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זמן אשכול ירושלים

הולדתה של האמנות המודרנית 
מרצה: דוד איבגי, אוצר ומרצה לאמנות.

הריאליזם, שהתגבש במחצית השנייה של המאה ה-19, העניק מבט חדש, חקרני ומבקר 
למראות, לנופים ולאירועים של המאה הסוערת. מתוך התבוננות חקרנית זו נבטו הזרעים 

להולדתה של האמנות המודרנית.

נושאי ההרצאות:
ימי התום: געגועים ורומנטיקה בציור האנגלי

אחוות הציירים הפרה-רפאליטים באנגליה, שביקשו 
לשוב אל ערכים של חברה טרום תעשייתית, מחוברת 

לטבע ולאמונה וספוגה זיכרונות רחוקים של ימי הביניים. 
 מה תרמו לכך אמנים כגבריאל רוזטי, ברן ג׳ונס

וויליאם מוריס?

גלויות מברביזון: בחזרה אל הטבע
פריחתו של הציור הנטוראליסטי בצרפת התחיל עם 

ציירי אסכולת ברביזון, ובמרכזם קמי קורו וז׳אן 
פרנסואה מילה, שהחזירו את המבט אל הטבע הפשוט 

ומצאו בו רוממות ויופי.   

הריאליזם החדש: “הראו לי מלאך״
כך ענה גוסטב קורבה כאשר ביקשו אותו להוסיף מלאך 

לציור בכנסייה. קורבה מייצג את הריאליזם החדש, 
הנשען אך ורק על מראה העין ותוך כדי כך גם תוקף 

את החברה הבורגנית ואת ערכי המוסר שלה.

ציור רוסי: דיוקנה של אימפריה
רוסיה במאה ה-19, מגלה כיוונים שונים של ציור 

ריאליסטי. מתיאורי קרבות ומעמדות היסטוריים ועד 
למרחביה העצומים ולתושביה המגוונים. בין הציירים 

הבולטים במחצית השנייה של המאה פעלו איליה רפין 
ואיזאק לוויטן.

אמריקה: ציירי העולם החדש
צייריה של אמריקה כגו׳רג׳ אינס, קאלב בינגהאם 
ואחרים, אמנם שאבו מדרכי הציור מאירופה, אך 

העניקו לנופיהם משמעות אפית רחבה. אמריקה נדמתה 
כגן עדן על שפע נופיה ומראותיה, יחד עם האיום של 

התעשייה המתפשטת.    

וינסלו הומר: “הזקן והים״
צייר החיים והנוף של אמריקה בסוף המאה ה-19, מתאר 
בדייקנות וברגישות את המתח העדין שבין האדם והטבע 

ואת מאבקו הבלתי פוסק עם הים.

אדוארד מאנה: “לצייר בזמן הווה״
ציוריו של אדוארד מאנה עוררו שערוריות בכל פעם 

שהוצגו. הם פגעו בלב הערכים הבורגניים בצרפת ועוררו 
עליו את זעמם של אניני הטעם. אך דרכו הייחודית 

בתיאור כן וישיר, משך סביבו חבורה של ציירים צעירים, 
שיהוו בעתיד הלא רחוק את התנועה האימפרסיוניסטית.

אדגר דגה: בין כן הציור והעדשה
 אדגר דגה התבונן במציאות כמו דרך עדשת המצלמה-

ההמצאה החדשה ששינתה את אמנות הציור. כיצד 
השפיעה המצלמה על עינו של הצייר ומה חלקה של 

האמנות היפנית על התפתחות המודרניזם בצרפת?

04 | אמנות פלסטית אמנות

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,4.12.17 ,20.11.17 ,6.11.17 ,30.10.17

5.2.18 ,22.1.18 ,8.1.18 ,25.12.17
)מספר קורס: 38901(

מרצה:
דוד איבגי

סדרה ייחודית של סיורים 
מודרכים לחובבי האומנות

ניתן למצוא בעמוד 29 בחוברת זו



זמן אשכול ירושלים

סדרה חדשה!

אמנים במאה ה-20
מרצה: דוד איבגי, אוצר ומרצה לאמנות.

לאמנים מסוימים במאה ה-20 ולחלקם גם במאה ה-21 שמור מקום של כבוד מיוחד. לא רק 
בשל יכולתם לבטא את תקופתם, אלא גם בפריצת גבולות האמנות ובהתוויית דרך לדורות 
הבאים. האמנים הנבחרים בסדרה ייבחנו לעצמם, ובו בזמן יהוו נקודת מוצא לדיון בשאלות 

מרכזיות באמנות המודרנית. 
נושאי ההרצאות:
וינסלו הומר: “הזקן והים״

אמריקה של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 
ניבטת תחת מכחולו של וינסלו הומר בכל קשת גווניה: 
אנשים, יערות, נופי ים ובתוך כך המאבק המתמיד בין 

האדם והטבע.

פרנק לויד רייט: אדריכלות אורגנית
תפיסתו המיוחדת את הבית, תפקידו ומקומו של 

האדם, הולידה אדריכלות ששינתה את דרכי החשיבה 
המסורתיות ויצרה כמה מהמבנים הבלתי נשכחים 

באדריכלות המאה ה-20.

לה קורבוזייה: אדריכלות רציונלית
 נחשב לאדריכל המשפיע ביותר על תחום זה במאה
ה-20. קביעותיו לגבי היחס לחומר, לצורה ולתכנון 

היעיל של הבית, קבעו רבים מהמושגים באדריכלות 
החדשה ואת פניה של העיר המודרנית.

ז׳אק ליפשיץ: פיסול של תקופה
הפסל היהודי הביא לביטוי באבן ובברונזה את רוחה 

של האמנות המודרנית, את השבר הגדול בעקבות 
מלחמת העולם השנייה ויחד עמה את בטחונו ברוח 

האנושית. 

אנסלם קיפר: “אני מאשים״
קיפר היה נציגו של דור אמנים שנולד בגרמניה לאחר 

המלחמה. הוא הגיב באמצעות אמנותו בצורה חריפה על 
 גרמניה, תרבותה, ואחריותה לשבר הנורא של

המאה ה-20.

מרינה אברמוביץ: “האמנית נוכחת״
הכוהנת הגדולה של אמנות המיצג, פרצה את גבולות 

 האמנות בתחילת שנות ה-70 וממשיכה להוביל ולקיים
עד היום, את הקשר שבין האמן ונוכחותו הממשית עם 

ובתוך היצירה.

דמיאן הירסט: אמנות של חיים ומוות 
שאלות לא קלות עולות מהתבוננות ביצירותיו של האמן 

הבריטי: מהו מעשה האמנות? מה חלקה של הפרובוקציה? 
 ומה ערכו של מיתוג בעולמנו הפוסט מודרני?

ומעל כל אלה מרחפות שאלות כבדות משקל על חיים 
ומוות ומקומם באמנות.

פרנק גרי: אדריכלות פורצת קירות
יצירותיו האדריכליות של פרנק גרי נדמות כשייכות לעולם 

אחר. צורותיהן החופשיות מערערות על כל התפיסות 
הישנות בדבר היחס שבין הצורה ושימוש ופותחות שער 

לדמיון הפוסט מודרני.  

05 | אמנות פלסטית אמנות

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.17 ,5.12.17 ,21.11.17 ,7.11.17

6.2.18 ,23.1.18 ,9.1.18 ,26.12.17
)מספר קורס: 38902(

מרצה:
דוד איבגי

סדרה ייחודית של סיורים 
מודרכים לחובבי האומנות

ניתן למצוא בעמוד 29 בחוברת זו



זמן אשכול ירושלים

מרצה:06 | מוסיקה
עומר 

שומרוני

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,10.12.17 ,3.12.17 ,19.11.17 ,5.11.17

4.2.18 ,21.1.18 ,7.1.18 ,24.12.17
)מספר קורס: 38903(

סדרה חדשה!אמנות

 היצירות הגדולות
של המוזיקה הקלאסית

מרצה: עומר שומרוני, מרצה למוזיקה באוניברסיטת תל-אביב ומבקר המוזיקה הקלאסית של ״אופוס״ ו״מעריב״. 
מפגש חוויתי עם מבחר מהיצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית, במטרה להעמיק את 
ההיכרות איתן ואת ההבנה של המבנים והצורות המוזיקליות שלהן. הקורס מלווה בצפייה 
בדוגמאות מהקלטות DVD מרהיבות ומלאות צבע של גדולי הסולנים, התזמורות והמנצחים, 

באיכות צפייה של אולם קולנוע.
נושאי ההרצאות:

מוצרט: קונצ׳רטו לפסנתר ותזמורת מספר 23
מסע מהנה אל עולם הקונצ׳רטו הקלאסי, דרך דיון 
בקונצ׳רטו מספר 23 לפסנתר ותזמורת של מוצרט. 

במהלך המפגש ננתח את הקונצ׳רטו מבחינה מבנית, 
ונשווה בין ביצועים שלו בכלים ״מודרניים״ לבין 

 ביצועים ״תקופתיים״. בין היתר, נכיר ביצוע המנוגן
על פסנתר ששימש את מוצרט עצמו. 

בטהובן: סונטות נבחרות לפסנתר )שני מפגשים(
מפגש מרתק עם הסונטות הנפלאות של בטהובן 

לפסנתר, ביניהן ה״פאתטית״, ״הפרידה״ ואחרות. 
במהלך המפגשים, שיוקדשו לסונטות, נלמד ניתוח 

בסיסי של מבנים וצורות קלאסיות, נשווה בין ביצועים 
מובילים ונדון באוריינטציות שונות להאזנה לסונטות. 

 
פוצ׳יני: האופרה ״ָמאנֹון ֵלְסקֹו״ )שני מפגשים(

האופרה ״ָמאנֹון ֵלְסקֹו״ )Manon Lescaut( מספרת 
את סיפור אהבתם הטראגי של האציל דה-גרייה ושל 

אהובתו מאנון לסקו, ״נערת ליווי״ הנאלצת לשלם מחיר 
כבד על עיסוקה. המפגשים ילוו בצפייה בדוגמאות 

מביצוע מרהיב לאופרה, עם טובי הסולנים הפועלים 
כיום בעולם. 

 יוהאן שטראוס:
מ״הדנובה הכחולה״ אל ״מארש רדצקי״

מפגש חגיגי לפתיחת השנה החדשה עם מארשים, 
פולקות, ואלסים וקטעי אופרטה מווינה של המאה ה-19, 

פרי עטם של יוהאן שטראוס ובני דורו. המפגש ילווה 
בדוגמאות מוזיקליות בניצוחו של המנצח הוונצואלי 

האהוב גוסטאבו דודאמל.  

מהלר: ״השיר על הארץ״ 
״השיר על הארץ״ הוא מחזור שירים יפהפה לטנור, אלט 

ותזמורת, אותו חיבר גוסטב מהלר תקופה קצרה לפני 
מותו. במחזור הלחין מהלר שישה שירים מסין של ימי 

הביניים, בתרגום לגרמנית. השירים מגלים אמיתות 
נסתרות על זמניות הקיום האנושי מול נצחיותו של היקום, 

ומסתיימים בפרידה מרגשת של המלחין מהעולם. 

