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מטיילים עם 
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עמודים 98-106

 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

8 מהפכנים וסוללי דרך בתולדות האמנות 
מהמקדש ביוון ועד לבית הלבן: מסע אל המבנים

9 המפוארים ביותר בעולם 
10 הסולנים הגדולים של המוזיקה הקלאסית  )סדרה חדשה( 

                               11 על צלילים ואנשים  )סדרה חדשה( 
                              12 משירי ארץ אהבתי 

13 האנשים ששינו את התרבות האנושית- בראי הקולנוע )סדרה חדשה( 
14 אמונה ואידיאולוגיה - במבט קולנועי  )סדרה חדשה( 
15 מסע קולנועי אל ישראל האחרת  )סדרה חדשה( 

                         16 מועדון טרום בכורה בקולנוע 
17 הצגות מופת בתיאטרון הישראלי על מסך הקולנוע  )סדרה חדשה( 

מדינה וחברה
אקטואליה/ פסיכולוגיה/ פילוסופיה/ תרבות

18 "הבמה המרכזית"- סוגיות אסטרטגיות במרחב בו אנו חיים 
19 עולם מתמזג ועולם מתפרק 
20 פרשיות הריגול שהסעירו את העולם 
21 צופן העתיד: להביט אל המחר 
22 חוכמת תורת המשחקים- ליישום בחיים 
23 "עברית בכיף"  )סדרה חדשה(  
24 יש לנו ארץ נהדרת 
25 על נפלאות התבונה עם ד״ר חיים שפירא  
26 אשנב לפסיכולוגיה - בראי הקולנוע 
27 הפסיכולוגיה של מערכות יחסים 

תרבויות, מקומות ואטרקציות בעולם
28 קצה העולם  )סדרה חדשה( 
29 תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
30 עולם קסום - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 

מדעי הרוח
היסטוריה/ תנ“ך

31 הרודנים ששינו את ההיסטוריה 
32 סיפור מצרים: לידתו של מיתוס 
33 המשפחות של התנ“ך: אבות ואימהות, נביאים ונביאות 

מדע
חקר המוח/ גנטיקה

חזית המדע בחקר המוח  )סדרה חדשה(                              34
נפלאות הצופן הגנטי: רפואת העידן הגנומי  )סדרה חדשה(       35
סודות הרפואה התזונתית- כלים לריפוי טבעי                      36

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

"לטעום מכל הטוב שבעולם"- מופעים ב"זמן אשכול"                          
  37 ❏ הצוענים: בין מיתוסים למציאות 
37 ❏ גואטמלה: ארץ הקשת בענן 

שישי בכיף
❏ אפרים קישון- ההומור, הבידור, החיים והסרטים

38     המופע של ד"ר רפי קישון 
39 ❏ צופן העתיד- מגמות על בישראל ובעולם עם פרופ׳ דוד פסיג 
40 ❏ קבלת החלטות בצמתים בחיים עם ד״ר קרן אור חן 

שישי ישראלי לרוח ולנשמה        
41 ❏ תמונת אישה - מופע מחווה לשיריה של תרצה אתר 

מטיילים עם "זמן אשכול"
98 תל אביב- יפו מזווית שלא הכרתם 
99 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 
100 סיורי אמנות מודרכים  )סדרה חדשה( 
101 כל קסמי ירושלים 
102 ירושלים של סופרים וסיפורים 
103 סיורים באזורי עימות 
104 "אביב הגיע פרח בא"- טיולי פריחות 
105 סדרת טיולי הג'יפים של "זמן אשכול" 
106 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 

                                                                                                              107-108 שכר הלימוד 
                                                     100 נהלי הרשמה 

3 פעילות זמן אשכול בחלוקה לימים 



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

זמן אשכול גלילות

ב
ו
ק
ר

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון
האנשים ששינו את 
התרבות האנושית 
בראי הקולנוע   

)סדרה חדשה(
)עמוד 13(

תרבויות עולם
 בראי הקולנוע 

קבוצה 1
)סדרה חדשה(

)עמוד 29(

קצה העולם
)סדרה חדשה(  

)עמוד 28(
אשנב לפסיכולוגיה 

בראי הקולנוע 
)עמוד 26(

תרבויות עולם 
בראי הקולנוע 

קבוצה 2
)סדרה חדשה(

)עמוד 29(

מועדון טרום בכורה 
בקולנוע- קבוצה 2 

)עמוד 16(
תל אביב- יפו 
מזווית שלא 

הכרתם
)עמוד 98(

חזית המדע
בחקר המוח   

 )סדרה חדשה(                    
עמוד 34(

הרודנים ששינו 
את ההיסטוריה 

)עמוד 31(
על צלילים ואנשים  

)סדרה חדשה(
)עמוד 11(

עולם מתמזג
ועולם מתפרק

)עמוד 19(
מהפכנים וסוללי 
דרך בתולדות 

האמנות
)עמוד 8(

הבמה המרכזית
סוגיות אסטרטגיות 
במרחב בו אנו חיים

)עמוד 18(

כל קסמי 
ירושלים  
 )עמוד 101(

מסע קולנועי אל 
ישראל האחרת  
)סדרה חדשה(  

)עמוד 15(

אמונה 
ואידיאולוגיה

במבט קולנועי   
)עמוד 14(

סיפור מצרים: 
לידתו של מיתוס

 )עמוד 32(
על נפלאות התבונה  
עם ד“ר חיים שפירא

)עמוד 25(
סודות הרפואה 

התזונתית-
כלים לריפוי טבעי  

)עמוד 36(

הסולנים הגדולים 
של המוזיקה 

הקלאסית
)סדרה חדשה(  

)עמוד 10(

עברית בכיף
)סדרה חדשה(

)עמוד 23(
פרשיות ריגול
שהסעירו את 

העולם
)עמוד 20(

הצגות מופת 
בתיאטרון הישראלי 
על מסך הקולנוע  

)סדרה חדשה(
)עמוד 17(

שישי בכיף
)עמודים 38-40(
שישי ישראלי

)עמוד 41(

סדרת סיורים:
סדרת טיולי 
הג׳יפים של

״זמן אשכול״
)עמוד 105(

סדרת סיורים:
מפגשים עם נשים 
מעולמות אחרים  

)עמוד 106(

סדרת סיורים:
“אביב הגיע פרח בא“

טיולי פריחות
)עמוד 104(

ע
ר
ב

חוכמת תורת 
המשחקים-

ליישום בחיים 
)עמוד 22(

מועדון טרום בכורה 
בקולנוע- קבוצה 1 

)עמוד 16(
המשפחות של התנ“ך:
אבות ואימהות, 
נביאים ונביאות
עם דב אלבוים

)עמוד 33(

עולם קסום
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 30(

“משירי ארץ אהבתי“
מועדון הזמר העברי  

)עמוד 12(

הפסיכולוגיה של 
מערכות יחסים 

)עמוד 27(
מהמקדש ביוון

ועד לבית הלבן: 
מסע אל המבנים 
המפוארים ביותר 

בעולם
)עמוד 9(

יש לנו ארץ נהדרת 
)עמוד 24(

צופן העתיד: 
להביט אל המחר 

)עמוד 21(

לטעום מכל הטוב 
שבעולם

)עמוד 37(
נפלאות הצופן 
הגנטי: רפואת 
העידן הגנומי 
)סדרה חדשה(

 )עמוד 35(

 סדרות סיורים 
בימי שישי

סיורים
באזורי עימות 

)עמוד 103(

ירושלים של
סופרים וסיפורים

)עמוד 102(

סיורי שווקים:
חוויה של כל
החושים  
)עמוד 99(

סיורי אמנות
מודרכים

)סדרה חדשה(
)עמוד 100(



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

    42 הון ושלטון: הטייקונים של עולם האמנות 
43 על צלילים ואנשים  )סדרה חדשה( 
44 מועדון טרום בכורה בקולנוע 

האנשים ששינו את התרבות האנושית-
45 בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
46 המזרח התיכון: תמונת מצב בראיה גלובאלית 
47 ״שישה חטאים״ 
48 תענוגות החיים - בראי הקולנוע 
49 סוד הזיכרון המצוין 
50 מסתורי הנפש - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
51 על שינה וחלומות 
52 רואים עולם - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
53 עולם קסום - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
54 המלחמות ששינו את פני ההיסטוריה 
55 הסיפורים האפלים של אבות האומה 
56 חזית המדע בחקר המוח  )סדרה חדשה( 
57 נפלאות הצופן הגנטי  )סדרה חדשה( 

מטיילים עם "זמן אשכול"

98 תל אביב- יפו מזווית שלא הכרתם 
99 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 
100 סיורי אמנות מודרכים )סדרה חדשה( 
101 כל קסמי ירושלים 
102 ירושלים של סופרים וסיפורים 
103 סיורים באזורי עימות ביטחוניים 
104 “אביב הגיע פרח בא“- טיולי פריחות 
105 סדרת טיולי הג'יפים של "זמן אשכול" 
106 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 

שכר הלימוד                                              108-109                                                                                                             
נהלי הרשמה                                                    100                                                                 

ב
ו
ק
ר

חמישירביעישלישישניראשון
מסתורי הנפש
בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

 )עמוד 50(

 נפלאות
הצופן הגנטי 
)סדרה חדשה(

)עמוד 57(

רואים עולם
בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 52(

הון ושלטון: 
הטייקונים של
עולם האמנות

)עמוד 42(

האנשים ששינו את 
התרבות האנושית-

בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה( 

 )עמוד 45(
המלחמות ששינו

את פני ההיסטוריה
 )עמוד 54(

תענוגות החיים - 
בראי הקולנוע

)עמוד 48(

״שישה חטאים״
)עמוד 47(

על צלילים ואנשים
)סדרה חדשה(

 )עמוד 43(
המזרח התיכון: 

תמונת מצב
בראיה גלובאלית

)עמוד 46(

על שינה וחלומות
 )עמוד 51(

ע
ר
ב

עולם קסום
בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 53(

הסיפורים האפלים 
של אבות האומה

)עמוד 55(

סוד הזיכרון המצוין
)עמוד 49( 

חזית המדע
בחקר המוח 

)סדרה חדשה(  
)עמוד 56(

מועדון טרום בכורה 
בקולנוע 
)עמוד 44(



כל הנושאים שמעניינים אותך
תוכן העניינים:

 קורסים בסינמה סיטי בנתניה

פעילות ״זמן אשכול״ בסינמה סיטי בנתניה בחלוקה לימים

תוכן
עניינים

זמן אשכול נתניה

מטיילים עם "זמן אשכול"
98 תל אביב- יפו מזווית שלא הכרתם 
99 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 
100 סיורי אמנות מודרכים )סדרה חדשה( 
101 כל קסמי ירושלים 
102 ירושלים של סופרים וסיפורים 
103 סיורים באזורי עימות ביטחוניים 
104 “אביב הגיע פרח בא“- טיולי פריחות 
105 סדרת טיולי הג'יפים של "זמן אשכול" 
106 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 

                                                                                                             109 שכר הלימוד 
                                                  100 נהלי הרשמה 

ב
ו
ק
ר

חמישירביעישלישישניראשון
המשפטים הגדולים 
ביותר בהיסטוריה

)עמוד 67(

פסיכולוגיה מודרנית
בראי הקולנוע 
 )סדרה חדשה(

)עמוד 61(

כשיהדות נפגשת עם 
חוכמות אחרות

 )עמוד 66(

תרבויות עולם
סביב הגלובוס-
בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 63(

“מצ׳פלין ועד טרנטינו“
הבמאים הגדולים
של עולם הקולנוע 

)עמוד 59(

סוד הקסם
של הודו
)עמוד 62(

אור חדש על סיפורי 
התנ“ך

)עמוד 65(

חזית המדע
בחקר המוח

)סדרה חדשה(
 )עמוד 68(

ע
ר
ב

עולם קסום
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 64(

סודות הכמוסים
של עולם המודיעין

)עמוד 60(

מועדון טרום בכורה 
בקולנוע

 )עמוד 58(

                                                      58 מועדון טרום בכורה בקולנוע 
59 “מצ׳פלין ועד טרנטינו“ – הבמאים הגדולים של עולם הקולנוע 

 60 הסודות הכמוסים של עולם המודיעין 
פסיכולוגיה מודרנית - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה(               61
סוד הקסם של הודו                                                           62
63 תרבויות עולם סביב הגלובוס – בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
64 עולם קסום – בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
65 אור חדש על סיפורי התנ“ך 
66 כשיהדות נפגשת עם חוכמות אחרות 
67 המשפטים  הגדולים ביותר בהיסטוריה 
68 חזית המדע בחקר המוח  )סדרה חדשה( 



כל הנושאים שמעניינים אותך
תוכן העניינים:

 קורסים בסינמה סיטי בראשון לציון

תוכן
עניינים

זמן אשכול ראשון לציון

אירועים מיוחדים ב“זמן אשכול“
בסינמה סיטי בראשון לציון

“לטעום מכל הטוב שבעולם“- מופעים ב“זמן אשכול“                          
93 ❏ קולומביה – בין עדינות לאלימות 
93 ❏ רוסיה – 50 גוונים של אופל 

שישי בכיף
94 ❏ צופן העתיד- מגמות על בישראל ובעולם עם פרופ׳ דוד פסיג 

❏ אפרים קישון- ההומור, הבידור, החיים והסרטים-
95     המופע של ד“ר רפי קישון 
96 ❏ קבלת החלטות בצמתים בחיים עם ד״ר קרן אור חן 

שישי ישראלי לרוח ולנשמה        
97 תמונת אישה - מופע מחווה לשיריה של תרצה אתר 

מטיילים עם "זמן אשכול"
98 תל אביב-יפו מזווית שלא הכרתם 
99 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 
100 סיורי אמנות מודרכים  )סדרה חדשה( 
101 כל קסמי ירושלים 
102 ירושלים של סופרים וסיפורים 
103 סיורים באזורי עימות 
104 “אביב הגיע פרח בא“ - טיולי פריחות 
105 סדרת טיולי הג'יפים של "זמן אשכול" 
106 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 

                                                                                                             109-110 שכר הלימוד 
                                                     100 נהלי הרשמה 
                            7 פעילות זמן אשכול בחלוקה לימים 

אמנות
אמנות פלסטית/ מוסיקה/ קולנוע 

69 הרנסנס באירופה  )סדרה חדשה( 
70 אביב איטלקי: ציור, פיסול וארכיטקטורה בתקופת הרנסנס 

                    71 היצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית  )סדרה חדשה( 
72 זוגות ומערכות יחסים בעולם הקולנוע 

                             73 מסע קולנועי אל ישראל האחרת  )סדרה חדשה( 
74 ״העולם מצחיק אז צוחקים״ - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
75 מועדון טרום בכורה בקולנוע 

                                                   76 הצגות מופת בתיאטרון הישראלי על מסך הקולנוע 

מדינה וחברה
מדינה וחברה/ פילוסופיה/ פסיכולוגיה

77 עולם מתמזג ועולם מתפרק 
78 המזרח התיכון: סיור מודרך בסוגיות עומק באזורינו 
79 עברית בכיף 
80 פיתוח חשיבה יצירתית 
81 תרבות ופילוסופיה במבט קולנועי 
82 מסתורי הנפש - בראי הקולנוע 
83 אשנב לפסיכולוגיה 
84 שינה וחלומות: דרך המלך אל התת מודע 

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

                                     86 קצה העולם  )סדרה חדשה( 
                                  87 עולם קסום - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 

מדעי הרוח
היסטוריה/ תנ“ך

88 מנהיגים ששינו את פני ההיסטוריה 
89 כשיהדות נפגשת עם חוכמות אחרות 
90 סיפורי זימה ומזימה בתנ“ך 

 
מדע

חקר המוח/ גנטיקה
91 חזית המדע בחקר המוח  )סדרה חדשה( 
92 נפלאות הצופן הגנטי  )סדרה חדשה( 



 

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

זמן אשכול ראשון לציון

ב
ו
ק
ר

ע
ר
ב

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון
נפלאות הצופן 

הגנטי
)סדרה חדשה(

)עמוד 92(

מסתורי הנפש 
בראי הקולנוע

 )עמוד 82(

תרבויות עולם
סביב הגלובוס-
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 85(

מנהיגים 
ששינו את פני 

ההיסטוריה
 )עמוד 88(

“העולם מצחיק
אז צוחקים“

בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 74(

מועדון טרום 
בכורה בקולנוע

קבוצה 2  
)עמוד 75(

תל אביב-יפו
מזווית שלא 

הכרתם
)עמוד 98(

הצגות מופת 
בתיאטרון

הישראלי על 
מסך הקולנוע                                                         

 )עמוד 76(

עולם מתמזג
ועולם מתפרק

 )עמוד 77(

היצירות 
הגדולות של 

המוזיקה 
הקלאסית 

)סדרה חדשה( 
)עמוד 71(

זוגות ומערכות 
יחסים

בעולם הקולנוע
)עמוד 72(

קצה העולם
)סדרה חדשה(  

)עמוד 86(

שישי בכיף
)עמודים 94-96(
שישי ישראלי

)עמוד 97(

כל קסמי 
ירושלים  
 )עמוד 101(

עברית בכיף
)עמוד 79(

סיפורי זימה
ומזימה בתנ“ך

)עמוד 90(

מסע קולנועי אל
ישראל האחרת
)סדרה חדשה(  

)עמוד 73(

הרנסנס 
באירופה

)סדרה חדשה(  
)עמוד 69(

 סדרת סיורים:
סדרת טיולי 
הג׳יפים של

“זמן אשכול“
)עמוד 105(

תרבות 
ופילוסופיה

במבט קולנועי
 )עמוד 81(

 סדרת סיורים:
“אביב הגיע 

פרח בא“
טיולי פריחות
)עמוד 104(

סדרת סיורים:
מפגשים עם 

נשים מעולמות 
אחרים

)עמוד 106(

שינה וחלומות: 
דרך המלך

אל התת מודע
)עמוד 84(

פיתוח חשיבה 
יצירתית

 )עמוד 80(

מועדון טרום 
בכורה בקולנוע 

קבוצה 1
)עמוד 75(

אביב איטלקי: 
ציור, פיסול 
וארכיטקטורה

בתקופת הרנסנס
 )עמוד 70(

כשיהדות נפגשת 
עם חוכמות 

אחרות
)עמוד 89(

עולם קסום
בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 87(

המזרח התיכון: 
סיור מודרך 

בסוגיות עומק 
באזורינו
)עמוד 78(

חזית המדע 
בחקר המוח

)סדרה חדשה(  
 )עמוד 91(

לטעום מכל 
הטוב שבעולם

)עמוד 93(
 אשנב 

לפסיכולוגיה
)עמוד 83(

 סדרות סיורים 
בימי שישי

 ירושלים של
סופרים וסיפורים

)עמוד 102(

סיורי שווקים:
חוויה של

כל החושים  
)עמוד 99(

סיורי אמנות
מודרכים

)סדרה חדשה(
)עמוד 100(

סיורים
באזורי עימות
)עמוד 103(



מהפכנים וסוללי דרך בתולדות 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.
קורס מתקדם בתולדות האמנות, שיעסוק בסוגיות של חדשנות, בעיטה במוסכמות, נטישת 

העבר והעזה יצירתית ומחשבתית. כל הרצאה תיוחד לאחד או שניים ממחוללי השינויים 
ומבשרי התקופה החדשה, מיוון העתיקה ועד הסוריאליזם.

נושאי ההרצאות:
מהפכנים וסוללי דרך ביוון העתיקה 

נסקור את האמנות הקלאסית ביוון העתיקה וננסה 
להבין את המהפך של האמנות בתקופה ההלניסטית 
לעומת האמנות של המאה ה-5 לפנה“ס. נתייחס גם 

לאמנות הציור והפיסול ברומא, המהווה המשך ופיתוח 
של אמנות יוון.

ג׳וטו ומאזאצ׳ו: מבשרי הרנסנס
שני ענקי הציור, אשר 100 שנה מפרידות ביניהם, 

נחשבים לאמנים שנטשו את האמנות הביזנטית והביאו 
לעולם את בשורת הרנסנס. מה היה המהפך של ג׳וטו 
לעומת הסגנון הביזנטי ומה היו הצעדים הנוספים של 

מאזאצ׳ו?

מהפכני הפיסול של הרנסנס
פסלי הרנסנס העדיפו את חיקוי ההוד וההדר של העת 

העתיקה לעומת הפיסול הגותי ברחבי אירופה.
מדוע נחשב דונטלו לפסל הרנסנס הראשון ומה היה 
החידוש שלו? נכיר פסלים שהיו חדשניים במידה כזו 

שלא התקבלו על ידי אנשי התקופה.

ברניני: מחולל סגנון הבארוק בפיסול
האיש שהעז לקרוא תיגר על מוסכמות הפיסול של 

הרנסנס ויצר עולם של תיאטרליות, וירטואוזיות 
מפתיעה, קומפוזיציות חדשות והצגת הדרמה בשיאה.
קאראואג׳יו: הצייר שיצר את סגנון הבארוק בציור 

האמן אשר בעט בפומבי במאפייני הציור הרנסנסי 
והדהים את בני זמנו בחדשנותו הנועזת. השימוש 

החדשני באור-צל, הריאליזם הבוטה, בחירת רגע השיא-
כל אלה ועוד ביצירות המהפכניות של קאראואג׳יו. 

נלמד גם על כמה ממשיכי דרכו, כמו הציירת ארטמיסיה 
ג׳נטילסקי ואחרים.

מונה ורנואר: לידת האימפרסיוניזם
נסקור את המגמות בציור של המאה ה-19 כדי להבין 

איזו מהפכה מפתיעה וייחודית יצרו מונה, רנואר וחבריהם 
בעולם הציור. ננסה להבין מדוע כה התנגדו להם בתחילת 

פעילותם. מה היה סוד המהפכנות שלהם ומדוע רק הם 
חשבו על כך.

קאנובה ורודן: פסלי המאה ה-19 
קאנובה, הפסל הניאו-קלאסי של ראשית המאה ה-19 
פינה את הזירה לפסל אוגוסט רודן, שפעל בסוף המאה 

והביא לעולם סגנון חדש ונועז, ריאליסטי, הבעתי ומפתיע, 
השונה לחלוטין מהסגנון שהתווה קאנובה לפניו. 

הסוריאליזם: עולם חדש בפתח
הסוריאליסטים– מגריט, דאלי, חואן מירו ואחרים, גילו 
לנו את סודות העולם “מעל למציאות“. מה היה המהפך 
שלהם? מדוע הם נחשבים, בין השאר, למבשרי האמנות 

המודרנית? נתייחס גם לכמה מהעבודות המודרניות יותר 
שבאו לעולם בעקבותיהם.

זמן אשכול גלילות

08 | אמנות אמנות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,18.4.19 ,4.4.19 ,14.3.19 ,7.3.19
13.6.19 ,6.6.19 ,16.5.19 ,2.5.19

)מספר קורס: 45501(

מרצה:
ד״ר אפי זיו

סדרה ייחודית של סיורים 
מודרכים לחובבי אמנות
ניתן למצוא בעמוד 100 בחוברת זו



מהמקדש ביוון ועד לבית הלבן
מסע אל המבנים המפוארים ביותר בעולם

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

מסע אל המקדשים, הכנסיות, הארמונות ומפעלי הבנייה הכבירים של האנושות.
נלמד על  התפתחות האדריכלות מימי יוון העתיקה ועד לעת החדשה. נבדוק מקורות 

השפעה והשראה בכל התקופות ונעניק כלים לאבחנה בין סגנונות הבנייה השונים.
בקורס יוצגו תמונות מרהיבות של מבנים וגם שיחזור של מבנים שאינם עוד, שיקנו 

תחושה של ביקור וצפייה באתר עצמו.
נושאי ההרצאות:

כל פלאי יוון העתיקה
יוון נחשבת לערש האמנות בכלל והאדריכלות בפרט. 

נלמד את סודו של המקדש היווני ומה הקשר בינו לבין 
“הבית הלבן“ בוושינגטון. נעסוק גם במבנים נוספים 

כמו- התיאטרון, האודיאון, האכסדראות ועוד.
חידושי האדריכלות המפתיעים של רומא

טיול ברומא הוא מסע מופלא בין יצירות מונומנטליות 
מרהיבות. האדריכלים של רומא הקימו מבנים שיעמדו 

לדורות רבים. בין השאר- הפנתיאון, שערי הניצחון, 
האמפיתיאטרון ועוד. נשחזר את המבנים החרבים היום 

ונראה אותם במלוא תפארתם.
ימי הביניים: מבחר של סגנונות

עם נפילת האימפריה הרומאית המערבית באו לעולם 
סגנונות שונים במזרח ובמערב. במזרח, נכיר את המבנים 
של הסגנון הביזנטי העומדים על תילם עד היום. במערב,

נכיר את הסגנון הרומנסקי שמזכיר את הסגנון הרומי.
הכול בזכות הנצרות

התפתחות הנצרות באירופה הביאה לבנייה מואצת 
של כנסיות, בהן הושקע כישרון רב והון עתק. הסגנון 
הרומנסקי כבר לא היה מתאים ונולד הסגנון הגותי 

המפואר. נצא לסיור קתדראלות גותיות מרהיב.

ימים של “לידה מהחדש“
משמעות ה“לידה מחדש“ של אנשי הרנסנס הייתה 

להחזיר עטרה ליושנה ולהביא לעולם מחדש את מבני 
הפאר של העולם הקלאסי. נתמקד ברנסנס האיטלקי 

ונלמד על האדריכלים החדשניים והכישרוניים– ברונלסקי, 
מיכלאנג׳לו, פאלאדיו ואחרים.

הכנסיות המפוארות בעולם
סגנון הבארוק באדריכלות הביא לעולם עושר של כנסיות 

מרהיבות בפאר ובעוצמה. איך ומדוע התרחש השינוי 
הדרמתי מסגנון הרנסנס אל סגנון הבארוק המפתיע?
נסייר בכנסיות בארוקיות מפורסמות ונלמד להבדיל

בין הסגנונות.
הקתדראלה הגדולה בעולם

ביקור ברומא אינו יכול להסתיים ללא ביקור בוותיקן,
בו ניצבת כנסיית סנט פטרוס, שהיא הגדולה בעולם. 

הכנסייה, שהחלה כמבנה רנסנסי, הפכה להיות הכנסייה 
הבארוקית המפוארת והגדולה ביותר בעולם.

בחזרה אל השורשים
המאה ה-19 הביאה עמה ניסיון של אדריכלים לשחזר 

את הימים הגדולים של העת העתיקה, הפאר והשיא של 
התקופה הקלאסית. כך נולד הסגנון הניאו קלאסי, שבא 

לידי ביטוי במבנים רבים באירופה ובארצות הברית.

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 אמנות
ניתן למצוא בעמוד 100 בחוברת זו

מועדי המפגשים:
,16.4.19 ,2.4.19 ,26.3.19 ,12.3.19
4.6.19 ,28.5.19 ,14.5.19 ,30.4.19

)מספר קורס: 45502(



 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. המפגשים מלווים בצפייה בדוגמאות מביצועים של סולנים גדולי עולם 
כמו לוצ׳אנו פווארוטי, מיצוקו אושידה, רנו קפוסון, חואן דיאגו פלורז, הלן גרימו ואחרים. 

נושאי ההרצאות:
סונטות לכינור ופסנתר: ממוצרט ועד דביסי

)שני מפגשים(
בשני המפגשים הפותחים של הקורס נכיר כמה מהכנרים 

והפסנתרנים הגדולים של זמננו, בביצוע דוגמאות 
מסונטות יפהפיות לכינור ופסנתר מאת מוצרט, בטהובן, 

גריג, דביסי ואחרים. 

מוצרט: קונצ׳רטו לפסנתר מספר 13
היכרות מקיפה עם מאפייני הקונצ׳רטו הקלאסי, דרך 

ניתוח הקונצ׳רטו לפסנתר מספר 13 בדו מז׳ור של מוצרט 
וקונצ׳רטי נבחרים נוספים פרי עטו. 

בטהובן: קונצ׳רטו לפסנתר מספר 3
במפגש זה ננתח את הקונצ׳רטו הנפלא של בטהובן 
מהיבטים סגנוניים והיסטוריים, תוך השוואה בין 

ביצועים מעולים. 

צ׳ייקובסקי: קונצ׳רטו לפסנתר מספר 1
יצירת ענק זו מייצגת את הרומנטיקה הרוסית בשיאה. 

במפגש נעמוד על מאפייניו הייחודיים של הקונצ׳רטו 
וננסה להבין את סוד קיסמו. 

ראוול: “גספאר של הלילה“  
היכרות עם ביצועים מעולים לשתיים מיצירותיו הגדולות 

של המלחין הצרפתי מוריס ראוול: “גספאר של הלילה“ 
)לפסנתר סולו( והקונצ׳רטו לפסנתר ותזמורת בסול מז׳ור. 

הטנורים הגדולים )שני מפגשים(
פינאלה חגיגי בן שני מפגשים, שיוקדש להיכרות עם 

הטנורים הגדולים של עולם האופרה. במהלך המפגשים 
נצפה בדוגמאות מביצועים מעולים לאריות ודואטים 

ממיטב הרפרטואר האופראי. 

זמן אשכול גלילות

מרצה:10 | מוזיקה
עומר 

שומרוני

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,8.4.19 ,1.4.19 ,18.3.19 ,4.3.19

3.6.19 ,27.5.19 ,13.5.19 ,29.4.19
)מספר קורס: 45503(

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:
אנטונין דבורז׳אק: גילה את אמריקה

בכל העולם נחשב דבורז׳אק לגדול המלחינים הבוהמים, 
פרט לבוהמיה עצמה. ננסה לברר דואליות זו תוך 

התמקדות בשלוש השנים המכוננות אותן בילה המלחין 
בניו יורק וביצירות המופת שכתב בתקופה זו.

על צלילים ונשים!
נכיר כמה מהדמויות הנשיות החשובות ביותר בעולם 

המוסיקה המערבית ונגלה כיצד השכיל הסופר והמחזאי 
ג׳ורג׳ ברנרד שאו להשתמש בכמה מהסטריאוטיפים 

הנפוצים ביותר על גברים ונשים כדי לבחון מחדש כמה 
מה“נשיים“ שבמלחינים הגברים.

אנטוניו ויואלדי: הכומר הוירטואוז
השינויים החברתיים שחלו באירופה של ראשית 

המאה ה-17, הביאו לפיחות במעמדה של הכנסיה 
מחד, והאצת התפתחותו של המדע מאידך. תמורות 

אלו הובילו להתפתחות כלי הנגינה ולעליית קרנו של 
זרם המוסיקה החילונית. כיצד באו אלה לידי ביטוי 

ביצירותיו של “הכומר אדום השיער“?
באך: כולם היו בניו

החל מסוף המאה ה-16 תרמה המשפחה המופלאה הזו 
לעולם המוסיקה יותר מ-50 מוסיקאים. נטייל במעלה 

ומורד אילן היוחסין המפואר של משפחת באך ונכיר 
כמה מבניה המוכשרים ומיצירותיהם המשובחות שלא 

זכו לתהילה הראויה.
בטהובן: הסימפוניה השביעית

“יושב על הגדר, רגל פה רגל שם“. מדוע מיטיבות מילים 
אלו לתאר את הדואליות המאפיינת את סגנון ההלחנה 
של בטהובן? כיצד מצליח אדם המצוי באחת מתקופות 
השפל הקשות בחייו לחבר יצירה המשופעת בתעצומות 

נפש בלתי נלאות?

זמן אשכול גלילות

מרצה:11 | מוזיקה
רועי עלוני

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,16.4.19 ,2.4.19 ,19.3.19 ,5.3.19
4.6.19 ,28.5.19 ,14.5.19 ,30.4.19

)מספר קורס: 45504(

סדרה חדשה!אמנות

שוברט: דג השמך
במפגש זה נסקור את עלייתו של הליד, השיר האומנותי. 

מהו? מדוע היה לו חלק כה מרכזי במוסיקה של
המאה ה-19 וכיצד השפיע על היצירות האינסטרומנטאליות

של התקופה? לאור כל אלה נבחן את המשותף לשיר תמים 
על דג הפורל ולחמישיית המיתר הנושאת את שמו.
אהרון קופלנד: הדיקן של המוסיקה האמריקנית

במפגש זה נצלול לעולמו המוסיקאלי של אחד היוצרים 
המרתקים ביותר של העת המודרנית. נאזין לכמה 

מיצירותיו האהובות ונבחן כיצד הצליח למצוא את 
האיזון המסובך בין מודרניזם והפולקלור האמריקני,

תוך ניסיון לרצות גם את אוזנו הבלתי מיומנת של המאזין 
מן השורה.

בדז׳יק סמטנה: “מולדתי“
במלאת לו חמישים שנה, החל המלחין הבוהמי לכתוב 

יצירה המתארת את קורותיה ונופיה של מולדתו.
נאזין לשש הפואמות הסימפוניות שאוגדו כיצירה אחת. 

נבחן מדוע מאפילה אחת מהן על רעותיה ומהו הקשר 
שלה להמנון הלאומי של מולדתנו.



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 שלישי: “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: “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 שני: “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״.

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,23.5.19 ,11.4.19 ,7.3.19

)מספר קורס: 45505(

זמן אשכול גלילות
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חנייה בשפע
חינם!!!
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סדרה חדשה!

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:
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“

מרגרט תאצ׳ר: “אשת הברזל“ 
ראש ממשלת בריטניה בשנות השמונים, הייתה אחת 

הנשים החזקות בהיסטוריה המודרנית. היא קנתה לה 
מעריצים ושונאים רבים, אך מתחת לברזל הסתתרה 

אישה בשר ודם. 
מרצה: ד“ר גוסטב מייסלס. 
סרט לצפייה: “אשת הברזל“

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 ה-20 ואולי בתולדות האנושות כולה. 
מרצה: ד“ר אבשלום אליצור. 

סרט לצפייה: “איינשטיין ואדינגטון“
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“

תכנית 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“
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“

וולפגאנג אמדאוס מוצרט: ילד הפלא 
הוא היה ילד הפלא של המוזיקה הקלאסית, גאון מוזיקלי, 

לצד היותו מורד ומהפכן, בתקופה שבה הקונפליקט בין 
החושך לבין האור היה בשיאו.  

מרצה: מרב ברק.
סרט לצפייה: “אמדאוס“ 

זמן אשכול גלילות

13 | ביוגרפיות קולנועיות

מועדי המפגשים:
,7.4.19 ,31.3.19 ,17.3.19 ,3.3.19
2.6.19 ,26.5.19 ,12.5.19 ,28.4.19

)מספר קורס: 45506(

אמנות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מרכז 
הסדרה:

 זיו 
אלכסנדרוני



אמונה ואידיאולוגיה - במבט קולנועי  
מרכז הסדרה: זיו אלכסנדרוני, מרצה לקולנוע ובמאי סרטים.

אמונה ואידיאולוגיה הם דפוסי חשיבה והתנהגות שהאדם מאמץ לעצמו וחי לפיהם. 
כוחן של האמונות השונות משתנה לאורך השנים, אך כול אחת מהן עיצבה בזמנה את 

ההיסטוריה של המין האנושי.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
קולנוע עם כיפה: דת ואמונה בקולנוע הישראלי

הקולנוע הישראלי, בדומה לתנועה הציונית כולה, בחר 
להתעלם מעולם האמונה והדת. באורח פלא דווקא 

בתחילת האלף הנוכחי חל שינוי משמעותי ועולם 
האמונה והדת היהודית חזר בתנופה לקולנוע הישראלי. 

סרט לצפייה: “המשגיחים“

 זן בודהיזם: שלמות פנימית ותודעה ערה
הבודהיזם נוצר בהודו במאה ה-5 לפני הספירה, אך 

הוא עדיין רלבנטי גם בימינו. בהרצאה זו נדבר על 
הבודהה, על מקורו של הבודהיזם ועל הזרם המפורסם 

ביותר שלו – הזן, על חיים ערניים ונוכחות מלאה בהווה, 
על פעולה במקום ובזמן היחידי האפשרי - כאן ועכשיו, 

ועל תשומת לב לעוצמתו של הרגע הזה.
מרצה אורחת: איילת אידלברג.

סרט לצפייה: ״המתופף״

קפיטליזם ואינדיבידואליזם: הדת של אמריקה
החל מימיה הראשונים התמסרה ארה“ב לרעיון 

הקפיטליסטי, ליוזמה הפרטית, ולאפשרות לעושר חסר 
גבולות. מטבע הדברים, הקולנוע האמריקאי הוא אחד 

מהשופרות הגדולים שמפיצים את הרעיון הקפיטליסטי. 
סרט לצפייה: “המייסד“

אנטי קפיטליזם וסוציאליזם: המאבק לצדק חברתי
השיטה הקפיטליסטית שאומצה ע“י ארה“ב והעולם 

המערבי, יצרה הרבה מאוד עיוותים חברתיים ופערים 
עצומים בין עניים לעשירים. כתוצאה מכך קמו לה 

מתנגדים רבים, שביקשו ליצור עולם שוויוני וצודק יותר. 
סרט לצפייה: “כלבי מלחמה“

סוציאליזם ויחסי עבודה בקולנוע הבריטי
מרצה אורח: ירון שמיר.

מאמצע שנות החמישים אימץ הקולנוע הבריטי עמדה 

זמן אשכול גלילות
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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:
,16.4.19 ,9.4.19 ,26.3.19 ,12.3.19

4.6.19 ,21.5.19 ,7.5.19 ,30.4.19
)מספר קורס: 45507(

אמנות

חברתית סוציאליסטית מובהקת, אשר הלכה והחריפה 
בשנות שלטונה של מרגרט ת׳אצר אשר הייתה סדין אדום 

למרבית היוצרים ובראשם קן לואץ׳ הגדול.   
מרצה אורח: ירון שמיר.

סרט לצפייה: “אני, דניאל בלייק“

הקיבוץ: החלום הסוציאליסטי ושיברו
הקיבוצים היו חוד החנית של החלום הציוני סוציאליסטי. 
פעם נחשב הקיבוץ ל“סטארט אפ“ המצליח ביותר. לצערנו 

הניסוי המפואר הזה התנפץ אל מול אופיו של האדם.
סרט לצפייה: “עתליה“

פמיניזם: המהפכה שהצליחה
תחילת המאה ה-20, הביאה עמה את אחת האידאות 

החשובות בתולדות האדם. הפמיניזם בצורותיו השונות 
ביקש לחסל את השלטון הגברי הפטריארכלי ולבסס את 

מעמדן של הנשים כשוות זכויות לגברים. האם הן הצליחו?
סרט לצפייה: “איזה מין שוויון“ 

פוסטמודרניזם: האחים כהן מחפשים תשובה 
צמד האחים היהודים ג׳ואל ואיתן כהן יוצרים 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“



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:
גדלתי במשפחה גרוזינית  

ג׳יין סירבה להיות אישה של בית. היא סירבה להתחתן,
התגייסה לצה“ל, התאהבה ובגיל 38 החליטה להיכנס 
להריון. אחרי שנים של בריחה, חוזרת ג׳יין עם מצלמה 

כדי לנסות להבין את אמה ואת עצמה.
הקרנת הסרט “אישה של בית“ ומפגש עם ג׳ין ביב

)פרס חבר השופטים דוק אביב 2018(.

זהות חדשה לחוזרים בתשובה 
הבמאי מרדכי ורדי עוקב אחרי ההתפכחות של חוזרים 
בתשובה. אלה בוחנים מחדש את דרכם מחוץ לחברה 

החרדית, מחפשים זהות חדשה ומקימים קהילות 
ומערכות חינוך משלהם.

הקרנת הסרט “אור חוזר“ ומפגש עם הבמאי
מרדכי ורדי.

הדרך אל הפונדקאות 
בני זוג מחליטים להביא ילד. לאחר 10 שנים של 

כישלונות הם פונים לתהליך פונדקאות. סוף מטלטל 
 והרה שאלות לדיון. 

הקרנת הסרט “שיר למעלות“ ומפגש עם הבמאים 
דוד אופק/גד אייזן.

להיות משפחה “אחרת“
גבר נשוי ואב לשלושה ילדים מחליט להפוך לאישה. 
למרות זוגיות נפלאה ומעבר לדעות קדומות, עומדת 

המשפחה בלחצים ובהליך רפואי יקר המייצרים 
משפחה חדשה וחתונה שנייה.

הקרנת הסרט “משפחה בטרנס“ ומפגש עם הבמאי 
אופיר טריינין  )פרס ראשון דוק אביב 2018(.

 המיעוט שמשנה את ישראל
זרקור אל חייהן של שלוש נשים צעירות שחיות על 

הגבול, בטוחות בצדקת דרכן. האדמה היא נחלת אבות 
וחובה ליישבה. סיפור של מיעוט אידאולוגי בעל עוצמה 

פוליטית וחברתית, שמשנה את מדינת ישראל.
הקרנת הסרט “חמושות“ ומפגש עם הבמאית איילת בכר.

העיתונאי ששרד את אושוויץ 
נוח קליגר היה באושוויץ ואיכשהו יצא משם בחיים.

הוא היה איש צוות על אניית המעפילים “אקסודוס“,
והוא העיתונאי הפעיל הוותיק ביותר בעולם.

הקרנת הסרט “להתאגרף לחיים“ ומפגש עם הבמאי
אורי בורדה והעיתונאי נוח קליגר.

 הצד השני של נפגעי צה“ל 
בכל אירוע בטחוני מדמם, תשומת הלב מופנית לנפגעים 

עצמם. אבל סביבם יש מעגלים רחבים של הקרובים 
והחברים, שגם חייהם התהפכו מול התסכול והסבל אתם 

הם נאלצים להתמודד.
הקרנת הסרט “גלי הדף“ ומפגש עם הבמאית כנרת

חי גילאור.

נלכדתי בזרועות פדופיל חרדי
מאיר, נער חרדי בן לרב בחסידות אדוקה בבני ברק,

נפל קורבן במשך ארבע שנים לפדופיל חרדי, שגם העביר 
אותו בין חבריו. במשך כל חייו לא זכה לשמוע מהוריו את

המשפט אני אוהב/ת אותך. 
הקרנת הסרט “ידיד נפש“ ומפגש עם הבמאית

ענת צרויה.

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:
,8.4.19 ,25.3.19 ,11.3.19 ,4.3.19
27.5.19 ,20.5.19 ,6.5.19 ,15.4.19

)מספר קורס: 45508(

סדרה חדשה!אמנות 15 | קולנוע דוקומנטרי
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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 ארבעה 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

שתי קבוצות -
קורס בוקר וקורס ערב

לבחירתכם

“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: 
 ,10.5.19 ,12.4.19 ,15.3.19

7.6.19

)מספר קורס: 45510(

קבוצה 1:
הקורס יתקיים בימי שני

החל מהשעה 19:00
ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון

מועדי המפגשים: 
 ,6.5.19 ,8.4.19 ,11.3.19

3.6.19

)מספר קורס: 45509(

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:
 “משפחה חמה“ - התיאטרון הקאמרי

 מאת: ענת גוב | בימוי: עדנה מזי“א 
סאטירה על המשפחה הישראלית בה “בשביל 

שלמות המשפחה, מלכה )רבקה מיכאלי( מסוגלת 
אפילו להרוג“. ביקורת “עכבר העיר“: “משפחה 

חמה שורפת את הנשמה, מצחיקה עד דמעות 
ומרגיזה, במובן ממש חיובי של המילה“.

 “סיראנו דה ברז׳ראק“ – התיאטרון הקאמרי 
מאת: אדמונד רוסטאנד | תרגום ועיבוד: דורי פרנס 

 במאי: גלעד קמחי. 
קומדיה קלאסית מחורזת – אתגר לתיאטרון ולקהל 

המודרני. ביקורת “הארץ“: “כל מרכיבי ההצגה 
עשויים לעילא, ומעל כולם בולט שחקן יחיד ומיוחד: 

איתי טיראן“. 
 “שונאים סיפור אהבה“ - תיאטרון גשר

על פי: יצחק בשביס זינגר | עיבוד: רועי חן, יבגני 
 אריה | נוסח עברי: רועי חן | במאי: יבגני אריה.

גבר אחד )סשה דמידוב( ושלוש נשים )רות חיילובסקי,
נטשה מנור, אפרת בן צור(. צלקות מהשואה. 

“ביקורת “עכבר העיר“:
יבגני אריה, הקוסם הגאון של תיאטרון גשר,

יודע לעשות תיאטרון“.
 “גטו“ – התיאטרון הקאמרי 

 מאת: יהושע סובול | בימוי: עמרי ניצן
קורותיו המופלאים של תיאטרון שפעל בתנאים

 אל-אנושיים בגטו וילנה בשנים 1942-1943. 
ביקורת “הארץ“: ליהוק משובח עד לאחרון 

התפקידים... הבמאי הסתייע בכישרונות הטובים 
ביותר שניתן להשיג היום בתיאטרון בכל תחום“.

“חשמלית ושמה תשוקה“ - התיאטרון הקאמרי 
 ותיאטרון הבימה 

מאת: טנסי וויליאמס | נוסח עברי: רבקה משולח | 
 במאי: אילן רונן.

פרשנות בימתית חדשה לקלאסיקה מודרנית. 
 משתתפים: יבגניה דודינה, עמוס תמם ועוד.

ביקורת “ידיעות אחרונות“: הפקה מרשימה ומרוכזת, 
המצליחה לחשוף מחדש את העוצמה הרגשית של 

המחזה ולתת לו פרשנות עכשווית מפתיעה“.
 “הרטיטי את לבי“ – התיאטרון הקאמרי

 מחזאי: חנוך לוין | במאי: אודי בן משה
קומדיה שהתגלתה בעיזבונו של המחזאי המנוח.  
 משתתפים: רמי ברוך, מירב גרובר, גדי יגיל ועוד.

ביקורת “ידיעות אחרונות“: “הצגה שכולה מעדן 
אמנותי צרוף“.

“אשה בורחת מבשורה“ - התיאטרון הקאמרי 
 ותיאטרון הבימה  

 על פי ספרו של דוד גרוסמן | עיבוד ובימוי: חנן שניר
עיבוד לספר מבריק שאינו מאבד דבר בדרכו לבמה. 

 משתתפים: אפרת בן צור, דרור קרן ועוד.
ביקורת “ידיעות אחרונות“: “הצגה מושלמת“.

 “כנר על הגג“ – התיאטרון הקאמרי
מאת: ג׳וזף שטיין | תרגום: דן אלמגור

 במאי: משה קפטן  
ספר – הצגה – סרט – ושוב הצגה. האם המחזמר עדיין 

 עובד? בתפקיד הראשי: נתן דטנר.
ביקורת “ידיעות אחרונות“: הפקה מלוטשת ומרשימה 

שמצליחה לקחת את הסיפורים והשירים הישנים 
ולהעניק להם חזות חדשה ורעננה. לחיים!

זמן אשכול גלילות

מועדי המפגשים:
,2.5.19 ,4.4.19 ,28.3.19 ,14.3.19
20.6.19 ,6.6.19 ,30.5.19 ,16.5.19

)מספר קורס: 45511(

מרצה:17 | 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. 

סדרה חדשה!
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״הבמה המרכזית״
סוגיות אסטרטגיות במרחב בו אנו חיים

עורך, מארח ומנחה: תא“ל )מיל׳( רון כתרי, קצין מודיעין בכיר ודובר צה“ל לשעבר,
ראש המכון לחקר המורשת במל“ם – המרכז למורשת המודיעין.

סדרת מפגשים ייחודית ומאתגרת בימי שישי בבוקר, בה יתכנס בכל מפגש פאנל מומחים ואנשי מחשבה 
ומעשה מן השורה הראשונה מתחומי הביטחון, החברה, הרוח והתקשורת, בהתאם לנושא הדיון.

איך להבין את המציאות המדינית, הביטחונית, החברתית והכלכלית איתה מתמודדת מדינת ישראל? מהי 
ההוויה האסטרטגית בה אנו חיים? מהן נקודות האור וההישגים של ישראל, לצד סוגיות קשות ומכאיבות? 

והשאלה הגדולה: הדור הבא - לאן הולכים מכאן ומהם האתגרים שילוו אותנו בעשורים הקרובים?
נושאי ההרצאות:

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 
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.
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.

התקשורת: פייק או שיקוף מרקם החיים? 
פרופ׳ פייסבוק וד״ר טוויטר- האם זהו עולמה של התקשורת 
או  מציאות  מייצרים  עיתונאים  האם  הווירטואלית? 
הזו  בעת  ״עיתונאי״  מיהו  אודותיה?  מדווחים  ש״רק״ 

ולאן מתפתח התחום לעבר הדור הבא? התקשורת- כלי-שרת 
בידי פוליטיקאים ומעצבי דעת-קהל, או אויבם?

משתתפים:
אריאלה רינגל-הופמן, עיתונאית ופרשנית,

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

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

יתפתח האיום למרכיביו?
משתתפים:

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

באיטליה. המשנה  לשעבר השגריר  גדעון מאיר,  השגריר 
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.

הקורס כולל ארבעה מפגשים בימי שישי
בין השעות 10:30-12:00 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
7.6.19 ,10.5.19 ,12.4.19 ,15.3.19

)מספר קורס: 45512(

עורך, מארח 
ומנחה:

רון כתרי
מדינה
וחברה



נושאי ההרצאות:
טראמפ והעולם הישן-החדש

האם לנשיא האמריקני יש תכנית? מהי ה“לאומנות“ 
שטראמפ מדבר ומקדם לדבריו?

ואיך זו, אם היא קיימת, מסכנת מוסדות קיימים?
מרצה: נדב אייל.

הקרב שיכריע את גורל האנושות
האם מצב של פונדמנטליזם וטרור במציאות 

גלובלית יכול לאפשר למדינות מפותחות להמשיך
להתקיים? האם זה קרב שאפשר לנצח בו? 

מרצה: מואב ורדי.

בצל האיום הגרעיני
איכשהו, השיחה על השימוש בנשק גרעיני נדחקה 
לקרן זווית. המלחמה הקרה נגמרה ואיתה איומי 

ההשמדה. אך במציאות האיום עודנו כאן,
והשנה מתעמתות רוסיה וארה“ב על חידוש האמנות 

נגד פיתוח טילים בליסטיים שתכליתם הובלת
נשק גרעיני. 

מרצה: מואב ורדי.

שקיעת הדמוקרטיות
שורה של נתונים והתפתחויות מרמזים לשקיעת 
המערב וערכים ליברליים. אנחנו חיים במציאות

של סדר ליברלי שנבנה לאחר מלחמת העולם 
השנייה. האם הדמוקרטיות מתפוררות אל מול 

מודלים כמו סין או הונגריה?
מרצה: נדב אייל.

האם יתכן שגשוג ללא חירות?
עלייתה של סין לדרגה של מעצמה עולמית, ויחד איתה

המודל הסינגפורי, מוכיחים שגם מדינות שאינן 
דמוקרטיות כלל, יכולות להצליח ולשגשג. האם יתכן 

שגשוג ללא חירות?
מרצה: נדב אייל.

פיצוץ בילודה אל מול ירידה בילודה 
ברוב מדינות העולם המתועש אנו חוזים בצניחה 

דרסטית בילודה, אך בעולם המתפתח ובעיקר 
באפריקה- הילודה עדיין גבוהה מאוד. הילודה היא 
הנושא המכריע ביותר במבט הצופה אל פני העתיד 

בחברות האנושיות.
מרצה: נדב אייל.

עליית האינדיבידואליזם מול היעלמות הפרטיות 
מצד אחד, אנחנו מקדשים עולם של אינדיבידואליזם 

גובר. מצד שני, אנו בעצמנו מוותרים על הפרטיות, 
שהיא ערך יסודי בחיינו במאה השנים האחרונות.

מה בין הטלפון הסלולארי שלנו ובין רצוננו בפרטיות?
מרצה: נדב אייל.

ישראל במציאות גלובלית סוערת
ישראל היא אחת המדינות שהרוויחו הכי הרבה מעולם 

של גלובליזציה, אבל כעת העולם הזה נתון במשבר 
עמוק. מה יהיו ההשלכות על ישראל?

מרצה: נדב אייל.

זמן אשכול גלילות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,17.4.19 ,3.4.19 ,13.3.19 ,6.3.19
12.6.19 ,29.5.19 ,22.5.19 ,1.5.19

)מספר קורס: 45513(
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עולם מתמזג ועולם מתפרק
מרצים: נדב אייל, עורך חדשות החוץ של ערוץ 10. מואב ורדי, עורך חדשות החוץ של כאן 11.
מסע מרתק אל התופעות הפוליטיות וההיסטוריות שמכתיבות את סדר היום העולמי.

בעוד העולם חווה גלובליזציה גוברת, הוא גם מתמודד עם מגמות גוברות של פיצול ופירוד. 
נוצר מתח אלים, מסוכן ומלא הזדמנויות. ניתן לראות זאת בניסיון הברקזיט, במלחמת 

האזרחים בסוריה ובהתרחשויות במזרח אסיה. 

מדינה
וחברה

 מרצה:
נדב אייל

 מרצה:
מואב ורדי



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

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

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

“חפרפרות“ נגד מדינת ישראל 
ה“חפרפרות“ הן סיוט הבלהות של אירגוני הביון. שלוש 
פרשיות היו מהחמורות שידעה ישראל. שתיים מתארות 

כיצד הצליחו שרותי הביון המזרח אירופאים להחדיר 
חפרפרות לשירותי הביטחון. השלישית היא על אל“מ 

במודיעין שהסתבך בחובות והפך לסוכן ק.ג.ב.

האמת מאחורי פרשת פולארד 
מדוע פגעה פרשת הריגול המפורסמת ביחסים עם ארה“ב?

מדוע האמריקנים כל כך כועסים ולא היו מוכנים 
לשחרר את פולארד במשך 30 שנה? כיצד ניהלה הלק“מ 

את מבצע הריגול בארה“ב?

פרשת פרופ׳ מרקוס קלינגברג  
“האיש שגרם את הנזק הגדול ביותר לישראל“.

בשנת 1983 נעצר מי שהיה סגן מנהל המכון הביולוגי 
בנס ציונה, אחד המוסדות הסודיים ביותר של מדינת 
ישראל. האיש נידון ל-20 שנות מאסר. מי האיש ומה 

היו מניעיו?

“חפרפרת“ בסי. אי. איי. 
בגידתו של איש סי.אי.איי. הובילה להוצאתם להורג של 

יותר מעשרה סוכנים שריגלו לטובת ארה“ב. הפרשה 
החלה בסוף תקופת “המלחמה הקרה“ ונמשכה גם 

לאחר פירוקה של ברה“מ. הפרשה כמעט הובילה 
לניתוק היחסים הדיפלומטים בין ארה“ב ורוסיה.

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

השלטון הסורי? מדוע מסרבים הסורים להחזיר את 
גופתו? וגם סיפורו המרתק של המרגל מאיר בינט, איש 

הצלילים והצללים, שהצליח לחדור לצמרת ההנהגה 
המצרית. מדוע רצו שנשכח אותו?

האמת על פרשת ואנונו  
סיפורו של האיש שחשף את סודות הגרעין של ישראל.

מה הקשר בין פרשה זאת ופרשת קו 300? כיצד הצליח 
המוסד להביא אותו לישראל?

האיש שלנו בקהיר: אשרף מרואן- סוכן או סוכן כפול?  
האם היה אשרף מרואן המקור הטוב ביותר שהיה

אי פעם למוסד בקהיר, או שהיה סוכן כפול? ראש אמ“ן 
במלחמת יוה“כ, האלוף בדימוס אלי זעירא, חשף את 

שמו לתקשורת וטען שמרואן היה סוכן כפול. צבי זמיר, 
ראש המוסד באותה עת טוען אחרת. העימות ביניהם גלש 

לתביעת דיבה. מי מהם צודק?

נוכלים בשרותי המודיעין 
כאשר מרגל פועל בארץ יעד, הוא אמור לשקר במיומנות 

רבה, לדעת לפרוץ במומחיות למקומות שונים ולעיתים אף 
לחטוף או לחסל אנשים. דרישות אלה גרמו לעיתים לגייס 

נוכלים לשירותי המודיעין. פרשיות שגרמו נזקים קשים 
לארגוני הביון ונזק לא קטן למדינה.

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:
,10.4.19 ,27.3.19 ,20.3.19 ,6.3.19
12.6.19 ,22.5.19 ,15.5.19 ,1.5.19
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וחברה

מרצה:
משה כץ



נושאי ההרצאות:
המגמות שיעצבו את המאה ה-21

שורה של מגמות-על חברתיות עומדות לעצב את המאה 
ה-21. בהרצאה זו ננסה לחזות ולהבין כיצד מזהים אותן 

ומה תהינה השלכותיהן הגלובליות והלוקאליות במגוון 
תחומים - כלכליים, חברתיים, ערכיים, דתיים ועוד.  

מגמות גיאופוליטיות בישראל ובעולם- 2050
המאה ה-21 לא חפה מעימותים שיעצבו את כלכלתן

של מדינות ויניעו את ההתפתחותן של טכנולוגיות.
הרצאה זו תציע מתודולוגיה בעזרתה ניתן לזהות את 

העימותים הגלובליים של המחצית הראשונה של
המאה ה-21. מה יהיו הפחדים אשר יניעו את מאבקי 

הכוח הגלובליים? וכיצד הם ישתקפו בעימותים של
מדינת ישראל במזרח התיכון?

הנוירופיזיולוגיה של המוח חושב עתיד
האם חיות חושבות על העתיד? היכן מתרחשת חשיבת 
עתיד במוח האדם? ומה עתידה של יכולת זו מבחינה 
נוירופיזיולוגית? בהרצאה זו נפתח צוהר למי שמעוניין 

ללמוד כיצד ניתן למדוד את היכולת לחשוב עתיד
וכיצד ניתן לשפר את מוטת זמן העתיד האישית לעולם 

לא מוכר ומפעים.

צופן העתיד: להביט אל המחר
מרצה: פרופ׳ דוד פסיג, חוקר עתידים המתמחה בחיזוי טכנולוגי, חברתי וחינוכי.

מחזיק בתואר שלישי בחקר העתיד מאוניברסיטת מינסוטה ומחברם של רבי מכר ״צופן העתיד״, ״2048״
ו״פורקוגניטו –המוח העתידי״, שזכו בפרס ספר הזהב. ראש המגמה לטכנולוגיות תקשורת
וראש המעבדה למציאות מדומה באוני׳ בר אילן. חבר במועצה הלאומית למחקר ופיתוח.

זמן אשכול גלילות

21 | עתידנות

הקורס כולל ארבעה מפגשים בימי חמישי
בין השעות 19:00-20:30 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
30.5.19 ,2.5.19 ,4.4.19 ,14.3.19

)מספר קורס: 45515(

מה יהיה קצב השינויים הטכנולוגיים והמדעיים 
הקצב של השינויים במאה ה-21, יכתיב לכולנו דרכי 

חשיבה מדעיים וטכנולוגיים בסדר גודל שהמין האנושי לא 
ידע כמותו מאז קיומו. בהרצאה זו נציג את קצב השינויים 

המדעיים והטכנולוגיים ומה יהיו השלכותיו המדעיות, 
התעשייתיות והחברתיות. ההרצאה מלווה בדוגמאות 

מחזית המדע והטכנולוגיה, המבהירים את הדיון סביב 
המושג סינגולריות.

בתחילת המאה ה-21, טענו רבים בלהט כי המין האנושי מתקדם בצעדי ענק אל עבר מגמות כלל 
עולמיות, שעלולות להמיט אסון, ממנו המין האנושי יתקשה להתאושש. אבל נתונים רבים הנערמים 

אצל חוקרי עתידים בכול רחבי תבל, מעידים שיהיה זה יותר מסביר לחשוב כי המאה ה-21 תתאפיין 
דווקא בצמיחה, בשגשוג ובפריחה. נתונים אלה יוצרים אווירה אופטימית בחוגי רוב החוקרים.

סדרת ההרצאות פותחת צוהר אל מגמות אפשריות בכלכלה, בגיאופוליטיקה ובטכנולוגיה, אשר ישפיעו 
באופן משמעותי על חיי האדם במאה ה-21. בסדרה זו יושם דגש על המגמות העולמיות הצפויות לנו 

בעתיד ומקומה של מדינת ישראל במגמות אלו. 

מדעי
החברה

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום

 מרצה:
 פרופ׳ דוד

פסיג



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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,14.4.19 ,7.4.19 ,24.3.19 ,10.3.19
2.6.19 ,26.5.19 ,15.5.19 ,28.4.19

)מספר קורס: 45514(

נושאי המפגשים:
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?

קבלת החלטות בחיים- זה ממש 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?

האם להסתכל לשחקן השני בעיניים?
הטכנולוגיות החדשות העמידו בפני תורת המשחקים 

שאלות חדשות. מתי נכון לתקשר במסרונים?
מה היתרון של הרשתות החברתיות?
ומה עתיד העולמות הווירטואליים?

לקבוע את כללי המשחק
בהרצאה זו נצלול לאופן 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
הכרות 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- על 

הרגשות השליליים ועל האופן שניתן לרתום אותם כדי 
לחיות חיים מחויכים יותר.

מדעי
החברה

22 | תורת המשחקים

זמן אשכול גלילות

חוכמת תורת המשחקים-
ליישום בחיים

מרצה: אלעד הולנדר, M.A, מומחה בתורת המשחקים ודינמיקות משחק.

“תורת המשחקים“ לוקחת תורה כלכלית מתמטית מסובכת ומורכבת, ומפשטת אותה כדי 
להשתמש בעקרונותיה בחיי היומיום. זהו אינו מדריך מסוג “כיצד להתעשר בשבועיים“, 

אלא מדריך הנותן הדרכה וכלים לחשיבה אסטרטגית, אך גם מראה שלעיתים אין תשובות 
קלות, וגם השאלות לא פשוטות... דרך מוכחת לעיצוב החיים כמשחק מענג, מוצלח

ורב תועלת.

 מרצה:
 אלעד

הולנדר



״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. נספר את סיפורה יוצא הדופן. איך הפכה שפה עתיקה לשפה חיה 

וצומחת? איך מדברים הישראלים? ואיך נולדה השפה המיוחדת ברשתות החברתיות באינטרנט?

נושאי ההרצאות:
המסע המופלא של העברית

12 תחנות בהיסטוריה של השפה העברית, מדמדומי 
שפת המקרא ועד העברית הישראלית. סיפורה של 

העברית מתמשך על אלפי שנים, ועבר תהפוכות, יחסים 
משתנים בין לשון הדיבור ובטקסט העברי, מגעים עם 
תרבויות ולשונות ומהפכה יחידה במינה: חזרה משפת 

הקודש לשפה אופפת כל.
עברית בשלל שפות:

ארמית ויוונית, גרמנית ואנגלית גלובלית
דוברי השפה העברית עמדו לאורך כל שנות קיומה במגע 

עם שפות שונות שהשפיעו על אוצר המילים, משמעות 
המילים, הדקדוק והתחביר. מהפרסית והאכדית של

ימי קדם, דרך הארמית בתקופת בית שני וחז“ל, היוונית 
של תקופת הכיבוש, הערבית של הדור הזה בספרד, 

ושפות אירופה בתקופת תחיית הלשון.
שפות היהודים והעברית הישראלית

בכל אחת מתפוצות ישראל נוצרה שפה מיוחדת של 
יהודים, המשלבת את שפת הסביבה עם יסודות בעברית 

ועם ההווי היהודי. יידיש, לדינו, יהודית מרוקאית 
ויהודית בגדדית הן רק כמה דוגמאות לכך.

איך השפיעו שפות אלה על העברית שלנו, על אוצר 
המילים, המשפטים, מטבעות הלשון, וטעימות 

מהפולקלור היהודי העשיר של פתגמים ומשלים.
השפה הפוליטית: מנאומים ארוכים לציוצים

השפה הפוליטית הישראלית עברה שינויים מפליגים, 
בעיקר עקב השינוי באמצעי התקשורת. מנאומים חוצבי 

להבות לראיונות משודרים, שבהם נחשפת שפת הגוף 
ומשפיעה יותר מהמילים הנאמרות, ועד לפוליטיקה של 
ציוצים, המכווצת את השיח הפוליטי למשפטים קצרים.

זוגיות, אהבה וחיזור בשפה
שפת החיזור עברה שינויים רבים, מאז ימי החיזור 

הרומנטי, דרך החיזור החלוצי והקיבוצי, החיזור החרדי, 
הגילוי המיני של שנות השבעים, תרבות הדייטים ותרבות 

הפיק-אפ.
שמות פרטיים ושמות משפחה בישראל

בישראל מבחר עשיר של שמות פרטיים הנבחרים לילדים 
ושמות משפחה שאנשים נושאים איתם, בדרך כלל 

ממשפחתם בגולה. איך נוצרו שמות המשפחה ומה מניע 
את נותני השמות הפרטיים בישראל.

שבורית זכוכה וזהג נהיר: עברית שפה משובשת
השפה היא כלי משחק ושעשוע, וניתן להפיק ממנה 
באמצעים שונים צחוק והומור. ביטויים משובשים, 

ביטויים שוברי שיניים, הם רק חלק ממשחקי הלשון 
המוכרים לנו.
אוכל ושפה

התפריט העברי החדש נשען על העברית הקלאסית, אבל 
רוב המאכלים המוגשים בבתים ובמסעדות נושאים שמות 
לועזיים. איך נקבעו שמות המצרכים והמאכלים בעברית 
החדשה? אילו שפות מגיעות אלינו לשולחן? ואיך אפשר 

להביע טעמים וריחות?

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:
,9.4.19 ,2.4.19 ,19.3.19 ,5.3.19

4.6.19 ,21.5.19 ,14.5.19 ,30.4.19
)מספר קורס: 45516(

מדינה
וחברה

מרצה:
ד״ר רוביק

רוזנטל
סדרה חדשה!



יש לנו ארץ נהדרת
מצעד ההישגים והצד היפה של מדינת ישראל

מרכזת הסדרה: לילך יפת, מפיקה אירועי עניין ותרבות.

זמן אשכול גלילות

24 | אקטואליה

נושאי ההרצאות:
החדשות הטובות: יש לנו ארץ נהדרת

העיתונאי אודי סגל, מגיש ופרשן בכיר בטלוויזיה, 
בהרצאה שמשאירה את הנוכחים עם חיוך על הפנים, 
חומר למחשבה ותקווה גדולה לעתיד. סגל מסביר את 

הנס של הקמת המדינה, את ההחלטות המכריעות 
שהפכו אותה לסיפור הצלחה, ואיך היא עוד יכולה 

להמריא בעתיד.

“לפעמים חלומות מתגשמים“ 
מהו הסוד שמאחורי הצלחת ההייטק הישראלי? ומהם 

החלומות שהוא מנסה להגשים? מה גורם ליזמי ההייטק 
להקים חברות סטארט-אפ שמנסות לשנות את העולם, 

כל אחת בתחומה? מה גורם למשקיעים מכל העולם 
לממן את החלומות של היזמים הישראלים ולהשקיע

כאן מיליארדי דולרים בכל שנה?
מרצה: יזהר שי, שותף מנהל בקרן הון סיכון.

יזם היי-טק שהחברות תחת ניהולו עברו שני אקזיטים. 
מהאנשים המשפיעים ביותר בהיי-טק הישראלי.

רפואה מצילת חיים 
מפגש מרתק ומרגש, בו יוקרן הסרט “מוחי״ ולאחריו 
יערך מפגש עם בומה ענבר, המקדיש את מיטב זמנו 
לסיוע הומניטרי לחולים פלסטינים הזקוקים לטיפול 
רפואי בישראל. מוחי  נולד בעזה עם תסמונת מסכנת 

חיים והובהל לטיפול בישראל. מזה שבע שנים מתגורר 
מוחי בבית החולים שיבא ואינו יכול לשוב למשפחתו, 
מפני שמערכת הבריאות העזתית אינה ערוכה לטיפול 

במחלתו.

זוכי פרס נובל ישראלים
באמצעות הסרט הדוקומנטרי “הנובליסטים“, נביא את 

סיפור חייהם ומשנתם של זוכי פרס נובל הישראליים. 
פרופסור ישראל אומן, מומחה עולמי בתורת המשחקים, 
אברהם הרשקו ואהרן צ׳חנובר, זוכי פרס נובל לכימיה. 

לאחר ההקרנה ניפגש עם הבמאי אורי רוזנווקס,
שישתף אותנו בפרטים מרתקים נוספים.

כור ההיתוך החברתי של צה“ל
צה“ל מהווה לאורך השנים כור היתוך של החברה 
הישראלית. רם לנדס, שהקים בין היתר את חברת 

החדשות של ערוץ 10 ואחד מיוצרי הסדרה הדוקומנטרית 
״יחידה מעורבת״, שתיעדה  את תהליך ההכשרה של 

בנים ובנות בגדוד ״אריות הירדן״, יציג את ההצלחות לצד 
הקונפליקטים שמעורר השירות המעורב של בנים ובנות 

ביחידה קרבית.

“בוחרים בחיים“- רק בישראל
יו״ר ומנכ״ל עמותת “אור למשפחות״, עירית אורן 

גונדרס, סגן אלוף במיל׳ וראש ענף כ״א בחיל הנדסה 
קרבית, תשתף אותנו במפעל החיים שלה, כמותו ניתן 
למצוא רק בישראל. העמותה עוסקת בתמיכה, חיזוק 

ועזרה למשפחות ששכלו את ילדיהם בשירות צבאי 
ובפעולות טרור וחוללה מהפיכה בתפיסת השכול בישראל.

מעצמת מים בקנה מידה עולמי
כמויות הגשמים באזורנו הולכות ופוחתות, בעוד הביקוש 
למים הולך ועולה. ישראל באמת מתייבשת. מה הפתרון? 

כיצד מתגברים על הפער? מר אורי שור, דובר רשות 
המים, ישתף אותנו בתהליך בו תוך שנים ספורות נעשינו 

מעצמת מים בקנה מידה עולמי.

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,17.4.19 ,3.4.19 ,27.3.19 ,13.3.19

12.6.19 ,29.5.19 ,15.5.19
)מספר קורס: 45517(

מדעי
החברה

כמעט שלא מדברים עליהם, אולם מאחורי הכותרות הסנסציוניות והבעיות המטרידות, נחבאת 
מדינה הזוקפת לזכותה הישגים מרשימים, המפתיעים את המדינות המפותחות ביותר בעולם. 

הצצה מרתקת אל הצדדים הנסתרים של סיפור ההצלחה הנקרא: מדינת ישראל.

סודות הרפואה התזונתית
כלים לריפוי טבעי הרצאות שמשנות חיים

מרצה: ד“ר גיל יוסף שחר )M.D(  בוגר הטכניון וראש המרכז לרפואת הרמב“ם
 מרכז לקידום בריאות טבעית מבוססת מדע. 

מרכזת
הסדרה:

לילך יפת



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

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

הפילוסופיה, הספרות, האמנות, המוסיקה, המדע וחכמת הרחוב.
נושאי ההרצאות:

חכמה מהי? כשפו הדוב פגש את וודי אלן
על הקשר בין פילוסופיית החיים של פו הדוב לבין 

פילוסופיות מן המזרח ומן המערב, על חשיבות הגישה 
האופטימית לחיים, על רגעי האושר והדרך לאסוף אותם 

לאלבום הזיכרונות.  
בעקבות הנסיך הקטן

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

ומשמעות החיים.  
להיתקל באושר

“האושר לא קיים, אך בכל זאת בוקר אחד אתה מתעורר 
ומגלה שהוא נעלם“. נסקור בקצרה את המחקרים 
החדשים והחשובים בנושא האושר, מפסיכולוגיה 

פוזיטיבית של מרטין סליגמן ועד לרעיונותיו של
דניאל גילברט.  

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

מפגש עם סופרים, פילוסופים ופסיכולוגים מכל העמים 
והתקופות.  

זמן אשכול גלילות

הקורס כולל ארבעה מפגשים בימי חמישי
בין השעות 11:00-12:20 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
20.6.19 ,16.5.19 ,18.4.19 ,7.3.19

)מספר קורס: 45518(

מרצה:25 | פילוסופיה
ד״ר חיים 

שפירא
מדעי

החברה

 בכל הקורסים
 כרטיס מתנה

לסרט!
 לפי בחירתך,

לנרשמים
*הכרטיס תקף בבתי הקולנוע 

בסינמה סיטי בימים א׳-ה׳.

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



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

מסע מרתק ומאלף אל נפש האדם. מה הם הכוחות המניעים והפועלים להגשמה עצמית?
על מה אנו חולמים וכיצד מפענחים את המסתורין הקרוי “אישיות האדם“? מהו הפאזל 

המרכיב את חיינו? מה מסתתר מאחורי מבנה המוח והאישיות? ואיך הפסיכולוגיה מאפשרת 
את הבנת חוקיות נפש האדם ומסייעת לנו לחזות כיצד יתנהגו אנשים במצבים דומים?
בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, העוסק בנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
כל סודות הפסיכולוגיה 

נפש האדם מרתקת את כולנו. במפגש זה תוצג 
התפתחות הפסיכולוגיה לאורך השנים: מהם הזרמים 

המרכזיים השולטים בה? באילו תחומים עוסקת 
הפסיכולוגיה? וכיצד היא מאפשרת לנו הצצה אל 

מאחורי הקלעים של אישיותנו?
סרט לצפייה: “אייריס וג׳ון“

מסתרי המוח האנושי  
משקלו של המוח השולט על ההתנהגות שלנו הוא 

קילוגרם וחצי בלבד! מפגש מרתק על מבנה המוח, ועל 
הבדלים בין גברים לנשים. מהו כאב פסיכולוגי וכיצד 
פועלים משככי כאבים? מי מועד להתמכרות לסמים? 

מהן תרופות נוגדות דיכאון וחרדה? היכן ממוקם 
הזיכרון? למה משמשת ההיפנוזה?

סרט לצפייה: “ניסים מן המשמים“

היכרות עם אישיות האדם
מי אני? שאלה קיומית שעליה ננסה לענות באמצעות 

תורתם של  פרויד ורוג׳רס מאסלו. היכרות עם 
הפסיכואנליזה, ההומניזם ומה שביניהם. 

סרט לצפייה: “בית ליד הים“

פסיכולוגיה חיובית בעת משברים 
מחויבות למשפחה או נאמנות לעצמך? מה באמת הופך 

אנשים למאושרים? ומה עושים כשהחיים הופכים 
לפחות צפויים ושתחושת השליטה נלקחת ממך?

איך אפשר לנווט את ספינת חייך חזרה לשליטתך?
סרט לצפייה: “הרדוף לבן“

סוד אמנות השכנוע
מה קורה לנו בנוכחות אחרים? באילו מקרים החברה 

משפיעה עלינו? כיצד נוצרות עמדות? וכיצד ניתן לשכנע 

אותנו בכל זאת לקנות קרם פנים יקר, למרות שהוא
לא יעיל?!

סרט לצפייה: “קשה על הבוקר“

מסע לאורך ציר החיים 
היכרות קרובה ומאלפת עם הפסיכולוגיה ההתפתחותית 
של המתבגר, המבוגר והזקן. מהם התהליכים אותם אנו 

צפויים לעבור לאורך מסלול חיינו?
סרט לצפייה: “איש ושמו אובה“

איך להתמודד עם סודות במשפחה
מפגש מרתק עם מקרים מספת הפסיכולוג, המציגים את 

מורכבות היחסים בתוך המשפחה. על סודות שנושאים 
עימם אנשים והשפעתם על עיצוב האווירה המשפחתית 

ועל האנשים שאנו הופכים להיות בסופו של דבר.
סרט לצפייה: “המילים הטובות“

החלום בראי הפסיכולוגיה
מהו תפקידו ומשמעותו של החלום בחיי היום יום?

כיצד ניתן לאבחן טיפוסי אישיות באמצעות סמלים 
החוזרים על עצמם בחלום?

סרט לצפייה: “לחלום אותך“

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:
,10.4.19 ,27.3.19 ,13.3.19 ,6.3.19

5.6.19 ,29.5.19 ,15.5.19 ,1.5.19
)מספר קורס: 45519(

מדעי
החברה

מרצה:26 | פסיכולוגיה
ענת זפרני



הפסיכולוגיה של מערכות יחסים 
 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.

זמן אשכול גלילות

27 | פסיכולוגיה

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,15.4.19 ,1.4.19 ,18.3.19 ,4.3.19
3.6.19 ,27.5.19 ,13.5.19 ,29.4.19

)מספר קורס: 45521(

מרצה:
ד״ר רונית 

נשר

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? 

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?

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?

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.

מדעי
החברה

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

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

יחסים עכשווית? 

קווים אדומים במערכות יחסים
כיצד נדע שמערכת יחסים אינה מתאימה לנו?

מתי חייבים לשים את הגבול ולשנות דפוסי התנהגות?
מהם הקווים האדומים במערכות היחסים? כיצד שמים 

גבול? וכיצד ניתן לשנות מאפיינים אלה?

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?

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?



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:
מפגש עם פראים באיי שלמה 

טניה רמניק, יצאה למסע הפלגה ייחודי בין איי מלנזיה. 
סיפור מסעה המרתק הינו חלון הצצה נדיר, אל שבטי 

האזור, שמתהדרים במסורת עשירה ומנהגים “פראיים“. 
מה פשרה של ערמת גולגלות הנמצאת בסמוך לכפר 

באיי שלמה? איזו מנחה יש להעניק לאב המשפחה באיי 
פפואה כדי להבטיח את ידה של בתו?

ארגון הומניטרי ישראלי באפריקה 
סיפור מסע מרתק ומרגש של אירית רבינוביץ׳-למדן, 

צעירה ישראלית, שהפכה חלומות למציאות בלתי 
נתפסת. אירית הקימה ארגון הומניטרי ישראלי יהודי 

בינלאומי, אשר פעל 10 שנים בכפר דייגים במלאווי.
מסע עם רועי איילים

דרור גרטי הצטרף אל קבוצת נוודים, המתמודדים עם 
טמפרטורות של 50 מעלות מתחת לאפס, ישנים באוהלי 
צ׳ום, חוטבים עצים להסקה, מייבשים עורות ותופרים 

לעצמם את הבגדים.
מסע אל בטן האדמה

רוית נאור יצאה עם משלחת ישראלית ראשונה למסע 
עוצר נשימה אל בטן האדמה. לאחר חצייה של ג׳ונגלים, 
נהרות וכפרים נידחים, היא הגיעה לפתחה של המערה 

הגדולה ביותר בעולם.
מסתורי הלגונות הכחולות 

נועם בן משה מגלה את הארכיפלג הספרדי, הנמצא 
מול מרוקו באוקיאנוס האטלנטי. הוא מגלה מדבריות 

צבעוניים לצד יערות גשם, הרי געש מעשנים מעל ללגונות
כחולות ומסורת של שודדי ים ותרבות ילידית נכחדת.

מסע בעקבות המנטה ריי
יותם בר צולל למצולות בעקבות המנטה ריי- מהדגים 

הגדולים בים, הנמצאים בסכנת הכחדה. יצורים עצומים 
בגודלם הנראים כחלליות המשייטות במצולות, אינן 

מזיקות לאיש, אך אוכלוסייתן הולכת ומצטמצמת.
הרפתקה באנטארקטיקה  

סיפורם המופלא של 28 ניצולים, המנסים לשרוד את 
אנטארקטיקה, לאחר שספינתם התרסקה וטבעה.

עידן צ׳רני הוביל משלחת כדי לשחזר את המסע האגדי 
של שקלטון לקוטב הדרומי וזכה לרגעי הצצה נדירים 

לנופי בראשית, ששקלטון כה חפץ אך כשל להכניע. 
הפרדוקס הפרסי  

רשמים אישיים ממסעו הייחודי והמרתק של נפתלי הילגר 
לאורכה ולרוחבה של פרס העתיקה ואיראן העכשווית, 
בניסיון להבין את הפרדוקס האיראני: כיצד דמוקרטיה 

משתלבת עם מהפכה אסלאמית? למה הרוב החילוני 
מתנגד אך מהסס למרוד נגד המשטר השמרני? ועד כמה 

אנחנו באמת מעסיקים את האיראנים?   

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:
,16.4.19 ,2.4.19 ,19.3.19 ,5.3.19

11.6.19 ,28.5.19 ,14.5.19 ,30.4.19
)מספר קורס: 45522(

מרכזת תרבות
הסדרה: 
רוית נאור

סדרה חדשה! 28 | תרבויות



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. מרוחניות בהודו אל התרבות הפרסית, מהתשוקה לזהב אל הטבע 

הפראי באיסלנד, מחינוך יפני אל מסעות הצלבנים, משינויים בקובה למסע באוריינט אקספרס.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

זמן אשכול גלילות

סדרה חדשה! 29 | תרבויות

נושאי ההרצאות:
בין פריז לאיסטנבול: מסע באוריינט אקספרס

יואל שתרוג יצא למסע בעקבות האוריינט אקספרס, 
רכבת מיתולוגית שנסעה 3,000 ק“מ בין פריז 

לאיסטנבול. המסע חצה 7 מדינות, תרבויות שונות,
נופים שונים ונוף אנושי מרתק.  

מרצה: יואל שתרוג.
סרט לצפייה: “רצח באוריינט אקספרס“

הודו: מהאותנטי עד הגרוטסקי
רוחניות היא חלק בלתי נפרד מהודו. בעשורים 

האחרונים הודו מושכת אליה רבים המבקשים למצוא 
בה מזור לבעיותיהם. נצא למסע בעולם המרתק של 

הרוחניות ההודית.
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: “הוא + היא“

קובה: רוחות של שינוי
תולדותיה של המדינה הקאריבית המפתיעה, צבעונית 

ומרתקת, העומדת בפני שינוי ואולי יציאה מקיפאון של 
למעלה מיובל. וגם- מבט מרתק ומשעשע אל תולדות 

המיניות האנושית.
מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: “ויוה“

איראן: הפרדוקס הפרסי
רשמים אישיים ממסע לאורכה ולרוחבה של פרס 

העתיקה ואיראן העכשווית, בניסיון להבין את הפרדוקס 
האיראני: כיצד דמוקרטיה משתלבת עם מהפכה 
אסלאמית? למה הרוב החילוני מהסס למרוד נגד 

המשטר השמרני? 
מרצה: נפתלי הילגר | סרט לצפייה: “הסוכן“
בין אירופה לירושלים: מסעות הצלבנים

בסוף  המאה ה-11, כבשו הצלבנים את ארץ ישראל 
ובראשה– ירושלים, מידי המוסלמים. מי היו הצלבנים 

ומדוע הגיעו לכאן? כיצד השפיעו נוצרים קתולים אלו על 
החיים בארץ ישראל?

מרצה: רמי סימסולו | סרט לצפייה: “ממלכת גן עדן“

יפן: החיים כחישול
על החינוך ועל הקשיחות, על הריחוק הרגשי ועל 

ההתמודדות. החינוך ביפן מכין את הילדים לעולם 
העבודה והחיים שדורשים מאמץ והקרבה. כיצד ערכים 

אלו יצרו את האימפריה הכלכלית של יפן המודרנית?
מרצה: איילת אדלברג.

סרט לצפייה: “אהבתה מרתיחה את מי האמבט“
איסלנד: מעבדה אנושית וגיאולוגית

איסלנד היא מדינה בה הטבע פראי והאזרחים מאופקים. 
אך מתחת ללבה הרותחת תושביה מתמודדים גם עם 

אתגרים חברתיים. נצא למסע היסטורי, גיאולוגי וחברתי 
באי המיוחד.

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: “הים“
בעקבות הזהב: מסע חוצה גבולות וזמן 

במהלך ההיסטוריה רבים כושפו על ידי הזהב, שנתפס 
בתרבויות רבות לא רק כמקור של עושר אלא גם כחומר 

אלוהי ומקודש. ננסה להתחקות אחר משמעותו של הזהב 
בתרבויות שונות.

מרצה: ד“ר אופיר יעקבסון | סרט לצפייה: “מכורים לזהב“

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:
 ,28.3.19 ,14.3.19 ,7.3.19

 ,16.5.19 ,18.4.19 ,11.4.19
6.6.19 ,30.5.19

)מספר קורס: 45532(

קבוצה 1
הקורס כולל שמונה מפגשים

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,1.4.19 ,18.3.19 ,4.3.19

 ,13.5.19 ,29.4.19 ,15.4.19
3.6.19 ,20.5.19

)מספר קורס: 45523(



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. מהרוח של הודו אל אומנות באירופה, ממסע ברחבי פרובנס אל רוחות 

של שינוי בקובה, ממשבר זהות בסעודיה אל הכנסייה הקתולית באירלנד, מרחובות פריז
אל מסעות בעקבות הזהב. 

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

הודו: מהאותנטי עד הגרוטסקי
רוחניות היא חלק בלתי נפרד מהודו מזה אלפי שנים. 
בעשורים האחרונים הודו מושכת אליה רבים מאנשי 

המערב המבקשים למצוא בה מזור לבעיותיהם.
נצא למסע בעולם המרתק של הרוחניות ההודית.

מרצה: מורן קושניר.
סרט לצפייה: “הוא + היא“

אירופה: על אומנות ועל שיגעון
מלחמת העולם הראשונה השאירה צלקות קשות 

בתודעה הקולקטיבית של האומנים: אומנות חדשה 
קמה, אומנות הסירוב לישר קו עם המציאות הרציונלית.

מרצה: ד“ר גוסטב מייסלס.
סרט לצפייה: “סראפין– סיפורה של ציירת“

צרפת: הקסם של פרובנס
האור והיופי של פרובנס משכו אנגלים רבים מאנגליה 

הגשומה אל הנופים הירוקים והשלווים, שאפילו צרצורן
של הציקאדות משתלב בקצב החיים הנפלא של פרובנס. 

מרצה: רמי סימסולו.
סרט לצפייה: “שנה מופלאה“

קובה: רוחות של שינוי
המדינה הקאריבית המפתיעה, הצבעונית והמרתקת, 
עומדת בפני שינוי ואולי יציאה מקיפאון של למעלה 

מיובל. וגם- מבט מרתק ומשעשע אל תולדות המיניות 
האנושית.

מרצה: דני ינאי.
סרט לצפייה: “ויוה“

מדינות ערב: משבר זהות 
שלטונות סעודיה שולחים אלפי צעירים לאוניברסיטאות 

באירופה ובארצות הברית, שם הם נחשפים למנעמי 
המערב, אך הלחץ מבית לשמר את המסורת והדת, 

עומד מול הפיתוי שבחיים ליברלים ומתירנים.
מרצה: ד“ר מיכל יערי.

סרט לצפייה: ״לא פה לא שם“
אירלנד: הנמר הקלטי מתעורר 

הכנסייה הקתולית שלטה בכל תחומי החיים האירים 
במהלך מאות שנים ואירלנד הפכה למעוז קתולי אדוק. 

משנות ה-60 אירלנד נחשפת להשפעות זרות, הופכת 
להיות משכילה יותר, משגשגת וקוסמופוליטית.

מרצה: גליה פסח. 
סרט לצפייה: “המועדון של ג׳ימי“

פריז: הסיפור שאינו נגמר 
מסע אל סמטאות פריז, בעקבות היורשים של אדית פיאף, 
שרל אזנבור וג׳ורג מוסטקי. אל הגנים, הגשרים שמעל הסן,
לפאסז׳ים שנולדו בעיר, לסיפורי אהבה ולנוף האנושי הייחודי.

מרצה: יואל שתרוג.
סרט לצפייה: “דירה בפריז“

בעקבות הזהב: מסע חוצה גבולות וזמן 
במהלך ההיסטוריה רבים כושפו על ידי הזהב, שנתפס 

בתרבויות רבות לא רק כמקור של עושר אלא גם כחומר 
אלוהי ומקודש. ננסה להתחקות אחר משמעותו של הזהב 

בתרבויות שונות. 
מרצה: ד“ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: “מכורים לזהב“

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:
,10.4.19 ,27.3.19 ,13.3.19 ,6.3.19
5.6.19 ,29.5.19 ,15.5.19 ,17.4.19

)מספר קורס: 45524(
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הסדרה: 
איילת 

אידלברג



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

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

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

נושאי ההרצאות:
יוסף סטאלין: הרודן שרצח את אזרחיו 

הרודן האכזר של העולם הסובייטי והקומוניסטי, שהפך 
את חיסול מתנגדיו - ולא רק אלה -  לשגרה. רודנותו 

הפוליטית והכלכלית הביאה למותם של מיליוני אזרחים 
רוסים ואחרים. עליו אמר אריך מריה רמרק: “מותו של 
אדם הוא טרגדיה. מותם של מיליון– זה סטטיסטיקה“

אדולף היטלר: הצורר ש“קידש“ את הגזענות
היטלר היה מגדולי הצוררים שההיסטוריה האנושית 

הכירה. שמו נחרט בזיכרון כל אחד מאתנו. הוא היה בעל 
כושר רטורי ממגנט, ידע לנצל מצב ולתפוס את השלטון 
בגרמניה. בטירופו הנהיג משטר מבוסס על תזה גזענית, 
שבשמה ביצע את פשעיו. הוא האחראי לפרוץ מלחמת 

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

מיליון יהודים, ושל מיליוני בני עמים אחרים.
פרנצ׳סקו פרנקו: סיפורו של “אל קאודיו“

מעריציו כינו אותו בשם “אל קאודיו“. אולם הוא היה רודן 
אכזר, ששלט בספרד שלטון דיקטטורי מ-1939 עד 1975. 

אזרחי מדינתו שואלים עד היום אם היה רודן, או גואל 
האומה שהחזיר את ספרד לאירופה. האם מדכא אכזר

של עמו, או פועל נאור לקידומו. משפטו נראה די מסובך.
פידל קסטרו: הקומוניסט שהחריב את ארצו
קסטרו התגלה כדמות תימהונית, שהנהיג מהפכה 

נוסח דרום אמריקה. הוא עבר מחסיד של “פילוסופיה 
ג׳פרסונית“ לקומוניזם והפך את קובה למדינה 

הקומוניסטית הראשונה בחצי הכדור המערבי. בתפיסתו 
את “הדיקטטורה של הפרולטריון“, הוא הוביל לחורבן 

כלכלי וחברתי של ארץ– אומנם מושחתת, אבל פורחת. הוא 
שלט בדרך הקומוניזם הסובייטי עד 2008, כשהעביר את 

השלטון לאחיו ראול. 
אוגוסטו פינושה: הרודן האלים מצ׳ילה

פינושה עמד בראש שלטון של חונטה צבאית, אשר שלטה 
בצ׳ילה בין 1990-1973. הוא תפס את השלטון בהפיכה 

צבאית אלימה, במטרה להטיל מרות שלטונית שתשים 
קץ לתקופה ממושכת של חוסר יציבות כלכלית וחברתית, 

מהומות ושביתות אלימות.
ה-“קים“: האב, הבן והנכד 

כך נולדה שושלת הרודנים הקיצונית של צפון קוריאה: “החבר 
המכובד קים ג׳ונג און הוא המנהיג העליון של מפלגתנו, צבאנו 

ומדינתנו, שירש את האידיאולוגיה, המנהיגות, האישיות, 
המעלות והאומץ של החבר הדגול קים ג׳ונג איל“... 

אל-אסד: האב והבן 
העלאווים תפסו עמדה שולטת בסוריה כמשרתי המנדט 

הצרפתי. חפאז אל-אסד תפס את השלטון ב-1970, לאחר 
הפיכה צבאית שהובילה מפלגת הבעת׳ ב-1966. הוא הנהיג 

“רודנות משפחתית-עדתית“, תוך מינוי בני משפחתו ומקורביו 
העלאווים לעמדות מפתח, דיכוי אלים של מתנגדים וריכוז 
כלכלת המדינה בידיו. הוא העלה לשלטון את בנו באשאר 
לשלטון ב-2000. ההתקוממות העממית של 2011 הפכה 

למלחמת אזרחים עקובה מדם, שתוצאותיה עדיין
אינן ברורות.

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

בשל התנהגותו האכזרית והיוצאת דופן. הוא התחיל את חייו 
הבוגרים כסנדלר, עד שהצליח להכריז על עצמו כ“מנהיג“. 
הוא חי כמלך, היה נתון למרותה ולשיגעונותיה של אשתו 

והצליח לאמלל את עמו. במהפכה של 1989 הוא נשפט משפט 
שדה והוצא להורג.

זמן אשכול גלילות

31 | היסטוריה

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,8.4.19 ,25.3.19 ,18.3.19 ,4.3.19

27.5.19 ,13.5.19 ,29.4.19 ,15.4.19
)מספר קורס: 45525(

מדעי
הרוח

מרצה: 
ד״ר גוסטב 

מייסלס



סיפור מצרים: לידתו של מיתוס
מרצה: יוסי נינוה, מרצה בכיר לתנ״ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת״א.

סיפור עבדות מצרים והגאולה מעבדות לחרות הוא סיפור מכונן בתולדות עם ישראל. בסדרה 
זו נבחן את מטרות חיבורו של מיתוס זה. מי כתב את “ספר שמות“? ומדוע דווקא הורדנו 

למצרים? כיצד נקשרים סיפור יציאת מצרים, סיפורי יתרו ומעמד הר סיני לכינונה של האמונה 
הישראלית? והאם באמת יצאנו מעבדות לחירות?

נושאי ההרצאות:
אשמת מצרים

על  מי מוטלת “אשמת“ שעבוד מצרים? אברהם? שרה? 
יעקוב? יוסף? או התוכנית האלוהית? למה דווקא 

למצרים? מהי משמעות ההתגלות האלוהית למשה 
דווקא בהר סיני: “וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב 

ושמי יהוה לא נודעתי להם“? 

“עבדים היינו...“
מדוע חובר סיפור השעבוד? מה הן מטרותיו? מה מקומה 

של עבדות מצרים ברעיון הברית עם אלוהים? כיצד 
מערימות שלוש נשים על פרעה מלך מצרים? מדוע נשא 

משה דווקא את בת יתרו? מקריות או כוונה תחילה?

“ואני אקשה את לב פרעה“
סיפור עשר מכות מצרים כיצירה ספרותית מתוכננת  

ומדויקת להפליא. וכיצד הקשחת לב פרעה מנוגדת 
לרעיון “הבחירה החופשית“? מדוע ההתעללות הזו במלך 

מצרים? מדוע “קדש לי כל בכור ...באדם ובבהמה לי 
הוא“? ומי כתב את הדברים האלה?

“קומו צאו מתוך עמי“
ההכנות ליציאת מצרים. מהו “פסח“ ומדוע “מצות“? 

מהו “זבח מצרים“? ומהו “זבח דורות“?  ומדוע “החודש 
הזה לכם ראש חודשים“? כיצד מופיע סיפור יציאת 

מצרים בשירה המקראית: “שירת הים“ וספר תהילים?

מי כתב את “עשרת הדברים“?
יש בתורה מספר גרסאות שונות ל“עשרת הדברים“. כל 
נוסח מבטא תפישת עולם אחרת. כל נוסח נכתב על ידי 

קבוצה בעלת אמונה שונה. מי כתב כל נוסח? וכיצד, 
לאורך הדורות, כל דור פיתח לו “עשרת דברים“ משלו?

משה רבנו: דמותו של לא מנהיג 
מדוע מוצגת בספר שמות דמותו של משה כחסר יכולת 

מנהיגותית: מסרב לתפקידו, אינו מסתדר ללא אהרון,
אינו נבחר לכהן בקודש, אין לבניו אחריו זכר ותפקיד,

איננו מחוקק! מי היה מעוניין להציג כך את משה?

אהרון: הכושל במעשה העגל?
מי היה מעוניין בהצגת דמותו המתבזה של אהרון בעשותו 

חטא מן החמורים בתנ“ך? מה מקומם של הלויים ומשה 
בסיפור? 

מהו הסדר שב“ליל הסדר“?
תולדות  “ההגדה“ ומבנה ליל סיפור יציאת מצרים.

למה ארבע קושיות? למה ארבעה בנים? למה ארבע כוסות? 
למה חרוסת וביצה? ומה פירושו של: “אין מפטירין אחר 

הפסח אפיקומן“? מהו הרעיון הפדגוגי מאחורי כל הלילה 
הזה?

זמן אשכול גלילות

32 | תנ״ך

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,17.4.19 ,3.4.19 ,27.3.19 ,6.3.19
5.6.19 ,22.5.19 ,15.5.19 ,1.5.19

)מספר קורס: 45526(

מדעי
הרוח

מרצה: 
יוסי נינוה



זמן אשכול גלילות

מרצה: 33 | תנ״ך
דב אלבוים

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

סינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,16.4.19 ,26.3.19 ,5.3.19
11.6.19 ,28.5.19 ,14.5.19

)מספר קורס: 45527(

מדעי
הרוח

המשפחות של התנ״ך:
אבות ואימהות, נביאים ונביאות

מרצה: דב אלבוים. 

נושאי ההרצאות:
אברהם: מסע מ״לך-לך מארצך״ ועד

״לך-לך אל הר המוריה״ 
האם היה אברהם פורץ דרך ואבי האמונה היהודית,

או שמא אב אכזר שניסה לשחוט את בנו? בהרצאה זו 
ננסה להבין מי היה אברהם ולנתח את קורות חייו:

האם הלך בעקבות האמונה, או שכשל באמונתו?

יצחק: האב שנשכח 
דמותו של יצחק לא מתוארת כמעט בכלל בסיפור 
המקראי. ננסה לצאת למסע בלשי בעקבות דמותו 

המקראית ולהבין- האם התגבר על טראומת העקידה? 
והאם אדם יכול לצאת מתוך משבר שכזה ולשקם 

את חייו? קווים לדמותה של הדמות המצונזרת ביותר 
במקרא.

יעקב: מסע בין האמת והשקר
יעקב המקראי מתחיל את חייו ממקום של אח צעיר 

שאיננו יודע להתעמת עם המציאות, ובשל כך הוא 
מתמודד איתה בעזרת רמייה והונאה. מאוחר יותר, 

בעקבות מעשיו, הוא יוצא לגלות וכל שקריו ועורמתו 
מתחילים לטפוח על פניו. האם הצליח יעקב להינצל 
מהתכונות הקשות באישיותו והצליח באמת להפוך 

ל“ישראל“?

יוסף: על חלומות, חולמים והדרך להגשמתם
יוסף המקראי הוא דמות שמתחילה את חייה בנרקיסיזם 

חולני. הוא מרוכז לגמרי בעצמו, ביופיו, בכישרונותיו, 
ושוכח את הזולת ובמיוחד את אחיו. אחיו נוקמים בו 

והוא הופך לעבד. האם יצליח יוסף להפוך את אישיותו 

ולהגשים את החלומות והשאיפות שהיו לו בנעוריו?
זהו מסע מקסים סביב שאלת החלומות והשאיפות והדרך 

להגשמתם.

מרים: נביאת המים 
מרים, אחותם של משה ואהרון, מוגדרת במקרא כנביאה. 
אבל מה בדיוק הייתה נבואתה? ננסה למצוא את נבואתה 

הייחודית של אחת הדמויות הנשיות המרתקות ביותר 
במקרא– שנבואתה מרוכזת בהבנת הגוף ופעולתו, בריקוד, 

בהקשבה ובדיאלוג בין אנושי.

אליהו הנביא: מקנאות עיוורת לעושה שלום 
סיפורו של אליהו הנביא, הקנאי לאלוהים והבלתי מתפשר, 
שמועבר מתפקידו על ידי אלוהים ועולה בסערה השמיימה.  

קווים לדמותו של אדם שהתחיל כקנאי קיצוני ועד לרגע 
שהוא חוזר בדמותו של משכין שלום ומפשר בין אדם לרעהו.

באמצעות עיון מעמיק בסיפורי המקרא, מנסה הסופר והחוקר דב אלבוים להבין את דמותם 
של האבות והאימהות, הנביאים והנביאות, כפי שהם נראים מבעד לצעיפים של דמותם 
המיתולוגית. האבות יוצגו כדמויות מפתח שונות לתפיסת האדם את עצמו והתהליכים 

השונים בחייו, מתוך נקודת מבט ספרותית ופסיכולוגית. מדובר בקריאה ייחודית שפיתח
דב אלבוים. במסגרת קריאה זו נעזר אלבוים בסוגי פרשנות שונים של המקרא, החל 

מהפרשנים המסורתיים, כגון מדרש, תלמוד וקבלה, ועד למפרשים מודרניים וחילוניים
בני זמננו.



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

האקדמית ת״א יפו והמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.
מסע מופלא ומרתק אל האיבר המעניין ביותר- המוח האנושי. שמונה מרצים מובילים 

בתחומם יקחו אותנו אל חזית המדע בחקר המוח ויחשפו בפנינו מהן שיטות המחקר החדשות 
ביותר בהן משתמשים, כדי לפצח את סוד המוח האנושי.

נושאי ההרצאות:
טרוריזם: אלימות במוח האנושי

כיצד נטיות אלימות נרקמות במוח האנושי? האם נטיות 
אלו מולדות? כיצד אופי הסביבה משפיע על היווצרותן? 

האם כל טרוריסט נולד עם נטיות אלימות? 
מרצה: ד“ר קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח.

 ביופיליה: החיבור בין האדם לטבע
למה שהייה בחיק הטבע משפרת את מצב רוחנו ואת 

התפקוד המנטלי שלנו? איך הסביבה הטבעית משפרת 
יכולות קשב, ויסות רגשי והפחתת לחץ, ואפילו תורמת 

להרכב בריא יותר של חיידקי המעיים.
מרצה: ד“ר נועה אלבלדה, המרכז הבינתחומי הרצליה.

פעילות גופנית: קוגניציה ומוח
איזה שינויים מוחיים קורים כתוצאה מפעילות גופנית? 

האם פעילות גופנית יכולה לגרום לשיפור ביכולות 
הקוגניטיביות? האם תרגול קוגניטיבי יעיל יותר או פחות 

מפעילות גופנית? ומה ההשפעה המשולבת שלהם?
מרצה: ד“ר ענת לן, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, 

האוניברסיטה הפתוחה.
אופטוגנטיקה: העתיד כבר כאן?

שליטה בנוירונים במוח הייתה חלומם של חוקרי המוח. 
היכולת לגרום לנוירון ספציפי או קבוצה מסוימת 

של נוירונים לפעול לפי פקודה, מאפשרת לנו לשלוט 
בהתנהגות, ברצונות ואפילו ברגשות של כל בעל חיים.

מרצה: ניסים פרץ, אוניברסיטת ת“א.
גנטיקה: מחלות הפוגעות בתפקוד המוח

היכרות מרתקת עם מחלות גנטיות הפוגעות בתפקוד 
המוח, וכן מחלות הגורמות לניוון שרירים.

מהן האפשרויות הקיימות היום לתרפיה גנטית ולמניעת 
המחלה בצאצאים? 

מרצה: ד“ר רעות מטר, מנהלת מעבדה לאבחון טרום 
השרשתי במכון הגנטי ע“ש רפאל רקנאטי, מרכז הרפואי 

רבין.

נוירו-אסתטיקה– “מרכז היופי“ במוח האנושי
חוויות אומנותיות כצפייה בסרט, האזנה למוזיקה וכדומה, 

מלוות בהפעלה נרחבת של אזורים שונים במוח.
מהם אותם אזורים? מה מייחד אותם וכיצד הם פועלים? 

מדוע אנחנו נהנים ממוזיקה עצובה? ואיך מופעל המוח 
בסצנה מותחת בסרט?  

מרצה: עמית עברון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה,
האוניברסיטה הפתוחה. 

ריח של אהבה: מה תפקידו של חוש הריח
לבני האדם יש חוש ריח מצוין המשפיע על כל תחומי החיים.

נבחן כיצד המוח האנושי קולט ומעבד ריח ונסקור השפעות 
לא-מודעות של ריחות על חיינו. נתמקד בחיפוש אחר 

הפרומונים האנושיים- מסרי ריח כימיים המשפיעים על 
מצב רוחנו, התנהגותנו וגם קובעים למי נימשך.

מרצה: עופר פרל, מכון ויצמן.
לראות אור: מבט מוחי על ראייה

מערכת הראייה 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 הראייה נפגעים? 

מרצה: ד“ר רביד דורון. 

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:
,7.4.19 ,31.3.19 ,17.3.19 ,3.3.19
16.6.19 ,2.6.19 ,12.5.19 ,28.4.19

)מספר קורס: 45528(

מדע
מרכז 

 הסדרה:
ד״ר רביד 

דורון
סדרה חדשה! 34 | חקר המוח



נפלאות הצופן הגנטי
רפואת העידן הגנומי: מאתיקה לפרקטיקה

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

עם פיצוח הגנום האנושי והיכולת לקבוע לכל אדם את רצף הגנום האישי, ניצבים בפנינו אתגרים 
מדעיים ורפואיים המעלים שאלות עקרוניות על המותר והאסור במחקר ובריפוי. למשל: שימוש 

בתאי גזע לריפוי מחלות, שיבוט בעלי חיים למטרות רפואיות, בחירת עוברים, ריפוי גנטי ואפליה 
על בסיס גנטי. מהן המחלות שאנו עשויים ללקות בהן עפ“י הגנום שלנו? מה היחס בין תורשה 

לסביבה? מהי ההשפעה לדורות הבאים? הקורס אינו מצריך יידע מוקדם בנושא.

נושאי ההרצאות:
מהו הבסיס הגנטי והגנומי למחלות באדם?

כיצד מועברות מחלות בתורשה? מהי נשאות של מחלה 
גנטית? האם סרטן הוא מחלה גנומית או תורשתית? 
האם כל מחלה כרונית לא מולדת מקורה במוטציה 

נרכשת בגנום?

על DNA והתאמה גנטית 
 DNA-הגנטיקה בשירות הזיהוי הפלילי: כיצד מזוהה ה
שקושר אותנו? למי מותר לעשות שימוש במידע הגנטי 

שנאסף? האם DNA הוא חלק מזיהוי ביומטרי?
עד כמה ה-DNA שלנו יכול לחזות את עתידנו?

מהנדסה גנטית לטכנולוגיות גנומיות
איך משבטים גן? איך משבטים חיה שלמה? כיצד ניתן 

לשנות את הצופן הגנטי בתא בודד? ברקמה? בכול 
תאי הגוף? למה כל זה נחוץ? כיצד הגנומיקה המודרנית 

משרתת את רפואת האדם?

על אתיקה בגנטיקה  
ההתקדמות העצומה שחלה במחקר הגנטיקה המודרנית, 
מעלה שאלות יסוד על המותר והאסור במחקר ובטיפול 

הגנטי. האם אפשר ומותר לבחור עוברים? להזמין ילדים? 
לשנות את גנום הילוד? האם האסור של היום יהיה 

מותר מחר?

סוד השבחת גזע )אאוגניקה(
חוקרים חוששים מהישנותה של התקופה האפלה 

במחקר הגנטי. האם יש סכנה שתחזור? האם רופאים, 
מדענים, או החברה עצמה יכולים להחליט על השבחה 

גנטית של מטופלים? אם כן, כיצד זה יכול להיעשות?

גנום אישי לכל דורש?  
בצד היתרונות העצומים הגלומים בגילויים החדשים 

במחקר הגנטי, מתגלים גם חסרונות לא מעטים.
בין השאר– מה ניתן לעשות עם המידע הגנטי? למי הוא 
שייך? האם תיתכן אפליה על בסיס גנטי בין בני אדם? 

כיצד שומרים את המידע הגנטי? ולכמה זמן?

האם הכול בידי הגנים?
מהן השפעות התורשה והסביבה על הגנטיקה והגנים שלנו? 

האם הכול קבוע ומוכתב מראש, או ש“הרשות נתונה“?
מה בין גנטיקה ואפיגנטיקה? אין גן לגורל, אבל האם הוא 

יכול להיות מוכתב על-ידי הגנים שלנו?

הגנטיקה של נפש האדם
התקדמות המחקר הגנטי חודרת אל שאלות יסוד, העשויות 
להשפיע על הרפואה והחברה המודרנית. בין השאר- האם 

יש גן לאלימות? האם נטיה מינית היא תופעה גנטית?
ומה באשר לתכונות אופי ומחלות נפש? 

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:
,10.4.19 ,27.3.19 ,13.3.19 ,6.3.19
12.6.19 ,29.5.19 ,15.5.19 ,17.4.19

)מספר קורס: 45529(

 מרצה:סדרה חדשה!35 | גנטיקהמדע
 ד״ר עמוס

סימון



סודות הרפואה התזונתית
כלים לריפוי טבעי הרצאות שמשנות חיים

מרצה: ד“ר גיל יוסף שחר )M.D(  בוגר הטכניון וראש המרכז לרפואת הרמב“ם
 מרכז לקידום בריאות טבעית מבוססת מדע. 

כל מה שחשוב לנו לדעת על תזונה, בריאות, ובעיות רפואיות הנפוצות ביותר בחברה 
המערבית. ההרצאות מעמיקות, מבוססות מדע, משלבות חכמה עתיקה עם ממצאי המדע 

העדכניים ביותר.
נושאי ההרצאות:

 כיצד לשפר את ספיגת הוויטמינים והמינרלים
כולנו יודעים כי מה שחשוב זה לא רק מה אנחנו 

אוכלים, אלא כמה אנחנו סופגים מהמזון שאנחנו 
אוכלים. כיצד ניתן להגדיל את ספיגת המינרלים 

והוויטמינים? איך לשפר משמעותית את הבריאות, 
להגדיל את העירנות והריכוז? איך לאזן את משקל הגוף 

ולהקטין את הסיכון לעשרות מחלות?
 ההורמונים הסודיים המשפיעים על המשקל שלנו 

מהם ההורמונים המשפיעים על המשקל וכיצד 
להביא אותם לאיזון? איזה הורמונים משפיעים על 

חילוף החומרים וכיצד ניתן לשלוט בהם?
מה גורם לכמעט כל דיאטה להיכשל בסופו של דבר 
ואיך להימנע מכך? איך להשפיע על תחושת השובע 

שמורגשת במוחנו? מהם שלושת הכלים שחיוניים כדי 
למנוע האטה בחילוף חומרים בזמן ירידה במשקל?

 הכולסטרול הטוב, הרע והמכוער 
האם כולסטרול גבוה הוא באמת בעיה? 
למה באמת הכולסטרול שוקע בעורקים?

איך מנקים את העורקים מהכולסטרול שכבר שקע?
מה בדיקות הדם לא מגלות לנו וכיצד לפענח אותן? 

מהו “הכולסטרול הרע מאוד“ ומדוע אף רופא לא 
מדבר אתכם עליו? כיצד פועלות התרופות להורדת 
כולסטרול ומה המחיר שמשלמים על כך? האם יש 

להם אלטרנטיבה? האם כולסטרול תקין אומר שאני 
לא בסיכון למחלת לב?

המיתוסים שמאחורי מוצרי חלב ואוסטיאופורוזיס
מה באמת גילה המדע על מוצרי חלב? האם חלב 

הוא מזון טבעי לאדם? מה ההבדל בין גבינות 
רכות לגבינות קשות ומי מהן עדיפה? האם מוצרי 

חלב תורמים לבניית עצמות? מדוע כל אישה שניה 
סובלת מאוסטיאופורוזיס? למה באמת זה קורה? 

אם הסיבה לאוסטיאופורוזיס היא חוסר בסידן והאם 
חלב הוא הפתרון? איך באמת מונעים את הידלדלות 

העצמות? ההרצאה מנפצת מיתוסים ומקנה כלים רבים 
למניעה ולריפוי לאחת הבעיות הנפוצות ביותר בקרב 

נשים.

זמן אשכול גלילות

הקורס כולל ארבעה מפגשים בימי שישי
בין השעות 10:30-12:00 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
31.5.19 ,3.5.19 ,5.4.19 ,8.3.19

)מספר קורס: 45530(

מרצה:
ד״ר גיל 
יוסף שחר

36 | רפואה מדע

הרצאת חשיפה: איזון מערכת העצבים ככלי לריפוי
ביום שישי ה- 25.1.19 בין השעות 10:30-12:00,
נקיים הרצאת חשיפה, בה תוכלו להיחשף לנושא

 ,)M.D( מרתק וחשוב ואף להכיר את ד“ר גיל יוסף שחר
הנחשב לאחד מבכירי המרצים לתזונה ובריאות בארץ.

הרצאה עוצמתית ומשנה חיים זו תעסוק בנושאים הבאים:
# כיצד בנויה מערכת העצבים שלנו ואיך היא 

משפיעה על ריפוי מחלות? #  כיצד ניתן לשלוט גם על 
החלקים הלא רצוניים של מערכת העצבים?

#  מהם 18 הכלים העומדים לרשותנו על מנת לאזן 

את מערכת העצבים? #  כיצד ניתן להשפיע על עולם 
הרגש כדי ליצור איזון עצבי?

הרצאה המקנה כלים יישומיים רבים לשיפור 
הבריאות ולריפוי מחלות!

עלות ההרצאה: 85 ₪ לאדם
)מספר אירוע: 45531(



ד“ר אופיר יעקבסון, חוקר תרבויות ודתות, מרצה ומדריך טיולים, ייקח אותנו לגואטמלה, “ארץ הקשת בענן“,
“ארץ האביב הנצחי“. השמות השונים משקפים את המגוון התרבותי והנופי המוצע למטייל במרחביה. נבקר בשרידיה 

של תרבות פרה קולומביאנית מפותחת- המאיה, שנרמסה תחת רגלי הקונקיסטדורים- הכובשים הספרדיים,
אך לימים שבה וזקפה ראש עם יצירה של תרבות חדשה, המשלבת מורשת מקומית ואמונה קתולית, ואף נשתתף בחג 

המתים המפורסם. 
את המסע ילווה האנסמבל לטינו אמריקאי במוסיקה פופולרית של גואטמלה והאזור בשילוב המרימבה-

כלי הנגינה הלאומי של גואטמלה. 
האנסמבל לפולקלור לטינו אמריקאי: 

קלאודיו טריקה כהן - שירה, כלי הקשה. 
ארז משיח - מרימבה. 

דריו אקוסטה - גיטרות. 
מרסלו זובר - חליל צד, חלילים אינדיאניים.

הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים
של המטבח הגואטמלי.

לטעום מכל הטוב שבעולם

הצוענים: בין מיתוסים למציאות  

“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.

דבורה רוטברט, מרצה על תרבויות עולם, כתבת גאוגרפית ומדריכת טיולי בוטיק, תיקח אותנו למסע צבעוני ומרתק 
בעקבות הצוענים- עם הנודדים של אירופה, אשפי המוסיקה והמחול. נכיר את העם המופלא הזה, את עברם ואורח 

חייהם, את סיפורי הנדודים יוצאי הדופן, נוקיר את תרומת הצוענים למוסיקה ולמחול בארצות בהן חיו, נשתתף 
בפסטיבל המפורסם שלהם בצרפת סנט מארי סור מר ואף נכיר את הצוענים של ירושלים.  

את המסע ילווה אנסמבל “מאסטרו“ בשירי צוענים מרחבי אירופה ונעימות פופולריות מוכרות ואהובות.
אנסמבל “מאסטרו“:

גארי לובארוב - ניהול אמנותי, אקורדיון. 
טניה שויחט - שירה. 
יוליה בלגליי - כינור.

אלי אברמוב - גיטרה.
סרגיי צ׳רקשין - תופים. 

הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים
של המטבח הצועני.

זמן אשכול גלילות

37 | מופעים

גואטמלה: ארץ הקשת בענן 

האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום שלישי ה- 28.5.19 בשעה 20:00

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.  
)מספר אירוע: 45541(

האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום שלישי ה- 2.4.19 בשעה 20:00

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
)מספר אירוע: 45540(



זמן אשכול גלילות

38 | אירועים מיוחדים בזמן אשכול

שישי בכיף

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 3.5.19
בין השעות 10:00-12:15 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
)מספר אירוע: 45542(

אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו לפתוח את הראש לתובנות חדשות.
נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.

ולמנה העיקרית - מפגש מרתק, עם ד״ר רפי קישון, בנו הבכור של אפרים קישון בבוקר חד פעמי, 
מצחיק, מרגש ומעניין, על חייו ועל יצירתו של אפרים קישון – גדול יוצרי ההומור בישראל, המסופר 

בהומור קישוני אינטליגנטי.

אפרים קישון - ההומור, הבידור, החיים והסרטים
המופע של ד״ר רפי קישון

בוקר  של הומור קישוני מצחיק במיוחד, מרגש ומעניין, על חייו ועל יצירתו של אפרים קישון,
גדול יוצרי ההומור בישראל- מסופר בהומור קישוני אינטליגנטי על ידי בנו הבכור- ד״ר רפי קישון, 

בשילוב קטעים נהדרים ומצחיקים מסרטיו הידועים.
ההופעה של ד״ר רפי קישון, שמתגלה כסטנדאפיסט מוכשר, המפליא לספר את קורות חייו המרתקים 

של אביו, זכתה לשבחים בכל רחבי הארץ וגם בניו-יורק, מינכן ווינה.
מדברי הביקורת:

״הקהל לא מפסיק לצחוק ולהתרגש, וקטעי הסרטים הנפלאים
של קישון מביאים אותו לשיא של בידור והנאה״

״זו הייתה שעה וחצי שעברה כמו חמש דקות. מרתק!״ 
״מבריק, מדהים, לכו לראות, כשתצאו תגידו וואוו״

״מעניין, זורם, אינטליגנטי, מרגש, מצחיק ומהנה״

״הקהל לא מפסיק לצחוק ולהתרגש, וקטעי הסרטים הנפלאים
של קישון מביאים אותו לשיא של בידור והנאה״

מרצה:
ד״ר רפי 

קישון



זמן אשכול גלילות

39 | אירועים מיוחדים בזמן אשכול

שישי בכיף

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 31.5.19
בין השעות 10:00-12:15 ב“זמן אשכול“ 

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
)מספר אירוע: 45543(

אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו לפתוח את הראש לתובנות חדשות.
נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.

ולמנה העיקרית - מפגש מרתק, בו נשמע, נלמד ונבין מה צופן לנו העתיד.

חוויה חד פעמית, עם פרופ׳ דוד פסיג, אחד המרצים הטובים בארץ והמומחה מס. 1 בארץ
בתחומו- חקר העתיד.

פרופ׳ דוד פסיג, הוא חוקר עתידים המתמחה בחיזוי טכנולוגי, חברתי וחינוכי. הוא מחזיק בתואר שלישי 
בחקר העתיד מאוניברסיטת מינסוטה ומחברם של רבי מכר בהוצאת ידיעות ספרים: ״צופן העתיד״,

״2048״ ו״פורקוגניטו- המוח העתידי״, שזכו בפרס ספר הזהב. הוא מכהן באוני׳ בר אילן כראש המגמה 
לטכנולוגיות תקשורת וכראש המעבדה למציאות מדומה. פרופ׳ פסיג מכהן כחבר במועצה הלאומית 
למחקר ופיתוח, עומד בראש מכוני מחקר שונים ועוסק בהטמעת שיטות חשיבה מעותדות בארגונים.

צופן העתיד – מגמות על בישראל ובעולם
ערב תחילת המאה ה 21, היו רבים אשר טענו בלהט כי המין האנושי הולך בצעדי ענק אל עבר אסון 

כלל עולמי. אבל, נתונים המתקבלים עם תחילת שנות האלפיים, מעידים על כך כי יהיה זה יותר מסביר 
לחשוב כי המאה ה-21 תתאפיין בעיקר בצמיחה, שגשוג ופריחה. מידע זה יוצר אווירה אופטימית הולכת 

ומתגברת בחוגי העתידנים ברחבי העולם. ההרצאה דנה במגמות הגלובליות ומנסה לאפיין מספר כיווני 
פעולה סבירים בתחומי הכלכלה הגלובלית, החברה והטכנולוגיות אשר ישפיעו באופן משמעותי על חיי 
האדם במאה ה-21. בהרצאה יושם דגש על המגמות העולמיות ומקומה של מדינת ישראל במגמות אלו.

״הרצאה מרתקת שאסור להחמיץ״

״הרצאה מרתקת שאסור להחמיץ״

 מרצה:
 פרופ׳ דוד

פסיג



זמן אשכול גלילות
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שישי בכיף

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 14.6.19
בין השעות 10:00-12:15 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
)מספר אירוע: 45544(

אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו לגלות את הסודות באמצעותם ניתן לקבל את 
החלטות הטובות והנכונות בחיים - החלטות שיהפכו אותנו למאושרים יותר ושישפרו את איכות חיינו.

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית – מפגש מרתק עם המומחית מספר אחת בישראל ללימוד מעשי של קבלת החלטות.

קבלת החלטות בצמתים בחיים
עם ד״ר קרן אור-חן

כולנו הגענו במהלך חיינו לצמתים בהם היינו צריכים לקבל החלטות, לפעמים החלטות גדולות 
ומשמעותיות לעתידנו, ולפעמים החלטות משמעותיות פחות הנוגעות לחיי היום-יום.

היכולת לקבל החלטות נכונות יכולה לקדם אותנו בכל תחומי חיינו, בעוד שקבלת החלטות טובות פחות 
יכולה אפילו לפגוע בנו.

בהרצאה חווייתית במיוחד, המטובלת בדוגמאות רבות מהחיים, תציג בפנינו ד“ר קרן אור-חן
מהו המודל הרציונאלי והאם הוא המודל המועדף בקבלת ההחלטות. 

נקבל כלים יישומיים ונלמד איך לקבל החלטות טובות באמת! נבין איך להיות פחות מנוהלים ע“י חרדות 
ואיך לקבל החלטות שיהפכו אותנו למאושרים יותר ושישפרו את איכות חיינו.

נעסוק בשילוב בין קבלת החלטות לאושר בכל תחומי החיים: זוגיות, גידול ילדים )בכל גיל(, קריירה 
ומשפחה, יחסים בינאישיים ורגישות וקונפליקטים במשפחה.

“הרצאת חובה לכל אחד ואחת בכל גיל“

״הרצאה מרתקת שאסור להחמיץ״

מרצה:
 ד״ר קרן
אור-חן



זמן אשכול גלילות
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שישי ישראלי
אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, ולחגוג “קבלת שבת לנשמה“.

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית – בוקר חוויתי ומרגש במיוחד, שיפגיש אותנו עם שיריה של המשוררת, הפזמונאית, 

הסופרת והמתרגמת תרצה אתר, שכולנו אוהבים ועם סיפורה הנוגע ללב.

מופע מחווה לשיריה של תרצה אתר
בוקר קסום וייחודי. במלאת 41 שנים למותה, תהיה לכולנו ההזדמנות להיזכר בכל שיריה המרגשים 

של המשוררת, הפזמונאית, הסופרת והמתרגמת תרצה אתר. 
שר ניב, רות דנון, מירב הלינגר, רוני וגנר ורותם פרימר יגישו בוקר מוזיקלי 
תרצה  של  המולחנים  בשיריה  מחודשים  חיים  המפיח  ומגוון,  מקורי  נשי, 
להוות  וממשיך  היום  גם  ונוגע  שמהדהד  ונשי  אישי  קול  המביעה  אתר, 
השראה ליוצרים רבים, גם ללא קשר לסיפור חייה המסקרן. לפני כ-41 שנים, 
בספטמבר 1977, נפלה המשוררת מחלון ביתה; נסיבות מותה נותרו תעלומה. 
המופע זוכה לתגובות נלהבות מול אולמות מלאים ובמות נבחרות ברחבי הארץ.

רות דנון - שירה, קלידים, חליל צד.
שר ניב - שירה, גיטרות.

מירב הלינגר - שירה, פסנתר.
רוני וגנר - שירה, כלי הקשה.

רותם פרימר - שירה, גיטרה בס.

 האירוע יתקיים ביום שישי  ה- 29.3.19
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
)מספר אירוע: 45545(

“חמש יוצרות מוסיקאליות מוכשרות, שמביאות את שיריה של 
תרצה אתר בעיבודים מלהיבים וייחודיים“

“מרגש עד דמעות. מומלץ בחום“



הון ושלטון:
הטייקונים של עולם האמנות
מרצה: אור-לי אלדובי, )M.A( חוקרת, מרצה בכירה בנושאי אמנות ותרבות.

היכרות מרתקת עם המושכים בחוטים מאחורי הקלעים של היצירה האמנותית. מהעולם העתיק 
עד ימינו: שליטים, אפיפיורים, אוליגרכים ואספנים, כולם רצו להשפיע על העשייה האמנותית. 

כמה חופש ביטוי היה לאמן בעבודתו? מתי מדבר האמן ומתי השוק והכלכלה?
נושאי ההרצאות:

“הכס הקדוש“: משרד הפרסום של  הנצרות
כבר מראשית דרכה ידעה הכנסייה לעשות שימוש 

באמנות, באמצעות פרויקטים ראוותנים, על מנת להציג 
כוחה הרב ולהגדיל מספר מאמיניה. שימוש בשפה של

סמלים מוכרים ומפעלי בנייה אדירים קידמו את הפצתה.

יוליוס השני: “האפיפיור המגלומן“
לאפיפיור יוליוס השני הייתה דעה נחרצת בכל הקשור 

לאמנות. הוא הניח את אבן הפינה לבזיליקת סן פטרוס, 
והיה פטרונם וידידם האישי של אמנים כמו ברמנטה, 

רפאל ומיכלאנג׳לו, אתם היו לו יחסים סבוכים וסוערים.

מריה דה מדיצ׳י: מלכת צרפת
בשנת 1621 הזמינה מלכת צרפת, מריה דה מדיצ׳י את 
גדול ציירי התקופה, פיטר פול רובנס, לצייר מחזור בן 

24 תמונות המתאר את חייה. המטרה הייתה לשפר את 
תדמיתה המוסרית של מריה, שהייתה מעורערת.

רובנס עבד על פי תכתיבים, אך רב הנסתר על הגלוי.

דוכסי מנטובה: ליאונרדו, מנטנייה, קארוג׳יו
במשך 150 שנה, מסוף המאה ה-15 ועד ראשית המאה 
ה-17, אספו דוכסי מנטובה לבית גונזגה יצירות מופת. 

הנשים המעודנות לבית מדיצ׳י וד׳אסטה השפיעו על
אופי הרכישות והזמנת אומנים לארמונותיהן המפוארים.

הדיקטטורים: אמנות מגויסת ורודנות 
בעידן המשטרים הטוטליטריים, היטשטשו הגבולות בין 

אמנות, תרבות, חברה ופוליטיקה. כל הדיקטטורים ייחסו  
חשיבות לאמנות, והשתמשו בה כמניפסט ויזואלי לאידיאל 

הטוטליטרי.

פטרונות אמריקנית : וויטני, גוגנהים ורוקפלר
ה“עולם החדש“ של סוף המאה ה-19 יצר מעמד חדש 

של משפחות אמריקניות- תעשיינים, פוליטיקאים, 
פילנתרופים ובנקאים- שהשקיעו את הונם בטיפוח 
אמנים, יצירת אוספים ובניית מוזיאונים פורצי דרך.

ישראל: מי האמן שיוצג במוזיאון?
כבר מרגע לידתה השתייכה האמנות הישראלית למפעל 

הציוני ולאתגר שהעמידה ההתיישבות החדשה בארץ ישראל.
איזה אמנים קראו תיגר על ה“חלום הציוני“ ונודו על ידי 

הממסד? ומהו הקשר העכשווי בין התורמים לבין מה 
שיוצג במוזיאון?

אספנים וסלבריטיס בעולם של גוצ׳י
צ׳ארלס סאצ׳י, פרנסוא פינו, לארי גגוזיאן ונסיכת קאטאר, 

הם בין הטייקונים הגדולים של עולם האמנות כיום. הם 
קובעים את “מחירו“ של אמן בעולם. כאספנים הם עדיין 

קונים אמנות מסיבות אסתטיות, אך הם גם מתעניינים 
בשאלה כיצד האמנות שלהם תתנהג כנכס להשקעה ומי 

יהיה פיקאסו הבא.

זמן אשכול כפר סבא

מרצה:42 | אמנות
אור-לי 
אלדובי

אמנות

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,10.4.19 ,3.4.19 ,27.3.19 ,6.3.19
12.6.19 ,5.6.19 ,22.5.19 ,1.5.19

)מספר קורס: 45301(

סדרה ייחודית של סיורים 
מודרכים לחובבי אמנות
ניתן למצוא בעמוד 100 בחוברת זו



על צלילים ואנשים
מרצה: הפסנתרן רועי עלוני.

מפגש מרתק עם יצירות המופת של עולם המוסיקה הקלאסית. ההרצאות מלוות
בהדגמות חיות של הפסנתרן רועי עלוני ובהשמעת מבחר מהקלטותיהם של גדולי המבצעים.

נאזין למבחר מיצירות המופת של עולם המוסיקה הקלאסית וניצור זיקה בין יצירות אלו 
למאורעות החברתיים והפוליטיים של התקופה.

נושאי ההרצאות:
אייזיק שטרן: “יידל מיט דה פידל“

כיצד הפך הכינור לכלי כה מזוהה עם העם היהודי? 
מתי הצליח הכנר היהודי לעבור מנגינה בגטו לאולם 

הקונצרטים? הקריירה המגוונת של אחד מגדולי הכנרים 
במאה ה-20, שנע בין עסקנות מוסיקאלית וקריירה 

מטאורית של סולן.
סרגיי רחמנינוף: מטר ותשעים של זעף

במפגש זה נתמקד בקריירה המרתקת של אחד המלחינים 
האהובים ביותר במאה ה-20, מחינוכו הספרטני בידי 

בת גנרל בצבא הרוסי, דרך הצלחתו בקונסרבטוריון של 
סן פטרסבורג והנפילה שלאחריה ועד למימוש “השילוש 

הקדוש“ במוסיקה הקלאסית– פסנתרן, מלחין ומנצח.

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

להשלימה לאחר מותו? ניבחן מגוון יצירות בלתי גמורות 
בתחומי הקולנוע, הספרות, הציור, הפיסול ו... המוסיקה.

בטהובן: הסימפוניה החמישית
יצירה מונומנטאלית זו הנה תולדה של רעיונותיה 

המהפכניים של תקופת ההשכלה בראשית המאה ה-18. 
כיצד מאבקיו האישיים של בטהובן בחירשותו והתמורות 

החברתיות באו לידי ביטוי באחת מהצורות המוסיקאליות 
הנפוצות ביותר–  הסונטה.
הפסנתר: קיסר הכלים

במהלך המאה ה-17 חלה עלייה בחשיבותם של כלי הנגינה
במערב אירופה. כיצד הושפע הפסנתר ממגמה זו? מי היו 

“הוריו המוסיקאליים“? מהם השינויים שעבר כלי זה מאז 
ועד ימינו, כפי שבאו לידי ביטוי ביצירותיהם של מוצארט, 

בטהובן, שופן, ליסט, ראוול, פרוקופייב ועוד.

איסאק אלבניז: פסנתרנות ופטריוטיזם
בכיר מלחיניה של ספרד, אלבניז, ניסה בחייו הקצרים 
למצוא את האיזון המיטבי בין פסנתרנות וירטואוזית 

ובין פטריוטיזם מוסיקאלי. נשמע כמה מיצירות המופת 
שלו לפסנתר ונעסוק בחברותו עם הגיטריסט הווירטואוז 

פרנסיסקו טארגה.

לאנג לאנג: 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. מדוע בימינו גדולי המוסיקה מגיעים מהמזרח הרחוק?

ורדי: סודו של הרקוויאם
“מנוחת עולם תן להם“ שרה המקהלה ביצירתו של ורדי 
במלאת שנה למותו של חברו הטוב, המשורר האיטלקי 

אלסנדרו מנצוני. נבחן את מסלולו המופלא של בן הפונדקאי 
העני לתהילה. כיצד הצליח המלחין האגנוסטי להביא את 
יכולותיו האופראיות לשיא בכתיבת יצירה רבת רושם זו?

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,17.4.19 ,3.4.19 ,20.3.19 ,6.3.19
5.6.19 ,29.5.19 ,15.5.19 ,1.5.19

)מספר קורס: 45302(

סדרה חדשה! מרצה:אמנות
רועי עלוני



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 ארבעה 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

44 | קולנוע

זמן אשכול כפר סבא

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
6.6.19 ,2.5.19 ,4.4.19 ,7.3.19

)מספר קורס: 45303(

“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

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



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:
היצ׳קוק: הצד האפל של הגאונות  

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

עבודותיו וסרטיו של הבמאי הגדול?  
מרצה: זיו אלכסנדרוני.
סרט לצפייה: “ורטיגו“

אודיסאוס: מסע למחוזות הילדות
האודיסיאה היא המיתוס הגדול והבסיסי של 

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

שנים של נדודים.
מרצה: אור-לי אלדובי. 

סרט לצפייה: “אחי, איפה אתה?“

הדלאי למה: נושא הלפיד של השלום העולמי  
הדלאי למה הוא מנהיגה הרוחני של טיבט, שם נרדף 

למאבק לשחרור טיבט ורדיפת שלום. כיצד נבחר הדלאי 
למה לתפקידו? ומדוע בטיבט אסור להחזיק את תמונתו? 

מרצה: סמדר לבנה.
סרט לצפייה: “שבע שנים בטיבט״

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

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

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

אדולף אייכמן– פניי הרוע בתא הזכוכית
משפטו של אדולף אייכמן, זעזע את הישוב בארץ. נעמוד 
על דמותו של אייכמן ועל תפקידו בתוך המנגנון הנורא 

של “הפתרון הסופי“. האם היה “בורג קטן“ כטענתו של 

פרופ׳ ליבוביץ או שמע היה בעל תפקיד מכריע.
מבצע חטיפתו והבאתו למשפט בארץ הוא מהמבצעים 

ההרואיים של ה“מוסד“ בימיו הראשונים.
מרצה: יוסי נינוה.

סרט לצפייה: “האיש שלכד את אייכמן“

פרויד ויונג 
יצרים או תהליכים מודעים? נשים או גברים? שיטת טיפול 

של צלילה לעבר או אסוציאציות חופשיות? כל זאת ועוד, 
בהרצאה מרתקת על אבי הפסיכואנליזה זיגמונד פרויד.

מרצה: ענת זפרני.
סרט לצפייה: “שיטה מסוכנת“

נלסון מנדלה: האיש שידע לסלוח
נלסון מנדלה היה כלוא במשך 27 שנים. כאשר התמנה 

לנשיא הראשון של דרום אפריקה, אחרי עידן האפרטייד, 
הוא ידע לסלוח למיעוט הלבן ולבנות מדינה חדשה.

מרצה: זיו אלכסנדרוני.
סרט לצפייה: “אינוויקטוס“

וולפגאנג אמדאוס מוצרט: ילד הפלא 
הוא היה ילד הפלא של המוזיקה הקלאסית, גאון מוזיקלי, 

לצד היותו מורד ומהפכן, בתקופה שבה הקונפליקט בין 
החושך לבין האור היה בשיאו.  

מרצה: מרב ברק.
סרט לצפייה: “אמדאוס“ 

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,11.4.19 ,28.3.19 ,7.3.19 ,28.2.19
13.6.19 ,30.5.19 ,16.5.19 ,2.5.19

)מספר קורס: 45304(

זמן אשכול כפר סבא

אמנות
מרכז 

הסדרה:
 זיו 

אלכסנדרוני
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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?
נושאי ההרצאות:

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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. 

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,8.4.19 ,25.3.19 ,11.3.19 ,4.3.19
3.6.19 ,27.5.19 ,6.5.19 ,29.4.19

)מספר קורס: 45305(

מדינה
וחברה

מרכז
הסדרה:

הנריקה 
צימרמן



״שישה חטאים״
על חטאים, תשוקות ושאר שקרים

מרצה: אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה. מבקר ספרות בעיתון “הארץ“ ויוצר דוקומנטרי.
האדם הוא החיה היחידה בטבע שאינה יכולה לנהוג כחיה, שצריכה לדכא את יצריה 

יב  א ֵתיִט֔ ת וְאִם֔ לֹ֔ יִטיב֔ ְשׂאֵ֔ על מזבח חוקים, נורמות התנהגות, נימוסין והליכות. ״ֲה֔לֹוא אִם־ֵתּ
ל־ּ֔בו״, אמר ה׳ לקין. אבל ספק אם גם בורא  ְמׇשׁ ה ִתּ ׁ֔שּוקָ֔תֹו וְאַָתּ֔ ץ וְאֵלֶ֔יָך֔ ְתּ את רֹבֵ֔ ַתח ַחָטּ֔ לַפֶּ֔
עולם האמין שנצליח למשול תמיד בתשוקתנו. האם חטאים ותשוקות הם אכן הדבר 

היחידי ששווה לחיות עבורו, כפי שלימדנו אוסקאר ויילד?

נושאי ההרצאות:
מה זה חטא?

על חטאים, מוסר, ערכים והבנאליות של הרוע האנושי: 
האם הרוע אכן רע? מדוע כדאי להיות טוב? ומי קובע 

בכלל מהו חטא?

חטא ושמו גאווה
מדוע גאווה היא החטא היחיד שגם צדיקים גמורים 

חוטאים בו? מתי התחלנו להתהדר בתואר נזר הבריאה? 
והאם אנו אכן ראויים לו?

סודה של תאוות בשרים
וודי אלן אמר פעם שלא משנה מה השאלה, התשובה 
היא תמיד סקס. איך הפכו תשמישי המיטה מפעילות 

ספונטאנית, בלתי אמצעית ומענגת גוף, לאחד ממקורות 
התסביך, המבוכה, הבלבול, הבושה והאשמה של החיה 

האנושית?

בשבחי האיטיות, העצלות והשעמום
איטיות, עצלות ושעמום היו תמיד תכונות אנוש נפסדות, 

אבל בימינו הפכו לחטאים מוקצים עד מיאוס.
מה מעוללים לחיינו המהירות, החריצות והמרדף הסיזיפי 

אחר ריגושים? ולמה דווקא כשהכול כל כך מדהים, אף 
אחד לא מאושר?

העמדת פנים ושמה צביעות
מתי ולמה התחלנו להעמיד פנים? למה אנחנו מקדשים 

ערכים מופרכים ובלתי אפשריים? וכמה זמן היה שורד המין 
האנושי, אם היינו אומרים רק פעם אחת את כל מה שאנחנו 

באמת חושבים....?

הקרב על החמדנות
“אל תחמוד“, ציווה עלינו העשירי בעשרת הדברות, אבל ללא 

ספק מדובר בקרב אבוד. איך הפכה אותנו החמדנות לנזרי 
הבריאה, אך גם לחיה האומללה בטבע, שתמיד תרצה עוד?

זמן אשכול כפר סבא

47 | פילוסופיה

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,9.4.19 ,26.3.19 ,12.3.19
11.6.19 ,28.5.19 ,7.5.19

)מספר קורס: 45306(

מרצה:
אירי ריקין מדעי

החברה

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



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:
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“
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“

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“

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“

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“

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 קומדיה.

סרט לצפייה: “למה זה מגיע לי?“
הכול יחסים בחיים

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

ההנאה והרווחה.
מרצה: ערן אוליניק ,CCM מאמן ליצירת יחסים עמוקים, 

הגברת חווית האושר וההרמוניה בחיינו.
סרט לצפייה: “קפטן פנטסטיק“

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,8.4.19 ,1.4.19 ,18.3.19 ,11.3.19
17.6.19 ,3.6.19 ,20.5.19 ,29.4.19

)מספר קורס: 45307(

מדעי
החברה

מרכזת
הסדרה:

לילך יפת



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. מחבר רב המכר ״זוכרים שש שש״.

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.

מרצה:
אהוד שפירא

מרצה:
ערן כץ

 מרצה:
ענת זפרני

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,15.4.19 ,1.4.19 ,18.3.19 ,4.3.19
3.6.19 ,27.5.19 ,13.5.19 ,29.4.19

)מספר קורס: 45308(

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?
מרצה: ערן כץ.

קוגניציה, זיכרון והקשר ביניהם
מהי קוגניציה? מהם כישורים קוגניטיביים? במפגש זה 

“נחדד את המוח“ ונתנסה במגוון משימות מאתגרות 
שיעזרו לנו להבין למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו 

מדברים על קשב וזיכרון. 
מרצה: אהוד שפירא.

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.

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.

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.

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.

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.

 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.

מדעי
החברה



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.

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

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,14.4.19 ,31.3.19 ,17.3.19 ,3.3.19
2.6.19 ,26.5.19 ,12.5.19 ,28.4.19

)מספר קורס: 45309( 

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

זמן אשכול כפר סבא
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החברה

 מרצה:
ענת זפרני



על שינה וחלומות
מרצה: ד“ר קרן אור-חן, אוניברסיטת חיפה.

הקשר בין הגוף והנפש מלווה אותנו לאורך כל חיינו. אבל חלק חשוב מחיינו אנחנו פשוט ישנים. 
מהם תהליכי השינה העוברים עלינו? מה אומר מיפוי פסיכולוגי של “טיפוסי שינה“ שונים? 

כיצד נוכל לשפר את איכות השינה שלנו? איך לתת מענה יישומי לקשיים אובייקטיביים של 
אנשים שעובדים במצבי לחץ, שמפרים את איכות וכמות שנתם? מהו המקום שתופשים בשנתנו 

החלומות? מהו תפקידם של החלומות? מה משמעותם? ואיך אפשר לפרש אותם?

נושאי ההרצאות:
מהו הקשר בין הגוף והנפש? 

מחקרים קבעו שיש לפחות שלוש מוטיבציות שמונעות 
על ידי הקשר בין הגוף והנפש: אוכל, סקס ושינה. מהם 
התהליכים הגופניים המבטאים מצבים רגשיים? ואיך 

משפיעים תהליכים גופניים על הרגש האנושי?

מדוע בעיות שינה מבטאות מצבי לחץ?
נדודי שינה הם ביטוי למצבי לחץ. מהן החרדות שגורמות 

לקושי וחסך בשינה? מהם סוגי הפרעות השינה? ומדוע 
התמקדות בדפוסי עבודה פוגעים באיכות השינה?

איך מגדירים תהליכי שינה? 
מהו מעגל השינה? מהן התופעות המגדירות כל שלב 
בשינה? מהם ההבדלים בין שינה קלה, שינה עמוקה, 
דיבור מתוך שינה, הליכה בתוך שינה ושינה בעיניים 

?REM-פקוחות? ומהו שלב שנת ה

טיפים לשינה טובה יותר )שתי הרצאות( 
הגדרת טיפוסי שינה והבנת תהליכים שונים מקדמים 

את איכות השינה שלנו. איך הקשר בין הגוף והנפש 
משפיע על השינה? האם תזונה נכונה משפיעה על איכות 

השינה? מה השפעתה של  פעילות גופנית על השינה? 
איך גורמים מסיחים, כגון טלוויזיה, קריאה ומוסיקה, 

קובעים את איכות השינה? ומהם ההבדלים בין שנת יום 
ושנת לילה?

חלומות: ההיבט הפסיכולוגי של השינה  
מהו תפקידו של החלום בתהליך השינה? מהם ההיבטים 

הפילוסופיים, הרגשיים, הפסיכולוגיים והחברתיים שבאים 
לידי ביטוי בתופעת החלומות?

איך לזכור ואיך לפרש חלומות? )שתי הרצאות(
מהם ההקשרים החברתיים, התרבותיים והסביבתיים 

בזיכרון ופירוש חלומות? מי זוכר יותר טוב חלומות? מהם 
משמעותם של חלומות חוזרים? האם חלומות יכולים 
להתגשם? ואיך אפשר להגדיר אינטרפרטציה חברתית 

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,17.4.19 ,10.4.19 ,27.3.19 ,13.3.19
19.6.19 ,12.6.19 ,29.5.19 ,15.5.19

)מספר קורס: 45310(

זמן אשכול כפר סבא
מרצה:

 ד״ר קרן
אור-חן

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום

מדעי
החברה



מסע קולנועי ותרבותי מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות. 
מרוחניות בהודו אל יחסי משפחה ביפן, ממהגרים בטורקיה אל מעמדות בבריטניה, ממסע 

באוריינט אקספרס אל פולחנים בעולם, ממרחבי פרובנס אל התשוקה לזהב.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
בין פריז לאיסטנבול: מסע באוריינט אקספרס

יואל שתרוג יצא למסע בעקבות האוריינט אקספרס, 
רכבת מיתולוגית שנסעה 3,000 ק“מ בין פריז לאיסטנבול.
המסע חצה 7 מדינות, תרבויות שונות, נופים שונים ונוף 

אנושי מרתק.  
מרצה: יואל שתרוג.

סרט לצפייה: “רצח באוריינט אקספרס“

איזה מין עולם: על מיניות ופולחן בתרבויות העולם 
מבט מרתק ומשעשע אל תולדות המיניות: טקסי חניכה 

פרועים, פולחנים ביזאריים ומנהגים מיניים מדהימים.
מרצה: דני ינאי.

סרט לצפייה: “הנערה הדנית“

בין טורקיה לגרמניה: מולדת ישנה וחדשה
אחרי מלחמת העולם השנייה גרמניה פתחה את שעריה 

למהגרי עבודה מטורקיה. אבל התהום בין הדור הראשון 
לדור השני יצרה סתירה בין זהותם העכשווית ויחסם אל 

המולדת הישנה.
מרצה: גליה פסח.

סרט לצפייה: “בקצה גן עדן“

צרפת: הקסם של פרובנס
האור והיופי של פרובנס משכו אנגלים רבים מאנגליה 
הגשומה והאפרורית, אל נופי חבל הלוברון הירוקים 

והשלווים.
מרצה: רמי סימסולו.

סרט לצפייה: “שנה מופלאה“

הודו: מסע אל הרוחניות
רוחניות היא חלק בלתי נפרד מהודו מזה אלפי שנים. 
בעשורים האחרונים הודו מושכת אליה רבים מאנשי 

המערב. מסע בעולם המרתק של הרוחניות ההודית.
מרצה: מורן קושניר.

סרט לצפייה: “הוא + היא“

יפן: החיים כחישול
החינוך ביפן מכין את הילדים לעולם העבודה.

כיצד בנויה המשפחה היפנית? על אילו ערכי יסוד מחנכים 
את הילדים? וכיצד ערכים אלו יצרו את האימפריה 

הכלכלית הגדולה של יפן?
מרצה: איילת אידלברג.

סרט לצפייה: “אהבתה מרתיחה את מי באמבט“

 בריטניה: נשים והעידן הוויקטוריאני
מאפייני חיי החברה הבריטים והאירופים בכלל, ושל מעמד 

הנשים בפרט, כמבוא לקומדיה רומנטית נהדרת אודות 
השתלשלות האירועים שהובילו להמצאת הוויברטור.

מרצה: ד“ר גוסטב מייסלס.
סרט לצפייה: “היסטריה“

בעקבות הזהב: מסע חוצה גבולות וזמן 
במהלך ההיסטוריה רבים כושפו על ידי הזהב, שנתפס 

בתרבויות רבות לא רק כמקור של עושר אלא גם כחומר 
אלוהי ומקודש. במהלך ההרצאה ננסה להתחקות אחר 

משמעותו של הזהב בתרבויות שונות דרך מספר אנקדוטות 
היסטוריות נבחרות וביניהן: הזהב במקרא, תפקיד הזהב 

בראשי הפירמידות במצרים, חשיבותו בקרב האינקה, 
אגדת אל דורדו, התשוקה הספרדית לזהב והשלכותיה, 

הזהב בעת המודרנית ועוד..
מרצה: ד“ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: “מכורים לזהב“

תרבות

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,16.4.19 ,2.4.19 ,19.3.19 ,5.3.19

11.6.19 ,28.5.19 ,14.5.19 ,30.4.19
)מספר קורס: 45311(

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

זמן אשכול כפר סבא

סדרה חדשה! 52 | תרבויות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג



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:
הבלקנים: מלחמת הכול בכול

מהם התנאים והגורמים שהפכו את הבלקנים ל"חבית 
אבק השריפה של אירופה" והובילו לפרוץ המלחמה 

האכזרית ביוגוסלביה בכלל ובבוסניה-הרצגובינה בפרט.
מרצה: ד"ר גוסטב מייסלס.

סרט לצפייה: "קרקס קולומביה"
קובה: רוחות של שינוי

סיפור תולדותיה של המדינה הקאריבית המפתיעה, 
הצבעונית והמרתקת, העומדת בפני שינוי ואולי יציאה 
מקיפאון של למעלה מיובל. וגם- מבט מרתק ומשעשע 

אל תולדות המיניות האנושית.
מרצה: דני ינאי.

סרט לצפייה: "ויוה"
מדינות ערב: צעירים ומשבר זהות 

שלטונות סעודיה שולחים אלפי צעירים לאוניברסיטאות 
באירופה ובארצות הברית, שם הם נחשפים למנעמי 

המערב, אך הלחץ לשמר את המסורת והדת, עומד אל 
מול הפיתוי שבחיים ליברליים ומתירניים יותר.

מרצה: ד"ר מיכל יערי.
סרט לצפייה: "לא פה לא שם"

בעקבות הזהב: מסע חוצה גבולות וזמן 
במהלך ההיסטוריה רבים כושפו על ידי הזהב, שנתפס 

בתרבויות רבות לא רק כמקור של עושר, אלא גם 
כחומר אלוהי ומקודש. ננסה להתחקות אחר משמעותו 

של הזהב בתרבויות השונות.

מרצה: ד"ר אופיר יעקבסון.
סרט לצפייה: "מכורים לזהב"
אירלנד: הנמר הקלטי הכואב

הכנסייה הקתולית שלטה בכל תחומי החיים האירים 
במהלך מאות שנים ואירלנד הפכה למעוז קתולי אדוק 
ומחמיר. משנות ה-60 אירלנד נחשפת להשפעות זרות, 

הופכת להיות משכילה יותר, משגשגת וקוסמופוליטית.
מרצה: גליה פסח.

סרט לצפייה: "המועדון של ג'ימי“
איראן: הפרדוקס הפרסי

מסע לאורכה ולרוחבה של פרס העתיקה ואיראן 
העכשווית, בניסיון להבין את הפרדוקס האיראני:
כיצד דמוקרטיה משתלבת עם מהפכה אסלאמית?

למה הרוב החילוני מתנגד אך מהסס למרוד במשטר 
השמרני? 

מרצה: נפתלי הילגר.
סרט לצפייה: "הסוכן"

פריז: הסיפור שאינו נגמר 
מסע אל סמטאות פריז, בעקבות היורשים של אדית פיאף, 

שרל אזנבור וג'ורג מוסטקי. אל הגנים, הגשרים שמעל 
הסן, לפאסז'ים שנולדו בעיר, לסיפורי אהבה, ולנוף האנושי 

הייחודי.
מרצה: יואל שתרוג.

סרט לצפייה: "דירה בפריז"
הודו: מהאותנטי עד הגרוטסקי 

רוחניות היא חלק בלתי נפרד מהודו מזה אלפי שנים. 
בעשורים האחרונים הודו מושכת אליה רבים מאנשי 

המערב המבקשים למצוא בה מזור לבעיותיהם. נצא למסע 
בעולם המרתק של הרוחניות ההודית.

מרצה: מורן קושניר.
סרט לצפייה: "הוא + היא"

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:
,28.4.19 ,7.4.19 ,24.3.19 ,10.3.19

16.6.19 ,2.6.19 ,19.5.19 ,5.5.19
)מספר קורס: 45312(

מרכזת סדרה חדשה!
הסדרה: 
איילת 

אידלברג
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המלחמות ששינו את פני ההיסטוריה
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס, היסטוריון.

ממעמקי ההיסטוריה, אין יום בחיי האנושות שבו במקום כלשהו בכדור הארץ לא מתנהלת 
מלחמה. מלחמה היא פוליטיקה באמצעים אלימים. בסדרה מרתקת זו, נעלה לדיון כמה מן 

המלחמות שהכתיבו את מהלך ההיסטוריה בתקופתן. ננתח את הרקע להתלקחותן, מהלכיהן 
הטקטיים החשובים שהביאו לתוצאותיהן, ובמיוחד את ההשלכות הפוליטיות, הטכנולוגיות 

והחברתיות שהן גרמו. 
נושאי ההרצאות:

מלחמת בר-כוכבא )136-132( 
מלחמת בר-כוכבא חיסלה למעשה את עצמאות עם 

ישראל למשך 2000 שנה. מצד שני, התבוסה הצבאית 
הפכה ל“דבק לאומי“. למה ואיך התנהלו הדברים 
שהובילו לכישלון הצבאי הצורב ביותר בתולדות 

מלחמות ישראל?

מסעי הצלב )1095-1291( 
זהו סיפורן של מלחמות הדת הגדולות ביותר בהיסטוריה 

האנושית. מסעי הצלב החלו בספרד הכבושה בידי 
המוסלמים. היו אלה 300 שנה של מלחמות צלב, שאת 

מורשתן נושאות עד היום מדינות רבות בעולם, כולל 
מדינת ישראל.

מלחמת 100 השנה )1337-1453( 
מלחמה שהעמידה את שתי המעצמות, צרפת ואנגליה, 
האחת מול השנייה. למעשה הייתה זו מלחמת העולם 

הראשונה, בשל השתתפותן של כל ארצות העולם 
לצד מחנה זה או יריבו. הפרנקים הופכים “צרפתים“ 

והאנגלים טובעים במלחמת אחים.

מסע נפוליאון למצרים וארץ ישראל )1799(  
נפוליאון החל את הקריירה הצבאית שלו כקצין 

תותחנים, התגלה כגאון צבאי ולבסוף התמנה למפקד 
הצבא הצרפתי. שיכור כוח מתפקידו החדש, יצא לשורה 

של מלחמות. למה ואיך התנהל מסע נפוליאון למצרים 
ולארץ ישראל?

המלחמה שחיסלה את העבדות )1861-1865( 
מלחמת האזרחים באמריקה הייתה למעשה המלחמה 

האידיאולוגית הראשונה הגדולה. מטרתה החשובה 

הייתה מחיקת העבדות. למה לא קיבלו מדינות הצפון את 
הכרזת העצמאות של הדרום? אידיאולוגיה או אינטרס? 

פוליטיקה או “צדק חברתי“?

המלחמה שתסיים את כל המלחמות )1914-1918(
מלחמת העולם הראשונה נועדה להיות גם המלחמה 

האחרונה. איפה, למה ומי החליט שתהיה מלחמה? מי ירה 
את הירייה הראשונה? ואיך התגלגלו העניינים עד לנפילתן 

של גרמניה ואוסטריה? מתי באמת נגמרה המלחמה?

סופו העגום של הרייך השלישי )1939-1945(
מלחמת העולם השנייה הייתה ההתנגשות הצבאית הגדולה 

ביותר של העולם בן זמננו. שגעונו של אדם אחד הטביע 
בדם את רוב רובו של העולם החופשי. הסיפור המרתק של 

הכישלון הצורב בכיבוש רוסיה. ממינכן 1938 ועד לסופו של 
הרייך השלישי.

הכישלון הצורב של מלחמת וייטנאם )1955-1975( 
למה ואיך הסתבכה ארה“ב במלחמה שאיננה מלחמתה? 
איך שונו פני החברה האמריקאית בעקבות מלחמה זו?  

ומדוע לא למדו האמריקאים שום דבר והסתבכו שוב 
בעיראק, אפגניסטאן, בוסניה...? 

54 | היסטוריה

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,14.4.19 ,7.4.19 ,24.3.19 ,10.3.19
2.6.19 ,26.5.19 ,12.5.19 ,28.4.19

)מספר קורס: 45313(

מדעי
הרוח

זמן אשכול כפר סבא
מרצה: 

ד״ר גוסטב 
מייסלס



הסיפורים האפלים של אבות האומה
מרצה: יוסי נינוה, מרצה בכיר לתנ״ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת״א.

ספר “בראשית“ גדוש במאבקים מרים בין אבות האומה המוכרים לכולנו. בסדרה זאת נשמע 
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. סיפורי האבות נוצרו במסגרת המאבק הדתי 

והפוליטי ביניהם. וישנו גם מאבק נוסף: המאבק על הזכות לכהונה, שבין כל הטוענים למעמד 
המכובד הזה.

נושאי ההרצאות:
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 שלושה סיפורי בכורה? מדוע נכתב סיפור מכוער 

שכזה? את מי הוא משרת? 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.

משה רבנו- דמותו של לא מנהיג
מדוע מוצגת בספר שמות דמותו של משה, כחסר יכולת 

מנהיגותית: מסרב לתפקידו, אינו מסתדר ללא אהרון,
אינו נבחר לכהן בקודש, אין לבניו אחריו זכר ותפקיד,

איננו מחוקק?! מי היה מעוניין להציג כך את משה?

55 | תנ״ך

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,15.4.19 ,1.4.19 ,25.3.19 ,4.3.19
3.6.19 ,20.5.19 ,13.5.19 ,6.5.19

)מספר קורס: 45314(

מדעי
הרוח

זמן אשכול כפר סבא

מרצה: 
יוסי נינוה



מסע מופלא ומרתק אל האיבר המעניין ביותר- המוח האנושי. שמונה מרצים מובילים 
בתחומם יקחו אותנו אל חזית המדע בחקר המוח ויחשפו בפנינו מהן שיטות המחקר החדשות 

ביותר בהן משתמשים כדי לפצח את סוד המוח האנושי.
נושאי ההרצאות:

טרוריזם: אלימות במוח האנושי
כיצד נטיות אלימות נרקמות במוח האנושי? האם נטיות 
אלו מולדות? כיצד אופי הסביבה משפיע על היווצרותן? 

האם כל טרוריסט נולד עם נטיות אלימות? 
מרצה : ד“ר קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח.

 ביופיליה: החיבור בין האדם לטבע
למה שהייה בחיק הטבע משפרת את מצב רוחנו ואת 

התפקוד המנטלי שלנו? איך הסביבה הטבעית משפרת 
יכולות קשב, ויסות רגשי והפחתת לחץ, ואפילו תורמת 

להרכב בריא יותר של חיידקי המעיים.
מרצה: ד“ר נועה אלבלדה, המרכז הבינתחומי הרצליה.

פעילות גופנית: קוגניציה ומוח
איזה שינויים מוחיים קורים כתוצאה מפעילות גופנית? 

האם פעילות גופנית יכולה לגרום לשיפור ביכולות 
הקוגניטיביות? האם תרגול קוגניטיבי יעיל יותר או 

פחות מפעילות גופנית? ומה ההשפעה המשולבת שלהם?
מרצה: ד“ר ענת לן, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, 

האוניברסיטה הפתוחה.
גנטיקה: מחלות הפוגעות בתפקוד המוח

היכרות מרתקת עם מחלות גנטיות הפוגעות בתפקוד 
המוח, וכן מחלות הגורמות לניוון שרירים.

מהן האפשרויות הקיימות היום לתרפיה גנטית ולמניעת 
המחלה בצאצאים? 

מרצה: ד“ר רעות מטר, מנהלת מעבדה לאבחון
טרום השרשתי במכון הגנטי ע“ש רפאל רקנאטי,

מרכז רפואי רבין.
אופטוגנטיקה: העתיד כבר כאן?

שליטה בנוירונים במוח הייתה חלומם של חוקרי המוח. 
היכולת לגרום לנוירון ספציפי או קבוצה מסוימת 

של נוירונים לפעול לפי פקודה, מאפשרת לנו לשלוט 

זמן אשכול כפר סבא

56 | חקר המוח

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,10.4.19 ,27.3.19 ,13.3.19 ,6.3.19
19.6.19 ,5.6.19 ,29.5.19 ,15.5.19

)מספר קורס: 45315(

בהתנהגות, ברצונות ואפילו ברגשות של כל בעל חיים.
מרצה: ניסים פרץ, אוניברסיטת ת“א.

לראות אור: מבט מוחי על ראייה
מערכת הראייה 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 הראייה נפגעים? 

מרצה: ד“ר רביד דורון.
ריח של אהבה: מה תפקידו של חוש הריח

לבני האדם יש חוש ריח מצוין המשפיע על כל תחומי 
החיים. נבחן כיצד המוח האנושי קולט ומעבד ריח ונסקור 
השפעות לא-מודעות של ריחות על חיינו. נתמקד בחיפוש 

אחר הפרומונים האנושיים- מסרי ריח כימיים המשפיעים 
על מצב רוחנו, התנהגותנו וגם קובעים למי נימשך.

מרצה: עופר פרל, מכון ויצמן.
נוירו-אסתטיקה – “מרכז היופי“ במוח האנושי

חוויות אומנותיות כצפייה בסרט, האזנה למוזיקה וכדומה, 
מלוות׳׳ בהפעלה נרחבת של אזורים שונים במוח.

מהם אותם אזורים? מה מייחד אותם וכיצד הם פועלים? 
מדוע אנחנו נהנים ממוזיקה עצובה? ואיך מופעל המוח 

בסצנה מותחת בסרט?  
מרצה: עמית עברון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה,

האוניברסיטה הפתוחה. 

מרכז סדרה חדשה!
 הסדרה:

ד״ר רביד 
דורון

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

האקדמית ת״א יפו והמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.

מדע



חנייה בשפע חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה
נגיש מכל מקום

נפלאות הצופן הגנטי
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?
הקורס אינו מצריך ידע מוקדם בנושא.

נושאי ההרצאות:
DNA-שימושים אפשריים ב

בעשור האחרון חלה התפתחות טכנולוגית, המאפשרת 
לנו לדעת יותר על DNA ולנצל ידע זה על מנת לשפר 

את אורח החיים שלנו, את הצמחים שאנו אוכלים ואת 
תפוקת בעלי החיים שמהם אנחנו ניזונים.

מחלות מובנות יותר ותרופות חדשות מסייעות לרפא 
מחלות קשות וסופניות.

האם מוטציות יכולות לעזור לנו?  )שני מפגשים(
החומר התורשתי שלנו )DNA( מורכב מרצף של חומצות 
גרעין )אותיות(. לכולנו 3 מיליארד אותיות שכאלה, אבל 

אנחנו לא זהים ברצף. חלק מהשינויים ברצף, יובילו 
במצבים מסוימים למחלה ובמצבים אחרים לעמידות 
כנגד מחלות. שינויים אלה הם תורשתיים. נכיר חלק 
מהשינויים והיתרון האבולוציוני שהם הקנו לנו. וגם 

נבחן כיצד ההיסטוריה השאירה חותם ב- DNA שלנו.

האם הגנים שלנו משפיעים על מחלות הפוגעות במוח?
יש מחלות ידועות יותר ופחות, אשר פוגעות בפעילות 

המוח. כיצד המחלה פוגעת במוח ומה הבסיס הגנטי שלה?

ביואינפורמטיק: מאגרי מידע ביולוגיים
תחום חדש בגנטיקה היא הביואינפורמטיקה.

מהו מאגר מידע ואיזה סוגים של מאגרי מידע קיימים? 
האם מאגרי מידע משרתים אותנו בפענוח של מצבים 

מורכבים? כיצד מנהלים כמות עצומה של מידע?
מה היתרונות והחסרונות של ניהול מידע רב?

וכיצד התקדמה הגנטיקה מאז שנכנסה 
הביואינפורמטיקה לתהליך הפענוח?

זמן אשכול כפר סבא

מרצה:57 | 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:
,8.4.19 ,25.3.19 ,11.3.19 ,4.3.19
3.6.19 ,27.5.19 ,13.5.19 ,29.4.19

)מספר קורס: 45316( 

תיבת פנדורה: אאוגנטיקה
מפגש מרתק עם הצד האפל של הגנטיקה. איך נעשה 

שימוש לרעה בגנטיקה וניסיונות ל“טוהר“ הגזע? מה קורה 
בעולם וכיצד נדאג שההיסטוריה לא תחזור על עצמה?

מחשבות והקשר שלהן לזקנה
האם יש השפעה לחשיבה פסימית/אופטימית על מהירות 
ההזדקנות שלנו? האם מדיטציה משפיעה על המוח שלנו? 

האם זקנה קשורה לחומר התורשתי? האם ניתן בעזרת 
מחשבה להאט את קצב הזקנה? האם קיים “מעיין 

הנעורים“? ומי רוצה לחיות לנצח?

סודותיה של האפיגנטיקה
מה פירושו של המושג אפיגנטיקה וכיצד התחום משפיע 

עלינו בחיי היומיום? האם הוא משפיע על חולי? האם הוא 
מחפה על פגמים בחומר התורשתי? מפגש מרתק עם הצעד 

הבא אחרי הגנטיקה.

סדרה חדשה! מדע



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 ארבעה 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

“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:
13.6.19 ,16.5.19 ,11.4.19 ,14.3.19

)מספר קורס: 45101(

אמנות

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,11.4.19 ,28.3.19 ,14.3.19 ,7.3.19

13.6.19 ,6.6.19 ,16.5.19 ,2.5.19
)מספר קורס: 45102(

59 | קולנוע

״מצ׳פלין ועד טרנטינו״
הבמאים הגדולים של עולם הקולנוע

 מרצה: זיו אלכסנדרוני, מרצה ובמאי קולנוע 
מפגש מרתק עם במאי הקולנוע שהותירו את חותמם על הקולנוע העולמי, המציאו סגנונות, 
יצרו מושגים חדשים, הפכו את הקולנוע לאמנות והעלו לצמרת כוכבים ששמם ייזכר לעולם. 

בחלקו הראשון של כל מפגש נלמד להכיר את מכלול היצירה של הבמאי ובחלקו השני 
נצפה בסרט באורך מלא.

נושאי ההרצאות:
צ׳ארלי צ׳פלין: הגדול מכולם

הדמות הקולנועית החשובה והמצליחה ביותר במחצית 
הראשונה של המאה העשרים, היה לא רק איש קולנוע 

נדיר, אלא אמן אמיץ שלא פחד להציג את דעותיו 
הפוליטיות ולשלם מחיר אישי.

סרט לצפייה: “הקרקס“
האחים כהן: מחפשים תשובה

האחים היהודים ג׳ואל ואיתן כהן יוצרים מאז תחילת 
שנות השמונים קולנוע פוסט מודרני, חייכני ומלא 
הברקות. אך מתחת למעטה ההומור והסאטירה 

מסתתרת תהייה על מצבו הלא פתור של המין האנושי
סרט לצפייה: “הקפיצה הגדולה“

אורי זוהר: גבר הולך לאיבוד
הרב אורי זוהר, נחשב כגדול הבימאים שצמח כאן. 

קריירת הבימוי העשירה שלו מתאפיינת בתפניות חדות 
מבידור פופולארי ועד אמנות גבוהה וביקורתית, אך בכל 

עשייתו ניתן למצוא את מקורות השבר, שהביאו אותו 
לבחור בדרך אחרת.

סרט לצפייה: “שלושה ימים וילד“
מילוש פורמן: גורלנו בידנו 

יתום, מהגר, הומניסט, ובמאי גדול- מילוש פורמן 
הגיע לארה“ב מצ׳כיה הקומוניסטית. הרצון להשתייך 

למולדתו החדשה מנחה את יצירתו מאז, כמו גם תפיסת 
עולם הומניסטית ואוהבת אדם. 

סרט לצפייה: “אמדאוס“
גרמניה: מסע אל חשבון הנפש

מסע קולנועי מרתק אל התודעה הגרמנית הפגועה. האם 
נערך חשבון נפש לאומי עם זוועות המלחמה? האם 

הקולנוע הגרמני הפך לחלק ממערך ההכחשה הלאומי 
בשנות השבעים והשמונים של המאה שעברה?  

סרט לצפייה: “האמת של פריץ באוור“

ספייק לי: עושה את הדבר הנכון   
ספייק לי, הבמאי האפרו אמריקאי הבולט ביותר בשלושת 
העשורים האחרונים, משלב ברוב סרטיו ביקורת חברתית 
ופוליטית נוקבת, אך עושה זאת בשילוב נהדר של הומור, 

דרמה ופס קול משובח.
מרצה אורח: רון פוגל.

סרט לצפייה: “האיש שבפנים“
רומן פולנסקי: סודות ושקרים

הבמאי היהודי פולני הגאון רומן פולנסקי, ידוע בסרטיו 
המופלאים וטורדי השלווה. אך המסתורין והדרמה 

בסרטים שלו הם כאין וכאפס לעומת חייו הסוערים, 
שהחלו בתור ילד קטן בגטו קראקוב.  

סרט לצפייה: “סופר הצללים“
קוונטין טרנטינו: קולנוע על קולנוע

קוונטין טרנטינו מעולם לא למד קולנוע. את השכלתו 
הקולנועית רכש בחנות וידאו שבה עבד. הסרטים שלו הם 

אוסף אין סופי של ציטוטים ומחוות מהסרטים שהוא 
ראה בחנות. מה שלא מנע ממנו להיות היוצר המשפיע 

ביותר בתחילת האלף הנוכחי.
סרט לצפייה: “ג׳קי בראון“  

מרצה:אמנות
 זיו 

אלכסנדרוני



הסודות הכמוסים של עולם המודיעין
עורך, מארח ומנחה: תא“ל )מיל׳( רון כתרי, קצין מודיעין בכיר ודובר צה“ל לשעבר,

ראש המכון לחקר המורשת במל“ם – המרכז למורשת המודיעין.
סודות, מסתורין, ריגול וחתרנות... אלה הם פני המודיעין המוכרים אך מעט לציבור 

ומרתקים אותו במשך מאות בשנים. למעשה, המודיעין הינו חלק קבוע והכרחי בחיינו– 
כמדינה, כחברה ואף כפרטים. בסדרת הרצאות מרתקת נתוודע להיבטים מגוונים של עולם 
המודיעין– גישות רווחות, הארגון והמבנה, תפיסות ההפעלה וגם לאורות והצללים המלווים 

את עולם הסתר. )בחלק מן המפגשים נארח מומחים מעולם המודיעין(.

נושאי ההרצאות:
למה מודיעין? מושגי יסוד בעולם הסוד

מפגש ראשון עם מושגי יסוד בהוויה המודיעינית.
מהו מבנה קהילת המודיעין בישראל בפרט ובעולם בכלל? 

מה הם הקשיים והאילוצים הפועלים על המודיעין?
מהו תהליך עבודת המודיעין והבנת מקומו בביטחון 

הלאומי?

איסוף מודיעין: מסע אל המידע המודיעיני
שלב ראשון והכרחי בעבודת המודיעין הוא השגת מידע 
והבאתו מהמקומות בהם הוא מצוי או טמון, אל גורמי 

האיסוף. מהן שיטות האיסוף של פרטי מידע? מהו המידע 
הגלוי והנסתר הנאסף על ידי האנשים/ הטכנולוגיות 

בשטח?

איש המודיעין: איך מכשירים מרגלים 
מהו הממד האנושי של איש המודיעין? מהם המאפיינים 

הנדרשים ממנו? איך מכשירים מרגלים מומחים?
איך מטפחים איכויות מיוחדות? מהם ההבדלים

בין התמחויות מול רב-גוניות? ומהו, בעצם,
“מהנדס-ערביסט?“

המודיעין בתנ“ך: אין חדש תחת השמש
בעצם- לא המצאנו דבר: גם בסיפורי המקרא מסופר על 
מרגלים שיצאו לאסוף מידע מסווג. דיון מרתק בסוגיות 
מודיעיניות כפי שהן באות לידי ביטוי ב“ספר הספרים“ 

בפרט ומקורות היהודיים בכלל.

המחקר המודיעיני: מי צריך מודיעין 
המודיעין מקיף את כל שטחי החיים. העיסוק בעבר וצפי 

העתיד, אתגרי המחר בעולם דינמי-משתנה, הסייבר 
הפולש לחיינו, קיבעון מחשבתי וקונצפציה. איך לעקוב 

אחריהם ומהן הדרכים להימנע מהם? המודיעין והקברניט: 
האומנם יש צורך במודיעין?

סודו של היומינט: הכול על המודיעין האנושי  
מרגלים הם סוג מיוחד במינו של בני אדם. כיצד מגייסים 

סוכנים? מדוע הם מתגייסים לתפקיד שעלול  להיות גם כפוי 
טובה? מה מסתתר מאחורי תופעת “הסוכן הכפול“?

גלוי ונסתר: פניו הכפולים של יאנוס 
איך מתמודד המודיעין עם ריגול נגדי? איך שומרים על 

ביטחון המידע? והשאלה הגדולה באמת– מה מקומה של 
הצנזורה נוכח האתגר בחברה דמוקרטית?

על טכנולוגיה ומודיעין: מאבק בלתי מתפשר
המודיעין משתנה במהירות בהתאמה להתפתחויות 

הטכנולוגיות, לקצב השינויים ולהיקפם. להתפתחות 
הטכנולוגיה השלכות רבות על מערכות המודיעין ועל אנשי 

המודיעין. איך מתמודדת הטכנולוגיה המודיעינית עם 
המודיעין על הטכנולוגיה?

זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,10.4.19 ,27.3.19 ,13.3.19 ,6.3.19
12.6.19 ,29.5.19 ,15.5.19 ,17.4.19

)מספר קורס: 45103(
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פסיכולוגיה מודרנית - בראי הקולנוע 
החופש להיות מי שאני  

מרצה: ד״ר רונית נשר, פסיכותרפיסטית ומנחת קבוצות. מרצה בכירה בארץ ובעולם. 
מלמדת במגוון מסגרות בעולם האקדמי והעסקי בארץ ובחו״ל.

בעולם המודרני, אנחנו נדרשים לעשות ג׳אגלינג בין אינספור משימות חיים, להחליף 
כובעים ותפקידים במהירות, תוך כדי המרוץ המטורף שנקרא: החיים. אז איך משפרים 

אורח חיים בעזרת מיומנויות רגשיות? ומהם הבורות שאנו נופלים לתוכם, ואם רק היו לנו 
את המיומנויות הנדרשות - היינו יוצאים מהם בקלות? 

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

ארבעה טיפוסי דרמות השליטה
לכל אחד ואחת מאתנו יש דפוסי התנהגות והתמודדות, 

ביום יום ובזמן משבר. דפוסים אלה הם ברובם 
לא מודעים, ומסייעים לנו להרגיש תחושת שליטה 

בחיים. איך לאבחן בקלות את עצמנו ואת הסובבים 
אותנו? וכיצד להתנהל מול כל טיפוס? 

סרט לצפייה: “וויפלאש“
חיים ללא מסיכות 

כבר בילדות אמרו לנו איך אנחנו צריכים להתנהג 
ומי אנחנו אמורים להיות. כדי לגשר על הפער בין מי 
שאנחנו לבין מה שמצופה מאתנו, התחלנו לשים על 

עצמנו מסיכות. האם ייתכן שחלק מהמסכות למעשה 
מרחיקות אותנו מעצמנו ומהסביבה? 
סרט לצפייה: “מיס סאנשיין הקטנה“

דיאלוג בין הלב והראש
האם אתם מקבלים החלטות מהשכל או מהרגש? האם 
טיפוס שכלתני והגיוני יכול ללמוד להתחבר אל הרגש? 
האם זה נכון שבעסקים חייבים להדחיק רגשות? ואיך 

אפשר לאזן בין השכל והרגש בכל תחומי החיים? 
סרט לצפייה: “הכוכבים של שלומי“

מניפולציות רגשיות
העולם שלנו בנוי על מניפולציות רגשיות. האם אנחנו 

נופלים בפח? איך נראים החיים שלנו כשאנחנו מזהים 
מניפולציה ויודעים מה לעשות איתה? האם מותר לנו 
להפעיל מניפולציה על היקרים לנו, אם אנו מאמינים 

שזה לטובתם?      סרט לצפייה: “קפטן פנטסטיק“
מרכיבי החיים: שינויים, מעברים והחלטות

החיים מורכבים מקבלת החלטות: איפה לגור, מה 
ללבוש, מה ללמוד, עם מי להתחתן... בהרצאה זו נכיר 

מודלים שונים של קבלת החלטות, ונלמד איך אפשר לשנות 
את הפחד מהחלטה שגויה, דרך אלמנטים של בחירה. 

סרט לצפייה: “מודי“ 
ארבעת הרבדים של שינוי מציאות

איך אפשר לשנות לטובה כל תחום בחיים, בעזרת ארבעת 
הרבדים: הפיזי, המנטלי, הרגשי והאנרגטי? כאשר אנחנו 

יודעים לאזן בין ארבעת הרבדים, יותר קל לנו לחיות, 
והחיים הופכים להיות יותר יצירתיים...

סרט לצפייה: “המאמן קרטר“
להיות מי שאני

תיאוריות פסיכולוגיות רבות עוסקות בנושא הסיפוק, 
האושר והמימוש העצמי. מה מאפשר לנו להיות קרובים 

למי שאנחנו באמת? ואיך החופש שלנו להיות עצמנו, 
מוביל ליותר סיפוק, שמחה ואושר בחיים? 

סרט לצפייה: “ויקי כריסטינה ברצלונה“
מפגש עם מקורות האושר

מה הם מקורות האושר? איך לזהות את מקורות הכוח 
שלנו וכיצד ניתן להגביר ולהעצים אותם באופן מודע?

נתנסה ונכיר כלים מעולם הפסיכולוגיה המודרנית 
שמתאימים ליישום בחיי היומיום. 

סרט לצפייה: “לפני הזריחה“

זמן אשכול נתניה

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 10:30-14:30 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,8.4.19 ,25.3.19 ,18.3.19 ,4.3.19
3.6.19 ,20.5.19 ,6.5.19 ,29.4.19

)מספר קורס: 45104(
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סוד הקסם של הודו
מרצה: מורן קושניר, עוסקת במחקר תרבותי, מרצה על תרבויות בדרום ומזרח אסיה ומדריכת טיולים בחו“ל. 

חיה ונושמת את התרבות ההודית מזה 19 שנים.
מורן קושניר לוקחת אתכם למסע בהודו, אחת המדינות המרתקות, המסעירות, הצבעוניות 

והחידתיות ביותר בעולם. נתוודע לרגעים היסטוריים, לעושר התרבותי, לאתרים המרהיבים 
ולתפיסות עולם יוצאות דופן. מפגש עם מנהגים, אמונות, דתות, פולחנים, אתרים, קולינריה, 

עוני ועושר, קדושה וחולין, מסורת וקדמה.

נושאי ההרצאות:
השורשים הקדומים של הודו המודרנית

מבט מרתק אל התרבות ההודית. נתוודע אל ראשית 
הדת ונלמד על הקשר ההיסטורי הקדום שיש בין הודו 

לאירופה. נחשף לרוחניות ההודית הקדומה, שהפכה אותה 
לבירת הרוחניות העולמית.

“מאחורי הסארי“: להיות אישה בהודו 
הודו מתקדמת עם הזמן: בירת היי-טק אזורית, כלכלה 

בתאוצה ושיגור מוצלח של לוויין לחלל. לצד כל זה, 
מסורות עתיקות עדיין מכתיבות את אורח חייהן של 

מיליוני נשים: נישואי ילדות, רצח אישה בגלל נדוניה ורצח 
עובריות ותינוקות ממין נקבה.

הודו הבריטית: עושק וקדמה
לאורך ההיסטוריה, משכה תת היבשת ההודית מגוון
רב של מבקרים וכובשים שחשקו בעושרה. נשמע על 

נוכחות הבריטים בהודו. מדוע הגיעו? כיצד ביססו את 
שלטונם? מהי ההשפעה שהותירו אחריהם? ומה הקשר 

בין הבריטים לבין שרפת אלמנות הודיות?

אתרים מרהיבים וניגודים אדירים
מסע בין האתרים המרהיבים ביותר בהודו הקלאסית. 
נבקר בטאג׳ מאהאל, במקדש הזהב הסיקי באמריצר, 
בעיר הטיבטית דהרמסלה ובפניני רג׳סטאן. וגם נצא 

מהמונומנטים המרשימים אל הרחוב ההודי ואל הניגודים 
המרתקים: קדושה וחולין, שמרנות וקדמה, עושר ועוני. 

אלים ופולחנים בהודו
בהודו אינספור פולחנים מרהיבים ומהפנטים, המעוררים 

את כל החושים: ניחוח הקטורת, חום האש, צלילי 
הפעמונים, צבעם של הפרחים המוגשים כמנחות לאלים. 

נחשף לפולחנים השונים ונלמד על כמה מהפסטיבלים 
הצבעוניים. 

נופים ותרבויות בצפון הודו
המרחב ההודי מכיל בתוכו מגוון של נופים ואקלימים. 

נחשף לאזורים הצפוניים והצפון-מזרחיים של הודו, אל הרי 
ההימאליה ונהר הגנגס הקדוש. נבקר במדינת סיקים הררית 

ובחבל לאדאק היפה. נפגוש שבטים מקומיים במדינות
“שבע האחיות“ ונראה כיצד הטיגריס הבנגאלי מאיים על 

הנוכחות האנושית.

המרחבים הטרופיים של דרום הודו
מסע אל התרבויות והנופים שמסתתרים בדרום תת היבשת 

ההודית. במשולש שיוצרים האוקיינוס ההודי, הים הערבי 
ומפרץ בנגל, בין הרים, ג׳ונגלים של תבלינים וקוקוסים, מטעי 

תה, דרכי מים וחופים, כפרים מרוחקים וערים שוקקות. 

“על קצה המזלג“: מסע קולינארי בתרבות ההודית
האוכל הוא חלק בלתי נפרד מהתרבות ההודית: ברחוב, 

במקדש ובבית. נצא למסע חוצה מחוזות, עשיר בניחוחות, 
צבעים וטעמים ונתוודע לקשר האדוק שקיים בהודו

בין מזון, מעמד חברתי, פולחן דתי ואמונה. 

זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,14.4.19 ,31.3.19 ,17.3.19 ,10.3.19

2.6.19 ,19.5.19 ,12.5.19 ,28.4.19
)מספר קורס: 45105(
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״הבמה המרכזית״
סוגיות אסטרטגיות במרחב בו אנו חיים

עורך, מארח ומנחה: תא“ל )מיל׳( רון כתרי, קצין מודיעין בכיר ודובר צה“ל לשעבר,
ראש המכון לחקר המורשת במל“ם – המרכז למורשת המודיעין.

מרצה:
ד״ר מורן 

קושניר



זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,10.4.19 ,27.3.19 ,13.3.19 ,6.3.19

5.6.19 ,29.5.19 ,15.5.19 ,1.5.19
)מספר קורס: 45106(

 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. ממסע באוריינט אקספרס אל המשפחה היפנית, משינויים בקובה אל התשוקה 

לזהב, ממהגרים בטורקיה אל התרבות הפרסית, מרוחניות בהודו אל׳ מרחבי פרובנס.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
יפן: החיים כחישול

עולם המשפחה והחינוך ביפן מכין את הילדים אל עולם 
העבודה. כיצד בנויה המשפחה היפנית ומהי חלוקת 
התפקידים שבין ההורים? מדוע כה מועטה הקרבה 

הפיזית והרגשית?
מרצה: איילת אידלברג.

סרט לצפייה: “אהבתה מרתיחה את מי האמבט“
בין פריז לאיסטנבול: מסע באוריינט אקספרס

יואל שתרוג יצא למסע בעקבות האוריינט אקספרס, 
רכבת מיתולוגית שנסעה 3,000 ק“מ בין פריז 

לאיסטנבול. המסע חצה 7 מדינות, תרבויות שונות, 
נופים שונים ומגוונים ונוף אנושי מרתק. 

מרצה: יואל שתרוג.
סרט לצפייה: “רצח באוריינט אקספרס“

קובה: רוחות של שינוי
המדינה הקאריבית המפתיעה, הצבעונית והמרתקת, 
עומדת בפני שינוי ואולי יציאה מקיפאון של למעלה 

מיובל. וגם- מבט מרתק ומשעשע אל תולדות המיניות 
האנושית.

מרצה: דני ינאי.
סרט לצפייה: “ויוה“

בעקבות הזהב: מסע חוצה גבולות וזמן 
במהלך ההיסטוריה רבים כושפו על ידי הזהב, שנתפס 

בתרבויות רבות לא רק כמקור של עושר אלא גם כחומר 
אלוהי ומקודש. ננסה להתחקות אחר משמעותו של 

הזהב בתרבויות שונות. 
מרצה: ד“ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: “מכורים לזהב“

בין טורקיה לגרמניה: מולדת ישנה וחדשה
גרמניה של אחרי מלחמת העולם השנייה פתחה את 

שעריה למהגרי עבודה מטורקיה. בהמשך נוצרה תהום 
בין הדור הראשון לדור השני, שיצרה סתירה בין זהותם 

העכשווית ויחסם אל המולדת הישנה.
מרצה: גליה פסח.

סרט לצפייה: “בקצה גן עדן“
איראן: הפרדוקס הפרסי

רשמים אישיים ממסע לאורכה ולרוחבה של פרס העתיקה 
ואיראן העכשווית, בניסיון להבין את הפרדוקס האיראני: 

כיצד דמוקרטיה משתלבת עם מהפכה אסלאמית?
למה הרוב החילוני מהסס למרוד במשטר השמרני?

ואיך נשות איראן מצליחות לשמור על מעמדן? 
מרצה: נפתלי הילגר.

סרט לצפייה: “הסוכן“
הודו: מסע אל הרוחניות

רוחניות היא חלק בלתי נפרד מהודו. בעשורים האחרונים 
הודו מושכת אליה רבים מאנשי המערב המבקשים למצוא 

בה מזור לבעיותיהם. נצא למסע בעולם המרתק של 
הרוחניות ההודית.

מרצה: מורן קושניר.
סרט לצפייה: “הוא + היא“
צרפת: הקסם של פרובנס

האור והיופי של פרובנס משכו אנגלים רבים מאנגליה 
הגשומה והאפרורית אל נופי חבל הלוברון הירוקים 
והשלווים. מסע אל קצב החיים הנפלא של פרובנס.

מרצה: רמי סימסולו.
סרט לצפייה: “שנה מופלאה“

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג
סדרה חדשה!תרבות 63 | תרבויות



זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,15.4.19 ,1.4.19 ,18.3.19 ,4.3.19
3.6.19 ,27.5.19 ,13.5.19 ,29.4.19

)מספר קורס: 45107(

64 | 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. מרוחות של שינוי בקובה אל הכנסייה הקתולית באירלנד, ממלחמות 
בבלקן אל מסעות בעקבות הזהב, מהתרבות הפרסית אל רחובות פריז, מרוחניות בהודו אל 

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

נושאי ההרצאות:
הבלקנים: מלחמת הכול בכול

מה היו הגורמים, שהפכו את הבלקנים ל“חבית אבק 
השריפה של אירופה“ והובילו לפרוץ המלחמה האכזרית 

ביוגוסלביה בכלל ובבוסניה-הרצגובינה בפרט.
מרצה: ד“ר גוסטב מייסלס.

סרט לצפייה: “קרקס קולומביה“
קובה: רוחות של שינוי

המדינה הקאריבית המפתיעה, הצבעונית והמרתקת, 
עומדת בפני שינוי ואולי יציאה מקיפאון של למעלה 

מיובל. וגם- מבט מרתק ומשעשע אל תולדות המיניות 
האנושית.

מרצה: דני ינאי.
סרט לצפייה: “ויוה“

בעקבות הזהב: מסע חוצה גבולות וזמן 
במהלך ההיסטוריה רבים כושפו על ידי הזהב, שנתפס 

בתרבויות רבות לא רק כמקור של עושר, אלא גם 
כחומר אלוהי ומקודש. ננסה להתחקות אחר משמעותו 

של הזהב בתרבויות שונות.  
מרצה: ד“ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: “מכורים לזהב“
אירלנד: הנמר הקלטי מתעורר

הכנסייה הקתולית שלטה בכל תחומי החיים האירים 
במהלך מאות שנים ואירלנד הפכה למעוז קתולי אדוק 
ומחמיר. משנות ה-60 אירלנד נחשפת להשפעות זרות, 

הופכת להיות משכילה יותר, משגשגת וקוסמופוליטית. 
מרצה: גליה פסח.

סרט לצפייה: “המועדון של ג׳ימי“
איראן: הפרדוקס הפרסי

מסע לאורכה ולרוחבה של פרס העתיקה ואיראן 
העכשווית, בניסיון להבין את הפרדוקס האיראני: כיצד 

דמוקרטיה משתלבת עם מהפכה אסלאמית? ולמה הרוב 

החילוני מתנגד אך מהסס למרוד במשטר השמרני? 
מרצה: נפתלי הילגר.

סרט לצפייה: “הסוכן“
פריז: הסיפור שאינו נגמר 

מסע אל סמטאות פריז, בעקבות היורשים של אדית פיאף, 
שרל אזנבור וג׳ורג מוסטקי. אל הגנים, הגשרים שמעל 

הסן, לפאסז׳ים שנולדו בעיר, לסיפורי אהבה,
ולנוף האנושי הייחודי.

מרצה: יואל שתרוג.
סרט לצפייה: “דירה בפריז“

הודו: מהאותנטי עד הגרוטסקי
רוחניות היא חלק בלתי נפרד מהודו מזה אלפי שנים. 
בעשורים האחרונים הודו מושכת אליה רבים מאנשי 

המערב המבקשים למצוא בה מזור לבעיותיהם.
נצא למסע בעולם המרתק של הרוחניות ההודית.

מרצה: מורן קושניר.
סרט לצפייה: “הוא + היא“

מדינות ערב: משבר הזהות של הצעירים 
שלטונות סעודיה שולחים אלפי צעירים לאוניברסיטאות 

באירופה ובארצות הברית, שם הם נחשפים למנעמי 
המערב, אך הלחץ מבית לשמר את המסורת והדת,

עומד אל מול הפיתוי שבחיים הליברלים והמתירנים.
מרצה: מיכל יערי.

סרט לצפייה: “לא פה לא שם“

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג
סדרה חדשה!



זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,15.4.19 ,8.4.19 ,25.3.19 ,4.3.19
3.6.19 ,20.5.19 ,13.5.19 ,6.5.19

)מספר קורס: 45108(
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אור חדש על סיפורי התנ״ך
מרצה: יוסי נינוה, מרצה בכיר לתנ“ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת“א.

סיפורי ראשיתם של עולם ועם, הם בראש ובראשונה סיפורים פרי דמיונם של סופרים. 
בסיפורים האלה באים לידי ביטוי יסודותיה של האמונה היהודית החדשה. כיצד התפתחו 

ושודרגו סיפורי עמי הסביבה לסיפורים ייחודיים לאמונה היהודית. כיצד מקבל התנ“ך אופי 
מגמתי-דתי, הרואה בייעודו השרשה והעמקה של האמונה היהודית החדשה.

נושאי ההרצאות:
סיפורי בריאת העולם

כיצד נברא העולם על פי אמונות העמים הקדמונים
ועל פי האמונה הישראלית? מי כתב את הסיפורים הללו 

ומהו ייחודה של האמונה הישראלית לעומת אמונות 
הקדמונים? כיצד התגלגל והתפתח סיפור עממי קדום 

על יצירה אלוהית, לסיפור יהודי מתקדם על בריאה 
אלוהית?

מהו “צלם אלוהים“?
“חביב אדם שנברא בצלם“ )מסכת אבות(. מהו צלם 
אלוהים? האם יש לאלוהי ישראל צלם? איך הפכה 

האמונה שהאדם נברא בצלם אלוהים, לאבן יסוד ביחס 
לאדם ולגופו? כיצד הביאו חז“ל את היחס האנושי 

לאדם למדרגה גבוהה ביותר, וכיצד מתיישבת אמונתם 
עם התפישה: “רק אתם )עם ישראל( קרויים אדם“?

מה מסתתר בסיפור גן העדן?
כיצד שודרג סיפור עם על אדם, אישה ונחש, לכדי 

אבן יסוד באמונה הישראלית– “הבחירה החופשית“?  
מהו “עץ הדעת טוב ורע“? האם כל חוכמתו של העץ 

הסתכמה בכך, ש“ויידעו כי ערומים הם“? במה דומה 
גירושו של האדם מגן העדן לגירושו של קין? ומדוע 

קוללו שניהם?

“ארור אתה מן האדמה...“
מדוע רצח קין את הבל? מה מסתתר מאחורי חיבור 

סיפור הרצח הזה? מדוע קיבל אלוהים דווקא את 
מנחתו של הבל? ומדוע קוללה האדמה?

המבול- חורבנו של עולם ישן 
כיצד הפך סיפור על תופעת טבע, שכנראה התרחשה, 

לסיפור בעל מטרה ערכית מוסרית אמונתית- “יש 
דין ויש דיין“? כיצד התקלקלה הבריאה האלוהית 

המושלמת עד שראוי להשמידה? איך שודרג האלוהים 

הישראלי על פני האלים הקדמונים? כיצד שולבו שני 
סיפורים ישראלים על המבול, לסיפור אחד? מהו רעיון 
הברית בין אלוהים לנוח? מיהו “חסיד אומות העולם“?

מדוע נכרתה הברית בין הבתרים?
מהי ברית, ומדוע נכרתת ברית בין אלוהים לאברהם?

כיצד נוצרה מערכת היחסים בין האדם לאל, הייחודית 
לעם ישראל? מה משמעותה של ההבטחה האלוהית?

מדוע נשאר עם ישראל בעבדות ארבע מאות שנה?
מהם גבולות ההבטחה? ומהי “ברית המילה“?

האמת על עקדת יצחק
מדוע נשלח אברהם לרצוח את בנו כדי להוכיח את 
אמונתו? מהו תפקידו של הסיפור במסגרת האמונה 
היהודית? מהו הניסיון ולשם מה הוא קיים? כיצד 

התמודדה הפרשנות היהודית המסורתית בימי חז“ל 
ובימי הביניים עם סיפור אכזרי שכזה? האם קשור סיפור 

“העקדה“ לסיפור בת יפתח?

משה רבנו – דמותו של לא מנהיג
מדוע מוצגת בספר שמות דמותו של משה, כחסר יכולת 

מנהיגותית: מסרב לתפקידו, אינו מסתדר ללא אהרון, אינו 
נבחר לכהן בקודש, אין לבניו אחריו זכר ותפקיד, איננו 

מחוקק?! מי היה מעוניין להציג כך את משה??

מדעי
הרוח

מרצה: 
יוסי נינוה



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?

זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,14.5.19 ,16.4.19 ,2.4.19 ,12.3.19

25.6.19 ,11.6.19 ,28.5.19
)מספר קורס: 45109(

66 | יהדות

 בכל הקורסים
 כרטיס מתנה

לסרט!
 לפי בחירתך,

לנרשמים
*הכרטיס תקף בבתי הקולנוע 

בסינמה סיטי בימים א׳-ה׳.

מדעי
הרוח

מרצה: 
משה שרון



זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,14.4.19 ,31.3.19 ,17.3.19 ,10.3.19

2.6.19 ,26.5.19 ,12.5.19 ,28.4.19
)מספר קורס: 45110(

67 | היסטוריה

המשפטים  הגדולים ביותר בהיסטוריה
מרצה: אלון קליבנוב, היסטוריון וחוקר תרבויות.

בתי המשפט ידעו במהלך ההיסטוריה האנושית משפטים שמילאו תפקיד משמעותי הרבה 
מעבר לגבולות הזמן והמרחב של כותלי בית הדין. במהלך הסדרה ניפגש עם משפטים 

מרתקים, עם דגש על המשמעויות ההיסטוריות, החוקיות והמוסריות האוניברסליות שלהם.
נושאי ההרצאות:

סוקראטס: האיש שחיפש את האמת   
אחרי משפט שלמה, אין ספק כי משפטו של סוקראטס 
הוא המפורסם ביותר מן העולם העתיק. משפט מרתק 

זה, מהווה עד היום מופת של עמידתו של אדם על 
דיעותיו ועל אמונתו.

ז׳אן ד׳ארק: קדושה או מכשפה?
מעולם לא היה מצבה של הממלכה הצרפתית גרוע 

יותר. הישועה הגיעה ממקור בלתי צפוי. עלמה כפרית 
צעירה ואנאלפביתית, שטענה כי קולות קדושים מנחים 

אותה- הצילה אותה מסף הכליון. עם נפילתה בשבי- 
הועמדה לדין על כישוף. מי היתה ז׳אן ד׳ארק?

צ׳ארלס הראשון: עם שופט את מלכו
עלייתו של בית סטיוארט לשלטון באנגליה, היווה שינוי 

משמעותי בתפיסת היחסים בין המלך לעמו. צ׳ארלס 
הראשון שאף להעביר את המלוכה לפסים אבסולוטיים, 

על חשבון הפרלמנט. התוצאה: מלחמת אזרחים ואחד 
המשפטים הפוליטיים הדרמטיים ביותר בהיסטוריה.

גליליאו גליליי: “בכל זאת נוע תנוע“
הרנסאנס היווה את לידתה מחדש של ההומאניזם. 
עם פתיחתם של גבולות חדשים, אינטלקטואליים 

וגיאוגרפיים, השתנתה גם תפיסת עולמו של האדם. 
הכנסייה לא ויתרה בקלות, כפי שיעידו משפטיהם של 
ג׳ורדאנו ברונו, לוצ׳יליו ואניני וכמובן- גליליאו גליליי.

לואי ה-16 ומארי אנטואנט:
משפט ראווה או משפט צדק?

מעטים הם האירועים שכה השפיעו על מהלך 
ההיסטוריה האנושית כמו המהפכה הצרפתית.

במהלך מהפכה מרתקת ורבת תהפוכות זו, התרחשה 
דרמה זוטא בפני עצמה: משפטם בעוון בגידה במולדת 

של מלך צרפת ורעייתו.

משפט דרייפוס: “אני מאשים!!“
התבוסה המוחצת שהנחיל הצבא הפרוסי לצרפת 

וההשפלה הקשה בעקבותיו, היוו טראומה קשה. כאשר 
התגלתה בגידה במטה הכללי הצרפתי, מה היה קל יותר 

מלהטיל את האשמה ביהודי היחיד ששירת שם?
איש לא חזה את הסערה ואת התוצאות.

משפט הקופים: בערות מול קידמה 
ארה“ב נתפסה תמיד בעולם כערש החירות והקידמה. 
המציאות היתה, ועודנה, שונה לחלוטין. בערות, נצרות 

פונדמנטאליסטית חשוכה וגזענות אינם חריגים בנוף 
האמריקאי. מה קרה למורה המחליף, שהחליט לקרוא 

תיגר על המערכת- וללמד את תורתו של דארווין?

משפטי נירנברג: צדק, או “צדק של מנצחים“?  
עם תום מלחמת העולם השנייה, נדהמה האנושות למראה 
העדויות המזוויעות לפשעיו של המשטר הנאצי. לראשונה 

בהיסטוריה, ובאורח תקדימי, הוחלט להעמיד לדין 
מנהיגות מובסת במלחמה בעוון פשעים נגד האנושות.   

מדעי
הרוח

מרצה: 
אלון 

קליבנוב



זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,11.4.19 ,28.3.19 ,14.3.19 ,7.3.19

6.6.19 ,30.5.19 ,16.5.19 ,2.5.19
)מספר קורס: 45111(

נושאי ההרצאות:
פעילות גופנית: קוגניציה ומוח

איזה שינויים מוחיים קורים כתוצאה מפעילות גופנית? 
האם פעילות גופנית יכולה לגרום לשיפור ביכולות 

הקוגניטיביות? האם תרגול קוגניטיבי יעיל יותר או 
פחות מפעילות גופנית? ומה ההשפעה המשולבת שלהם?

מרצה: ד“ר ענת לן, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, 
האוניברסיטה הפתוחה.

ביופיליה: החיבור בין האדם לטבע
למה שהייה בחיק הטבע משפרת את מצב רוחנו ואת 

התפקוד המנטלי שלנו? איך הסביבה הטבעית משפרת 
יכולות קשב, ויסות רגשי והפחתת לחץ, ואפילו תורמת 

להרכב בריא יותר של חיידקי המעיים.
מרצה: ד“ר נועה אלבלדה, המרכז הבינתחומי הרצליה. 

לראות אור: מבט מוחי על ראייה
מערכת הראייה 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 הראייה נפגעים? 

מרצה: ד“ר רביד דורון. 
אופטוגנטיקה: העתיד כבר כאן?

שליטה בנוירונים במוח הייתה חלומם של חוקרי המוח. 
היכולת לגרום לנוירון ספציפי או קבוצה מסוימת 

של נוירונים לפעול לפי פקודה, מאפשרת לנו לשלוט 
בהתנהגות, ברצונות ואפילו ברגשות של כל בעל חיים.

מרצה: ניסים פרץ, אוניברסיטת ת“א.
גנטיקה: מחלות הפוגעות בתפקוד המוח

היכרות מרתקת עם מחלות גנטיות הפוגעות בתפקוד 
המוח, וכן מחלות הגורמות לניוון שרירים. מהן 

האפשרויות הקיימות היום לתרפיה גנטית ולמניעת 
המחלה בצאצאים? 

מרצה: ד“ר רעות מטר, מנהלת מעבדה לאבחון
טרום השרשתי במכון הגנטי ע“ש רפאל רקנאטי,

מרכז רפואי רבין.
נוירו-אסתטיקה – “מרכז היופי“ במוח האנושי

חוויות אומנותיות כצפייה בסרט, האזנה למוזיקה וכדומה, 
מלוות בהפעלה נרחבת של אזורים שונים במוח.

מהם אותם אזורים? מה מייחד אותם וכיצד הם פועלים? 
מדוע אנחנו נהנים ממוזיקה עצובה? ואיך מופעל המוח 

בסצנה מותחת בסרט?  
מרצה: עמית עברון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה,

האוניברסיטה הפתוחה.

ריח של אהבה: מה תפקידו של חוש הריח
לבני האדם יש חוש ריח מצוין המשפיע על כל תחומי 

החיים. נבחן כיצד המוח האנושי קולט ומעבד ריח ונסקור 
השפעות לא-מודעות של ריחות על חיינו. נתמקד בחיפוש 

אחר הפרומונים האנושיים- מסרי ריח כימיים המשפיעים 
על מצב רוחנו, התנהגותנו וגם קובעים למי נימשך.

מרצה: עופר פרל, מכון ויצמן.

טרוריזם: אלימות במוח האנושי
כיצד נטיות אלימות נרקמות במוח האנושי? האם נטיות 
אלו מולדות? כיצד אופי הסביבה משפיע על היווצרותן? 

האם כל טרוריסט נולד עם נטיות אלימות? 
מרצה : ד“ר קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח.

מרצה:68 | חקר המוח
ערן כץ

סדרה חדשה! מדע
מרכז 

 הסדרה:
ד״ר רביד 

דורון

מסע מופלא ומרתק אל האיבר המעניין ביותר- המוח האנושי. שמונה מרצים מובילים 
בתחומם יקחו אותנו אל חזית המדע בחקר המוח ויחשפו בפנינו מהן שיטות המחקר החדשות 

ביותר בהן משתמשים כדי לפצח את סוד המוח האנושי.

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

האקדמית ת״א יפו והמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.



הרנסנס באירופה
מרצה: דוד איבגי, אוצר ומרצה לאמנות.

במקביל לרנסנס האיטלקי, התפתחו טעם וסגנון שונה, בארצות שמעבר להרי האלפים- 
גרמניה, פלנדריה ודוכסויות צרפת. סגנונות מגוונים ועשירים אלה משלימים לנו את תמונת 

הרנסנס המלאה ומגלים דרכים אחרות בהן רואה האדם את עצמו ואת מקומו בעולם.

נושאי ההרצאות:
“הנערה וחד הקרן“

האמנות בארצות השפלה הדגימה שילוב של רעיונות
ההומניזם החדש, עם מסורת הציור הגותית הבינלאומית.

“הדקדוק הפנימי“
יאן ואן אייק, הנציג המובהק של הציור הפלמי במאה 

ה-15, מלמד אותנו פרק מרתק בתיאור המציאות.

חמלה וייסורים
אלטר אייזנהיים- יצירת המופת הגדולה של מתיאס 

גרינוולד - משלבת התבוננות דקדקנית, צבעוניות חדשנית 
ומעל לכל - הבעה חריפה שלא נודעה כמותה קודם לכן.

“גן התענוגות הארציים“
דמיונו חסר הגבולות של הירונימוס בוש, יצר עולם 

פנטסטי המכיל בתוכו סמלים, רמיזות, תובנות, לקחים 
וביקורות חריפות לבני התקופה. 

ברויגל- “צייר האיכרים“
ציורין של פטר ברויגל פורשים בפנינו תמונת מציאות 

תמימה לכאורה, הטומנת בחובה רעיונות חברתיים 
והומניים.

דירר- “ליאונרדו של הצפון“
אלברכט דירר מייצג את איש הרנסנס המגשר ומחבר בין 
ההומניזם האיטלקי לטעם ולסיגנון שמעבר  לפירינאים. 

תפיסתו את הגוף האנושי ומחקריו הרחבים הם שהקנו לו 
את הכינוי “ליאונרדו של הצפון“.

הרנסנס בצרפת: למלכים בלבד
הציור והפיסול בצרפת במאות ה- 14-16 משלבים בין 

השפעת הרנסנס באיטליה לבין זה שבפלנדריה, ויוצרים 
תמהיל מיוחד המתאים לחצרות המלכים ולטירות הפאר.

אמניות בתקופת הרנסנס
האם היו נשים שהתבלטו בעולם האמנות? מדוע אין 

שומעים עליהן? על מקומן של הנשים בחברה ובאמנות 
בתקופת הרנסנס. 

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:
,11.4.19 ,28.3.19 ,14.3.19 ,28.2.19

6.6.19 ,23.5.19 ,2.5.19 ,18.4.19
)מספר קורס: 45701( 

סדרה חדשה! 69 | אמנות פלסטית

סדרה ייחודית של סיורים 
מודרכים לחובבי אמנות
ניתן למצוא בעמוד 100 בחוברת זו  בכל הקורסים

 כרטיס מתנה
לסרט!

 לפי בחירתך,
לנרשמים

*הכרטיס תקף בבתי הקולנוע 
בסינמה סיטי בימים א׳-ה׳.



נושאי ההרצאות:
ג׳וטו ומזאצ׳ו: גשר בין עבר לעתיד

איך קרמה עור וגידים אותה “לידה מחדש“ ומי היו  
ה“אורות ראשונים“ של תקופת הרנסנס? מה היו 

התנאים הפוליטיים והכלכליים שהצמיחו את התופעה? 
על ראשית הפרספקטיבה המדעית ו“התיאור הנכון“ 

אצל ג׳וטו ומאזאצ׳ו.
מלוכה ואצולה צפונית: הסגנון הגותי הבינלאומי

במאה ה-14, הגיע מעבר להרי האלפים סגנון שיהווה 
נדבך חשוב בדרך לרנסנס. תכשיטים, חפצי אמנות 

וכתבי יד מאויירים נדדו מארצות השפלה לאיטליה 
ובחזרה, על ידי מעמד בינוני חדש ומתעשר ויצרו את 

הסגנון הגותי הבינלאומי האלגנטי והחצרוני.
משפחת המדיצ׳י: לאן נעלמו המדיצ׳י?

חתונות בינלאומיות, אפיפיורים מושחתים, קנאה 
ופטרונות אדירה. הרנסנס חי ונושם את המדיצ׳י.

הם שלטו בדת ובאמנות, השאירו מורשת חזותית 
מופלאה ונעלמו מן המפה.

פירנצה: מבירת הרנסנס ל“יפהפיה הנרדמת“
האמנים החשובים ביותר במקום הנכון ביותר: דונטלו, 

בוטיצ׳לי, גיברטי ואחרים שלטו בכנסייה אדירה, 
בדלתות של “גן העדן“, ובאין ספור ארמונות. מעיר 

פרזות לשיא של בנייה ועשייה תרבותית.
ליאונרדו: מוינצ׳י לעמק הלואר

לליאונרדו היו חיים מלאי תהפוכות, סודות ונדודים:  
“מעולם לא היה הטבע נדיב עם בן אנוש כפי שהיה 
עם ליאונרדו“, כך כתב עליו בן התקופה. צייר, פסל, 

ארכיטקט, מהנדס מדען ומשורר. מבט מרתק על חידות 
וצמתים חדשים ביצירתו.
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זמן אשכול ראשון לציון

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,8.4.19 ,25.3.19 ,18.3.19 ,4.3.19
3.6.19 ,20.5.19 ,6.5.19 ,29.4.19

)מספר קורס: 45702(

אביב איטלקי: ציור,
פיסול וארכיטקטורה בתקופת הרנסנס

מרצה: אור-לי אלדובי, )M.A(, חוקרת, מרצה בכירה בנושאי אמנות ותרבות.

מיכאלאנג׳לו: הגאון המתייסר
“הטרגדיה של חיי“, כך קרא מיכלאנג׳לו למצבה הבלתי 

גמורה שהיה אמור לפסל לקברו של האפיפיור יוליוס 
השני. מדוע לא סיים אותה מעולם? ומהו הדיאלוג 

שממשיך להתקיים בשדה האמנות עם המיניות החבויה 
של האמן?

ונציה: כשהמזרח פגש את המערב
ונציה תמיד הפנתה את גבה ל“אדמה המוצקה“  

ולאיטליה. רק עם נפילת קונסטנטינופוליס מגיע הרנסנס 
לעיר והוא שונה לחלוטין: שכרון חושים של צבע ואור, 

קורטיזנות בהירות שיער, טקסטורות של משי וזהב. 
מפגש סוער בין ביזנטיון והרפובליקה הימית הסוערת של 

ורונזה, טיציאן וטינטורטו.
אנדראה פאלדיו: גם בתל אביב 

מי היה אותו פאלדיו שעבד רק באזור ונציה, אך השפיע 
על כל עיצוב הארכיטקטורה של העולם? הוא בנה 

ארמונות, וילות וכנסיות- מבני מופת של שקט, שלמות 
והרמוניה. אוטופיות ארכיטקטוניות של עיר ואדם.

מרצה:אמנות
אור-לי 
אלדובי

הרנסנס בראשיתו היה מוצר איטלקי מובהק. כיצד הפכה פירנצה, עיר בשולי העשייה 
האמנותית, לעיר שבטבורה של התרבות באירופה? מה היו התנאים שהולידו את התקופה 

ואת הסגנון, שהותירו חותם בל ימחה על תרבות המערב והניחו את התשתית לתרבות 
החילונית וראשית העידן המודרני? מי היו האמנים ומה היה מעמדם? ומהו הדיאלוג 

העכשווי המתמשך עם אותה תקופה?



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 מצולמות מרהיבות של גדולי הסולנים, התזמורות והמנצחים.

הקורס אינו דורש ידע מוזיקלי מוקדם.
נושאי ההרצאות:

בטהובן: סימפוניה מספר 6 )“הפסטורלית“(
הסימפוניה השישית של בטהובן משקפת את אהבתו 

הגדולה של המלחין לטבע. במפגש זה נעמוד על 
ההקשרים החוץ-מוזיקליים של הסימפוניה, ונשווה בין 

ביצועים מובילים לקטעי מפתח ביצירה. 
רימסקי-קורסקוב: “שחרזאדה“ 

ניקולאי רימסקי-קורסקוב הפך את סיפורי “אלף לילה 
ולילה“ ליצירה סימפונית מופלאה, המציגה בצלילים 

את סיפוריה של שחרזאדה היפה לסולטן האכזר.  
ברהמס: סימפוניה מספר 4

סימפוניה כבירה זו נחשבת לאחד השיאים של 
הרפרטואר הרומנטי. במהלך המפגש נדון במבנה 
היצירה ומאפייניה, ונשווה בין ביצועים מעולים. 

)Misa Criolla( “אריאל רמירז: “מיסה קריאוז׳ה
היכרות מהנה עם גירסתו המקסימה של המלחין 

הארגנטיני אריאל רמירז למיסה הקתולית, המושרת 
בספרדית וכוללת שימוש בכלים עממיים מדרום 

אמריקה. 
שופן: קונצ׳רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2

שופן חיבר את הקונצ׳רטו השני היפהפה שלו בגיל 19 
בלבד. במפגש נעמוד על מקורות ההשראה לקונצ׳רטו, 
נדון במרכיבים המוזיקליים שלו, ונשווה בין ביצועים 

מעולים של טובי הפסנתרנים. 
מקס ברוך )Bruch(: קונצ׳רטו לכינור ותזמורת מספר 1
הקונצ׳רטו הראשון לכינור של מקס ברוך נחשב לאחד 
מעמודי התווך של רפרטואר הכינור. במפגש נכיר את 

היצירה לעומקה, נשווה בין ביצועים שונים, ונדון 
בהשפעות המוזיקליות מאחוריה. 

הסולנים הגדולים של עולם האופרה )שני מפגשים(
פינאלה מהנה של שני מפגשים, בהם נכיר כמה מהסולנים 

הגדולים הפועלים כיום בעולם האופרה הבינלאומי. 
במהלך המפגשים נצפה בקטעים מביצועים מרהיבים 

של אריות, דואטים וקטעי אנסמבל ממיטב הרפרטואר 
האופראי. 

זמן אשכול ראשון לציון
מרצה:
עומר 

שומרוני
אמנות

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,9.4.19 ,2.4.19 ,19.3.19 ,5.3.19

4.6.19 ,28.5.19 ,14.5.19 ,30.4.19
)מספר קורס: 45703(
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חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



זוגות ומערכות יחסים בעולם הקולנוע
מרכז הסדרה ומרצה: זיו אלכסנדרוני, מרצה לקולנוע ובמאי סרטים.

אהבה, שנאה, קנאה, סליחה, אמת ושקר. וכמובן - סקס. אמנות הקולנוע עוסקת בכל 
התכונות המאפיינות את בני האדם במערכות יחסים בתחומים השונים. כול מערכת יחסים 

כזו טומנת בתוכה דרמה מסוג אחר. בקורס מרתק, מגוון וייחודי נראה כיצד מתמודדת 
“האמנות השביעית״ עם האתגרים האלה?   

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

נושאי ההרצאות:
אישה ועוד אישה – על אהבת נשים בראי הקולנוע

אהבת נשים הפכה בעשורים האחרונים לנושא קולנועי חם.
מתי התחיל העיסוק בנושא הזה? מדוע אהבת נשים מרתקת
אותנו באופן מיוחד? וכיצד משתקפת האהבה הזו בקולנוע?

מרצה: זיו אלכסנדרוני.
סרט לצפייה: “קרול“

אבות, בנים ומה שביניהם
“ערכי משפחה“ הם מהיסודות המכוננים של התרבות 
האמריקאית. במהלך ההרצאה נבחן את היחסים בין 

אבות לבין ילדיהם, במגוון התייחסויות: פוליטיות, 
חברתיות, מוסריות ומגדריות.

מרצה: רפי שרגאי.
סרט לצפייה: “קפטן פנטסטיק“    

משחק האמת והשקר
משחק המוחות עתיק הימים בין החוקר לבין הפושע, 

מקביל במידה רבה לשאיפה האנושית להבין את הרוע 
ולהצליח להדביר אותו. אלא שלצערנו הטוב והרע כרוכים 

יחדיו מבלי יכולת להיפרד...  
מרצה: זיו אלכסנדרוני.

סרט לצפייה: “אינסטינקט בסיסי“
נקמה או סליחה – אני והאויב שלי

רגש הנקמה הוא אחד מהרגשות החזקים ביותר שמניעים 
את המין האנושי. האם קיימת דרך אחרת? האם לא כדאי 

לפעמים לסלוח ולמחול במקום לבקש נקם?
מרצה: זיו אלכסנדרוני.

סרט לצפייה: “שלגי הקילימנג׳רו“ 
מורה לחיים 

מערכת היחסים בין אדם לבין מורה או מנטור 
שמובילים אותו להצלחה, יכולה להפוך למערכת היחסים 
המשמעותיות והמעצימה ביותר בחייו של אדם. מצד שני, 

יש בה גם פוטנציאל לניצול פיזי ורוחני. 
מרצה: רון פוגל.

סרט לצפייה: “וויפלאש“
רומיאו ויוליה: שם נרדף לאהבה גדולה מהחיים  

מהו סוד קיסמם של צמד האוהבים שברא שייקספיר לפני 
421 שנים? כיצד הוצג המחזה בהתחלה? מדוע הוא רלוונטי 

לימינו? ומה היה קורה אם שני האוהבים היו מצליחים 
בתכניתם?

מרצה: זיו אלכסנדרוני.
סרט לצפייה: “אולי נתנשק“
לורל והארדי: השמן והרזה

סיפור חייהם ויצירתם של הצמד הקומי סטנלי לורל ואוליבר 
הארדי, הלא הם “השמן והרזה“. השניים העריצו זה את זה 
ויצרו 106 סרטים, קצרים וארוכים, ובעיקר, מצחיקים עד 

דמעות. 
מרצה: אלון גור אריה. 

סרט לצפייה: “בני המדבר“ 
סקס ומיניות בעולם משתנה

לקולנוע יש מערכת יחסים דואלית עם סקס ומיניות. מצד 
אחד מדובר בעונג הגדול ביותר, ומצד שני העיסוק בסקס 

נחשב לטאבו. כיצד מתמודד הקולנוע עם הפנטזיה המינית? 
ומהם הקווים של המותר והאסור? 

מרצה: זיו אלכסנדרוני.
סרט לצפייה: “מפגשים” 

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:
,10.4.19 ,27.3.19 ,13.3.19 ,6.3.19

5.6.19 ,29.5.19 ,15.5.19 ,1.5.19
)מספר קורס: 45704(
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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:
,17.4.19 ,3.4.19 ,20.3.19 ,6.3.19
19.6.19 ,29.5.19 ,15.5.19 ,1.5.19

)מספר קורס: 45705(
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מסע קולנועי אל ישראל האחרת
מרכזת הסדרה: בלהה גזית, עורכת תכניות דעת ותרבות.

נושאי ההרצאות:
הדרך אל הפונדקאות 

בני זוג מחליטים להביא ילד. לאחר 10 שנים של 
כישלונות הם פונים לתהליך פונדקאות. סוף מטלטל 

 והרה שאלות לדיון. 
הקרנת הסרט “שיר למעלות“ ומפגש עם הבמאי

דוד אופק/גד אייזן. 
נלכדתי בזרועות פדופיל חרדי

מאיר, נער חרדי בן לרב בחסידות אדוקה בבני ברק, נפל 
קורבן במשך ארבע שנים לפדופיל חרדי, שגם העביר 

אותו בין חבריו. במשך כל חייו לא זכה לשמוע מהוריו 
את המשפט אני אוהב/ת אותך. 

הקרנת הסרט “ידיד נפש“ ומפגש עם הבמאית
ענת צרויה.

גדלתי במשפחה גרוזינית
ג׳יין סירבה להיות אישה של בית. היא סירבה  

להתחתן, התגייסה לצה“ל, התאהבה ובגיל 38 החליטה 
להיכנס להריון. אחרי שנים של בריחה, חוזרת ג׳יין עם 

מצלמה כדי לנסות להבין את אמה ואת עצמה.
הקרנת הסרט “אישה של בית“ ומפגש עם ג׳ין ביב 

)פרס חבר השופטים דוק אביב 2018(.

הצד השני של נפגעי צה“ל
בכל אירוע בטחוני מדמם, תשומת הלב מופנית לנפגעים 

עצמם. אבל סביבם יש מעגלים רחבים של הקרובים 
והחברים, שגם חייהם התהפכו מול התסכול והסבל 

איתם הם נאלצים להתמודד.
הקרנת הסרט “גלי הדף“ ומפגש עם הבמאית

כנרת חי גילאור.

העיתונאי ששרד את אושוויץ
נוח קליגר היה באושוויץ ואיכשהו יצא משם בחיים. 

הוא היה איש צוות על אניית המעפילים “אקסודוס“, 
והוא העיתונאי הפעיל הוותיק ביותר בעולם.

הקרנת הסרט “להתאגרף לחיים“ ומפגש עם הבמאי 
אורי בורדה והעיתונאי נוח קליגר.

להיות משפחה “אחרת“
גבר נשוי ואב לשלושה ילדים מחליט להפוך לאישה. 
למרות זוגיות נפלאה ומעבר לדעות קדומות, עומדת 

המשפחה בלחצים ובהליך רפואי יקר המייצרים משפחה 
חדשה וחתונה שנייה.

הקרנת הסרט “משפחה בטרנס“ ומפגש עם הבמאי 
אופיר טריינין  )פרס ראשון דוק אביב 2018(. 

המיעוט שמשנה את ישראל
זרקור אל חייהן של שלוש נשים צעירות שחיות על הגבול, 

בטוחות בצדקת דרכן. האדמה היא נחלת אבות וחובה 
ליישבה. סיפור של מיעוט אידאולוגי בעל עוצמה פוליטית 

וחברתית, שמשנה את מדינת ישראל.
הקרנת הסרט “חמושות“ ומפגש עם הבמאית

איילת בכר. 

זהות חדשה לחוזרים בתשובה
הבמאי מרדכי ורדי עוקב אחרי ההתפכחות של חוזרים 
בתשובה. אלה בוחנים מחדש את דרכם מחוץ לחברה 

החרדית, מחפשים זהות חדשה ומקימים קהילות ומערכות 
חינוך משלהם.

הקרנת הסרט “אור חוזר“ ומפגש עם הבמאי
מרדכי ורדי.

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



״העולם מצחיק אז צוחקים״ -
בראי הקולנוע 

מרצה: אלון גור אריה, במאי, תסריטאי ומרצה על קומדיה.
בסדרת מפגשים ייחודית, סוחפת 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 באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
טאבו וקומדיה: האם יש משהו שאסור לצחוק עליו?

גזענות, סקס, שוביניזם והומור שחור, הם נושאים שנויים 
במחלוקת כשמדובר בבדיחות. אבל אפרים קישון, ארצ׳י 
באנקר, וודי אלן ואחרים, זכו למחיאות כפיים כשהביעו 

את דעתם. על  אומנות הפוליטיקלי קורקט, ומהפכות 
חברתיות שיוכרעו בעתיד בעזרת קומיקאים.

סרט לצפייה: “למה זה מגיע לי?“
מה הוא קופץ? אריק איינשטיין וחבורת לול

השילוב הנדיר בין מוסיקה להומור. הזמר והשחקן 
אריק איינשטיין, עם הסיפורים, השירים והמערכונים 

מהסרט “שבלול“, שיתופי הפעולה עם אורי זוהר וסרטי 
הפולחן “לול“, “מציצים“, “כבלים“ ואחרים.

סרט לצפייה: “כבלים“
הקומיקאים: הסוד לחיים מאושרים 

צ׳רלי צ׳פלין היה הראשון לדרוש סכום של מיליון דולר 
עבור סרטיו. מה גרם ליוצרים כמו ג׳רי לואיס ואבוט 

וקוסטלו להפוך את המשוואה ולתרום מיליוני דולרים 
מעושרם בחזרה לקהילה שהביאה אותם לפסגה?

סרט לצפייה: “נברסקה“
מוסיקה והומור: מוצרט בג׳ינס, הביטלס בחליפה

האם יצירה סימפונית יכולה להצחיק? כיצד מוסיקה 
מסבה לנו אושר? הרצאה מוסיקלית על תולדות ההומור 

המוסיקלי. שילוב צלילים שגורמים לנו לשנות את
מצב הרוח.

סרט לצפייה: “קווארטט“
הומור ומלחמה: חזית הקומדיה בזמן מלחמה

חבר של צ׳רלי צ׳פלין אמר לו פעם: “כמה אירוני 
שהפאשיסט הגדול בעולם והאיש המצחיק  

בעולם חולקים את אותו שפם“. כך נולד הסרט 

“הדיקטטור הגדול“. במפגש יוצא דופן נפגוש בקומדיות 
שנוצרו בזמן מלחמת העולם השנייה משני צידי המתרס.

סרט לצפייה: “שטח הפקר“
מצחיקנות: לחשוב כמו דני קיי

סיפורו מעורר ההשראה של דני קיי. בנוסף להיותו רקדן, 
פנטומימאי, זמר וקומיקאי, מינה את עצמו לשגריר יוניצף 
ופעל למען ילדים ברחבי העולם. היה גאה ביהדותו, ביקר 

בישראל וניצח על התזמורת הפילהרמונית, למרות שלא 
ידע לקרוא תווים.  

סרט לצפייה: “המפקח הכללי“
נוכלים ומרגלים: מאגאטה כריסטי לג׳יימס בונד

סרטי העוקץ ידועים בתפניות בעלילה, שמשאירות את 
הצופה מופתע. מסרט הנוכלים הראשון, דרך הרקול פוארו, 

“העוקץ“, ג׳יימס בונד ואחרים. רבים מהם מבוססים על 
הונאות אמיתיות. 

סרט לצפייה: “גולדפינגר“
סטנד אפ: אדם אחד על במה 

ג׳רי סיינפלד, שייקה אופיר וופי גולדברג ורובין ויליאמס, 
בנו מופע של אדם אחד ויצרו ממנו קריירה קולנועית 

מצחיקה עד דמעות, אך מלאה בתובנות על החיים. 
סרט לצפייה: “פאטץ׳ אדאמס“

זמן אשכול ראשון לציון

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,11.4.19 ,28.3.19 ,14.3.19 ,28.2.19

6.6.19 ,30.5.19 ,2.5.19 ,18.4.19
)מספר קורס: 45706(

מרצה:
 אלון

גור אריה
סדרה חדשה!74 | הומוראמנות



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 ארבעה 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

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: 
,5.4.19 ,8.3.19

14.6.19 ,17.5.19

)מספר קורס: 45708(

קבוצה 1:
הקורס יתקיים בימי שלישי החל 

מהשעה 19:00 ב“זמן אשכול“
בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים: 
,9.4.19 ,12.3.19
4.6.19 ,14.5.19

)מספר קורס: 45707(

אמנות

חדש!
 מועדון טרום בכורה
עם אפשרות בחירה

שתי קבוצות -
קורס בוקר וקורס ערב

לבחירתכם



זמן אשכול ראשון לציון

מועדי המפגשים:
,7.4.19 ,31.3.19 ,17.3.19 ,3.3.19
2.6.19 ,26.5.19 ,12.5.19 ,28.4.19

)מספר קורס: 45709(

מרצה:76 | תיאטרוןאמנות
ד״ר דן רונן

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

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״.

הצגות מופת בתיאטרון הישראלי
על מסך הקולנוע

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



זמן אשכול ראשון לציון

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,15.4.19 ,8.4.19 ,25.3.19 ,11.3.19

17.6.19 ,3.6.19 ,20.5.19 ,6.5.19
)מספר קורס: 45710(

עולם מתמזג ועולם מתפרק
מרצים: נדב אייל, עורך חדשות החוץ של ערוץ 10. מואב ורדי, עורך חדשות החוץ של כאן 11.

מסע מרתק אל התופעות הפוליטיות וההיסטוריות שמכתיבות את סדר היום העולמי.
בעוד העולם חווה גלובליזציה גוברת, הוא גם מתמודד עם מגמות גוברות של פיצול ופירוד. 

נוצר מתח אלים, מסוכן ומלא הזדמנויות. ניתן לראות זאת בניסיון הברקזיט, במלחמת 
האזרחים בסוריה ובהתרחשויות במזרח אסיה. 

נושאי ההרצאות:
טראמפ והעולם הישן-החדש

האם לנשיא האמריקני יש תכנית? מהי ה“לאומנות“ 
שטראמפ מדבר ומקדם לדבריו? ואיך זו, אם היא 

קיימת, מסכנת מוסדות קיימים?
מרצה: נדב אייל.

שקיעת הדמוקרטיות
שורה של נתונים והתפתחויות מרמזים לשקיעת המערב 
וערכים ליברליים. אנחנו חיים במציאות של סדר ליברלי 

שנבנה לאחר מלחמת העולם השנייה.
האם הדמוקרטיות מתפוררות אל מול מודלים כמו

סין או הונגריה?
מרצה: נדב אייל.

האם יתכן שגשוג ללא חירות?
עלייתה של סין לדרגה של מעצמה עולמית, ויחד איתה

המודל הסינגפורי, מוכיחים שגם מדינות שאינן 
דמוקרטיות כלל יכולות להצליח ולשגשג. האם יתכן 

שגשוג ללא חירות?
מרצה: נדב אייל.

הקרב שיכריע את גורל האנושות
האם מצב של פונדמנטליזם וטרור במציאות גלובלית 

יכול לאפשר למדינות מפותחות להמשיך
להתקיים? האם זה קרב שאפשר לנצח בו? 

מרצה: מואב ורדי.

בצל האיום הגרעיני
איכשהו, השיחה על השימוש בנשק גרעיני נדחקה לקרן 
זווית. המלחמה הקרה נגמרה ואיתה איומי ההשמדה. 

אך במציאות, האיום עודנו כאן, והשנה מתעמתות 
רוסיה וארה“ב על חידוש האמנות נגד פיתוח טילים 

בליסטיים שתכליתם הובלת נשק גרעיני. 
מרצה: מואב ורדי.

 מרצה:
מואב ורדי

77 | אקטואליה מדינה
וחברה

פיצוץ בילודה אל מול ירידה בילודה 
ברוב מדינות העולם המתועש אנו חוזים בצניחה דרסטית 
בילודה, אך בעולם המתפתח ובעיקר באפריקה- הילודה 

עדיין גבוהה מאוד. הילודה היא הנושא המכריע ביותר 
במבט הצופה אל פני העתיד בחברות האנושיות.

מרצה: נדב אייל.

עליית האינדיבידואליזם מול היעלמות הפרטיות 
מצד אחד, אנחנו מקדשים עולם של אינדיבידואליזם גובר. 

מצד שני, אנו בעצמנו מוותרים על הפרטיות, שהיא ערך 
יסודי בחיינו במאה השנים האחרונות. מה בין הטלפון 

הסלולארי שלנו ובין רצוננו בפרטיות?
מרצה: נדב אייל.

ישראל במציאות גלובלית סוערת
ישראל היא אחת המדינות שהרוויחו הכי הרבה מעולם

של גלובליזציה, אבל כעת העולם הזה נתון במשבר עמוק.
מה יהיו ההשלכות על ישראל?

מרצה: נדב אייל.

 מרצה:
נדב אייל



זמן אשכול ראשון לציון
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המזרח התיכון:
סיור מודרך בסוגיות עומק באזורנו

מרצה: ד“ר אסף רגב, אוני׳ בן גוריון, המכללה הלאומית לשוטרים ומכון גבעת חביבה.

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,16.4.19 ,2.4.19 ,19.3.19 ,12.3.19
18.6.19 ,28.5.19 ,21.5.19 ,30.4.19

)מספר קורס: 45711(

נושאי ההרצאות:
ארז הלבנון, או המדוכא עלי אדמות 

ארגון חיזבאללה מלווה את הטרור העולמי והאזורי 
מזה למעלה משלושים שנה. זהו ארגון הטרור השיעי 

העוצמתי ביותר. האם קיים הבדל בין טרור שיעי לסוני? 
לשם הבנת פעילותו של הארגון, נתמקד באישיותו 

המרתקת של העומד בראשו, חסן נסראללה.

מצרים: שחר של יום ישן?
מצרים של סיסי צועדת בצעדי ענק קדימה, אל העבר. 

מה בין תקוות למציאות? בין אסלאם לחילון?
ובין המזרח התיכון הערבי לאפריקה?

מן הצנרת אל הצמרת:
ארגון חמא“ס במציאות משתנה

בסוף שנת 1987 הקים השיח׳ אחמד יאסין את ארגון 
החמא“ס. מאז, הארגון הפך להיות נותן טון מרכזי 
בזירה הפלסטינית, כאשר מארגון פנאטי-דתי הפך 

לארגון טרור לומד ומותאם מציאות.

דא)עש( את האויב: הסוף, או שינוי כיוון?
אמרת היום טרור מוסלמי? אמרת דאע“ש. היכן וכיצד 
צמח ארגון זה? מה חלקו של המערב בכך? מה כל כך 

מייחד את פעילותו? ומה ניתן, ובהחלט ניתן, לעשות מולו?

גנרל הצללים:
קאסם סולמאני ומשמרות המהפכה האיראניים

לא נחטא לאמת אם נאמר שהגנרל סולמאני הוא האדם 
שמעניין את שירותי הביטחון הישראלי ברמה הגבוהה 
ביותר. במהלך ההרצאה נצעד בצעדיו של חאג׳ קאסם, 
ונבחן מה קורה בארגון הגג - משמרות המהפכה - כמו 
גם בארגון עליו מופקד סולמאני - יחידת אלקודס של 

משמרות המהפכה.

ממלכת קטאר הזעירה מרגיזה את סביבתה
ממלכת קטאר, מן המדינות הקטנות באזורנו, מנופפת 

זה מספר שנים בדגל עצמאותה, דגל הנתפש כסדין אדום 
בקרב הערביות האזורית. איך הפכה קטאר לגורם משפיע 
מן הבחינות השונות– תקשורת, כלכלה וגאו-אסטרטגיה?

מלוכה, ממלכה, והרבה מלאכה:
מה קורה בממלכת ירדן?

ירדן נתפשת כמדינה שקטה ויציבה, אך מתחת לפני 
השטח סוערות הרוחות. מהם עיקרי סדר היום במדינה? 
ומי היא דמות המפתח אשר תשפיע רבות על עתיד ירדן, 

ואף על זה של מדינת ישראל?

שלום ולא להתראות?
מהם תפיסת השלום וההסכמים באסלאם

מה אומרת דת האסלאם על הסכם שלום? על הסכם 
בכלל? כיצד מתיישרת הדעה הדתית עם אתגרי המדינות 

המוסלמיות בעת המודרנית, אם בכלל? מעבר להיבט 
הדתי-לאומי, נבחן במהלך ההרצאה מקצת מן ההסכמים 

וההבנות בינן לבין מדינת ישראל. 

מדינה
וחברה

אירועי האביב הערבי הביאו עימם שלוש מגמות מאפיינות: התפרקות מדינת הלאום הערבית, 
החלפתה, במידה, על ידי זרמים דתיים, והתעצמות הטרור הדתי-מוסלמי. מסע מרתק במבוך 

האזורי, תוך הפניית זרקור אל המגמות והמאפיינים העיקריים.

 מרצה:
אסף רגב



מרצה:
ד״ר רוביק 

רוזנטל

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,15.4.19 ,1.4.19 ,18.3.19 ,4.3.19
3.6.19 ,27.5.19 ,13.5.19 ,6.5.19

)מספר קורס: 45712(

זמן אשכול ראשון לציון

״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.

מדינה
וחברה



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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים: 
,29.4.19 ,1.4.19 ,18.3.19 ,11.3.19
17.6.19 ,3.6.19 ,27.5.19 ,13.5.19

)מספר קורס: 45713(

זמן אשכול ראשון לציון

מרצה:80 | חשיבה יצירתית
אביבה
חלפון

פיTוח החשיVה היציRתית-
הדרך להגיע רחוק

מרצה, אביבה חלפון: מפתחת שיטת כלי“ם, המקנה ידע כיצד להפיק יותר מעצמי 
באמצעות שימוש במפתחות “TVR“  לפיTוח חשיVה יציRתית.

רבים יגדירו יצירתיות כחשיבה מחוץ לקופסה. בקורס זה נייצר פתרונות מפתיעים ופורצי 
דרך דווקא באמצעות חשיבה בתוך הקופסה. נתוודע לתבניות חשיבה מסודרות, שאם רק 
נפעל בהתאם להן, נוכל לפרוץ קדימה, להצליח להתמודד טוב יותר בעתות משבר ואל מול 

אתגרים מורכבים, לממש חלומות ולהגיע רחוק.

נושאי ההרצאות:
“הטייס האוטומטי“

על קיבעונות חשיבה וכל מה שנאגר ב“בוידעם האנושי“ 
ומנהל אותנו במשך שנים. נתוודע לאוסף של פעולות 

ומחשבות שמגיעות אלינו מתוך שיגרה והרגל.
“תפוסים בדפוסים“ 

כיצד פורצים את מחסום החשיבה התבניתית?
כיצד מייצרים חידושים בשגרת היומיום? האם יצירתיות
היא תכונה מולדת או מיומנות נרכשת? מה ההבדל בין 

מקוריות ליצירתיות?
יצירתיות כגישה לחיים

אם החיים היו סוג של מבוך, כיצד הייתם מתנהלים על 
המסלול, מנסים מבפנים לצאת החוצה או הפוך, מבחוץ 

מנסים להיכנס פנימה? במפגש זה נלמד על משמעותה 
של החשיבה ההפוכה כגישה לחיים.

המקום שבו נגמר ההיגיון, שם מתחילה היצירתיות
האם היה עולה על דעתכם להפוך בעיה למורכבת עוד 

יותר ממה שהיא כבר עתה, על מנת לפתור אותה? 
ולהפך, האם ניתן להוריד ממנה את מה שנראה בעליל 

בלתי אפשרי, ועל ידי כך להגיע אל הפתרון המיוחל? 
במפגש זה נערוך היכרות ותרגול עם עקרונות החשיבה 

היצירתית.
יצירתיות לשם הרחבת האפשרויות

מידי יום אנחנו חיים את המציאות הגלויה לעין ומטבע 
הדברים, נוטים פחות להתייחס למה שמסתתר מתחת 

לפני השטח. במפגש זה נלמד לזהות את הפוטנציאל 
ברובד הסמוי של החיים, ועל ידי כך להגדיל את 

האפשרויות העומדות בפנינו. 

יצירתיות: הדרך לניהול קונפליקטים
האחד עקשן כמו פרד, השני חושב כמו זברה ורואה 

רק שחור ולבן והשלישי כמו דג רואה את הפיתיון ולא 
רואה את הרשת. ואתם? אומרים שמותר האדם מן 

הבהמה בחשיבה. במפגש זה נבחן את דפוסי הפעולה 
של בעלי החיים, כדרך מחשבה חדשנית ויצירתית עבורנו 

להתמודדות בעתות משבר ואל מול אתגרים מורכבים. 
היציאה מהקופסה

כיצד ניתן להפוך את החשיבה היצירתיות לדרך חיים 
בחינוך, בהורות, בעבודה, בזוגיות ובכלל? מפגש עם מצבים 

מאתגרים, דרך חשיפת סיפורים מתחומים שונים בהם 
שזורה החשיבה היצירתית ככלי שהוביל לפתרון.

מבחן היצירתיות המעשית
האם הישראלים נחשבים לאנשים יצירתיים? מה עומד 

מאחורי הכינוי “המוח יהודי“? במפגש זה ננסה להתחקות 
אחר היצירתיות הישראלית מאז קום המדינה ועד ימינו.

מדעי
החברה



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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,3.4.19 ,20.3.19 ,13.3.19 ,27.2.19

5.6.19 ,22.5.19 ,1.5.19 ,17.4.19
)מספר קורס: 45714(

זמן אשכול ראשון לציון

תרבות ופילוסופיה  במבט קולנועי
מרצה: אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה. מבקר ספרות בעיתון "הארץ" ויוצר דוקומנטרי.

סדרת הרצאות עמוקה ומרתקת, שתעסוק בתופעות תרבות ורעיונות פילוסופיים המעסיקים 
את כולנו בחיי היום יום. הצגת הנושאים תעשה תוך מפגש עם סרטים שמאחורי עלילותיהם 

הגלויות לעין מסתתרות אמירות, רעיונות פילוסופים ונקודות מבט מרתקות על החיים, המוות 
וכל מה שביניהם: הורות, נישואים, ילדות, אהבה, זקנה, אמונה ונושאים מרתקים נוספים. 

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

נושאי ההרצאות:
הורות וילדות במאה ה-21

איך הפכה האימהות המודרנית לפרויקט בלתי אפשרי? 
האם ילדים זה שמחה? האם יש מתכון לילדים 

מאושרים? והאם מישהו יודע מה זה “הורים טובים“?
סרט לצפייה: “מנצחים“

בשבחי הזקנה
מתי הפכה הזקנה לבושה שצריך להסתיר? האם העולם 

באמת שייך לצעירים? האם חיתולי מבוגרים הם סוף 
העולם? ולמה לאושר אין גיל?

סרט לצפייה: “המטפלת“
על דטרמיניזם ורצון חופשי 

האם בחירה חופשית היא אשליה? איך אפשר לצפות 
את בחירותינו במוח 6 שניות עוד לפני שקיבלנו 

החלטה? והאם הגעתם לקורס הזה מרצונכם החופשי?
סרט לצפייה: “דלתות מסתובבות“

כל האמת על שקרים
למה בעצם כולנו שקרנים, אבל מרגישים הכי ישרים 
בעולם? למה אנחנו משקרים לעוללנו שאסור לשקר, 
כשאנחנו משקרים גם להם כל הזמן? מי היה הרמאי 
הראשון בהיסטוריה? מה השקר הגדול בהיסטוריה? 
למה אנחנו מרמים גם את עצמנו? והאם עולם נטול 

שקרים היה שורד יותר מרגע?
סרט לצפייה: “המצאת השקר“

למה אנחנו מאמינים?
מי ברא את מי: אלוהים את האדם או אדם את 

אלוהים? למה אין אלוהים אחד לכולם? האם אלוהים 
בכלל דתי? כמה זמן תוכל החברה המערבית לשרוד 

בלי דת כלשהי? והאם יום אחד תהייה לנו אפליקציה 
שתחליף את אלוהים )לא משנה מאיזו דת(?

סרט לצפייה: “מונטי פייטון- בריאן כוכב עליון“

על מוסד הנישואים כסטארט-אפ אקסקלוסיבי
מתי התחלנו והפסקנו לקשור בין נישואים לסקס ואהבה? 

ועד מתי נמשיך להתחתן?
סרט לצפייה: “45 שנים“

כל מה שאנחנו יודעים על אהבה
מה יש בה באהבה שגורם לה להיות שיא המחלה, השיגעון 

והבלתי אפשרי, שמוציאים מן החיה האנושית את 
רגשותיה הכי נשגבים ושפלים? על הדרך שעשתה האהבה 

מיעקב אבינו דרך רומיאו ויוליה עד למעבדותיהם של 
מדעני העת החדשה. ולמה לא מתים היום מאהבה?

סרט לצפייה: “הרומן שלי עם אנני“

מהו האדם?
האם הנפש היא אכן המצאה של משוררים, כמו שמספרים 

לנו המדענים?
סרט לצפייה: “עדיין אליס“
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מרצה:
אירי ריקין



מסתורי הנפש - בראי הקולנוע
מרצה: ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, בעלת 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.

בחלקו השני של כל מפגש נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, העוסק בנושא 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“
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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:
,8.4.19 ,1.4.19 ,18.3.19 ,4.3.19

3.6.19 ,27.5.19 ,13.5.19 ,29.4.19
)מספר קורס: 45715( 

זמן אשכול ראשון לציון

מדעי
החברה

מרצה:
ענת זפרני



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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,16.4.19 ,2.4.19 ,19.3.19 ,5.3.19

11.6.19 ,28.5.19 ,14.5.19 ,30.4.19
)מספר קורס: 45716(

זמן אשכול ראשון לציון

אשנב לפסיכולוגיה
מרצה: ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, בעלת M.A בחינוך.

מסע מרתק ומאלף אל נפש האדם. מה הם הכוחות המניעים והפועלים להגשמה עצמית?
על מה אנו חולמים וכיצד מפענחים את המסתורין הקרוי “אישיות האדם“? מהו הפאזל 

המרכיב את חיינו? מה מסתתר מאחורי מבנה המוח והאישיות? ואיך הפסיכולוגיה מאפשרת 
את הבנת חוקיות נפש האדם ומסייעת לנו לחזות כיצד יתנהגו אנשים במצבים דומים?

נושאי ההרצאות:
כל סודות הפסיכולוגיה 

נפש האדם מרתקת את כולנו. במפגש זה תוצג 
התפתחות הפסיכולוגיה לאורך השנים: מהם הזרמים 

המרכזיים השולטים בה? באילו תחומים עוסקת 
הפסיכולוגיה? וכיצד היא מאפשרת לנו הצצה אל 

מאחורי הקלעים של אישיותנו?

מסתרי המוח האנושי  
משקלו של המוח השולט על ההתנהגות שלנו הוא 
קילוגרם וחצי בלבד! מפגש מרתק על מבנה המוח,

ועל הבדלים בין גברים לנשים. מהו כאב פסיכולוגי 
וכיצד פועלים משככי כאבים? מי מועד להתמכרות 
לסמים? מהן תרופות נוגדות דיכאון וחרדה? היכן 

ממוקם הזיכרון? למה משמשת ההיפנוזה?

היכרות עם אישיות האדם
מי אני? שאלה קיומית שעליה ננסה לענות באמצעות 

תורתם של פרויד ורוג׳רס מאסלו. היכרות עם 
הפסיכואנליזה, ההומניזם ומה שביניהם.

פסיכולוגיה חיובית בעת משברים 
מחויבות למשפחה או נאמנות לעצמך? מה באמת הופך 

אנשים למאושרים? ומה עושים כשהחיים הופכים 
לפחות צפויים ושתחושת השליטה נלקחת ממך?

איך אפשר לנווט את ספינת חייך חזרה לשליטתך?

סוד אמנות השכנוע
מה קורה לנו בנוכחות אחרים? באילו מקרים החברה 

משפיעה עלינו? כיצד נוצרות עמדות? וכיצד ניתן לשכנע 
אותנו בכל זאת לקנות קרם פנים יקר, למרות שהוא 

לא יעיל?!

מסע לאורך ציר החיים 
היכרות קרובה ומאלפת עם הפסיכולוגיה ההתפתחותית 
של המתבגר, המבוגר והזקן. מהם התהליכים אותם אנו 

צפויים לעבור לאורך מסלול חיינו?

איך להתמודד עם סודות במשפחה
מפגש מרתק עם מקרים מספת הפסיכולוג, המציגים את 

מורכבות היחסים בתוך המשפחה. על סודות שנושאים 
עימם אנשים והשפעתם על עיצוב האווירה המשפחתית 

ועל האנשים שאנו הופכים להיות בסופו של דבר. 

החלום בראי הפסיכולוגיה
מהו תפקידו ומשמעותו של החלום בחיי היום יום? כיצד 

ניתן לאבחן טיפוסי אישיות באמצעות סמלים החוזרים על 
עצמם בחלום?
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 מרצה:
ענת זפרני

 בכל הקורסים
 כרטיס מתנה

לסרט!
 לפי בחירתך,

לנרשמים
*הכרטיס תקף בבתי הקולנוע 

בסינמה סיטי בימים א׳-ה׳.



שינה וחלומות:
דרך המלך אל התת מודע

מרצה: פרופ׳ אבשלום אליצור, פיזיקאי ומרצה לפילוסופיה של המדע ולפסיכולוגיה.
אין תופעה בתחום הנפש שאינה קשורה בצורה זו או אחרת לחלום, ואין צד בבריאותנו הגופנית 
שאינו מושפע מאיכות השינה שלנו. קורס זה יעסוק בשני הפלאים הללו, הביולוגי והפסיכולוגי. 
נסקור את מחקרי השינה והחלום עד ימינו ונרחיב על חשיבותם לבריאות. נביא את מיטב הידע 

החדש והמפתיע על מה שקורה לנו בזמן השינה ונבין את ההשלכות של תופעות אלו על בריאותנו.

נושאי ההרצאות:
חוויית החלום

מה המיוחד בחוויית החלום לעומת החשיבה המציאותית?
מהו הקשר בין חלומות בהקיץ לחלומות לילה?

החלום, הלא-מודע ובריאות הנפש 
הגישה הפסיכואנליטית לחלום מפרויד ועד ימינו. 

מהם הלא-מודע ומנגנוני ההגנה? מהי דרכו של החלום 
אל הלא-מודע? ועד כמה החלום הוא מפתח לאופי 

ולאישיות?

הגישה הקוגניטיבית: חלום, זיכרון ויצירתיות 
מהו תפקידו של החלום בתהליכי הלמידה והזכירה? 

ומה הקשר בין חלימה ויצירתיות?

החלום במעבדות השינה
מהן התוצאות העדכניות ביותר של המחקרים במעבדות 

השינה על המתרחש בגופנו בזמן השינה והחלום?

המוח הער, הישן והחולם
מבוא להכרת המוח, ומה קורה בו בזמן השינה והחלום.  

מין, תוקפנות ופחד בחלום
החלום הוא שפה שניתן לפענח את מסריה כדי להכיר 

טוב יותר את עצמנו. ומה מסתתר מאחורי החלום 
החוזר והסיוט?  

החלום לב השינה 
מהו תפקידה המרכזי של שנת החלום בתהליכי 

ההתחדשות בשינה.

להתיידד עם החלום  
איך יכול כל אדם להבין את חלומותיו, להפיק מהם 

תועלת ולשפר את איכות השינה?  

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,14.4.19 ,31.3.19 ,17.3.19 ,3.3.19
2.6.19 ,19.5.19 ,12.5.19 ,28.4.19

)מספר קורס: 45717(

מדעי
החברה
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זמן אשכול ראשון לציון
 מרצה:

פרופ׳ אבשלום
אליצור

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



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.
נושאי ההרצאות:

ניו זילנד: אדם צבעוני פוגש אדם לבן  
המאורים חצו את האוקיינוס הפסיפי אל “ארץ הענן 

הלבן הארוך“, גן עדן זואולוגי ולא מיושב. האדם הלבן 
שינה את אופייה של היבשת. על ציד לווייתנים,

על מסורת מאורית ומעשה רמאות בריטי.
מרצה: איילת אידלברג.

סרט לצפייה: “ראש השבט“
סיציליה: אי השמש

טרינקריה קראו לה היוונים ואחר כך הרומאים ואחר 
כך כל הכובשים. באי המדהים יש מיזוג של תרבויות 

והוא גשר בין מזרח למערב.
מרצה: רמי סימסולו.

סרט לצפייה: “טרה פרמה“
מונגוליה: לשרוד בארץ הנוודים

מסע מצולם מימי האימפריה המונגולית של ג׳ינגיס חאן 
ועד ימינו: על טבע פראי, אקלים קיצוני ותרבות ייחודית 
המשלבת את הבודהיזם הלמאי עם השמאניזם העתיק. 

 מרצה: דני ינאי.
סרט לצפייה: “הזאב האחרון“

מאיראן לצרפת: הגירה ואתגריה
בשנת 1979 פרצה באיראן המהפכה, שהפכה את איראן 

לרפובליקה ִאסלאמית. כתוצאה מהמהפכה ברחו 
רבים למערב – חלקם הגיעו לצרפת ושם התמודדו עם 

תרבויות חדשות.  
מרצה: גליה פסח.

סרט לצפייה: “המשפחה הפרסית שלי“
בוליביה: תרבויות עבר ונופים עוצרי נשימה

בוליביה שוכנת במרומי רכס האנדים, וייחודה נובע 
גם מעוצמת הנופים וגם מאופייה של האוכלוסייה, 

שמשמרת סממנים של אורח חיים עתיק. לבסוף נצטרף 

ליוסי גינסברג למסע בטואיצ׳י.
מרצה: ד“ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: “ג׳ונגל“ )בחזרה מטואיצ׳י(
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“

הודו: “מאחורי הסארי“
צוהר לעולמן של מיליוני נשים בהודו, שחייהן מוכתבים על 
ידי מסורת דכאנית. נחשף לאופן שבו נתפסת אישה בהודו 

בשלבי חייה השונים, ונלמד על הקשר בין רצח תינוקות 
ונשים לבין מנהג הנדוניה הנפוץ.

 מרצה: מורן קושניר.
סרט לצפייה: “מים“

 בריטניה: נשים והעידן הוויקטוריאני
נתחקה אחרי מאפייני חיי החברה הבריטים והאירופים, 
כמבוא לקומדיה רומנטית אודות השתלשלות האירועים 

שהובילו להמצאת הוויברטור, בעיצומו של העידן 
הוויקטוריאני.

 מרצה: ד“ר גוסטב מייסלס.
סרט לצפייה: “היסטריה“
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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:
,16.4.19 ,2.4.19 ,19.3.19 ,5.3.19

18.6.19 ,28.5.19 ,14.5.19 ,30.4.19
)מספר קורס: 45718(

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:
,11.4.19 ,28.3.19 ,14.3.19 ,7.3.19
6.6.19 ,30.5.19 ,16.5.19 ,18.4.19

)מספר קורס: 45719(

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:
מפגש עם פראים באיי שלמה 

טניה רמניק, יצאה למסע הפלגה ייחודי בין איי מלנזיה. 
סיפור מסעה המרתק הינו חלון הצצה נדיר אל שבטי 

האזור, שמתהדרים במסורת עשירה ומנהגים “פראיים“. 
מה פשרה של ערמת גולגלות הנמצאת בסמוך לכפר 

באיי שלמה? איזו מנחה יש להעניק לאב המשפחה
באיי פפואה כדי להבטיח את ידה של בתו? 

ארגון הומניטרי ישראלי באפריקה 
סיפור מסע מרתק ומרגש של אירית רבינוביץ׳-למדן, 

צעירה ישראלית, שהפכה חלומות למציאות בלתי 
נתפסת. אירית הקימה ארגון הומניטרי ישראלי יהודי 
בינלאומי, אשר פעל 10 שנים בכפר דייגים במלאווי. 

מסע עם רועי איילים
דרור גרטי הצטרף אל קבוצת נוודים, המתמודדים עם 

טמפרטורות של 50 מעלות מתחת לאפס, ישנים באוהלי 
צ׳ום, חוטבים עצים להסקה, מייבשים עורות ותופרים 

לעצמם את הבגדים. 
מסע אל בטן האדמה

רוית נאור יצאה עם משלחת ישראלית ראשונה למסע 
עוצר נשימה אל בטן האדמה. לאחר חצייה של ג׳ונגלים, 
נהרות וכפרים נידחים, היא הגיעה לפתחה של המערה 

הגדולה ביותר בעולם.
מסתורי הלגונות הכחולות 

נועם בן משה מגלה את הארכיפלג הספרדי, הנמצא 
מול מרוקו באוקיאנוס האטלנטי. הוא מגלה מדבריות 

צבעוניים לצד יערות גשם, הרי געש מעשנים מעל ללגונות 
כחולות ומסורת של שודדי ים ותרבות ילידית נכחדת.

הרפתקה באנטארקטיקה  
סיפורם המופלא של 28 ניצולים, המנסים לשרוד את 

אנטארקטיקה, לאחר שספינתם התרסקה וטבעה.
עידן צ׳רני הוביל משלחת כדי לשחזר את המסע האגדי 
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 בכל הקורסים
 כרטיס מתנה

לסרט!
 לפי בחירתך,

לנרשמים
*הכרטיס תקף בבתי הקולנוע 

בסינמה סיטי בימים א׳-ה׳.

של שקלטון לקוטב הדרומי וזכה לרגעי הצצה נדירים 
לנופי בראשית, ששקלטון כה חפץ אך כשל להכניע. 

מסע בעקבות המנטה ריי
יותם בר צולל למצולות בעקבות המנטה ריי - מהדגים 

הגדולים בים, הנמצאים בסכנת הכחדה. יצורים עצומים 
בגודלם הנראים כחלליות המשייטות במצולות, אינן 

מזיקות לאיש, אך אוכלוסייתן הולכת ומצטמצמת.
הפרדוקס הפרסי  

רשמים אישיים ממסעו הייחודי והמרתק של נפתלי הילגר 
לאורכה ולרוחבה של פרס העתיקה ואיראן העכשווית, 
בניסיון להבין את הפרדוקס האיראני: כיצד דמוקרטיה 

משתלבת עם מהפכה אסלאמית? למה הרוב החילוני 
מתנגד אך מהסס למרוד נגד המשטר השמרני? ועד כמה 

אנחנו באמת מעסיקים את האיראנים?

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:
,29.4.19 ,15.4.19 ,25.3.19 ,11.3.19

17.6.19 ,3.6.19 ,20.5.19 ,6.5.19
)מספר קורס: 45720(

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:
אירופה: על אומנות ועל שיגעון

מלחמת העולם הראשונה השאירה צלקות קשות 
בתודעה הקולקטיבית של כולם וכמובן בתודעתם של 

האומנים: אומנות חדשה קמה, אומנות הסירוב לישר קו 
עם המציאות הרציונלית.

מרצה: ד“ר גוסטב מייסלס.
סרט לצפייה: “סראפין– סיפורה של ציירת“

פריז: הסיפור שאינו נגמר 
מסע אל סמטאות פריז, בעקבות היורשים של אדית 

פיאף, שרל אזנבור וג׳ורג מוסטקי. אל הגנים, הגשרים 
שמעל הסן, לפאסז׳ים שנולדו בעיר, לסיפורי אהבה 

ולנוף האנושי הייחודי.
מרצה: יואל שתרוג.

סרט לצפייה: “דירה בפריז“
צרפת: הקסם של פרובנס

האור והיופי של פרובנס משכו אנגלים רבים מאנגליה 
הגשומה אל הנופים הירוקים, שאפילו צרצורן של 

הציקאדות משתלב בהרמוניות יפה בקצב החיים של 
פרובנס.

מרצה: רמי סימסולו.
סרט לצפייה: “שנה מופלאה“

מדינות ערב: צעירים ומשבר זהות 
שלטונות סעודיה שולחים אלפי צעירים לאוניברסיטאות 

באירופה ובארצות הברית, שם הם נחשפים למנעמי 
המערב, אך הלחץ מבית לשמר את המסורת והדת, 

עומד אל מול הפיתוי שבחיים הליברליים והמתירניים.
מרצה: ד“ר מיכל יערי.

סרט לצפייה: “לא פה לא שם“
אירלנד: הנמר הקלטי

הכנסייה הקתולית שלטה בכל תחומי החיים האירים 
מאות שנים ואירלנד הפכה למעוז קתולי אדוק ומחמיר. 

משנות ה-60 אירלנד נחשפת להשפעות זרות, הופכת 
להיות משכילה יותר, משגשגת וקוסמופוליטית.

מרצה: גליה פסח.
סרט לצפייה: “המועדון של ג׳ימי“

בעקבות הזהב: מסע חוצה גבולות וזמן 
במהלך ההיסטוריה רבים כושפו על ידי הזהב, שנתפס 

בתרבויות רבות לא רק כמקור של עושר אלא גם כחומר 
אלוהי ומקודש. ננסה להתחקות אחר משמעותו של הזהב 

בתרבויות השונות.
מרצה: ד“ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: “מכורים לזהב“
קובה: רוחות של שינוי

תולדותיה של המדינה הקאריבית הצבעונית והמרתקת, 
העומדת בפני שינוי ואולי יציאה מקיפאון של למעלה 

מיובל. וגם- מבט מרתק ומשעשע אל תולדות המיניות 
האנושית.

מרצה: דני ינאי.
סרט לצפייה: “ויוה“

הודו: מהאותנטי עד הגרוטסקי
רוחניות היא חלק בלתי נפרד מהודו מזה אלפי שנים. 
בעשורים האחרונים הודו מושכת אליה רבים מאנשי 

המערב, המבקשים למצוא בה מזור לבעיותיהם.
נצא למסע בעולם המרתק של הרוחניות ההודית.

מרצה: מורן קושניר.
סרט לצפייה: “הוא + היא“
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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:
,17.4.19 ,3.4.19 ,20.3.19 ,6.3.19
5.6.19 ,29.5.19 ,15.5.19 ,1.5.19

)מספר קורס: 45721(

מנהיגים ששינו את פני ההיסטוריה
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס, היסטוריון.

מפגש מרתק עם דמויות פוליטיות מרכזיות שהנהיגו עמים ואומות ונשמרו בזיכרון הקולקטיבי 
של החברה האנושית. האם המנהיגים הם שעושים היסטוריה, או שההיסטוריה יוצרת את 

המנהיגים? והשאלה שמעיקה עלינו יותר ויותר היא- לאן נעלמו המנהיגים היום?

נושאי ההרצאות:
אברהם לינקולן: מבשר הדרך לדמוקרטיה המערבית 

נשיא ארה“ב ה-16, שהוביל לניצחון במלחמת האזרחים 
האמריקאית, תרם לסיום עידן העבדות באמריקה 

ומנע את פירוק ה“איחוד“ של הדרום והצפון. כשליט, 
הנהיג “דרך רפובליקנית של שלטון“ במדיניות של פיוס. 

רציחתו הפכה אותו לסמל לאומי. 
ולדימיר לנין:

האידיאולוג של “הדיקטטורה של הפרולטריון“
מהפכן “מקצועי“ אבל גם מנהיג פוליטי פרגמאטי, 

שהוביל את המהפכה הבולשביקית ברוסיה. בעזרתו 
של טרוצקי וקבוצת “בולשביקים“ נאמנים, שינה את 

השלטון ברוסיה והקים משטר חד-מפלגתי רודני, ששרד 
עד לשלהי המאה ה-20. 

וינסטון צ׳רצ׳יל: אביר המלחמות 
איש לא היה יכול לנבא בעת צעירותו הפרועה של 

וינסטון צ׳רצ׳יל, כי ההחלטות הגורליות שיקבל 
בעימותים פוליטיים ובניהול מלחמות, ישאירו חותם 

בל יימחה על המאה ה-20 ועד ימינו. כאשר נקרא לדגל, 
הנהיג את ארצו ואת המערב כולו, תוך גילויי מנהיגות, 

שהפכו אותו לאגדה.
בניטו מוסוליני ושארל דה גול:

שניהם ביחד וכל אחד לחוד 
מוסוליני התחיל כסוציאליסט וסיים כפאשיסט.

הוא טעה כשבמשחק הפוליטי התחבר להיטלר ולא 
לצ׳רצ׳יל במלחמה נגד הקומוניזם הסובייטי. להבדיל 

ממוסוליני, דה-גול התחבר לכוחות המנצחים וכך קנה 
לעצמו מעמד של “מופת לאומי צרפתי“.

מאו-צה-טונג: מנהיג “מהפכת התרבות“ בסין 
הוא היה המנהיג הבלתי מעורער של התנועה 

הקומוניסטית בסין. כפוליטיקאי הקים את מדינת סין 

הקומוניסטית והנהיג אותה בדרכו המיוחדת.
הוא ניסה ליצור חברה “חדשה“ ברמיסת ערכי החברה 

הסינית המסורתית, והצליח להפוך את סין למעצמה 
תעשייתית. 

נשות הברזל של המאה ה-20: הדרך “הנשית“ לשלטון
רק שלוש נשים שעמדו בראש מדינות והנהיגו אותן 
להישגים לא מבוטלים, זכו בכינוי “נשות הברזל של

המאה ה-20“: גולדה מאיר, מרגרט טאצ׳ר ואינדירה גאנדי. 
סיפורן המופלא קידם את הכוח הנשי בעולם כולו.

שושלת “קים“ של צפון קוריאה: האב, הבן והנכד 
כך נולדה שושלת הרודנים הקומוניסטית הקיצונית 

של צפון קוריאה: “החבר המכובד קים ג׳ונג און הוא 
המנהיג העליון של מפלגתנו, צבאנו ומדינתנו, שירש את 

האידיאולוגיה, המנהיגות, האישיות, המעלות והאומץ של 
החבר הדגול קים ג׳ונג איל“.

ולדימיר פוטין: בונה האימפריה הרוסית השלישית
החידה הפוליטית של העולם כיום. נשיא בפועל של 

הפדרציה הרוסית מאז 1999. הוא הצליח להביא למדינה 
סדר, לאחר תקופה של שפל כלכלי וחוסר יציבות שלטונית 

בעקבות קריסת ברית המועצות. בתמרונים פוליטיים 
מתוחכמים קנה לעצמו מעמד של מנהיג יחיד במינו.

88 | היסטוריה מדעי
הרוח

מרצה: 
ד״ר גוסטב 

מייסלס



זמן אשכול ראשון לציון

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,14.4.19 ,7.4.19 ,24.3.19 ,10.3.19
2.6.19 ,26.5.19 ,12.5.19 ,28.4.19

)מספר קורס: 45722(

89 | יהדות

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.

מדעי
הרוח

מרצה: 
משה שרון

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



זמן אשכול ראשון לציון

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

בסינמה סיטי בראשון לציון. 

מועדי המפגשים:
,16.4.19 ,2.4.19 ,26.3.19 ,5.3.19
4.6.19 ,21.5.19 ,14.5.19 ,7.5.19

)מספר קורס: 45723(

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 והמדיינית. 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 העתידים לבוא?

90 | תנ״ך מדעי
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מרצה: 
יוסי נינוה



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:
,3.4.19 ,27.3.19 ,13.3.19 ,6.3.19

12.6.19 ,29.5.19 ,15.5.19 ,17.4.19
)מספר קורס: 45724(

נושאי ההרצאות:
 ביופיליה: החיבור בין האדם לטבע

למה שהייה בחיק הטבע משפרת את מצב רוחנו ואת 
התפקוד המנטלי שלנו? איך הסביבה הטבעית משפרת 
יכולות קשב, ויסות רגשי והפחתת לחץ, ואפילו תורמת 

להרכב בריא יותר של חיידקי המעיים.
מרצה: ד“ר נועה אלבלדה, המרכז הבינתחומי הרצליה. 

טרוריזם: אלימות במוח האנושי
כיצד נטיות אלימות נרקמות במוח האנושי? האם נטיות 
אלו מולדות? כיצד אופי הסביבה משפיע על היווצרותן? 

האם כל טרוריסט נולד עם נטיות אלימות? 
מרצה : ד“ר קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח.

לראות אור: מבט מוחי על  ראייה
מערכת הראייה 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 הראייה נפגעים? 

מרצה: ד“ר רביד דורון.

אופטוגנטיקה: העתיד כבר כאן?
שליטה בנוירונים במוח הייתה חלומם של חוקרי המוח. 

היכולת לגרום לנוירון ספציפי או קבוצה מסוימת 
של נוירונים לפעול לפי פקודה, מאפשרת לנו לשלוט 

בהתנהגות, ברצונות ואפילו ברגשות של כל בעל חיים.
מרצה: ניסים פרץ, אוניברסיטת ת“א.

גנטיקה: מחלות הפוגעות בתפקוד המוח
היכרות מרתקת עם מחלות גנטיות הפוגעות בתפקוד 

המוח, וכן מחלות הגורמות לניוון שרירים.
מהן האפשרויות הקיימות היום לתרפיה גנטית ולמניעת 

המחלה בצאצאים? 
מרצה: ד“ר רעות מטר, מנהלת מעבדה לאבחון

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

פעילות גופנית: קוגניציה ומוח
איזה שינויים מוחיים קורים כתוצאה מפעילות גופנית? 

האם פעילות גופנית יכולה לגרום לשיפור ביכולות 
הקוגניטיביות? האם תרגול קוגניטיבי יעיל יותר או פחות 

מפעילות גופנית? ומה ההשפעה המשולבת שלהם?
מרצה: ד“ר ענת לן, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, 

האוניברסיטה הפתוחה.

נוירו-אסתטיקה – “מרכז היופי“ במוח האנושי
חוויות אומנותיות כצפייה בסרט, האזנה למוזיקה וכדומה, 

מלוות בהפעלה נרחבת של אזורים שונים במוח.
מהם אותם אזורים? מה מייחד אותם וכיצד הם פועלים? 

מדוע אנחנו נהנים ממוזיקה עצובה? ואיך מופעל המוח 
בסצנה מותחת בסרט?  

מרצה: עמית עברון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה,
האוניברסיטה הפתוחה.

ריח של אהבה: מה תפקידו של חוש הריח
לבני האדם יש חוש ריח מצוין המשפיע על כל תחומי 

החיים. נבחן כיצד המוח האנושי קולט ומעבד ריח ונסקור 
השפעות לא-מודעות של ריחות על חיינו. נתמקד בחיפוש 

אחר הפרומונים האנושיים- מסרי ריח כימיים המשפיעים 
על מצב רוחנו, התנהגותנו וגם קובעים למי נימשך.

מרצה: עופר פרל, מכון ויצמן. 

מרכז 
 הסדרה:

ד״ר רביד 
דורון

סדרה חדשה! 91 | חקר המוח מדע

מסע מופלא ומרתק אל האיבר המעניין ביותר- המוח האנושי. שמונה מרצים מובילים 
בתחומם יקחו אותנו אל חזית המדע בחקר המוח ויחשפו בפנינו מהן שיטות המחקר החדשות 

ביותר בהן משתמשים כדי לפצח את סוד המוח האנושי.

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

האקדמית ת״א יפו והמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.



זמן אשכול ראשון לציון

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי ראשון
בין השעות 10:30-12:00 “בזמן אשכול“ 

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים: 
,14.4.19 ,31.3.19 ,17.3.19 ,10.3.19

2.6.19 ,26.5.19 ,12.5.19 ,5.5.19

)מספר קורס: 45725( 

סדרה חדשה! מדע

נפלאות הצופן הגנטי
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?
הקורס אינו מצריך ידע מוקדם בנושא.

נושאי ההרצאות:
                                                                               DNA -שימושים אפשריים ב

בעשור האחרון חלה התפתחות טכנולוגית, המאפשרת 
לנו לדעת יותר על DNA ולנצל ידע זה על מנת לשפר 

את אורח החיים שלנו, את הצמחים שאנו אוכלים 
ואת תפוקת בעלי החיים שמהם אנחנו ניזונים. מחלות 
מובנות יותר ותרופות חדשות מסייעות לרפא מחלות 

קשות וסופניות. 

האם מוטציות יכולות לעזור לנו?  )שני מפגשים(
החומר התורשתי שלנו )DNA( מורכב מרצף של חומצות 
גרעין )אותיות(. לכולנו 3 מיליארד אותיות שכאלה, אבל 

אנחנו לא זהים ברצף. חלק מהשינויים ברצף, יובילו 
במצבים מסוימים למחלה ובמצבים אחרים לעמידות 
כנגד מחלות. שינויים אלה הם תורשתיים. נכיר חלק 
מהשינויים והיתרון האבולוציוני שהם הקנו לנו. וגם 

נבחן כיצד ההיסטוריה השאירה חותם ב- DNA שלנו. 

האם הגנים שלנו משפיעים על מחלות הפוגעות במוח?
יש מחלות ידועות יותר ופחות, אשר פוגעות בפעילות 
המוח. כיצד המחלה פוגעת במוח ומה הבסיס הגנטי 

שלה?

ביואינפורמטיק: מאגרי מידע ביולוגיים
תחום חדש בגנטיקה הוא הביואינפורמטיקה. מהו מאגר 
מידע ואיזה סוגים של מאגרי מידע קיימים? האם מאגרי 

מידע משרתים אותנו בפענוח של מצבים מורכבים? 
כיצד מנהלים כמות עצומה של מידע? מה היתרונות 

והחסרונות של ניהול מידע רב? וכיצד התקדמה 
הגנטיקה מאז שנכנסה הביואינפורמטיקה לתהליך 

הפענוח? 

תיבת פנדורה: אאוגנטיקה
מפגש מרתק עם הצד האפל של הגנטיקה. איך נעשה 

שימוש לרעה בגנטיקה וניסיונות ל“טוהר“ הגזע? מה קורה 
בעולם וכיצד נדאג שההיסטוריה לא תחזור על עצמה?

מחשבות והקשר שלהן לזקנה
האם יש השפעה לחשיבה פסימית/אופטימית על מהירות 
ההזדקנות שלנו? האם מדיטציה משפיעה על המוח שלנו? 

האם זקנה קשורה לחומר התורשתי? האם ניתן בעזרת 
מחשבה להאט את קצב הזקנה? האם קיים “מעיין 

הנעורים“? ומי רוצה לחיות לנצח?

סודותיה של האפיגנטיקה
מה פירושו של המושג אפיגנטיקה וכיצד התחום משפיע 

עלינו בחיי היומיום? האם הוא משפיע על חולי? האם הוא 
מחפה על פגמים בחומר התורשתי? מפגש מרתק עם הצעד 

הבא אחרי הגנטיקה.

 מרצה:
ד״ר רעות 

מטר
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לטעום מכל הטוב שבעולם
“זמן אשכול“ מזמין אתכם לקחת חלק במופעים חווייתיים אותנטיים מרהיבים, המעלים בסיפור, במוסיקה ובמחול, 

את התרבויות הקסומות של מדינות שונות בעולם. 
כל אירוע כולל ארוחה, בה יוגשו מבחר מאכלים התואמים את נושא הערב.

קולומביה – בין עדינות לאלימות
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 וגיטרה. 

עידן שיר - בס.
תום  זילברשטיין - קלידים. 

איתי משורר - תופי קונגס. 
מרסלו זובר - חלילי פאן, חליל צד, כלי הקשה ושירה.

הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים
של המטבח הקולומביאני.

רוסיה – 50 גוונים של אופל
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.

האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום שני ה- 8.4.19 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בראשון לציון.

)מספר אירוע: 45730(

האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום שני ה- 20.5.19 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בראשון לציון.

)מספר אירוע: 45731(
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שישי בכיף

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 5.4.19
בין השעות 10:00-12:15 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר אירוע: 45732(

אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו לפתוח את הראש לתובנות חדשות.
נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.

ולמנה העיקרית - מפגש מרתק, עם ד״ר רפי קישון, בנו הבכור של אפרים קישון בבוקר חד פעמי, 
מצחיק, מרגש ומעניין, על חייו ועל יצירתו של אפרים קישון – גדול יוצרי ההומור בישראל, המסופר 

בהומור קישוני אינטליגנטי.

אפרים קישון - ההומור, הבידור, החיים והסרטים
המופע של ד״ר רפי קישון

בוקר  של הומור קישוני מצחיק במיוחד, מרגש ומעניין, על חייו ועל יצירתו של אפרים קישון,
גדול יוצרי ההומור בישראל- מסופר בהומור קישוני אינטליגנטי על ידי בנו הבכור- ד״ר רפי קישון, 

בשילוב קטעים נהדרים ומצחיקים מסרטיו הידועים.
ההופעה של ד״ר רפי קישון, שמתגלה כסטנדאפיסט מוכשר, המפליא לספר את קורות חייו המרתקים 

של אביו, זכתה לשבחים בכל רחבי הארץ וגם בניו-יורק, מינכן ווינה.
מדברי הביקורת:

״הקהל לא מפסיק לצחוק ולהתרגש, וקטעי הסרטים הנפלאים
של קישון מביאים אותו לשיא של בידור והנאה״

״זו הייתה שעה וחצי שעברה כמו חמש דקות. מרתק!״ 
״מבריק, מדהים, לכו לראות, כשתצאו תגידו וואוו״

״מעניין, זורם, אינטליגנטי, מרגש, מצחיק ומהנה״

״הקהל לא מפסיק לצחוק ולהתרגש, וקטעי הסרטים הנפלאים
של קישון מביאים אותו לשיא של בידור והנאה״

מרצה:
ד״ר רפי 

קישון



זמן אשכול ראשון לציון

95 | אירועים מיוחדים בזמן אשכול

שישי בכיף

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 24.5.19
בין השעות 10:00-12:15 ב“זמן אשכול“ 

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר אירוע: 45733(

אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו לפתוח את הראש לתובנות חדשות.
נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.

ולמנה העיקרית - מפגש מרתק, בו נשמע, נלמד ונבין מה צופן לנו העתיד.

חוויה חד פעמית, עם פרופ׳ דוד פסיג, אחד המרצים הטובים בארץ והמומחה מס. 1 בארץ
בתחומו- חקר העתיד.

פרופ׳ דוד פסיג, הוא חוקר עתידים המתמחה בחיזוי טכנולוגי, חברתי וחינוכי. הוא מחזיק בתואר שלישי 
בחקר העתיד מאוניברסיטת מינסוטה ומחברם של רבי מכר בהוצאת ידיעות ספרים: ״צופן העתיד״,

״2048״ ו״פורקוגניטו- המוח העתידי״, שזכו בפרס ספר הזהב. הוא מכהן באוני׳ בר אילן כראש המגמה 
לטכנולוגיות תקשורת וכראש המעבדה למציאות מדומה. פרופ׳ פסיג מכהן כחבר במועצה הלאומית 
למחקר ופיתוח, עומד בראש מכוני מחקר שונים ועוסק בהטמעת שיטות חשיבה מעותדות בארגונים.

צופן העתיד – מגמות על בישראל ובעולם
ערב תחילת המאה ה-21, היו רבים אשר טענו בלהט כי המין האנושי הולך בצעדי ענק אל עבר אסון 

כלל עולמי. אבל, נתונים המתקבלים עם תחילת שנות האלפיים, מעידים על כך כי יהיה זה יותר מסביר 
לחשוב כי המאה ה-21 תתאפיין בעיקר בצמיחה, שגשוג ופריחה. מידע זה יוצר אווירה אופטימית הולכת 

ומתגברת בחוגי העתידנים ברחבי העולם. ההרצאה דנה במגמות הגלובליות ומנסה לאפיין מספר כיווני 
פעולה סבירים בתחומי הכלכלה הגלובלית, החברה והטכנולוגיות אשר ישפיעו באופן משמעותי על חיי 
האדם במאה ה-21. בהרצאה יושם דגש על המגמות העולמיות ומקומה של מדינת ישראל במגמות אלו.

״הרצאה מרתקת שאסור להחמיץ״

״הרצאה מרתקת שאסור להחמיץ״

 מרצה:
 פרופ׳ דוד

פסיג
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האירוע יתקיים ביום שישי ה- 10.5.19
בין השעות 10:00-12:15 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר אירוע: 45734(

שישי בכיף

מרצה:
 ד״ר קרן
אור-חן

אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו לגלות את הסודות באמצעותם ניתן לקבל את 
החלטות הטובות והנכונות בחיים - החלטות שיהפכו אותנו למאושרים יותר ושישפרו את איכות חיינו.

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית – מפגש מרתק עם המומחית מספר אחת בישראל ללימוד מעשי של קבלת החלטות.

קבלת החלטות בצמתים בחיים
עם ד״ר קרן אור-חן

כולנו הגענו במהלך חיינו לצמתים בהם היינו צריכים לקבל החלטות, לפעמים החלטות גדולות 
ומשמעותיות לעתידנו, ולפעמים החלטות משמעותיות פחות הנוגעות לחיי היום-יום.

היכולת לקבל החלטות נכונות יכולה לקדם אותנו בכל תחומי חיינו, בעוד שקבלת החלטות טובות פחות 
יכולה אפילו לפגוע בנו.

בהרצאה חווייתית במיוחד, המטובלת בדוגמאות רבות מהחיים, תציג בפנינו ד“ר קרן אור-חן
מהו המודל הרציונאלי והאם הוא המודל המועדף בקבלת ההחלטות. 

נקבל כלים יישומיים ונלמד איך לקבל החלטות טובות באמת! נבין איך להיות פחות מנוהלים ע“י חרדות 
ואיך לקבל החלטות שיהפכו אותנו למאושרים יותר ושישפרו את איכות חיינו.

נעסוק בשילוב בין קבלת החלטות לאושר בכל תחומי החיים: זוגיות, גידול ילדים )בכל גיל(, קריירה 
ומשפחה, יחסים בינאישיים ורגישות וקונפליקטים במשפחה.

“הרצאת חובה לכל אחד ואחת בכל גיל“

״הרצאה מרתקת שאסור להחמיץ״
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שישי ישראלי

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 14.6.19
בין השעות 10:00-12:15 ב“זמן אשכול“ 

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר אירוע: 45735(

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

ולמנה העיקרית – בוקר חוויתי ומרגש במיוחד, שיפגיש אותנו עם שיריה של המשוררת, הפזמונאית, 
הסופרת והמתרגמת תרצה אתר, שכולנו אוהבים ועם סיפורה הנוגע ללב.

מופע מחווה לשיריה של תרצה אתר
בוקר קסום וייחודי. במלאת 41 שנים למותה, תהיה לכולנו ההזדמנות להיזכר בכל שיריה המרגשים 

של המשוררת, הפזמונאית, הסופרת והמתרגמת תרצה אתר. 
שר ניב, רות דנון, מירב הלינגר, רוני וגנר ורותם פרימר יגישו בוקר מוזיקלי 
תרצה  של  המולחנים  בשיריה  מחודשים  חיים  המפיח  ומגוון,  מקורי  נשי, 
להוות  וממשיך  היום  גם  ונוגע  שמהדהד  ונשי  אישי  קול  המביעה  אתר, 
השראה ליוצרים רבים, גם ללא קשר לסיפור חייה המסקרן. לפני כ-41 שנים, 
בספטמבר 1977, נפלה המשוררת מחלון ביתה; נסיבות מותה נותרו תעלומה. 
המופע זוכה לתגובות נלהבות מול אולמות מלאים ובמות נבחרות ברחבי הארץ.

רות דנון - שירה, קלידים, חליל צד.
שר ניב - שירה, גיטרות.

מירב הלינגר - שירה, פסנתר.
רוני וגנר - שירה, כלי הקשה.

רותם פרימר - שירה, גיטרה בס.

“חמש יוצרות מוסיקאליות מוכשרות, שמביאות את שיריה של 
תרצה אתר בעיבודים מלהיבים וייחודיים“

“מרגש עד דמעות. מומלץ בחום“
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תל אביב-יפו מזווית שלא הכרתם
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:
לו הייתי רוטשילד: אחוזת-בית ושדרות רוטשילד

מפגש נוסטלגי עם השדרה הראשית של ארץ 
ישראל, שדרה שהוקמה כשאנז-אליזה של העיר 

העברית הראשונה וטומנת בחובה את סיפורם של 
חולמים, משוררים, לוחמים ומצביאים ששינו את 

פני ההיסטוריה. מהיכל העצמאות וביתו של דיזנגוף, 
נצא לבתי החלומות והעיר הלבנה המהוללת. סיור 

שמקפל בתוכו את סיפורה של המדינה, כמו גם של 
תל אביב העכשווית, הצעירה והתוססת. של בתי 

הקפה, גורדי השחקים היוקרתיים ומרכז התרבות 
הארץ ישראלי.

נקודת מפגש: רוטשילד 1 ליד הפסיפס.
חנייה מומלצת: חניון רוטשילד )הרצל רוטשילד(

או חניון השחר )פינת מונטיפיורי/יעבץ(
או חניון אחד העם )פינת תחכמוני(.

האתרים המוסיקליים של יפו 
סיור מוסיקאלי-היסטורי בעקבות השירים 

שמהווים חלק בלתי נפרד מההווי של יפו. מאום 
כולתום, לסיפורו של הכוכב היווני אריס סאן ועד 
מחזות הזמר המפוארים של גיורא גודיק, החמאם 

והפלמ“ח של חיים חפר ודן בן אמוץ. נמשיך אל 
המועדונים הציוריים של יפו, השטח הגדול וכל 

זה בשילוב של שירים שונים המתארים את הלכי 
התקופות השונות. 

נקודת מפגש: שדרות ירושלים 31.
חניה מומלצת: חניון אצטדיון בלומפילד או 

ברחובות הסמוכים.

ישן מול חדש: פלורנטין והמושבה האמריקאית
סיור נוסטלגי באחת השכונות הססגוניות והוותיקות 

של תל אביב. זהו מפגש של ישן וחדש, של שכונה 
שהתנמנמה לה ומתעוררת לחיים חדשים. מסגריות 

ונגריות יחד עם ברים, בתי קפה שוקקים וסצנת 
גראפיטי ענפה. משכונה שהוקמה על ביצות יפו 

עבור יהודי הבלקן בשנות ה-20 ועד הפיכתה בשנים 
האחרונות למעוז של אמנות, התחדשות ושינוי.

נקודת מפגש: רח׳ בר הופמן 5.
חנייה מומלצת: בחניונים הסמוכים.

היסטוריה, טבע והפתעות ב“סנטרל פארק“ של 
ישראל

כולנו חושבים שאנו מכירים את פארק הירקון, 
אך מסתבר כי יש בו פינות חמד פחות מוכרות 

ובמיוחד הסיפורים שמאחוריהן. נצא יחד לגלות, את 
הנקודות הקסומות של הפארק ונבין מהיכן הפציץ 

נפוליאון את יפו, מה חיפשו פרשים מניו זילנד 
בחצייתו, מי הגה את הרעיון של הפארק שגדול 

מה“סנטרל פארק“ בניו יורק.
נקודת מפגש: בכניסה ל“חווה החקלאית“ רחוב 

רוקח 74 רמת גן.
חנייה מומלצת: ברחובות הסמוכים.

הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שבת
בין השעות 9:30-12:30.

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

עלות הסיור כוללת כניסה לאתרים.
מועדי הסיורים: 

1.6.19 ,4.5.19 ,6.4.19 ,9.3.19
)מספר קורס: 45551(
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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:
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.

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.
חניה מומלצת: ברחובות הסמוכים.

לבוש לסיור: מכנסיים ארוכים, חולצות חצי שרוול, 
לגברים- כובע/כיפה.

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:

7.6.19 ,17.5.19 ,12.4.19 ,15.3.19
)מספר קורס: 45552(
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סיורים מודרכים בתערוכות המדוברות והחשובות ביותר בישראל, במוזיאונים, בגלריות וברחובות 
תל אביב. בסדרת מפגשים זו נתעדכן במתרחש בזירת האמנות בארץ, תוך שימת דגש על דיון בשפת 
האמנות החזותית וניתוח מעמיק של יצירות האמנות אותן נפגוש במוזיאונים ובגלריות בהן נסייר.

פירוט הסיורים:
אמנות מודרנית באוספי מוזיאון תל-אביב

במפגש הראשון נסייר בתערוכות של אמנות עכשווית
מן הארץ ומן העולם, במוזיאון תל-אביב.

נקודת מפגש: שדרות שאול המלך 27, ת“א.
מדריכה: שולמית גורצקי-פדרמן.

“אוצרות על הקירות“:
לגלות את אמנות הרחוב בפלורנטין 

מסתבר שהרחובות מדברים אלינו, ואנחנו איננו 
שומעים. מסתבר, שזו פשוט ‘שפה׳ שאיננו מכירים.

שפה של צבעים ומסרים מרתקים! נכיר את האמנים 
שפועלים “מתחת לרדאר“, ויוצרים אמנות אסורה 
וחתרנית. נדבר עליהם, על מותר ואסור, על קודים 

וקטגוריות, על טכניקות, ועוד. 
נקודת מפגש: רח׳ אליפלט 26, תל אביב. 

מדריכה: דינה שגב )“מגלים את אמנות הרחוב“(.
סיור גלריות בתל-אביב

רחובות תל אביב מציעים שפע של גלריות, המציגות 

אמנות ישראלית לצד זו הבינלאומית. נבקר בכמה 
מהגלריות  המובילות בעיר, ונתעדכן במתרחש בזירת 

האמנות. לצד דיון איקונוגראפי, נעסוק גם בסוגיות 
מתחום האוצרות וניהול אוספי אמנות.

נקודת מפגש: תקבע בהמשך על פי מקבץ הגלריות בו 
נסייר. מדריכה: שולמית גורצקי-פדרמן.

מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית או מוזיאון
פתח תקווה לאמנות

בסיור זה נדגום את חיי האמנות המתקיימים מחוץ 
לעיר הגדולה. ההחלטה הסופית לגבי המוזיאון בו 
יערך הסיור תיקבע לפי רמת העניין של התערוכות 

שיוצגו בתאריך הסיור.
מדריכה: שולמית גורצקי-פדרמן.

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:

8.3.19, 5.4.19, 10.5.19, 7.6.19            )מספר קורס: 45553(

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

סיורי אמנות מודרכים
מדריכות: שולמית גורצקי-פדרמן, מדריכה ומרצה לתולדות האמנות. דינה שגב, אמנית וחוקרת אמנות רחוב.
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כל קסמי ירושלים
מדריכה: אסתר סעד, מורת דרך ירושלמית.

“בירושלים אפשר ללכת קילומטר אחד וכל מאה מטר להרגיש בארץ אחרת“. סדרת סיורים
בין המתחמים המרשימים והססגוניים, שבנו האומות השונות בעיר הקדושה ביותר בעולם.

לנגד עינינו יתגלו מראות, ניחוחות וטעמים של המערב במזרח, בעיר מופלאה אחת. 

פירוט הסיורים:
הר של שקט, קדושה וחן

סיור מרשים באתרים הקדושים והמעניינים של 
הר ציון, בו מצויים בתי קברות של מגוון העדות 
הנוצריות, גינות נסתרות, שתי כנסיות קתוליות 

גדולות ומרשימות, קברו של  דוד המלך, חדר הסעודה
האחרונה שהיה בעבר אף מסגד, חצר צלבנית, ותצפית
יפהפיה על העיר העתיקה והחדשה. נבקר בכנסיית 

הדורמציון המפוארת, כנסיית פטר איגליטנטו הבנויה 
בצלע ההר ונשמע על הקשר שלה לתרנגול, נסייר 

בחדר הסעודה האחרונה, בקבר דוד, בתצפית ליד 
חדר הנשיא, בבית הקברות הקתולי בו קבור אף 

אוסקר שינדלר, נסיים את הסיור המרתק ליד ביתו 
ובסיפורו של האמן פולומבו.

נקודת מפגש: שער ציון.
חנייה מומלצת: חניון הר ציון.

שכונת טלביה במלוא תפארתה                                                                                   
הפעם לפנינו סיור מסקרן, מפתיע ויפה באחת השכונות

המפוארות בירושלים- טלביה. נהלך בין בתי פאר 
אוריינטליים, הנראים כתפאורה לספרי אלף לילה 
ולילה. נבקר במנזר קפוציני, נעבור בחורשת הירח 
ונמשיך לגן הצבעוני בבית המצורעים, ונסיים בגן 

השושנים המטופח.
נקודת מפגש - כיכר וינגייט.

חנייה מומלצת - ברחובות הסמוכים.

דוד מלך ישראל חי וקיים 
סיור קסום לאורך רחוב המלך דוד בירושלים. נחווה 

יחד תצפיות מרגשות, סמטאות ציוריות, סיפורים 
מרתקים, בתים מרשימים, גנים נסתרים ובוסתנים. 

נכיר את שכונות היוקרה החדשות והמרהיבות 
הנבנות בירושלים ונושאות את שמו של המלך, 

ש-3,000 שנה לא נושם אך עדיין חי וקיים.
נבקר מומיה מצרית אמיתית ונקנח בביקור בפארק 

טדי קולק החדש.
נקודת מפגש - ימק“א.

חנייה מומלצת - ברח׳ המלך דוד וברחובות הסמוכים.

בדרך היורדת אל הכפר 
סיור בכפר הציורי והיפה עין כרם, הטובל בירק בעת 

בה עצי התות הוותיקים מניבים פירות מתוקים. 
נכיר את סיפור חייו של יוחנן המטביל, ביקור מריה 

הקדושה בכפר, המקום בו נפתחה האדמה ובלעה אם 
ובנה. נשמע את סיפור האוצרות החבויים בקירות 
בתי הכפר. נסייר בין  מנזרי הכפר, נרד במשעוליו, 
נתבשם מבוסתניו, נטייל בין בתיו, נציץ לסדנאות 

אומניו.
נקודת מפגש - עין כרם, מול מסעדת כרמא ברחוב 

הראשי של הכפר.
חנייה מומלצת - במגרש החנייה הנמצא במקום.

הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שבת
בין השעות 9:30-12:30

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

עלות הסיורים כוללת את עלות הכניסה לאתרים.
מועדי הסיורים:

1.6.19 ,11.5.19 ,6.4.19 ,9.3.19
)מספר קורס: 45554(
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ירושלים של סופרים וסיפורים
מדריכה: אורלי בן משה, מורת דרך מוסמכת.

ירושלים הייתה מאז ומעולם מקור השראה לסופרים ומשוררים. סדרת הסיורים
לוקחת אותנו לאתריה היפים של העיר, בתוספת התבלין הריחני ששמו ספרות.

תבלין המוסיף טעם מיוחד למקום ומביא נקודת מבט נוספת להיכרות עם ירושלים.

 פירוט הסיורים:
ירושלים של אמצע

יהודה עמיחי כתב: “למה ירושלים תמיד שתיים, של 
למעלה ושל מטה, ואני רוצה לחיות בירושלים של אמצע“.

במורדות גבעה מעל גיא בן הינום, מול נופה של העיר 
העתיקה, מסתתרים סיפורי קדושה, קבורה, התיישבות 

יהודית נעלמה, בתים שהותירו ערבים בעת בריחתם, 
גבול שחצה רחוב, תיירים שבאו לראות. טיול בשכונת 
אבו תור נותן הזדמנות לחוות את עברה של ירושלים 

ולא מתעלם מסוגיות אקטואליות. נלך בעקבות שירתו 
של יהודה עמיחי מאבו תור לעבר שכונתו של המשורר- 

ימין משה.
נקודת מפגש - מתחם התחנה הראשונה בכניסה 

שברחוב רמז.
חניה מומלצת - חניון גן הפעמון וחניון התחנה הראשונה.

שירים על החומה
החומה- אחד מהאלמנטים האדריכלים המזוהים ביותר 

עם ירושלים, מהווה מקור השראה ליוצרים: יהודה 
עמיחי ויהודה האזרחי, יצחק נבון ויצחק שלו, שלמה 

אבס ושלמה המלך... סיור על החומה, בתוכה ומחוצה לה,
נותן הזדמנות להיכרות עם אבניה והנוף הנשקף ממנה, 

בליווי שירים, סיפורים ואגדות. ההליכה על החומה 
מלווה בעליה וירידה במדרגות.

נקודת מפגש - ברחבה מחוץ לשער יפו.
חניה מומלצת - חניון אלרוב וחניון קרתא רחוב

יצחק קריב.

עגנון בירושלים
מתי בריות הולכות אחרי כלב? שהרי בערים מתוקנות 
כלב הולך אחרי הבריות! לא כך בירושלים, שנעשה בה 

מנהג מגונה, להסתובב בחוצות אחרי כלבו של עגנון- בלק!
סיור ברחובות ובאתרים במרכז ירושלים בעקבות הרומן 

“תמול שלשום“. נבקר במגרש הרוסים, בכנסייה האתיופית, 
בספריית בני ברית, בנחלת שבעה ובאתרים המוזכרים 

בספרו של עגנון.
נקודת מפגש – ככר ספרא ליד הבמה.

חניה מומלצת – חניון ככר ספרא.

אדריכלות, ספרות ורכילות
בתקופת המנדט הוקמה שכונת הגנים רחביה- המקום

בו גרה הצמרת הציונית, הפרופסורים והאינטלקטואלים
אנשי הרוח, הסופרים והמשוררים. סיור בשכונה מפגיש 
אותנו עם רחובות מוריקים, עם  חלק מהבתים הישנים 

ועם הרבה סיפורים, שירים וזיכרונות ראשונים: ליד 
צריף הנשיא נפגוש  את יצחק בן צבי-  חוקר ואיש ספר. 
ובמורד הרחוב, את השופט שכתב את זיכרונותיו, שלא 

תמיד תואמים לספר הזיכרונות של הספר שהוליד סופר. 
ש“י עגנון דייר שזר את נופיה בסיפוריו ואף אלתרמן לא 

חסך שבטו מהשכונה האהובה. לימים הצטרפו מרים ילן 
שטקליס שכתבה למבוגרים וילדים והמרצה הנערצת 

לספרות השוואתית לאה גולדברג.
נקודת מפגש - חזית בנין הסוכנות רחוב המלך ג׳ורג׳ 48.

חניה מומלצת - “כחול לבן“ ברחובות אוסישקין קק“ל או  
אבידע )פנגו בשישי עד 13:00(.

הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שישי
בין השעות 9:30-12:30

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

עלות הסיורים כוללת את עלות הכניסה לאתרים.
מועדי הסיורים:

14.6.19 ,24.5.19 ,3.5.19 ,15.3.19
)מספר קורס: 45555(
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סיורים באזורי עימות 
מדריך: יריב פלד, בוגר התכנית ללימודי ביטחון ואסטרטגיה באוניברסיטת תל אביב, 

מרצה מומחה לסוגיות שונות העומדות על סדר היום המדיני ביטחוני הישראלי.
“זמן אשכול“ מזמין אתכם לשלושה סיורים מרתקים באזורי עימות מרכזיים, להכרה מקרוב של 

המציאות הביטחונית העכשווית בה מצויה ישראל. 

פירוט הסיורים:
עוטף עזה: אל ארץ המנהרות והתבערה

מטרת הסיור: סיור לאורך גבול רצועת עזה להיכרות 
עם המציאות ואתגרי הביטחון מאז סיום מבצע

“צוק איתן“.
מסלול הסיור: אנדרטת החץ השחור, אתר הזיכרון 

וההנצחה למורשת הקרב של הצנחנים. תצפית על 
השכונות הצפוניות של עזה. כיסופים, סקירה של 

מרכיבי הביטחון ותצפית על עבודות הקמת המכשול 
הקרקעי. נירים, נצא לסיור שיכלול ביקור באחד 

מפתחי המנהרות. תצפית על העיר חאן יונס.
כרם שלום, יד הזיכרון לזכרם של חיילי צה“ל שנהרגו 

בהתקפה על מוצב “אפריקה“ ואירוע החטיפה של 
גלעד שליט. ביקור במסוף מעבר הסחורות על גבול 

מצרים.
יציאה מסינמה סיטי גלילות בשעה 07:30.

איסוף בסינמה סיטי ראשל“צ ב-08:15.
שעת חזרה משוערת - 17:30.

גבול לבנון: מול ארץ החיזבאללה
מטרת הסיור: סיור לאורך הגזרה המזרחית של הגבול 

להיכרות עם המציאות הביטחונית העכשווית.
מסלול הסיור: רמות נפתלי, “מצפה איתן“, אתר 

הנצחה לזכרו של רס“ן איתן בלחסן. ביקור במוצב 
צה“ל לאורך הגבול. תצפית על גבול המערכת ורכס 
הבופור. משגב עם, המצפור העליון.  נשמע הרצאה 
מתושב המקום על החיים בקו העימות. תצפית על 
רמת נבטיה – “ארץ החיזבאללה“. מרגליות, טיילת 
נופית ע“ש סא“ל יוני נתניהו ז“ל ותצפית על קריית 

שמונה. כפר גלעדי, ביקור בכניסה לבית העלמין, 
מקום נפילת הרקטה שגרמה למותם של 12 חיילי 

מילואים במלחמת לבנון השנייה.
יציאה מסינמה סיטי ראשל“צ בשעה 07:00.

איסוף בסינמה סיטי גלילות ב-07:45.
שעת חזרה משוערת - 18:30.

מעמק חפר לקו התפר
מטרת הסיור: הכרת סוגיית מותניה הצרות של ישראל 

וחשיבותם האסטרטגית של יישובי מרחב התפר על 
רקע הסדר מדיני עתידי.

מסלול הסיור: נתניה, אנדרטת הניצחון המציינת את 
ניצחון הצבא האדום על גרמניה הנאצית. אביחיל, 

מוזיאון בית הגדודים, על ההתנדבות היהודית לצבא 
הבריטי. בית ליד, אתר ההנצחה לקורבנות הפיגוע 
בשנת 1995. מרחב התפר על כביש “חוצה בנימין“, 

בסיס נחשונים– אחד הבסיסים הגדולים ביותר שנבנו 
עבור צה“ל. בית אריה, תצפית “ממרפסת שרון“ על 

מישור החוף ונמל התעופה בן גוריון.
יציאה מסינמה סיטי ראשל“צ בשעה 07:30.

איסוף בסינמה סיטי גלילות ב-08:15.
שעת חזרה משוערת - 16:30.

הקורס כולל שלושה סיורים בימי שישי.
בשלושת הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים 

ולהגיע עם נעליים נוחות, מים וכובע.

מועדי הסיורים:
17.5.19 ,12.4.19 ,8.3.19

)מספר קורס: 45556(

תוכן ומסלול הסיור נתון לשינויים בהתאם 
למצב הביטחוני ואילוצים נוספים.
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“אביב הגיע פרח בא“- טיולי פריחות
מדריכים: יריב אברהם, מורה דרך, בוגר קורס הכשרת מדריכים.

עטר זהבי, מורה דרך המתמחה בטיולי שטח.
אם אתם מחפשים סדרת טיולים צבעונית במיוחד, הגעתם למקום הנכון. בסדרה זו קיבצנו עבורכם שלושה טיולי 

“עלייה לרגל“ אל הפריחות היפות ביותר באביב הישראלי. נבקר במוקדי הפריחה המבוקשים והנסתרים ביותר,
עם מגוון צבעים מסנוורים, בשפלת יהודה, בהרי ירושלים ובנופי הגליל. 

 פירוט הסיורים:
שפלת יהודה:

תל שוכה, פארק עדולם צרפת וחורבת עתרי
נתחיל בטיפוס לתל שוכה- אתר פריחה מרשים ותל 
מקראי מתקופת המלוכה. נספר על קרב דוד וגוליית 

ונמשיך בחורש ים תיכוני טבעי בתוך פארק עדולם צרפת 
הציורי. נבקר במערת פעמון לא ידועה בקרבת חורבת 

ריבוא, ונסיים בחורבת עתרי- ישוב יהודי שחרב במרד 
בר כוכבא.

במהלך הטיול נבקר גם במערות ולכן יש להביא פנסים 
)מומלץ פנסי ראש(.
מדריך: עטר זהבי.

יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בראשל“צ בשעה 7:45

שעת חזרה משוערת: 18:00

אביב בהרי ירושלים: נחל קטלב ודיר א-שייח
מחניון “בר בהר“ שסמוך לנס הרים נרד אל עבר דיר 

א-שייח בשביל יפהפה, שיספק תצפיות מרהיבות.
נפגוש במבנה ציורי המכונה דיר א-שייח ושוכן בשלוחה 

מעל נפתולי נחל שורק. מכאן נמשיך אל נחל קטלב 
ונטפס בערוץ הנחל המוצל והיפה אל עין קטלב. נסיים 

בחזרה באותה נקודה בה התחלנו.
מדריך: יריב אברהם.

יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בראשל“צ בשעה 7:45

שעת חזרה משוערת: 18:00

פריחות  ביודפת והר עצמון
בטיול זה נצא אל יודפת העתיקה. נספר את סיפורו של 

איש צבעוני ומיוחד- יוסף בן מתתיהו, ונטפס על הר עצמון 
לתצפית פנוראמית על נופי הגליל. במהלך הטיול בהר 

עצמון נתרשם מחורש ים תיכוני במיטבו, מלווה בפריחה 
אביבית מרשימה. משם נמשיך ונרד לנחל אבליים ונהנה 

מנוף בוסתני זיתים עתיקים. 
מדריך: עטר זהבי.

יציאה מהסינמה סיטי בראשל“צ בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:45

שעת חזרה משוערת: 18:00
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הקורס כולל שלושה סיורים בימי חמישי.
מועדי הסיורים:

11.4.19 ,28.3.19 ,7.3.19

בשלושת הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים
ולהגיע עם נעליים נוחות, מים וכובע.

רמת הקושי של הסיורים - בינונית.
)מספר קורס: 45557 (
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פירוט מסלולי הטיול:
שפלת יהודה

ניפגש בצומת האלה, שם נחנה את הרכבים הפרטיים 
ונעלה על הג׳יפים. נצא לטיול בחורש עדולם.

ניסע בדרך ג׳יפים מאתגרת לתצפית לא שגרתית על 
עמק האלה. נמשיך לביקור במערות פעמון מעניינות. 
משם נצא למסלול רגלי קצר בחורבת עתרי, כפר יהודי

שהשתתף במרד בר כוכבא. נמשיך לעבר פארק 
בריטניה, לרמת אבישור, ונפגוש בחורבה ביזנטית 
מעניינת שזכתה לכינוי “חורבת התמונה“. נמשיך 

למצפה משואה, לתצפית לעבר החוף. נבקר בחורבת 
קייפא, המזוהה עם שעריים המקראית. נצא לסיור 

מודרך בחורבה, בו נלמד על חשיבות החפירה בה ועל 
הפילוג בין אסכולת הארכיאולוגים, הרואים בסיפורי 
התנ“ך בדיה, לבין האסכולה הרואה בתיאורי התנ“ך 
מציאות. נמשיך בדרך ג׳יפים מאתגרת, דרך חורבות 

בית נטיף, ונחזור לנקודת ההתחלה, בצומת האלה.
נקודת מפגש - צומת האלה, רחבה מעל תחנת 

הדלק. מפגש כביש 38 וכביש 375.
שעת מפגש - 9:00. התחלת טיול בשעה 9:30.

שעת סיום משוער - 15:30.

צפון מדבר יהודה
נחצה את מדבר יהודה ממערב למזרח. נתחיל בין 

ישובי הבדואים ונלמד על אורחות חייהם.
נמשיך להר עזאזל בו התרחש לפי המסורת סיפור 

השעיר לעזאזל, ביום הכיפורים. נמשיך לתצפית על 
מנזר מרסבא, מהמבנים המרשימים בארץ ישראל. 

נמשיך בציר נזירים עתיק לעבר מישור אדומים, 

ומשם ניסע בדרך יפהפייה במצוקים מעל ואדי קלט. 
נשלב הליכה רגלית קצרה לעין קלט ונוכל לשכשך 

במים.
נקודת מפגש - חניון חנה וסע מעלה אדומים, מול 

המשטרה.
שעת מפגש - 9:00. התחלת טיול בשעה 9:30.

שעת סיום משוער - 15:30.

הר חורשן ורמות מנשה
חבל ארץ מהירוקים שנותרו בארצנו. נלמד על החורש 

הטבעי ששרד ועל רובו שנעלם, על יערות קק“ל, על 
פרויקטים להפקת אנרגיה ולהחדרת מים למי תהום, 

ועל חלוצים ממין אחר.
נפתח את המסלול ביער הר חורשן. נהנה מנסיעה 

בדרכים מתפתלות בין אלונים טבעיים, חלקות 
אורנים נטועים, כרמי ענבים ליין וכרמי זיתים.

ניסע לעבר גבעה 186 לתצפית פנוראמית, ומשם 
לאורך נחל שלף לכיוון עמק השופט.

נקודת מפגש - מול זיכרון, דרומית לצומת פראדיס 
על כביש 4.

שעת מפגש - 9:00. התחלת טיול בשעה 9:30.
שעת סיום משוער - 15:30.

הקורס כולל שלושה טיולים בימי שלישי
בין השעות 9:00-15:30.

מועדי הטיולים: 12.3.19, 16.4.19, 14.5.19

בשלושת הטיולים יש להצטייד בארוחת בוקר וצהרים
ולהגיע עם נעליים נוחות, מים וכובע.

היציאה לטיולים מנקודות המפגש המצוינות.
)מספר קורס: 45558(

סדרה חדשה!

מתחשק לכם לצאת מהקופסה? לשבור את השגרה?
סדרת טיולי הג׳יפים של “זמן אשכול“ 

אנו מזמינים אתכם ליהנות מחוויה מדהימה בטיולי ג׳יפים, המשלבים את כל מה שקסום ונפלא 
בארץ ישראל. שלושה טיולים בג׳יפים ספורטיביים, שייקחו אותנו למקומות שמעטים בלבד
זוכים להכיר ולגלות מקומות ונופים מרהיבים, שבילים נסתרים ופינות קסומות.        

את הטיולים מוביל עטר זהבי, מורה דרך המתמחה בטיולי שטח, שייקח אותנו בג׳יפים 
שלו למקומות קסומים שלא הכרנו. בכל טיול נתכבד בעוגות וקפה.       
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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:
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

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. 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?

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.

יתכנו שינויים במנזרים בהם נבקר.
יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה: 7:30
איסוף בסינמה סיטי בראשל“צ בשעה: 8:15

הסיור יערך בין השעות 9:00-14:00

הקורס כולל שלושה סיורים בימי רביעי
מועדי הסיורים:

5.6.19 ,1.5.19 ,27.3.19

בשלושת הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים
ולהגיע עם נעליים נוחות, מים וכובע.

יתכנו שינויים בדמויות הנשים אותן נפגוש במהלך 
הסיורים.

)מספר קורס: 45559(
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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
4550186146466466807מהפכנים וסוללי דרך בתולדות האמנות   
מהמקדש ביוון ועד לבית הלבן: מסע אל 

4550296235656566907המבנים המפוארים ביותר בעולם  
45503106146466466807הסולנים הגדולים של המוזיקה הקלאסית    

45504116146466466807על צלילים ואנשים
45505122352472472607“משירי ארץ אהבתי“ 

האנשים ששינו את התרבות האנושית- 
45506136777137137508בראי הקולנוע   

45507146777137137508אמונה ואידיאולוגיה - במבט קולנועי  
45508156326656657008מסע קולנועי אל ישראל האחרת  

45509מועדון טרום בכורה בקולנוע
45510163523713713904

הצגות מופת בתיאטרון הישראלי
45511176777137137508על מסך הקולנוע   

״הבמה המרכזית“- סוגיות אסטרטגיות 
45512183523713713904במרחב בו אנו חיים

45513196506846847208עולם מתמזג ועולם מתפרק
45520206326656657008פרשיות הריגול שהסעירו את העולם

45515213523713713904צופן העתיד: להביט אל המחר     
45514226416756757108חוכמת תורת המשחקים- ליישום בחיים

45516236326656657008עברית בכיף
45517245605895896207יש לנו ארץ נהדרת

45518253713903904105על נפלאות התבונה עם ד״ר חיים שפירא 
45519266777137137508אשנב לפסיכולוגיה - בראי הקולנוע  

45521276416756757108הפסיכולוגיה של מערכות יחסים  
45522286326656657008קצה העולם

תרבויות עולם סביב הגלובוס-
בראי הקולנוע

45523
45532296777137137508
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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

45524306777137137508עולם קסום - בראי הקולנוע
45525316326656657008הרודנים ששינו את ההיסטוריה  האנושית  

45526326326656657008סיפור מצרים: לידתו של מיתוס
המשפחות של התנ“ך: אבות ואימהות, 

45527335425705706007נביאים ונביאות עם דב אלבוים  
45528346416756757108חזית המדע בחקר המוח   

45529356416756757108נפלאות הצופן הגנטי: רפואת העידן הגנומי
סודות הרפואה התזונתית-

45530363523713713904כלים לריפוי טבעי 
4553136858585851איזון מערכת העצבים ככלי לריפוי

45540לטעום מכל הטוב שבעולם
לתלמידי ״זמן אשכול״4554137

1552הלומדים בסמסטר ב׳ - 140 ש״ח

שישי בכיף
45542
45543
45544

לתלמידי ״זמן אשכול״38-40
1102הלומדים בסמסטר ב׳- 100 ש״ח

לתלמידי ״זמן אשכול״4554541שישי ישראלי
1102הלומדים בסמסטר ב׳ - 100 ש״ח

סינמה סיטי- כפר סבא
45301426146466466807הון ושלטון: הטייקונים של עולם האמנות  

45302436146466466807על צלילים ואנשים  
45303443523713713904מועדון טרום בכורה בקולנוע   

45304456777137137508האנשים ששינו את התרבות האנושית  
45305466506846847208המזרח התיכון: תמונת מצב בראיה גלובאלית    

45306474795045045306שישה חטאים  
45307486777137137508תענוגות החיים - בראי הקולנוע

45308496416756757108סוד הזיכרון המצוין
45309506777137137508מסתורי הנפש - בראי הקולנוע

45310516326656657008על שינה וחלומות  
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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

45311526777137137508רואים עולם – בראי הקולנוע     
45312536777137137508עולם קסום - בראי הקולנוע   

45313546326656657008המלחמות ששינו את פני ההיסטוריה  
45314556326656657008הסיפורים האפלים של אבות האומה

45315566416756757108חזית המדע בחקר המוח  
45316576416756757108נפלאות הצופן הגנטי 

סינמה סיטי- נתניה
45101583523713713904מועדון טרום בכורה בקולנוע   

“מצ׳פלין ועד טרנטינו“ – הבמאים הגדולים 
45102596777137137508של עולם הקולנוע                   

45103606416756757108הסודות הכמוסים של עולם המודיעין                             
45104616777137137508פסיכולוגיה מודרנית-  בראי הקולנוע                                                    

45105626326656657008סוד הקסם של הודו
45106636777137137508תרבויות עולם סביב הגלובוס – בראי הקולנוע   

45107646777137137508עולם קסום – בראי הקולנוע     
45108656326656657008אור חדש על סיפורי התנ“ך   

45109665515805806107כשיהדות נפגשת עם חוכמות אחרות
45110676326656657008המשפטים  הגדולים ביותר בהיסטוריה

45111686416756757108חזית המדע בחקר המוח  

סינמה סיטי- ראשון לציון
45701696146466466807הרנסנס באירופה

אביב איטלקי: ציור, פיסול וארכיטקטורה 
45702706236566566907בתקופת הרנסנס  

45703716146466466807היצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית  
45704726777137137508זוגות ומערכות יחסים בעולם הקולנוע  

45705736326656657008מסע קולנועי אל ישראל האחרת  
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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

45706746777137137508“העולם מצחיק אז צוחקים“- בראי הקולנוע  
45707מועדון טרום בכורה בקולנוע

45708753523713713904
הצגות מופת בתיאטרון הישראלי

45709766777137137508על מסך הקולנוע   
45710776506846847208עולם מתמזג ועולם מתפרק

המזרח התיכון: סיור מודרך בסוגיות עומק 
45711786416756757108באזורינו  

45712796326656657008עברית בכיף  
45713806416756757108פיתוח חשיבה יצירתית  

45714816777137137508תרבות ופילוסופיה במבט קולנועי  
45715826777137137508מסתורי הנפש - בראי הקולנוע   

45716836416756757108אשנב לפסיכולוגיה  
45717846416756757108שינה וחלומות: דרך המלך אל התת מודע

45718856777137137508תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע
45719866326656657008קצה העולם

45720876777137137508עולם קסום - בראי הקולנוע
45721886326656657008מנהיגים ששינו את פני ההיסטוריה

45722896416756757108כשיהדות נפגשת עם חוכמות אחרות
45723906326656657008סיפורי זימה ומזימה בתנ״ך  

45724916416756757108חזית המדע בחקר המוח
45725926416756757108נפלאות הצופן הגנטי

45730״לטעום מכל הטוב שבעולם״
לתלמיד ״זמן אשכול״4573193

1552הלומדים בסמסטר ב׳- 140 ש״ח

״שישי בכיף״
45732
45733
45734

לתלמיד ״זמן אשכול״94-96
1102הלומדים בסמסטר ב׳- 100 ש״ח

לתלמיד ״זמן אשכול״4573597שישי ישראלי
1102הלומדים בסמסטר ב׳- 100 ש״ח
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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.

מטיילים עם זמן אשכול
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

45551983894094094305תל אביב-יפו מזווית שלא הכרתם  
45552994514754755006סיורי שווקים: חוויה של כל החושים  

455531004154374374605סיורי אמנות מודרכים 
455541013894094094305כל קסמי ירושלים  

455551023894094094306ירושלים של סופרים וסיפורים  
455561036146466466807סיורים באזורי עימות ביטחוניים  

455571046146466466807“אביב הגיע פרח בא“- טיולי פריחות
4555810594899899810508סדרת טיולי הג׳יפים של “זמן אשכול“

455591066146466466807מפגשים עם נשים מעולמות אחרים  



סינמה סיטי, בניין רב מכר, צומת גלילות, רמת השרון 4710001, טל. 1-700-50-41-41, פקס: 03-6909541
www.zmaneshkol.co.il  |  zmaneshkol@nlc.co.il

סמסטר אביב
מרץ - יוני 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 12 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 16, 44, 58, 75

להרשמה ולפרטים נוספים:


