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זמן אשכול
בסינמה סיטי

ירושלים

מרכזים נוספים בהם פועל זמן אשכול:
סינמה סיטי ראשון לציון, סינמה סיטי גלילות,
סינמה סיטי כפר-סבא, סינמה סיטי נתניה 

מטיילים עם 
זמן אשכול
עמודים 27-29



כל הנושאים שמעניינים אותך
תוכן העניינים:

קורסים בסינמה סיטי- ירושלים

זמן אשכול ירושלים

תוכן
עניינים

אמנות                                                                                                     
אמנות פלסטית/מוסיקה/קולנוע/תיאטרון

                                         4 אמנות המאה ה-20: בין מציאות ודמיון  )סדרה חדשה( 
5 היצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית  )סדרה חדשה( 

מ-"הוא הלך בשדות" ועד "אפס ביחסי אנוש": 
6 תמורות בחברה הישראלית - בראי הקולנוע 
7 מסע קולנועי אל ישראל  )סדרה חדשה( 

                                         8 מועדון טרום בכורה בקולנוע 
9 הצגות מופת בתיאטרון הישראלי על מסך הקולנוע 
 האנשים ששינו את התרבות האנושית - בראי הקולנוע )סדרה חדשה(  10

מדינה וחברה
אקטואליה/פסיכולוגיה/משפט/תרבות

11 עתיד האנושות 
12 אקטואליה משפטית 

                                                                                                      13 “עברית בכיף״: סיפורה יוצא הדופן של השפה העברית 
                                                          14 חשיבה חיובית כדרך חיים - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 

15 מהקצה אל הקצה 
16 הכול נשאר במשפחה - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 

                                                                         17 “זיכרון בלתי נשכח״ - אימון, שימור ושיפור הזיכרון 

תרבויות, מקומות ואטרקציות בעולם
    18 קצה העולם  )סדרה חדשה( 
     19 תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
                          20 עולם קסום - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 

מדעי הרוח
היסטוריה/תנ"ך

21 חגי ישראל: מסורת והיסטוריה   
                                           22 עלייתן ונפילתן של האימפריות הגדולות 

מדע
23 תגליות וחידושים בחקר המוח  )סדרה חדשה( 

                                                 

אירועים מיוחדים ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי בירושלים

“לטעום מכל הטוב שבעולם״- מופעים ב״זמן אשכול״                          
24 ❏ רוסיה - 50 גוונים של אופל 

                                                                                                                          24 ❏ קולומביה - בין עדינות לאלימות 

בוקר נשי
25 ❏ "אני מלכה" עם גאיה קורן 

מסמך אנושי מרגש
25 ❏ “מה קרה לתאיר?" עם אילנה ראדה ומעיין בשן 

ערב של כיף
❏ שייקה אופיר- ממאה שערים ל"יופי נחמה" עם אלון גור אריה  26
26 ❏ “להיות מצוין" - מופע של שכל והומור עם ד"ר צבי ברק 

מטיילים עם “זמן אשכול״
                                               27 סיורים קסומים אל סודותיה של תל-אביב 
                                                29 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 
                                                                                                          28 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 
                                                          29 כל קסמי ירושלים 
                                29 ירושלים של אנשים 
    28 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 
  27 סיורים באזורי עימות 
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זמן אשכול ירושלים

פעילות "זמן אשכול"
בסינמה סיטי - בירושלים בחלוקה לימים

זמן אשכול ירושלים

סדרות סיורים
בימי שישי

ירושלים 
של אנשים
)עמוד 29(

סיורים
מודרכים 

במוזיאונים 
ובגלריות

)סדרה חדשה(
)עמוד 28(

 סיורים
באזורי עימות

)עמוד 27(

סיורי שווקים: 
חוויה של

כל החושים
)עמוד 29(

סדרת סיורים:
מפגשים 
עם נשים 

מעולמות אחרים
)עמוד 28(

ב
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שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון
היצירות 
הגדולות 

של המוזיקה 
הקלאסית  
)סדרה חדשה(

)עמוד 5(

אמנות המאה 
ה-20: 

בין מציאות 
ודמיון

)סדרה חדשה(
)עמוד 4(

הכול נשאר 
במשפחה - 

בראי הקולנוע  
)סדרה חדשה(  

)עמוד 16(

תרבויות עולם 
סביב הגלובוס - 

בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 19(

תגליות 
וחידושים 
בחקר המוח

)סדרה חדשה(  
 )עמוד 23(

מועדון
טרום בכורה 

בקולנוע
קבוצה 2
)עמוד 8(

כל קסמי 
ירושלים 
)עמוד 29(

האנשים ששינו 
את התרבות 
האנושית - 

בראי הקולנוע                              
)סדרה חדשה(  

)עמוד 10(

שינויים 
ותמורות בחברה 

הישראלית - 
בראי הקולנוע  

)עמוד 6(

קצה העולם  
)סדרה חדשה(  

)עמוד 18(
הצגות מופת 
בתיאטרון 

הישראלי על 
מסך הקולנוע    

)עמוד 9(

עלייתן ונפילתן 
של האימפריות 

הגדולות
)עמוד 22(

סיורים קסומים  
אל סודותיה 
של תל אביב
)עמוד 27(

מסע קולנועי  
אל ישראל 

האחרת
)סדרה חדשה(

)עמוד 7(

“עברית בכיף״: 
סיפורה 

יוצא הדופן של 
השפה העברית

)עמוד 13(

בוקר נשי:
״אני מלכה״ 
עם גאיה קורן

)עמוד 25(

 חגי ישראל: 
מסורת 

והיסטוריה   
)עמוד 21(

 

ע
ר
ב

חשיבה חיובית 
כדרך חיים - 

בראי הקולנוע  
)סדרה חדשה(

)עמוד 14(

עתיד האנושות   
)עמוד 11(

עולם קסום- 
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 20(

מועדון טרום
בקולנוע   בכורה 

קבוצה 1
)עמוד 8(

מסמך אנושי 
מרגש: 

“מה קרה לתאיר?״ 
עם אילנה ראדה 

ומעיין בשן
)עמוד 25(

מהקצה 
אל הקצה    

)עמוד 15(
“זיכרון בלתי 

נשכח״ - אימון, 
שימור ושיפור 

הזיכרון
)עמוד 17(

אקטואליה 
משפטית

  )עמוד 12(

ערב של כיף: 
“להיות מצוין״ 
מופע של שכל 
והומור עם 
ד״ר צבי ברק

)עמוד 26(

לטעום מכל 
הטוב שבעולם

)עמוד 24(

ערב של כיף: 
שייקה אופיר - 
ממאה שערים 
ל״יופי נחמה״ 
עם אלון גור אריה

)עמוד 26(



זמן אשכול ירושלים

אמנות המאה ה-20:
בין מציאות ודמיון

מרצה: דוד איבגי, אוצר ומרצה לאמנות.
האמנות והיצירה בין שתי מלחמות עולם, נעה בין הרצון להתמודד עם המציאות החברתית 

והפוליטית של הזמן, לבין החיפוש אחר עולם אלטרנטיבי ואישי.
נושאי ההרצאות:

פיסול: עמוד אינסופי
הפיסול המינימליסטי מסדנתו של קונסטנטין ברנקוזי, 

מגלה את כוחה של הצורה התמציתית, אשר ככל שהיא 
מתארת פחות- כך היא אומרת יותר.

הומור: האבסורד שבחיים
“הבה לא נהיה רציניים מדי, פן נמות משעמום“ אמר 

מרסל דושאן. אולם אמנותו רחוקה מלהיות קלת דעת. 
ננסה לעקוב אחר דרך מחשבתו של יוצר גאון וניהיליסט 
זה, שלימד אותנו דבר או שניים על האבסורד שבחיים  

ובאמנות.
“דאדא“: סולדים המלחמה

על רקע מלחמת העולם הראשונה, קמו במרכזים שונים 
באירופה תנועות מחאה, שלהן הייתה מטרה משותפת 

אחת- לבטא את סלידתם מן המלחמה ומהתרבות 
שהולידה אותה.

ממעמקים: אלטרנטיבה למודרניזם
התנועה הסוריאליסטית, ובראשה אנדרה ברטון, 

הציעה אלטרנטיבה למודרניזם ובמרכזה בקשה לדלות 
את צורותיה ותכניה ממעמקי התת מודע.

רנה מגריט: “עיניים עצומות לרווחה“
הסוריאליזם הפיגורטיבי של רנה מגריט ואחרים, 

מצא עולם חדש של תכנים ומשמעויות בדימויי החלום.
דאלי: המציאות ומעבר לה

התיאורים הפנטסטיים בציוריו של סלוואדור דאלי, 
וביצירותיהם של אמנים אחרים, ניסו לשקף עולם 

חלופי למציאות.

פרידה קאלו: מסמך אישי
האמנית שחייה וציוריה מעורבים כל כך זה בזה, עד 

שיצירתה הופכת למסמך אישי, כואב ומרתק. לדבריה, 
“איני מציירת חלומות או סיוטים. את המציאות של חיי 

אני מציירת“.
“גרניקה“: הכאב והכוח

פיקאסו הצליח לבטא בסיפורה של יצירה אחת את כל 
הכאב והכוח של דור המלחמות.

04 | אמנות פלסטית אמנות

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,16.12.19 ,2.12.19 ,18.11.19 ,4.11.19

10.2.20 ,3.2.20 ,20.1.20 ,6.1.20
)מספר קורס: 50901(

מרצה:
דוד איבגי

סדרה ייחודית של סיורים 
מודרכים לחובבי אמנות
ניתן למצוא בעמוד 28 בחוברת זו

סדרה חדשה!



זמן אשכול ירושלים

05 | מוזיקה

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,15.12.19 ,1.12.19 ,17.11.19 ,3.11.19

9.2.20 ,26.1.20 ,12.1.20 ,5.1.20
)מספר קורס: 50902(

סדרה חדשה!אמנות

 היצירות הגדולות
של המוזיקה הקלאסית

מרצה: פרופ׳ בועז בן-משה, דיקן הפקולטה למוסיקה רב-תחומית באקדמיה למוסיקה ולמחול 
בירושלים. מרצה בכיר, מלחין וחתן פרס ראש הממשלה למלחינים.

מפגש חוויתי עם מבחר מהיצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית. הקורס מלווה בצפייה 
ביצירות מהפקות מצולמות מרהיבות וצבעוניות של גדולי הסולנים, התזמורות והמנצחים. 

הקורס אינו דורש ידע מוזיקלי מוקדם.
נושאי ההרצאות:

“מחווה לשמחה“: הסימפוניה התשיעית של בטהובן
יצירתו האלמותית של בטהובן, שהושמעה בדצמבר 1989 
בניצוחו של לאונרד ברנשטיין לכבוד נפילת חומת ברלין. 

מה סוד הקסם שלה?
מוצארט: “נישואי פיגרו“

קומדיית מצבים פרועה, אריות דואטים וקוורטטים 
ומוסיקה מלאת חן, דמיון ושעשוע, הלברית הקומי 

של לורנצו דה פונטה, במרכזו פיגרו )הספר מסביליה( 
הנע ונד במשולש אהבה הכוללת, משרתים, רוזנים 

ואנשי אצולה.
שופן: אמן הפסנתר

מבחר מתוך מכלול יצירותיו של שופן, הסונטות, 
הבלדות, הנוקטורנים, הוולסים והמזורקות, יסודות 

המוסיקה הפולנית. מסכת מוסיקלית עשירה, 
וירטואוזית מצד אחד, לירית ושירתית מן הצד השני, 
כפי שהיא מבוצעת על ידי טובי הפרשנים של שופן- 

ארתור רובינשטיין, מאוריציו פוליני ועוד.
מוסיקה מסקנדינביה

יצירותיהם של אדוארד גריג )נורווגיה(, יאן סיבליוס 
)פינלנד(, קרל נילסן )דנמרק(. יסודות מוסיקליים 
השזורים במוסיקה הסקנדינבית אל מול יסודות 

מרכז אירופאים מסורתיים.
באך: הפרשנות של גלן גולד

המוסיקה הרב-קולית של באך למקלדת, המורכבות 
שבה אל מול ההבעה הטמונה בה. הווירטואוזיות 

שבביצועה אל מול הפשטות של מרכיביה. כל אלה כפי 
שהם באים לידי ביטוי בפרשנותו המרתקת של גלן גולד, 

פרשנות אישית וייחודית, אנטי רומנטית ומדויקת.