ברליוז: הסימפוניה הפנטסטית
״מלחין צעיר לוקח אופיום כדי להתאבד כתוצאה מאהבה 
נכזבת, אך מנת הסם לא מספיקה כדי להמיתו ותחת זאת 
הוא שוקע בהזיות״. כך מתחילה התכנית הכתובה שחיבר 

 ברליוז לסימפוניה ה״פנטסטית״ שלו.
במהלך המפגש נכיר לעומק את הסיפור שמאחורי היצירה, 

ואת המוזיקה המדהימה שחיבר ברליוז לסיפור זה. 



זמן אשכול ירושלים

מסע קולנועי אל ישראל אחרת
מרכזת הסדרה: חדוה גולדשמידט.

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

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

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,25.12.17 ,11.12.17 ,27.11.17 ,13.11.17

5.2.18 ,22.1.18 ,15.1.18 ,1.1.18
)מספר קורס: 38904(
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מרכזת 
הסדרה:
חדוה

גולדשמידט

נושאי ההרצאות:
מעזה לישראל: ויזה ייחודית

 מזה שבע שנים מתגורר מוחי, ילד פלסטיני מעזה, בבית
החולים תל השומר, ואין הוא יכול לשוב למשפחתו בעזה. 

מוחי מלווה על ידי יהודים וערבים, המתעלים על 
הסכסוך המחלק את עולמנו.                      

 הקרנת הסרט ״מוחי״ ומפגש עם הבמאית
רינה קסטלנובו-הולנדר.

זיכרון השואה דרך מסעות הנוער לפולין 
 שלושים אלף בני נוער יוצאים מדי שנה למסע לפולין

ולוקחים אתם מצלמה. התבוננות במסע דרך 
הסרטונים, חושפת תמונה הבוחנת כיצד נוצר זיכרון 
קולקטיבי בעידן האינטרנט.                                 
הקרנת הסרט ״מחנה משותף״ ומפגש עם הבמאי 

אודי ניר והמפיק אודי בורנשטיין.

סודות הקהילה התימנית 
יוסף וברכה התחתנו בגיל 12 וחיו יחד קרוב ל-70 שנה. 

לפני  מותו מסר יוסף קאפח לעינת נכדתו, צרור דפים 
שחושפים את הסוד על מלחמת הבערות בתימן. עינת 
מנסה להבין מדוע סיפר רק לה? ואיך הפך לגאון בעל 

שם עולמי.
הקרנת הסרט “הירושות שלי״ ומפגש עם במאית 

הסרט עינת קאפח.

רופאים ישראליים: על אהבה ואתיקה
קרדיולוג ילדים ישראלי נוסע לאפריקה ונאלץ 

לבחור מתוך מאות ילדים רק בקומץ לניתוח מציל 
חיים. העניינים מסתבכים כשהרופא ״מתאהב״ בילד 

טנזני בן 6 עם מום לב נדיר, שכמעט ואין סיכוי להצילו.
הקרנת הסרט ״במרחק פעימה״ ומפגש עם הבמאי/ת 

נועם פנחס/ טל ברדה.

המשפחה הישראלית במפגש עם האחר 
הסרט ״להציל את ההרמנים״ עוקב אחרי המסע הבלתי 

ייאמן של משפחה ישראלית עם שלושה ילדים ברחבי 

אסיה, בכבאית ישנה שהמירו לקרוואן. 
הקרנת הסרט״ להציל את ההרמנים״ ומפגש עם 

הבמאי גלעד גולדשמידט.

ההנהגה הנשית האתיופית החדשה
 יוברמט )יובי(, הבטנש )עדן(, ואלטאש )רונית(

עלו לישראל מאתיופיה כילדות ועברו עם המשפחה 
והקהילה את כל משברי הקליטה. איך גיבורות הסרט 

מתמודדות עם החברה הישראלית, עם הקהילה האתיופית 
 ובפעם הראשונה עם עצמן...

הקרנת הסרט ״שמגלוץ׳״ ומפגש עם הבמאי נעם דמסקי.

זעקת הנשים החרדיות 
מה מרגישה אישה שבמשך 25 שנים מתוך 26 שנות 
נישואיה הייתה בהיריון או היניקה? סיפור של דיכוי 

האישה בחברה החרדית, המתעלמת מרוחניותה, מצרכיה 
הרגשיים ומעולמה הפנימי. 

הקרנת הסרט “פרו ורבו״ ומפגש עם הבמאית שוש שלם.

אימהות וחיי משפחה בקיבוץ
אחרי מותה של אלישבע רייז מפנים ילדיה את ביתה, 
ומוצאים את היומנים שכתבה בסתר לכל אחד מהם. 

שבעת הילדים קוראים לראשונה את תיעוד חייהם 
ביומניה של אמם.

הקרנה הסרט ״המחברות של אליש״ ומפגש עם המפיק 
אלעד פלג.
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 הכוכבים הגדולים
של עולם הקולנוע

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

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

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

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

קורלאונה, גיבור הסנדק שבנה את הקריירה שלו.
מרצה: זיו אלכסנדרוני.

סרט לצפייה: “ים של אהבה״

וודי אלן: האנטי גיבור המושלם 
וודי אלן נולד למשפחה יהודית בברוקלין. מאז סוף שנות 
השישים ועד ימינו, הוא יוצר סרט חדש בכול שנה. במרבית 
הסרטים אלן מלהק את עצמו לתפקיד “הגיבור״, שהוא 

למעשה ההפך מגיבור.
מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: “חנה ואחיותיה״

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

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

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

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

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

סרט לצפייה: “ביקור התזמורת״

דני קיי: הומור עם לב רחב 
דניאל קמינסקי רצה להיות רופא, אך אביו החייט 

דחף אותו להפוך לאיש במה. מפגש מעורר השראה על 

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

מרצה: אלון גור אריה.
סרט לצפייה: “המפקח הכללי״

אודרי הפבורן: הנסיכה שכבשה את הלבבות
היא זכתה באוסקר בסרטה הראשון, והעניקה לצופים 

 הופעות בלתי נשכחות. מ״חופשה ברומא״, “סברינה״
ועד ל״חידון בחרוזים״.

מרצה: רפי שרגאי.
סרט לצפייה: “ארוחות בוקר בטיפני״

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

להיכנס לתפקידים מורכבים.   
מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: “ג׳רי מגוויר״

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

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

מרצה: רפי שרגאי.
סרט לצפייה: “ינטל״
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הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 10:30-14:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,11.12.17 ,27.11.17 ,20.11.17 ,6.11.17

29.1.18 ,15.1.18 ,1.1.18 ,25.12.17
)מספר קורס: 38905(

סדרה חדשה!אמנות
מרכז 

הסדרה:
 זיו 

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

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

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

נושאי ההרצאות:
אליזבת השנייה: 64 שנות מלוכה!!!

אליזבת השנייה, שחגגה את יום הולדתה 90, הפכה 
להיות המונרך בעל הכהונה הארוכה ביותר בתולדות 

אנגליה. לאורך שנותיה הרבות בשלטון, ראתה 18 ראשי 
ממשלה שונים ו-15 נשיאים אמריקאים ועולם ישן 

שהתחלף בחדש. מה תהיה מורשתה?  
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס ׀ סרט לצפייה: “המלכה״

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״

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?״

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״ 

ג׳ניס ג׳ופלין – הברווזון המכוער שהרטיט לבבות 
 ג׳ניס ג׳ופלין הייתה הברווזון המכוער והדחוי של

בית הספר. ברבות השנים היא הפכה להיות אחד 
מהקולות הייחודים של הרוק אנ-רול בסוף שנות 

השישים, עם קול חרוך ומלא נשמה והופעה בימתית 

שפערה לסתות- ג׳ניס ג׳ופלין יצקה המון נשמה לשירים 
אותם שרה.

מרצה: נעם רפפורט ׀ סרט לצפייה: “רוז״

“באדר מיינהוף״: הטרור הגרמני
“כנופיית באדר מיינהוף״ הייתה חבורה של צעירים 

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

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

סרט לצפייה: “כנופיית באדר מיינהוף״

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

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

מרצה: רועי עלוני. 
סרט לצפייה: “להעתיק את בטהובן״  

מהטמה גנדי 
מהטמה גנדי הוביל אומה שלמה לעצמאות מהשלטון 

הבריטי: מה היה הכוח שהניע אותו? מה גרם למיליונים 
ללכת אחריו? מה הפך אותו לאחת הדמויות המוכרות 

ביותר במאה ה-20? ומדוע נרצח בידי בן עמו?
מרצה: מורן קושניר.
סרט לצפייה: “גנדי״

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

בסינמה סיטי בירושלים. 

מועדי המפגשים:
 ,6.12.17 ,22.11.17 ,8.11.17 ,25.10.17

31.1.18 ,17.1.18 ,3.1.18 ,27.12.17
)מספר קורס: 38906(

09 | ביוגרפיות קולנועיותאמנות
מרכז 

הסדרה:
 זיו 

אלכסנדרוני
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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

חדש!
 מועדון טרום בכורה
עם אפשרות בחירה

 רישום לסמסטר
)ארבעה מפגשים ראשונים(

 או
 רישום שנתי

)לכל שמונת המפגשים(

“אין ספק שהסרטים שמומחי הסינמה סיטי בוחרים, 
 בצירוף המרצים המובילים של “זמן אשכול״

וחוויית הצפייה באולמות הסינמה סיטי- עושים את ההבדל 
והופכים את המפגשים לחוויה ייחודית שלא קיימת באף 

מקום אחר״.

קבוצה 2:
 הקורס יתקיים בימי שישי

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

מועדי המפגשים:
 ,5.1.18 ,8.12.17 ,10.11.17

 ,13.4.18 ,9.3.18 ,2.2.18
22.6.18 ,25.5.18

)מספר קורס: 38908(

קבוצה 1:
הקורס יתקיים בימי רביעי

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

מועדי המפגשים:
 ,10.1.18 ,6.12.17 ,15.11.17
 ,25.4.18 ,14.3.18 ,14.2.18

20.6.18 ,23.5.18
)מספר קורס: 38907(

אמנות
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מדינה
וחברה

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.17 ,5.12.17 ,21.11.17 ,14.11.17

30.1.18 ,23.1.18 ,9.1.18 ,2.1.18
)מספר קורס: 38909(

המזרח התיכון על פרשת דרכים
מרצה: ד"ר מיכל יערי מומחית למזה״ת אונ׳ תל אביב והאונ׳ הפתוחה. 

נושאי ההרצאות:
״האביב הערבי״: החלום ושברו  

האם ״האביב הערבי״ הוא סיפור הצלחה או כישלון? 
האם תמה המהפכה, או שמא בנסיבות מסוימות 

היא עלולה לפרוץ שוב? מהו סוד ההצלחה של מדינות 
המפרץ, שבזכותו ״האביב הערבי״ פסח עליהן לעת עתה?

