצרה מציאות של מתיחות ומורכבות של סוגיות 
פוליטיות וחברתיות הדדיות, שגרמה לסתירה בין 

זהותם העכשווית ויחסם אל המולדת הישנה.
מרצה: גליה פסח.

סרט לצפייה: ״בקצה גן עדן״
 אלסקה: כתר היבשת

מסע מרתק בעקבות מגלי עולם, רודפי בצע והרפתקנים 
רומנטיים. מדוע גם הרוסים וגם האמריקאים לא רצו 

בה? כיצד אלסקה נוצרה? נטייל עם דובים, נטפס
על קרחונים, נצפה בזוהר הצפון ונבקר בקהילה 

היהודית הצפונית בתבל.
מרצה: נפתלי הילגר.

סרט לצפייה: ״עד קצה העולם״
צוענים: עם ללא ארץ

הצוענים מציתים את דמיונם של הרומנטיקנים 
באופיים המסתורי, בחושניות נשותיהם, במוזיקה 

ובריקוד שהם אומנותם. נעקוב אחרי העם המיוחד הזה, 
ונלווה אותו בנדודיו מהודו עד לספרד.

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.
סרט לצפייה: ״ונגו״

הודו: ארץ של ניגודים
הודו היא ארץ הניגודים: קדושה וזוהמה, עוני ועושר, 

קדמה ומסורת מעצבות את חייהם של מיליונים.
נספר על הניגודים הקיימים בהודו של ימינו.

מרצה: מורן קושניר.
סרט לצפייה: ״אומריקה״
איטליה: בליסימה רומא

העיר שבה האספרסו הטוב בעולם והגלידה הטעימה 
ביותר. העיר שכיכרותיה מתיזות המים מחייכות אליך 
בחיוך רנסנסי או בארוקי, כשקו הרקיע של העיר עטור 

בצריחי הכנסיות של רומא האפיפיורית.
מרצה: רמי סימסולו.

סרט לצפייה: ״לרומא באהבה״
ספרד: רגש ופלמנקו

על תשוקה, חיים ומוות ביד הריקוד: הפלמנקו כביטוי
של הרגש, החושים והאמונה של אנדלוסיה וספרד.

מרצה: ד״ר עודד ציון.
סרט לצפייה: ״אני אוהב אותך כרמן״

סדרה חדשה! 87 | 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:
 ,12.12.18 ,28.11.18 ,14.11.18 ,31.10.18

13.2.19 ,23.1.19 ,9.1.19 ,26.12.18
)מספר קורס: 42721(

עלייתן ונפילתן
של האימפריות הגדולות

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס, היסטוריון.
בסדרת הרצאות מרתקת, נגלה שהמחזוריות ההיסטורית עוקבת אחרי המחזוריות הביולוגית 
שקבע דרווין לעולם החי: חברות, מדינות ואימפריות נולדות, מגיעות לבגרות, יורדות מגדולתן 

ו-מה לעשות, נעלמות. איך נוצרו האימפריות העתיקות בעולם הקלאסי והאימפריות 
המודרניות ששרידיהן עדיין גלויים לעין? מה הייתה מורשתן התרבותית, החברתית והפוליטית 

בתקופות השגשוג שלהן? ומה היו הסיבות לשקיעתן? 

נושאי ההרצאות:
נפילתה של הקיסרות הרומאית

איך הפכה רומא מעיר קטנה לאימפריה ים תיכונית? 
איך השפיעו יוליוס קיסר ואוקטביוס אוגוסטוס
על נקודת הזינוק של תרבות המערב? והעיקר-

למה ואיך נפלה רומא?
האימפריה הגרמנית: ״דורשים מקום תחת השמש״ 

מה קרה בגרמניה מהרייך הראשון של קארול הגדול 
)הוא שרלמאן( ועד לרייך השלישי של היטלר?

ואיך השתבשה הדרך ההיסטורית של ה״אומה״ הגרמנית
אל ״הגזע הארי״? )הגרמני?(

האימפריה העות׳מאנית: ״האיש החולה של אירופה״
איך התפשטו מלחמות העות׳מאנים עד לשערי וינה?

מה היה מפעלו של סולימן המפואר? מה הייתה 
מורשתם התרבותית של העות׳מאנים? ומה הייתה 

משמעותן המזרח תיכונית של השקיעה וההתמוטטות?
סין: יקיצתו של הענק הנרדם

איך נשתמרה התרבות המפותחת והרציפה העתיקה 
ביותר בעולם? איך פיתחו שושלות השלטון בסין,

לאורך השנים, שיטות ביורוקרטיה שלטונית?
וכיצד מדינה של הבדלים תרבותיים וגיאוגרפיים 

עצומים, הגיעה להישגים טכנולוגיים כל כך מרשימים? 
״אלביון הצבוע״: דמותה האמיתית של האימפריה 

הבריטית
איך פילסה בריטניה את דרכה למעמד מעצמה שיש 
להתחשב בה? שלב א׳ בקולוניזציה הבריטית: כיבוש 

הודו- שלב ב׳: מלחמות ״המשחק הגדול״. מה היה 
מקומו של דיזראלי בעיצובה של האימפריה הבריטית? 

ואיך נהפכה האימפריה ל״קומונוולת׳״? 

כוחו של היצר: האמת על האימפריה הצרפתית
מתי התרחשה ראשיתו של הקולוניאליזם הצרפתי
בצפון אמריקה? איך התנהל המאבק הקולוניאלי

עם בריטניה? איך נהפך נפוליאון לאימפריה של איש אחד? 
ומה קרה לצרפת מן השיא בראשית המאה העשרים,

ועד לסופה המהיר של האימפריה? 
האם זהו סוף עידן האימפריות הגדולות?

מה בין שתי האימפריות בנות זמננו- ארה״ב של אמריקה 
לארה״ב של אירופה? איך הן קמו- ולמה? איך מתנהלת 

התחרות על ההגמוניה העולמית, כשבטווח המעצמות 
המתעוררות- סין ולאחרונה בשנית- רוסיה? והאומנם 

האיחוד האירופי צועד לקראת פירוק?
האימפריאליזם התרבותי)ת( של ימינו

האם מחיקת הגבולות הלאומיים למען ״הכפר הגלובלי״ 
ויישור הקו בין אורחות החיים התרבותיים, החברתיים 
והמסורתיים, מצעידה את העולם לקראת יצירת תרבות 

קוסמופוליטית: אימפריה תרבותית אחת? 

88 | היסטוריה מדעי
הרוח

מרצה: 
ד״ר גוסטב 

מייסלס



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:
 ,18.12.18 ,11.12.18 ,20.11.18 ,6.11.18

5.2.19 ,22.1.19 ,8.1.19 ,25.12.18
)מספר קורס: 42722(

אמונות ודעות בתנ״ך
מרצה: יוסי נינוה, מרצה בכיר לתנ״ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת״א.

ספר התנ״ך, שספריו נכתבו לאורך תקופה של כ-500 שנה, הוא אסופה של דעות פילוסופיות 
שונות. יש בו התנגחות בין דעות כוהניות-פולחניות לבין רעיונות נביאיים. יש בו דעות אמוניות 

מהפכניות. יש מאבק בין ״מלכות שמים״ לבין ״שלטון בשר ודם״. ויש בו השפעות
של פילוסופיה יוונית וחשיבה אפוקליפטית מימי הבית השני. קורס זה הוא הזדמנות

חד פעמית למפגש מרתק עם דעות שונות ורעיונות מגוונים של מקורות החשיבה היהודית.
נושאי ההרצאות:

חוכמת ״קוהלת״: אכול ושתה כי מחר תזקין
״קוהלת״ הזקן, החכם ובעל הניסיון, מנסה להעניק 

לדורות הצעירים מניסיונו. הספר הוא בעייתי מבחינת 
האמונה ולכן כמעט ולא נכנס לתנ״ך. כיצד השפיעה 

הפילוסופיה היוונית על דעותיו של מחבר קוהלת?
ספר ״משלי״: החוכמה האנושית בעוצמתה

ספר החוכמה שכמעט ונפסל בשל תפיסת עולמו- 
״ראשית חכמה- קנה חכמה״, ״יראת ה׳ ראשית דעת״. 

האדם צריך לשאוף אל החוכמה, כי ״דרכיה דרכי נועם, 
וכל נתיבותיה שלום״.

צדק אלוהי מול צדק אנושי בספר ״איוב״
ספר איוב עוסק בבעיה אמונתית בסיסית: שכר ועונש 

מידי האלוהים. לאורך הדיון בספר מתריס האדם הקטן 
הסובל לפני האל המרע, ושלוחו- השטן הרשע, כי אין 

צדק אלוהי, אין רחמים אלוהיים, אין השגחה אלוהית! 
ספר דברים: המונותיאיזם היהודי בראשיתו

הספר הראשון שנכתב כספר מבין ספרי התנ״ך. ספרה 
של ״תנועת יהווה- לבדו״. הספר מביא מהפכה דתית 

עצומה. מי היו מחבריו? וכיצד הטביעו את חותמם
על הספרות ההיסטורית במקרא? 

ספר ויקרא: ספר הקדושה
ספר ״ויקרא״- ״תורת הכוהנים״-  נכתב על ידי 

הכוהנים בשביל הכוהנים. הנושא המרכזי בספר הוא 
הקדושה: קדושת אלוהים, קדושת העם, קדושת עבודת 
המקדש, קדושת הקורבנות, קדושת הכוהנים, וקדושת 

המשפחה. ראשיתם של הרעיונות: ״עם סגולה״
ו״גוי קדוש״.

ספר שופטים: ״מלכות שמיים״
״בימים ההם אין מלך בישראל״- הספר המקדים את 
המלוכה ומכין את הרקע להופעתה. כיצד מגשר הכותב

בין דעתו, כי רק ״מלכות שמיים״, לבין קיומה של מלכות 
בית דוד? מי היו השופטים- מציאות או אגדה? 

ספר דניאל: ספרות האפוקליפטיקה
״ספר דניאל״, שנכתב בימי שלטון יוון בישראל, פותח 

את הספרות האפוקליפטית היהודית של ימי הבית השני. 
הספר עוסק בשני עניינים: סיפוריו המופלאים של דניאל 
בחצרות מלכים בגולה, וחזיונותיו העתידיים על אחרית 

הימים והגאולה.
״צדק חפצתי ולא זבח״: הנבואה מול הכהונה

מהן תפישות עולמם של הנביאים? כיצד יצרה קבוצת 
אינטלקטואלים אלה דעות ואמונות מתקדמות: חברתיות, 

מוסריות, ואנושיות? מה ראו כותבי ״מגילת העצמאות״ 
ומכונני המדינה שבדרך אצל הנביאים? ומדוע חלמו 

שהמדינה החדשה תהיה על פי חזונם של נביאיה? 

89 | תנ״ך מדעי
הרוח

מרצה: 
יוסי נינוה



זמן אשכול ראשון לציון

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,2.12.18 ,25.11.18 ,11.11.18 ,4.11.18
27.1.19 ,13.1.19 ,30.12.18 ,16.12.18

)מספר קורס: 42723(

סדרה חדשה! 90 | גנטיקה מדע

נפלאות הצופן הגנטי
העתיד כבר כאן!

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:
סיכוי או סיכון?

בעשור האחרון חלה התפתחות טכנולוגית מאסיבית, 
המאפשרת לנו לדעת יותר ובזמן קצר על הגנטיקה שלנו: 

על מחלות שיכולות לפרוץ, או נשאויות שקיימות בנו 
או בבני משפחותינו. מה הסיכון שנעביר את זה הלאה 

לילדינו? או מה הסיכוי שאנחנו נשאים לעמידות המקנה 
לנו יתרון מבחינת חולי וזקנה?

מה מספרים עלינו הגנים?
בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית יש בידינו מידע רב 
לגבי מחלות גנטיות או סיכויים לחלות בהן. יש לנו 

הרבה ידע באבחון של המחלות מבחינה מולקולרית 
ודרכים למנוע אותן בילדינו. אך, קיים בידינו ידע מועט 
על ריפוי גנטי. מה טומן בחובו העתיד והאם הוא כבר כאן?

מהי רפואה מותאמת אישית?
החומר הגנטי שלנו טומן בחובו שינויים המשפיעים על 

התמודדות ומצבי חולי. על תגובה לתרופות מסוימות,
על מינון אישי ועוד. מהי רפואה מותאמת אישית?

למי זה מתאים וכיצד אפשר להעזר בה? האם אפשר 
לשכפל איברים?

כשמזון וגנטיקה נפגשים
מהי נוטריגנומיקה? מה הקשר בין תזונה להרכב הגנטי 
שלנו? האם מזון מהונדס גנטית משפיע על הגנים שלנו? 
מה ומי עוד משפיע על התזונה שלנו? ומה עם היכולות 

הספורטיביות שלנו- האם גם כאן הגנים מתערבים?

הגישה לסרטן ברפואה האישית
מהו סרטן? מתי הוא תורשתי ומתי לא? מה ניתן לגלות 

מה-DNA שלנו וכיצד? האם כל אחד צריך להיבדק או רק 
החולים במחלה? מה הם סוגי הטיפול החדשניים בסרטן?

דילמות באבחון טרום השרשתי
כיצד נגן על עצמנו מפני הגנים שלנו ומהמידע שהם טומנים 

בחובם? מתי כדאי לדעת ומתי זה יכול להכביד עלינו? 
מפגש עם סוגיות אתיות בתחום הגנטיקה, תוך כדי הכרת 
הטכנולוגיות החדישות שמאפשרות לנו לדעת יותר ומהר.

עריכה גנטית
מהי עריכה גנטית וכיצד היא מיושמת? מה כבר מבצעים 

ומה יהיה בעתיד? בהרצאה נצפה גם בסרט תיעודי על 
עריכה גנטית.

גנטיקה ואלכוהול
האם הגנטיקה שלנו משפיעה עלינו בצריכת אלכוהול 
ובפירוקו? איך התפתח בעולם ואיך אוכלוסיות שונות 

התייחסו לאלכוהול, צרכו אותו והגיבו אליו?
מה הן סכנותיו של האלכוהול? 

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

 מרצה:
ד״ר רעות 

מטר



זמן אשכול ראשון לציון

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,3.12.18 ,19.11.18 ,12.11.18 ,29.10.18

4.2.19 ,21.1.19 ,7.1.19 ,24.12.18
)מספר קורס: 42724(
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מדע בין כוכבים וגלקסיות
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, הנמצא בחזית המחקר המדעי. מהן התופעות הייחודיות הנראות באטמוספירה 

של כדור הארץ? האם ייתכנו חיים על פני כוכב הלכת מאדים? במה קידם טלסקופ החלל 
״האבל״ את הידע בתחומי האסטרונומיה והאסטרופיזיקה? מה משמעות הגילוי מ-2017 
של כוכב קרוב לשמש, אותו מקיפים שבעה כוכבי לכת דמויי ארץ? ועוד נושאים מרתקים 

ומסקרנים, מחזית המחקר המדעי. הקורס אינו מצריך ידע מוקדם בנושא.
נושאי ההרצאות:

האטמוספירה מעלינו
רבות מתופעות הטבע הייחודיות והמרשימות ביותר 
מתרחשות באטמוספירה המקיפה את כדור הארץ. 

אטמוספירה זו פותחת לנו צוהר להבנתן של תופעות 
פיזיקליות רבות. נדון בתופעות מטאורולוגיות ואופטיות 

באטמוספירה, ונספק הסברים פיזיקליים, לעתים 
מפתיעים. ההרצאה מלווה במצגת ובה תמונות מרהיבות 

וסרטוני וידאו נדירים. 
מאדים- כוכב הלכת המסתורי

מאז ומתמיד שבה כוכב הלכת מאדים את הדמיון 
האנושי. בעידן המודרני נשלחו אל פניו יותר חלליות 

מאשר לכל גוף אחר במערכת השמש. מדוע? מה למדנו? 
האם באמת היו פעם מים זורמים על-פני מאדים?

והאם יש עליו חיים?
שביטים- גופים קטנים, הפתעות גדולות

מה הם השביטים? האם יש הצדקה לפחד שעוררו 
כשנצפו על כיפת השמיים בימי קדם? ממה הם עשויים? 
מדוע הם מופיעים לפתע בשמינו? כיצד נוצרו ומה מקורם?

10 התגליות הגדולות של טלסקופ החלל ״האבל״
טלסקופ החלל על-שם האסטרונום האמריקאי אדווין 

האבל מצוי בחלל יותר מ-20 שנה. בתקופה זו שינה 
המידע שהעביר לכדור הארץ את הידע לגבי מערכת 

השמש, התפתחות הכוכבים והיקום כולו.
מבצעי חלל בתחילת המאה ה-21

שבע תכניות חלל מתבצעות כעת ומתוכננות לשני 
העשורים הראשונים של המאה ה-21 למטרות מחקר 

מערכת השמש ומעבר לה- מחקר אשר ישנה את 
תפיסתנו לגבי מקומנו ביקום.

מדידת מרחקים באסטרונומיה
כיצד האסטרונומים יודעים את המרחק לגרמי השמיים? 
הרי איננו יכולים להגיע אל אותם גופים כדי למדוד את 
המרחק אליהם! סיפורם של הכלים המשמשים אותנו 

להערכת המרחקים ביקום- אל הקרובים, בתחומי מערכת 
השמש ועד למרוחקים ביותר, במרחקים קוסמולוגיים.

מה קרה לפלוטו?
באוגוסט 2006 הוסר שמו של מה שנודע עד אז ככוכב 
הלכת התשיעי מרשימת כוכבי הלכת במערכת השמש.

מה גרם לכך? מה היו ההתפתחויות ההיסטוריות שהובילו 
למהלך זה? איך נראית מערכת השמש כיום ומה הם 

מרכיביה?
שבעת העולמות החדשים

בפברואר 2017, דווח על גילוייה של מערכת שמש ובה 
שבעה כוכבי לכת דמויי-ארץ. מה משמעות הגילוי?

כיצד התגלו שבעת כוכבי הלכת? מה אנחנו יודעים עליהם?
מה הסיכויים שיתקיימו שם חיים? ומתי נוכל לבקר בהם?

 מרצה:
אילן

מנוליס
סדרה חדשה!



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:
 ,19.12.18 ,28.11.18 ,14.11.18 ,31.10.18

6.2.19 ,30.1.19 ,16.1.19 ,2.1.19
)מספר קורס: 42725(

חזית המדע בחקר המוח
 מרכז הסדרה: ד״ר רביד דורון, ביה״ס למדעי ההתנהגות, האקדמית ת״א יפו והמחלקה לחינוך

ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.
מהי אהבה והאם יש לה הסבר מוחי? מהו הפחד ולשם מה הוא קיים? האם קנביס טוב

או רע? מה חדש בתחום הגנטיקה? וכיצד התפתח מוחנו להיות כה יעיל? מסע מופלא
אל תוך האיבר המעניין ביותר- המוח.