הסימפוניה הפנטסטית של ברליוז: שיגעון או מציאות?
מפגש עם הקטור ברליוז, מלחין ייחודי, שיצירתו 

הידועה ביותר- ״הסימפוניה הפנטסטית״, מספרת את 
סיפורו של אמן צעיר ורגיש, הרואה בדמיונו מראות 

שונים תחת השפעת אופיום. יצירה המביאה לידי ביטוי 
ערכים אמנותיים מגוונים של התקופה הרומנטית.
הטוחנת היפה: מחזור שירים של פראנץ שוברט

גדול מלחיני ה“ליד“- השיר האמנותי- במחזור 
השירים המוקדם ביותר. מחזור הלידר מבוסס על 

אסופת שירים באותו שם מאת המשורר וילהלם מילר. 
השירים נכתבו בשל אהבתו הבלתי-מושגת של מילר 

למשוררת לואיזה הנזל.
“החליל הסיני“: השיר על הארץ של גוסטב מהלר
מהלר בחר שבעה שירים מתוך מחזור שירים סיני- 
״החליל הסיני״- בתרגום לגרמנית וערך מהן לברית 
)טקסט( לשישה פרקי היצירה: שיר השתייה על יגון 

הארץ, הבודד בסתיו, על הנעורים, על היופי, השיכור 
באביב, הפרידה, אליהן הוסיף: “תמיד תלבש הארץ ירק 
ופרחים עם בוא האביב“. כך יצר מסכת של שירי טבע, 

שזורים בתקווה, אהבה וייאוש. מסע מוסיקלי מרתק.

מרצה:
ד״ר בועז
בן-משה



זמן אשכול ירושלים

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,16.12.19 ,2.12.19 ,18.11.19 ,4.11.19

10.2.20 ,27.1.20 ,13.1.20 ,6.1.20
)מספר קורס: 50903(

מרצה:אמנות
 זיו 

אלכסנדרוני
06 | קולנוע

מ-״הוא הלך בשדות״ ועד ״אפס ביחסי אנוש״
שינויים ותמורות בחברה הישראלית- בראי הקולנוע

מרצה: זיו אלכסנדרוני, מרצה לקולנוע ובמאי סרטים.
התבוננות מעמיקה, נוסטלגית, מרגשת ומצחיקה, בשינויים ובתמורות שעברו על החברה הישראלית 

מאז החל המפעל הציוני ועד ימינו, בראי הקולנוע, שנעשה כאן במאה השנים האחרונות.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
ויהי בימי החלוצים

במהלך שנות השלושים של המאה הקודמת, נוצרו בארץ 
ישראל המנדטורית הסרטים הראשונים של הקולנוע 

הישראלי. כול הסרטים היו פרי עמלם של משוגעים לדבר, 
חלוצי הקולנוע הישראלי, אשר בתנאים בלתי אפשריים 

ייצרו קולנוע ציוני מגויס, המציג את המפעל הציוני 
המתחדש בארץ ישראל.

סרט לצפייה: “עץ או פלסטיין“
אהבה בימי בורקס

מבוא מרתק ומצחיק לתולדות הקולנוע הישראלי 
החל משנות השישים ועד ימינו, דרך סיפורי האהבה 

של “הצבר“ המיתולוגי. החל מ“אקסודוס“, דרך סרטי 
הבורקס ועד “חתונה מאוחרת“ סרטו המשובח של

דובר קוסאשווילי .
סרט לצפייה: “אפס ביחסי אנוש“

הקולנוע של אפרים קישון
פרנץ קישהונט )קישון( עלה לישראל כאשר אין בפיו מילה 

אחת בעברית. בתוך זמן קצר נהפך לגדול הסטיריקנים 
הישראלים ולסופר מצליח. באמצע שנות השישים החליט 

להיכנס לעולם הקולנוע ולהפוך את הטקסטים שלו 
לסרטים. בסך הכול, יצר קישון חמישה סרטים, שזכו 

להצלחה עצומה.
סרט לצפייה: “השוטר אזולאי“

פריפריה מול מרכז בקולנוע הישראלי
יחסי הגומלין בין המרכז התרבותי והפיננסי של ישראל 

לבין הפריפריה המרוחקת ו“הנכשלת“ מהווים נושא מרכזי 
בקולנוע הישראלי לאורך השנים. האם יש תקווה בפריפריה?

סרט לצפייה: “כיכר החלומות“
הקיבוץ: החלום ושיברו

הקולנוע של ראשית המדינה האדיר את הקיבוצים, 
שנחשבו לבחירה הערכית הנכונה.

אך לצערנו הניסוי המפואר הזה התנפץ אל מול אופיו 

האינדיבידואליסטי של האדם וחשבון הנפש לא איחר 
לבוא.

סרט לצפייה: “עתליה“
ירושלים בראי הקולנוע

ירושלים והכותל המערבי היו במשך דורות רבים הסמל 
הגדול לחיבור ההיסטורי של עם היהודי לארץ ישראל.
כיצד מתמודד הקולנוע הישראלי עם מעמדה הייחודי

של עיר הקודש?
סרט לצפייה: “פלאות“

קולנוע פלסטיני
מדינה עדיין אין להם, אבל קולנוע דווקא יש. לעם הפלסטיני 

נולדו מספר יוצרי קולנוע מרתקים בראשותם של איליה 
סולימן, האני אבו אסעד, מישל חלייפי ואחרים.

הם מטפלים ב“בעיה הפלסטינית“ בכנות, בעוצמה ובהומור 
ומאפשרים לנו התבוננות מעמיקה בשיח הפנים פלסטיני.

סרט לצפייה: “לא פה לא שם“
מסע תיעודי אישי בימי ההתנתקות

צפייה בסרט התיעודי “והנה רוח גדולה באה“, אותו צילם 
וביים המרצה זיו אלכסנדרוני בימי ההתנתקות מרצועת עזה
באוגוסט 2005. לאחר הצפייה בסרט נדון על המסע האישי 

רב העוצמה אותו חווה עם ציבור המתנחלים, ובמעמדו המיוחד 
של הקולנוע התיעודי בשיח התרבותי והפוליטי בישראל.

סרט לצפייה: “והנה רוח גדולה באה“
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מסע קולנועי אל ישראל האחרת
מרכזת הסדרה: בלהה גזית, עורכת תכניות דעת ותרבות.

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.
נושאי ההרצאות:

זעקת המיעוטים 
בימים בהם החברה הישראלית הופכת קיצונית 
וגזענית, מגלים גיבורי הסרט, שהמרחב הציבורי 
נהיה אלים יותר ומכיל פחות. חלק  מהדמויות 

בסרט מאבדות את תחושת החיבור למדינה.                                                                                                             
הקרנת הסרט "ארץ זרה" 

ומפגש עם הבמאי שלומי אלדר/יואב זאבי. 
רצח בשם "כבוד המשפחה" 

סיפורן העצוב של נשים שחיות תחת איום לרצח. 
עביר זייבק חדאד, במאית הסרט, יוצאת למסע ברחבי 

הארץ ובשטחי הרשות הפלסטינית ומנסה לברר את 
המושג הבעייתי "רצח כבוד המשפחה".

הקרנת הסרט "נשות החופש" 
ומפגש עם הבמאית עביר זייבק חדאד.        

 חרדה ושמה פנסיה 
המציאות החדשה שאחרי הפרישה לפנסיה היא רגע 

מעורר חרדה. חנה ובעלה טוביה, נדרשו להתרגל למצב 
 המאלץ אותם לנסות ולברוא את עצמם מחדש.

הקרנת הסרט "מסיבת פרישה" 
ומפגש עם הבמאי אסף ארנרייך.

גורלו של זר בישראל                                                                                           
טוני, כדורגלן מבנין שבמערב אפריקה, חי עם ישראלית 
ולהם ילד משותף, עידן. טוני גורש מהארץ כי אינו יהודי. 
לרגל בר המצווה, עידן ואמו כמהים להביא את טוני לחגיגה.

הקרנת הסרט "טוקולומטי" 
ומפגש עם הבמאי גד אייזן/דוד אופק. 

15 נפשות בדירה אחת                                                                                      
ליאת דאודי גדלה בבית ש"סניקי בבית שמש, 

לצד 12 אחים ואחיות. הוריה מצליחים לתפעל את 
המוסד המשפחתי העצום הזה, וגם מכבדים את 

הבחירות של ילדיהם.
הקרנת הסרט "שומרת נגיעה" 

ומפגש עם הבמאית ליאת דאודי.  

אתוס הזיכרון במשפחת השכול 
במשך חמישים שנה ידעו שעמי נהרג במלחמת 

ששת הימים. אחיינו, שקד גורן מגלה שדודו למעשה 
מת בנסיבות שהושתקו. הוא מחליט לעצור את 

המורשת המשפחתית של "על זה לא מדברים".           
הקרנת הסרט "אלי פלט דוד שלי גיבור" 

ומפגש עם הבמאי שקד גורן. 
 סודות המחלקה היהודית בשב"כ 

שלוש שנים תמימות חיו ריקי אייל ובעלה חיים רגילים, 
ורק ההיעלמויות המסתוריות שלו עוררו בה חשד. 

עד שהתגלה הסוד: בעלה של ריקי הוא סוכן שב"כ. 
 עולמה קרס, ועד היום היא לא סולחת.

הקרנת הסרט "נשואה לשב"כ" 
ומפגש עם הבמאית פז שוורץ.

דור שלישי בישראל עדיין נוקם!
צפריר, נכדו של סבא ֶהֶנק, לא הוכר מעולם כניצול שואה. 

צפריר, רוצה לתקן את העוול וחוקר את גורלו של סבו 
בשואה. הטבעת מתחילה להתהדק על הסיפור האמיתי.  

הקרנת הסרט "רק לאלוהים מותר" 
ומפגש עם הבמאי גד אייזן.

אמנות

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,23.12.19 ,9.12.19 ,25.11.19 ,11.11.19

10.2.20 ,3.2.20 ,20.1.20 ,6.1.20
)מספר קורס: 50904(

מרכזת סדרה חדשה!
 הסדרה:

בלהה גזית
07 | קולנוע דוקומנטרי

חנייה בשפע 
חינם!!!

זמן אשכול מיקום מעולה
נגיש מכל מקום
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08 | קולנוע

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

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

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

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

הסדרה כוללת שמונה מפגשים, שיתקיימו בסינמה סיטי בירושלים.
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“.

אמנות

חדש!
מועדון טרום בכורה 
עם אפשרות בחירה

או)ארבעה מפגשים ראשונים(רישום לסמסטר 
)לכל שמונת המפגשים(רישום שנתי 

מועדי המפגשים: 
 ,20.12.19 ,22.11.19

 ,27.3.20 ,21.2.20 ,24.1.20
19.6.20 ,22.5.20 ,24.4.20

)מספר קורס: 50906(

מועדי המפגשים: 
 ,18.12.19 ,13.11.19

 ,18.3.20 ,12.2.20 ,15.1.20
10.6.20 ,6.5.20 ,22.4.20

)מספר קורס: 50905(

קבוצה 1:
הקורס יתקיים בימי רביעי 

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

קבוצה 2:
הקורס יתקיים בימי שישי החל 
מהשעה 10:00 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי בירושלים.
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הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי 
בין השעות 10:30-14:30 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים: 
 ,18.12.19 ,4.12.19 ,20.11.19 ,6.11.19

12.2.20 ,29.1.20 ,15.1.20 ,1.1.20
)מספר קורס: 50907(

מרצה:09 | תיאטרוןאמנות
ד״ר דן רונן

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.״

 “פרימדונה“ - תיאטרון גשר 
מאת: ג׳פרי הטשר. תרגום: רועי חן. 

 בימוי: אלכסנדר מורפוב
מה קורה לשחקני תיאטרון כשמלך אנגליה מוציא צו 

 מהפכני ומתיר לנשים לשחק בתיאטרון? 
ביקורת “הארץ“: “דמידוב מקסים כאישה בימתית 

ומרגש כשחקן“.
 ״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.״

 ״אופרה בגרוש״- התיאטרון הקאמרי
מאת: ברטולד ברכט. מלחין: קורט וייל.
 תרגום: דורי פרנס. במאי: גלעד קמחי.

התיאטרון האפי של ברטולד ברכט - תיאטרון מוסיקלי 
 מבדר ומשמעותי.

ביקורת ״הארץ״: ״ההפקה של הקאמרי למחזה של ברכט 
היא תיאטרון מבריק וסוחף. הצגת מחאה פוליטית-

חברתית״.
 ״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.״
 ״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 ירושלים

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,15.12.19 ,1.12.19 ,17.11.19 ,3.11.19

9.2.20 ,26.1.20 ,12.1.20 ,5.1.20
)מספר קורס: 50908(

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

מרכז הסדרה: זיו אלכסנדרוני.

נושאי ההרצאות:
מרלין מונרו: “גברים מעדיפים בלונדיניות“ 

כיצד הפכה נורמה ג׳יין, נערה מבית הרוס, ל“מרלין מונרו“, 
סמל הסקס הגדול בהיסטוריה? והאם יתכן שמתחת לבלונד 

פלטינה הסתתרה בחורה מוכשרת שלא זכתה להערכה? 
מרצה: זיו אלכסנדרוני.

סרט לצפייה: “חמים וטעים“
עמוס עוז: “סיפור על אהבה וחושך“

34 שנים מפרידות בין “מיכאל שלי“, הרומן הראשון 
שכתב עמוס עוז, לבין הרומן המקיף “סיפור על אהבה 
וחושך“. שתי היצירות משרטטות את החיבור בין חייו, 

יצירתו והשקפת עולמו של מחברן. 
מרצה: שלמה הרציג.

סרט לצפייה: “סיפור על אהבה וחושך“
גוסטב קלימט: היופי המהפנט והמוות האורב

היופי הוא מהות הציור של קלימט ואצל קלימט האמנות 
והאישה אחד הם. הממסד תקף בחריפות את ציוריו 

הנועזים שהציגו מיניות נשית בוטה.
מרצה: אורלי אל דובי. 

סרט לצפייה: “האישה בזהב“
יוסיף סטלין: האל האדום

מבין שליטיה של רוסיה וברית המועצות, דמות אחת 
עולה אפופה ענני מיתולוגיה ומיסטיקה, דמותו של 

יוסיף סטאלין. מהיכן הגיע הערפל הדתי שעטף מנהיג 
אתאיסטי? והאם היה אכן אל אדום?

מרצה: קובי חוברה.
סרט לצפייה: “סטלין מת“

מרתין לותר קינג - יש לי חלום
“יש לי חלום שיום אחד תקום אומה זאת ותגשים 

את משמעותה: שכל בני האדם נבראו שווים“. הכומר 
הבפטיסיטי מרטין לותר קינג, הנהיג את המאבק לשווין 

זכויות לשחורים ולצבעוניים באמריקה הסוערת של שנות 

השישים. הוא היה נואם ענק עם חלום גדול לשנות את 
אמריקה ללא אלימות. הוא נרצח בממפיס ב- 29.3.1968.

מרצה: זיו אלכסנדרוני.
סרט לצפייה: “סלמה“

אברהם לינקולן: מבשר הדרך לדמוקרטיה
נשיאה ה-16 של ארה“ב תרם לסיום עידן העבדות 

באמריקה ומנע את פירוק ה“איחוד“ של הדרום והצפון. 
רציחתו הפכה אותו לסמל לאומי.

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

פו הדב וכריסטופר רובין
למה החיים אינם מסובכים אלא פשוט חסרי פתרון? 

למה הדרך אל האושר כל כך פשוטה, אבל בלתי אפשרית? 
ולמה כריסטופר רובין שנא את הספר שהפך אותו לילד 

הכי מפורסם בעולם?
מרצה: אירי ריקין. 

סרט לצפייה: “להתראות כריסטופר רובין“
נח והמבול: חורבנו של עולם ישן

כיצד הפך סיפור על תופעת טבע, שכנראה התרחשה, 
לסיפור בעל מטרה ערכית מוסרית אמונתית? כיצד הפכה 
בריאה אלוהית מושלמת לקלוקלת עד שראוי להשמידה? 

ומהו רעיון הברית בין אלוהים לנוח? 
מרצה: יוסי נינוה.

סרט לצפייה: “המבול“

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.

סדרה חדשה! 10 | ביוגרפיות קולנועיות
מרכז

 הסדרה:
 זיו 

אלכסנדרוני
אמנות



זמן אשכול ירושלים

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,16.12.19 ,9.12.19 ,25.11.19 ,11.11.19

10.2.20 ,27.1.20 ,13.1.20 ,6.1.20
)מספר קורס: 50909(

11 | עתידנות מדינה
וחברה

עתיד האנושות
מרכז הסדרה: ארז ליבנה, מדען מוסמך, מכון ויצמן ואוניברסיטת הסינגולריות בקליפורניה. יזם בתחומי 

טכנולוגיה וחינוך, חוקר ויוצר עתידים. 

נושאי ההרצאות:
עידן המהפכות הגדולות

שטפון של מהפכות טכנולוגיות יוצר הזדמנויות ודילמות 
אתיות חדשות. האם אנו מוכנים? ומהי סינגולריות? 

ארז ליבנה ייצג את ישראל בתוכנית המתקיימת בבסיס 
של נאס״א בקליפורניה, בה ניגשים לפתור את האתגרים 

הגדולים שעומדים בפני המין האנושי.
מרצה: ארז ליבנה, מדען, יזם סדרתי, חוקר עתידים.

 מהפכה במבחנה
ביוטכנולוגים מקדמים את מה שנראה כבלתי אפשרי: 

רקמות ואיברים מודפסים, בשר מהונדס במעבדה 
ואפילו יצירה של צורות חיים חדשות. לאן עוד יביא 

אותנו הביוטק? 
מרצה: גלעד גומא, ביוטכנולוג ומרצה במרכז 

הבינתחומי. 
 עינינו נשואות לכוכבים

השמיים כבר אינם הגבול אלא החלל, שהופך יעד 
ליזמות עסקית. מחברות לכריית אסטרואידים ותיירות 
בחלל, לתכניות ליישוב המאדים. מהצעד הקטן בירח, 

לצעדי הענק שבעתיד.
מרצה: איל בן-זאב, בוגר אוניברסיטת החלל הבינ״ל 

ואוניברסיטת הסינגולריות.
עתיד הגוף האנושי

גוף האדם, המכונה שלא תיאמן. עתה יותר מתמיד. 
לראשונה אנחנו מגדירים מחדש את גופנו ע״י השתלת 

איברים ביוניים, הנדסה גנטית, והתערבות בתודעה 
האנושית. היכן יעבור הגבול בין אדם למכונה? 

ומה יהיה על האנושיות שבנו?
מרצה: רון ליבנה, ביולוגית וחוקרת גוף.

עתיד החברה האנושית  
הישגים מדעיים וטכנולוגיים עשויים להזניק את 

האנושות לשלב האבולוציוני הבא, אך באותה מידה 
אנחנו מסוגלים להחריב את עצמנו עם במלחמה, 

שנאה ודיכוי. מדוע אנו עדיין נלחמים זה בזה? 
והאם פני האנושות להכחדה או לשגשוג?

מרצה: ד״ר ליאת יקיר, מדענית בוגרת ממכון ויצמן, 
חוקרת את שורשי ההתנהגות האנושית.

לוחמת סייבר: החזית הרביעית
מחשבים נכנסו לכל היבט של חיינו. עם שילובם גברה 

גם היכולת לשבשם ולפגוע במרקם החיים, ולכן מהווה 
מתקפת סייבר איום אסטרטגי. האם אנו ערוכים 

להתמודדות עם הסכנה? מה יקרה כאשר האקרים 
יפרצו על מנת להרוג?

מרצה: רם לוי, מומחה להגנת הסייבר, מנכ״ל חברת 
קונפידס, לשעבר מרכז וועדת הסייבר הלאומית. 

הקלטת חלומות וקריאת מחשבות 
ההתקדמות בטכנולוגיות דיגיטליות ובמדעי המוח, 

מקרבת אותנו לעולם שבו נוכל להקליט חלומות 
ולקרוא מחשבות. כמה אנו קרובים ליום הזה? 

האם יהיה זה חלום או סיוט? המפגש יכלול הדגמה 
של קריאת גלי מוח מהקהל.

מרצה: ד״ר טל סינס, מדען בוגר מכון ויצמן, ממייסדי 
.DNAtix חברת

כלכלת המחר של “פרוייקט ונוס״
למרות הקידמה והשפע קיים עדיין בעולם מחסור רב. 

כלכלה המבוססת על צריכה מתמדת מזהמת את עולמנו 
ומשאביו מדלדלים. האם נוכל לכונן סדר חברתי חדש 

שייטיב עימנו?
מרצה: יונתן גן-מור, איש חינוך ופעיל ב״פרויקט ונוס״.

העולם משתנה לנגד עינינו. אינטרנט וגנטיקה, בינה מלאכותית ורובוטיקה, סייבר וטכנולוגיות 
מוח. האם אנו מוכנים לאתגרים החברתיים והמוסריים החדשים שניצבים מולנו?

מרכז 
הסדרה:

ארז ליבנה



זמן אשכול ירושלים

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,18.12.19 ,4.12.19 ,20.11.19 ,6.11.19

5.2.20 ,22.1.20 ,15.1.20 ,1.1.20
)מספר קורס: 50910(

אקטואליה משפטית  
חוקתית ופוליטית

מרצה: עו"ד עידן אבוהב, מרצה בכיר לאקטואליה ומשפט חוקתי. 

נושאי ההרצאות:
היועץ המשפטי לממשלה: יועץ או מנכ“ל?

היועץ המשפטי לממשלה הפך להיות אחד התפקידים 
העוצמתיים בישראל. נבדוק כיצד נהפך מי שאמור להיות 

עוה“ד של הממשלה- להיות כמעט מנהלה ויש אומרים 
אף מפחיד את שריה. 

מאבקי הכח בין המערכת הפוליטית  למערכת המשפט 
בית המשפט העליון בישראל הפך מרשות קטנה וחלשה, 

לרשות עוצמתית שמשנה את כללי המשחק הפוליטי, 
הדמוקרטי והצבאי ומשפיעה על התנהלות הממשלה. 

איך השתנו מאזני הכוחות בין המערכת הפוליטית לבג“ץ 
מאז הזקן ועד ימינו? 
צדק מול אי-צדק 

הסדרי טיעון מקוממים, ענישה מגוחכת וסלחנות 
לעבריינים מאפיינים את מערכת המשפט. כיצד יתכן 

שזכויותיהם של קורבנות הפשיעה נרמסות תחת גלגלי 
ה)אי(צדק על ידי המשטרה ומערכת המשפט ואילו 

העבריינים נהנים מאין ספור זכויות? 
פסקי הדין המהפכניים של בג“צ 

בית המשפט העליון קיבל שורה של החלטות מהפכניות, 
ששינו את פניה של החברה ולוו בחילופי מהלומות בין 
המערכות הפוליטית והמשפטית. נבחן את ההחלטות 

שעמדו בעין הסערה, תוך חשיפת פרטים מרתקים וננתח 
את התנהלותם של הפוליטיקאים ושל השופטים. 

מי אוהב את השבת? על מאבקי השבת בישראל 
נבחן  את השבת באור חילוני-חוקתי, נציג את תולדות 

מאבקי השבת סביב העבודה והמסחר, ניגע בפרטים 
מאחורי הקלעים ונברר אם לא מדובר רק במאבק בין 

חילונים לחרדים. 

משפחה שכזאת: בג“צ, המדינה וארגוני הטרור 
לאחרונה מתקיימת משוואה גיאופוליטית חוקתית 

וצבאית חדשה: ארגוני הטרור הפכו לבעלי תעוזה ועצמה 
צבאית אדירה. לפיכך, נוצר מאבק בין צרכי צהל והשב“כ 
לבין דרישות מערכת המשפט לעמידה בכללים חוקתיים 
ובינ“ל. האם בג“צ כובל את ידי המדינה בלחימה בטרור? 

סיפור על חוקה, מדינה וזכויות אדם 
חוק הלאום הוא סלע המחלוקת בין בית המשפט העליון 
למערכת הפוליטית. רבים אינם מבינים על מה המהומה. 

נדון בשלושת חוקי היסוד המהותיים ובפסקת ההתגברות, 
שמהווים תבשיל רווי יצרים פוליטיים ושאיפות כוח 

של  מערכת המשפט והפוליטיקאים גם יחד. 
מדינת לאום, דמוקרטיה ושוויון 

ישראל היא דמוקרטית לאום יהודי וכבר מהגדרתה נוצר 
חיכוך עם השוויון למיעוטים, ללהט“ב, לזרמים שונים 

ביהדות ועוד. נבחן את הצעדים שנעשים בקידום השוויון 
מול התנגשות האינטרסים בין ישראל היהודית 

לבין מיעוטים יהודים ולא יהודים.

סדרת הרצאות ״בועטת״, החושפת את מאחורי הקלעים של מאבקי הכוח בין המערכת 
הפוליטית לבג"ץ. בריתות, מאווי כח, שודד ים שיפוטי אחד, שופטים שהושתקו, 

פוליטיקאים, מדינת לאום עם מיעוטים ומערכת צבאית הנתונה במלחמה כבר 70 שנה. 
כל אלה יוצרים את סיפור האהבה-תלות-שנאה-קנאה בין המערכת הפוליטית לבין 

בית המשפט העליון. ננסה לענות על שאלות מורכבות ביחסים אלה באמצעות דוגמאות 
מרתקות, פרטים עסיסיים מאחרי הקלעים והצגה דרמטית של הדמויות השונות. 

מרצה:12 | משפט
עו"ד עידן 

אבוהב
מדינה
וחברה



זמן אשכול ירושלים

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,10.12.19 ,3.12.19 ,19.11.19 ,5.11.19

4.2.20 ,28.1.20 ,14.1.20 ,31.12.19
)מספר קורס: 50911(

13 | השפה העברית מדעי
החברה

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.

מרצה:
ד״ר רוביק

רוזנטל

״עברית בכיף״
סיפורה יוצא הדופן של השפה העברית

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

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 ראשון 
בין השעות 19:00-22:00 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,15.12.19 ,8.12.19 ,24.11.19 ,10.11.19

9.2.20 ,2.2.20 ,19.1.20 ,5.1.20
)מספר קורס: 50912(

סדרה חדשה!14 | פסיכולוגיה מדעי
החברה

חשיבה חיובית כדרך חיים - 
בראי הקולנוע 

מרצה: שירלי נס-ברלין, מרצה ומפתחת שיטה ייחודית של חשיבה חיובית. 
ביקורת, שיפוט, חוסר אמונה, דאגות, פחדים, חוסר ביטחון עצמי... האם אתם מזהים את 
עצמכם לפעמים במצבים אלה? בקורס זה נלמד איך לפתח שפה חיובית המשנה את הדרך 

בה אנו חווים את עצמנו ואת העולם סביבנו.
בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא העוסק בנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
לשנות את המציאות

חיינו מורכבים מהאופן בו אנחנו תופסים אותם. 
החשיבה החיובית מתייחסת למשפט זה כאל הכלל 

הבסיסי ביותר שלה, שכן הוא נותן בידה את האפשרות 
ליצור שינוי בחיינו, רק על ידי שינוי נקודת מבט. 

איך עושים את זה? 
סרט לצפייה: “סיפורי דגים“ 

האם אתם אוהבים את עצמכם?
רובנו מרגישים לא מספיק טובים, לא מספיק מוצלחים, 

טעוני שיפור. חשיבה חיובית מתחילה בקבלה עצמית,
ושואלת את השאלה: אם לאהוב את עצמנו זה יותר מדי, 
מה עם לחבב? ומציעה דרכים להתחיל לחבב את עצמנו.

סרט לצפייה: “מיס סאנשיין הקטנה“   
שפה חיובית מעשית ומדוברת 

חשיבה חיובית מדויקת, הופכת את היום יום שלנו 
למרפא, ואת השפה החיובית למעשית ומדוברת. 

באמצעות שימוש בפעולות יומיומיות מוכרות ומילים 
מסוימות, שבכוחן לחזק ולשחרר אותנו מתודעת קושי, 

החשיבה החיובית יוצרת שינוי מהחוץ פנימה.
 “Yes Man“ :סרט לצפייה

איך לשחרר מחשבות שליליות  
גם אם מבחוץ נדמה שאנחנו נינוחים ומרוצים בחלקנו, 

לעתים אנו חיים בגיהנום של פחדים, דאגות וחוסר 
שביעות רצון. חשיבה חיובית מלמדת ליצור דיאלוג 
פנימי מחזק, היכול לתת תשובה ניצחת למחשבות 

שליליות. 
סרט לצפייה: “וינסנט רוצה לים“  

איך להפוך רצון למציאות  
כדי להגשים את חלומותיך, עליך לדעת מהי הדרך 

המדויקת להפוך רצון למציאות. חשיבה חיובית מעניקה 

את השלבים המדויקים שעליך לעבור כדי להגשים את 
חלומותיך. 

סרט לצפייה: “המרדף לאושר“ 
טכניקות לתקשורת בינאישית   

השפה בה אנו מדברים אינה רק מילים. חשיבה חיובית 
מתייחסת אל המכלול האנושי, וחוקרת את המבעים 

שאינם מילוליים ואת המילוליים, כדי לעזור לנו להעביר 
את המסר שלנו באופן המדויק ביותר.

סרט לצפייה: “האופה מברלין“   
לחיות ברגע הזה

אחד מבזבזני האנרגיה הגדולים שלנו, הן המחשבות 
שלוקחות אותנו לעבר או לעתיד, ומונעות מאתנו לחיות 
ברגע הזה. חשיבה חיובית מלמדת אותנו לחיות בהווה, 

ולמקד את עצמנו במה שבאמת חשוב.
סרט לצפייה: “ממנטו“ 

המרדף אחר האושר
האושר הוא מושג מתעתע. חשיבה חיובית מתבוננת 

במושג האושר, ומוצאת את הדרך לפשט אותו ולהפוך 
אותו לנגיש ויומיומי, ובעזרת כלים פשוטים להגביר את 

נוכחותו בחיינו.
סרט לצפייה: “עד קצה העולם“ 

 מרצה:
 שירלי

נס-ברלין
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15 | סיפורים אישיים

סיפוריהם של אנשים שהצליחו לנצח את גורלם ״מהקצה אל הקצה״
מרכזת הסדרה: בלהה גזית, מפיקת אירועי עניין ותרבות.

סדרה מרתקת, שתעסוק בשמונה סיפורים מדהימים, מסופרים בגילוי לב מפי שמונה אנשים 
שהצליחו לעמוד בלחצים, להאמין בדרכם, לגבור על הקשיים, להיחלץ ממצבים בלתי אפשריים  

ולמצוא את דרכם אל החופש האישי. 
נושאי ההרצאות:

ילדות בצל אלימות וגילוי עריות
בחשיפה יוצאת דופן, קורעת ניצה סקולניק מסכים 

של בושה, של אשמה והתכחשות, שהסתירו התעללות 
משפחתית רבת שנים. מאז ילדותה עברה אלימות וגילוי 

עריות מצד אחיה ואביה לאורך חייה כאישה חרדית ואם 
לתשעה ילדים- עד בריחתה אל החופש.

גילוי נאות: יציאה מהארון - כל הסיפור
סיפורה האישי של קורין שביט- מילדות במרוקו, 

עלייה לארץ, התבגרות, נישואין, גירושין, יציאה מהארון 
ועד לפעילות בקהילה הלהט“בית. קורין בעלת תואר 
ראשון בפסיכולוגיה ותעודת מטפלת ביצירה והבעה. 

הרצאה שהיא מופע.
ניצחון הרוח

תא“ל )במיל׳( דרור פלטין, נפצע קשה בתאונת צניחה, 
בה התרסק פלג גופו התחתון והיה חשש לחייו. 

כשהוא עדיין בכיסא גלגלים צלח את הכינרת והשתתף 
בטריאתלון אילת. כעבור 10 חודשים השתתף בתחרות 

“איש הברזל“ ולאחר שנה וחצי רץ מרתון. 
בהרצאה מרתקת מספר דרור את סיפור השיקום ועל 

התובנות היישומיות מסיפורו האישי.
“תיק אימוץ סודי ביותר“

רוני פרידמן גדלה עד גיל 32 בצלו של “סוד“ משפחתי. 
היא לא ידעה שהיא ילדה מאומצת. היו מסרים סמויים 

שהוריה המאמצים אינם הוריה הביולוגיים. רוני העדיפה 
להתעלם, להדחיק. גילוי הסוד באופן מקרי על ידי אישה 

זרה במפגש מקרי ברחוב, טלטל את כל עולמה והביא 
אותה לקריסה נפשית ופיזית.

לראות אחרת
אביחי שלי, בחור עיוור וכבד שמיעה, עשה הכול כדי 

להגשים את חלומותיו. הוא זכה בחידון התנ“ך העולמי 
לנוער, ביצע שירות מלא בחיל המודיעין, סיים תואר 

ראשון במנהל עסקים ותואר שני במשפטים. כיום הוא 
עובד כמנהל תיקי השקעות ב“פסגות“.

האסיר שחזר מהכלא המצרי 
סיפורו האישי של עזאם עזאם, שהיה שבוי בבידוד 

מוחלט בכלא המצרי 8 שנים ארוכות. מרגע שנגזר דינו 
ועד השחרור הוא לא איבד את האופטימיות והביטחון 

שמדינת ישראל תחזיר אותו הביתה.
הכת ששינתה את זהותי

יהודית הרמן הגיעה לכת של גואל רצון כשהייתה בת 17 
ויצאה ממנה בגיל 29 עם חמישה ילדים. היא חוותה 

ניצול כלכלי, מיני ונפשי. עד היום המרגש, שבמבצע רחב 
היקף בשיתוף כוחות של הרווחה, המשטרה והמרכז 

הישראלי לנפגעי כתות- יצאה לחופשי.
“חזרתי בשאלה מחומות הגטו“

שרה איינפלד, חסידת גור שהעזה לחזור בשאלה מאחת 
החסידויות הקיצוניות ביותר, מספרת בגילוי לב על 

דרכה מחומות הגטו החרדי. היא מדברת על החרם ככלי 
לשליטה ופיקוח בחברה החרדית, על דיכוי נשים בשם 

ה“צניעות והתורה“ ועל הפרדה מגדרית נוסח אירן. 

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,16.12.19 ,9.12.19 ,25.11.19 ,4.11.19

10.2.20 ,27.1.20 ,13.1.20 ,6.1.20
)מספר קורס: 50913(

מדעי
החברה

מרכזת 
 הסדרה:

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

בסינמה סיטי בירושלים. 

מועדי המפגשים:
 ,17.12.19 ,3.12.19 ,19.11.19 ,5.11.19

11.2.20 ,4.2.20 ,21.1.20 ,7.1.20
)מספר קורס: 50914(

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

נושאי ההרצאות:
איך נהפוך זוג למשפחה 

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

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

סרט לצפייה: “מארלי ואני״  
“ילד טוב ילד רע״: יחסים בין אחים במשפחה 

מפגש עם היחסים הסבוכים המייצרים חברות ארוכה. 
איך היחסים משתנים לאורך החיים? מה קורה לקשרים 
שמשתנים כשכולם מתבגרים? מהן הדילמות השכיחות 

במשפחות בוגרות: על קנאה ותחרותיות, פירגון,
התמודדות המשפחה מול משברי החיים, ומהי היכולת 
לבנות קשר חזק ואמיתי עם הורינו ועם אחינו גם זמן רב 

אחרי שעזבנו את בית ההורים?
סרט לצפייה: “שומרת אחותי״ 

“להישאר או להיפרד״: על משברים בחיי זוגות 
איך להתמודד עם המתעלל הסדרתי, הבוגדת, מין 
באינטרנט? מה קורה כשהילדים עוזבים את הבית 

וכשהקריירה של רק אחד מבני הזוג נוסקת? 
הצגת משברי זוגיות באמצעות מקרים מטיפול משפחתי.

סרט לצפייה: “שעה של שקט״  
גירושין: פרק ב׳, פרק ג׳...

איך להתמודד עם דילמות של גירושין: האם הילדים 
שלה, שלו, או שלהם? ומה עם הכסף? ואיך יתנהלו 
היחסים עם האקס/ית? ואיך בונים משפחה אחת 

מאוסף של משפחות...
סרט לצפייה: “בעיניים של מייזי״  

“פתאום, הכי לא צפוי״ 
מבט רציני על התמודדות עם נכות, פרידה, מוות ואובדן. 

איך הטיפול הפסיכולוגי יכול לעזור במצבי אבל ושכול.
סרט לצפייה: “כמו שאת״

משפחה מורחבת 
איך להתמודד עם יחסי חמות כלה, יחסי אבות בנות, 

אימהות בנים, יחסי גיסות ועוד שאר מיני ירקות...
סרט לצפייה: “אהבה כמו שלנו״

משפחות מסוגים שונים 
גירושין, חד הוריות, הומוסקסואליות, פונדקאות- 

מקרים מרתקים שהגיעו לטיפול לקבלת כלים 
להתמודדויות שהשונות מביאה איתה.

סרט לצפייה: “בייבי מאמא״
על ספת הפסיכולוג: שאלת האושר הפנימי

אנשים משתנים, רצונות חדשים מופיעים ואנשים שואלים 
את עצמם שאלות אחרות בהתאם לתקופות חייהם. 
במפגש זה נדון ביכולת האמיתית של אדם להגשים 

את שאיפותיו, באופן היצירתי בו אנשים הצליחו לקיים, 
במקביל לשגרה, את הקסם של עוררות פנימית ושלווה 

משפחתית.
סרט לצפייה: “אהבה בהפתעה״

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

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

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

מרצה:סדרה חדשה!
ענת

זפרני
16 | פסיכולוגיה מדעי

החברה



זמן אשכול ירושלים

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,10.12.19 ,26.11.19 ,12.11.19 ,5.11.19

11.2.20 ,28.1.20 ,14.1.20 ,31.12.19
)מספר קורס: 50915(

מרצה:17 | פסיכולוגיה ומדע
איתי

עניאל
מדעי

החברה
״זיכרון בלתי נשכח״

אימון, שימור ושיפור הזיכרון
מרצה: איתי עניאל, מרצה מומחה לשיפור הזיכרון, מייסד “אומנות הזיכרון“, עורך ומנחה סדנאות וקורסים 

לפיתוח ושיפור הזיכרון כבסיס להצלחה אישית ומקצועית.

נושאי ההרצאות:
זיכרון בלתי נשכח

במפגש מרתק עם הזיכרון שלנו נלמד איך הוא עובד, 
ממה הוא מושפע ואיך אפשר לשפר אותו באופן 

משמעותי? מהו הבסיס החשוב ביותר לתהליך פיתוח 
ושיפור הזיכרון?

לזכור מצוין במהירות ובקלות
איך להכניס לזיכרון מידע בצורה נכונה ולשלוף אותו 

במהירות? במפגש זה נלמד וניישם שיטה מעולה, 
שתאפשר לנו לזכור כל מידע שנרצה בהרבה פחות זמן 

ובקלות. שיטה זו תאפשר לנו לחסוך זמן יקר ולאמן 
את המוח והזיכרון.
לא לשכוח לזכור 

מה רציתי לומר? מה רציתי לעשות? איפה הנחתי את 
זה? במפגש זה נלמד שיטה נפלאה לזכור מיקומי חפצים 

ונקבל טיפים מעולים איך להפסיק לשכוח את מה 
שחשוב לנו בחיי היום יום.

שמות של אנשים
היכולת לזכור שמות של אנשים היא נכס חשוב מאוד 
בחיינו וניתן לשפר אותה משמעותית. בהרצאה זאת 
נלמד חמש שיטות לזכור שמות של אנשים ולהפוך 

את תהליך זכירת השמות למעניין ומרתק.
לזכור בקלות מספרים חשובים

היכולת לזכור מספרים משפיעה על “תחושת המסוגלות“
של הזיכרון שלנו. נלמד שלוש שיטות לזכור בקלות 

מספרים חשובים ובמקביל לחדד ולשפר את יכולות 
המוח והזיכרון שלנו.

חדר כושר למוח ולזיכרון
איך לאמן את הזיכרון ולשמור עליו לאורך זמן? 
איך לשלב את אימוני הזיכרון בחיי היום יום? 

מהם תומכי הזיכרון הטובים ביותר? הקשר בין תזונה 
נכונה ושינה לתפקוד הזיכרון? 

ללמוד שפה חדשה וקריאה מהירה
איך לשפר משמעותית את מהירות הקריאה ולזכור את 
מה שקראנו? נלמד איך לפתח אותם בקלות ובמהירות 

ולהפוך את התהליך למהנה ואפקטיבי.
שיטת “הזיכרון המעצים“ ככלי לחיים

איך לתייג ולשלוף במהירות זיכרונות חשובים? 
איך לזכור נכון את מה שעוזר לנו להצליח במה שאנו 

עושים? שיטת “הזיכרון המעצים“ מבוססת על הצלחות 
וחוזקות שלנו שנשמרו בזיכרון ועל היכולת שלהן 

להישלף ממנו במהירות ולהשפיע עלינו להשיג תוצאות 
מצוינות בחיי היום.

הירידה בתפקוד הזיכרון, לצד חשיבותו הרבה בחיינו, מחזקת את הצורך לשפר אותו ולשמור
עליו לאורך זמן. בסדרת הרצאות מרתקת נקבל ידע בנושא, כלים מעשיים וטכניקות מתקדמות 
לפיתוח ושיפור הזיכרון, שיאפשרו לנו לאמן ולתרגל אותו בצורה נכונה, לזכור במהירות ובקלות 

את מה שחשוב לנו וכן לשמור ולחזק את יכולות המוח והזיכרון שלנו לטווח ארוך.

חנייה בשפע 
חינם!!!

זמן אשכול מיקום מעולה
נגיש מכל מקום



זמן אשכול ירושלים

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,17.12.19 ,10.12.19 ,26.11.19 ,12.11.19

11.2.20 ,28.1.20 ,14.1.20 ,31.12.19
)מספר קורס: 50916(

נושאי ההרצאות:
על פסגת הר הגעש הפעיל ביותר באפריקה

רוית נאור יוצאת עם משלחת ראשונה לקונגו, בעקבות 
מושבת הגורילות הצפופה בעולם. היא חוצה ג׳ונגלים, 
וכשהיא מלווה בצבא של חיילים חמושים היא יוצאת

לגלות מה קורה בלוע של הר הגעש הפעיל ביותר באפריקה.
המסע למדבר סימפסון

ד“ר גיא שיאון מצטרף למשלחת מחקר ויוצא לארץ 
הלטאות במדבר סימפסון. הוא מבלה בחברת נחשים 
ארסיים, דינגו, פרות המסתובבות פרא, ושם, באמצע 

שום מקום, הוא מגלה למה האוסטרלים מתכוונים 
ב- no worries, ומה קורה כשנותנים לנוצרי אוהב 

ישראל לספר אותך במדבר.
קוביית הקרח הגדולה בעולם: אגם בייקל בסיביר
דרור גרתי יוצא למסע סביב ועל-גבי אגם בייקל, 

שגודלו כגודל מדינת ישראל ואשר קופא לחלוטין בחורף. 
על רקע מערות ותצורות קרח מרהיבות, הוא פוגש את 

הסטארה ויירה- הרוסים המסורתיים, בודהיסטים 
נידחים ושמאנים מסתוריים.

מסע אל קצה העולם
דן-דן בולוטין יוצא לגלות חיים אחרים באיים 

נידחים. הוא מביא סיפורים מאיים שונים:                                                                                             
מגרינלנד וספיצברגן, ועד לאי של רובינזון קרוזו, 

איי-פוקלנד, ואיי-הגלאפגוס- מקור תורת האבולוציה 
של דארווין.

דרום אתיופיה: בין מסורתי למודרני
לאורכו של נהר האומו בדרום אתיופיה חיים מספר 
שבטים, שהזמן במחוזותיהם עצר מלכת. ביקור בין 

השבטים דומה לביקור במוזיאון אנתרופולוגי מרתק, 
אלא שזוהי מציאות החיים של תושבי המקום. 

אושיק פלר יוצאת למסע במנהרת הזמן בעמק האומו. 

עולם הולך ונעלם במיקרונזיה
טניה רמניק יוצאת לגלות כיצד מתקיימת אוכלוסייה 
של 400 נפשות על אי קטנטן ומנותק בלב האוקיינוס 

השקט. מהו סוד האושר במקום כזה? נספר על כישופים 
המהווים חלק מחיי היום יום, על חלוקת התפקידים 

בין המלכה לצ׳יף, ועל האיזון בין גברים לנשים.
בהוטן: “דרך האושר ומסתורי ממלכת בהוטן“

עידן צ׳רני יוצא למסע בעקבות האושר, אל ממלכת 
בהוטן המסתורית בהרי ההימלאיה. מדוע סגרה בהוטן 

את שעריה לעולם החיצון? איזה תחליף היא מצאה 
לתרבות הצריכה של העולם המערבי? 

כיצד היא משמרת את התרבות הבוטאנית הייחודית?
סוף העולם ימינה: צ׳ילה והאי פסחא

נפתלי הילגר מגלה תרבויות נסתרות, טבע דרמטי 
וצילומים מרהיבים. מהמדבר היבש בעולם עד 

לקרחונים של פטגוניה. חידות, תעלומות והקהילה 
היהודית הקטנה בעולם, ששומרת על איזון בין זהות 

יהודית לאמונה באבות הקדומים.

18 | תרבויות

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.

סדרה חדשה! מרכזת תרבות
הסדרה: 
רוית נאור

לנרשמים לקורסים 
כרטיס מתנה לסרט!

לבחירתך
*הכרטיס תקף בבתי הקולנוע בסינמה סיטי 

בימים א׳-ה׳.



זמן אשכול ירושלים

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,11.12.19 ,27.11.19 ,13.11.19 ,6.11.19

5.2.20 ,22.1.20 ,8.1.20 ,1.1.20
)מספר קורס: 50917(

תרבויות עולם סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע

מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, מרצה, צלמת וכתבת.

נושאי ההרצאות:
אתרי אונסק״ו: האתרים היפים בעולם

נבקר במקומות שאונסק״ו שומר כמורשת תרבותית של 
כלל האנושות, ביניהם אדריכלות החימר המרהיבה בדרום
תימן ובמאלי, שוק החתונות של שבט המונגים בעמק הכדים
בלאוס, שיטות חינוך שבטיות שהפכו למורשת תרבותית, 

וגם: מסע של “פעם בחיים״ לקמצ׳טקה, שבה הבריאה 
עדיין בעיצומה.

מרצה: נפתלי הילגר | סרט לצפייה: “גראן טורינו״
ברזיל: ״ארץ הסמבה״

מסע למדינה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית. 
נכיר קצת מנופיה, החל ביערות העד של האמזונס, 

וכלה בחופים אינסופיים. נכיר את האנשים, את ה״פבלות״, 
את הריקודים, הכדורגל וכמובן- הקרנבל.

מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון | סרט לצפייה: “פלה״
הודו: החגיגה שאינה נגמרת

החתונות ההודיות מאופינות בצבעוניות, חגיגיות, ריקודים 
ושירים- אלמנטים הנוכחים גם בסרטים ההודים. 

בהרצאה זו, נלמד על מרכזיות החתונה בתרבות ההודית 
ועל קסמו של הקולנוע ההודי, שמושך מעריצים הדוקים 

מכל רחבי העולם, וזכה לכינוי ״בוליווד״.
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: “כלה ודעה קדומה“

 בודפשט: הדנובה הכחולה 
מסע לעיר בה העבר וההווה נפגשים. ביקור בבית הכנסת 
מהגדולים והמפוארים באירופה, לרובע היהודי ולסיפור 

הקהילה היהודית במלחמת העולם השנייה. 
מרצה: יואל שתרוג | סרט לצפייה: “שתיקה רועמת״

ירדן: סודות הממלכה
איך נשמרה העיר הרומית ג׳רש אלפיים שנים ועשרות 

רעידות אדמה? איך יש כל כך הרבה מים זורמים במדינה 
עם משבר מים חריף? מי מרכיב היום את החברה הירדנית?
מרצה: נועם בן משה | סרט לצפייה: “קפטן אבו ראעד״ 

 בריטניה: תעלומת אשת הברזל
ננסה לפצח את דמותה של אחת הנשים החזקות 

בהיסטוריה המודרנית, ונגלה שמאחורי הברזל מסתתרת 
אישה בשר ודם. 

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס | סרט לצפייה: “אשת הברזל״
שוויץ: השעון השוויצרי שאיחר

שוויץ העניקה זכות הצבעה לנשים רק בשנת 1971. 
נבחן את סוגיית מאבק זכות ההצבעה לנשים בשוויץ 

בהקשרים של חוסר השקט והתמורות החברתיות 
והתרבותיות. 

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: “עושות סדר״
קוריאה הצפונית: מסך הברזל האחרון

מסע אל מדינת המשטרה המסוגרת בעולם, 
קוריאה הצפונית. דני ינאי ביקר במדינה המסתורית 
ויספר על שראה, ובמיוחד על מה שלא ניתן לראות.  
מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: “הדיקטטור הגדול״

19 | תרבויות

מסע תרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות 
ברחבי העולם. מהקרנבל הברזילאי אל חתונות הודיות, מסודות הממלכה הירדנית 

אל מלחמת העולם השנייה בבודפשט, מאשת הברזל הבריטית אל זכויות הצבעה לנשים
בשוויץ, מאתרי אונסקו המרהיבים אל סגירות צפון קוריאנית. אתם מוזמנים להצטרף למסע!

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

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג
סדרה חדשה!תרבות



זמן אשכול ירושלים

תרבות

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,10.12.19 ,26.11.19 ,12.11.19 ,5.11.19

11.2.20 ,28.1.20 ,14.1.20 ,31.12.19
)מספר קורס: 50918(

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. 
מהקרנבל הברזילאי אל חתונות הודיות, מסודות הממלכה הירדנית אל מלחמת העולם השנייה בבודפשט, 
מאשת הברזל הבריטית אל זכויות הצבעה לנשים בשוויץ, מטלטלות אפגניות אל סגירות צפון קוריאנית.

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

20 | תרבויות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

סדרה חדשה!

נושאי ההרצאות:
הודו: החגיגה שאינה נגמרת

החתונות ההודיות מאופינות בצבעוניות, חגיגיות, ריקודים 
ושירים- אלמנטים הנוכחים גם בסרטים ההודים. 

בהרצאה זו, נלמד על מרכזיות החתונה בתרבות ההודית 
ועל קסמו של הקולנוע ההודי, שמושך מעריצים הדוקים 

מכל רחבי העולם, וזכה לכינוי ״בוליווד״.
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: “כלה ודעה קדומה“

ברזיל: ״ארץ הסמבה״
מסע למדינה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית. 

נכיר קצת מנופיה, החל ביערות העד של האמזונס, 
וכלה בחופים אינסופיים. נכיר את האנשים, את ה״פבלות״, 

את הריקודים, הכדורגל וכמובן- הקרנבל.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון | סרט לצפייה: “פלה״

 בריטניה: תעלומת אשת הברזל
ננסה לפצח את דמותה של אחת הנשים החזקות 

בהיסטוריה המודרנית, ונגלה שמאחורי הברזל מסתתרת 
אישה בשר ודם. 

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס | סרט לצפייה: “אשת הברזל״
שוויץ: השעון השוויצרי שאיחר

שוויץ העניקה זכות הצבעה לנשים רק בשנת 1971. 
נבחן את סוגיית מאבק זכות ההצבעה לנשים בשוויץ 

בהקשרים של חוסר השקט והתמורות החברתיות 
והתרבותיות. 

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: “עושות סדר״
ירדן: סודות הממלכה

איך נשמרה העיר הרומית ג׳רש אלפיים שנים ועשרות 
רעידות אדמה? איך יש כל כך הרבה מים זורמים 
במדינה עם משבר מים חריף? מי מרכיב היום את 

החברה הירדנית?
מרצה: נועם בן משה | סרט לצפייה: “קפטן אבו ראעד״

מזרח אחר: אפגניסטן
רשמים אישיים מביקורים באזור, שמיטלטל בין רחשי 

אחד הסכסוכים האלימים ביותר על פני כדור הארץ 
לבין ישובים שלווים בשולי הרי ההימלאיה. בקאבול 
נפגוש אפגנים שמנסים להשתקם כנגד כל הסיכויים, 

נבקר בבית הכנסת ונשוחח עם היהודי האפגאני האחרון.
מרצה: נפתלי הילגר | סרט לצפייה: “רודף העפיפונים“

 בודפשט: הדנובה הכחולה 
מסע לעיר בה העבר וההווה נפגשים. ביקור בבית הכנסת 
מהגדולים והמפוארים באירופה, לרובע היהודי ולסיפור 

הקהילה היהודית במלחמת העולם השנייה. 
מרצה: יואל שתרוג | סרט לצפייה: “שתיקה רועמת״

קוריאה הצפונית: מסך הברזל האחרון
מסע אל מדינת המשטרה המסוגרת בעולם, 

קוריאה הצפונית. דני ינאי ביקר במדינה המסתורית 
ויספר על שראה, ובמיוחד על מה שלא ניתן לראות.  
מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: “הדיקטטור הגדול״

חנייה בשפע 
חינם!!!

זמן אשכול מיקום מעולה
נגיש מכל מקום



זמן אשכול ירושלים

21 | תנ״ך

חגי ישראל: מסורת והיסטוריה
מרצה: יוסי נינוה, מרצה בכיר בתנ"ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת"א.

מסע מרתק אל חגי ישראל ומועדיו, בשילוב המחקר המדעי המודרני ורוח המסורת.          
מהו מקורם של החגים והמועדים בישראל? מהו אופיים? ומהי הספרות היהודית הקשורה 

אליהם? מפגש עם דעות מגוונות המתייחסות למועדי ישראל מכל כיוון אפשרי.
נושאי ההרצאות:

מועדי תשרי- המעבר מחגי אמונה וטבע  לחגים דתיים                                             
החודש הראשון שהפך לשביעי וחזר והפך לחודש הראשון. 

מדוע קיימים שני ראשי שנים- בתשרי ובניסן? 
כיצד התפתחו החגים בישראל מחגים חקלאיים 

לחגים דתיים ומה מקורו של יום הכיפורים?? 
האם ישבו בני ישראל בסוכות בימי לכתם במדבר??

מרד בר כוכבא- הכוכב שהכזיב
שמעון בן כוסיבא שהפך ל“בר כוכבא“ וסיים- בן כוזיבא. 

המרד השלישי ברומאים, שתחילתו גאווה וסופו אסון 
לאומי כבד, שהשלכותיו החמורות קיימות עד עצם 

היום הזה. מה מקור האבל בימי ספירת העומר? 
ומה להילולת ר׳ שמעון בר יוחאי ול“ג בעומר?

חג שבועות- האם מתן תורה??
מהו “שבועות“: האם שבוע, או שבועה?? מה בין חג 

הקציר למתן תורה? ומהו “חמישים“ שהוא “עצרת“? 
ומדוע “חג שבועות“ הוא רק בן יום אחד, לעומת שני 

הרגלים האחרים שהם בני שבעה ימים?
פורים: מגילת אסתר- סיפורה של יהדות מתבוללת

“רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר“. 
מה משמעותו של הפסוק? מדוע שם האלוהים לא נזכר 
במגילה? ומהי המטרה אשר למענה כתב הסופר סיפור 
זה? מה הקשר בין פרעה לאחשוורוש ובין אסתר ליוסף?

חנוכה- אובדנו של חג ותחייתו
מדוע שמונה ימים? סיפור פך השמן- היה או לא היה? 

מדוע נאסרה הקריאה בספר המקבים? וכיצד נעלם 
מארץ ישראל? מדוע מתמקד החג בסיפור הנס, 

ולא בניצחונות המקבים?  

הצומות בישראל- מדוע כה רבים ימי הצער והצום
תולדות ימי הצום בישראל - היסטוריה ואמונה. 

מדוע לצום? הצומות השונים: של יחיד ושל רבים, 
היסטוריים ואישיים. התפתחותם של ימי צום רבים 

ביהדות לאורך הדורות.

יום הזיכרון לשואה ולגבורה- תולדותיו של זיכרון לאומי
עם הקמתה של המדינה, החל ויכוח ציבורי ופרלמנטרי 
לגבי אופיו של יום הזיכרון ומועדו. סיפורו של התאריך 

ותהפוכותיו. סיפורו של מאבק פוליטי על זיכרון השואה 
והגבורה.

ט“ו בשבט: גלגוליו של יום
איך נהפך ט“ו בשבט מתאריך לחג? ממעשרות לנטיעות? 

כיצד כל דור הטביע ביום זה את חותמו: יום הולדת 
לאילן, אכילת פירות, “סדר ט“ו בשבט“, הנטיעות, 

ואפילו יום הולדתה של הכנסת?

מועדי המפגשים:
 ,12.12.19 ,28.11.19 ,21.11.19 ,7.11.19

30.1.20 ,16.1.20 ,2.1.20 ,19.12.19
)מספר קורס: 50919(

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מדעי
הרוח

מרצה:
יוסי
נינוה

חנייה בשפע 
חינם!!!

זמן אשכול מיקום מעולה
נגיש מכל מקום



זמן אשכול ירושלים

עלייתן ונפילתן 
של האימפריות הגדולות

 מרצה: ד"ר גוסטב מייסלס, היסטוריון.
בסדרת הרצאות מרתקת, נגלה שהמחזוריות ההיסטורית עוקבת אחרי המחזוריות הביולוגית 
שקבע דרווין לעולם החי: חברות, מדינות ואימפריות נולדות, מגיעות לבגרות, יורדות מגדולתן

ו-מה לעשות, נעלמות. איך נוצרו האימפריות העתיקות בעולם הקלאסי והאימפריות המודרניות 
ששרידיהן עדיין גלויים לעין? מה הייתה מורשתן התרבותית, החברתית והפוליטית בתקופות 

השגשוג שלהן? ומה היו הסיבות לשקיעתן? 
נושאי ההרצאות: 

נפילתה של הקיסרות הרומאית
איך הפכה רומא מעיר קטנה לאימפריה ים תיכונית? 
איך השפיעו יוליוס קיסר ואוקטביוס אוגוסטוס על 

נקודת הזינוק של תרבות המערב? והעיקר- למה ואיך 
נפלה רומא?

האימפריה הגרמנית: “דורשים מקום תחת השמש“  
מה קרה בגרמניה מהרייך הראשון של קארול הגדול 

)הוא שרלמאן( ועד לרייך השלישי של היטלר? 
ואיך השתבשה הדרך ההיסטורית של ה“אומה“ 

הגרמנית אל “הגזע הארי“? )הגרמני?(
האימפריה העות׳מאנית: “האיש החולה של אירופה“

איך התפשטו מלחמות העות׳מאנים עד לשערי וינה? 
מה היה מפעלו של סולימן המפואר? מה הייתה 

מורשתם התרבותית של העות׳מאנים? ומה הייתה 
משמעותן המזרח תיכונית של השקיעה וההתמוטטות?

סין: יקיצתו של הענק הנרדם
איך נשתמרה התרבות המפותחת והרציפה העתיקה 

ביותר בעולם? איך פיתחו שושלות השלטון בסין, 
לאורך השנים, שיטות בירוקרטיה שלטונית? 

וכיצד מדינה של הבדלים תרבותיים וגיאוגרפיים 
עצומים, הגיעה להישגים טכנולוגיים כל כך מרשימים? 

“אלביון הצבוע“: 
דמותה האמיתית של האימפריה הבריטית

איך פילסה בריטניה את דרכה למעמד מעצמה שיש 
להתחשב בה? שלב א׳ בקולוניזציה הבריטית: כיבוש 

הודו- שלב ב׳: מלחמות “המשחק הגדול“. מה היה 
מקומו של דיזראלי בעיצובה של האימפריה הבריטית? 

ואיך נהפכה האימפריה ל“קומונוולת׳“? 

כוחו של היצר: האמת על האימפריה הצרפתית
מתי התרחשה ראשיתו של הקולוניאליזם הצרפתי 

בצפון אמריקה? איך התנהל המאבק הקולוניאלי עם 
בריטניה? איך נהפך נפוליאון לאימפריה של איש אחד? 

ומה קרה לצרפת מן השיא בראשית המאה העשרים, 
ועד לסופה המהיר של האימפריה?  

האם זהו סוף עידן האימפריות הגדולות?                                                
מה בין שתי האימפריות בנות זמננו- ארה“ב של 

אמריקה לארה“ב של אירופה? איך הן קמו- ולמה? 
איך מתנהלת התחרות על ההגמוניה העולמית, 

כשבטווח המעצמות המתעוררות- סין ולאחרונה 
בשנית- רוסיה? והאומנם האיחוד האירופי צועד 

לקראת פירוק?
האימפריאליזם התרבותי)ת( של ימינו

האם מחיקת הגבולות הלאומיים למען “הכפר הגלובלי“
ויישור הקו בין אורחות החיים התרבותיים, החברתיים 
והמסורתיים, מצעידה את העולם לקראת יצירת תרבות 

קוסמופוליטית: אימפריה תרבותית אחת?

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.19 ,5.12.19 ,21.11.19 ,7.11.19

6.2.20 ,30.1.20 ,2.1.20 ,19.12.19
)מספר קורס: 50920(

22 | היסטוריה מדעי
הרוח

מרצה: 
ד״ר גוסטב 

מייסלס



זמן אשכול ירושלים

23 | חקר המוח

תגליות וחידושים בחקר המוח
מרכז הסדרה: ד"ר רביד דורון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה.

תחום מדעי המוח תופס תאוצה וחדשות לבקרים מגיעים החוקרים לתובנות נוספות 
על פעילותו המופלאה של מוחנו. קורס זה מאגד את טובי החוקרים והמרצים בתחום 

מדעי המוח, שיספרו אודות המחקרים העכשוויים והתגליות המעודכנות ביותר בעולם המדע.
נושאי ההרצאות:

התגליות במדעי המוח ששינו את חיינו
בעשורים האחרונים המציאות סביבנו השתנתה באופן 
דרמטי. מטרת התגליות הייתה הבנתו של המוח ואופן

פעולתו. כיצד תחומי הבינה המלאכותית ישנו את המציאות?
מרצה: ניסים פרץ, המרכז לחקר המוח, אוני׳ תל אביב. 

היש הסבר להתנהגות תוקפנית?
מה גורם לכעס או להתנהגות אלימה? האם המוח 

הוא האחראי לכך? מי הם פסיכופתים ומדוע חלקם 
אלימים? מהם החומרים הכימיים השונים המופרשים 

במוח במהלך התנהגות תוקפנית? האם קיים בסיס 
מוחי להתנהגות זו?

מרצה: ד“ר רביד דורון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, 
האוניברסיטה הפתוחה.

האם אור הסמארטפון משבש את שנתנו?
איך לטפל בהפרעות שינה? האם אור הנובע מהחשיפה 

למכשירים ניידים גורם להפרעות שינה?  
מרצה: ד“ר עמית גרין, המכון לרפואת שינה, בית החולים 

אסותא והמכללה האקדמית תל חי.
ריטלין עכשיו!? 

והפרעת  למידה  עולמם של הסובלים מלקות  אל  מסע 
קשב וריכוז. מה משתנה במוחם? מהי שכיחות ההפרעות 

ומהם התסמינים הקליניים? מהו הטיפול התרופתי 
וכיצד הוא משפיע על המוח? למה לצפות? 

ומה אפשר לעשות? 
מרצה: ד“ר טליה אסף, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, 

האוניברסיטה הפתוחה.
התמכרות לסמים: גזירה או בחירה?

מהי התמכרות? מהו היקף הבעיה, הסיבות וגורמי סיכון 
להתמכרות? האם קיימים הבדלים בין נשים לגברים? 

מרצה: ד“ר עינת פלס, מרפאת אדלסון לטיפול ומחקר 
בנפגעי סמים, מרכז רפואי תל אביב ואוניברסיטת ת“א. 

איברים על שבב
 FDA -מספר התרופות החדשות שמאושרות על ידי ה

לא משתנה ואף יורד. שיטה חדשנית המיושמת 
במעבדתו של ד“ר מעוז מאפשרת לחקות פעילות של 

איברים, ללא צורך בניסויים בבני אדם או בעלי חיים. 
מרצה: ד“ר בן מעוז, המחלקה להנדסה ביו-רפואית 

ובית הספר סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל אביב.
הכול על “חזית המוח“

קליפת המוח הקדם מצחית היא האזור האחרון 
שמתפתח במוחנו. אזור זה אמון על תפקודים רבים. 

מהו התפקוד של אזור מוחי חשוב זה?
מרצה: ד“ר אורי פלביץ, המחלקה למדעי החיים, 

האוניברסיטה הפתוחה. 
ממהפכת המוח למהפכת המיינדפולנס

אנחנו חיים בעידן עתיר ידע וגירויים. לכן חשוב שנדע 
לטפח את המוח להתמודדות מיטבית. אחד הכלים 

שנחקרו בצורה מעמיקה הוא תרגול המיינדפולנס. מהם 
הממצאים העיקריים לגבי ההשפעה של המיינדפולנס 

על המוח?
מרצה: ד״ר נועה אלבלדה, מרכז סגול למוח ותודעה, 

המרכז הבינתחומי הרצליה.

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

בסינמה סיטי בירושלים. 

מועדי המפגשים:
 ,19.12.19 ,12.12.19 ,28.11.19 ,14.11.19

6.2.20 ,23.1.20 ,9.1.20 ,2.1.20
)מספר קורס: 50921(

מרכז סדרה חדשה!
 הסדרה:

ד״ר רביד 
דורון

מדע
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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.

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 רביעי ה- 11.12.19 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בירושלים.  

)מספר אירוע: 50922(

האירוע - הארוחה והמופע - 
יתקיים ביום רביעי ה- 29.1.20 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בירושלים.  

)מספר אירוע: 50923(

הפקה- ד.י.ר דבורה רוטברט. 

הפקה- ד.י.ר דבורה רוטברט. 

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. 

דניאל קאסערס - שירה וגיטרה. 
מרטין אלוורס - בס.

מרקו סנפליו - קלידים. 
מיגל לזארו - כלי הקשה. 

הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים
של המטבח הקולומביאני.
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״הרצאה מרתקת ומלאת תובנות לחיים שאסור להחמיץ״.

האירוע יתקיים ביום רביעי ה- 4.12.19 
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בירושלים.    
)מספר קורס: 50924(

בוקר נשי 
״בוקר נשי״ הוא מפגש ייחודי המיועד לנשים שבינינו, 

המבקשות חוויה אחרת ותובנות חדשות, בניחוח אחר. 
את מוזמנת לקחת לעצמך את הזמן, להגיע, לנשום 

לרווחה, לפגוש חברות, לפתוח את הראש והלב, להקשיב 
קצת אחרת וליהנות מכיבוד מפנק ומהרצאה חווייתית.

במיוחד בשבילך בישלנו בוקר נשי באווירה נינוחה 
ומעניינת: למנה הראשונה יוגש כיבוד עשיר ומפנק 

בטעם נשי במיוחד. ולמנה העיקרית- מפגש מרתק 
שהוא קריאת התעוררות הנותנת זווית ראייה חדשה 

על החיים. מופע חיים על החיים, שמעצים נשים.

״אני מלכה!״
עם גאיה קורן, עתונאית בידיעות אחרונות 

ומנטורית נשים 
כמה פעמים חשבת ״אני לא מספיק רזה, חכמה, בת זוג אוהבת, 

אמא טובה״?
כמה פעמים אמרת לעצמך ״לא מעריכים אותי מספיק?״

רוב הזמן אנחנו מוצאות מה לא בסדר בנו, פועלות על אוטומט 
ונותנות להרגלים לנהל אותנו במקום שאנחנו ננהל אותם. 

אפשר לשבת כל היום ולקטר על מה שאין,
או לקום ולעשות את השינוי. ״אני מלכה!״ זו קריאת 

התעוררות שנותנת זווית ראייה חדשה על החיים.
ההרצאה ״אני מלכה!״ מתאימה לרווקות, נשואות, 

גרושות, אלמנות ולכל אישה באשר היא אישה. 
דרך סיפור חייה הלא פשוט, שכולל מוות של בן זוג, פיטורין 

בהיריון, גירושין, גאיה למדה להפיק את המיטב מהרגע. 
את מוזמנת למפגש אופטימי שיעניק לך אהבה עצמית, 

כך שבכל פעם שתעברי ליד המראה תעצרי ותגידי לעצמך: 
״אני מלכה!״

מסמך אנושי 
מרגש ומטלטל

אתם מוזמנים לקחת חלק בחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו 
לפתוח את הראש לתובנות חדשות.

נפתח את הערב המיוחד והמרגש בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית- מפגש מרגש, מפתיע, שנוגע בכל אחד 

ואחת מאיתנו, עם אילנה ראדה ומעיין בשן.

מה קרה לתאיר?
במפגש חד-פעמי יספרו אילנה ראדה, אמה של תאיר ראדה ז״ל 

ומעיין בשן, מומחית לשפת גוף ובוגרת לימודי פרופילאות 
פלילית, את הסיפור המלא, כולל כל מה שלא סופר בתקשורת 

עד היום.
במפגש מרתק, נוגע ללב ומפעים, הן ינסו לענות על השאלה- 

מה קרה לתאיר? - ומה מסתתר מאחורי חקירת הרצח 
שהסעירה ועדיין מסעירה מדינה שלמה. 

מי הייתה אותה ילדה מופלאה שכולם מכירים את שמה? 
מה עובר על משפחת ראדה מאז אותו יום ארור? 

מה קרה בחדרי החקירות ומהם הליקויים והמחדלים שעדיין 
נעשים אל מול הרשעתו של רומן זדורוב. וכמובן, האם זדורוב 

באמת אשם ברצח תאיר? 
בהרצאה מרתקת המשלבת בין הרגש לשכל, ינתחו אילנה 

ומעיין את כל ההיבטים שמסביב לאותו יום גורלי, 
כולל ניתוחי שפת הגוף ופרטים שעד עתה טרם סופרו.

האירוע יתקיים ביום חמישי ה- 28.11.19 
בין השעות 19:30-21:30 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי בירושלים.
)מספר אירוע: 50925(                     

מרצה:
גאיה קורן

 מרצות:
אילנה ראדה
ומעיין בשן
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״הרצאה מרתקת ומלאת תובנות לחיים שאסור להחמיץ״.

האירוע יתקיים ביום רביעי ה- 8.1.20 
בין השעות 19:30-21:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בירושלים.
)מספר אירוע: 50926(

ערב של כיף
אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו 

לפתוח את הראש לתובנות חדשות.
נפתח את הערב המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.

ולמנה העיקרית- מפגש נוסטלגי, מרגש, מרתק ומלא הומור,
המביא אלינו את סיפורו של ענק הבידור הישראלי שייקה 

אופיר, שחקן קולנוע ותאטרון, קומיקאי, פנטומימאי ובמאי. 

שייקה אופיר
ממאה שערים ל״יופי נחמה״ 

אלון גור אריה, מרצה בכיר,
חוקר הומור וקומדיה, תסריטאי ובמאי, 

במפגש סוחף ומלא הומור שיוקדש לאיש 
שהפך לאגדת תרבות. 

שייקה אופיר נולד כישעיה גולדשטיין בבית דובר יידיש,
אבל מאחר שלמד בכיתה בה כולם היו ספרדים, אימץ את 

הח׳ וה-ע׳ המזוהים עם רבות מהדמויות שיצר.
הוא הקים את “הגשש החיוור“, שיתף פעולה עם אורי זוהר, 

מרלן דיטריך ואלפרד היצ׳קוק.
במהלך המפגש יוצגו קטעים מהמערכונים ומהסרטים

המצחיקים והמרגשים ביותר של שייקה אופיר ונחשף לסיפורים 
שמאחוריהם, שהפכו לחלק מאתנו: ״ממנצח המקהלה״ 

ל“ציונה והעין המקולקלת“, “ככה וככה“ ועד דמות השוטר 
אזולאי מסרטי אפרים קישון, שהביאה את ישראל 

לטקס האוסקר.

ערב של כיף
אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו 

לפתוח את הראש לתובנות חדשות.
נפתח את הערב המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.

ולמנה העיקרית- מפגש מרתק ומאלף בנושא "להיות מצוין", 
עם ד"ר צבי ברק, אחד המרצים המובילים בארץ בתחומו.

״להיות מצוין״
מופע של שכל והומור

עם ד״ר צבי ברק
מפגש מרתק, מלא הומור, שנון ואינטליגנטי, בסיומו יוצאים 
המשתתפים עם תובנות וכלים מעשיים לקידום ושיפור בכל 

מעגלי החיים. 
"ההזדמנות הטובה ביותר שהאדם יכול לקבל בחייו 

האישיים, היא ההזדמנות שהוא יוצר לעצמו".
אנחנו ורק אנחנו נושאים באחריות לשיפור איכות חיינו. 

במסגרת ההרצאה, נעסוק בנקודת המוצא למצוינות, 
בהבדל בין מצוינות להישרדות, בכלים העומדים לרשותנו 

לשפר את מערכת היחסים הבינאישית והזוגית שלנו, 
ובטכניקות שבאמצעותן ניתן לקדם אינטרסים אישיים 

במעגלי החיים השונים. וכל אלה- בהומור מדהים מבית 
היוצר של צבי ברק.

ד"ר צבי ברק הוא מומחה למדעי ההתנהגות ומחבר הספרים: 
"מודל המצוינות", "חכמת הניהול באמרה ובשנינה", 

והומור בניהול".

האירוע יתקיים ביום שני ה- 3.2.20
בין השעות 19:30-21:30 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי בירושלים.
)מספר אירוע: 50927(                                       

״הרצאה שהיא חוויה יוצאת דופן״
״מעניין, זורם, מצחיק ואנטליגנטי״

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

 מרצה:
 אלון

גור אריה

 מרצה:
ד״ר צבי 

ברק
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פרטים נוספים הכוללים את מסלולי 
הסיורים המפורטים בסדרות אלו, 

ניתן לראות באתר זמן אשכול 
www.zmaneshkol.co.il 

או לקבל בטל: 1-700-50-41-41 
מטיילים

עם זמן אשכול

סדרת סיורים הפותחת צוהר אל פניה של העיר 
דרך המקומות המוכרים יותר והידועים פחות. 
ננסה להבין את סוד קסמה של העיר ולשמוע 

מעט מההיסטוריה שלה. נגלה את פינות החמד, 
יחד עם הקשיים של חצרותיה האחוריות. יחד 
ננסה להרכיב פסיפס של העיר החשובה בארץ.

פירוט הסיורים:
שרונה: סודה של המושבה הטמפלרית  ●

הסיור יעבור בבתי השכונה, שעברה פרויקט שימור   
מרהיב וייחודי והפכה למתחם תיירות ובילוי שוקק. 

במהלך הסיור נגלה מה עשו גרמנים נאצים בלב 
תל אביב, למה צמח חיל האוויר הישראלי במרתפי  

יקב גרמני ואיך מזיזים בתים עתיקים ממקום למקום?   
עג׳מי: יפו האמיתית  ●

נצא לסיור נוסטלגי בחלק הדרומי של יפו.   
נעבור בסמטאות הצרות ונצפה בבתים הציוריים   

שנשארו כך מאה שנה ויותר. נטייל באחת השכונות 
היפות והלא מוכרות, בינות לכנסיות והארמונות, 

ונגלה מדוע עולם הפשע בחר לפעול דווקא מחלק 
זה של העיר.   

ישן מול חדש: פלורנטין והמושבה האמריקאית  ●

סיור נוסטלגי באחת השכונות הססגוניות   
והוותיקות של ת“א. זהו מפגש של ישן וחדש-  

משכונה שהוקמה על ביצות יפו עבור יהודי הבלקן 
בשנות ה-20 ועד הפיכתה בשנים האחרונות למעוז 

של אמנות, התחדשות ושינוי.
מדינה אחרת מסביב לתחנה המרכזית הישנה    ●

נצא לגלות את המקום המרתק ביותר בתל אביב  
מבחינה תרבותית וחברתית. נשמע על סיפור הקמתה   
של  השכונה ואת סיפור הפיל הלבן המכונה התחנה   
המרכזית החדשה, ונפגוש את תופעת העובדים הזרים 
והפליטים, שמעניקים לאזור הרגשה של מדינה אחרת...  

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

מועדי המפגשים:
1.2.20 ,4.1.20 ,7.12.19 ,9.11.19

)מספר קורס: 50551(

סיורים קסומים אל סודותיה של תל-אביב 
מדריך: אור ריין, מורה דרך המתמחה בתל אביב.

“זמן אשכול“ מזמין אתכם לשלושה סיורים מרתקים
באזורי עימות מרכזיים, להכרה מקרוב של המציאות 

הביטחונית העכשווית בה מצויה ישראל. 
פירוט הסיורים:

גבול לבנון: מול ארץ החיזבאללה  ●

סיור לאורך הגזרה המזרחית של הגבול להיכרות   
עם המציאות הביטחונית העכשווית.

נבקר במוצב צה“ל לאורך הגבול. נערוך תצפית על   
גבול המערכת ורכס הבופור. נשמע הרצאה מתושב 
המקום על החיים בקו העימות. נערוך תצפית על 

רמת נבטיה - “ארץ החיזבאללה“. 
יציאה מסינמה סיטי ראשל“צ בשעה 07:00.  

איסוף בסינמה סיטי גלילות ב-07:30.  
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.
מנתניה, דרך 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-08:00.  
שעת חזרה משוערת - 16:30.  

עוטף עזה: אל ארץ המנהרות והתבערה  ●

סיור לאורך גבול רצועת עזה להיכרות עם המציאות   
ואתגרי הביטחון מאז סיום מבצע “צוק איתן“.

יציאה מסינמה סיטי גלילות בשעה 07:30.  
איסוף בסינמה סיטי ראשל“צ ב-08:00.  

שעת חזרה משוערת - 17:30.  
הקורס כולל שלושה סיורים בימי שישי.

מועדי הסיורים:
17.1.20 ,20.12.19 ,15.11.19

בשלושת הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים 
ולהגיע עם נעליים נוחות, מים וכובע.

)מספר קורס: 50558(

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.
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פירוט הסיורים:
אמנות מודרנית באוספי מוזיאון תל-אביב  ●

סיור גלריות במתחם קריית המלאכה  ●

מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית או במוזיאון   ●

פתח תקווה לאמנות
בסיור זה נדגום את חיי האמנות המתקיימים מחוץ   

לעיר הגדולה, במוזיאונים המציגים אמנות 
בת זמננו המשמשים בימה לאמנים צעירים   

מן הארץ ומן העולם.  

סיור גלריות בתל-אביב: מתחם רוטשילד.  ●

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

עלות הקורס כוללת את עלות הכניסה למוזיאונים 
בהם נסייר.

מועדי הסיורים:
24.1.20 ,3.1.20 ,6.12.19 ,8.11.19

)מספר קורס: 50553(

סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות
מדריכה: שולמית גורצקי-פדרמן, מדריכה ומרצה לתולדות האמנות.

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 בהם נסייר.
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פרטים נוספים הכוללים את מסלולי 
הסיורים המפורטים בסדרות אלו, 

ניתן לראות באתר זמן אשכול 
www.zmaneshkol.co.il 

או לקבל בטל: 1-700-50-41-41 
מטיילים

עם זמן אשכול

סדרה חדשה!

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:
הנשואות לאל: סיור במנזרי נשים באזור ירושלים                                                ●

מדריכה: אסתר סעד, מורת דרך ירושלמית.  
מה הביא נשים צעירות לפרישות ולהקדיש את   

חייהן לישו? מהו סדר יומן? מהן השאיפות שלהן? 
מה גורם להן לצחוק? מדוע הגיעו דווקא לישראל?   

מפגשים עם נזירות ממגוון ארצות ומגוון מסדרי נזירות.  
יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה: 7:30  
איסוף בסינמה סיטי בראשל״צ בשעה: 8:15  

הסיור יערך בין השעות 9:00-14:00  
רהט: הצצה אל עולמה של האישה הבדואית  ●

מדריכה: אלהם אל כמלאת, תושבת רהט.  
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. 
יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה: 7:30  
איסוף בסינמה סיטי בראשל״צ בשעה: 8:15  

הסיור יערך בין השעות 9:30-14:30  
נשות בני ברק: אשת חיל מי ימצא  ●

מדריכה: דורית ברק, מדריכת סיורים.   
בת למייסדי בני ברק וחוקרת תולדות העיר.  
טיול במסלול מקורי, שיתרכז בזווית הנשית   

בעקבות ״נשות חיל״ בבני ברק. נכיר את עולמה 
של האישה החרדית, השמרנית ופורצת הדרך   

גם יחד. נפגוש בנשים מרתקות, שתגלינה בפנינו   
את עולמן ותחומי עיסוקן.   

יציאה מהסינמה סיטי בראשל״צ בשעה: 7:30  
איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה: 8:15  

הסיור יערך בין השעות 9:00-14:00  
הקורס כולל שלושה סיורים בימי שלישי

מועדי הסיורים:
14.1.20 ,17.12.19 ,19.11.19

בשלושת הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר 
וצהריים ולהגיע עם נעליים נוחות, מים וכובע.

)מספר קורס: 50560(

מפגשים עם נשים מעולמות אחרים
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פרטים נוספים הכוללים את מסלולי 
הסיורים המפורטים בסדרות אלו, 

ניתן לראות באתר זמן אשכול 
www.zmaneshkol.co.il 

או לקבל בטל: 1-700-50-41-41 
מטיילים

עם זמן אשכול

ארבעה סיורי שווקים ואוכל ברחבי תל אביב-יפו 
ובבני ברק. קהילות מכל קצווי תבל יצרו שכונות 

ושווקים בעלי צביון ומאפיינים שונים, ואיתם 
המטבח המקומי, ההווי והפולקלור. בסדרת סיורים 

חווייתיים במיוחד, נצא לגלות שכונות וקהילות 
על מטעמיהן, סיפוריהן וההווי המיוחד שטמון בכל 

אחת מהן. חוויה של צבעים, ריחות, טעמים וטעימות.
פירוט הסיורים: 

טעימות ממעדני השבת של בני-ברק                                                                         ●

סיור טעימות בכרם התימנים                                                                                   ●

קסם בדרום העיר: נווה צדק ושוק לוינסקי                                                                          ●

כל טעמי שכונת התקווה                                                                                            ●

הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שישי 
בין השעות 9:30-12:00.

עלות הקורס כוללת את הטעימות במהלך הסיורים.
מועדי הסיורים:

31.1.20 ,3.1.20 ,29.11.19 ,1.11.19
)מספר קורס: 50552(

סיורי שווקים: חוויה של כל החושים

כל קסמי ירושלים
מדריכה: אסתר סעד, מורת דרך ירושלמית.

“בירושלים אפשר ללכת קילומטר אחד וכל מאה 
מטר להרגיש בארץ אחרת״. סדרת סיורים בין 

המתחמים המרשימים והססגוניים, שבנו האומות 
השונות בעיר הקדושה ביותר בעולם. לנגד עינינו 

יתגלו מראות, ניחוחות וטעמים של המערב במזרח, 
בעיר מופלאה אחת. 

פירוט הסיורים:
סתווי מעל הר הצופים  ●

סיור כמעט היסטורי בהר הצופים בעת פריחת   
הסתווניות. נשתתף בטקס הזיכרון השנתי המרשים 

לחללי מלחמת העולם הראשונה בנוכחות הקונסולים 
של הארצות שהשתתפו במלחמה.

הרובע הנוצרי לובש חג  ●

סיור בסמטאות הרובע הנוצרי ובכנסיות המתקשטות   
לכבוד החג, שביקור בהן הוא חגיגה אמיתית.

ההיסטוריה של תחנה ראשונה ישנה חדשה  ●

ביקור נוסטלגי במתחם תחנת הרכבת העותמנית של   
ירושלים ובשכונת בקעה הקסומה, על פינות החמד 

הנסתרות שבה.
שכיות החמדה של רח’ יפו המתחדש   ●

נחשף לרח׳ יפו במלוא יופיו ונסייר גם בנחלת שבעה   
וכיכר ציון.

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

מועדי הסיורים:
1.2.20 ,4.1.20 ,14.12.19 ,9.11.19

)מספר קורס: 50555(

״ירושלים של אנשים״- 
פסיפס אנושי ירושלמי

מדריך: מוטי בר-לב, מרצה ומורה דרך. 
בירושלים חיים זה לצד זה פסיפס מרהיב של

אנשים, קהילות, דעות ואמונות. חילונים, חרדים, 
יוונים אורתודוקסים, מוסלמים, נזירים פרנצ׳יסקנים, 

חוזים כופרים. נפגוש את האנשים ואת העדות 
ונחוש את הדופק הרוטט של אנשי ירושלים.

פירוט הסיורים:
ירושלים של חרדים  ●

נסייר בשכונות החרדיות ונכיר את הקבוצות   
השונות ואת הפוליטיקה. בסיור יתקיים מפגש 

עם יו"ר נטורי קרתא יואליש קרויס.   
ירושלים של קדושה ושגעון  ●

מאז ומעולם הייתה ירושלים מוקד רוחני שמשך   
אליו בעלי תודעה משיחית, חוזי קץ הימים ואחרית,   

מה שאנו מכנים סינדרום ירושלים. נפגוש פליטת   
כת משיחית קיצונית, שתספר את סיפורה 

הבלתי ייאמן. נדבר על האורחים הידועים והפחות   
ידועים ששפיותם עזבה אותם. 

ירושלים של נוצרים  ●

בסיור ססגוני נכיר את מגוון הקהילות הנוצריות   
ואת היחסים ביניהם ונפגוש בקהילת יעקב הצדיק 

את האב רפיק נהרא ונשמע מפיו על יחסי יהדות 
נצרות.

ירושלים של קצוות  ●

בסיור מטלטל נספר את סיפורם של היוצאים בשאלה   
והחוזרים בתשובה  וננסה להבין את תנועת התשובה 

ואת המפגש שלה עם החברה החרדית. 
הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שישי 

בין השעות 9:00-13:00.
מועדי הסיורים: 15.11.19, 13.12.19, 10.1.20, 7.2.20

)מספר קורס: 50556(

סדרה חדשה!
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לנוחיותך מספר דרכי הרשמה:  .1
# בטלפון )בכרטיס אשראי בלבד( 1-700-50-41-41 )רב קווי( בכל ימות השבוע  

www.zmaneshkol.co.il :24 שעות ביממה # באמצעות אתר האינטרנט שלנו   
 # בפקס )בכרטיס אשראי בלבד( 03-6909541

# באופן אישי: במשרדי "זמן אשכול" בסינמה סיטי בניין רב מכר, צומת גלילות 

בימים א-ה, בין השעות 9.30-17.30. בטלפון: 03-6909559
zmaneshkol@nlc.co.il ע"י שליחת דוא"ל לכתובת #  

פתיחת קורס מותנית במספר מינימום של תלמידים. במקרים של אי פתיחת   .2
קורס עקב מיעוט משתתפים או כל סיבה אחרת יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד.

נהלי הרשמה
הודעה על פתיחת הלימודים ופרטים על האולם בו יתקיימו ההרצאות, תמסר   .3

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

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

ועל בסיס מקום פנוי בהרצאות אחרות באותו סמסטר.
נוהל ביטול הרשמה  .5

# בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד למרכז ההרשמה הנמצא  

במשרדי "זמן אשכול".  
# גובה הקיזוז המינימאלי יהיה סכום דמי הטיפול בסך ₪80.   

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

5090146236566566907אמנות המאה ה-20: בין מציאות ודמיון
5090256236566566907היצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית  

5090366867227227608מ-״הוא הלך בשדות״ ועד ״אפס ביחסי אנוש״
5090476416756757108מסע קולנועי אל ישראל האחרת

50905מועדון טרום בכורה בקולנוע
50906

8686
361

722
380

722
380

760
400

8
4

5090796867227227608הצגות מופת בתיאטרון הישראלי על מסך הקולנוע     
האנשים ששינו את התרבות האנושית - 

50908106867227227608בראי הקולנוע    

50909116596846847208עתיד האנושות  
50910126596846847208אקטואליה משפטית  

“עברית בכיף״: סיפורה יוצא הדופן 
50911136416756757108של השפה העברית   

50912146867227227608חשיבה חיובית כדרך חיים - בראי הקולנוע
50913156416756757108מהקצה אל הקצה

50914166867227227608הכול נשאר במשפחה - בראי הקולנוע  
50915176596846847208״זיכרון בלתי נשכח״ - אימון, שימור ושיפור הזיכרון   

50916186416756757108קצה העולם  
50917196867227227608תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע  

50918206867227227608עולם קסום - בראי הקולנוע
50919216416756757108חגי ישראל: מסורת והיסטוריה  

50920226416756757108עלייתן ונפילתן של האימפריות הגדולות    
50921236596846847208תגליות וחידושים בחקר המוח  
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תנאי תשלום  .6
# 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.

שינויים לא צפויים  .7
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.

ברישום, לאירועים בלבד, ניתן לבטל עד שבוע לפני האירוע.  .8

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

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

50922“לטעום מכל הטוב שבעולם״
לתלמידי זמן אשכול 5092324

1552הלומדים בסמסטר א׳ - 140 ש״ח

לתלמידי זמן אשכול 5092425בוקר נשי: “אני מלכה״
1102הלומדים בסמסטר א׳ - 100 ש״ח

לתלמידי זמן אשכול 5092525מסמך אנושי מרגש: “מה קרה לתאיר?״
1102הלומדים בסמסטר א׳ - 100 ש״ח

לתלמידי זמן אשכול 5092626ערב של כיף: שייקה אופיר
1102הלומדים בסמסטר א׳ - 100 ש״ח

לתלמידי זמן אשכול 5092726ערב של כיף: “להיות מצוין״
1102הלומדים בסמסטר א׳ - 100 ש״ח

מטיילים עם “זמן אשכול״
50551273974184184405סיורים קסומים אל סודותיה של תל-אביב   

50552294614854855105סיורי שווקים: חוויה של כל החושים  
50553284254474474705סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות    

50555293974184184405כל קסמי ירושלים
50556294074284284505ירושלים של אנשים 

50560286146466466807מפגשים עם נשים מעולמות אחרים
50558276146466466807סיורים באזורי עימות

*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״, ״בוקר נשי״, ״ערב של כיף, ו-״מסמך אנושי מרגש״, אינם קורסים ואינם נחשבים ככאלה.
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