העימות שמעצב את פני המזרח התיכון
 באיזה אופן משפיע העימות האיראני-סעודי על פני

 המזרח התיכון? מה עומד בשורש העימות בין שתי המדינות?
באילו נסיבות הן יכולות להתקרב זו לזו? האם ובאיזה 

אופן העימות בין שתי המדינות משפיע על ישראל?

נפט, דמוקרטיה ומזרח תיכון 
האם הנפט אכן יכול למנוע את הפלת נסיכויות המפרץ? 

כיצד חיבל הנפט בסיכויים למשטרים דמוקרטיים במזרח 
התיכון? איך עיצב הנפט את היחסים בין המדינות באזור?

ארצות הברית והעולם הערבי 
מה עומד בבסיס היחסים בין ארצות הברית לעולם הערבי?
האם טרמאפ יכול לשקם את היחסים? האם הוא יוביל 

מדיניות חדשה ביחס למזרח התיכון? כיצד השפיעה מדיניות 
אובמה על הידוק הקשרים בין ישראל למדינות ערב? 

 
סעודיה: מדינה עשירה, אזרחים עניים 

כיצד הפכה ממלכת הנפט העשירה, למדינה המתמודדת 
עם בעיות כלכליות? מה יקרה ביום שבו ייגמר הנפט 

הסעודי? האם המצב הכלכלי עלול להוביל להפלת השלטון? 
איך מתמודדת הממלכה עם בעיית העובדים הזרים?

הרשתות החברתיות כמחוללות שינוי
כיצד משפיעות הרשתות החברתיות על המבנה החברתי 

והפוליטי הקיים? מהו גבול הסבלנות של המשטרים 
ביחס לרשתות החברתיות? באיזה אופן הצמיחו הרשתות 

החברתיות תוכניות טלוויזיה מרדניות?
 

ישראל והעולם הערבי: עידן חדש ביחסים?
במשך שנים רבות מדינות ערב ראו בישראל אויב מובהק. 

במהלך “האביב הערבי״ הסתבר שישראל היא שחקנית 
מפתח במלחמה נגד דאע״ש ואיראן. האם באמת חל שינוי 

ביחסו של העולם הערבי כלפי ישראל? האם נכון עושה 
ישראל בכך שהיא מנהלת קשרים חשאיים עם מדינות ערב?

הפנים האמתיות של הנשים במדינות ערב
הנשים הערביות מתחילות יותר ויותר למרוד במסגרת 

המדכאת והכוחנית שבה הן חיות. כיצד נראים חייהן של 
 נשים במדינות ערב? מה קורה לנשים המתחנכות בחו״ל?

עד כמה משתנים חייהן כשהן יוצאות לעבוד?   

11 | אקטואליה

מאז החל עידן ״האביב הערבי״, המזרח התיכון שינה את פניו. לצד בעיות ביטחוניות 
ואסטרטגיות, מתמודדים אזרחי מדינות ערב עם שורה ארוכה של אתגרים כלכליים, 

פוליטיים, דתיים ותרבותיים. המהפכה מובלת על ידי צעירים שאינם חוששים לאתגר 
קודי התנהגות מקובלים. קורס זה עוסק בנושאים שעומדים בראש סדר היום של מדינות 

ערב, תוך שימוש בקטעי עיתונות וסרטונים שונים הממחישים זאת. 

מרצה:
ד״ר מיכל 

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,10.12.17 ,26.11.17 ,12.11.17 ,5.11.17

4.2.18 ,21.1.18 ,7.1.18 ,24.12.17
)מספר קורס: 38910(

מדעי
החברה

 מסע אל חידות החיים
החשובות באמת

מרצה: אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה. מבקר ספרות בעיתון "הארץ" וב"קול ישראל" ויוצר דוקומנטרי.

נושאי ההרצאות:
על החיים כסרט ועל נפלאות הדמיון האנושי 

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

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

 
מה אפשר לדעת, ומה אנחנו באמת יודעים? 

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

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

 
למה אנחנו כל כך רעים? 

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

ומדוע בכלל כדאי, או צריך, להיות טוב?
 

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

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

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

החברה האנושית? והאם אנו מסוגלים באמת לחיות 
בלי להאמין?

 
האם יש לנו רצון חופשי? 

בחירה חופשית ויכולת להבדיל בין טוב לרע, הם 
התשתית עליה מתבססת כל מערכת המשפט והענישה 
 בחברה האנושית. האם אנו באמת בוחרים את מעשינו,

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

על סקס, אהבה וחיות אחרות
איך הפכו סקס ואהבה למקורות העונג והצער של החיה 
האנושית? מהי הדרך שעשתה האהבה מיעקב אבינו דרך 
רומיאו ויוליה עד למעבדותיהם של מדעני העת החדשה? 

ולמה היום לא מתים מאהבה? 
 

“הנסיך הקטן״ של אנטואן דה סנט-אכזופרי 
מה מלמד אותנו גיבור ספר הילדים הנקרא בעולם על 

טבע האדם, משמעות, ערכים והשקרים שאנחנו מספרים 
לעצמנו כדי לשרוד את החיים?

 
האם אושר הוא בר-השגה? 

איך הפכו הדיכאון והחרדה למגיפות הקטלניות של העת 
החדשה? ולמה דווקא כשהיינו אמורים להיות מאושרים 

יותר מאי-פעם, “אנו כלואים בתוך סבלנו מאחורי 
מנעולים שהם התענוגות שלנו״, כפי ששר לאונרד כהן?

12 | פילוסופיה

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

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

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,24.12.17 ,10.12.17 ,26.11.17 ,12.11.17

11.2.18 ,4.2.18 ,21.1.18 ,7.1.18
)מספר קורס: 38911(

מדעי
החברה

סוד הזיכרון המצוין
מרצים: ערן כץ, שיאן גינס בזיכרון, מרצה בינלאומי, עורך ומנחה סדנאות בתחום פיתוח הזיכרון 

 והאינטליגנציה. מחבר רבי המכר ״סוד הזיכרון המצוין״, סוד המוח היהודי״
ו- ״חמש מתנות למוח״. אהוד שפירא, מנכ״ל רי-מיינד, המרכז לזיכרון וקוגניציה.

נושאי ההרצאות:
 עקרונות ושיטות לפיתוח זיכרון מצוין

עקרונות פשוטים, שיאפשרו לנו להפוך זיכרון רגיל 
לזיכרון מוצלח. וגם- טכניקות יעילות לזכור בקלות 
רשימות, מטלות יומיות, היכן הנחנו את המפתחות 

וכמויות של מידע.
מרצה: ערן כץ.

קוגניציה, זיכרון והקשר ביניהם                                                                           
מהי קוגניציה? מהם כישורים קוגניטיביים? במפגש זה 
״נחדד את המוח״ ונתנסה במגוון משימות מאתגרות, 

שיעזרו לנו להבין למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו 
מדברים על קשב וזיכרון. 

מרצה: אהוד שפירא.

הכול על הגמישות של המוח
נלמד על עולם הזיכרון באופן חוויתי ונתרגל מגוון 

משימות משעשעות, שדרכן נחשף לעוד חלקים מרתקים 
בתחום. מתי קשה לנו להיזכר ולמה? כיצד נבחין אילו 

שינויים בזיכרון הם תקינים ואילו הם פתולוגיים? 
מרצה: אהוד שפירא.

על כעס, סליחה וזיכרון
מהו כעס ומהו עלבון? וכיצד הם פועלים כחסם ליכולת 
הזיכרון של האדם? האם בקשת סליחה היא חולשה או 

חוזק? והאם הסליחה יכולה להשפיע על הזיכרון?
מרצה: אהוד שפירא.

 שמות, פנים ומספרים
״שיטת פינוקיו״, ״טכניקת נפוליאון״ ועוד שיטות 
 לזכירת שמות ופנים של אנשים. וגם- איך לזכור

מספרים, תאריכים ונתונים פיננסים?                                                                          
מרצה: ערן כץ.

זיכרון אישי וזיכרון קולקטיבי
מפגש מיוחד עם מספר סוגי זיכרון בקטגוריית העל של 

הזיכרון הקולקטיבי. מהו זיכרון פופולארי, זיכרון היסטורי 
ועוד? כיצד משפיע הזמן החולף על הזיכרון שלנו? מהם 

ההבדלים בזיכרון של הממסד, האקדמיה והאנשים הפרטיים?
מרצה: אהוד שפירא.

 ללמוד שפה במהירות. לזכור מילים לצמיתות
מי הם הפוליגלוטים )דוברי שפות מרובות( ומה סוד 

הצלחתם? מה הקשר בין כישרון מוזיקלי לסינית? הרצאה 
מרתקת, שתלמד אותנו מגוון טכניקות ללמוד שפה חדשה. 

וגם– איך זוכרים בקלות מילים לועזיות? 
מרצה: ערן כץ.

שיעור מעשי באימון קוגניטיבי
מהו אימון קוגניטיבי? הפעם נקבל כלים, שיטות וטכניקות 
לשיפור היכולות הקוגניטיביות בכלל, והזיכרון והקשב בפרט. 

כמו כן נלמד על אורח חיים נכון ובריא לשיפור הזיכרון.
מרצה: אהוד שפירא.

מרצה:13 | פסיכולוגיה ומדע
ערן כץ

מרצה:
אהוד שפירא

דמיינו שהייתם יכולים לזכור כל מה שרציתם, או לחילופין– למחוק זיכרונות לא רצויים 
 ומידע לא נחוץ מהמוח. מדוע אנחנו טועים ואיך אנחנו יכולים לקבל החלטה נכונה תוך

 שתי דקות? איך אפשר למחוק זיכרונות לא רצויים מהמוח? מדוע מפחיד אותנו ללמוד שפות?
ואיך אפשר ללמוד במהירות וביעילות שפה חדשה?



זמן אשכול ירושלים

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.17 ,5.12.17 ,21.11.17 ,7.11.17

6.2.18 ,23.1.18 ,9.1.18 ,26.12.17
)מספר קורס: 38912(

מדעי
 מסע החיים:החברה

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

נושאי ההרצאות:
על זהות אישית ושייכות חברתית

 מהרגע שאנו נולדים אנו מוקפים באנשים אחרים.
האם נולדנו בעלי רצונות, או שהחברה היא זו שהטביעה 
את חותמה עלינו? מדוע למרות הרצון להיות ייחודיים, 

אנו נמשכים לכוח הקבוצתי?
סרט לצפייה: “אהבה ושוקולד״

מהן מערכות האמונה המנהלות את חיינו?
לכל אחד מאתנו “אני מאמין״ המכתיב את חייו. כיצד 

אנו בונים את החזון האישי? מה חשוב לנו בעולם 
הערכים הפנימי שלנו? ומה מתוכו לקחנו מאנשים 

הסובבים את חיינו?    סרט לצפייה: “סיטי איילנד״
האדם הוא תבנית נוף משפחתו

מוסד המשפחה ממשיך להתקיים למרות השינויים 
החברתיים. מהם מאפייני המשפחות המסורתיות 

לעומת המשפחות המודרניות? כיצד המשפחה הפרטית 
שלנו עיצבה את נוף ילדותנו בבגרותנו? 

סרט לצפייה: “הבנים של אבא״ 
על בנים ועל בנות

האם גברים יותר תוקפניים? האם נשים יותר הישגיות 
בחברת נשים אחרות? מדוע הגברים מדברים בקול עמוק 

כשהם פוגשים בחורה יפה? עוד על הפסיכולוגיה של 
המינים ועל ההבדלים המולדים והנרכשים של בנות ובנים.  

סרט לצפייה: “ככה זה עובד״ 
איך למצוא את המזל בחיים

האם ישנם אנשים ברי מזל? האם ניתן לכוון את עצמנו, 
או שהכול עניין של גורל? מהם המאפיינים שיכולים 
להגדיל לכל אחד מאתנו את המזל בחיים? מחקרים 

מרתקים ימחישו את המשפט “גורלך בידך״! 
סרט לצפייה: “אהוב אותי״ 

רגשות חברתיים: נתינה, חמלה, אמפתיה
 מהי נתינה? מהם הרגשות המלווים את הנתינה?

מהי הסביבה המצמיחה אכפתיות חברתית וכיצד ניתן 
לחנך לערכים גבוהים? ועוד משהו על חמלה ועל אמפתיה 

בתקופה שאנשים פחות ופחות מקשיבים זה לזה. 
סרט לצפייה: “עדיין אליס״

על סטריאוטיפים ודעות קדומות
מדוע אנו ממשיכים לאמץ דעות קדומות כמעט על כל 

נושא בחיינו? האם המפרסמים  משתמשים בצורך זה כדי 
לשכנע אותנו? מהם המאפיינים הפסיכולוגיים של אנשים 

הנוטים לאמץ ולהשתמש בדעות קדומות?                   
סרט לצפייה: “איזה מין שוויון״

מתי אנחנו מגבשים את זהותנו?
גיבוש זהות הוא מושג פסיכולוגי המתייחס לגיל ההתבגרות.
האומנם? האין אנו ממשיכים לגבש את זהותנו לאורך כל 
החיים ואפילו להפתיע את עצמנו? מפגש סיכום על הדרך 

שבה אנו עושים מחיק החברה לפיתוח אני עצמאי.  
סרט לצפייה: “אחר הצהריים בכפר עם מרגריט״

14 | פסיכולוגיה

מפגש מרתק על שייכות חברתית, זהות אישית וצרכים נפשיים. כיצד אנו בונים את החזון 
האישי שלנו? יסודות הפסיכולוגיה החברתית, מדגישים מהי סביבה המצמיחה אכפתיות 

חברתית וכיצד ניתן לחנך לערכים גבוהים? ומהם ההבדלים המולדים והנרכשים בין בנים 
ובנות? כל זאת ועוד בסדרת הרצאות החושפת את השפעת הסביבה על הפרט.

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

 מרצה:
ענת זפרני



זמן אשכול ירושלים

נושאי ההרצאות:
לא רק חצי הכוס המלאה 

היכרות עם המושג "חשיבה חיובית" ועם אבני היסוד 
המרכיבות אותה. הצגת מחקרים בדבר כוחה של 
החשיבה החיובית, סקירה של גישות שונות בתוך 

העולם של החשיבה החיובית, והצגת רעיונות ותובנות 
משמעותיים, מכל זרמיה.

חשיבה חיובית "מדוברת" 
מהו הקושי במעבר מחשיבה חיובית "ספרותית", 

רעיונות ותובנות, לחשיבה חיובית "מדוברת" – כזו 
ההופכת להרגל חיים? היכרות עם טכניקות פשוטות 
וקלות ליישום, המאפשרות תנועה מהבנת החשיבה 

החיובית, ליישומה בחיי היום יום בכל רגע ורגע. 

אהבה עצמית זה כל הסיפור
מה ההבדל בין אהבה עצמית לבין אגואיזם? כיצד 

אפשר להגביר אהבה עצמית ולהישאר אדם שחושב על 
אחרים? מה משמעות האהבה העצמית לביטחון שלנו? 

ליכולת שלנו להתמודד עם אתגרי החיים? 

איך להתמודד עם ביקורת
לפעמים אנו מקבלים מסרים מנמיכים ומדכדכים 

דווקא מהאנשים הקרובים אלינו. הם שולחים אלינו 
חיצי ביקורת או מטיחים האשמות, והדבר משפיע על 

יומנו ועל שנתנו. חשיבה חיובית מעניקה בידנו אפשרות 
להתייחס אחרת לנאמר ולאדם האומר, ופותחת בפנינו 
עולם שלם של כלים מעשיים המקלים על ההתמודדות.

15 | פסיכולוגיה מדעי
החברה

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,1.1.18 ,11.12.17 ,27.11.17 ,13.11.17

12.2.18 ,5.2.18 ,29.1.18 ,15.1.18
)מספר קורס: 38913(

 מרצה:סדרה חדשה!
 שירלי

נס-ברלין

החשיבה החיובית כדרך חיים
 מרצה: שירלי נס-ברלין, מרצה ומפתחת שיטה ייחודית של חשיבה חיובית מזה 20 שנה.

מדריכה אישית ומנחת סדנאות קבוצתיות.
 את הקלפים שהחיים חילקו לנו, לא תמיד ניתן לשנות. את הגישה, את דרך ההתמודדות איתם–
תמיד אפשר. בכל גיל. שינוי הגישה משנה גם את החיים. חשיבה חיובית הינה דרך ותיקה, 
מוכחת מחקרית, ועם זאת תוססת ומתחדשת כל הזמן, המספקת תובנות, כלים וטכניקות 
מעשיות ופשוטות ליישום, כיצד לשנות את הגישה לחיים, להתמלא בשמחה, לשחרר כעסים 

ופחדים, להיות בטוחים יותר בעצמנו ולחיות את החיים בשלווה ובהרגשה טובה. 

ביקורת, האשמות, פחדים ולחצים
כיצד להתמודד עם עולם פנימי שמחליש אותנו 

במחשבות טורדניות, הפוגעות בשגרת יומנו ואף אינן 
מאפשרות לנו לשמוח ולהרגיש טוב? כיצד מתמודדים 

כשהחיצים מגיעים מבפנים?

לדעת לדבר עם האחר
חשיבה חיובית מציגה את הדרך לשוחח עם אנשים 

קרובים לנו וגם אקראיים בחיינו, בדרך שתגרום להם 
להקשיב ולהיות פתוחים לעמדותינו, גם בנושאים 

שבעבר נהגנו לריב עליהם. 

כיצד לשפר מערכות יחסים עם האחר )שני מפגשים(
הדבר החשוב ביותר לשלוות נפשנו ולקיום חיים טובים 

ומשמעותיים עבורנו, הוא מערכות היחסים שאנו 
משתתפים בהן. מחקרים מראים שוב ושוב שמערכות 

יחסים טובות עם הסביבה הקרובה, מאריכות את חיינו 
ומשפרות את איכותן. תובנות, כלים ובמיוחד טכניקות 

מעשיות ומוכחות, ישפרו כל מערכת יחסים ויוסיפו שנים 
טובות לחיינו.



זמן אשכול ירושלים

מרכזת הסדרה: רוית נאור, עיתונאית, טייסת וטיילת. קצה העולם
 מסע אל עולם הולך ונעלם. רגעי הצצה נדירים לנופי בראשית של הטבע והאדם. חוויותיהם

 של מובילי מסעות שלקחו את המוצ׳ילה, המצלמה, הרבה יצר הרפתקנות ויצאו אל הלא נודע.
רשמי מסע, בליווי תמונות מרהיבות, שייקחו אתכם אל מחוזות קסומים ונופי בראשית. 

נושאי ההרצאות:
מסביב לעולם בסירת מפרש

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

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

תכולות, על שבטים נשכחים והתמודדויות עם סערות 
ושודדי ים.

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

השבטים הנעלמים של דרום מערב אפריקה. מהדיונות 
הגבוהות בעולם אל הרי הגרניט האדומים, משבטי 

ההימבה אדומי העור ועד לחופי האוקיינוס בהם 
יושבים מיליוני יונקים וספינות טרופות.

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

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

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

ועל הבודהיזם הטיבטי המיוחד ויוצא הדופן.

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

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

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

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

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

הרבה מים זורמים במדינה עם משבר מים חריף?  

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

 לחיות בהרמוניה כאשר אישה אחת נשואה למספר גברים?
את התשובות מגלה יורם פורת, במסע על אופנוע, בכביש 
הגבוה בעולם שבהרי ההימליה. את ההכרות עם האמונה 

הבודהיסטית נערוך במפגש בהשתתפות “הדלאי למה״. 

ממלכות הזהב, השוקולד והנפט 
נפתלי הילגר במסע ייחודי ללב ליבה של היבשת 

השחורה. מה נשאר מאימפריות הזהב העתיקות? מי מכר 
20 מיליון אפריקאים? מה נותן תקווה לילדי גאנה? האם 
החיוך הוא המצאה ניגרית? האם ריקוד ה״בואה״ מצליח 

להוריד את הגשם? 

מסע אל בטן האדמה 
 לאחר שטיפסה על הפסגות הגבוהות בעולם, יוצאת
רוית נאור למסע אל בטן האדמה באי הצעיר ביותר 

בעולם- איסלנד. בדרכה אל הפקק של סיר הלחץ של 
העולם, במקום המפגש בין קרח לאש, היא יורדת היישר 

אל חדר המאגמה, אל לוע של הר געש.

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

בסינמה סיטי ירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,5.12.17 ,28.11.17 ,14.11.17 ,31.10.17

30.1.18 ,16.1.18 ,2.1.18 ,26.12.17
)מספר קורס: 38914(

תרבות
מרכזת 
הסדרה: 
רוית נאור

סדרה חדשה!16 | תרבויות



זמן אשכול ירושלים

17 | תרבויותתרבות

 תרבויות עולם
סביב הגלובוס - בראי הקולנוע 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות 
ברחבי העולם. מתשוקה ספרדית אל מאבק נשים בריטי, מתעלת פנמה אל השכנה לבנון, מערבות 

ארגנטינה אל הודו הבריטית, משינויים בקובה אל המיתולוגיה של הרייך השלישי.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
ספרד: פלמנקו, תשוקה ומוות

סיפורו של הסופר הצרפתי פרוספר מרימה “כרמן״, 
הפך זה מכבר לאחד מסמליה של ספרד. הסיפור משקף 

את הרוח הספרדית- התשוקה, הארוטיות והקרבה 
התמידית למוות. 

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

פנמה: לא רק תעלה
פנמה משתרעת לאורך רצועה החוצצת בין האוקיינוס 

האטלנטי לחברו הפסיפי. בשל מיקומה הייחודי נחפרה 
תעלת פנמה, מפעל אנושי כביר שהשפיע על כל היבטי 

החיים במדינה. 
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון ׀ סרט לצפייה: “החייט מפנמה״

בריטניה: מעשים ולא דיבורים
מאבקן של הסופרג׳יסטיות הבריטיות על זכות ההצבעה 

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

המצליחים ביותר.
מרצה: גליה פסח ׀ סרט לצפייה: “סופרגי׳סטיות״

ארגנטינה: אדם, טבע ונוף
סיפורה של התרבות הארגנטינאית הייחודית והדרך 
בה היא התפתחה, מהכיבוש הספרדי, דרך מלחמת 

העצמאות, שלטון הגנראלים וגלי ההגירה שהגיעו אליה, 
וגם מבט על הקהילה היהודית הארגנטינאית.

מרצה: טל רשף ׀ סרט לצפייה: “הסוד שבעיניים״

לבנון: השכנים מזווית אחרת 
נטייל בביירות המשתקמת שמבלה ולוחמת ללא 

הפסקה. נפגש עם לוחמי חיזבאללה ועם לוחמים לחופש 

הביטוי. נסייר באזור הסקי של צפון לבנון, נופתע לשמוע 
מי שיקם את בית הכנסת בביירות.

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

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

ומרתקת, העומדת בפני יציאה מקיפאון של למעלה מיובל. 
מסיפור הגילוי בידי קולומבוס, דרך הכיבוש הספרדי 

האכזר, מלחמת השחרור מעול ספרד, האחים קאסטרו, 
צ׳ה גווארה ואחרים. 

מרצה: דני ינאי ׀ סרט לצפייה: “ויוה״

הודו הבריטית: עושק וקדמה
מה היו הסיבות לנוכחות האימפריה הבריטית בהודו? 
מדוע הגיעו? כיצד ביססו את שלטונם? מה מידת הנזק 
וההשפעה שהותירו אחריהם? ומה הקשר בין הבריטים 

לבין שרפת אלמנות הודיות? 
מרצה: מורן קושניר ׀ סרט לצפייה: “לפני הגשמים״

גרמניה: תורת הנסתר ברייך השלישי
מי היה האוקולט הנאצי? מדוע היינריך הימלר, מפקד 

 הס״ס האימתני, חיפש אחרי אטלנטיס האבודה?
ולמה העריצו נאצים רבים את הסמוראים היפנים 

והנזירים הטיבטים?
מרצה: ד״ר דני אורבך.

סרט לצפייה: “שודדי התיבה האבודה״

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

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.17 ,29.11.17 ,15.11.17 ,1.11.17

7.2.18 ,24.1.18 ,10.1.18 ,27.12.17
)מספר קורס: 38915(

סדרה חדשה!



זמן אשכול ירושלים

תרבות

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.17 ,28.11.17 ,14.11.17 ,7.11.17

13.2.18 ,30.1.18 ,16.1.18 ,2.1.18
)מספר קורס: 38916(

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. ממעמד הנשים בטורקיה אל העידן הויקטוריאני בבריטניה, מתעלת פנמה אל המאפיה

בסיציליה, ממשפחות מוזרות אל חברות ציידים ולקטים, מהבריגדה היהודית אל המחתרת האנטי נאצית. 
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
משפחות מוזרות בתרבויות העולם  

היכן מתקיימים נישואי הליכה, אך ללא חתונה? אצל מי 
מקובל לגנוב אישה מגבר אחר, ולשאת אותה במקום 
אשתך? היכן חייב מאהב לעזוב את בית אהובתו לפני 

עלות השחר, אחרת ייחשב נשוי לה? כיצד מתקיימת 
המסגרת המשפחתית בתרבויות שונות  ברחבי העולם?
מרצה: דני ינאי ׀ סרט לצפייה: “מיס סאנשיין הקטנה״

פנמה: לא רק תעלה
פנמה חוצצת בין האוקיינוס האטלנטי לבין הפסיפי. 
בשל מיקומה הייחודי נחפרה בה תעלת פנמה, מפעל 

 אנושי כביר שהשפיע על כל היבטי החיים במדינה.
נצא למסע בפנמה, נכיר את נופיה, אנשיה ותולדותיה, 

ונגלה שהיא הרבה יותר מתעלה.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: “החייט מפנמה״

סיפורה של הבריגדה היהודית
מהו סיפורה של הבריגדה היהודית? ומהו החותם 

שהשאירה הבריגדה במהלך מלחמת העולם השנייה? 
מדוע כה חשוב סיפור הבריגדה? ומדוע הושכח?

מרצה: אלון קליבנוב ׀ סרט לצפייה: “סובינירים״

ציידים ולקטים מסביב לגלובוס
אורח החיים של ציידים-לקטים איפשר לאדם החושב 

להתנחל בכל יבשות העולם. ציידים-לקטים אינם 
מייצרים מזון. רק אוספים את המזון שהטבע מספק להם.

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

 בריטניה: נשים והעידן הויקטוריאני
נתחקה אחרי מאפייני חיי החברה הבריטים והאירופים 
בכלל ושל מעמד הנשים בפרט בשנות ה-80 של המאה ה-19.
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס ׀ סרט לצפייה: “היסטריה״

נשים בטורקיה: בין המסורתי למודרני
המאבק על מקומן של הנשים בחברה הטורקית משקף 
את המתיחות הגואה במדינה בנושא דת ומדינה. הצצה 

למעמדן המורכב של נשים בחברה הטורקית, שקרועה בין 
המסורתי למודרני.
מרצה: גליה פסח.

סרט לצפייה: “ילדות פרא״

סיציליה: איטליה שאינה מחוברת למגף 
מסע מרתק לסיציליה, האי הגדול ביותר בים התיכון. 

האם סיציליה היא חלק מאיטליה? נטייל ברחבי סיציליה 
ונצלול לעבר העבר היווני הייחודי של האי. 

מרצה: ארנון שדה.
סרט לצפייה: “טרה פרמה״

גרמניה: סוד הכריזמה המהפכנית
על המחתרת האנטי-נאצית ברייך השלישי, ועל ניסיונותיה 

הנואשים להתנקש באדולף היטלר. נדבר על בקבוקים 
מתפוצצים ומדריכי מוזיאון עם חגורות נפץ, ודרך הסיפור 

הזה, ננסה לפענח את סוד הכריזמה המהפכנית.
מרצה: ד״ר דני אורבך.

סרט לצפייה: “מבצע ואלקירי״

18 | תרבויות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

סדרה חדשה!



זמן אשכול ירושלים

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,21.12.17 ,30.11.17 ,23.11.17 ,9.11.17

8.2.18 ,25.1.18 ,11.1.18 ,4.1.18
)מספר קורס: 38917(

קיצור תולדות האנושות
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.

מסע מרתק אל השלבים החשובים ביותר בתולדות המין האנושי. מה הייתה תרומתה של מסופוטמיה 
לתרבות האנושית? מה הניע את הקונפליקט הים-תיכוני בין תרבויות הודו-אירופיות לתרבויות 
השמיות? מה היו הישגי התרבויות של יוון ורומי? איך קמו תנועות קיצוניות כמו הקומוניזם 

והנאציזם? ומה מזמנת לנו המהפכה האסלאמית המתחוללת בימים אלה?
נושאי ההרצאות:
כאשר האדם התחיל לדבר

המהפכה הלשונית, שהחלה לפני כ-70,000 שנה, הובילה 
להתפתחות התודעה האנושית ופיתחה את כישורי 
שיתוף הפעולה של האדם, עד שהפך לאדון העולם. 
זו הייתה התחלת הציוויליזציה. בעקבותיה החלה 

המהפכה החקלאית, שבמהלכה התיישב האדם הנווד 
בישובים קבועים. 

הישגי התרבויות של יוון ורומי
ממיתולוגיה לדת מונותאיסטית. מבקתה לבנייה 

מונומנטאלית וממיתוסים למדע. כך התפתחה 
האימפריה של אלכסנדר מוקדון, אל המיזוג התרבותי 

שהוא התרבות ההלניסטית, שהייתה למעשה ערש 
תרבות המערב. הקונפליקט הים-תיכוני בין תרבויות 

הודו-אירופיות לתרבויות שמיות, שעומד במרכז 
העניינים עד היום.

האם עידן החושך היה כל-כך חשוך?
למה נפלה רומא? נדידת העמים הגדולה הביאה 

 לעיצובה של אירופה המודרנית. איך קידמו אותנו
״ימי הביניים״? מהכנסיות הגותיות ועד להמצאת 

הדפוס. מן התיאוצנטריזם הנוצרי למדעים שהתפתחו 
בעולם המוסלמי - השער ל״תחייה״.

כך נולד הכפר הגלובלי
האם האדם ה״ים תיכוני״ לבדו יצר את הכפר הגלובלי? 

 מה היו הישגי תרבויות מקבילות לתרבויות אגן
הים התיכון, שהתפתחו באפריקה, במזרח אסיה ובדרום 

אסיה ובמרכז אמריקה? מה היה משותף ומה שונה 
בהתפתחות של התרבות האנושית?

הכסף קידם את הקפיטליזם
איך התקדמנו מהזמנים התוססים של ה״תחייה״, 

ועד למהפכה המדעית במאה ה-17 ועידן ״הנאורות״ 
שלאחריה? איך התפתחו כלכלת הממון וניצני 

הקפיטליזם עם כל מה שטוב בו )יש כסף לאמנות ומדע( 
ושרע בו )״ניצול האדם בידי האדם״- כדברי קרל מרקס( 
והקיטוב החברתי, שהוביל למהפכה הצרפתית- ציון דרך 

בפתח החברה בת זמננו.

המאבק לחופש לאומי
במאה ה-19 התעוררה לראשונה השאיפה לעצמאות 

לאומית. הסדר הפוליטי החדש, לאחר נפילת האימפריה 
של נפוליאון, הוביל למהפכת ״אביב העמים״ והופעת 

מדינות לאום ושוב למלחמות, הפעם מלחמות טכנולוגיות 
וכוללניות. 

עידן הסכיזופרניה 
המאה ה-20 החלה במלחמת העולם הראשונה והעולם 

השתנה. התקופה החדשה פתחה את הדרך לאידיאולוגיות 
הטוטאליטריות: הקומוניזם והנאציזם. מלחמת העולם 
השנייה הולידה את ״המלחמה הקרה״ בין שני גושים 

המונהגים על ידי אידיאולוגיות מנוגדות. נפילת המשטרים 
הקומוניסטים ב-1989 תוביל אותנו למאה ה-21.

ברוכים הבאים לעתיד
ההיסטוריה בת זמננו פותחת לפנינו תמונה מוזרה: האיחוד 

האירופי מתפורר והמלחמה הקרה מתחממת על רקע 
הקונפליקטים במזרח התיכון והפלישה המוסלמית למערב. 
לאן מוביל האימפריאליזם האסלאמי מול תרבות המערב?

19 | היסטוריה מדעי
הרוח

מרצה: 
ד״ר גוסטב 

מייסלס



זמן אשכול ירושלים

 בכל הקורסים
 כרטיס מתנה

לסרט!
 לפי בחירתך,

לנרשמים
*הכרטיס תקף בבתי הקולנוע 

בסינמה סיטי בימים א׳-ה׳.

סודות ספר הזוהר
מרצה: משה שרון, מרצה בכיר לקבלה והתפתחות רוחנית.

ספר הזוהר, המיוחס על פי המסורת לרבי שמעון בר יוחאי, נחשב כספר הקבלי החשוב ביותר, 
 ואוצר בתוכו סודות רבים על מבנה היקום והאדם ועל הסוד שמאחורי סיפורי התורה.

במהלך הקורס נעשה היכרות מעמיקה עם ספר מיוחד זה ועם כתיבתו המיסטית. בכל אחת 
מהתחנות הללו ייחשפו קווי היסוד של הקבלה הזוהרית ועולמה החווייתי, ונלמד כמה סודות 

על עצמנו, כדי להביא אותנו למקום שלם, שלו ומאושר יותר.
נושאי ההרצאות:

מבוא לספר הזוהר: הכניסה לפרד״ס 
כיצד נכנסים נכון לפרד״ס מבלי להשתגע? כיצד לומדים 

נכון את ספר הזוהר?

בראשית ברא: סוד בריאת העולם  
בזיכרון שלנו מדובר על שמיים וארץ ומים עליונים 

ומים תחתונים, אחר כך כמה צמחים, בעלי חיים ואדם 
וחוה עירומים. אבל מה באמת נברא? פרשנות זוהרית 

פנומנלית ומרחיקת לכת על בריאת העולם.

ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד  
איך נחשפים בספר הזוהר סודות מערכת השמש והירח, 

היום והלילה? מדוע היום בנוי בצורת ערב ואחר כך 
בוקר? מדוע ישנם דווקא שבעה ימים בשבוע? ומה 

העבודה הרוחנית המיוחדת שהמבנה הזה טומן בחובו?

אדם וחווה: חטא האדם הראשון 
מישהו לפני אלפי שנים אכל איזה פרי שאמרו לו לא 

לאכול ועל זה אנחנו נענשים בעבודה קשה וצירי לידה? 
מה באמת קרה שם? מה היה החטא עליו אנו משלמים 

עד היום? סיפור אדם וחווה בזווית קבלית מרתקת.

סיפור נח והמבול: סודות המים  
מהו המבול? מדוע הוא התרחש בתקופת נח והאם הוא 

ממשיך להתרחש בתוכנו בכל רגע ורגע? על המבול כמשל 
לחיינו.

 
סיפור עקידת יצחק 

אין הרבה סיפורים בתורה שהשפיעו כל כך הרבה על 
האנושות, על המוסר בכלל, על התפיסה, על האומנות 

ועל התרבות היהודית והבינלאומית, כמו סיפור עקידת 
יצחק. ספר הזוהר מבאר את כל השאלות הקשות ומלמד 

אותנו מה עלינו לעקוד ומה לא.

תעלומת עשרת הדיברות 
המשמעות הרוחנית של מעמד מתן תורה מהדהד כבר אלפי 
שנים, עד ימינו. חלק מן הדברות אנחנו מקבלים ומיישמים 
בשמחה, וחלק מתמיה אותנו מאוד )לא תחמוד?( שיעור זה 

ייתן פרשנות חדשנית מרתקת על עשרת הדברות.

מדוע רע לצדיק וטוב לרשע? 
סוגיית איוב ו״צדיק ורע לו ורשע וטוב לו״ מלווה את העם 
היהודי כבר אלפי שנים, ובכל זאת עדיין לא מצאנו תשובה 

מספקת לשאלה הקשה – כיצד ניתן להבין ולהצדיק את 
הצלחת הרשעים וסבלם של הצדיקים? ספר הזוהר עונה 

תשובה מפתיעה ומרחיקת לכת.

מרצה: 20 | קבלה
משה שרון

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,6.12.17 ,29.11.17 ,15.11.17 ,1.11.17

7.2.18 ,24.1.18 ,10.1.18 ,27.12.17
)מספר קורס: 38918(

מדעי
הרוח

סדרה חדשה!



זמן אשכול ירושלים

21 | תנ״ך מדעי
הרוח

דמותו ה)לא( מוסרית של התנ״ך                                                                       
מרצה: יוסי נינוה, מרצה בכיר לתנ״ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת״א.

גדול בתורה. בן עזאי אומר: זה ספר תולדות האדם, ר׳ עקיבא אומר: זה כלל   “ואהבת לרעך כמוך. 
זה כלל גדול ממנו״.

ייבחנו הערכים המוסריים, שהיו יסוד אמונתם של כותבי הספרים השונים בתנ״ך. האם  זו  בסדרה 
 יש בתנ״ך ערכי מוסר, צדק, צדקה חברתית, אהבת האדם, שוויון בין בני אדם, ערך לחיי אדם, כיבוד
הערכים בין  התנגשות  כשמתרחשת  קורה  ומה  הערכים?  בסולם  האמונה  מקום  מה  ועוד?  ואם   אב 
הדתיים-אמונתיים עם ערכי המוסר? האם ניתן ללמוד מן התנ״ך ערכי הומניזם, סוציאליזם ופלורליזם, 

שהם ערכי יסוד של מדינה דמוקרטית מודרנית?

נושאי ההרצאות:
“אנוכי אל קנא – פוקד עוון אבות על בנים...״                                                                                       

דמותו של האל היהודי: אל משגיח, המעניש בחומרה 
בקנאות ובאכזריות! אל קנא ללא פשרות, הפוגע ומעניש 

באכזריות חפים מפשע בשל חטאי אבותיהם!

פנחס הכהן: קנאות דתית כאידיאל                                                                                                           
דמותו של קנא חסר פשרות. כיצד שימשה דמותו לסמלה 

האידיאלי של הקנאות היהודית לדורותיה? במה שווה 
אליהו הנביא הקנא לדמותו של פנחס? וכיצד מבטאת 

דמותו של אלישע הנביא את האלטרנטיבה לשניהם?

מי כתב את “עשרת הדברים״                                                                                                                    
כיצד מבטאים הנסחים השונים של “עשרת הדברים״ 

את הניגוד שבין אמונה כוהנית-פולחנית לבין 
סוציאליזם חברתי-נביאי? ולאן מועדות פניה של החברה 

היהודית?

“כבד את אביך ואת אמך״– האומנם?                                                                                                       
האם כיבוד אב ואם הוא ערך מוחלט? מה קורה כשערך 
זה מתנגש עם סטייה מן האמונה? מדוע הורס גדעון את 

 פסל אביו? מה דינם של הורים מסיתים ומדיחים?
ומה מקומו של דין “בן סורר ומורה״?

“ונכרתה הנפש ההיא מעמיה״                                                                                                                 
מה מקומו של עונש המוות בדיני האמונה? מהו היחס 

לחיי אדם כשהם מתנגשים ביסודות האמונה? מה בין  
עונשי “כרת״ ל״מוות״? באילו מקרים מוטלים עונשים 

אלה? מה מקומם של סיפורים כמו “עקדת יצחק״ 
ו״המבול״ בסולם הערכים היהודי?

“צדק צדק תרדוף״                                                                                                                                      
מהו היחס לחלש בחברה בתורה הכוהנית ובספרות 

הנביאים? מה היחס לחלש שאיננו מבני העם היהודי?  
כיצד מתקיים צדק משפטי בחוק? האם הוא מתקיים 

במציאות? האם היו קיימים דיני צדקה חברתית אצל עמי 
הסביבה?

“אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם״                                                             
 מהו היחס לבני העמים האחרים? איך נולדו המושגים: 

 “עם סגולה״ “זרע כוהנים״ ״גוי קדוש״ “עם נבחר״?
 איך התחילה ההיבדלות מן העמים הסובבים אותנו?

מדוע להשמיד את גויי הארץ? מדוע לרצוח את העמלקי?

“כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים״                                                                                       
מהו ההומניזם האוניברסאלי אצל הנביאים, כפי שהוא 
מתבטא אצל ישעיהו ויונה? כיצד נקשרת “מגילת רות״ 

לרעיון זה?

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

בסינמה סיטי בירושלים. 

מועדי המפגשים:
 ,21.12.17 ,30.11.17 ,23.11.17 ,9.11.17

25.1.18 ,11.1.18 ,4.1.18 ,28.12.17
 )מספר קורס: 38919(

מרצה: 
יוסי נינוה



זמן אשכול ירושלים

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,7.12.17 ,30.11.17 ,16.11.17 ,2.11.17

8.2.18 ,25.1.18 ,4.1.18 ,21.12.17
)מספר קורס: 38920(

22 | גנטיקה 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?

נושאי ההרצאות:
סיכוי או סיכון?

בעשור האחרון חלה התפתחות טכנולוגית מאסיבית, 
המאפשרת לנו לדעת יותר ובזמן קצר על הגנטיקה שלנו: 

על מחלות שיכולות לפרוץ, או נשאויות שקיימות בנו 
או בבני משפחותינו. מה הסיכון שנעביר את זה הלאה 

לילדינו? או מה הסיכוי שאנחנו נשאים לעמידות המקנה 
לנו יתרון מבחינת חולי וזקנה?

מה מספרים עלינו הגנים?
בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית יש בידינו מידע רב 
לגבי מחלות גנטיות או סיכויים לחלות בהן. יש לנו 

הרבה ידע באבחון של המחלות מבחינה מולקולרית 
ודרכים למנוע אותן בילדינו. אך, קיים בידינו ידע מועט

על ריפוי גנטי. מה טומן בחובו העתיד והאם הוא כבר כאן?

מהי רפואה מותאמת אישית?
החומר הגנטי שלנו טומן בחובו שינויים המשפיעים על 

 התמודדות ומצבי חולי. על תגובה לתרופות מסוימות,
 על מינון אישי ועוד. מהי רפואה מותאמת אישית?

למי זה מתאים וכיצד אפשר להעזר בה? האם אפשר 
לשכפל איברים?  

 
כשמזון וגנטיקה נפגשים

מהי נוטריגנומיקה? מה הקשר בין תזונה להרכב הגנטי 
שלנו? האם מזון מהונדס גנטית משפיע על הגנים שלנו? 
מה ומי עוד משפיע על התזונה שלנו? ומה עם היכולות 

הספורטיביות שלנו– האם גם כאן הגנים מתערבים?
 

הגישה לסרטן ברפואה האישית
מהו סרטן? מתי הוא גנטי ומתי לא? מה ניתן לגלות וכיצד? 

 האם כל אחד צריך להיבדק או רק החולים במחלה?
מה הם סוגי הטיפול החדשניים בסרטן?

דילמות באבחון טרום השרשתי
כיצד נגן על עצמנו מפני הגנים שלנו ומהמידע שהם טומנים 

בחובם? מתי כדאי לדעת ומתי זה יכול להכביד עלינו? 
מפגש עם סוגיות אתיות בתחום הגנטיקה, תוך כדי הכרת 
הטכנולוגיות החדישות שמאפשרות לנו לדעת יותר ומהר. 

עריכה גנטית
מהי עריכה גנטית וכיצד היא מיושמת? מה כבר מבצעים 

ומה יהיה בעתיד? בהרצאה נצפה גם בסרט תיעודי על 
עריכה גנטית.

גנטיקה ואלכוהול
האם הגנטיקה שלנו משפיעה עלינו בצריכת אלכוהול 
ובפירוקו? איך התפתח בעולם ואיך אוכלוסיות שונות 

 התייחסו לאלכוהול, צרכו אותו והגיבו אליו?
מה הן סכנותיו של האלכוהול? 

 מרצה:
ד״ר רעות 

מטר
סדרה חדשה!



זמן אשכול ירושלים

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,11.12.17 ,4.12.17 ,20.11.17 ,6.11.17

5.2.18 ,22.1.18 ,8.1.18 ,25.12.17
)מספר קורס: 38921(

נפלאות המוח האנושי
 מרכז הסדרה: ד״ר רביד דורון, ביה״ס למדעי ההתנהגות, האקדמית ת״א יפו והמחלקה לחינוך

ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.
מהי “רפואה מותאמת אישית״ וכיצד היא תשנה את הטיפול בנו? אקסוזומים הוא תחום חדש 

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

נושאי ההרצאות:
פתרון אחד למחלות רבות

לאחרונה התגלה שלתאים בגוף ובמוח יש ערוץ תקשורת
זה עם זה, באמצעות הפרשת כדוריות בשם “אקסוזומים״,
המכילים אינפורמציה גנטית. האם יתכן שאקסוזומים 

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

אוניברסיטת ת״א.

מוחם של בני התשחורת
מדוע מתבגרים פועלים לרוב בצורה רגשית? ולמה 

בני נוער נוטים יותר לקחת סיכונים? מבט מרתק על 
התהליכים ההורמונליים והעצביים המתרחשים אצל 

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

האוניברסיטה הפתוחה. 

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

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

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

האקדמיה למדעים באמסטרדם.

על השיגעון                                                                                                                              
מדוע הלוקים בסכיזופרניה נתפסים “כמשוגעים״?

 האם זוהי הפרעה גנטית או סביבתית?
מהם השינויים המוחיים שגורמים להתפרצות מחלה זו?

וכיצד ניתן לטפל בה?                                                         
מרצה: ד״ר רביד דורון, ביה״ס למדעי ההתנהגות, 

המכללה האקדמית ת״א יפו.

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

ואת התנהגותנו. בהרצאה זו נכיר תהליכי למידה 

וזיכרון, שיכחון למוקדם ולמאוחר ואת מחלת האלצהיימר.                                                                  
מרצה: ד״ר אילנה רוט דרעי, המחלקה לחינוך 

ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה. 
הבסיס המוחי של אינטליגנציה ויצירתיות                                                                        

האם אפשר למקם את האינטליגנציה באזורים 
מסוימים במוח? כיצד שונה מוחם של אנשים בעלי 

אינטליגנציה גבוהה מזה של אנשים “רגילים״? 
וכיצד נראה תהליך פתרון בעיות יצירתי במוח?                                                                                                                        

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

מהבדלים מוחיים להבדלים בינאישיים בתפקוד הרגשי
תאוריית הסגנונות הרגשיים של חוקר המוח ריצ׳י 

דייוידסון, בוחנת את הבסיס המוחי להבדלים 
בינאישיים בתפקוד רגשי. עד כמה אנחנו שולטים 

בסגנון הרגשי שלנו? ועד כמה הוא ניתן לשינוי ועיצוב?                                                                                                                             
מרצה: ד״ר נועה אלבלדה, מכון סגול לחקר למוח ותודעה, 

המרכז הבינתחומי הרצליה.
הכול על “רפואה מותאמת אישית״

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

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

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

מרכז 
 הסדרה:

ד״ר רביד 
דורון

23 | חקר המוח סדרה חדשה!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.

איי יוון: בטברנה של זורבה
דבורה רוטברט, מרצה לתרבויות וספרות, תיקח אותנו למסע מצולם באיי יוון. נפליג מנמל פיראוס לאיים בים היוני 

והאגאי ונעמוד על סוד קסמם. נטייל באי כרתים, בו נולדו זאוס מלך האלים וזורבה היווני, נגיע לקורפו בעקבות 
אודיסאוס וסיסי, נתוודע לסיפור היהודי המרתק של זקינתוס ונתבשם מיופיים של מיקונוס וסנטוריני. 

 את המסע ילוו נטלי יואנידו ולהקת “אניס״ עם המוסיקה המיוחדת של האיים ועם השירים הפופולאריים היווניים–
נמל פיראוס, יאלו יאלו ועוד ועוד.

האנסמבל:
נטלי יואנידו - שירה. 
אלי אמריליו - בוזוקי.

גארי לוברוב - אקורדיון. 
אריק פולקובסקי - גיטרה, גיטרה בס. 

עטמר שנידמן - כלי הקשה. 
הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים

של המטבח היווני.

אירלנד: כבשים שיכורות מגינס
 גליה פסח, מרצה בכירה ומדריכת טיולים המתמחה באירלנד, תיקח אותנו למסע לתוכו של האי הירוק.

לאי האיזמרגד, להיסטוריה של האי, לתרבות, לדת, ולחיי היום יום והאקטואליה. הרפובליקה האירית היא שילוב 
 מיוחד של חופים כחולים וצוקים באוקיינוס האטלנטי, של כפרים ציוריים, טירות אגמים ועמקים.

התרבות האירית המפורסמת, כוללת פאבים שמחים, בירת גינס תוססת, מוזיקה מצוינת וריקודים. כל זאת בתוספת 
 אנשים מסבירי פנים, הופכים את הביקור בה למהנה במיוחד. ילוו את המסע שי טוחנר ולהקתו בשירת הפאבים

של אירלנד, עם מנגינות ושירים ממיטב הרפטואר האירי.
האנסמבל:

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

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

הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים
של המטבח האירי.

 האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום רביעי ה- 29.11.17 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בירושלים.  

)מספר אירוע: 38922(

 האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום רביעי ה- 17.1.18 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בירושלים.  

)מספר אירוע: 38923(
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בוקר של כיף

מרצה:
ד״ר רפי 

קישון

 האירוע יתקיים ביום שלישי ה- 2.1.18 
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בירושלים.
)מספר אירוע: 38924(

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״.
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בוקר של כיף

האירוע יתקיים ביום שני ה- 8.1.18
 בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בירושלים.
)מספר אירוע: 38925(

 מרצה
 פרופ׳

יורם יובל

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

ולמנה העיקרית - מפגש מרתק עם פרופ׳ יורם יובל, שייקח אותנו למסע מעניין וחווייתי במיוחד, 
בו נערוך היכרות עם המוח הגברי והמוח הנשי. נלמד כיצד ניתן לעזור לשניהם לחיות יחד בשלום - 

ואפילו לאהוב את זה.

״המוח שלו, המוח שלה: איך יוצאים מזה?״
עם פרופ׳ יורם יובל

 
לאור ההבדלים בין המוח של נשים וגברים, זוגיות מאושרת היא אתגר עצום. מדוע היא זוכרת את 
כל מה שנאמר בריב מלפני שבועיים, שאת קיומו הוא מזמן שכח? איך המוח קשור לזוגיות שלנו? 

ומדוע נשים וגברים רוצים דברים שונים? 
מסע חד-פעמי אל סודות המוח האנושי, מפי פרופ׳ יורם יובל, שהתמחה בחקר התכונות והתגובות 

של נשים מול גברים וגברים מול נשים.

״הרצאה מרתקת ומלאת תובנות לחיים שאסור להחמיץ״.
״יצאנו בהרגשה שזו אחת ההרצאות המשכילות ביותר בה נכחנו״.



זמן אשכול ירושלים

27 | אירועים מיוחדים בזמן אשכול

ערב של כיף

"מפגש מטלטל חיובית. מעיר ומאיר. אחרי מפגש כזה נושמים 
יותר טוב ומקבלים כוח לדחוף את מה שחשוב לך."

 האירוע יתקיים ביום רביעי ה- 7.2.18
בין השעות 19:30-21:30 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי בירושלים.

)מספר אירוע  38926(

מרצה:
ערן שחר

אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו לקבל זריקת אנרגיה לחיים!
נפתח את הערב המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.

 ולמנה העיקרית - מפגש עם ערן שחר המכונה ״דוקטור התלהבות״
חוקר ומרצה מוביל, על מצב רוח, אנרגטיות, כוח חיים והתלהבות של בני אדם.

מופע של צחוק, מדע וטיפים תאכלס לחיים
 ״זריקת אנרגיה לחיים״,

עם ערן שחר ״דוקטור התלהבות״
 איך לקום טוב יותר בבוקר? מה שווה לעשות? טיפים על אנרגטיות מ-6 בבוקר ועד 12 בלילה.

הערת חושים לחוויות חיים חזקות יותר, ושיטות חיבוק מתקדמות... נשימה דור 3 ודור 4 ושימוש 
מדליק במוזיקה כדי לקבל כוח. דרכים כדי להתעצבן פחות ולהצליח יותר. להכיל את כלתך, גיסתך 

 וכל השאר. טריקים נגד מצב רוח לא טוב ודיכאון, וגישת חיים שמחליקה יותר תקלות ועניינים.
דרכים לעודד אחד את השני, ומשמעות בחיים – איך מייצרים אותה ביום יום? ערן יארח בהרצאתו 

את רותי ליבנת, שתלהיב אותנו בנושא החיבור המשפחתי של הורים וילדים בכל גיל שמגבש משפחה!

צוחקים. שומעים מוזיקה מקפיצה. מקבלים מדע מעניין, ולוקחים טיפים ליישום בבית.  
ערן שחר, הוא חוקר של המילה התלהבות ומחבר הספר ״לנשום עמוק״. 
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סיורי עומק להכרת דתות, מנהגים ומסורות בישראל
 שלושה סיורים מרתקים במרכזים של עדות ודתות

של מיעוטים בישראל, מלווים במפגשים אישיים עם ראשי 
העדות, שיספרו על אורח החיים שלהם, על בעיותיהם ועל 

הדו-קיום בינם לבין היהודים במדינת ישראל.
פירוט הסיורים:

מפגש מרתק עם חיי הנוצרים בערים מעורבות  ●

נשמע על הדו קיום הייחודי בין שלוש הדתות בחיפה.   
נסייר בואדי ניסנאס ובנצרת.   

בעקבות האסלאם: תרבות ומנהגים בוואדי עארה  ●

נבקר במסגד בכפר קרע ונפגש עם האימאם.   
ניסע לאום אל פחם תוך הסבר על ההיסטוריה    

ואורח החיים של תושבי אזור וואדי ערה.   
סיור בעקבות המיעוט הדרוזי בגליל   ●

נסייר בדליית אל כרמל ובכפר מג'אר ונשמע על    
המשפחה הדרוזית, המסורת והמנהגים ועל שגרת    

החיים בכפר משותף למוסלמים ונוצרים.  
הקורס כולל שלושה סיורים בימי חמישי.

מועדי הסיורים:
4.1.18 ,7.12.17 ,9.11.17

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

)מספר קורס: 38554(

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

 סדרת סיורים המיועדת לכל חובבי תל אביב
באשר הם, הפותחת צוהר אל פניה של העיר דרך 

 המקומות המוכרים יותר והידועים פחות.
יחד ננסה להרכיב פסיפס של העיר החשובה 

בארץ, המכילה בתוכה עולם ומלואו.

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

חווייתית 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   ●

טעימות ממעדני השבת של בני-ברק     ●

קסם בדרום העיר: נווה צדק ושוק לוינסקי                                                                          ●

כל טעמי שכונת התקווה                                                                                            ●

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

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.
עלות הקורס כוללת את הטעימות במהלך הסיורים.

מועדי הסיורים:
2.2.18 ,5.1.18 ,8.12.17 ,17.11.17

)מספר קורס: 38552(

פירוט הסיורים:
●  שרונה: סודה של המושבה הטמפלרית

●  האתרים המוסיקליים של יפו 

●  אהבות, בגידות ורציחות בעיר העברית הראשונה 

רחוב נחלת בנימין, רחוב ביאליק, גן מאיר ומה    
שנשאר משוק בצלאל המפורסם.  

●  מדינה אחרת מסביב לתחנה המרכזית הישנה  

נפגש עם תופעת העובדים הזרים ונגלה את המקום    
המרתק ביותר בתל אביב מבחינה תרבותית וחברתית.   

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

 מועדי הסיורים:
3.2.18 ,6.1.18 ,9.12.17 ,11.11.17

)מספר קורס: 38551(

 בעקבות משוררים ברחובות תל-אביב 
מדריך: צפריר קורציה, מדריך המתמחה בתל-אביב.
בסדרת סיורים נוסטלגיים במיוחד, נלך בעקבות 
המשוררים שפעלו בתל-אביב בשנות הארבעים, 

החמישים והשישים ובה כתבו את מיטב שיריהם. 
פירוט הסיורים:

"בלדה לאישה"- סיפורן של ארבע משוררות: לאה    ●

גולדברג, יונה וולך, תרצה אתר ורחל בלובשטיין,    
הלא היא רחל המשוררת.   

"מותר להיות סנטימנטאלי": בעקבות נתן אלתרמן.  ●

"תוכיוסי": אברהם חלפי- שחקן. משורר. אדם.                                                                  ●

האמת הציורית שמאחורי "שבועת אמונים"                                                              ●

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

מועדי הסיורים:
27.1.18 ,30.12.17 ,2.12.17 ,4.11.17

)מספר קורס: 38558(
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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!
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כל קסמי ירושלים
מדריכה: אסתר סעד, מורת דרך ירושלמית.

סדרת סיורים בין המתחמים המרשימים 
והססגוניים, שבנו האומות השונות בעיר הקדושה 
ביותר בעולם. לנגד עינינו יתגלו מראות, ניחוחות 
וטעמים של המערב במזרח, בעיר מופלאה אחת. 

פירוט הסיורים:
סתווי מעל פסגת הר הצופים- סיור כמעט   ●

היסטורי בהר הצופים בעת פריחת הסתווניות, 
בשבת בה מתקיים טקס הזיכרון השנתי לחללי 

מלחמת העולם הראשונה, בנוכחות הקונסולים של 
הארצות שהשתתפו במלחמה.

הרובע הנוצרי לובש חג- ירושלים בימים   ●

שלפני חג המולד היא עיר קסומה וחגיגית. נבקר 
בסמטאות הרובע הנוצרי והכנסיות המתקשטות 

ובכנסיות המרשימות ברובע הנוצרי וסביבותיו.
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. 
שעונים, רקפות וגן שושנים פורח- סיור מסקרן    ●

ומאלף באחת השכונות המפוארות בירושלים – טלביה. 

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

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.
עלות הסיורים כוללת את עלות הכניסה לאתרים.

מועדי הסיורים:
3.2.18 ,6.1.18 ,9.12.17 ,11.11.17

)מספר קורס: 38553(

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

סיורי גלריות בתל-אביב: מתחם גורדון ובן יהודה.  ●

מוזיאון הרצליה או מוזיאון פתח תקוה לאמנות.   ● 

סיור גלריות במתחם קריית בעלי המלאכה.  ●

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

עלות הקורס כוללת את הכניסה למוזיאונים בהם נסייר.
מועדי הסיורים:

26.1.18 ,29.12.17 ,24.11.17 ,3.11.17
                                                     )מספר קורס: 38555(

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

סיורים מודרכים בתערוכות המדוברות והחשובות ביותר בישראל. בסדרת מפגשים זו, נתעדכן במתרחש 
בזירת האמנות בארץ, תוך שימת דגש על דיון בשפת האמנות החזותית: ניתוח מעמיק של יצירות האמנות, 

אותן נפגוש במוזיאונים ובגלריות בהן נסייר.

מפגשים עם נשים מעולמות אחרים
שלושה סיורים מרתקים יפגישו אותנו עם נשים 
ובמנהגים  אחרת  באווירה  אחר,  בסגנון  שחיות 
האופייניים רק לחברה המקיפה אותן. איך נראים 
חייה של האישה החרדית? מה מקומה של האישה 
בחברה הבדואית? ומה מניע נשים להפוך לנזירות? 

מפגשים חד-פעמיים עם נשים אחרות. 
פירוט הסיורים: 

רהט: הצצה אל עולמה של האישה הבדואית                                                         ●

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

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

נשות בני ברק: אשת חיל מי ימצא                                                                                  ●

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

שתגלינה בפנינו את עולמן ותחומי עיסוקן. 
הנשואות לאל: סיור במנזרי נשים באזור ירושלים                                                 ●

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

את חייהן לישו? מהו סדר יומן? מהן השאיפות 
שלהן? מדוע הגיעו דווקא לישראל? מפגשים עם 

נזירות ממגוון ארצות ומגוון מסדרי נזירות. 
הקורס כולל שלושה סיורים בימי שני

מועדי הסיורים: 13.11.17, 4.12.17, 8.1.18
בשלושת הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים 

ולהגיע עם נעליים נוחות וכובעים.
)מספר קורס: 38556(
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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!
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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

3890145966276276607הולדתה של האמנות המודרנית                                                           
3890256056376376707אמני המאה ה-20

היצירות הגדולות של המוזיקה 
3890365966276276607הקלאסית  

3890476326656657008מסע קולנועי אל ישראל האחרת   
3890586687037037408הכוכבים הגדולים של עולם הקולנוע 

האנשים ששינו את התרבות 
3890696687037037408האנושית- בראי הקולנוע

38907מועדון טרום בכורה בקולנוע  
3890810352

659
371
694

371
694

390
730

4
8

38909116416756757108המזרח התיכון על פרשת דרכים  
38910126326656657008מסע אל חידות החיים החשובות באמת  

38911136326656657008סוד הזיכרון המצוין    
מסע החיים: פסיכולוגיה חברתית- 

38912146687037037408בראי הקולנוע   
38913156326656657008החשיבה החיובית כדרך חיים

38914166326656657008קצה העולם
 תרבויות עולם סביב הגלובוס-

38915176687037037408בראי הקולנוע
38916186687037037408עולם קסום- בראי הקולנוע

38917196326656657008קיצור תולדות האנושות   
38918206416756757108סודות ספר הזוהר

1. לנוחיותך מספר דרכי הרשמה:
 # בטלפון )בכרטיס אשראי בלבד( 1-700-50-41-41 )רב קווי( בימים א-ה,

www.zmaneshkol.co.il :בין השעות 9.30-17.30 # באמצעות אתר האינטרנט שלנו 
 # בפקס )בכרטיס אשראי בלבד( 03-6909541

# באופן אישי: במשרדי "זמן אשכול" בסינמה סיטי בניין רב מכר, צומת גלילות 
בימים א-ה, בין השעות 9.30-17.30. בטלפון: 03-6909559

univercity@nlc.co.il ע"י שליחת דוא"ל לכתובת #
2. פתיחת קורס מותנית במספר מינימום של תלמידים. במקרים של אי פתיחת 

קורס עקב מיעוט משתתפים או כל סיבה אחרת יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד.
3. הודעה על פתיחת הלימודים, פרטים על האולם בו יתקיימו ההרצאות, תמסר 

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

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

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

# בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד למרכז ההרשמה הנמצא במשרדי 
"זמן אשכול".

# גובה הקיזוז המינימאלי יהיה סכום דמי הטיפול בסך ₪80. 



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

38919216146466466807דמותו ה)לא( מוסרית של התנ"ך     
38920226326656657008נפלאות הצופן הגנטי 

38921236416756757108נפלאות המוח האנושי  

38922לטעום מכל הטוב שבעולם
לתלמידי זמן אשכול3892324

1492הלומדים בסמסטר א׳ - ₪135

38924בוקר של כיף
לתלמידי זמן אשכול3892525-26

1052הלומדים בסמסטר א׳ - ₪95

לתלמידי זמן אשכול3892627ערב של כיף
1052הלומדים בסמסטר א׳ - ₪95

מטיילים עם זמן אשכול
 סיורים קסומים אל סודותיה

38551283793993994205של תל אביב
38552284434664664905סיורי שווקים: חוויה של כל החושים

38558283894094094305בעקבות משוררים ברחובות תל אביב
סיורי עומק להכרת דתות, מנהגים 

38554286056376376707ומסרות בישראל
38555293794184184405סיורים מודרכים במוזיאונים וגלריות

38553293793993994205כל קסמי ירושלים  
38555296056376376707מפגשים עם נשים מעולמות אחרים

*הנחה לבני זוג/ משפחה, הגרים באותה כתובת. שכר הלימוד המפורט הינו עבור כל נרשם.
**ההנחה היא לנרשמים בו זמנית לשני קורסים או יותר באותו סמסטר.

אירועי “זמן אשכול״- “לטעום מכל הטוב שבעולם״, ״בוקר של כיף ו“ערב של כיף, אינם קורסים ואינם נחשבים ככאלה.
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6. תנאי תשלום
# בכרטיסי אשראי כמפורט בטבלת שכר הלימוד.

# בהמחאה/בהמחאות- תאריך ההמחאה הראשונה יהיה לשבוע לפני תחילת 
הקורס או ליום ההרשמה )המאוחר מהשניים(. תאריך ההמחאה האחרונה לא 

יהיה מאוחר מחודש לפני סיום הקורס.

7. שינויים לא צפויים
 עקב אילוצים בלתי צפויים עלולים לחול שינויים במועדי המפגשים.

כמו כן, עלול להיווצר מצב בו לא יתאפשר לקיים מפגש אף על פי שהתפרסם 
בתוכנית הקורס ושהייתה כוונה לקיימו. הזכות לשינויים שמורה.

התשלום הנדרש מועד קבלת בקשת ביטול
דמי טיפול מינהלי בסך ₪80 עד יום תחילת הלימודים

ערך יחסי של מפגש אחד + 10% מעלות המפגש לאחר מפגש אחד
ערך יחסי של שני מפגשים + 10% מעלות המפגשים לאחר שני מפגשים

אין החזר כספי לאחר שלושה מפגשים



סינמה סיטי, בניין רב מכר, צומת גלילות, רמת השרון 4710001, טל: 1-700-50-41-41, פקס: 03-6909541
www.zmaneshkol.co.il   |   univercity@nlc.co.il

סמסטר סתיו
אוקטובר 2017 - פברואר 2018

להרשמה ולפרטים נוספים:

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

פרטים נוספים בעמוד 10

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