נושאי ההרצאות:
DNA שימושים אפשריים ב

לאחרונה חלה התפתחות המאפשרת לחוקרים לדעת 
יותר על DNA ולנצל ידע זה כדי לפתח תרופות חדשות, 

שיתנו פתרון למחלות תורשתיות הפוגעות במוח 
ובמערכת העצבים.

מרצה: ד״ר רעות מטר, מנהלת מעבדה לאבחון טרום 
השרשתי במכון הגנטי ע״ש רפאל רקנאטי, מרכז רפואי 

רבין.
המדע של האהבה והזוגיות

מה זו אהבה? מהם המנגנונים במוחנו המייצרים אותה?
מה משפיע על היכולת שלנו לאהוב ולהיקשר?

מהם הסוגים השונים של האהבה? 
מרצה: ד״ר ליאת יקיר, מתמחה בגנטיקה מולקולרית, 

בוגרת מכון ויצמן למדע.
הדמיון והשוני במוחם של נשים וגברים

כיצד מושפע המוח ממינו של אדם? כיצד משפיעים 
הורמוני המין על ההתנהגות? האם ישנה שכיחות 

שונה בין גברים ונשים כשמדובר במחלות של מערכת 
העצבים?

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

הנדסה גנטית למוח
פריצות דרך טכנולוגיות חדשות הובילו החוקרים 

ליכולות מהפכניות. בין הפיתוחים ניתן למצוא את 
טכנולוגית ה״קריספר״, המאפשרת הנדסה גנטית 

ספציפית לכל תא בגוף ולתאים במוח בפרט.
מרצה: ניסים פרץ, ביה״ס סגול למדעי המוח, 

אוניברסיטת ת״א.

פחד ואומץ במוח האנושי
מהו פחד בראי מדעי המוח? כיצד הוא נוצר ופועל בתוכנו? 

מדוע כה חשוב להתמודד עמו? היכן שוכנת התעוזה 
בתוכנו? האם וכיצד ניתן ללמד להתגבר על פחדים?

מרצה: ד״ר קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח. 
האבולוציה של המוח האנושי 

בזכות הרעיון המהפכני של דארווין, אנו יכולים ללמוד 
על התפתחות המוח האנושי. מחקרים גילו מתי והיכן 

התפתחה יכולתו של האדם המודרני לשפה מדוברת.
מרצה: ד״ר אסף מרום, המחלקה לאנטומיה אוני׳ ת״א.  

הכול על הדיכאון
האם אנחנו באמת מדוכאים יותר מבעבר? מה קורה 

במוחו של אדם שנמצא בדיכאון? ואיך זה שונה ממוח 
״בריא״? מהם התהליכים הביולוגיים הקורים בדיכאון? 

ומהן דרכי הטיפול העדכניות בו?
מרצה: ד״ר ענת לן, אוניברסיטת בן גוריון.

השפעת הסמים על תפקוד המוח
מה המשותף והשונה בין הסמים השונים? מה דומה ושונה 

בין הסמים השונים והשפעתם על אזורי התגמול המוחי? 
איך משפיעים על המוח קוקאין, מריחואנה, אקסטזי 

והרואין בגיל ההתבגרות?
מרצה: ד״ר רביד דורון, ביה״ס למדעי ההתנהגות, 

האקדמית ת״א יפו. 

מרכז 
 הסדרה:

ד״ר רביד 
דורון

סדרה חדשה! 92 | חקר המוח מדע
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93 | מופעים

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.

פרו - תרבויות עבר מופלאות ונופים עוצרי נשימה
ד״ר אופיר יעקבסון, חוקר תרבויות, דתות ומיתוסים קדומים, מרצה ומדריך בארץ ובעולם, ייקח אותנו למסע בפרו 
המרתקת והרבגונית. פרו מתפרשת מחופי האוקיינוס השקט, דרך הפסגות האימתניות של רכס האנדים ועד יערות 
הגשם האמזוניים. ההיסטוריה האנושית בפרו סבוכה ומרתקת- אימפריית האינקה קבעה בה את מרכזה, אך התפתחו 
בה תרבויות רבות ופחות מוכרות עוד קודם לכן, בעקבות הגעת הקונקיסטדורים הספרדיים התרבות העתיקה נמחקה 

בהינד עפעף ונוצרה תרבות כלאיים מרתקת שקיימת עד היום. 
את המסע ילווה האנסמבל לפולקלור לטינו אמריקאי עם כלי נגינה אתניים, בשירים מהאזור במקצבים טיפוסיים 
שונים של הילידים המקומיים ושירים עם השפעה מהכיבוש הספרדי והעבדים האפריקאים כמו ״אל קונדור פאסה״, 

״קיירו סר טו סומברה״ ועוד. 
האנסמבל לפולקלור לטינו אמריקאי:

קלאודיו כהן טריקה- כלי הקשה אתניים, חליל פאן, צ׳רנגו ושירה. 
אריאל מש- גיטרה ושירה. 

דריו אקוסטה טייצ׳י- גיטרה ושירה.
מרסלו זובר- חלילי פאן, חליל צד, כלי הקשה ושירה.

הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים
של המטבח הפרואני.

אוסטרליה - מסע אוסטרלי בין המדבר לים
איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, מרצה צלמת וכתבת, תיקח אותנו למסע מצולם ביבשת אוסטרליה, 
ממסעותיו של קפטן קוק וגילוי היבשת המסתורית בחצי כדור הארץ הדרומי, אל סיפורם המרתק של האבוריג׳ינים, שחיים 
ביבשת אוסטרליה כבר 40000 שנה בהרמוניה עם הטבע. מפגשם עם האדם הלבן היה טרגי וכמעט הביא להכחדתם. 

נפגוש גם תנינים, קואלה וקנגורו ונטייל בין מדבריות ענק לריף אלמוגים ויערות גשם.   
ילוו את המסע שי טוחנר ולהקתו בשירים וקטעים אינסטרומנטליים מאוסטרליה והאימפריה הבריטית שהגיעה ליבשת, 
בעיקר שירים שבוצעו על ידי הלהקה האוסטרלית המשחרים the seekers, שירים שמצאו דרכם לכל העולם וגם לארץ. 

האנסמבל:
גבריאלה לואיס- שירה. 

שי טוחנר - גיטרה, מפוחית ושירה. 
יונתן מילר - כינור, מנדולינה ושירה. 

בטי מעוז - בס. 
הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים

של המטבח האוסטרלי.

 האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום שני ה- 17.12.18 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בראשון לציון.  

)מספר אירוע: 42730(

האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום שני ה- 11.2.19 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בראשון לציון.  

)מספר אירוע: 42731(
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 מרצה:

מעיין בשן
שחקן:

תומר שרון

שישי בכיף

האירוע יתקיים ביום שישי 18.1.19
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר אירוע: 42732(

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

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית - מסע מרתק, מחכים ומצחיק בשדה 

האינסופי של הגוף והנפש עם תומש )תומר שרון( ומעיין בשן.

ניתוח גוף פתוח
עם מעיין בשן, מומחית ופרשנית לשפת הגוף

והשחקן תומש )תומר שרון(. 
הגוף שלנו מדבר בלי סוף. יותר מ-90% מהמסרים שלנו

אינם מילוליים. איך מפענחים את השפה הזאת? איך מקשיבים
לה ומדברים אותה טוב יותר בין חברים? בזוגיות? בעסקים?

הרצאה ומופע אלתורים ייחודי, שלוקח את המשתתפים בו
למסע מרתק, מחכים ומצחיק עד דמעות, המלמד אותנו

קרוא וכתוב אוניברסאלי, שישנה לעד את אופן ההסתכלות
שלנו על אנשים וילמד אותנו כיצד לקלוט מסרים סמויים.
90 דקות של צחוק, אינסוף דמויות, דוגמאות ואילתורים. 

המופע מועבר על ידי תומש )תומר שרון(, שחקן וקומיקאי
בחסד, שזכור גם מימי ״פלטפוס״ ו-״של מי השורה הזו״.
יוצר, כותב ושר. שחקן הבית בתיאטרון הלאומי הבימה. 

מעיין בשן, מומחית ופרשנית לשפת הגוף. עוסקת בתחום זה
יותר מ-15 שנים, מנתחת כדרך קבע פוליטיקאים וידוענים

בערוצי התקשורת השונים. 
יחד הם לוקחים את הקהל למסע מרתק, מחכים ומצחיק

בשדה האינסופי של הגוף והנפש. 

״מופע שהוא חוויה יוצאת דופן בעוצמתו ובעומקו״ 
״מעניין, זורם, מצחיק ואינטליגנטי״

שישי בכיף

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 28.12.18
בין השעות 10:00-12:15 ב”זמן אשכול” 

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר אירוע: 42735(

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

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית - מפגש מרתק, משעשע, ומהנה, 
שמוכיח שכל אחד יכול לפגוש את האהבה. חוויה 

ייחודית, שנונה ואינטלקטואלית עם ד״ר חיים שפירא,
מחבר רבי המכר ״על הדברים החשובים באמת״, 

״אינסוף - המסע שאינו נגמר״ ״שיחות על תורת 
המשחקים״ ו״קהלת - הפילוסוף המקראי״.

מה זאת אהבה?
עם ד"ר חיים שפירא

 בהרצאה זו ננסה להציע תשובות אפשריות לשאלה 
״מה זאת אהבה״. נתמקד בהיבטים של רגש מופלא זה.

זהו מסע פילוסופי פואטי בעקבות ספרו של
ד״ר חיים שפירא ״אהבה זה כל הספר״: על אהבה 
ותשוקה, על אכזבות ואושר עילאי, האנטומיה של 

הקנאה, טקסי חיזור ושבעה עקרונות לנישואין 
מושלמים. נכיר את חוקי האהבה המשעשעים

ונעסוק בקשר שבין אהבה לידידות.
נלמד על אהבה בעזרתם של סופרים, משוררים, 

הוגים ופסיכולוגים בני ארצות ותקופות שונות
בצורה נהירה, הומוריסטית ונגישה.

ד״ר חיים שפירא זכה בתואר המרצה המבוקש 
בישראל. הוא מציג הרצאות מרתקות ושנונות, 

המשלבות ידע נרחב, מקצועיות, הומור וחן.

״הרצאה מרתקת ומלאת תובנות לחיים
שאסור להחמיץ״

מרצה:
ד״ר חיים 

שפירא
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שישי ישראלי
אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה,
בה תוכלו לפתוח את הראש לתובנות חדשות.

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית- מפגש נוסטלגי, מרגש, מרתק,

ומלא הומור, המביא אלינו את סיפורה של להקת 
הבידור הגדולה של ישראל, זוכי פרס ישראל.

״על עברית וגששית״
סיפורה של שלישיית הגשש החיוור

אלון גור אריה, מרצה בכיר, חוקר הומור וקומדיה, 
תסריטאי ובמאי, במפגש סוחף ומלא הומור 

שיוקדש לתולדות השלישייה שהפכה לאגדה: 
שייקה לוי, גברי בנאי וישראל פוליאקוב )פולי(.

הם נפגשו בלהקת התרנגולים ויחד עם שייקה אופיר
יצרו את תכניתם הראשונה. מאז, במשך ארבעה 

עשורים, שיתפו פעולה עם יוסי בנאי, ניסים אלוני, 
דני רווה, אפרים קישון ואסי דיין, כשהם משנים 

את עולם התרבות הישראלי.
במהלך המפגש, נחשף לסיפורים מאחורי המערכונים,

השירים והסרטים הגדולים, שהפכו לחלק מאיתנו, 
מ״המכונית המגויסת״ ל״קרקר נגד קרקר״.

מי היו האנשים האמיתיים מאחורי הדמויות?
כיצד הפך הסרט ״גבעת חלפון אינה עונה״ לנצפה 

ביותר בהיסטוריה של הקולנוע הישראלי
והאם דייג אוהב דגים?

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 30.11.18
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר אירוע: 42733(

 מרצה:
אלון

גור אריה

״מפגש נוסטלגי ומרגש, שמחזיר את הצופים בו
לימים אליהם כולנו מתגעגעים״.

״תרבות ישראלית במיטבה״.

שישי בכיף
אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו 
לגלות את סודות החשיבה החיובית ולקבל מגוון רעיונות 

שיהפכו את חייכם לקלים ומהנים הרבה יותר.
נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.

ולמנה העיקרית - מפגש מרתק עם המומחית מספר אחת 
בישראל ללימוד מעשי של שיטת החשיבה החיובית.

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 1.2.19
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר אירוע: 42734(

FLY UP - צוחקים
חשיבה חיובית

עם שירלי נס-ברלין, מרצה ומפתחת שיטה 
ייחודית של חשיבה חיובית מעשית מזה 20 

שנה. מחברת של שבעה ספרים בתחום.
שירלי מרצה כבר 20 שנה ומגלה לקהל ברחבי הארץ את 

נפלאות החשיבה החיובית המעשית.

במופע החדש - FLY UP, חושפת אותנו שירלי נס-ברלין 
בהומור רב, בשובבות ובקלילות לניסיונה העשיר במפגש 

האינסופי שהיא חווה יום-יום עם חושבים שלילי וחושבים 
חיובי בפוטנציה. 

בנסיעה בכביש, בתור בקופ״ח או בבנק, בקבוצת הוואטסאפ 
של ההורים, בימי עיון מהעבודה... שירלי מצביעה על 

החשיבה השלילית הזורמת בעורקי כולנו, ועל האפשרות 
המופלאה לשנותה לחשיבה חיובית, לשמח את ליבנו ולחיות 

הרבה, הרבה, הרבה יותר טוב.

את ההוכחות ל״כמה קלים יותר החיים יכולים להיות״ 
שירלי מציגה בהומור קורץ מול פני הנוכחים, המעניקות 
לקהל תובנות מקוריות, כלים מיידים ליישום וחיוך על 

השפתיים, גם למחרת כשהוא יושב בתור בבנק...

״מפגש מרתק ומלא תובנות לחיים שאסור להחמיץ״ 
״אחרי מפגש כזה נושמים יותר טוב ויודעים איך נכון

להביט על החיים״

 מרצה:
 שירלי

נס-ברלין
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ממשיכים את ההצלחה - שנה רביעיתהמעגל-החוג החברתי של זמן אשכול 

פירוט המפגשים:
מפגש ראשון:

״השביל הזה מתחיל כאן״ טיול היכרות חוויתי בכרמל 
מנחים: ענת נוה ואודי מילוא

ניסע לכרמל, שיהיה ״מגרש המשחקים״ שלנו ליום זה. 
נעלה לתצפית מקרן הכרמל )המוח׳רקה(. משם נצא 

לטייל בין פרחי הסתיו בנחל רקפת. בטיול נכיר את הטבע 
והסביבה ונערוך היכרות עם החברים החדשים שפגשנו.

מפגש שני: הקשבה לאחר 
מנחים: ענת נוה ודסי אורגד

מעגל שבו חברי הקבוצה מוזמנים לספר סיפור שהוא לב 
המעגל. מעגל ההקשבה מאפשר לנו לפתח הקשבה עמוקה 
לסובב אותנו ולעולמנו הפנימי. ההקשבה המלאה, שאינה 
מופרעת, למי שמטה הדיבור בידו, היא העיקרון המנחה. 

נושא מעגל ההקשבה במפגש זה: ״אני והאחר״.
המפגש יתקיים בפארק רמת גן.

מפגש שלישי: טיול בחבל הבשור
מנחים: ענת נוה ואודי מילוא 

בטיול בחבל הארץ המיוחד הזה נכיר מקום מאתגר, שבו 
נחלום על התחלות חדשות. נלמד על ארכיאולוגיה של 
חלומות ישנים אל מול עתיד מתהווה ונחצה את הגשר 

)התלוי( בין המצוי לרצוי בחיינו.
מפגש רביעי: ״היצירתיות ככוח מניע ומוליד בחיינו״

מנחה: ענת נוה
המפגש יעסוק ביצירה שלנו. למה אנחנו זקוקים על מנת 

ליצור דברים חדשים בחיינו, מתי זה קורה לנו, איך אנחנו 
יוצרים ומה מתוך היצירה שלנו אנחנו משתפים עם העולם 

מסביב. המפגש יתקיים בפארק רמת גן.
מפגש חמישי: המפגש עם האחר

דרך סולם הערכים שלנו
מנחה: ענת נוה

במפגש זה נלמד על כלי רב עוצמה שמסייע לנו לנהל טוב 
יותר את מערכות היחסים בחיינו. הכלי הוא סולם הערכים 

שלנו, אותו נאתר, נבחן ונבדוק את ביטויו בחיינו, וכיצד 
סולם הערכים שלנו קשור ומשותף גם לחברינו במעגל.

מפגש שישי: טיול בנאות קדומים
הליכה אל הארץ המובטחת 

מנחים: ענת נוה ואודי מילוא 
במפגש זה נשמע סיפורים על יציאה לחירות, על עמידה 

באתגרים ומשברים שונים בדרך אל ״הארץ המובטחת״. 
מכל הסיפורים הללו נלמד על המורשת שלנו ואיך זו באה 

לידי ביטוי בחיינו.
מפגש שביעי: טיול פריחות בעמק האלה ו׳דרך הקיסר׳

מנחים: ענת נוה ואודי מילוא
נצא לפארק בריטניה שבעמק האלה, שם נמשיך ונעמיק 

את ההיכרות עם החברים החדשים ועם עצמנו. נעלה 
לתצפית מתל עזקה אל עמק האלה. שם נשמע על סיפור 

דוד וגוליית ומה הוא מסמל עבורנו. נטייל בין פריחות 
בשביל ״דרך הקיסר״ במסלול קל ונוח להליכה.

מפגש שמיני: טיול פריחות בגלבוע
מנחים: ענת נוה ואודי מילוא

נצפה מתל יזרעאל ומ״כתף שאול״ על הנוף המרהיב 
של העמק וסביבותיו, ונשמע את הסיפורים התנ״כיים 

שהתרחשו באזור. נטייל בפריחה האביבית בשביל ‘אירוס 
הגלבוע׳. ומשם נרד במורד ‘נחל יצפור׳.

מפגש תשיעי: שמורת שפך נחל שורק
מנחים: ענת נוה ואודי מילוא

נצא מ״חורשת הצנחנים״ ונלך לאורך נחל שורק עד חוף הים
ליד קיבוץ פלמחים. נכיר את הצומח והחי ונלמד על

דרכי ההסתגלות שלהם. נחצה את דיונות החול ונתבונן
על ניצול משאבי טבע ועל יחסי הגומלין ביניהם.

נסיים עם הרמת כוסית אל מול השקיעה.
מפגש עשירי: ״ולפעמים החגיגה נגמרת״ 

במפגש הסיכום נציג את הדרך שעברנו במעגל. נתבונן על 
מפגשי המעגל לאורך השנה, החברים שהכרנו והתובנות 

שאספנו בדרך. נסיים במסיבה עליזה עם מטעמים, קפה, 
אבטיח קר ואקורדיון.

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

להצטרף ל״מעגל״ - חוג חברתי בו נפגוש אנשים חדשים ונהנה מטיולים ופעילויות בטבע.לאור ההצלחה המסחררת של שלושה מחזורים קודמים, ״זמן אשכול״ שמח להזמין אתכם 
שהמעגל החברתי יצמח וימשיך לפעול לאורך זמן.                                                              נפגוש חברים חדשים, ונפעל על מנת 
האחד בימי שישי, והשני בימי רביעי.                                                                                    בשנה זו נקיים שני ״מעגלים״: 
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ממשיכים את ההצלחה - שנה רביעיתהמעגל-החוג החברתי של זמן אשכול 

הזמנה למפגש השקה לתוכנית "המעגל"
לשנת 2019-2018

ביום שישי ה-5.10.18 ניפגש בסינמה סיטי, כדי להציג בפניכם את תכנית ״המעגל״
הממשיכה שנה רביעית בהצלחה גדולה. 

נפגוש את מנחי ״המעגל״, ענת נוה המאמנת שלנו ואודי מילוא, איש ידיעת הארץ והטיולים. נשמע על התוכנית 
החדשה של ״המעגל״, על יעדי הטיולים הצפויים, המסלולים ועל המפגשים בחיק הטבע ונערוך היכרות קלילה וקצרה 

על מנת שתוכלו להתרשם מהחברים שיחלקו איתכם את ״המעגל״ בשנה הקרובה. כמו-כן, נצפה בתמונות וחוויות 
מצולמות מטיולי ״המעגל״ הקודמים. 

מפגש ההשקה אינו כרוך בעלות,
אך מחייב רישום מראש בטל׳ 1700-50-41-41

מצפים לפגוש את כולכם.

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

הפעילויות שאינן טיולים, תתקיימנה ובחיק הטבע
באזור תל אביב, בין השעות 10:00-13:00

)מספר קורס: 42550(

הפעילויות שאינן טיולים, תתקיימנה בחיק הטבע
באזור תל אביב, בין השעות 11:00-14:00

)מספר קורס: 42560(

הסיורים שיתקיימו בתאריכים המסומנים בצהוב, יתקיימו 
בין השעות 7:00-17:00. למעט במפגש האחרון שיתקיים 

ביום חמישי ה- 16.5.19 בין השעות 18:00-22:00.
לכל סיור יהיו שתי נקודות איסוף: בסינמה סיטי 

בגלילות ובסינמה סיטי בראשון לציון.
יש להצטייד במים, בארוחת בוקר וצהריים ולהגיע עם 

נעליים נוחות וכובע.

הסיורים שיתקיימו בתאריכים המסומנים בצהוב, יתקיימו 
בין השעות 7:00-17:00. למעט במפגש האחרון בין 

השעות 18:00-22:00.
לכל סיור יהיו שתי נקודות איסוף: בסינמה סיטי 

בגלילות ובסינמה סיטי בראשון לציון.
יש להצטייד במים, בארוחת בוקר וצהריים ולהגיע עם 

נעליים נוחות וכובע.

מדריך:
אודי מילוא

מדריכה:
ענת נוה

להצטרף ל״מעגל״ - חוג חברתי בו נפגוש אנשים חדשים ונהנה מטיולים ופעילויות בטבע.לאור ההצלחה המסחררת של שלושה מחזורים קודמים, ״זמן אשכול״ שמח להזמין אתכם 
שהמעגל החברתי יצמח וימשיך לפעול לאורך זמן.                                                              נפגוש חברים חדשים, ונפעל על מנת 
האחד בימי שישי, והשני בימי רביעי.                                                                                    בשנה זו נקיים שני ״מעגלים״: 

קבוצת ״המעגל״- ימי רביעי- קבוצה 2
הסדרה כוללת עשרה מפגשים בימי רביעי בתאריכים הבאים:

 ,16.1.19  ,26.12.18  ,12.12.18  ,21.11.18  ,7.11.18
15.5.19  ,3.4.19  ,13.3.19  ,27.2.19  ,6.2.19

קבוצת ״המעגל״- ימי שישי- קבוצה 1
הסדרה כוללת עשרה מפגשים בימי שישי בתאריכים הבאים:

 ,18.1.19  ,28.12.18  ,14.12.18  ,23.11.18  ,2.11.18
16.5.19  ,5.4.19  ,15.3.19  ,1.3.19  ,8.2.19

המפגש יתקיים ביום שישי ה- 5.10.18
בין השעות 10:00-11:30

 בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
)מספר אירוע: 42570(
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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, שהוקמה על ידי גרמנים נוצרים, 
הידועים כטמפלרים, במהלך המאה ה-19. הסיור יעבור 
בבתי השכונה שעברה פרויקט שימור מרהיב וייחודי 
והפכה למתחם תיירות ובילוי שוקק. במהלך הסיור 
נגלה מה עשו 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 שרונה.

עג׳מי: יפו האמיתית
נעבור  יפו.  של  הדרומי  בחלק  נוסטלגי  לסיור  נצא 
שנשארו  הציוריים  בבתים  ונצפה  הצרות  בסמטאות 
כך מאה שנה ויותר. נשמע מי הקים את בתי המידות 
היפהפיים, למה הם עולים כיום מיליוני דולרים, ומדוע 
אין להם חוף. נטייל באחת השכונות היפות והלא מוכרות, 
עולם הפשע  ונגלה מדוע  והארמונות,  לכנסיות  בינות 
בחר לפעול דווקא מחלק זה של העיר. לסיום הטיול 
הצבעוני נלמד איפה נמצא החומוס הטוב ביותר בארץ.
יפו. נקודת מפגש: הכניסה הדרומית הראשית לנמל 

חנייה מומלצת: חניון נמל יפו.

מדינה אחרת מסביב לתחנה המרכזית הישנה 
תל אביב היא עיר הטרוגנית וקוסמופוליטית, דווקא 
בגלל החלק הפחות מוכר שלה- אזור התחנה המרכזית 
הישנה. נצא לגלות את המקום המרתק ביותר בתל אביב 
מבחינה תרבותית וחברתית. נשמע על סיפור הקמתה 
התחנה  המכונה  הלבן  הפיל  סיפור  ואת  השכונה  של 
המרכזית החדשה. גולת הכותרת של הסיור היא מפגש 
עם תופעת העובדים הזרים והפליטים מרחבי העולם, 

שמעניקים לאזור הרגשה של מדינה אחרת...
נקודת מפגש: גינת השרון- פינת רחוב החשמל וברזילי.

חניה מומלצת: חנייה ברחובות הסמוכים.

פינות החמד האמיתיות של תל אביב 
סיורנו יתחיל ברחוב נחלת בנימין, שמשנה בימים אלה 
את פניו לאחד הרחובות השוקקים במסעדות, ברים, 
מלונות בוטיק וחיי לילה. נלך לאורך הרחוב ונתוודע 
לסיפורים שהיו ועדיין חלק ממנו וגם לסיפורי המחתרות 
השונים. נמשיך לרחוב ביאליק, שרובו בתים לשימור, 
המציגים את שלל סגנונות הבנייה המיוחדים של העיר. 
נגלה מדוע יש סמטאות פלוניות ואלמוניות ולסיום נבקר 
במה שנשאר משוק הפלאפלים - שוק בצלאל המפורסם...
בנימין. נחלת  פינת  רוטשילד  שדרות  מפגש:  נקודת 
חנייה מומלצת: חניון רוטשילד החדש )כניסה מאחד 

העם 14( או 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: 

26.1.19 ,29.12.18 ,1.12.18 ,10.11.18
)מספר קורס: 42551(
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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 חווייתיים במיוחד, נצא לגלות שכונות וקהילות על מטעמיהן, סיפוריהן
וההווי המיוחד שטמון בכל אחת מהן. חוויה של צבעים, ריחות, טעמים וטעימות.

פירוט הסיורים:
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 ביהכנ״ס הגדול.

חנייה מומלצת: ברחובות הסמוכים.
לבוש לסיור: מכנסיים ארוכים, חולצות חצי שרוול, 

לגברים- כובע/כיפה. 

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.

קסם בדרום העיר: נווה צדק ושוק לוינסקי
מדריך: אור ריין, מורה דרך המתמחה בתל אביב.

פסיפס של סיפורים ופולקלור מקומי מרתק 
מאפיינים 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:

25.1.19 ,28.12.18 ,30.11.18 ,2.11.18
)מספר קורס: 42552(
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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

מדריכה: דורית ברק, בת למייסדי בני ברק, וחוקרת 
תולדות העיר.

בטיול קסום ונוסטלגי נסייר בין סמטאות בני ברק. 
נכיר את העיר כמרכז לגמילות חסדים. נפתח צוהר 
לעולם החרדי, ונפגוש בדמויות אותנטיות מרתקות, 

עימן נוכל לשוחח. נשמע את סיפורה המרגש של 
ספינת הדגל של הציבור הליטאי, ישיבת ״פוניבז״.

נגיע לבית כנסת קטן ודל, בו מתפללים אלפי יהודים 
ביום. נספוג ונתבשם מאווירת העיר הנערכת לבוא 

שבת המלכה. יש להגיע במכנסיים ארוכים ובחולצות 
חצי שרוול )מכסות כתפיים( או בשרוול ארוך.

על הגברים להגיע עם כיפה/כובע.
נקודת מפגש: רחבת עיריית בני ברק, רח׳ ירושלים 58.
חנייה מומלצת: ברח׳ ירושלים וברחובות הסמוכים.

נווה שאנן: שכונת המהגרים של תל אביב 
מדריך: רעי דישון, מדריך סיורי תרבות בדרום ת״א.

לכל עיר גדולה יש שכונת מהגרים. בתל אביב
זוהי שכונת נווה שאנן. מעטים יודעים על ההיסטוריה 

המעניינת שלה מראשית המאה ה-20 ואיך הגיעה 
למצבה כיום, כשכונה המאכלסת את מבקשי העבודה 

והפליטים. נסייר במדרחוב הנעליים הידוע,
נשמע סיפורים על מאבקים באזור ונקבל מידע

על המתרחש כיום. מי הם מבקשי המקלט?
מה ההבדל בינם למהגרי עבודה? מה הכוונה בכינוי 

״פליט״? ניפגש עם מבקש מקלט, תושב השכונה, 
שיספר על זווית הראייה שלו למצב. 

 נקודת מפגש: גינת לוינסקי.
חניה מומלצת: חניון הגדוד העברי, צמוד לגינה.

מפגש עם הקהילה הלהט״בית
מפגש ייחודי עם הקהילה הגאה, הכולל פעילות 
חברתית ותיאטרלית וסיפור אישי במרכז הגאה

בתל אביב. נכיר את הבית המשמש את הקהילה, 
נשוחח על סטיגמות, סטריאוטיפים ומגדר. נצפה 

במופע קצר ובסרטון, שיבטאו את המסר והאמירה 
של הקהילה. ידריכו: עוז שפר שחקן, ואם לבן שנפצע 
בפיגוע בבר נוער, שתשתף אותנו באירועי אותו הערב, 

ובפעילותה בארגון להורים לנוער להט״בי.
נקודת מפגש: בכניסה לגן מאיר מרח׳ קינג ג׳ורג׳.
חניה מומלצת: בחניון הסמוך שבדיזינגוף סנטר.

שומרונים: בעקבות קהילה לא נודעת
מדריך: שחר יהושע, מרצה ומדריך בנושא הקהילה 

השומרונית, בן לעדה. הקהילה השומרונית היא שריד 
לישראל הקדומה, והיא מקיימת את הכתוב בתורת 

משה ככתבה וכלשונה. נסייר בשכונה השומרונית 
בחולון ונפגוש בתושבים מהקהילה, ונתרשם מקרוב 

מאורחות חייהם. נתארח במתנ״ס, שם נשמע הרצאה 
בליווי מצגת, שתספר לנו על מחזור החיים של 

השומרונים כברית מילה וחתונה, על דרך שמירת 
השבת והחגים- זבח פסח, שבועות וסוכות. נבקר 

בבית הכנסת, התופס מקום מרכזי בחיי הקהילה, שם 
יפתח לנו הכהן את ספרי התורה. 

נקודת מפגש: רח׳ בן עמרם 14, חולון.
חנייה מומלצת: במקום.

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

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

מועדי הסיורים:
1.2.19 ,4.1.19 ,14.12.18 ,9.11.18

)מספר קורס: 42553( 
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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
עכשווית אמנות  של  בתערוכות  נסייר  הראשון  במפגש 
מן הארץ ומן העולם במוזיאון תל-אביב.  נקודת מפגש: 

בכניסה לבניין הישן. שד׳ שאול המלך 27, ת״א.
סיור גלריות בתל-אביב

רחובות תל אביב מציעים שפע של גלריות, המציגות 
אמנות ישראלית לצד זו הבינלאומית. 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 עכשווית

בסיור זה נדגום את חיי האמנות המתקיימים מחוץ 
לעיר הגדולה. נבקר במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, 

המציג אמנות בת זמננו ומשמש בימה לאמנים צעירים 
מן הארץ ומן העולם.

נקודת מפגש: בכניסה למוזיאון. רח׳ הבנים 4, הרצליה.
סיור גלריות במתחם קריית בעלי המלאכה

קריית בעלי המלאכה, שכונת סוהו תל-אביבית, 
מהווה מרכז ראשון מסוגו בתל אביב. נבקר בגלריות: 

רוזנפלד. רו ארט, 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, ת״א.

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:

16.11.18, 14.12.18, 11.1.19, 8.2.19      )מספר קורס: 42554(

סדרה חדשה!

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( בכל ימות השבוע, 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 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.

4. לא יינתן זיכוי כספי עבור אי הגעה להרצאות במסגרת הקורס. 

תינתן אפשרות לקבל הרצאה חלופית עפ"י שיקולי "זמן אשכול" נהלי הרשמה
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.
8. ברישום, לארועים בלבד, ניתן לבטל עד שבוע לפני הארוע.

זמן אשכול

סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות
מדריכה: שולמית גורצקי-פדרמן, מרצה לתולדות האמנות.
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כל קסמי ירושלים
מדריכה: אסתר סעד, מורת דרך ירושלמית.

סיורים קסומים בשבת בבוקר, 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״.

אווירה מיוחדת שיוצרים התושבים שנקבצו מקצוות 
תבל- פסיפס מגוון של עדות ישראל )אורפלים, 

ג׳רמולקים, סורים, חלבים, פרסים, ספניולים, יוונים, 
טורקים, מרוקאים, כורדים, ליטאים ועוד...(,

בוסתן ספרדי ומשפחת בנאי, רב המצורעים והאסורים,
משה מונטיפיורי, בתים שקוללו ולהבדיל בתים של 

צדיקים וישיבות מקובלים. ביקור בשוק מחנה יהודה,
שהופך בשבת לגלריה לציור ססגונית במיוחד.

נקודת מפגש: רח׳ כיח פינת אגריפס
)ליד חנות הלחם של ברמן(.

חנייה מומלצת: חניון העירייה ברח׳ מסילת ישרים.

סוד הגן הנעלם 
להרגיש ״חוצלארץ״ בירושלים. סיור בין מתחמים 
מרשימים של האומות השונות המוקפים בחומות 
אבן גבוהות, שאחריהן נחבאים גינות מלבלבות. 

נבקר בבית ספר שמידט הגרמני, גן הקבר,
מנזר סנט אטיין הצרפתי, בית מלאכה לקרמיקה 

ארמנית של משפחת בליין, קטדרלת סנט ג׳ורג׳ 
האנגליקנית ובגינה של אמריקן קולוני. 

נקודת מפגש: השער החדש.
חניה מומלצת: רח׳ שבטי ישראל.

הסודות הכמוסים של רחוב הנביאים
סיור נוסטלגי ברחוב הכי פיוטי וציורי בירושלים- 

רחוב הנביאים. נתחיל בבית מפואר, שהוקם
כבית חולים וכיום משמש כבית ספר לילדי קונסולים 

זרים. נצא אל פתח העיר, מקום דרכו יעבור משיח 
בן יוסף, נחזה בדלתות בית החולים ביקור חולים, 

שעוצבו ביד האומן של זאב רבן.
נבקר בסמטת אתיופיה על בתיה המפוארים 

ובכנסייה והמנזר האתיופי שבעיבורה. נמשיך לכנסיה 
הרוסית במגרש הרוסים, נציץ על אצבע עוג מלך הבשן. 

נקודת מפגש: כיכר הדווידקה.
חניה מומלצת: ברחובות ליד, או בחניון בתחילת 

רחוב פינס.

מרכז העיר נחלת שבעה  
מרכז העיר ירושלים עובר שינויים רבים בחמש 

השנים האחרונות. נכיר את ייחוד החן, העבר 
המפואר ונשמע על העתיד המתוכנן, נבקר בבריכת 

ממילא, בנחלת שבעה, בכיכר החתולות, אתרים 
ובניינים מרשימים לאורך רחוב הילל, במדרחוב

בן יהודה ונעלה למגדל תצפית ייחודי.
נקודת מפגש: כיכר החתולות.

חנייה מומלצת: חניון ממילא או 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:

2.2.19 ,12.1.19 ,15.12.18 ,17.11.18
)מספר קורס: 42555(
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כל טעמי ומטעמי שווקי ירושלים
שלושה סיורי שווקים ואוכל מיוחדים במינם, המוקדשים למגוון הענק של טעמים ירושלמיים. 

המפגש של המטבח המזרח אירופאי עם המטבח הצפון אפריקאי, דרך המטבח הספרדי, יצר שילובי 
מאכלים ייחודיים רק לירושלים ונושאים בגאון את שמה - קוגל ירושלמי, מעורב ירושלמי ועוד. 

חוויה של צבעים, ריחות, טעמים וטעימות.

פירוט הסיורים:
סיור טעים בשוק מחנה יהודה

מדריכה: אורלי בן-משה, מורת דרך. 
ביקור בסגנון אחר בין הדוכנים המקוריים של שוק 

מחנה יהודה, על הישן והטוב שבו. נבקר במגוון 
המאפיות בשוק: מאפיית הבחירה הטבעית,

מאפיית טלר, מאפיה בוכרית, מאפיית ברמן ומאפיית 
האש-תנור של פואד חבה. נכיר את החומוס של 

רחמו, ואת הקובה של מורדוך, נראה מקרוב גבינות 
קשות נפלאות וכשרות  המיובאות מאירופה, נלגום 

משקאות ייחודיים שרוקח עוזיאלי מאתרוגים 
וגת, נבקר בפינה האשכנזית ונטעם קוגל ירושלמי, 
נעבור בחמרות ובבית של משפחת בנאי, נשמע על 

ההיסטוריה של השוק ועל התוכניות העתידיות לגביו. 
נלמד על מגוון חאצ׳אפורים, ונקנח בחלווה וברוגלך 

נוטפי עסיס שוקולדי במאפיית מרציפן. 
הסיור יתקיים ביום שישי ה- 9.11.18

בין השעות 9:00-12:00
נקודת מפגש: מרכז כלל )רח׳ יפו(.

חנייה מומלצת: חניון מרכז כלל, חניון השוק, 
החניונים במורד רח׳ אגריפס.

השווקים הקסומים של העיר העתיקה
מדריכה: אסתר סעד, מורת דרך ירושלמית.  

סמטאות העיר העתיקה של ירושלים מציעות מבחר 
מדהים של שווקים מכל המינים ומכל הסוגים. חלקם 

למקומיים וחלקם לתיירים. מזרח ומערב מעורבים 
זה בזה. שוק צורפים, שוק תבלינים, שוק קצבים, 

טליתות וכיפות ליהודים, כאפיות ורעלות למוסלמים, 
ותצוגה מדהימה של קרמיקה ארמנית. נערוך היכרות 

וטעימה ממגוון המתוקים של העיר, נבקר בבית 
מלאכה לייצור טחינה, בחנות בדים בה בדי משי 
דמשקאי ובדים המשולבים חוטי זהב, במאפיית 
בייגלה עם שומשום בחנות בה מכינים ומוכרים 

כנאפה ובקלאוות, חנות בה מגוון חלוות כולל חלווה 
ייחודית מדלעת, נסיים, בבית הארחה האוסטרי, 

בפינה האירופית של העיר העתיקה . 
הסיור יתקיים ביום שישי ה- 14.12.18

בין השעות 10:00-13:00
נקודת מפגש: ברחבה שמול שער יפו

חנייה מומלצת: בחניון ממילא או ברחוב שמאע.

השוק המגוון של ה״שטעטל״ היהודי 
מדריכה: אסתר סעד, מורת דרך ירושלמית.  

סיור קסום ברחובות הראשיים של  השכונות החרדיות
בירושלים לקראת שבת, כולל טעימה ממגוון המאכלים
מהמטבח המזרח אירופאי. מה ההבדל בין קוגל לקיגל
מהו המקור לבייגל האמריקני? מה יש בקרפלך? ולמה 
יש המכנים אותם ״קובה של האשכנזים״? מהו גמ״ח 
עראבס? ומהיכן מגיע ההרינג? נעבור בין מגוון חנויות 
יודאייקה, חנויות  בגדי נשים צנועות, מקומות בהם 

מייצרים ומוכרים מגבעות ושטריימילים לגברים 
ופאות לנשים. ולבסוף- היכרות עם ניגונים של מגוון 

החסידויות השונות בחנות הדיסקים בה גם גמ״ח 
.MP3 -שיעורי תורה ל

הסיור יתקיים ביום שישי ה- 18.1.19
בין השעות 10:00-13:00

נקודת מפגש: רח׳ הנביאים פינת שטראוס
)מול ביקור חולים(.

חנייה מומלצת: חניון שטראוס בהמשך הרחוב או 
החניונים ברחוב הנביאים. 

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.
עלות הקורס כוללת את הטעימות במהלך הסיורים.

)מספר קורס: 42556(
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קשת לוחמים:
בעקבות המפקדים הגדולים של מלחמות ישראל

מדריך: מורן גל-און, מורה דרך, העוסק במחקר היסטורי בעקבות אישים ופרשיות היסטוריות.
סדרת טיולים מרתקת וייחודית, בעקבות אנשי ביטחון בולטים בתולדות היישוב היהודי בימי המנדט הבריטי
ובשנותיה הראשונות של מדינת ישראל. שלושה אישים, שמייצגים את תפישת הביטחון של היישוב היהודי

בימי המרד הערבי, מלחמת העצמאות, פעולות התגמול ומלחמות ישראל.

 פירוט הסיורים:
הקפטן המשוגע: בעקבות הידיד אורד צ׳רלס וינגייט 

טיול מרתק בעקבות הקצין הבריטי, ששינה את תפישת 
הביטחון של ארגון ״ההגנה״ והקים את פלוגות הלילה 

המיוחדות. נספר על ימי המרד הערבי ויישובי חומה 
ומגדל, משטרת הטאגרט בעפולה ונמשיך אל בית שטורמן,

שם נראה תערוכה המציגה תחנות בחייו של וינגייט. 
נבקר במחנה פלוגות הלילה בעין חרוד, אנדרטת השלושה,
קו צינור הנפט ברמת יששכר ונסיים בתצפית על הקרב 

האחרון של וינגייט, בו קיבל את אות השירות המצוין.
יציאה מהסינמה סיטי בראשון לציון בשעה: 7:30

איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה 8:15
שעת חזרה משוערת: 17:00

הבלוט שהפך לאלון:
טיול אל מחוזות ילדותו של יגאל אלון

יגאל אלון, בן המושבה כפר תבור, מפקד הפלמ׳׳ח וגדול 
מצביאי מלחמת העצמאות. נבקר במושבה בכפר תבור, 

בבית משפחת פייקוביץ׳, בית העלמין ובית הספר בו 
למד. נמשיך לבית הספר כדורי בו החל את לימודיו 

במחזור הראשון. נבקר בחדר ההנצחה בקיבוץ גינוסר 
ונספר על משנתו הפוליטית והחברתית. 

יציאה מהסינמה סיטי בראשון לציון בשעה: 7:30
איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה 8:15

שעת חזרה משוערת: 17:00

תל עדשים: סיפורו של רפאל איתן
רפול, איש העמק, לוחם הצנחנים המהולל ואיכר בן מושב 

תל עדשים. נבקר בבית העם ובית הכנסת בתל עדשים, 
מגדל המים ובית אלומה. נספר על תל עדש בימי אגודת 

השומר, חוות בלפוריה, משפחת סלצקי ונבקר בחלקה 
הצבאית בבית העלמין של תל עדשים. נבקר בביצה 

האחרונה בעמק, בית הספר כפר ילדים וההתיישבות 
החרדית במחנה ישראל.

יציאה מהסינמה סיטי בראשון לציון בשעה: 7:30
איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה 8:15

שעת חזרה משוערת: 17:00
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הקורס כולל שלושה סיורים בימי שישי
מועדי הסיורים: 

25.1.19 ,21.12.18 ,9.11.18

בשלושת הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים 
ולהגיע עם נעליים נוחות, מים וכובע.

)מספר קורס: 42557(
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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

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 אל 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

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

הקורס כולל שלושה סיורים בימי שני
מועדי הסיורים: 

28.1.19 ,24.12.18 ,12.11.18

בשלושת הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים 
ולהגיע עם נעליים נוחות, מים וכובע.

)מספר קורס: 42558(
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טעימות מ ״שביל ישראל״
מדריכים: יריב אברהם, מורה דרך, בוגר קורס הכשרת מדריכים. 

עטר זהבי, מורה דרך המתמחה בטיולי שטח.
שביל ישראל הוא ״הטרק של המדינה״. בסדרה זו כללנו שישה מהסיורים היפים, המעניינים 

והאטרקטיביים ביותר בשביל ישראל ונטעם מכל חבל ארץ בצורה המיטבית. 
פירוט הסיורים:

1. מצוקי כורכר וחולות זהובים 
נצא לטיול בין נתניה לשפיים על שביל ישראל. נמשיך 
לשמורת פולג המקסימה דרך הדיונה הגדולה בווינגייט. 
משם אל מצוקי הכורכר המרשימים. מגן לאומי חוף 
מהחוף. קטנה  לטעימה  ונרד  הים  אל  נשקיף  השרון 

מדריך: יריב אברהם.
יציאה מהסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:00

איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:30
שעת חזרה משוערת: 17:00

2. מכתש רמון: הגדול במכתשי הנגב
דרך  על  נלמד  רמון.  נחל  לעבר  המכתש  ממצוק  נרד 
היווצרותו ונפגוש בפריזמות בזלת בקיר המכתש ובצבעי 
אבן חול משגעים. נמשיך לנחל רמון, המנקז את מכתש 
רמון לנחל נקרות והערבה. נצפה במשושי בזלת ונסיים 

באתר המנסרה.
מדריך: עטר זהבי.

יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בראשל״צ בשעה 7:30

שעת חזרה משוערת: 19:00
3. שפלת יהודה: משאול ודוד ועד לשיירת הל״ה

נטייל בעמק האלה ונבקר באנדרטה לזכר שיירת הל״ה. 
דוד  מלחמת  סיפור  עם  המזוהה  שוכה  תל  על  נטפס 
בגולית. נשחזר את הקרב ונלמד מדוע התרחש דווקא כאן. 
נמשיך לעבר חורבת קייפא ונסיים בקרבת צומת האלה.

מדריך: עטר זהבי.
יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בראשל״צ בשעה 7:30

שעת חזרה משוערת: 17:00
4. רכס רמים: מסדקי יפתח לקרן נפתלי

סלע.  בשפני  לפגוש  סיכוי  ובו  מקסים  בקניון  נבקר 
ונתוודע  קדש  לנחל  ונמשיך  החולה  בקעת  אל  נצפה 
לסוגי עצי האלה השונים. נחלוף ליד מצודת כ״ח, בה 
התנהלו קרבות במלחמת העצמאות, ונסיים בתצפית 

מקסימה מקרן נפתלי.
מדריך: עטר זהבי.

יציאה מהסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:30

שעת חזרה משוערת: 18:00
5. הר מירון: מחורבת חממה לנחל דישון

נתחיל בתצפיות משביל הפסגה- פסגת שביל ישראל. 
נמשיך למעיין ומערת חממה, ונרד לנחל צבעון, מנופי 
החורש היפים בשביל ישראל. נלמד על שמורת הטבע 
ברעם.  ביער  החורש  להשתמרות  הסיבות  ועל  בצפון 
נסיים בקטע העליון של נחל דישון, עד לעין ערבות.

מדריך: עטר זהבי.
יציאה מהסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:00

איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:30
שעת חזרה משוערת: 18:00

6. דרך בורמה: אל מנזר האבירים
נצא בעקבות דרך בורמה. נספר על המצור על ירושלים 
במלחמת העצמאות והקרבות בדרך אל העיר. נעבור דרך 
נווה שלום וממנו נמשיך אל מנזר השתקנים בלטרון.

מדריך: יריב אברהם.
יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בראשל״צ בשעה 7:30

שעת חזרה משוערת: 18:00

הקורס כולל שישה סיורים בימי שישי.
מועדי הסיורים: 

3.5.19 ,29.3.19 ,1.3.19 ,8.2.19 ,28.12.18 ,16.11.18

 בששת הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים
 ולהגיע עם נעליים נוחות, מים וכובע.

רמת הקושי של הסיורים- בינונית.
)מספר קורס: 42559(

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
4250186146466466807איטליה שלא הכרתם - בראי האמנות 

4250296236566566907המוזיאונים החשובים באירופה  
42503106146466466807הסולנים הגדולים של המוסיקה הקלאסית    

42504116146466466807על צלילים ואנשים
42505126416756757108הקסם שבמוסיקת העולם  

42506135515805806107״משירי ארץ אהבתי״ 
42507146777137137508מפגש מרתק עם הקולנוע העולמי  

42508156326656657008מסע קולנועי אל ישראל האחרת  
42509166777137137508״העולם מצחיק אז צוחקים״ - בראי הקולנוע   

42510מועדון טרום בכורה בקולנוע
4251117352

668
371
703

371
703

390
740

4
8

הצגות מופת בתיאטרון הישראלי על
42512186777137137508מסך הקולנוע   

42513196506846847208המזרח התיכון: תמונת מצב בראייה גלובאלית  
״הבמה המרכזית״ - סוגיות אסטרטגיות 

4251420-217137517517908במרחב בו אנו חיים
הפרשיות החסויות של המודיעין הישראלי 

42515226416756757108שהסעירו את המדינה   
42516236326656657008עברית בכיף   

42517246777137137508תענוגות החיים - בראי הקולנוע
מסעות פילוסופיים אל הדברים

42518253713903904105החשובים באמת עם ד״ר חיים שפירא  
42519266416756757108מסע אל חידות החיים החשובות באמת       

42520276777137137508מסתורי הנפש - בראי הקולנוע     
42521286416756757108החשיבה החיובית כדרך חיים   
תרבויות עולם סביב הגלובוס -

בראי הקולנוע
42522
42523296777137137508
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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

42524306326656657008קצה העולם
42525316777137137508עולם קסום - בראי הקולנוע

42526326416756757108האתרים המקודשים ביותר בעולם  
42527335425705706007מסעות של ספק ואמונה עם דב אלבוים   

42528346326656657008המהפכות ששינו את ההיסטוריה האנושית  
42529356326656657008סיפורי זימה ומזימה בתנ״ך   

42530366416756757108חזית המדע בחקר המוח   
42531376416756757108פריצות דרך וגילויים חדשים בחקר היקום   

42532386416756757108חידושי הרפואה בעידן הגנומי 

42540לטעום מכל הטוב שבעולם
4254139

לתלמידי ״זמן אשכול״
1552הלומדים בסמסטר א׳ - 140 ש״ח

שישי בכיף
42542
42543
42544

לתלמידי ״זמן אשכול״40-41
1102הלומדים בסמסטר א׳- 100 ש״ח

4254541שישי ישראלי
לתלמידי ״זמן אשכול״

1102הלומדים בסמסטר א׳ - 100 ש״ח

4255096-971,7601,8501,8501,95010״המעגל״ - החוג החברתי של ״זמן אשכול״

סינמה סיטי- כפר סבא
יצירות מופת מתקופת הרנסנס:

42301426146466466807דיאלוג עכשווי

4230243352מועדון טרום בכורה בקולנוע   
668

371
703

371
703

390
740

4
8

42303446146466466807על צלילים ואנשים  
42304456777137137508האנשים ששינו את התרבות האנושית  

42305466416756757108עתיד האנושות   
42306476416756757108המשברים המאיימים על שלום העולם  

42307485515805806107חידות קיומיות שהאנושות עדיין לא פתרה   
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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

מפגש מרתק עם האופי האנושי -
42308496777137137508בראי הקולנוע  

42309506777137137508רואים עולם - בראי הקולנוע     
42310516777137137508עולם קסום - בראי הקולנוע   

מסע מקיף אל ההיסטוריה והתרבות
42311526326656657008של ארצות הברית                                  

42312536326656657008עלייתן ונפילתן של האימפריות הגדולות  
42313546326656657008כשיהדות נפגשת עם חוכמות אחרות  

42314556326656657008אור חדש על סיפורי התנ״ך    
42315566416756757108נפלאות הצופן הגנטי 

42316576416756757108חזית המדע בחקר המוח  
4255096-971,7601,8501,8501,95010״המעגל״ - החוג החברתי של ״זמן אשכול״

סינמה סיטי- נתניה
4210158352מועדון טרום בכורה בקולנוע   

668
371
703

371
703

390
740

4
8

42102596506846847208המשברים שמאיימים על העולם
42109606416756757108מאחורי הקלעים של בית המשפט     

״תורת המשחקים״ ככלי רב עוצמה
42103616326656657008לחיים טובים יותר                             

הפסיכולוגיה של מערכות יחסים -
42104626777137137508בראי הקולנוע  

קואצ׳ינג עצמי: לברוא את המציאות בדרך 
42105636416756757108אל האושר

42107646777137137508חוכמת המזרח - בראי הקולנוע   
תרבויות עולם סביב הגלובוס-

42106656777137137508בראי הקולנוע   
42108666777137137508עולם קסום - בראי הקולנוע     

42110676326656657008הסיפורים האפלים של אבות האומה   
42111686416756757108חזית המדע בחקר המוח  

4255096-971,7601,8501,8501,95010״המעגל״ - החוג החברתי של ״זמן אשכול״
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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
42701696146466466807שיאו של הרנסנס האמנותי     
42702706236566566907המוזיאונים החשובים בעולם  

42703716146466466807היצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית  
ג׳אז, רוק ובלוז: סיפורה של

42704726416756757108מהפכה מוסיקלית  
42705736777137137508לגלות את אמריקה בקולנוע  

42706746326656657008מסע קולנועי אל ישראל האחרת  
האנשים ששינו את התרבות האנושית -

42707756777137137508בראי הקולנוע  
42708766777137137508״העולם מצחיק אז צוחקים״ - בראי הקולנוע  

42709מועדון טרום בכורה בקולנוע
4271077352

668
371
703

371
703

390
740

4
8

42711786506846847208״מעצמות ישנות מעצמות מזנקות״
עולם הסייבר: הצד האפל של הטכנולוגיה 

42712796416756757108מנהל את העולם   
42713806326656657008עברית בכיף  

42714816777137137508תענוגות החיים - בראי הקולנוע   
42715826777137137508מסע מרתק אל נפש האדם - בראי הקולנוע  

42716836416756757108סוד הזיכרון המצוין
42717846416756757108הפסיכולוגיה חיובית כדרך חיים    

42718856777137137508תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע
42719866326656657008קצה העולם

42720876777137137508עולם קסום - בראי הקולנוע
42721886326656657008עלייתן ונפילתן של האימפריות הגדולות    

42722896326656657008אמונות ודעות בתנ״ך
42723906416756757108נפלאות הצופן הגנטי
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*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.

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

42724916416756757108מדע בין כוכבים וגלקסיות
42725926416756757108חזית המדע בחקר המוח

42730״לטעום מכל הטוב שבעולם״
לתלמיד ״זמן אשכול״4273193

1552הלומדים בסמסטר א׳- 140 ש״ח

״שישי בכיף״
42732
42734
42735

לתלמיד ״זמן אשכול״94-95
1102הלומדים בסמסטר א׳- 100 ש״ח

לתלמיד ״זמן אשכול״4273395שישי ישראלי
1102הלומדים בסמסטר א׳- 100 ש״ח

4255096-971,7601,8501,8501,95010״המעגל״- החוג החברתי של ״זמן אשכול״

מטיילים עם זמן אשכול
42551983894094094305סיורים קסומים אל סודותיה של תל אביב

42552994514754755006סיורי שווקים: חוויה של כל החושים  
425531003894094094305מסע אנתרופולוגי אל קהילות אחרות

425541014154374374605סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  
425551023894094094305כל קסמי ירושלים  

425561033433613613804כל טעמי ומטעמי שווקי ירושלים   
קשת לוחמים: בעקבות המפקדים הגדולים

425571046146466466807של מלחמות ישראל    
425581056146466466807מפגשים עם נשים מעולמות אחרים  

425591061,1371,1971,1971,26012טעימות מ״שביל ישראל״                                                       
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סמסטר סתיו
אוקטובר 2018 - פברואר 2019

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

אוהבים לשיר? מחפשים מועדון זמר איכותי?
הרשמו למועדון הזמר של ״זמן אשכול״  ״משירי ארץ אהבתי״.

כל הפרטים בעמוד 13 בחוברת זו.

לאור ההצלחה המסחררת בשלוש השנים האחרונות:
״המעגל״ - החוג החברתי של  ״זמן אשכול״ יתקיים בשנה זו

בשתי קבוצות - בימי רביעי ובימי שישי.
פרטים בעמודים 96-97 בחוברת זו.

מועדון טרום בכורה - עם אפשרות בחירה
באמצע השבוע או ביום ששי, בבוקר או בערב, בגלילות או בראשל״צ או 

בירושלים או בכפר-סבא או בנתניה...
פרטים בעמודים 17, 48, 61, 75

להרשמה ולפרטים נוספים:


