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כל הנושאים שמעניינים אותך
תוכן העניינים:

קורסים בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון

זמן אשכול גלילות

תוכן
עניינים

אמנות
אמנות פלסטית/מוסיקה/קולנוע/תיאטרון

11 השמות הגדולים של אמנות המאה ה-20  )סדרה חדשה( 
12 אמנות - חלום ומימוש בארבעה מימדים 

                                                                 13 על צלילים ואנשים  )סדרה חדשה( 
14 שופן - נסיך הפסנתר  )סדרה חדשה( 

                                                                           15 לגלות את אמריקה בקולנוע 
                                             16 מסע קולנועי אל ישראל האחרת  )סדרה חדשה( 
                                                              17 מועדון טרום בכורה בקולנוע 
                                                                                                                       18 האנשים ששינו את התרבות האנושית - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
                        19 הצגות מופת בתיאטרון הישראלי על מסך הקולנוע  )סדרה חדשה( 

מדינה וחברה
אקטואליה/משפט/פסיכולוגיה/פילוסופיה/תרבות

 20 מהפכות גלובאליות  )סדרה חדשה( 
21 ״מסביב יהום הסער״: המהפכה הערבית בג'ונגל המזרח תיכוני 
22 אינטרסים גלויים וסמויים בעולם גלובאלי 

                                                 23 אקטואליה משפטית - חוקתית ופוליטית 
24 מסע אל קצה המחשבה: מפגש מרתק עם הפילוסופיה המעשית 

                                                                            25 מהקצה אל הקצה  )סדרה חדשה( 
26 תובנות מקוריות על טבע האדם  )סדרה חדשה( 
27 הדרך אל המודעות האישית - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 

פסיכופתולוגיה בגי'נס: מבט בגובה העיניים לבעיות 
28 בנפש האדם  -  בראי הקולנוע 

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

מדעי הרוח
היסטוריה/תנ״ך/דתות

                                                                           32 האסלאם: מניין ולאן? 
33 המצביאים הגדולים ביותר בהיסטוריה 
34 תרבויות העולם הקדום והשפעתן על תרבות התנ״ך  )סדרה חדשה( 

מדע
35 נפלאות הצופן הגנטי: העתיד כבר כאן!  )סדרה חדשה( 

                                          36 נפלאות המוח האנושי  )סדרה חדשה( 
37 סודות הרפואה התזונתית - כלים לריפוי טבעי  

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

״לטעום מכל הטוב שבעולם״- מופעים ב״זמן אשכול״                                
                                                         38 ❏ ארגנטינה - בקצה הדרומי 
                                            38 ❏ איטליה - בין דרום לצפון, בין דימוי למציאות 

שישי ישראלי
                                      39 ❏ יוסי בנאי - ״אני, סימון ומואיז הקטן״ 

שישי בכיף
40 ❏ ״לחיות בהצלחה״ עם ד״ר עינת גלזר 

שישי עולמי
41 ❏ יפן: בין קימונו להייטק 

שישי ישראלי
❏ ״אני ואתה נשנה את העולם״ - אריק איינשטיין ואורי זוהר

                                          42     משנים את התרבות הישראלית 
 

מטיילים עם ״זמן אשכול״
                                                       113 תל אביב-יפו מזווית שלא הכרתם 
                                                        114 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 
                               115 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 
116 מגלים את אמנות הרחוב 
117 ספרות באוויר הפתוח  )סדרה חדשה( 

               118 סטייל והעיר הגדולה - סיורי אופנה עיצוב ותרבות ברחבי תל אביב 
119 כל קסמי ירושלים 

                                                                           120 לקראת שבת בשכונות ירושלים 
121 ירושלים של קדושה: סיורי דתות בירושלים  )סדרה חדשה( 

                                                                121 סיורים באזורי עימות 
123 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 

                                                      124 טעימות מ"שביל ישראל"  )סדרה חדשה( 
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פעילות ״זמן אשכול״ בסינמה סיטי-
גלילות, רמת השרון בחלוקה לימים

זמן אשכול גלילות

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

ב
ו
ק
ר

מהקצה 
אל הקצה 

)סדרה חדשה(
)עמוד 25(

תרבויות עולם - 
בראי הקולנוע 

קבוצה 1
)סדרה חדשה(

)עמוד 29(

על צלילים 
ואנשים

)סדרה חדשה(
)עמוד 13(

הדרך אל 
המודעות 
האישית - 

בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 27(

תרבויות עולם - 
בראי הקולנוע 

קבוצה 2
)סדרה חדשה(

)עמוד 29(

מועדון טרום 
בכורה בקולנוע 

קבוצה 2 
)עמוד 17(

תל אביב-יפו 
מזווית שלא 

הכרתם
 )עמוד 113(

האנשים ששינו 
את התרבות 
האנושית - 

בראי הקולנוע   
)סדרה חדשה(  

)עמוד 18(

המצביאים 
הגדולים ביותר 

בהיסטוריה
)עמוד 33(

לגלות את 
אמריקה 
בקולנוע

)עמוד 15(

קצה העולם 
)סדרה חדשה(  

)עמוד 30(
השמות 

הגדולים של 
אמנות המאה 

ה-20
)סדרה חדשה(

 )עמוד 11(

שישי בכיף
)עמוד 40(

שישי עולמי
)עמוד 41(

כל קסמי 
ירושלים  
 )עמוד 119(

האסלאם: 
מניין ולאן?
 )עמוד 32(

מסע קולנועי 
אל ישראל 

האחרת
)סדרה חדשה(  

)עמוד 16(

נפלאות   
הצופן הגנטי - 

העתיד 
כבר כאן!

)סדרה חדשה(
)עמוד 35(

תרבויות 
העולם הקדום 
והשפעתן על 

תרבות התנ״ך  
)סדרה חדשה(

 )עמוד 34(

הצגות מופת 
בתיאטרון 

הישראלי על 
מסך הקולנוע  
)סדרה חדשה(

)עמוד 19(

שישי ישראלי
)עמודים 39,42(

מגלים 
את אמנות 

הרחוב
)עמוד 116(

שופן - 
נסיך הפסנתר   
)סדרה חדשה(

 )עמוד 14(

מסע אל קצה 
המחשבה: 

מפגש מרתק 
עם הפילוסופיה 

המעשית
)עמוד 24(

״מסביב 
יהום הסער״: 

המהפכה 
הערבית בג׳ונגל 
המזרח תיכוני

)עמוד 21(

מהפכות 
גלובאליות  

)סדרה חדשה( 
)עמוד 20(

סדרת סיורים:
מפגשים עם 

נשים מעולמות 
אחרים  
)עמוד 123(

סדרת סיורים:
ספרות באוויר 

הפתוח
)סדרה חדשה(
)עמוד 117(

ע
ר
ב

אמנות - 
חלום ומימוש 

בארבעה 
מימדים

)עמוד 12(

פסיכופתולוגיה 
בגי׳נס: 

מבט בגובה 
העיניים 

לבעיות בנפש 
האדם - 

בראי הקולנוע
 )עמוד 28(

עולם קסום - 
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 31(

תובנות 
מקוריות על 
טבע האדם 

)סדרה חדשה(    
 )עמוד 26(

מועדון טרום 
בכורה בקולנוע 

קבוצה 1 
)עמוד 17(

אינטרסים 
גלויים וסמויים 
בעולם גלובאלי

)עמוד 22(

סודות הרפואה
התזונתית -  

כלים 
 לריפוי טבעי 

)עמוד 37(

סדרת סיורים:
סטייל והעיר 

הגדולה
 סיורי אופנה 
עיצוב ותרבות
ברחבי תל אביב

)עמוד 118(
אקטואליה 
משפטית - 
חוקתית 
ופוליטית 
)עמוד 23(

לטעום מכל 
הטוב שבעולם

)עמוד 38(
נפלאות המוח 

האנושי
)סדרה חדשה(

 )עמוד 36(

 סדרות סיורים 
בימי שישי
סיורים 

מודרכים 
במוזיאונים 

וגלריות 
)סדרה חדשה( 

עמוד 115(
סיורים באזורי 

עימות
 )עמוד 122(

סיורי שווקים: 
חוויה של כל 
החושים  
)עמוד 114(
ירושלים 

של קדושה: 
סיורי דתות 

בירושלים
)עמוד 121(
לקראת 
שבת 

בשכונות 
ירושלים

)עמוד 120(
טעימות 
מ"שביל 
ישראל"  

)סדרה חדשה(
)עמוד 124(



כל הנושאים שמעניינים אותך
תוכן העניינים:

קורסים בסינמה סיטי בכפר סבא

תוכן
עניינים

זמן אשכול כפר סבא

פעילות ״זמן אשכול״ בסינמה סיטי בכפר סבא בחלוקה לימים

ב
ו
ק
ר

חמישירביעישלישישניראשון
הדרך אל המודעות 

האישית - 
בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 53(

סודו של הרמב״ם       
)עמוד 58(

תרבויות עולם 
סביב הגלובוס - 

בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 55(

הגאון והשיגעון - 
אמנים ״משוגעים״ 
ששינו את עולם 

האמנות
 )עמוד 44(

דמות האישה
בקולנוע

 )עמוד 47(

יהדות-נצרות-
אסלאם: 

שלושתן ביחד 
וכל אחת לחוד        

 )עמוד 52(

מודע, תת-מודע 
ומה שביניהם

)עמוד 54(

העולם - 
תמונת מצב -
2021-2022
 )עמוד 50(

על צלילים ואנשים
)סדרה חדשה(

 )עמוד 46(

נפלאות המוח האנושי  
)סדרה חדשה(

)עמוד 59(

המלחמות שעיצבו 
את העולם המודרני - 
במבט קולנועי     

)עמוד 57(

ע
ר
ב

עולם קסום - 
בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 56(

הצדעה לענקי 
הבידור הישראלי

)עמוד 49(

איטליה 
שלא הכרתם - 
בראי האמנות
)עמוד 45( 

מסע אל דת 
האסלאם
)עמוד 51(

מועדון 
טרום בכורה 

בקולנוע 
)עמוד 48(

44 הגאון והשיגעון - אמנים ״משוגעים״ ששינו את עולם האמנות 
45 איטליה שלא הכרתם - בראי האמנות 
46 על צלילים ואנשים  )סדרה חדשה( 
47 דמות האישה בקולנוע 
48 מועדון טרום בכורה בקולנוע 
49 הצדעה לענקי הבידור הישראלי 
50 העולם - תמונת מצב - 2021-2022 
51 מסע אל דת האסלאם 
 52 יהדות-נצרות-אסלאם: שלושתן ביחד וכל אחת לחוד       
53 הדרך אל המודעות האישית - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
54 מודע, תת-מודע ומה שביניהם 
55 תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
56 עולם קסום - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
57 המלחמות שעיצבו את העולם המודרני - במבט קולנועי 
58 סודו של הרמב״ם 
59 נפלאות המוח  )סדרה חדשה(      

מטיילים עם ״זמן אשכול״
                                                       113 תל אביב-יפו מזווית שלא הכרתם 
                                                        114 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 
                               115 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 
116 מגלים את אמנות הרחוב 
117 ספרות באוויר הפתוח 

               118 סטייל והעיר הגדולה - סיורי אופנה עיצוב ותרבות ברחבי תל אביב 
119 כל קסמי ירושלים 

                                                                           120 לקראת שבת בשכונות ירושלים 
121 ירושלים של קדושה: סיורי דתות בירושלים 

                                                                121 סיורים באזורי עימות 
123 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 

                                                      124 טעימות מ"שביל ישראל"  )סדרה חדשה( 

שכר הלימוד                                               127-128
נהלי הרשמה                                                                 125                                                                



תוכן
עניינים

זמן אשכול נתניה

כל הנושאים שמעניינים אותך
תוכן העניינים:

קורסים בסינמה סיטי בנתניה
61 השמות הגדולים של האמנות: מלאונרדו דה וינצ׳י עד פיקאסו 
62 מועדון טרום בכורה בקולנוע 
63 עברית בכיף  )סדרה חדשה( 
64 עולם המודיעין והריגול - בראי הקולנוע 

״החיים... לא מה שסיפרו לנו״ - הפסיכולוגיה 
65 בחיי היום יום - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
66 לבחור באושר 
67 תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
68 מסע אישי סובב עולם  )סדרה חדשה( 
69 עולם קסום - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
70 אמונות ודעות בתנ״ך  )סדרה חדשה( 
71 האירועים שעיצבו את ההיסטוריה האנושית 
72 נפלאות היקום  )סדרה חדשה( 

פעילות ״זמן אשכול״ בסינמה סיטי בנתניה בחלוקה לימים
ב
ו
ק
ר

חמישירביעישלישישניראשון
מסע אישי 

סובב עולם   
)סדרה חדשה(                                                                      

)עמוד 68(

״החיים... לא מה 
שסיפרו לנו״ - 
הפסיכולוגיה 

בחיי היום יום - 
בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

 )עמוד 65(

האירועים 
שעיצבו את 
ההיסטוריה 

האנושית
 )עמוד 71(

תרבויות עולם 
סביב הגלובוס - 

בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 67(

עולם המודיעין 
והריגול - 

בראי הקולנוע
)עמוד 64(

 השמות הגדולים 
של האמנות: 

מלאונרדו דה וינצ׳י 
עד פיקאסו
)עמוד 61(

אמונות ודעות 
בתנ״ך

)סדרה חדשה(
)עמוד 70(

נפלאות היקום
)סדרה חדשה(

)עמוד 72(

עברית בכיף
 )סדרה חדשה(        

)עמוד 63(

ע
ר
ב

עולם קסום - 
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 69(

לבחור באושר
 )עמוד 66(  

מועדון טרום בכורה 
בקולנוע

 )עמוד 62(

מטיילים עם ״זמן אשכול״
                                                       113 תל אביב-יפו מזווית שלא הכרתם 
                                                        114 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 
                               115 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 
116 מגלים את אמנות הרחוב 
117 ספרות באוויר הפתוח 

               118 סטייל והעיר הגדולה - סיורי אופנה עיצוב ותרבות ברחבי תל אביב 
119 כל קסמי ירושלים 

                                                                           120 לקראת שבת בשכונות ירושלים 
121 ירושלים של קדושה: סיורי דתות בירושלים 

                                                                121 סיורים באזורי עימות 
123 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 

                                                      124 טעימות מ"שביל ישראל"  )סדרה חדשה( 
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תוכן
עניינים

זמן אשכול חדרה

כל הנושאים שמעניינים אותך
תוכן העניינים:

קורסים בסינמה סיטי חדרה
74 מועדון טרום בכורה בקולנוע 
75 ״העולם מצחיק אז צוחקים״ - הומור בראי בקולנוע   
76 המאבקים שמעצבים את הסדר העולמי החדש 
77 זיכרון בלתי נשכח - חדר כושר למוח לשיפור הזיכרון 
78 פסיכופתולוגיה בגובה העיניים - בראי הקולנוע 
79 תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע 
80 עולם קסום - בראי הקולנוע 
81 סודות חוכמת הקבלה 
82 נפלאות הצופן הגנטי - העתיד כבר כאן! 

פעילות ״זמן אשכול״ בסינמה סיטי חדרה בחלוקה לימים
ב
ו
ק
ר

שישיחמישירביעישלישישניראשון
תרבויות עולם 

סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע  

)עמוד 79(

נפלאות
הצופן הגנטי - 
העתיד כבר כאן!

)עמוד 82(

פסיכופתולוגיה 
בגובה העיניים - 

בראי הקולנוע
)עמוד 78(

המאבקים 
שמעצבים 
את הסדר 

העולמי החדש 
 )עמוד 76(

״העולם מצחיק 
אז צוחקים״ - 

הומור
בראי הקולנוע

 )עמוד 75(

מועדון 
טרום בכורה 

בקולנוע
)עמוד 74(

סודות חוכמת 
הקבלה   
)עמוד 81(

ע
ר
ב

עולם קסום - 
בראי הקולנוע 

)עמוד 80(

זיכרון בלתי נשכח
)עמוד 77(

מטיילים עם ״זמן אשכול״
                                                       113 תל אביב-יפו מזווית שלא הכרתם 
                                                        114 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 
                               115 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 
116 מגלים את אמנות הרחוב 
117 ספרות באוויר הפתוח 

               118 סטייל והעיר הגדולה - סיורי אופנה עיצוב ותרבות ברחבי תל אביב 
119 כל קסמי ירושלים 

                                                                           120 לקראת שבת בשכונות ירושלים 
121 ירושלים של קדושה: סיורי דתות בירושלים 

                                                                121 סיורים באזורי עימות 
123 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 

                                                      124 טעימות מ"שביל ישראל"  )סדרה חדשה( 
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תוכן
עניינים

זמן אשכול ראשון לציון

כל הנושאים שמעניינים אותך
תוכן העניינים:

קורסים בסינמה סיטי בראשון לציון
אירועים מיוחדים ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי - ראשון לציון
״לטעום מכל הטוב שבעולם״- מופעים ב״זמן אשכול״

107 ❏ יוון - ארץ ים והרים, ארץ אלים ובני אנוש 
107 ❏ תחת שמי צרפת 

שישי ישראלי
❏ ״אני ואתה נשנה את העולם״ - אריק איינשטיין ואורי זוהר

                                          108     משנים את התרבות הישראלית 

שישי עולמי
109 ❏ יפן״ בין קימונו להייטק 

שישי בכיף
110 ❏ ״לחיות בהצלחה״ עם ד״ר עינת גלזר 

שישי ישראלי
                                      111 ❏ יוסי בנאי - ״אני, סימון ומואיז הקטן״ 

מטיילים עם ״זמן אשכול״
                                                       113 תל אביב-יפו מזווית שלא הכרתם 
                                                        114 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 
                               115 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 
116 מגלים את אמנות הרחוב 
117 ספרות באוויר הפתוח 

               118 סטייל והעיר הגדולה - סיורי אופנה עיצוב ותרבות ברחבי תל אביב 
119 כל קסמי ירושלים 

                                                                           120 לקראת שבת בשכונות ירושלים 
121 ירושלים של קדושה: סיורי דתות בירושלים 

                                                                121 סיורים באזורי עימות 
123 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 

                                                      124 טעימות מ"שביל ישראל"  )סדרה חדשה( 

שכר הלימוד                                               129-131
נהלי הרשמה                                                                 125                                                                
פעילות זמן אשכול בחלוקה לימים                               9                                            

אמנות
אמנות פלסטית/מוסיקה/קולנוע/תיאטרון/מועדון זמר

84 אוצרות האמנות של פריז 
85 היצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית  )סדרה חדשה( 
86 ״מצ׳פלין ועד טרנטינו״- הבמאים הגדולים של עולם הקולנוע 
87 מסע קולנועי אל ישראל האחרת  )סדרה חדשה( 
88 מועדון טרום בכורה בקולנוע 
89  הצגות מופת בתיאטרון הישראלי - על מסך הקולנוע )סדרה חדשה( 

״משירי ארץ אהבתי״ - מועדון הזמר 
90 של ״זמן אשכול״  )סדרה חדשה( 

מדינה וחברה
אקטואליה/פסיכולוגיה/משפט/סיפורים אישיים

91 מהפכות גלובאליות  )סדרה חדשה( 
92 אינטרסים גלויים וסמויים בעולם גלובאלי 
93 אקטואליה משפטית - חוקתית ופוליטית 
94 עולם המודיעין והריגול - בראי הקולנוע 
 95 מהקצה אל הקצה  )סדרה חדשה( 
96 אשנב לפסיכולוגיה - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
97 מודע, תת-מודע ומה שביניהם 

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

              99 תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
100 עולם קסום - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
101 זרקור על דרום אסיה 

מדעי הרוח
היסטוריה/תנ״ך/דתות

102 תולדות יהודה בימי בית שני 
103 יהדות-נצרות-אסלאם: שלושתן ביחד וכל אחת לחוד 
104 דתות ואמונות סביב העולם 
105 האישים שעיצבו את המאה ה-20 

מדע
106 נפלאות המוח האנושי  )סדרה חדשה( 



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

זמן אשכול ראשון לציון

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

ב
ו
ק
ר

הצגות מופת 
בתיאטרון 

הישראלי על 
מסך הקולנוע                                                         
 )סדרה חדשה(

)עמוד 89(

אשנב 
לפסיכולוגיה - 
בראי הקולנוע  
)סדרה חדשה( 

)עמוד 96(

תרבויות 
עולם סביב 
הגלובוס - 

בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 99(

יהדות-נצרות-
אסלאם: 

שלושתן ביחד 
וכל אחת לחוד 

)עמוד 103(

מהקצה
אל הקצה

)סדרה חדשה(
)עמוד 95(

מועדון
טרום בכורה 

בקולנוע
קבוצה 2  
)עמוד 88(

תל אביב-יפו 
מזווית שלא 

הכרתם
 )עמוד 113(

 נפלאות המוח 
האנושי

)סדרה חדשה(
)עמוד 106(

מהפכות 
גלובאליות  
)סדרה חדשה(

 )עמוד 91(

היצירות 
הגדולות של 
המוזיקה 

הקלאסית  
)סדרה חדשה(  

)עמוד 85(

״מצ׳פלין ועד 
טרנטינו״- 
הבמאים 

הגדולים של 
עולם הקולנוע
  )עמוד 86(

אוצרות 
האמנות 
של פריז

)עמוד 84(

שישי בכיף
)עמוד 110(

שישי עולמי
)עמוד 109(

כל קסמי 
ירושלים  
 )עמוד 119(

האישים 
שעיצבו את 
המאה ה-20
 )עמוד 105(

קצה העולם 
)סדרה חדשה(  

)עמוד 98(

תולדות יהודה 
בימי בית שני
 )עמוד 102(

מסע קולנועי 
אל ישראל 

האחרת
)סדרה חדשה(  

)עמוד 87(

סדרת סיורים:
ספרות באוויר 

הפתוח
)סדרה חדשה(
)עמוד 117(

שישי ישראלי
)עמודים 108,111(

מגלים 
את אמנות 

הרחוב
)עמוד 116(

סדרת סיורים:
מפגשים עם 

נשים מעולמות 
אחרים

)עמוד 123(

אקטואליה 
משפטית 
- חוקתית 
ופוליטית
)עמוד 93(

ע
ר
ב

עולם המודיעין 
והריגול - 

בראי הקולנוע
 )עמוד 94(

מודע, תת - מודע 
ומה שביניהם
 )עמוד 97(

מועדון טרום 
בכורה בקולנוע  

קבוצה 1
)עמוד 88(

זרקור 
על דרום אסיה
 )עמוד 101(

מועדון הזמר
״משירי ארץ 

אהבתי״
)סדרה חדשה(  

)עמוד 90(
דתות ואמונות 
סביב העולם  

)עמוד 104(

עולם קסום - 
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(
)עמוד 100(

אינטרסים 
גלויים וסמויים 
בעולם גלובאלי

 )עמוד 92(

סדרת סיורים: 
סטייל והעיר 

הגדולה
 סיורי אופנה 
עיצוב ותרבות 

ברחבי 
תל אביב

)עמוד 118(
לטעום מכל 
הטוב שבעולם

)עמוד 107(

 סדרות סיורים 
בימי שישי
סיורים 

מודרכים 
במוזיאונים 

וגלריות 
)סדרה חדשה( 

עמוד 115(
סיורים באזורי 

עימות
 )עמוד 122(

סיורי שווקים: 
חוויה של כל 
החושים  
)עמוד 114(
ירושלים 

של קדושה: 
סיורי דתות 

בירושלים
)עמוד 121(
לקראת 
שבת 

בשכונות 
ירושלים

)עמוד 120(
טעימות 
מ"שביל 
ישראל"  

)סדרה חדשה(
)עמוד 124(



קורסים ואירועים 
ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי גלילות
)עמודים 10-42(



זמן אשכול גלילות

השמות הגדולים של אמנות המאה ה-20
מרצה: אור-לי אלדובי, )M.A( חוקרת, מרצה בכירה בנושאי אמנות ותרבות.

המאה ה-20 היא מאה של שינויים עצומים ומהירים בשדה האמנות. תנועה רודפת תנועה, 
סגנון רודף סגנון. מושגים של מודרניזם ואוונגרד ומעבר ממסורות ציור, פיסול ואדריכלות לאמנות

המיצב, המיצג והצילום. מי הם השמות הבולטים שעיצבו את פניה של התקופה? כיצד הפכו חלקם 
למותגים בינלאומיים?

נושאי ההרצאות:
בין סזאן לפיקאסו: התשוקה לדרמה ויזואלית

פבלו פיקאסו היה בן 24 כשביקר בסלון האביב של 1906, 
שהתקיימה בו תערוכה לכבודו של סזאן. מפגש זה הוליד 

למעשה את הקוביזם. סזאן נתפס כ״אבי האמנות 
המודרנית״ ופיקאסו חוקר ומפתח המודרניזם.

ממרסל דושן, מהפכן ומורד, לפופ ארט
מרסל דושן עסק בקדושת יצירת האמנות ומעמדה. 

הוא הכניס לאמנות את מושג ה״רדי מיד״, אחד המקורות 
העיקריים להתפתחותה של אמנות הפופ ארט, והשפיע 

על התפתחות האמנות המושגית.

ממונק לאקספרסיוניזם: חרדה וניכור של היחיד 
הצעקה הבוקעת מציורי הצעקה של מונק, מבטאת 

צעקה של דור שלם והפכה לאחד הסמלים החשובים 
של המאה ה-20. האומנים האקספרסיוניסטים ביקשו 

לבטא את רגשות החרדה והניכור לפני המלחמה, 
על ידי תיאור המציאות בצורות מעוותות ובצבעים עזים.

מפרנסיס בייקון ולוסיאן פרויד לג׳ני סאביל
שני הענקים של הציור הבריטי, פרויד ובייקון, היו חברים, 

מתחרים ובסופו של דבר גם אויבים. דרכם האמנותית 
הייתה שונה, אולם יחד הם נחשבים לנושאי הלפיד של 
הציור הפיגורטיבי הבריטי בעשורים שאחרי המלחמה 

ומשפיעים על אמנים עכשוויים.

לואיז בורג׳ואה: אישה עכביש
שבעה עשורים של אמנות מטלטלת. רמיזות לסיפור 

ביוגרפי קשה, זעם ואלימות, המודע והתת מודע ואין סוף 
חומרים מגוונים שמבטאים מחשבה, רגש ואוניברסליות. 

האמנית שבתחילה הודרה מעולם האמנות וסיימה 
במעמד של אייקון.

ג׳וזף בויס וג׳רהרד ריכטר: האמנות מצילה חיים?
ג'וזף בוייס בנה לעצמו דימוי משיחי אשר נוכס ע״י האמנות 

הישראלית והפך אותו למרפא של החברה הישראלית 
אחרי מלחמת יום הכיפורים. ג'רהרד ריכטר, מעבד טראומות 

והדחקות ליצירות אמנות ומרבה לעסוק בעבודותיו 
בטראומת מלחמת העולם השנייה.

מרינה אברמוביץ ואמנות המיצג, אמנות ואלימות
יותר מ 750,000 איש עמדו בתור ברטרוספקטיבה של 
מרינה אברמוביץ' בניו יורק בשביל לקחת חלק במיצג 
חסר תקדים, שנמשך יותר מ-700 שעות. קריירה של 

כמעט 50 שנים עם אמנות המאתגרת את הגבולות 
הפיזיים והמנטאליים.

דמיאן הירסט וג׳ף קונס: אמנות ומותגים
שני אמנים הנחשבים לתופעה תרבותית יוצאת דופן, 

שהשפעותיה חורגות מעבר לעולם האמנות. פרובוקציות, 
ביקורת וטשטוש גבולות בין אמנות גבוהה לקיטש. 

עבודות המוצגות בתערוכות ענק במוזיאונים החשובים 
בעולם ופופולאריות עצומה במכירות פומביות.

מרצה:11 | אמנות פלסטית
אור-לי 
אלדובי

אמנות

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,9.12.21 ,25.11.21 ,11.11.21 ,4.11.21

3.2.22 ,20.1.22 ,6.1.22 ,23.12.21
)מספר קורס: 90501(

סדרה חדשה!

סדרות ייחודיות של סיורים 
מודרכים לחובבי אמנות
ניתן למצוא בעמוד 115 בחוברת זו
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אמנות - חלום ומימוש בארבעה מימדים
מרצות: שולמית גורצקי-פדרמן, מרצה לתולדות האמנות ומדריכת סיורי אמנות. 

דינה שגב, אמנית, מרצה ומדריכה ב״מגלים את אמנות הרחוב״.
יאיוי קוסמה, פרנק גרי, ג'ף קונס, רון ארד, פיליפ סטארק, דייל צ'יהולי, בנקסי והאחים קמפנה, 

הם רק חלק מהאדריכלים, המעצבים, האמנים ואמני הגרפיטי, שעיצבו את המרחב החזותי של 
המאות ה-20 וה-21 ושאותם נכיר בסדרת הרצאות ייחודית זו. הצטרפו אלינו למסע מרתק בנבכי 

יצירות המופת של תקופתנו.
נושאי ההרצאות:

״פחות זה יותר״: ממלחמת העולם הראשונה ועד ה״פופ״:
נלמד להכיר את סגנונות העיצוב והמעצבים החשובים

בעשורים הראשונים של המאה ה-20. מסע מרתק מן העץ 
והמתכת לרהיטי הפלסטיק.

מרצה: שולמית גורצקי.

גורד השחקים: מגדל בבל המודרני
מסע מופלא מגורדי השחקים של העיר ניו-יורק, 
שמיתמרים אל-על כקתדרלות של המאה ה-20, 

ועד לאקלקטיות הפוסט מודרנית באדריכלות. 
מרצה: שולמית גורצקי.

״עיצוב רדיקלי״: כל המרבה הרי זה משובח
המפגש יוקדש לתנועות בעיצוב: קבוצת אלכימיה, 

ממפיס ופוסטמודרניזם, אשר דחו את העיצוב המודרני 
והגדירו מחדש את תפקידי העיצוב והמעצב. המעצבים 
עיוותו פרופורציות וצורות, עשו שימוש בצבעוניות זולה, 
בדימויים פופולאריים ובאנטי-פונקציונאליות, שקראה 
תיגר על ערך התפיסה המודרניסטית, שדגלה בהתניית 

הצורה בפונקציונאליות של המוצר. 
מרצה: שולמית גורצקי.

מגמות עכשוויות: עיצוב ואדריכלות - אימפריות של 
אדם אחד

מפגש עם המעצבים רון ארד, פיליפ סטארק, מרטן באס 
והאחים קמפנה, הפונים לשימוש בחומרים לא מתחום 

ייצור רהיטים מסורתי, ויוצרים פריטי ריהוט המשלבים 
חומרים זולים בשימוש חוזר והומור עצמי שנון.

מרצה: שולמית גורצקי.

להיות על המפה: השמות החמים בתחומי האמנות
את השמות: ג'ף קונס, יאיוי קוסמה, איי וייויי ודמיאן

הרסט, רובנו מכירים. הפעם נתוודע אל התכנים העמוקים 
העומדים בזיקה לטראומות אישיות, לסוגיות חברתיות, 

פוליטיות ולרעיונות אוונגרדיים נוספים.
מרצה: שולמית גורצקי.

תערוכות בינלאומיות פורצות דרך
הצטרפו אלינו למפגש מרתק שיסקור את התערוכות 

החשובות בעולם האמנות בעשורים האחרונים: תערוכות 
הביאנלה, רטרוספקטיבות לאמנים גדולים, תערוכות 

העוסקות באמנות נשית ככלל ובאמניות שחורות בפרט.
מרצה: שולמית גורצקי.

אמנות רחוב: ונדליזם או זרם אמנותי חדש?
נצלול אל העולם המסתורי-חתרני-צבעוני של אמנות 
הרחוב, בין סוף המאה ה-20 לתחילת המאה ה-21. 

היכן, מתי וכיצד כל זה התפתח? מה הניע את צמיחתו? 
מה ההבדל בין ״גרפיטי״ ל״אמנות רחוב״? מהם הקודים 

הפנימיים והטכניקות העיקריות המרכיבות את גלריית 
הרחובות? וכיצד העולם מקבל ומגיב ל״התפרצות 

האמנותית החצופה״ הזו? 
מרצה: דינה שגב.

הגלריה הגדולה בעולם: אמני רחוב מסביב לגלובוס
בנקסי הוא ה״פיקאסו״ של אמנות הרחוב. אמן שממציא 

מחדש גבולות והגדרות וגורם לעולם האמנות לשאול 
שאלות ולחפש תשובות. הוא מסתורי, אך שמו מוכר 

ויצירותיו נמכרות במיליונים. נצא למסע סביב העולם 
ונפגוש שלל אמנים, מהחשובים והמעניינים ביותר, 
הפועלים במרחב הציבורי. אמנים היוצרים במגוון 

טכניקות וחומרים, ובגדלים שנעים בין סנטימטרים 
ספורים ועד אלפי מטרים רבועים, ומפגישים את הצופה 

ה״שבוי״ עם הרעיונות והמסרים הבוערים בהם.
מרצה: דינה שגב.

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,20.12.21 ,6.12.21 ,22.11.21 ,8.11.21

7.2.22 ,24.1.22 ,10.1.22 ,3.1.22
)מספר קורס: 90502(

מרצה:12 | אמנות פלסטית
שולמית 
גורצקי-
פדרמן

אמנות
מרצה:
דינה 
שגב
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על צלילים ואנשים
מרצה: הפסנתרן רועי עלוני.

מפגש מרתק עם יצירות המופת של עולם המוסיקה הקלאסית. ההרצאות מלוות בהדגמות חיות 
של הפסנתרן רועי עלוני ובהשמעת מבחר מהקלטותיהם של גדולי המבצעים. נאזין למבחר מיצירות 
המופת של עולם המוסיקה הקלאסית וניצור זיקה בין יצירות אלו למאורעות החברתיים והפוליטיים 

של התקופה.
נושאי ההרצאות:

התחלות חדשות
״אינני מתנגד להתחיל מחדש את חיי״, כתב בנג'מין 

פרנקלין, ״רק אבקש לתקן במהדורה השנייה את הפגמים 
של הראשונה״. במפגש זה נבחן כמה מההתחלות 

החדשות המסעירות של עולם המוסיקה; מז'אנר מוסיקאלי 
שהוצג לראשונה, ועד לכלי נגינה שעברו מקצה שיפורים.

 
מאהלר: הסימפוניה החמישית

במפגש זה נאזין ליצירה הנודדת בין הבומבסטי ללירי, 
טרגדיה ואושר, יאוש ותקווה. נבחן מדוע דווקא 

בסימפוניה המכונה ״הארואיקה, של מאהלר, בחר 
המלחין לצטט את הסימפוניה החמישית של בטהובן. 

 
צ'ייקובסקי: קונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת מס' 1
נסקור את התפתחות הקונצ'רטו מראשית תקופת 
הבארוק ועד לשלהי הרומנטיקה, ונתמקד באחת 

היצירות השגורות באולמות הקונצרטים ובפסנתרן, 
לו הוקדשה היצירה, שסירב לנגנה.

 
ורדי: ריגולטו

ריגולטו, עוזרו הנאמן של הדוכס, מספק לאדונו שורה 
אינסופית של נערות תמימות למטרותיו הנלוזות. 

במקביל, הוא מגונן בדאגה תהומית על בתו שמא תיפול 
לידיהם של חורשי הרעה. האם הדיסוננס האירוני יגיע 
לכדי מימושו ההרסני? ורדי מכניס אותנו לעולמה של 

אחת הדמויות המורכבות, המרתקות והמיוסרות ביותר 
של עולם המוסיקה.

דמיטרי שוסטקוביץ': סימפוניית ״לנינגרד״
כל חייו הלך שוסטקוביץ' על החבל הדק שבין ציות 
למאוויו של המשטר הסטלינסטי ובין המריית פיו. 

במפגש זה נבחן את אחת מיצירותיו החשובות שנתפסו 
כתעמולה מוסיקאלית ונשאל האם צריכה הפוליטיקה 

לחדור גם לעולם המוסיקה.

מוסיקה? זה בריא!
האזנה למוסיקה נתפסת כפעילות מהנה לשעות הפנאי. 

נבחן כיצד מפתחת המוסיקה את תפקודי המוח, 
מרחיבה את כלי הדם, משפרת תפקודי לב ומערכת 
העצבים, מחזקת את מערכת החיסון ומייצבת את 

מצבנו הרגשי.
 

מקס ברוך: אמן הפולקלור
״מוסיקת הפולקלור היא הבסיס לכל המנגינות 

האמיתיות, מאגר בלתי נלאה שיש להמשיך ולחדשו״,
כך טען מקס ברוך. במפגש זה נכיר כמה מיצירות המופת 
של היוצר הרב גוני שביסס את חיבוריו המוסיקאלים על 

הפולקלור השבדי, הרוסי, הוולשי, הקלטי והעברי.
 

הצ'לו: מיתר הקול האנושי
בימינו נחשב הצ'לו לאחד מכלי הנגינה האהובים ביותר 

על קהל חובבי המוסיקה. במפגש זה נבחן האם תמיד 
היה כה פופולארי ונכיר כמה מהז'אנרים המרכזיים בהם 

לקח חלק. כן נסקור את התפתחותו של הכלי בשלוש 
מאות השנים האחרונות, דרך יצירות המופת שנכתבו 

עבורו בביצועי כמה מגדולי הצ'לנים בעבר ובהווה.

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,21.12.21 ,7.12.21 ,16.11.21 ,2.11.21

.8.2.22 ,1.2.22 ,18.1.22 ,4.1.22
)מספר קורס: 90503(

מרצה:13 | מוזיקה
רועי
עלוני

סדרה חדשה!אמנות
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14 | מוזיקה אמנות

שופן - נסיך הפסנתר
מרצה: עומר שומרוני, מרצה למוזיקה באוניברסיטת ת״א ומבקר מוזיקה קלאסית.

פרדריק שופן )1810-1849( הוא אחד המלחינים האהובים והמוערכים של התקופה הרומנטית. 
הוא היה פסנתרן וירטואוז, וזכה לתהילת עולם בזכות יצירות יפהפיות לפסנתר. בקורס זה 

נכיר לעומק מבחר מיצירותיו, תוך ניתוח הצורות והמבנים המאפיינים אותן. דגש מיוחד יינתן 
להשוואות בין ביצועים של פסנתרנים שונים לאותן יצירות, במטרה להאיר סוגיות של פרשנות 

ואסכולות נגינה שונות. הקורס אינו דורש ידע מוזיקלי מוקדם. 
נושאי ההרצאות:

)Waltzes( ה״ואלסים״
ה״ואלס״, ריקוד במשקל משולש, נהפך אצל שופן ליצירה 

אמנותית המיועדת לאולם הקונצרטים ולא לרחבת 
הריקודים. במפגש זה נכיר מבחר ואלסים שחיבר, ונשווה 

בין ביצועים נבחרים. 

)Mazurkas( המזורקות
המזורקה, המבוססת על ריקוד פולני עממי, הייתה עבור 

שופן כלי ביטוי אישי המשקף את רגשותיו. במפגש 
נכיר דוגמאות נבחרות מתוך 55 המזורקות שהלחין, 

תוך התמקדות במזורקות המרגשות אופוס 17. 

)Nocturnes( הנוקטורנים
21 הנוקטורנים שהלחין שופן הם מופת של עדינות, 
ליריות ואינטימיות, שמצליחים לרגש את המאזינים 

גם כיום. במפגש נדון בכמה מהיפים שבהם, תוך השוואות 
בין ביצועים מעולים.

)Etudes( האטיודים
שופן הפך את ה״אטיוד״, שבמקורו היה תרגיל אצבעות 
טכני, לצורה רומנטית מלאת עומק. מחזורי האטיודים 

שלו אמנם דורשים שליטה וירטואוזית פנומנלית, 
אך משקפים גם טווח רחב של רגשות והבעה. 

)Preludes( הפרלודים
מחזור ה״פרלודים״ של שופן הוא אוסף של מיניאטורות 
מוזיקליות מקסימות, שדורות של פסנתרנים ניסו לפענח 

מה הם הדימויים הרגשיים המתחבאים בהם. המפגש 
יציע מסע מרתק אל הפרלודים והסוד שמאחוריהם. 

הבלדות )Ballads( והפנטזיה בפה מינור
ארבע הבלדות של שופן מהוות דוגמא להלחנה נרטיבית. 

כלומר, מוזיקה שמספרת סיפור. במפגש נדון בבלדות 
נבחרות ובקשר האפשרי בינן לבין הפואמות של אדם 

מיצקייביץ׳, המשורר הפולני הלאומי. בנוסף נעסוק
בפנטזיה היפהפייה בפה-מינור, שגם לה הקשר לאומי ברור. 

)Scherzi( הסקרצי
במקור, המושג ״סקרצו״ מתייחס לבדיחה מוזיקלית. 
אך בארבעת הסקרצי של שופן אין שום דבר מבודח, 

אלא התייחסות מוזיקלית לתכנים חיצוניים שהמלחין 
מגלה רק ברמז. במפגש נדון בסקרצי נבחרים ובסיפור 

שמאחוריהם, תוך השוואה בין ביצועים שונים. 

 )Piano Concerti( הקונצ׳רטי לפסנתר
שני הקונצ׳רטי של שופן לפסנתר ותזמורת חוברו כשהיה 

בסוף שנות העשרה שלו. ההשראה להם באה משתי 
האהבות הגדולות שלו באותה תקופה - זמרת צעירה 
בה היה מאוהב אהבה נכזבת, והמוזיקה העממית של 

מולדתו פולין. 

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.21 ,29.11.21 ,15.11.21 ,1.11.21

7.2.22 ,24.1.22 ,10.1.22 ,27.12.21
)מספר קורס: 90504(

מרצה:סדרה חדשה!
עומר 

שומרוני
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15 | קולנוע
מרכז 

הסדרה:
 זיו 

אלכסנדרוני
אמנות

לגלות את אמריקה בקולנוע
מרצה: זיו אלכסנדרוני, מרצה לקולנוע ובמאי סרטים. 

מבט ייחודי ומרתק אל ההיסטוריה, התרבות והאידאולוגיה של ארה״ב דרך הקולנוע, שנוצר 
באמריקה במשך 120 השנים האחרונות.

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

מעבד לנשיא: סיפורה של הקהילה האפרו אמריקאית 
בחירתו של ברק אובמה לנשיאות ארה״ב היה רגע 

הניצחון של הקהילה השחורה בארה״ב. העבדים שהגיעו 
מאפריקה לעבוד בשדות הכותנה, סבלו במשך 200 שנה 
מאפליה וקיפוח. כיצד משתקף המאבק שלהם בקולנוע? 

ואיזה שינוי התחולל בעקבות בחירת אובמה? 
סרט לצפייה: ״העזרה״ 

אל ״המערב הפרוע״
בתחילת המאה ה-19 החלו ראשוני המתיישבים הלבנים 
לנוע ממזרח ארה״ב אל עבר השטחים העצומים ממערב 

למיסיסיפי. התקופה שעיצבה למעשה את גבולותיה 
ותרבותה של אמריקה, הונצחה בז'אנר הקולנועי 

הראשון: ״המערבון״. 
סרט לצפייה: ״בצהרי היום״

רצח קנדי בקולנוע
רצח הנשיא ג׳ון קנדי סימן את אחת הטראומות הגדולות 
ביותר של האומה האמריקאית. הקולנוע לא נשאר אדיש 

וסרטים רבים ניסו לענות על השאלה: מי רצח את קנדי?
נשחזר את האירוע בעזרת סרטים תיעודיים, ונתמקד 

בסרטו הפרובוקטיבי של אוליבר סטון ״J.F.K תיק פתוח״. 
סרט לצפייה: ״בקו האש״

על קפיטליזם, כסף גדול וערכים 
השיטה הכלכלית האמריקאית הביאה את המדינה 

האדירה הזו להישגים חסרי תקדים, אך הפכה בשלושת 
העשורים האחרונים לשם נרדף, לחזירות, חוסר מוסר 
ולתאוות בצע בלתי נשלטת. מעל לכול ניצבת כמובן 

הבורסה האמריקאית לניירות ערך.
סרט לצפייה: ״המייסד״

ימי ניקסון: סקנדל ופרנויה בבית הלבן 
ימי כהונתו הסוערים של הנשיא ריצ'רד ניקסון ופרשת 
ווטרגייט שהביאה להתפטרותו, יצרו גלי הדף עצומים

בחברה האמריקאית והשתקפו היטב בקולנוע האמריקאי. 
סרט לצפייה: ״פרוסט ניקסון״ 

לחצות את אמריקה ולזכות בגאולה
המסע לאורך המרחבים האדירים של אמריקה, מאפשר 
לחוות את הנופים המרהיבים של היבשת, אך לא פחות 

מכך המסע משמש כמטפורה ייחודית, לחיפוש אחר 
זהות, לתיקון אישי, ולביקורת חברתית. 

סרט לצפייה: ״הולכת רחוק״

הדרמה של סרטי ספורט 
דרמה, יצרים, אלימות, גיבורים, מנצחים ומפסידים. 
מגרשי הספורט השונים מספקים לקולנוע גיבורים 

גדולים מהחיים. אבל יותר מכול מלמדים אותנו 
מהי הדרך לנצח ולהצליח ״במשחק החיים״. 

סרט לצפייה: ״נס הנחישות״ 

ניו יורק בקולנוע: ״מנהטן כמשל״ 
אין עוד מקום בעולם המבטא את מהותו של המין 
האנושי כמו ניו-יורק. גם הקולנוע לא נשאר אדיש 

לדימוי הזה. אלפי סרטים וסדרות טלוויזיה שצולמו 
בעיר, הפכו את ה״מנהטניזם״ לדימוי המודרניסטי 

המשפיע ביותר בעולם. 
סרט לצפייה: ״על חבל דק״ 

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,7.12.21 ,23.11.21 ,16.11.21 ,2.11.21

1.2.22 ,18.1.22 ,4.1.22 ,21.12.21
)מספר קורס: 90505(
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אמנות

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 לאחריהם עם היוצרים, מביאים 

נקודת מבט אנושית על מציאות החיים בישראל.
נושאי ההרצאות:

הקונפליקט של חוסאם 
פרופסור חוסאם חאיק, יליד נצרת, נבחר לאחד מ-35 

המדענים הצעירים המובילים בעולם, והוא אוחז בשורת 
פרסים עולמיים, אך לצד ההישגים פורצי הדרך, 

הפרופסור המצליח מהטכניון חי בקונפליקט זהות
מתמשך, הגורם לו לפעול למען שינוי מצב הערבים בארץ. 

הקרנת הסרט ״הקונפליקט של חוסאם״ ומפגש עם 
הבמאית נטע שושני.

דור שלישי חי בברלין
לאחר מות סבתה, מבקשת נכדתה יעל ראובני לפתור את 

חידת הבחירה הטעונה של אחי סבתה להישאר במזרח 
גרמניה ליד מחנה הריכוז בו היה כלוא. מדוע דור שלישי 

בוחר לחיות בגרמניה?
הקרנת הסרט ״היה שלום פטר שוורץ״ ומפגש עם 

הבמאית יעל ראובני. 

״אפריקה הקטנה״ בתל אביב 
שון, פליט בן 26 המתגורר ב״אפריקה הקטנה״ בדרום 

תל אביב, נוטש את בית הגידול הקהילתי לטובת חיים 
והצלחה בצד הנוצץ של העיר. הוא מאמץ את התרבות 

המערבית שמכניסה אותו למאבק על זהותו. 
הקרנת הסרט ״צ'אנסלה השחור החדש״ ומפגש עם 

הבמאי והמפיק בעז רוזנברג.

ישראל 2021: חיים בזהות כפולה 
״האנוסים״ - חרדים לשעבר, ממשיכים בחייהם 

הכפולים. למרות שאיבדו את אמונתם ואת הרצון 
לחיות בחברה החרדית, עזיבה משמעותה ניתוק מוחלט 
 ממשפחתם. איך הפכו לאנוסים? למה הם ולא אחרים? 

הקרנת הסרט ״במסתרים״ ומפגש עם הבמאית 
לינה צ׳פלין והמפיקה דניאלה רייס רזון.

ישראלים שמשנים את פני העולם!
קירה רדינסקי היא מדענית בתחום הבינה המלאכותית. 

האלוגריתמים שפיתחה הפכו לאבני יסוד בטיפול במגפת 

הקורונה. סיפור על כוח נשי במשפחה לא שגרתית. 
הקרנת הסרט ״העתיד של קירה״ ומפגש עם הבמאי 

דרור סבו והמפיקה לי ירדני.

נישואין עם שנאה עצמית
רב הקיבוץ ראש צורים, עוקב בסרטו אחר להטב״ים 
דתיים שהתחתנו בנישואים ללא מגע אינטימי, ללא 

תקשורת ועם הרבה שנאה עצמית.
הקרנת הסרט ״חתונה הפוכה״ ומפגש עם 

הבמאי הרב מרדכי ורדי.
 

 ירושלים: ״הטבור של העולם״
כנסיית הקבר בירושלים, המקום הקדוש ביותר לנצרות, 
נשלטת על ידי שש עדות נוצריות: יוונים אורתודוקסיים, 

קתולים, ארמנים, קופטים, סורים ואתיופים, המנסות 
לשמור ביניהן על סטטוס קוו עתיק יומין ועדין מאוד, 
לבל תפרוץ ב״טבור של העולם״ מלחמת עולם שלישית.

הקרנת הסרט ״הכנסייה״ ומפגש עם הבמאית ענת תל.

מהו ״צופן הישראליות״?
למה אנחנו דוחפים בתור? מגיעים לפגישה עסקית 
בכפכפים? מקללים על הכביש? חוטאים בגזענות?

סרט מרתק היוצא לבדוק את מה שמיוחד וייחודי 
במתחם הציבורי הישראלי.

הקרנת הסרט ״מצב ישראלי״ ומפגש עם הבמאית 
איילת דקל.

מרכזת 
 הסדרה:

בלהה גזית
סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.21 ,29.11.21 ,15.11.21 ,1.11.21

31.1.22 ,17.1.22 ,3.1.22 ,27.12.21
)מספר קורס: 90506(
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קבוצה 2:
הקורס יתקיים בימי שישי 

החל מהשעה 10:00 
ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי - 
גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,10.12.21 ,5.11.21

 ,4.3.22 ,4.2.22 ,7.1.22
3.6.22 ,6.5.22 ,1.4.22

)מספר קורס: 90528(

קבוצה 1:
הקורס יתקיים בימי שני 

החל מהשעה 19:00 
ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי - 
גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,10.1.22 ,6.12.21 ,8.11.21

 ,4.4.22 ,7.3.22 ,7.2.22
6.6.22 ,9.5.22

)מספר קורס: 90507(

17 | קולנוע

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

אמנות

מועדון ״טרום בכורה בקולנוע״ של ״זמן אשכול״
בסינמה סיטי-גלילות, רמת השרון 

במסגרת הקורס יבחרו מומחי הקולנוע של הסינמה סיטי, סרטי איכות טרם יציאתם לבתי הקולנוע. 
את הסרטים הנבחרים נציג בפניכם בליווי הרצאה מקדימה בת 45 דקות, מפי מרצים מומחים מתחומים שונים, 
בהתאם לנושא הסרט הנבחר. ההרצאה תאיר את הנושא באור חדש ולא מוכר, דבר שיעצים את חוויית הצפייה. 

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

הסדרה כוללת שמונה מפגשים, שיתקיימו בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.
כל מפגש כולל הרצאה מקדימה על נושא הסרט בת 45 דקות ואת הקרנת הסרט.

״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״

חדש!
 מועדון טרום בכורה
עם אפשרות בחירה

 רישום לסמסטר
)ארבעה מפגשים ראשונים(

 או
 רישום שנתי

)לכל שמונת המפגשים(



זמן אשכול גלילות
מרכז 

הסדרה:
 זיו 

אלכסנדרוני
אמנות

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

מרכז הסדרה: זיו אלכסנדרוני. 
מפגש מרתק עם האנשים ששינו את התרבות האנושית. בסדרה ייחודית זו נקדיש כל מפגש לאדם 

או חברה, שהשפיעו על התרבות או על ההיסטוריה האנושית.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
בונד: ג׳יימס בונד

60 שנה ו-25 סרטים, הפכו את ג'יימס בונד לסדרת 
הסרטים הארוכה בהיסטוריה. בונד תמיד נמצא 

במקום ובזמן הנכון, בכדי להציל את האנושות מידיו 
של הנבל התורן. 

מרצה: זיו אלכסנדרוני | סרט לצפייה: ״סקייפול״

אוסמה בן לאדן: המלחמה העולמית בטרור                   
אוסמה בן לאדן, שהקים והנהיג את ארגון הטרור 

אל-קאעידה, אחראי לסדרת מעשי טרור בהם נרצחו אלפי 
בני אדם. איך אדם משכיל נהיה לארכי-טרוריסט שפל.               
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס | סרט לצפייה: ״כוננות עם שחר״ 

דויד גרוסמן: מישהו להתבגר אתו
דויד גרוסמן הוא מענקי הרוח שקמו לישראל בדורות 

האחרונים. ההרצאה תפגיש אותנו עם מפעל חייו המגוון 
והמרתק ועם מבחר מייצג מיצירותיו הנודעות.

מרצה: ד״ר שלמה הרציג.
סרט לצפייה: ״מישהו לרוץ איתו״ 

סטיבן שפילברג: ילדות והיסטוריה
הבמאי )היהודי( המצליח ביותר בהיסטוריה, מדלג 

בין עולמות הילדים וההרפתקאות לבין עיסוק נרחב 
ומעמיק בהיסטוריה של אמריקה. האם יש קשר בין 

שני העולמות הללו?
מרצה: זיו אלכסנדרוני | סרט לצפייה: ״גשר המרגלים״ 

החייל האלמוני
יריית האקדח שהרגה את הארכידוכס פרנץ פרדיננד 

בסרייבו, הציתה הרבה יותר ממלחמת עולם. אך דווקא 
במלחמה זו הפך החייל האלמוני לגורם משמעותי ושווה 

יחס. איך מלחמה נטולת גיבורים הפכה את האדם 
לגיבור האנושות. 

מרצה: קובי חוברה | סרט לצפייה: ״להתראות שם למעלה״

ג׳ון קליז: ממונטי פייתון למלון של פולטי
הוא הגדיר מחדש את הקומדיה הבריטית, היה שותף 

לחבורה הקומית המצליחה בעולם: מונטי פייתון. 
התפרסם בעשרות תפקידים מיתולוגיים. 

הומור בריטי במיטבו.
מרצה: אלון גור אריה | סרט לצפייה: ״דג ושמו וונדה״ 

אנייס ורדה: הבמאית שחצתה את הגבול        
הבמאית אנייס ורדה לימדה אותנו שאין דבר כזה 

״סרט דוקומנטרי אובייקטיבי״ וחשפה את העובדה 
שמאחורי כל צילום מסתתרת נקודת מבט של איש אחד 

שיש לו חלומות, פחדים, שאיפות ותשוקות. 
מרצה: יונתן גת | סרט לצפייה: ״אנשים ומקומות״

דובי זלצר: לא נפסיק לשיר 
דובי זלצר, חתן פרס ישראל, הינו אחד מחלוצי הזמר 

העברי. הוא היה מנהלה המוסיקלי הראשון של להקת 
הנח״ל, מלחין מחזות זמר קנוניים וכמובן מאות שירים 

שאותם הלחין לאורך השנים.
מרצה: ד״ר אסנת גולדפרב-ארזואן. 

את עבודת הדוקטוראט שלה עשתה על מכלול יצירותיו 
של דובי זלצר | סרט לצפייה: ״קזבלן״

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,19.12.21 ,12.12.21 ,21.11.21 ,7.11.21

6.2.22 ,30.1.22 ,16.1.22 ,2.1.22
)מספר קורס: 90508(

סדרה חדשה! 18 | ביוגרפיות קולנועיות



זמן אשכול גלילות

נושאי ההרצאות: 
 ״המלט״ - התיאטרון הקאמרי 

מאת: שיקספיר | תרגום: ט. כרמי ודן אלמגור.
 בימוי: עמרי ניצן. 

מה קסמו של משל חריף זה על גורלו של המרדן 
 הנון-קונפורמיסט ורודף הצדק בחברה צייתנית ומסואבת?

ביקורת ״ידיעות אחרונות״: ״המלט ב״קאמרי״: 
מגרה ומרתק״.

״מדיאה״ - תיאטרון גשר 
 מאת: אוריפידס תרגום: בן בר-שביט | בימוי: לנה קריינדלין.
אור התקווה בקצה המנהרה? קורה כשמכבים את   מה 
ביקורת ״גלי צה״ל״: ״רוצו לראות את מדיאה בתיאטרון 

גשר. זו פשוט פנינה!״

״מהומה רבה על לא דבר״ - התיאטרון הקאמרי 
מאת: שיקספיר | תרגום: דורי פרנס | בימוי: אודי בן משה.

אחת הקומדיות האהובות והמהוללות ביותר של 
 שיקספיר, שמשרטט עיר מציצנית ורכלנית. 

ביקורת ״מקור ראשון״: הבמאי אודי בן-משה ממקם 
את העלילה השייקספירית במקסיקו - מה שמאפשר 

לו לחגוג בקרנבליות צבעונית.

״נופל מחוץ לזמן״ - תיאטרון גשר 
על פי ספרו של דויד גרוסמן | עריכה ובימוי: יחזקאל לזרוב.
הצגה שהיא מסע בעקבות ספרו רב המכר של דויד גרוסמן.
ביקורת ״הבמה״: ״הצגת מופת... ההמלצה שלי: לראות 

את ההצגה, לכאוב את החוויה, ולזכור״

 ״נפוליאון חי או מת״ - תיאטרון החאן
 מאת: נסים אלוני | עיבוד ובימוי: אודי בן משה.

הקיסר נפוליאון בונפארטה נמלט מעולם המתים ומבקש 
לשוב לחיים על מנת לתקן את הטעות הגדולה שלו: 

 הפלישה לרוסיה.

ביקורת ״מקור ראשון״: ״הצגה מעט מאתגרת לקהל 
העכשווי, אך לטוב ולרע, ״נפוליאון - חי או מת!״ 

״הסוחר מוונציה״ - תיאטרון הבימה בתיאטרון 
 הגלוב, לונדון. 

 מאת: שייקספיר | תרגום: דורי פרנס | בימוי: אילן רונן. 
המחזה הועלה בתיאטרון השיקספירי״ בפסטיבל לכבוד 

 יום הולדתו של ויליאם שייקספיר. 
ביקורת ״הארץ״: ״הבימה נוסע למערכה הבינלאומית 

בלונדון עם הצגה טובה מאוד״.

״ספר המלך דוד״ - תיאטרון גשר
 מאת: רועי חן על פי ספרו של שטפן היים | בימוי: יבגני אריה.

מי היה דוד המלך? רועה צאן או מנהיג כנופיה, פושע 
 או מוסיקאי? 

ביקורת ״מאקו״: ״עולם המקרא קם לתחייה והוא 
מעולם לא היה מסקרן יותר״.

״מי מפחד מווירג׳יניה וולף?״ - תיאטרון הבימה 
מאת: אדוארד אולבי | תרגום: דורי פרנס | בימוי: אילן רונן.
מחזה שנחשב לפסגת יצירתו של אדוארד אולבי, מגדולי 

 המחזאים בני זמננו. קלאסיקה מודרנית.
ביקורת ״הארץ״: ״ההפקה החדשה של הבימה מרתקת, 

מרגשת, מלאת כאב והומור.״

מרצה:19 | תיאטרוןאמנות
ד״ר דן רונן

הצגות מופת בתיאטרון הישראלי - 
על מסך הקולנוע

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

סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,16.12.21 ,9.12.21 ,25.11.21 ,11.11.21

10.2.22 ,27.1.22 ,13.1.22 ,30.12.21
)מספר קורס: 90509(



זמן אשכול גלילות

20 | אקטואליה מדינה
וחברה

נושאי ההרצאות:
ההאצה של הגלובליזציה

הקשרים בין אומות, יחידים, תרבויות וכלכלות, 
הולכים ונהפכים משמעותיים יותר. במקביל, שורה 

של איומים - על מסורות, על ממסדי כוח, על מקומות 
עבודה - צפים ועולים.

מרצה: נדב אייל, ידיעות אחרונות וערוץ 13.

הפונדמנטליזם בעלייה
לכאורה, בעולם כה מתוחכם ומתפתח, הפונדמנטליזם - 
מוסלמי, נוצרי, בודהיסטי ואפילו יהודי - אמור להיעלם. 

אבל קורה דבר הפוך. הוא עובר מהפכה של התאמה 
לעידן הטיקטוק והרשתות החברתיות. 

מרצה: נדב אייל.

כוחו של הכוח הצבאי
שדה הקרב העתידי כבר כאן, והוא משנה את הדרך 
בה אנשים נלחמים זה בזה. אך מידת השינוי אפילו 
נרחבת יותר. יכולות צבאיות טכנולוגיות משפיעות 

גם על הפוליטיקה והביטחון בכלל. 
מרצה: אור הלר, הפרשן הצבאי ומגיש בערוץ 13.

מהפכת האמת והשקר
בעולם רווי ברשת חברתית, ויכולת אפקטיבית לוודא 
את העובדות, הולך וצומח אתגר חדש ופרדוקסלי - 
האמת עצמה. איך ניתן למנוע את המצב בו אזרחים 
רבים בעולם מגבשים את השקפת עולמם על בסיס 

מידע שקרי? 
מרצה: מואב ורדי, עורך חדשות החוץ ומגיש תכנית 

״העולם היום״ ב״כאן 11״.

מהפכת העתיד
קשה להתנבא מה חזו שיקרה ומה התגשם? וחשוב 
יותר - מה הולך להתגשם? ממדפסות התלת מימד 
דרך המכוניות הנוהגות את עצמן אל האנדרואידים 

והננו-בוטים - לאן פנינו?
מרצה: אורן נהרי, עיתונאי, פרשן, מרצה בכיר ומחבר 

ספרי עיון רבי מכר.

מהפכת העולם המתכווץ
אנחנו יודעים שהעולם המערבי מצוי במגיפה של חוסר 
פריון. הוא יתכווץ, וזה ודאי. האוכלוסייה תקטן. אבל 

איך נתאים את הערים, הכלכלה והתרבות שלנו? 
מרצה: נדב אייל.

ישראל מול המהפכות הגלובליות
ישראל היא חלק מהעולם הגלובלי, אבל היא מדינה 

קטנה הנמצאת במאבק מתמיד על הלגיטימציה 
של קיומה באזור עוין. ננסה לבחון מה המשמעות 

וההשלכות של המהפכות הגלובליות שעובר 
העולם וכיצד יכולה ישראל לנווט בין האינטרסים 

המנוגדים של המעצמות הגדולות. 
מרצה: מואב ורדי.

המהפכה המדעית - כיבוש החלל
נסקור את הדרך שבה גדל הידע האנושי בחקר החלל, 

נבחן מהם ההישגים הנוכחיים אליהם הגענו, מהם 
היעדים אליהם אנו שואפים בעתיד הקרוב, מה יהיו 

ההתפתחויות בחקר החלל ומה צופה לנו העתיד.
מרצה: אילן מנוליס, אסטרונום ומנהלו לשעבר של 

מצפה הכוכבים של מכון ויצמן למדע.

מהפכות גלובאליות
מרכז הסדרה: נדב אייל, ידיעות אחרונות וערוץ 13.

סדרת הרצאות מרתקת בה נחשף למהפכות אותן עובר העולם בקצב גובר. מדובר במהפכות 
טכנולוגיות, פוליטיות, חברתיות, כלכליות ומדעיות, המערערות את תחושת המוכר והקבוע, 

ומספקות את הרקע לתחושה של התנתקות מהמציאות. 

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,20.12.21 ,13.12.21 ,22.11.21 ,8.11.21

7.2.22 ,24.1.22 ,10.1.22 ,3.1.22
)מספר קורס: 90510(

מרכז 
הסדרה:

נדב אייל
סדרה חדשה!



זמן אשכול גלילות

21 | אקטואליה מדינה
וחברה

נושאי ההרצאות:
האמת מאחורי הטלטלה במצרים

כיצד נראית מצרים כיום - עשור אחרי ההפיכה שבה 
הודח חוסני מובארק? נחזור לתככים בחדרי חדרים 

שהביאו להפלת אחד המנהיגים החזקים בעולם, ונספר 
במה שונה היום משטר סיסי מקודמו, ומדוע ישראל 

חשה כה קרובה אליו. 

השלום עם איחוד האמירויות
הסכם השלום שפרץ בעיצומו של משבר הקורונה 

הוא הפתעה גדולה, אבל כאשר מכירים את איחוד 
האמירויות מבפנים - מתפלאים מדוע לא הגיע 

קודם. סיפורה של אחת המדינות המרתקות בעולם, 
ועל שיטת שלטון והנהגה ייחודית - שהפכה אותה 

למעצמה אזורית.
 

סוריה אחרי המלחמה
רבים כינו אותה ״מלחמת אזרחים״, אבל בסוריה של 

העשור האחרון נוהלו כמה מלחמות בו זמנית. מה 
נותר מן האכזריות של בשאר אסד כלפי בני עמו? ומה 

השתנה שם, אם בכלל, אחרי עשור של חורבן והרס?

ירדן: ידידה מעבר לירדן 
ירדן היא בית למיליוני פליטים ממדינות שכנות, עובדה 

שהפכה אותה למדינה ענייה ועמוסת בעיות פנימיות.
ישראל נוהגת בה כידידה אסטרטגית, אבל יש ישראלים 
הרואים בה חלופה למדינה הפלסטינית. בינתיים הצליח 

עבדאללה השני לדלג מעל מוקשים רבים, והוא כבר 
22 שנה בתפקידו. מהו סוד כוחו של הארמון? 

ומהם הסכנות והאתגרים שאורבים לממלכה ההאשמית?

הפלסטינים: האתגר האמיתי
חלומם של הפלסטינים למדינה עצמאית שבירתה 

ירושלים, הולך ונגוז, אבל מיליוני הפלסטינים לא 
ייעלמו בקרוב. הם ימשיכו לאתגר אותנו גם בדורות 

הבאים. מה בעצם ההבדל בין חמאס לפת״ח?
מדוע סנואר העדיף את נתניהו בראשות הממשלה? 

ומה יהיה ביום שאחרי אבו מאזן? האמת על השכנים
שמעצבים את סדר יומה של מדינת ישראל מיום לידתה.

עיראק: הדמוקרטיה שנכשלה 
הצבא האמריקני סילק את הרודן ופעל להקים 

בעיראק דמוקרטיה, אבל הפקיר אותה לחסדיה של 
האיראנים. כיצד השליטה טהרן את מרותה על עיראק 
ומדוע? האם יש סיכוי לשיעים, סונים וכורדים לחיות 

שם יחד? מדוע רבים מן העיראקים אינם שונאי 
ישראל? סיפורה של אחת המדינות המרתקות ביותר 

בעולם הערבי. 

סיפורו של ״האביב הערבי״
עשר שנים למהומות ששינו את פניהן של מדינות 

ערב. האם קרתה שם מהפכה אמיתית או רק שינוי 
קוסמטי? מי הפסיד ומי יצא מנצח בשנים שחלפו מאז? 

ובעיקר: האם תיתכן דמוקרטיה ערבית? סיפורו של 
אירוע היסטורי המתרחש לנגד עינינו.

״מסביב יהום הסער״ 
המהפכה הערבית בג׳ונגל 

המזרח-תיכוני
מרצה: ג׳קי חוגי, עיתונאי ומרצה. הפרשן לענייני ערבים של גלי צה״ל, בעל טור בעיתון ״מעריב״ 

ומחבר הספר ״אלף לילה.קום״. 
הדחת מובארק במצרים, המלחמה בסוריה, שנות הטרור בעיראק, הסכמי אברהם - אזור אחד, 

עשר שנים, וכל כך הרבה תהפוכות ושינויים. בסדרת הרצאות עומק, ננתח ונרחיב על ההתרחשויות 
בכל זירה בנפרד, נגלה דברים שקרו מאחורי הקלעים במדינות הללו, וננסה להשיב על השאלה: 

האם לנגד עינינו מתרחשת המהפכה הערבית, או רק שינויים קוסמטיים.   

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,16.12.21 ,25.11.21 ,18.11.21 ,4.11.21

27.1.22 ,13.1.22 ,30.12.21
)מספר קורס: 90511(

מרצה:
ג׳קי חוגי



זמן אשכול גלילות

22 | אקטואליה מדינה
וחברה

נושאי ההרצאות:
המשברים שמאיימים על שלום העולם

כיצד מגפת הקורונה תשפיע על הפוליטיקה העולמית? 
כיצד תושפע עליית הלאומיות הקיצונית, והתחזקות 

תנועות פופוליסטיות מימין ומשמאל? מה יהיו 
השינויים בדמוגרפיה העולמית? ומה תהיה ההשפעה 

של דעת הקהל? 

ארצות הברית: הנשיא ג׳ו ביידן
סיפורה של דוקטרינת ביידן לאחר שנה בבית הלבן: 

מה יהיה היחס לזכויות אדם, אקלים ואנרגיה? 
ומה יהיה יחסה של הדיפלומטיה למדינות העולם?

רוסיה: המנהיג החזק בעולם
מה יהיה תפקידו של פוטין במערכת הבינלאומית? 
מדוע הוא מתערב בבחירות בחו״ל? מה יהיו קשריו 

עם הימין הקיצוני בעולם? איך תשפיע הנוכחות 
האסטרטגית של רוסיה במזה״ת? ואיך יתנהל המאבק 

הסמוי עם אירן על המכרזים לשיקום סוריה?

סין: שאיפותיה של מעצמת העל 
האם סין כובשת את המזרח התיכון ואת אפריקה? 

מה מסתתר מאחורי החשש הסיני מהתפשטות 
הקיצוניות האסלאמית? איך מנצלת סין את הסכסוכים 

במזה״ת? ומה מסתתר מאחורי כוונת סין להשקיע 
600 מיליארד דולר באירן בעשור הקרוב?

אירן ותורכיה: מלחמה על ההגמוניה האזורית
איך מתנהלת המלחמה הכירורגית הבינלאומית 

לחיסול פרויקט הגרעין האירני? איך נהפכה אירן 
לגורם הקורא תיגר על המערכת הבינלאומית? 

מדוע היא מאיימת על ארה״ב, אירופה וישראל? 

ומהן שאיפותיו האזוריות של רג׳יפ ארדואן, ה״ח׳ליפה״ 
החדש של האימפריה הנאו-עות׳מנית?

אירופה: האיחוד האירופאי לאן? 
500 מיליון איש נלחמים בין הלאומיות לבין 

הרב-תרבותיות. מהי ההשפעה המוסלמית הגוברת 
בתוך האיחוד האירופי, המתמודד עם 54 מיליון 
מוסלמים? מה קורה עם התאים הקיצוניים של 

הג׳יהאד העולמי, הנבנים בתוך אירופה הנוצרית? 
האם ה״ברקסית״ הוא הפרישה האחרונה מהאיחוד 

האירופי? וכיצד זה ישפיע על ההמשך?

בעיית הפליטים: תזוזת האנשים הגדולה בהיסטוריה
איך מתמודד העולם העשיר מול נחשול הפליטים 

הגדול בהיסטוריה? מהו תפקידם של טורקיה, צפון 
אפריקה, מקסיקו, וקולומביה נוכח ״סופת החול״ 

המתחוללת במזרח התיכון?

ישראל: האתגרים של המאה ה-21
ישראל נחשבת כמקרה ייחודי במערכת הבינלאומית: 

מה היו ויהיו האתגרים הגלויים והסמויים במאה 
השנים האחרונות ולקראת מאה שנות המדינה?

אינטרסים גלויים וסמויים 
בעולם גלובאלי

מרצה: הנריקה צימרמן, עיתונאי, סופר, מועמד לפרס נובל לשלום ומקושר עם שועי העולם ב-4 יבשות. 
נשיא לשכת המסחר ישראל-מדינות המפרץ.

בסדרת מפגשים מרתקת, יסקור הנריקה צימרמן את מפת האינטרסים הגלויים והסמויים בעולם 
של ימינו, אשר מעצבים את המציאות של העולם בעשורים הקרובים. משחק השח-מט בין המעצמות 

וההשלכות על האזורים והמדינות הקטנות יותר והשאלות שישפיעו על כל אחד ואחת מאתנו: 
כיצד ייראה עולם הפוסט-קורונה? אילו מלחמות צפויות והאם סכנת המלחמה הגרעינית תחזור? 

מה יהיה עם משבר האקלים? כיצד תיראה הכלכלה העולמית בעידן הדיגיטלי? ובתוך כל זה - 
מה מקומה של מדינת ישראל?

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,14.12.21 ,7.12.21 ,23.11.21 ,9.11.21

8.2.22 ,25.1.22 ,4.1.22 ,28.12.21
)מספר קורס: 90512(

מרצה:
הנריקה 
צימרמן
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מרצה: 

עו״ד עידן 
אבוהב

סדרת הרצאות ״בועטת״, החושפת את מאחורי הקלעים של מאבקי הכוח בין המערכת הפוליטית 
לבג״ץ. בריתות, מאווי כוח, 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 מאוחרי הקלעים והצגה 

דרמטית של הדמויות השונות. 
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 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 

ועוצמה צבאית אדירה. לפיכך, נוצר מאבק בין צרכי 
צה״ל 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.

אקטואליה משפטית חוקתית ופוליטית
מרצה: עו״ד עידן אבוהב, מרצה בכיר לאקטואליה ומשפט חוקתי. 

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.21 ,22.11.21 ,15.11.21 ,1.11.21

7.2.22 ,24.1.22 ,10.1.22 ,27.12.21
)מספר קורס: 90513(

23 | משפט מדינה
וחברה
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24 | פילוסופיה מדעי
החברה

נושאי ההרצאות:
מה בין החיים למוות?

מה מלמדים אותנו פילוסופים ומדענים על החיים, 
על המוות, ועל כל מה שביניהם? 

למה יש עולם?
״המסתורין האמיתי איננו בדברים שקיימים בעולם, 

אלא קיומו של העולם עצמו״, אמר  לודוויג ויטגינשטיין, 
שניסח מחדש את ראשונת השאלות: מדוע בכלל יש 

משהו במקום לא כלום? 
 

מה זה אמיתי?
האם חושינו מספרים לנו את האמת על ״גברת מציאות״? 
מדוע הדברים החשובים באמת סמויים מן העין? ומה זה 

בכלל ״אמיתי״? 

מהו, בעצם, האדם?
האם האדם הוא רק סך כל חומרי הגלם ממנו עשוי גופו, 

כפי שטוענים חסידי המדע, או שיש בו גם ניצוץ של 
נפש/רוח/נשמה א-חומריים?

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? 

האם יש לחיינו משמעות?
האדם הוא החיה היחידה בטבע שהאבולוציה הביולוגית 
אינה מספיקה לה; עליו לדעת שיש לו תכלית, להבין את 

משמעות קיומו. אז למה אנחנו החיה היחידה שעצם 

קיומה מהווה בעיה? ואיך הפך  נזר הבריאה לסתם 
יונק  עצוב שיודע להסתרק?

 
מה זה מוסר?

מהם מקורותיו של המוסר האנושי? האם יש בעולמנו 
טוב ורע מוחלטים? והאם הדבר שאנו מכנים מצפון, אינו 

אלא קול קטן שאומר לנו שאנו עלולים להיתפס? 
 

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

את האלוהים? עוד משהו על דמותו של אלוהים כגיבורה 
הטראגי של ההיסטוריה האנושית, ועל ההבדל בין אלוהי 

הפילוסופים, אלוהי הדתות ואלוהי המשוררים. 

היוונים הקדמונים האמינו שאהבת החוכמה )פילוסופיה בתרגום מילולי(, קודמת לכל ידיעה. 
כלומר לפני שתצבור מידע, קודם תלמד לחשוב, ולו כדי לדעת לשאול את השאלות הנכונות; 

שאלות שגוגל לא יודע לענות עליהן, כמו מי אנחנו? מה אנחנו יודעים? והאם החיים האלה שווים 
את כל המאמץ שהם דורשים? 

במסגרת הקורס נבחן את שמונה שאלות הליבה של הקיום האנושי, שמעליהן תרחף השאלה 
הגדולה מכל: האם אי פעם נצליח לדעת את כל התשובות?

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,4.1.22 ,7.12.21 ,23.11.21 ,9.11.21

15.2.22 ,8.2.22 ,25.1.22 ,18.1.22
)מספר קורס: 90514(

מסע אל קצה המחשבה: 
מפגש מרתק עם הפילוסופיה המעשית

מרצה: אירי ריקין, פילוסוף ועיתונאי.

מרצה:
אירי ריקין

חנייה בשפע חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה נגיש מכל מקום
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מהקצה אל הקצה
מרכזת הסדרה: בלהה גזית, מפיקת אירועי עניין ותרבות.

שמונה סיפורים אישיים, מסופרים בגילוי לב מפי שמונה אנשים שהצליחו לעמוד בלחצים, להאמין 
בדרכם, לגבור על הקשיים, להיחלץ מתוך מצבים בלתי אפשריים ולמצוא את דרכם אל החיים 

הטובים והשלמים.
נושאי ההרצאות:

ברוך שעשני אישה 
בגיל 42, אחרי שהייתה לוחם קרבי, אבא ל-4 ילדים 
ומנהל חברה, עמית צוק נהפכה מגבר לאישה, אמא 

ומובילת דעת קהל. איך עוברים תהליך קשה לצד 
האישה והילדים? איך שומרים על מקום העבודה? 

ואיך בוחרים לחזק ולהעצים את כולם?

ניצלתי מחיי כת במרכז תל אביב 
לילך נורדמן הייתה סטודנטית בת 24 כאשר נשבתה 
בקסמה של מנהיגת כת נערצת בלב ת״א. במשך תשע 

שנים חייה נעצרו. עברה שבי, דיכוי והפחדה. מהם סימני 
האזהרה? וממה צריך להיזהר?

אור ל״אנוסים״ 
אבי תפילינסקי, בן לקהילת הפרושים במאה שערים, 
חי כחרדי עד גיל 36, אך כבר בגיל 12 לא התחבר לדת. 

למרות זאת כלפי חוץ חי כ״אנוס״ חרדי וכחילוני לא 
מאמין. הוא התחתן והביא 6 ילדים. בגיל 36 עזב הכול 

ועבר להתגורר באבו גוש. והיום משמש ״אור״ לכל 
ה״אנוסים״ בקהילות החרדיות בארץ. 

 מפוסט טראומה ליוזמה חינוכית!
יזהר דוד שירת בשב״כ, גייס והפעיל סוכנים וחווה 

מבצעים מסוכנים במהלכם לקה ב״הלם קרב״. 
לאחר שחשף את פציעתו וטיפל בה, הפך לדמות מובילה 

בתחום הסיוע לנפגעי ״פוסט טראומה״ והקים מספר 
ארגונים ועמותות. יזהר הוא הלום הקרב הראשון 

בישראל שקיבל ״אות מופת שיקומי״.

חיים אחרי ״צומת המוות״ 
חייה של ליבנת ניזרי השתנו כאשר ״נהגתי את הרכב 

 שלי ואת בנותיי לתוך צומת המוות״!!
יובל בת ה-12 נהרגה. אך במותה העניקה חיים 

ל-5 אנשים. ומאז אני מעניקה כלים להתמודדות 
במצבי משבר ומתווה את הדרך לצמיחה בחיים מלאים.

ממדריכת כושר צבאי - למשותקת 100%
לפני 17 שנים נפגעה רעות רדנסקי מטרמפולינה ששינתה 

את חייה. קפיצה לא מוצלחת הפכה אותה משותקת 
מצוואר ומטה, ומבחורה שכל חייה עסקה בספורט, 

נהפכה לצעירה שאיבדה את עצמאותה הפיזית. רעות 
מספרת בכנות על הפציעה שהותירה אותה בכיסא 

גלגלים, על ההתמודדות עם הנכות ועל האהבה לחיים 
ללא גבולות, למרות המגבלה.

משפחה לא בוחרים
״אמא ואבא, יש לי משהו לספר לכם...״ הוא משפט 

מרעיד לב. כשיצא בנה של ענת יהלום מן הארון, 
נכנסה משפחתנו אל תוך הארון. עד שהחלטנו: מפסיקים

לשתוק. מתחילים לדבר. ממשפחה שומרת סוד - למשפחה 
משתפת ולוחמת למען מהפכה חברתית לצידה של 

קהילת הלהט״ב.

מושיטים יד לחיים 
זיו גרשוני הדרדר לעבריינות וסמים. הוריו שלחו אותו 

לפנימייה טיפולית בארה״ב ששינתה את תפיסת עולמו. 
התגייס לצבא ופיקד על לוחמים בשייטת 13. בהתקלות 

נפצע ולוחם מהצוות, ניר קריצמן, נהרג. הם החליטו 
להקים עמותה לזכרו של ניר, שמעניקה הזדמנות אחרונה 

לנוער בסיכון להשתלב בחברה.

מרכזת 
 הסדרה:

בלהה גזית
סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.21 ,28.11.21 ,14.11.21 ,7.11.21

6.2.22 ,23.1.22 ,9.1.22 ,26.12.21
)מספר קורס: 90515(

25 | סיפורים אישיים מדעי
החברה



זמן אשכול גלילות

26 | פילוסופיה מדעי
החברה

נושאי ההרצאות:
 גנטיקה והתנהגות

הגן האנוכי של ריצ׳רד דוקינס, עקרונות הסוציוביולוגיה 
והאם זהו מדע או פסאודו-מדע? הסברים אסטרטגיים 
לאלטרואיזם, פחדים הישרדותיים וקסנופוביה, טכסי 

 חיזור קנאה ובגידה. האם בגנים האשם?

משחקים מלמדים על טבענו
משחקים וניסויי חשיבה: דילמת הקרונית, דילמת 

המתנדב, הטבעת של גיגס ורשתות חברתיות. 
משחק האולטימטום, משחק הדיקטטור, משחקי חיזור, 

על רגשות מול הגיון בקבלת ההחלטות.

פילוסוף בנעלי בית
הפילוסוף הצרפתי מישל מונטן אמר ״אדם אני ושום 

דבר אנושי אינו זר לי״. נשוחח איתו על צער וסבל, 
עצלנות ופחדנות, חינוך ילדים וידידות, ריחות גוף וזיקנה, 
ספרים ופלצנות, קמצנות ועושר, אכזריות ותהילה, חכמה 

 וחטאים... ואפילו נבדוק האם אפשר להסתובב בעירום.

מחשבות תשוקות ורגשות
בשיחה זו אנו נרכיב טבלאות מנדלייב של תשוקות 

ורגשות, נדסקס על שבעת החטאים הקרדינליים ונצרף 
אליהם רשימה משלנו. נתעמק בדבר הקשרים הגלויים 
והסמויים בין רגשות, מחשבות ומילים, ולבסוף נקשיב 

לעצה של פרויד ונשתדל לבצע תרגיל בכנות מוחלטת.

האם האדם רע מילדותו? מנעוריו? האם הוא טוב כל חייו? האם יש בכלל דבר כזה טבע האדם? 
ננסה לענות על שאלה זו בעזרת תובנות מתחומי עניין רבים ובהם פסיכולוגיה, פילוסופיה, גנטיקה 

ואפילו ... תורת המשחקים. סדרת הרצאות חדשה ומאלפת, מאירת עיניים והומוריסטית, עם 
ד״ר חיים שפירא, סופר, מתמטיקאי ומרצה מחונן ומשעשע, המוגשת באופן מרתק והומוריסטי.

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
3.2.22 ,6.1.22 ,9.12.21 ,11.11.21

)מספר קורס: 90516(

מרצה:
ד״ר חיים 

שפירא

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום

סדרה חדשה!

תובנות מקוריות על טבע האדם
כי האדם, הוא הרבה יותר מאשר ״בעל חיים משוכלל״ 

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



זמן אשכול גלילות

נושאי ההרצאות:
הדרך אל האושר

העידן המודרני מקדש את תרבות האושר. הפסיכולוגיה 
מנסה לתת כלים יישומיים למציאת משמעות אישית 

לכל איש ואישה. מהו אושר ומהן הדרכים להשגתו?          
סרט לצפייה: ״עושות סדר״

איך לצמוח מחדש מתוך משבר
ציר החיים כולל בתוכו עליות ומורדות. חלקים רבים 

באישיותנו נבנים על בסיס המשבר. מדוע רק אז? 
מה תפקידם של האחרים בחיינו בעת מצוקה? 

מהי, בעצם, בנייה מחודשת של האני?
סרט לצפייה: ״בחזרה מטואיצ'י״

מהי משמעות החיים?
תיאוריות פסיכולוגיות רבות עוסקות בחיפוש אחר 

משמעות, ובדרך שבה אנו מגשימים את הייעוד שלנו 
בהתאם לכישורים שאיתם נולדנו ושאותם רכשנו. 

במפגש זה נכיר את גישותיהם של רוג'רס מאסלו, מרטין 
היידגר וויקטור פרנקל, לגבי נושא משמעות הקיום.      

סרט לצפייה: ״צ'מפיונס״

להתמודד עם רגשות שליליים )מפגש 1(
מהם, בעצם, רגשות שליליים? מהו תפקידם? מתי הם 
מפעילים אותנו? מתי הם משרתים אותנו? מהו הקשר 

בין טיפוסי אישיות לדפוס רגשות שלילי? על כעס, 
תוקפנות, קנאה ולחץ, והדרכים להתמודדות איתם.

סרט לצפייה: ״הסודות של ג'ואן״

להתמודד עם רגשות שליליים )מפגש 2(
על חרדה ודיכאון: מהן חרדת נטישה וחרדת ביצוע? 

מה ההבדל בין דיכאון עונתי ודיכאון נשי לעומת גברי? 
מהם המחקרים החדשים בתחום ודרכי הטיפול 

המומלצות?
סרט לצפייה: ״המין החזק״

איך אחרים משפיעים על סיפור חיינו
לכל אדם יש סיפור שבונה את חייו. כל אדם מרכיב 

בעצמו את העלילה ויכול לשנות אותה בהתאם 
לאירועים ולפרשנותו. מהן החוויות שמעצימות אותנו? 

מהן החוויות שקשה לנו איתן? מה התפקיד של אחרים 
בסיפור חיינו והאם לא אנו הממנים אותם לתפקידים 
אלה? מהו ״ראי הזולת״? מהן התכונות שרכשתי דרך 

האנשים שליוו אותי? ומהם רגשי עליונות ורגשי נחיתות?
סרט לצפייה: ״בידיים טובות״

״אני בסדר, אתה בסדר״
הרצאה מיוחדת, המוקדשת להצגת המודל המפורסם של 

ד״ר תומאס הריס לשיפוטיות, ביקורת עצמית ושחרור 
מדפוסים כובלים.                    

סרט לצפייה: ״בשורות טובות״

כוחו של הדימוי העצמי
בהרצאה זו נערוך היכרות מקיפה עם הדימוי העצמי 

שלנו, נקודות העוצמה ונקודות החולשה, קבלת העצמי, 
ולבסוף - האדם השלם שאינו מושלם!             

סרט לצפייה: ״מועדון הספר הטוב״

קורס פסיכולוגיה מרוכז ומעשי, המציע למשתתפים כלים יעילים להתמודדות עם מצבים המוכרים 
לכולנו: זהות ומיניות, תקשורת בינאישית, התמודדות עם משברים, תוך מתן כלים יישומיים 

להתנהלות במעגלי החיים השונים.
בחלקו השני של כל מפגש נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, העוסק בנושא ההרצאה.

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

הדרך אל המודעות האישית - 
בראי הקולנוע

מרצה: ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, בעלת M.A. בחינוך.

מועדי המפגשים:
 ,8.12.21 ,24.11.21 ,17.11.21 ,3.11.21

2.2.22 ,19.1.22 ,5.1.22 ,22.12.21
)מספר קורס: 90517(

מדעי
החברה

 מרצה:27 | פסיכולוגיה
ענת זפרני

סדרה חדשה!



זמן אשכול גלילות

מדעי
החברה

28 | פסיכולוגיה

נושאי ההרצאות: 
קיצור תולדות פרויד ומשנתו 

נתוודע לאופן שבו חולל פרויד מהפיכה מחשבתית 
בתפישת האדם. נלמד כיצד הפך מהילד המועדף על 

הוריו לאחד ההוגים החשובים בתחום חקר הלא מודע.
סרט לצפייה: ״עד כלות הנשמה״ 

נרקיסיזם: משלגיה לעידן ה״מגיע לי״ 
כיצד שימשה המיתולוגיה כמקור השראה להסברים 
תיאורטיים של פרויד וקוהוט על האנשים המרוכזים 

בעצמם? נעקוב אחרי נתונים מטרידים של עלייה 
באגוצנטריות וירידה באמפתיה. כיצד ניתן למזער נזקים 

בדורות הבאים? 
סרט לצפייה: ״הרשת החברתית״ 

פסיכופתיה: מבט לרוע האנושי
מפגש עם אנשים כריזמטיים שמתבררים כמוכרי אשליות 

וחסרי מצפון. כיצד פועלים אנשים שמקדשים את כל 
האמצעים למטרות פסולות ללא רגשות אשמה 

או חרטה? האם טיפול נפשי ושיקום רלבנטיים עבורם? 
סרט לצפייה: ״חייבים לדבר על קווין״ 

הספקטרום הפרנואידי: נפלאות התבונה 
איך להבחין בין ערנות ברוכה לדריכות מסוכנת? מדוע 

לחשדנים יש צורך תמידי מילדותם ״לעמוד על המשמר״? 
האם אפשר להתמודד עם סכיזופרניה פרנואידית 

באמצעות טיפול שיחתי ותרופתי?
סרט לצפייה: ״הוכחה״ 

הגבוליים: הבלתי יציבים 
מדוע מתקשים ה״גבוליים״ להתמיד בחיי האהבה ובחיי 
העבודה? מה הקשר בין מרקם היחסים בין האם לפעוט 

בן שלוש להתהוות ההפרעה בבגרות? כיצד שיטות
הטיפול הפסיכולוגיות מנסות לבנות מורכבות ולייצר יציבות?

סרט לצפייה: ״נערה בהפרעה״ 

הדיכאון: המגיפה של המאה 
תופעת הדיכאון נגרמת על ידי גורמים נפשיים, חברתיים,

ביולוגיים ונסיבתיים. נספר על מצבי דיכאון הנעים ממצבים 
קלים למצבים קשים. נדון בזיקה שבין דיכאון להערכה 
עצמית נמוכה ובעקרונות של טיפולים נפשיים וכימיים. 

סרט לצפייה: ״אדמה משוגעת״ 

תופעה ושמה: הכפייתיים 
נתאר הפרעה המאפיינת את האנשים בעלי נטיות 

לפרפקציוניזם, קמצנות, ואובססיות. מהי הזיקה בין 
חרדות לטקסים ולמחשבות טורדניות? נספר על טיפולים 
נפשיים בתחום ההתנהגותי והפסיכודינמי והזיקה של כל 

אלה להרגלי ניקיון בילדות?
סרט לצפייה: ״הכי טוב שיש״ 

ההפרעה בעין המתבונן: סיכום קליני וסיפור אישי 
נסקור את המהפכה האנטי פסיכיאטרית של הוגי דעות 

פסיכיאטרים, סוציולוגים, פילוסופים וסופרים, שהתנגדו 
לתיוג הפסיכיאטרי של אנשים שסובלים ממשברים. 

נספר כיצד המרצה נאבקה מקרוב בסכנת אבחון היתר 
של האבחון הפסיכיאטרי וכיצד היוו כל אלו מקור 

השראה בעבודתה המקצועית. 
סרט לצפייה: ״שאלה של שפיות״

בסדרת הרצאות מרתקת ומאלפת נתוודע לשיגעון, שפיות ומה שביניהם. נערוך היכרות מעמיקה 
עם השערות פסיכולוגיות בנוגע להתהוות הפרעות רגשיות שכיחות ולדרכי האבחון והטיפול בהן.

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

פסיכופתולוגיה בגי׳נס: 
מבט בגובה העיניים לבעיות 
בנפש האדם - בראי הקולנוע

מרצה: ד״ר דפנה כצנלסון בנק פסיכולוגית קלינית בכירה. מרצה בקריה האקדמית אונו. 

מרצה:
ד״ר דפנה 
כצנלסון 

בנק

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,21.12.21 ,7.12.21 ,16.11.21 ,2.11.21

8.2.22 ,1.2.22 ,18.1.22 ,4.1.22
)מספר קורס: 90518(
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29 | תרבויות עולם תרבות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות 
ברחבי העולם. מהאולימפוס היווני אל משברים בעולם הערבי, מעבר ועתיד במצריים אל שורשי 
התרבות הקובנית, מהטבע והתרבות בקמבודיה אל המהפכה הגדולה בסין, מהסכסוכים בקפריסין 

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

נושאי ההרצאות:
קובה: מסע לשורשי התרבות הקובנית

סיפורה של קובה מזווית פחות מוכרת. איך הצליחו 
העבדים האפריקאים שהגיעו לאי הקריבי לשמר משהו

מתרבותם? מהם היחסים המורכבים בין קובה לבין ארה״ב?
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון | סרט לצפייה: ״יולי״

קמבודיה: טבע ותרבות, עבר והווה
מסע לאורך מדינת קמבודיה היפה והלא מתויירת. מפגש 

מרתק עם הנופים היפים, אנשיה המקסימים, מקדשיה 
המרהיבים וגם עם צדדיה האפלים בעבר ובהווה. 

מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״לולה הקדושה״

מצרים: מסע בזמן 
מסע באתרים עוצמתיים בני 5000 שנים שאין דומה 

להם. נתרשם מהתרבות, האומנות והארכיאולוגיה וננסה 
להבין לאן מועדות פניה של מצרים המודרנית.

מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״רצח על הנילוס״

העולם הערבי: משבר זהות
כיצד משנות הרשתות החברתיות את הנורמות 

התרבותיות והדתיות בעולם הערבי? באיזה אופן משפיע 
מאבק הנשים למען זכויותיהן? עד כמה משפיע העוני על 

מעמדו של השליט במדינות ערב?
מרצה: ד״ר מיכל יערי | סרט לצפייה: ״ראליה״

קפריסין: אי המריבה
קפריסין מוכרת כיעד תיירות, אך מאז פלישת טורקיה 
ב- 1974 נחלק האי לשתי ישויות: טורקית ומוסלמית. 
איך מתמודדת קפריסין עם החלוקה הבלתי הגיונית? 

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״להציל את הנדריקס״

רוסיה: משטר ואהבה למוזיקה
מוזיקה קלאסית ומארש צבאי היו פס הקול של ברית 

המועצות במאה ה-20. מה היה יחסו של השלטון 
לאמנים בתקופה זו, ומה הייתה זהותה של יהדות ברית 

המועצות בפרפורי המוות של אימפריית ענק זו?
מרצה: דניאל גולדנברג | סרט לצפייה: ״הקונצרט״

 סין: סופה של המהפכה התרבותית 
מהפכת התרבות הותירה צלקת כואבת בהיסטוריה של 

סין המודרנית. כיצד מתמודדים עם אסון מעשה ידי
אידיאולוגיה נוקשה, שלא הותירה אף משפחה שלמה בסין? 

מרצה: איילת אידלברג | סרט לצפייה: ״לחזור הביתה״

מי את יוון? 
יוון, ארץ ים והרים, מוסיקה נפלאה ואוכל מצוין, סובלת 

בעשור האחרון ממשבר כלכלי ומזרם פליטים מהמזרח 
התיכון. אלה ראו ביוון את שער הכניסה לאירופה 

 וזיעזעו את החיים של היוונים עצמם.
מרצה: רמי סימסולו | סרט לצפייה: ״אהבה יוונית״

תרבויות עולם סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע

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

קבוצה 2
הקורס כולל שמונה מפגשים 

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

בסינמה סיטי - 
גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,25.11.21 ,18.11.21 ,4.11.21
 ,6.1.22 ,23.12.21 ,9.12.21

3.2.22 ,20.1.22
)מספר קורס: 90529(

קבוצה 1
הקורס כולל שמונה מפגשים 

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

בסינמה סיטי - 
גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.21 ,22.11.21 ,8.11.21

 ,10.1.22 ,3.1.22 ,20.12.21
7.2.22 ,24.1.22

)מספר קורס: 90519(

סדרה חדשה!
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מרכזת תרבות
הסדרה: 
רוית נאור

30 | תרבויות עולם

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.
נושאי ההרצאות:

צידו הקר והלא מוכר של מסך הברזל
רוית נאור, שנשבתה בקיסמה של רוסיה, שהסתתרה

מהעולם המערבי, אורזת תרמיל ויוצאת לטפס על הפסגה 
הגבוהה ביותר באירופה. בהמשך היא מרחיקה לסיביר 

המזרחית וחוצה ברגל את הימה הגדולה בעולם, עם
מזחלת קטנה, במינוס 40 מעלות ועם רעידת אדמה אחת.

מסע אל אנשי ההרים של אנטוליה
מידן וישינסקי מעתיק את מגוריו לכפרים המנותקים 

של טורקיה. שם, בעודו מגלה ומסמן דרכים חדשות, 
הוא נחשף למיעוטים הרבים המאכלסים את רכסי 
ההרים בטורקיה. הכורדים במזרח, העלווים ונוודי 

היורוק בהרי הטאורוס, אנשי ההמשין ביערות הגשם 
של הרי הקצ'קר, היוונים הפונטיים של הרי טרבזון. 

קירגיסטן - ארץ ההרים השמיימים
האגדה מספרת שהנציג הקירגיזי נרדם כשאלוהים חילק 

את כל האדמות בעולם לנציגי כל העמים, וכדי לפצות 
אותו מקבלים הקירגיזים את ״חלקת אלוהים״. 

אושיק פלר יוצאת למסע בקירגיסטן, אחת המדינות 
היפות בעולם, הנמצאת על דרך המשי.

איים בלב האוקיאנוס
טניה רמניק ממשיכה לחצות את האוקיאנוסים וללקט 

חוויות. היא מגיעה לסנט הלנה, ששימש כבית הכלא 
של נפוליאון, מגלה איפה מסתתר האי כריסטמס, 

ולא פוסחת גם על האיים הקנריים, עד לפנינת הטבע 
שבאיי הגלפגוס.

מסע לליבה של היבשת השחורה
סיפור המסע האישי של ארקדי מסנגי, בן לאימא 

אוקראינית ואבא טנזני, שמעולם לא פגש. ארקדי מסנגי 
יוצא לבדו למסע אישי ברחבי היבשת השחורה, שם הוא 
פוגש את אביו ואת השורשים האפריקאים של משפחתו 

שמעולם לא הכיר.

מסע אל המצולות
נועם בן משה יוצא למסע מרתק במצולות, בעיקבות 

שוניות האלמוגים המרהיבות בעולם. הוא מגלה מדוע 
השוניות מושוות ליערות הגשם, מהי הסיבה שבעלי 

החיים בשוניות כל כך צבעוניים, וחושף מה צפוי להיות
עתידה של אחת ממדינות האיים היפות בעולם - המלדיבים.

זיכרונות מאפריקה
עידן צ׳רני יוצא למסע ג׳יפים מרתק, בעקבות שבטי 
ההימבה והבושמנים בנמיביה. הוא מגלה מה הקשר 

בין שואת היהודים לבני שבט ההררו באפריקה ומקנח 
בספארי באחת השמורות המרהיבות בעולם.

מאחורי הקלעים של עדשת המצלמה
במהלך 30 שנות צילום גיאוגרפי, ליקט נפתלי הילגר 
מאות חוויות ומפגשים עם אנשים מיוחדים ומרגשים 

ברחבי העולם. בהרצאה אישית וחושפנית, הוא משתף 
בחוויותיו, כולל סיפורים שהתרחשו מאחורי הקלעים 

מאפגניסטן ועד לפקיסטן.

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

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,8.12.21 ,24.11.21 ,17.11.21 ,3.11.21

2.2.22 ,19.1.22 ,5.1.22 ,22.12.21
)מספר קורס: 90520(

סדרה חדשה!
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מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות
ברחבי העולם. מעבר ועתיד במצריים אל הנצחיות של רומא, ממלחמת האזרחים בספרד אל תרבויות 

אבודות באמזונס, מטבע דרמטי בצ'ילה אל פולחני אור ואש, מבלט רוסי אל מהומות בפריז.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
יער הגשם: מסע אל תרבויות אבודות

אגן האמזונס מאופיין במרחבים אדירים המכוסים 
ביערות גשם סבוכים. עד היום מתקיימות במעבה היער 

קבוצות קטנות ומבודדות שחיות בנתק מוחלט מיתר 
העולם. נתחקה אחר תרבויות היער בעבר ובהווה.

מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון | סרט לצפייה: ״העיר האבודה Z״

אור ואש: הפולחנים הזוהרים בעולם
משחר ההיסטוריה עוסקים בני האדם בפולחני אור ואש. 

דרך הקרבת קורבנות, הבערת מדורות, ועד פסטיבלים 
מודרניים. מפגש עם פולחנים ״מדליקים״ ברחבי העולם. 

מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: ״רק האמיצים״

רומא - עיר הנצח
רומא, בירתה של איטליה המודרנית, משמשת תפאורה 

נפלאה לסרט העוסק במצבה של איטליה העכשווית, 
המתמודדת עם משבר כלכלי, חברתי ופוליטי.

מרצה: רמי סימסולו | סרט לצפייה: ״צ'או איטליה״

מצרים: מסע בזמן 
מה בין ערש התרבות העולמי ובין מצרים של היום? 

לאן אפשר לשאוף כשחיים בצילה של מצרים הקדומה? 
מסע באתרים ייחודיים ועוצמתיים בני 5000 שנים שאין 

דומה להם בעולם כולו.
מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״רצח על הנילוס״

 
צרפת: פריז בוערת

בשנים האחרונות הפרות סדר הופכות לחלק מחיי 
היום יום בפרברים מסביב למרכזים העירוניים של 

צרפת, שם הייאוש והזעם של אוכלוסיות ממוצא זר 
מתפרצים ומאיימים על המרקם החברתי.

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״עלובי החיים״

רוסיה: קפיצת פירואט נועזת מערבה
עולם הבלט מכיר את הקלישאה הבאה: ״הבלט נולד 

באיטליה, גדל בצרפת והמריא לשחקים ברוסיה״. 
ננתח את מקומה של אומנות זו באידאולוגיה האדומה 

ונבחן את המחירים ששילמו אלה שרק רצו לזרוח 
באור כשרונם. 

מרצה: דניאל גולדנברג | סרט לצפייה: ״העורב הלבן״

ספרד במלחמת האזרחים 1936-1939: 
טראומה ופוסט טראומה

מלחמת האזרחים בספרד, היתה הקדימון למלחמת 
העולם השנייה העתידה לבוא. נעמוד על ההשלכות 

הפוליטיות, החברתיות והנפשיות של העימות האלים 
בין שתי האידאולוגיות: הקומוניסטית והפאשיסטית.

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס | סרט לצפייה: ״בעיר ללא גבולות״ 

צ'ילה: סוף העולם...ימינה
תרבויות נסתרות, טבע דרמטי וצילומים מרהיבים 

ממסע לאורכה של המדינה הארוכה בתבל. וגם - מפגש 
עם הקהילה היהודית המבודדת בעולם.

מרצה: נפתלי הילגר | סרט לצפייה: ״מצ'וקה״

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

סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,8.12.21 ,24.11.21 ,17.11.21 ,3.11.21

2.2.22 ,19.1.22 ,5.1.22 ,22.12.21
)מספר קורס: 90521(
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מרצה: 

ד״ר עודד 
ציון

מי מאתנו לא רוצה להבין את המתחולל באזורנו, ולהכיר יותר את דת האסלאם? הקורס שלפנינו 
מתמקד בניתוח תהליכים ורעיונות מרכזיים בדת האסלאם, החל מראשיתה ועד ימינו. 

נדון בהתפתחות ההיסטורית והפוליטית של האסלאם החל מימי הביניים, ננתח את עיקרי 
האמונה, ההלכה, הפילוגים, והיחס לדתות אחרות. כמו כן נדון בהרחבה בתפיסות העולם של 

האסלאם הקנאי העכשווי.
נושאי ההרצאות: 

מוחמד - נביא האסלאם 
נדון בקורות חייו, בראשית נבואתו ובמקורות השונים 

שהשפיעו על תורתו של מוחמד. כן נתעמק ביחסו 
ליהדות וגם ליהודים שחיו בסביבתו.

מפגש עם הח'ליפים הראשונים ותקומתה של 
אימפריית האסלאם

על פועלם של ארבעת ממלאי המקום אחרי הנביא 
במדינת האסלאם החדשה? כיצד כבשו המוסלמים 

בסערה את מרחבי המזרח התיכון?

הקוראן ומצוות היסוד של האסלאם
כיצד בנוי ספר הספרים של האסלאם ומהם הרעיונות 
המרכזיים בו? כמו-כן ננתח את חמשת עמודי היסוד 

בהלכה של האסלאם.

יסודות האמונה של השיעה
נדון בפילוג הגדול בו התפצלו השיעים מהסונים וננתח 

את עקרונות המחשבה והמעשה של הזרם השיעי?

מעמדה של ירושלים באסלאם
מה היה מעמד ארץ ישראל באסלאם? ומה היא האגדה 

שהפכה את ירושלים לקדושה במסורת האסלאם?

המהפכה השיעית של ח'ומייני
על איזה רקע התחוללה המהפכה באיראן? ומה הם 

יסודות האידיאולוגיה של ח'ומייני והשפעתם על האיזור?

האסלאם הסוני הקנאי
כיצד התעצבו עקרונות המחשבה של קנאי בעידן 

המודרני ונדון ברעיון ״מלחמת הציביליזציות״: האחים 
המוסלמים והחמאס מול המערב וישראל.

עולם אחר: האסלאם בספרד בימי הביניים
כיצד קמה ממלכת האסלאם באנדלוסיה? ואיך התפתחה 

בה אווירה של סובלנות, ושיאים של יצירה, תרבות 
וארכיטקטורה.  

האסלאם: מניין ולאן?
מרצה: ד״ר עודד ציון - היסטוריון, חוקר דתות ותולדות הרעיונות.

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,26.12.21 ,12.12.21 ,28.11.21 ,14.11.21

13.2.22 ,30.1.22 ,16.1.22 ,2.1.22
)מספר קורס: 90522(

32 | דתות מדינה
וחברה

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום
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נושאי ההרצאות:
הכובש שזכה לכינוי ״אש משמיים״

אלכסנדר מוקדון )323-356 לפה״ס(: המצביא, האדם 
והאגדה. הוא הגדול ביותר מבין כובשי העולם הקדום. 

במלחמותיו עבר מרחקים ומכשולים אדירים אל תהילתו 
 שנשארה לעד.

 
הקיסר שכבש חצי עולם

יוליוס קיסר )44-100 לפה״ס(: ״יותר טוב ראשון בכפר 
מאשר שני ברומא״. איך צעיר שאפתן ורודף בצע הוביל 
את צבא רומא לכיבוש המערב והמזרח, הוכרז כשליט 

הבלתי מעורער, עד שנרצח על ידי מתנגדיו. 

המצביא שמאחורי ״אירופה הגדולה״
קרל הגדול )814-747(: אבי אירופה המודרנית. 

מגדולי שליטי אירופה בימי הביניים. הראשון שאיחד 
את שתי גדות הריין. בעקבות כיבושיו הוא שלט על 
ממלכה שהשתרעה על רוב מערב אירופה וביסס את 

המושג של ״אירופיות״. 

הכורדי שכבש את ירושלים
צלאח א-דין )1193-1137(: כובש ירושלים, ״בין הנשמות 

הפאגאניות הישרות שבעולם הבא״. )ַדְנֶטה(. הכורדי 
שייסד את השושלת האיובית במצרים וסוריה. ידוע הן 

בעולם המוסלמי והן בנוצרי על מנהיגותו והצלחותיו 
הצבאיות, שרוככו באבירותו ובטבעו הרחמני בזמן 

מסעות הצלב.

הכובש האכזר ביותר בהיסטוריה
ג'ינג'יס חאן )1227-1162(: ״אבי האומה״ המונגולית 

ומייסדה של האימפריה המונגולית, שהייתה האימפריה 
ששלטה בשטח בעל הרצף היבשתי הגדול מאז ומעולם. 
נחשב לאחד מגדולי הכובשים והמצביאים בכל הדורות. 

המצביא עם הכובע המצחיק
נפוליאון בונפרטה )1821-1769(: ״כדי להחזיר ליהודים 

את ירושלים שלהם״, ענה המצביא הגדול כשנשאל 
מה חיפש בארץ ישראל ב-1799. סיפורו של קצין צעיר 

ומוכשר שהדהים את אירופה בניצחונותיו הרצופים. 
איך עלייתו הצבאית המטאורית תורגמה לעוצמה פוליטית. 

הגנרל הרוסי שניצח את גרמניה
גאורגי ז'וקוב )1974-1896(. כובש ברלין. הגנרל הסובייטי 
המהולל, ששרד את מסע הטיהורים של סטאלין והבטיח
את הניצחון בחזית המזרחית של מלחמת העולם השנייה.

המפקד העליון שהיה לנשיא ארה״ב
ַדווייט ַאייֶזנַהאּוֶאר )1969-1890(: ״אייק האגדי״, 

שהיה גנרל במהלך מלחמת העולם השנייה והמפקד 
העליון של כוחות בעלות הברית באירופה והביא לניצחון, 

נבחר לנשיאה ה-34 של ארצות הברית.

מלחמה היא פוליטיקה באמצעים אלימים. המצביאים, האסטרטגים והטקטיקנים, הם שקבעו 
לעתים קרובות את דרכה של ההיסטוריה. בסדרת הרצאות מרתקת, נחשוף את דמותם 

הכריזמטית והמרשימה, את חייהם התוססים, את הניצחונות והתבוסות ואת מורשתם של גדולי 
המצביאים בהיסטוריה.

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.21 ,29.11.21 ,15.11.21 ,1.11.21

31.1.22 ,17.1.22 ,10.1.22 ,27.12.21
)מספר קורס: 90523(

המצביאים הגדולים ביותר בהיסטוריה
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס, היסטוריון.

מרצה: 
ד״ר גוסטב 

מייסלס
מדעי
הרוח
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מרצה: 
יוסי נינוה

את היווצרות התרבות הישראלית לא ניתן להבין ללא הכרת התרבויות הקדומות שסבבו אותנו. 
תרבויות מסופוטמיה, מצרים, החיתית, הפרסית, ויוון העתיקה, קדמו לתרבות הישראלית מאות 
שנים: אמונות, המשפט, הפילוסופיה, החגים, הספרות, המיתוסים - תרבויות שהן ערש התרבות 

המערבית. האם הן השפיעו על תרבותנו, או שהן הושפעו מאתנו, או שכולנו הושפענו מתרבות 
אחרת שנעלמה? 

נושאי ההרצאות:
השּוֵמרים ותרבותם - ראשית התרבות המערבית

נלמד על תולדות העמים שבין הפרת לחידקל ותרבותם. 
מי היו השומרים, כיצד נבנו הערים הראשונות, הומצא 

הגלגל, כתב היתדות, החוק והמשפט, החינוך, לוח השנה, 
חקלאות תעלות המים ועוד?

תולדות האימפריות הגדולות
ערי המלוכה הראשונות: אור, מארי, כיש, ארך, אשנונה. 

על אכד - האימפריה הראשונה בהיסטוריה. על האימפריה 
הבבלית הראשונה תחת שלטון חמורבי, האימפריה 

האשורית הגדולה, והאימפריה הבבלית השנייה תחת 
שלטון נבוכדנאצאר. 

המיתוסים המסופוטמיים והשפעתם על ספר ״בראשית״
סיפורי ״בריאות העולם״ אצל העמים המסופוטמיים 

מול סיפורי הבריאה בספר ״בראשית״. 
סיפורי ״מגדל בבל״, ו״המבול״ השונים, נכיר את ״אנומה 

אליש״, ״עלילות גלגמש״, ״אתרחסיס״, ו״אתנפשתם״.

ראשוניות החוקים המסופוטמיים
חוקים שנכתבו מאות שנים לפני חוקי התורה: חוקי אור-נמו, 

ליפית אשתר, חוקי שומר, אשנונה, וחוקי חמורבי. 
כיצד השפיעו על חוקי התורה בדיני נפשות, נזיקין, 

דינים חברתיים ועוד. מה השוני בין חוקיהם לחוקינו?

תרבות מצרים והשפעתה על התרבות הישראלית
סיפורי הבריאה של מצרים הקדומה, ספרות החוכמה 

המצרית והשפעתה על ספרות החוכמה בתנ״ך. מי היה 
אח׳נתון? כיצד הפך למונותאיסט )מונולטריסט( הראשון 
בתולדות האנושות? כיצד השפיעה אמונתו על האמונה 

היהודית? כיצד נוצרה האמונה באל אחד ״יהוה״?

האימפריה החיתית, והאימפריה הפרסית. מה להן ולנו?
בין המאות 12-20 לפנה״ס התקיימה האימפריה החיתית. 

מי היו החיתים? מה הייתה תרבותם? ומה תרמו 
לתרבותנו? בין המאות 4-6 לפנה״ס שלטה במזרח 

האימפריה הפרסית. במה הושפענו מן התרבות הגדולה 
הזו? במה הייתה דומה אמונתה הזרתוסטרית לאמונתנו, 

ובמה שונה לגבי תפישתנו את האל?

במה הושפענו מתרבות יוון הקדומה?
מי היו גויי הים? מה היו סיפורי הבריאה, וסיפורי המבול 

בספרות היוונית הקדומה? מי היו גאיה, ארוס, כאוס, 
הטיטנים, דיאוקליון? פרומתיאוס?? וכיצד השפיעו

הפילוסופים היוונים על חוכמת קוהלת?? מי היה אפיקורס?

האימפריות האשורית הבבלית והפרסית בתולדות 
עם ישראל

הכיבושים האשוריים, הבבליים, והפרסים את מלכויות 
ישראל ויהודה. המרידות, ההגליות, והחורבן. מי היו

שלמנאסר, תגלת פלאסר, סרגון, ואשורבניפל מלכי אשור? 
מה מקומו של נבוכדנאצאר בתולדותינו? ולמי ניתנה 

הצהרת כורש?

תרבויות העולם הקדום והשפעתן 
על תרבות התנ״ך

מרצה: יוסי נינוה, מרצה בכיר לתנ״ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת״א.

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,22.12.21 ,8.12.21 ,17.11.21 ,3.11.21

16.2.22 ,2.2.22 ,19.1.22 ,5.1.22
)מספר קורס: 90524(

סדרה חדשה!
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מדע

מאז גילוי הצופן הגנטי והבנת התורשה לפני כ-60 שנה ועד לפיצוח הגנום האנושי בשנים 
האחרונות, התפתחה הגנטיקה המולקולרית בקצב מסחרר והפכה ממדע בסיסי לכלי מרכזי 

ברפואה. כיום משמשת הגנטיקה המודרנית כאמצעי אבחון, מעקב וריפוי במחלות רבות, 
תורשתיות ונרכשות. מהו אותו צופן גנטי מופלא? מהי ״רפואה מותאמת אישית״ שמבוססת על 

הגנום האישי שלנו? ומהי השפעת המהפכה הגנטית בעולם הרפואה על האדם והחברה? 
הקורס אינו מצריך ידע מוקדם בנושא.

נושאי ההרצאות: 
                    DNA -שימושים אפשריים ב

בעשור האחרון חלה התפתחות טכנולוגית, המאפשרת 
לנו לדעת יותר על DNA ולנצל ידע זה על מנת לשפר 

את אורח החיים שלנו, את הצמחים שאנו אוכלים ואת 
תפוקת בעלי החיים שמהם אנחנו ניזונים. מחלות מובנות
יותר ותרופות חדשות מסייעות לרפא מחלות קשות וסופניות. 

האם מוטציות יכולות לעזור לנו? )שני מפגשים(
החומר התורשתי שלנו )DNA( מורכב מרצף של חומצות 
גרעין )אותיות(. לכולנו 3 מיליארד אותיות שכאלה, אבל 

אנחנו לא זהים ברצף. חלק מהשינויים ברצף, יובילו 
במצבים מסוימים למחלה ובמצבים אחרים לעמידות 
כנגד מחלות. שינויים אלה הם תורשתיים. נכיר חלק 
מהשינויים והיתרון האבולוציוני שהם הקנו לנו. וגם 
נבחן כיצד ההיסטוריה השאירה חותם ב-DNA שלנו.

 
האם הגנים שלנו משפיעים על מחלות הפוגעות במוח?

יש מחלות ידועות יותר ופחות, אשר פוגעות בפעילות
המוח. כיצד המחלה פוגעת במוח ומה הבסיס הגנטי שלה?

ביואינפורמטיקה: מאגרי מידע ביולוגיים
תחום חדש בגנטיקה היא הביואינפורמטיקה. מהו מאגר 
מידע ואיזה סוגים של מאגרי מידע קיימים? האם מאגרי 

מידע משרתים אותנו בפענוח של מצבים מורכבים? 
כיצד מנהלים כמות עצומה של מידע? מה היתרונות 

והחסרונות של ניהול מידע רב? וכיצד התקדמה הגנטיקה 
מאז שנכנסה הביואינפורמטיקה לתהליך הפענוח? 

תיבת פנדורה: אאוגנטיקה
מפגש מרתק עם הצד האפל של הגנטיקה. איך נעשה 

שימוש לרעה בגנטיקה וניסיונות ל״טוהר״ הגזע? 
מה קורה בעולם וכיצד נדאג שההיסטוריה לא תחזור 

על עצמה? 

מחשבות והקשר שלהן לזקנה
האם יש השפעה לחשיבה פסימית/אופטימית על 

מהירות ההזדקנות שלנו? האם מדיטציה משפיעה על 
המוח שלנו? האם זקנה קשורה לחומר התורשתי?

האם ניתן בעזרת מחשבה להאט את קצב הזקנה? 
האם קיים ״מעיין הנעורים״? ומי רוצה לחיות לנצח?

סודותיה של האפיגנטיקה
מה פירושו של המושג אפיגנטיקה וכיצד התחום משפיע 

עלינו בחיי היומיום? האם הוא משפיע על חולי? האם 
הוא מחפה על פגמים בחומר התורשתי? מפגש מרתק עם 

הצעד הבא אחרי הגנטיקה.

נפלאות הצופן הגנטי
העתיד כבר כאן!

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

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,28.12.21 ,14.12.21 ,23.11.21 ,9.11.21

.15.2.22 ,8.2.22 ,25.1.22 ,11.1.22
)מספר קורס: 90525(

 מרצה:סדרה חדשה!35 | גנטיקה
ד״ר רעות 

מטר
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 הסדרה:
ד״ר רביד 

דורון

36 | חקר המוח

מסע מרתק אל המוח האנושי. מה קורה למוח בחלל? לשם מה אנחנו ישנים? למה מסכים 
ואפליקציות ממכרות? האם קיימת מציאות או שזו המצאה של מוחנו? מה הבסיס של רוע 

ואמפתיה? איך מטפלים בשבץ מוחי? היכרות עם סודותיו של המוח האנושי.
נושאי ההרצאות:

להתמודד עם התמכרות
מדוע הסמים וההרגלים הממכרים כל כך נחשקים? 

וכיצד ההתמכרות משפיעה על המוח הצעיר מול 
המוח הבוגר?

מרצה: ד״ר אילנה רוט דרעי, המחלקה לחינוך 
ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה.

מוח ללא גבולות 
אשליות אופטיות, הליכה על גחלים ומצבי רוח... כולם 
תוצאה של תהליכים שמתרחשים במוח. איך פועלים 

תאי עצב? איך משפיעים סמים ותרופות על המוח? ואיך 
זורם המידע מכל החושים אל מוחנו ובחזרה לגוף שלנו?

מרצה: ד״ר טל סיינס, בוגר מכון ויצמן למדע, המחלקה 
לגנטיקה מולקולרית. 

מדעי המוח בחדר הטיפולים
מה קורה למוח כשאנו מחליטים לצאת למסע פנימי 
לתוך עצמנו? האם הוא משתנה? כיצד המוח מאפשר 

לנו לשנות דפוסי מחשבה והתנהגות? ואיך אנו מסוגלים 
להתמודד עם אתגרים, פחדים ומשברים?

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

האם נזדקק לפסיכיאטר על המאדים?
טיסה לחלל עלולה לגרום לשינויים בתפקוד המוח. 

מהם הגורמים האפשריים לשינויים תפקודיים בחלל? 
ממה חוששים פסיכיאטרים לפני טיסות היסטוריות 

של אסטרונאוטים? 
מרצה: פרופ׳ שרה איל, ביה״ס לרפואה, האוניברסיטה 

העברית. 

 הבסיס המוחי של הכאב
בני אדם יכולים לבצע מעשים מופלאים של נדיבות, 

חמלה ואף הקרבה עצמית. בד בבד, הם מסוגלים לבצע 
מעשי אכזריות איומים. נסביר איך הסתירה הפנימית 

הזו אפשרית, באמצעות סקירת מערכות המוח החברתי. 
מרצה: ד״ר נועה אלבלדה, המרכז הבינתחומי הרצליה.

טיפול צמחי לחרדה ודיכאון
ארגון הבריאות העולמי חוזה שמחלות חרדה תהיינה 

שכיחות בעולם המערבי. מהי חרדה ומה עומד בבסיסה? 
האם לכל אחד פוטנציאל ללקות בה? כיצד ניתן 

להתמודד מול הפרעה זו? ומה הטיפול הקיים לה?
מרצה: ד״ר רביד דורון, ראש המעבדה הפסיכוביולוגית

של האוניברסיטה הפתוחה במרכז הרפואי הדסה עין כרם. 

שבץ מוחי: אבחון ושיקום
שבץ מוחי הוא אחד מגורמי הפגיעה המוחית הנפוצים 

ביותר. כיצד בנויה מערכת אספקת הדם למוח ומה יכול 
להשתבש בה? מהם הסוגים של שבץ מוחי ומהם גורמי 

הסיכון להם? איך בודקים נזק שנגרם בעקבות שבץ?
מרצה: עמית אברון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, 

האוניברסיטה הפתוחה. 

למה אנחנו ישנים?
כולנו מכירים את הדחף ללכת לישון כאשר אנחנו 

עייפים. אבל מהו התפקיד הביולוגי של השינה? נדבר על 
שנת חלומות ושלבי שינה אחרים, על הפרעות שינה ועל 

השתנות איכות השינה עם הגיל.
מרצה: ד״ר אורי פלביץ, המחלקה למדעי החיים, 

האוניברסיטה הפתוחה.

נפלאות המוח האנושי
מרכז הסדרה: ד״ר רביד דורון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה.

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,15.12.21 ,8.12.21 ,24.11.21 ,10.11.21

9.2.22 ,26.1.22 ,12.1.22 ,29.12.21
)מספר קורס: 90526(

סדרה חדשה!
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מרצה:37 | רפואה ותזונהמדע
ד״ר גיל 
יוסף שחר

סודות הרפואה התזונתית - 
 כלים לריפוי טבעי 

הרצאות שמשנות חיים
מרצה: ד״ר גיל יוסף שחר )M.D( בוגר הטכניון וראש המרכז לרפואת הרמב״ם - מרכז לקידום 

בריאות טבעית מבוססת מדע. 
כל מה שחשוב לנו לדעת על תזונה, בריאות, ובעיות רפואיות הנפוצות ביותר בחברה המערבית. 

ההרצאות מעמיקות, מבוססות מדע, משלבות חכמה עתיקה עם ממצאי המדע העדכניים ביותר. 
נושאי ההרצאות:

כיצד להאריך את חיינו באמצעות תזונה מודעת 
ומדוייקת?

בריאות מערכת העיכול היא אחת המפתחות לחיים 
ארוכים ובריאים. כיצד ניתן להגדיל את ספיגת 
 המינרלים והוויטמינים מהמזון שאנחנו אוכלים?

מהם חמשת הכללים החשובים ביותר לתזונה בריאה על 
פי הרמב״ם? מה גילה המדע בהקשר הזה? כיצד לאזן 
את משקל הגוף ולהקטין את הסיכון לעשרות מחלות?

״לא על הלחם לבדו יחיה האדם״ - הכרות מעמיקה 
עם המזון הפופולארי ביותר בעולם

הלחם והגלוטן נמצאים במחלוקת גדולה. יש המצדדים 
 במזון זה ויש הרואים בו רעל של ממש.

בהרצאה זו נלמד לעומק על סוגיית הגלוטן והרגישות 
לגלוטן, הנחיות הרמב״ם ללחם בריא באמת לאור 

ממצאי המדע המודרני, לחם מחמצת לעומת שמרים, 
לחם קלוי )מוזהב בטוסטר( - מה בדיוק קורה לו והאם 

זה בריא או מסוכן? הלחם לא יראה לכם אותו דבר 
אחרי ההרצאה הזו.

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

למה באמת הכולסטרול שוקע בעורקים? איך מנקים את 
העורקים מהכולסטרול שכבר שקע? מה בדיקות הדם 

לא מגלות לנו וכיצד לפענח אותן? מהו ״הכולסטרול 
הרע מאוד״ ומדוע אף רופא לא מדבר אתכם עליו? 

כיצד פועלות התרופות להורדת כולסטרול ומה המחיר 
שמשלמים על כך? האם יש להם אלטרנטיבה? האם 
כולסטרול תקין אומר שאני לא בסיכון למחלת לב? 

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

מזון טבעי לאדם? מה ההבדל בין גבינות רכות לגבינות 
קשות ומי מהן עדיפה? האם מוצרי חלב תורמים לבניית 
עצמות? מדוע כל אישה שניה סובלת מאוסטיאופורוזיס? 
למה באמת זה קורה? אם הסיבה לאוסטיאופורוזיס היא 
חוסר בסידן והאם חלב הוא הפתרון? איך באמת מונעים 

את הידלדלות העצמות? ההרצאה מנפצת מיתוסים 
ומקנה כלים רבים למניעה ולריפוי של אחת המחלות 

השכיחות ביותר באוכלוסיה.

הקורס כולל ארבעה מפגשים בימי רביעי 
בין השעות 19:30-21:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
9.2.22 ,12.1.22 ,15.12.21 ,10.11.21

)מספר קורס: 90527(

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום
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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.

ארגנטינה - בקצה הדרומי
ד״ר אופיר יעקבסון, חוקר תרבויות, דתות ומיתוסים, מרצה ומדריך טיולים, ייקח אותנו למסע מסופר ומצולם 

במרחביה האינסופיים של ארגנטינה, בין חופי הים לבין פסגות נישאות, בין מדבריות לשדות קרח, וכמובן שנגיע גם 
לבירה הנוצצת - בואנוס איירס. במהלך המסע נכיר את ההיסטוריה והתרבות הארגנטינאית ואת התקופה האפלה 

בתולדותיה, המוכרת כתקופת ״המלחמה המלוכלכת״.
את המסע תלווה להקת ״ארגנטיפוס״ בשירים אהובים ממיטב סגנונות המוסיקה של ארגנטינה ולהיטי מרסדס 

סוסה, אריאל רמירז ועוד. 

להקת ״ארגנטיפוס״:
קלאודיו כהן טריקה - שירה, כלי הקשה וחלילים. 

מרסלו זובר - חלילים וקולות. 
אריאל מש - גיטרה וקולות.
אוריאל סייד - גיטרה בס. 

הערב יפתח בארוחה עם מבחר מאכלים 
מהמטבח הארגנטינאי.

אור-לי אלדובי, חוקרת תרבות, אוכל, יין ואמנות ומדריכת טיולים באיטליה, תיקח אותנו למדינה רבת הפנים: 
אימפריה רומית, אפיפיורות עשירה ואין ספור דימויים. מהדרום החם בו נולדו הפיצה, הפסטה, המיתוס של המאהב 

הלטיני והמאפיה, ועד הצפון האירופאי של מעצבי העל, המותגים ומכוניות היוקרה.
ילווה את המסע ״אנסמבל ״מונדו״ בשירים איטלקיים ונפוליטניים פופולאריים ואהובים. 

אנסמבל ״מונדו״:
עדן הולן - שירה.

יוסי הרמן - ניהול מוסיקלי, אקורדיון. 
אריק פולקובסקי - גיטרה, גיטרה בס.

רזיאל צור - מנדולינה. 
יואב פינקלמן - כלי הקשה. 

הערב יפתח בארוחה עם מבחר מאכלים 
מהמטבח האיטלקי.

38 | מופעים

איטליה - בין דרום לצפון, בין דימוי למציאות

האירוע יתקיים ביום שלישי 
ה- 23.11.21 בשעה 20:00

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.  
)מספר אירוע: 90530(

האירוע יתקיים ביום שלישי 
ה- 11.1.22 בשעה 20:00

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.  
)מספר אירוע: 90531(
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שישי ישראלי

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 26.11.21
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.
)מספר קורס: 90533(

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

ולמנה העיקרית - מפגש נוסטלגי, מרגש, מרתק ומלא הומור, המביא אלינו את סיפורו של           
ענק הבידור הישראלי יוסי בנאי, חתן פרס ישראל, שחקן קולנוע ותיאטרון, זמר ופזמונאי,          

מגדולי אמני ישראל.

יוסי בנאי - ״אני סימון ומואיז הקטן״                                       
אלון גור אריה, מרצה בכיר, חוקר הומור וקומדיה, תסריטאי ובמאי, 

במפגש סוחף שיוקדש לאיש שהפך לאגדת תרבות. 
יוסי בנאי, שנולד בשכונת מחנה יהודה בירושלים, נחשב לאחד מעמודי התווך של עולם 

הבידור הישראלי. למרות שהיה מראשוני להקת הנח״ל ולמד תיאטרון, בתום לימודיו נאמר לו 
שאין לו מה לחפש על הבמה כשחקן. לימים יוענק לו פרס ישראל לתיאטרון. 

את מה שספג בשכונת ילדותו, תדקלם אחר כך כל המדינה ב״אני סימון ומואיז הקטן״, 
״סיפורי סורמלו״ ומערכוני ״הגשש החיוור״. דרך השנסונים, תכניות היחיד והמופעים המשותפים 

עם רבקה מיכאלי, דרך ביטויים כמו ״רבע עוף או בורקס״ ו״אותי זה מצחיק!״, ניזכר במי 
שיצירותיו הפכו לנכסי צאן ברזל של התרבות הישראלית ונעשה פעם אחת ולתמיד סדר במי 

שקרויה ״משפחת האצולה של עולם הבידור הישראלי״.

״הקהל לא מפסיק לצחוק ולהתרגש והקטעים המוקרנים 
מביאים אותו לשיא של בידור והנאה״

 מרצה:
אלון גור 

אריה
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שישי בכיף
אתם מוזמנים להשתתף בחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו לפתוח את הראש לתובנות חדשות.

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה עיקרית - מפגש מרתק ומאלף עם ד״ר עינת גלזר, אחת המרצות המובילות בארץ בתחומה.

מופע של שכל והומור
לחיות בהצלחה: השילוב המנצח להצלחה בחיים

 עם ד״ר עינת גלזר
מפגש מרתק, מלא הומור, שנון ואינטליגנטי, בסיומו יוצאים המשתתפים עם תובנות וכלים 

מעשיים לקידום שיפור החיים.
בהרצאתה הקלילה והמשעשעת, חושפת אותנו ד״ר עינת גלזר לנדבכי התאוריה המסבירה, 

אולי יותר מכל קודמותיה, את הקשר בין הצלחה בחיים לבין מיומנויות אישיות ובין אישיות.
ההרצאה מספקת, מלבד הסברים תאורטיים, כלים ממשים ליישום והפעלה.

כלים אלה, שמיושמים במאות בתים ובקרב אלפי אנשים, הם הסיבה להבדלים בין אנשים 
אינטליגנטיים שאינם מגשימים את עצמם, לאחרים שעושים זאת יום יום.

בין היתר נדבר על רגשות ותפקידם בחיינו, על התמודדות במצבים מורכבים, על חשיבה חיובית 
ועל הדרך לחיות טוב יותר עם עצמנו ועם הסובבים אותנו.

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

 מרצה:
ד״ר עינת 

גלזר

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 17.12.21
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.
)מספר קורס: 90532(



41 | אירועים מיוחדים בזמן אשכול

זמן אשכול גלילות
מרצה:
אדוה 

אילון-פוש

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 31.12.21 
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.
)מספר קורס: 90535(

״שישי עולמי״ הוא מפגש ייחודי לסקרנים שבינינו, שייקח אותנו בכל מפגש למקום אחר בעולם, 
בו נכיר תרבות שונה וייחודית, מקומות מרהיבים והיסטוריה, מפי מרצים מובילים שחיו במקומות 

אלה ומכירים אותם מקרוב - קרוב מאוד. והפעם - ליפן!
נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.

ולמנה העיקרית - מסע מרתק ומסקרן אל תרבות יפן.

יפן: בין קימונו להייטק
על המוזר, השונה והאחר בתרבות יפן

אדוה אילון-פוש, בעלת תואר שני בלימודי מזרח אסיה באוניברסיטה העברית ירושלים, 
נשלחה ע״י אוניברסיטת טוקיו לקיים מחקר על נשות קריירה יפניות - שליחות אשר חשפה 

וסחפה אותה לתוך עולם התרבות היפני הקסום.
אדוה תיקח אותנו למסע מרתק וייחודי אל האחר, המוזר והשונה בתרבות יפן. 

מדינה בעלת ניגודים חריפים וקודים זרים לעיניים מערביות, השובה את דמיוננו מאז ומעולם. 
אל שילוב בין ישן וחדש, לארץ של ריחות, טעמים וצבעים עזים.

אדוה תשתף אותנו במסע אישי שעברה ביפן ודרכו נבין אחת ולתמיד מי הם היפנים? איך הם 
רואים את העולם? מה אחר בהתנהגות שלהם, שהופך אותם לשונים מאתנו? ולמה? נבין מעט את 

עולמה הקסום של הגיישה, נעסוק בפער המעמדי בין המינים, מה משמעות החתונה ולמה היא 
מוגדרת כחובה בקרב אנשי ההייטק? נכיר את הפער בין האישה בבית למאהבת בחוץ, ותופעות 

מוזרות נוספות המאפיינות את היפנים. 
הרצאה מאלפת, מתובלת היטב, שתסייע לנו להכיר מקרוב מדינה רחוקה, מוזרה ומרתקת.

שישי עולמי

״הרצאה מאלפת, מתובלת היטב, באמצעותה הכרנו 
מקרוב מדינה רחוקה, מוזרה ומרתקת״



42 | אירועים מיוחדים בזמן אשכול

זמן אשכול גלילות

שישי ישראלי

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 28.1.22 
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.
)מספר קורס: 90534(

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

ולמנה העיקרית - מפגש נוסטלגי, מרגש, מרתק, ומלא הומור, המביא אלינו במלוא הדרם שניים 
מענקי הבידור של ישראל.

״אני ואתה נשנה את העולם״
אורי זוהר ואריק איינשטיין משנים 

את התרבות הישראלית
זיו אלכסנדרוני, מומחה וחוקר תרבות ישראלית ומרצה לקולנוע, יגיש עבורנו בוקר חד-פעמי של 

הומור ונוסטלגיה, עם שניים מענקי הבידור של ישראל - אורי זוהר ואריק איינשטיין.
במהלך שנות השישים והשבעים, הנהיגו זוהר ואיינשטיין את ״חבורת לול״ המיתולוגית ויצרו 

ביחד כמה מהנכסים הגדולים של ההומור והקולנוע הישראלי.
במהלך המפגש נעקוב אחר מורשתם הקולנועית של השניים, אשר נקטעה באיבה עם חזרתו של 

אורי זוהר בתשובה. במהלך המפגש יוקרנו קטעי סרטים נבחרים בהם השתתפו השניים.

מרצה:
 זיו 

אלכסנדרוני

״הרצאה אינטליגנטית, מרגשת, מצחיקה ומהנה״. ״קטעי הסרטים הנפלאים 
המוקרנים לאורך המפגש, מביאים אותו לשיא של בידור והנאה.״



קורסים 
ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי כפר סבא
)עמודים 43-59(



זמן אשכול כפר סבא

הגאון והשיגעון
אמנים ״משוגעים״ ששינו את עולם האמנות

מרצה: אור-לי אלדובי, )M.A( חוקרת, מרצה בכירה בנושאי אמנות ותרבות. 
חדשנות ויצירתיות, גאונות ושיגעון שיקפו מאז ומעולם את השינויים במעמדו של האמן לאורך 

התקופות. אמנים שיצרו מתוך מתח וסערה פנימית, אמנים בעלי הרס עצמי, אמנים שנתפסו 
כסוטים או משוגעים וכאלו שהאמנות היא סימן לכאבם. גם היום מעניין לראות כיצד מגיבה 

החברה לחדשנות יצירתית של שונים ופורצי דרך.
נושאי ההרצאות:

קאראווג'יו: אישיות בין אור וצל
מיכלאנג'לו מריסי דה קאראווג'יו, אדם רב-צדדים 
וניגודים ואחד הציירים המשפיעים ביותר בתולדות 

האמנות. הוא היה גאון רע מזג, רוצח מורשע קצר ימים, 
שחי חיים תזזיתיים ומלאי יצירתיות מתפרצת, שהסתיימו 

מהר ובטראגיות מהדהדת.

פרנסיסקו גויה: מסע אל ״הציורים השחורים״
מחזור ״הציורים השחורים״ שצייר גויה על קירות ביתו 

שבפאתי מדריד, מהווה מסע אל תוך נפשו המיוסרת 
של האמן. ציורים שזיכו אותו בתואר ״אבי האמנות 
המודרנית״. ה״ציורים השחורים״ היו לחזיונות סיוט 
של האמן והשראה למאנה, פיקאסו ופרנסיס בייקון.

וינסנט ואן גוך: פלירט עם השיגעון
נורה או שם קץ לחייו? משוגע או רגיש ורעב לאינטימיות? 
הייתה זאת נפשו המסוכסכת של ואן גוך, אשר סייעה לו 
ליצור את יצירות המופת שלו ולהפוך לאחר מותו לאחד 

הציירים הפופולריים והנערצים בעולם.
 

אגון שילה: האמנות כמרפא לנפש
ארוטיקה, אובססיה, חרדה קיומית וחווית סירוס 

נוכחים ביצירתו של אגון שילה. הפסיכואנליזה של פרויד 
והעניין הספרותי, הפסיכולוגי והרפואי באשה ובמיניותה, 

יתורגמו לדבקות באמנות כתהליך של ריפוי אישי.

קאמי קלודל וניקי סאן פאל: שני סיפורי טירוף
קאמי קלודל, פסלת וציירת ברוכת כישרונות, התפרסמה 

בעבר רק כמאהבת של רודן ונפטרה עזובה במוסד 
סגור לחולי נפש. ניקי סאן פאל, יפהפיה, בת עשירים, 

שאובחנה כסכיזופרנית, תיעלה את האלימות שבנפשה 
ליצירה חיונית ומלאת רגש.

דמיאן הרסט ו״סנסציה״
קבוצת ״אמנים בריטים צעירים״, דמיאן הירסט, טרייסי 
אמין, שרה לוקאס ואחרים, שפעלו מסוף שנות השמונים, 

שינו את פני האמנות. הם נודעו ב״טקטיקות ההלם״, 
ביצירות ותערוכות פרובוקטיביות, שזעזעו את הקהל 

ומשכו תשומת לב חסרת תקדים מצד התקשורת .

יאיוי קוסמה: נקודה אבודה בין נקודות הצבע
כבר יותר מ-40 שנה יוצרת יויו קוסמה מבית חולים 
פסיכיאטרי בטוקיו. בגיל 90 פלוס, היא הרוקסטאר 

הבלתי מעורער של עולם האמנות ביפן ובמערב. צבעים, 
כתמים, מיצגים ותערוכות שוברי קופות ומחירי שיא 

לאמנות עכשווית.

אורי ליפשיץ: בין אהבה לצבעוניות מתפרצת
מוכשר, משכיל ופרובוקטיבי, איש מדון שהפך מכוכב 
בשמי הציור הישראלי לאמן שנוי במחלוקת. וירטואוז 

שעסק בכל טכניקות האמנות. אמן של קצוות, אלימות 
קיצונית וזעקה מכמירה וקורעת לב, שממוקם בליבה של 

גבריּות ישראלית ושוביניסטית.

מרצה:44 | אמנות פלסטית
אור-לי 
אלדובי

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,8.12.21 ,24.11.21 ,10.11.21 ,3.11.21

2.2.22 ,19.1.22 ,5.1.22 ,22.12.21
)מספר קורס: 90301(

אמנות



זמן אשכול כפר סבא

איטליה שלא הכרתם - בראי האמנות
מרצה: ד״ר אפי זיו, סופר ומרצה בכיר לאמנות. מחבר הספרים ״משחקי האלים״, 

״סודות אלי האולימפוס״, ״גיבורי המיתולוגיה היוונית״, ״הצופן הנוצרי באמנות״, ״מיתולוגיה עכשיו״. 
מדריך סיורי אמנות באירופה.

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

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

נושאי ההרצאות:
טורינו: אמנות מצרית במרכז אירופה

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

אוספי האמנות של שושלת סבויה. 

בולוניה: סיפורה של ״העיר האדומה״
עיר קסומה ששימרה את האופי האדריכלי של ימי 
הביניים והרנסנס. נראה יצירות של מיכאלאנג'לו, 

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

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

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

יצירות הפאר בה.

פדובה: פריצת דרך באמנות הציור
גולת הכותרת של פדובה היא הקפלה בה צייר ג'וטו את 

ציורי הקיר הנחשבים לפריצת דרך בציור. נבקר בכנסייה 
סנט אנטוניו ונלמד על מפעלו של דונטלו בעיר. נסייר 

בסמטאות העיר העתיקה ובבניין האוניברסיטה.

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

פאלאדיו - ונבקר בין השאר בווילות אותן בנה 
ובתיאטרון היוצא דופן. בוורונה נשמע את הסיפור 
של יוליה ורומיאו ונראה את האמפיתאטרון הרומי 

המפורסם. בעיירה פוזאנו נבקר במקום לידתו של גדול
פסלי המאה ה-19 - אנטוניו קאנובה ונראה את מפעלו שם. 

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

מונטפולצ'יאנו, נבקר ב״עיר האידיאלית״ פיאנצה 
ונשוטט בעיר העתיקה לוקה, על שכיות החמדה 
המפתיעות שלה, כולל מצבת הקבר המרגשת של 

אליארה דל קארטו שהזמין בעלה האוהב.

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

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

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

פומפיי: שרידיה של האימפריה הרומית 
העיר שכוסתה באפר וולקני השתמרה בצורה יוצאת 

דופן. נוכל לטייל בעיר המשגשגת של האימפריה הרומית. 
נסייר בבתי העשירים המלאים בפסיפסים ובציורי קיר, 
נבקר ב״בית הבושת״ המפורסם ונעמוד על משיכתה של 

העיר להמוני תיירים. 

45 | אמנות פלסטית

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,21.12.21 ,7.12.21 ,16.11.21 ,2.11.21

.15.2.22 ,1.2.22 ,18.1.22 ,4.1.22
)מספר קורס: 90302(

מרצה:
ד״ר אפי זיו אמנות
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הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי 
בין השעות 11:00-12:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,22.12.21 ,8.12.21 ,17.11.21 ,3.11.21

.9.2.22 ,2.2.22 ,19.1.22 ,5.1.22
)מספר קורס: 90303(

מרצה:46 | מוזיקה
רועי
עלוני

סדרה חדשה!אמנות

על צלילים ואנשים
מרצה: הפסנתרן רועי עלוני.

מפגש מרתק עם יצירות המופת של עולם המוסיקה הקלאסית. ההרצאות מלוות בהדגמות חיות 
של הפסנתרן רועי עלוני ובהשמעת מבחר מהקלטותיהם של גדולי המבצעים. נאזין למבחר מיצירות 
המופת של עולם המוסיקה הקלאסית וניצור זיקה בין יצירות אלו למאורעות החברתיים והפוליטיים 

של התקופה.
נושאי ההרצאות:

התחלות חדשות
״אינני מתנגד להתחיל מחדש את חיי״, כתב בנג'מין 

פרנקלין, ״רק אבקש לתקן במהדורה השנייה את הפגמים 
של הראשונה״. במפגש זה נבחן כמה מההתחלות 

החדשות המסעירות של עולם המוסיקה; מז'אנר מוסיקאלי 
שהוצג לראשונה, ועד לכלי נגינה שעברו מקצה שיפורים.

 
מאהלר: הסימפוניה החמישית

במפגש זה נאזין ליצירה הנודדת בין הבומבסטי ללירי, 
טרגדיה ואושר, יאוש ותקווה. נבחן מדוע דווקא 

בסימפוניה המכונה ״הארואיקה, של מאהלר, בחר 
המלחין לצטט את הסימפוניה החמישית של בטהובן. 

 
צ'ייקובסקי: קונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת מס' 1
נסקור את התפתחות הקונצ'רטו מראשית תקופת 
הבארוק ועד לשלהי הרומנטיקה, ונתמקד באחת 

היצירות השגורות באולמות הקונצרטים ובפסנתרן, 
לו הוקדשה היצירה, שסירב לנגנה.

 
ורדי: ריגולטו

ריגולטו, עוזרו הנאמן של הדוכס, מספק לאדונו שורה 
אינסופית של נערות תמימות למטרותיו הנלוזות. 

במקביל, הוא מגונן בדאגה תהומית על בתו שמא תיפול 
לידיהם של חורשי הרעה. האם הדיסוננס האירוני יגיע 
לכדי מימושו ההרסני? ורדי מכניס אותנו לעולמה של 

אחת הדמויות המורכבות, המרתקות והמיוסרות ביותר 
של עולם המוסיקה.

דמיטרי שוסטקוביץ': סימפוניית ״לנינגרד״
כל חייו הלך שוסטקוביץ' על החבל הדק שבין ציות 
למאוויו של המשטר הסטליניסטי ובין המריית פיו. 

במפגש זה נבחן את אחת מיצירותיו החשובות שנתפסו 
כתעמולה מוסיקאלית ונשאל האם צריכה הפוליטיקה 

לחדור גם לעולם המוסיקה.

מוסיקה? זה בריא!
האזנה למוסיקה נתפסת כפעילות מהנה לשעות הפנאי. 

נבחן כיצד מפתחת המוסיקה את תפקודי המוח, 
מרחיבה את כלי הדם, משפרת תפקודי לב ומערכת 
העצבים, מחזקת את מערכת החיסון ומייצבת את 

מצבנו הרגשי.
 

מקס ברוך: אמן הפולקלור
״מוסיקת הפולקלור היא הבסיס לכל המנגינות 

האמיתיות, מאגר בלתי נלאה שיש להמשיך ולחדשו״,
כך טען מקס ברוך. במפגש זה נכיר כמה מיצירות המופת 
של היוצר הרב גוני שביסס את חיבוריו המוסיקאלים על 

הפולקלור השבדי, הרוסי, הוולשי, הקלטי והעברי.
 

הצ'לו: מיתר הקול האנושי
בימינו נחשב הצ'לו לאחד מכלי הנגינה האהובים ביותר 

על קהל חובבי המוסיקה. במפגש זה נבחן האם תמיד 
היה כה פופולארי ונכיר כמה מהז'אנרים המרכזיים בהם 

לקח חלק. כן נסקור את התפתחותו של הכלי בשלוש 
מאות השנים האחרונות, דרך יצירות המופת שנכתבו 

עבורו בביצועי כמה מגדולי הצ'לנים בעבר ובהווה.
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דמות האישה בקולנוע
מה קרה אחרי ש״אלוהים ברא את האישה״
מרכז הסדרה ומרצה: זיו אלכסנדרוני, מורה, מרצה ובמאי קולנוע. 

המאה ה-20 הביאה איתה שינוי במעמדה של האישה בעולם המערבי. כיצד מתייחס הקולנוע 
למהפכה הפמיניסטית? וכיצד בא הדבר לידי ביטוי בדמותן של נשים שעיצבו את המדיום 

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

נושאי ההרצאות:
פמיניזם: המהפכה שהצליחה?

המאה ה-20 הביאה את אחת האידאות החשובות 
בתולדות האדם. הפמיניזם בצורותיו השונות, ביקש 

לחסל את השלטון הגברי ולבסס את מעמדן של הנשים 
כשוות זכויות. האם הן הצליחו?

סרט לצפייה: ״איזה מין שוויון״ 

יפות אך מסוכנות: הפאם פאטל בקולנוע
מרלן דיטריך, ריטה היוורת, ברברה סטאנוויק, לנה טרנר, 

ג'סיקה לאנג ושרון סטון, הן כמה מהכוכבות, שבנו את 
הקריירה שלהן על דמותה הכובשת של הפאם פאטאל. 

מה יש בדמות הזו אשר כובש אותנו? 
סרט לצפייה: ״ההצעה הטובה ביותר״

ביוגרפיות קולנועיות של נשים גדולות                   
קליאופטרה, ז'אן דארק, המלכה אליזבת, הנסיכה 

דיאנה, מרלין מונרו, הן רק חלק מהנשים עליהן נעשו 
סרטים ביוגרפים. כיצד מוצגות הנשים הללו בקולנוע? 

האם יש ביניהן דברים משותפים?
סרט לצפייה: ״אמיליה״ 

הולכות נגד הזרם: נשים מסביב לעולם
מסע קולנועי חובק עולם עם נערות ונשים שלא מוכנות 

לקבל את התכתיבים החברתיים והתרבותיים המקובלים, 
ומוכנות לשלם את מלוא המחיר. 

מרצה אורחת: ענת שפרן אור | סרט לצפייה: ״וואג'דה״ 

״גברים מעדיפים בלונדיניות״ - ואת מרלין מונרו 
יותר מכולן

כיצד הפכה נערה מבית הרוס בלוס אנג'לס ל״מרלין מונרו״, 
סמל הסקס הגדול ביותר בהיסטוריה? והאם יתכן 

שמתחת לבלונד הסתתרה בחורה שלא זכתה להערכה?
סרט לצפייה: ״חמים וטעים״

ג׳ין פונדה: כוכבת ולוחמת
ג׳ין פונדה היא אחת מהנשים האמיצות שידעה תעשיית 

הקולנוע. שחקנית נפלאה, זוכת שני פרסי אוסקר ולוחמת 
חברתית חסרת פשרות.

סרט לצפייה: ״מועדון הספר הטוב״ 

רונית אלקבץ: הדיווה הגדולה שהלכה לעולמה                    
רונית אלקבץ ז״ל, הייתה ללא ספק השחקנית והיוצרת 
המרתקת ביותר של הקולנוע הישראלי בשני העשורים 

האחרונים. הייתה בה עוצמה פנימית יוצאת דופן, אשר 
באה לידי ביטוי דווקא, כאשר גילמה דמויות של נשים 

מנוצלות ומוחלשות. 
סרט לצפייה: ״ביקור התזמורת״ 

קיצור תולדות הקומדיה הרומנטית 
גבר ואישה מתחתנים וחיים באושר ועושר עד היום הזה. 

האומנם? מסתבר שבקולנוע הכול אפשרי.
מהו סוד קיסמו של סיפור אהבה בין גבר לאישה? 
כיצד הוא משתנה לאורך השנים? ומה באמת קרה 

כשהארי פגש את סאלי?
סרט לצפייה: ״רובי ספרקס״

אמנות
מרכז 

הסדרה:
 זיו 

אלכסנדרוני

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,9.12.21 ,25.11.21 ,18.11.21 ,4.11.21

3.2.22 ,20.1.22 ,6.1.22 ,23.12.21
)מספר קורס 90304(
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מועדון ״טרום בכורה בקולנוע״ של ״זמן אשכול״
בסינמה סיטי-כפר סבא 

במסגרת הקורס יבחרו מומחי הקולנוע של הסינמה סיטי, סרטי איכות טרם יציאתם לבתי הקולנוע. 
את הסרטים הנבחרים נציג בפניכם בליווי הרצאה מקדימה בת 45 דקות, מפי מרצים מומחים מתחומים שונים, 
בהתאם לנושא הסרט הנבחר. ההרצאה תאיר את הנושא באור חדש ולא מוכר, דבר שיעצים את חוויית הצפייה. 

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

הסדרה כוללת שמונה מפגשים, שיתקיימו בסינמה סיטי - כפר סבא.
כל מפגש כולל הרצאה מקדימה על נושא הסרט בת 45 דקות ואת הקרנת הסרט.

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה
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״אין ספק שהסרטים שמומחי הסינמה סיטי בוחרים, 
בצירוף המרצים המובילים של ״זמן אשכול״ וחוויית 
הצפייה באולמות הסינמה סיטי - עושים את ההבדל 

והופכים את המפגשים לחוויה ייחודית שלא קיימת 
באף מקום אחר״.

אמנות

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,3.2.22 ,6.1.22 ,9.12.21 ,4.11.21

9.6.22 ,12.5.22 ,7.4.22 ,3.3.22
)מספר קורס: 90305(

חדש!
 מועדון טרום בכורה
עם אפשרות בחירה

 רישום לסמסטר
)ארבעה מפגשים ראשונים(

 או
 רישום שנתי

)לכל שמונת המפגשים(
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מועדי המפגשים:
 ,20.12.21 ,6.12.21 ,22.11.21 ,8.11.21

7.2.22 ,31.1.22 ,17.1.22 ,3.1.22
)מספר קורס 90306(

הצדעה לענקי הבידור הישראלי
מרצה: אלון גור אריה, במאי, תסריטאי וחוקר קולנוע.

״העולם מצחיק אז צוחקים״, אמרו מצחיקני ״הגשש החיוור״. בסדרת הרצאות מצחיקה 
ונוסטלגית, יספר הבמאי וחוקר הקולנוע אלון גור אריה, על חייהם ויצירתם של מי שהפכו 

אבני דרך בתרבות הישראלית. בכל הרצאה תיערך מחווה לגיבור תרבות שהצליח, בעזרת כשרון, 
השקפת עולם ייחודית וחוש הומור, לעצב את עולמנו התרבותי.

נושאי ההרצאות:
שייקה אופיר: ממאה שערים ל״יופי נחמה״

ישעיה גולדשטיין מירושלים היה אחד משחקני הקולנוע 
הגדולים של ישראל. הוא עבד עם גדולי היוצרים, 

מהגשש החיוור ועד אלפרד היצ'קוק. דמות השוטר 
השלומיאל בסרטיו של אפרים קישון, הביאה את ישראל 

למועמדות לפרס האוסקר.

אפרים קישון: העולה שירד לחיינו 
סיפורו של פליט השואה פרנץ הופמן, שהפך לסטיריקן, 

תסריטאי מחזאי ובמאי קולנוע אגדי, אך לא פחות 
חשוב: הוסיף למילון העברי את הפועל לגמוז וקבע 

שההבדל בין שרברב למשיח הוא שהמשיח עוד עשוי 
לבוא. מחייו באירופה, דרך הקיבוץ ועד לשוטר אזולאי 

ותעלת בלאומילך.

אסי דיין: מ״הוא הלך בשדות״ ל״גבעת חלפון״
דמותו המרתקת והמסקרנת של אסי דיין, כמו יצירתו, 
משמשת ראי למיתוס הצבר הישראלי. המפגש יתחקה 
אחר השפעתו על התרבות מילדותו בנהלל, דרך סרטי 

״הגשש החיוור״ ועד ״בטיפול״.

 יוסי בנאי וחברים: ההומור של עיר הקודש
הטיפוסים, השפה והניגודים הרבים, מהווים כר פורה 

לאינספור סיפורים שנולדו בירושלים. ניזכר כיצד ילידי 
המקום כמו משפחת בנאי, יהורם גאון, זאב רווח 

ואחרים, שילבו את סיפורי ילדותם בזיכרון הקולקטיבי 
של כולנו.

אריק איינשטיין וחבורת ״לול״: ״מה הוא קופץ?״
בוקר של מוסיקה והומור שיוקדש לזמר והשחקן 

אריק איינשטיין, שרצה להיות ספורטאי, אולם בשל 
ליקוי ראייה התגייס ללהקה צבאית. הסיפורים, 

השירים והמערכונים מהסרט ״שבלול״, חבורת ״לול״, 
וסרטי הפולחן ב״מציצים״, ״כבלים״ ואחרים. 

שלישיית הגשש החיוור: על עברית וגששית
סיפורה של השלישייה הראשונה של עולם הבידור, 

כשלצידם שייקה אופיר, יוסי בנאי, ניסים אלוני, אפרים 
קישון, דן בן אמוץ ואחרים, שתרמו מילים, ביטויים 

וקללות חדשות ללשון הקודש המתפתחת.

מנחם גולן ובועז דוידזון: בימאים של מיליון כרטיסים
המחזמר ״קזבלן״ והסרט ״אסקימו לימון״, הם שני 
הסרטים הישראלים המצליחים ביותר בהיסטוריה 

של הסרטים הישראליים. הביוגרפיות המרתקות של 
הקולנוענים שעיצבו את הקולנוע הישראלי המסחרי.

חיים טופול: ״לו הייתי רוטשילד״
סיפור יצירתו וחייו של זוכה פרס ישראל, שביקר 

בטקס האוסקר יותר מכל שחקן ישראלי אחר, הופיע 
בתפקידים מפתיעים לצדו של רוג'ר מור, קירק דאגלס, 

וכמובן כסלאח שבתי וטוביה החולב.

 מרצה:49 | תרבות ישראלית
אלון גור 

אריה

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מדינה
וחברה
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מועדי המפגשים:
 ,7.12.21 ,23.11.21 ,16.11.21 ,2.11.21

1.2.22 ,25.1.22 ,18.1.22 ,28.12.21
)מספר קורס 90307(

העולם - תמונת מצב - 2022-2021
מרצה: אורן נהרי, עיתונאי, פרשן, מחבר ספרי עיון שהיו לרבי מכר ומרצה מוערך. 

בעבר הפרשן הבין לאומי של וואלה ועורך חדשות החוץ בערוץ 1
האם מגפת הקורונה תמוטט את האיחוד האירופי - או אולי דווקא תחזק אותו? האם היא 

הוכיחה לעולם שמשטר דיקטטורי עדיף על דמוקרטי בהתמודדות עם מגיפה קטלנית? 
האם ארה״ב תחת ביידן תצא סופית מהמזרח התיכון? תגיע להסכם גרוע עם איראן? 

לאן פני המזרח התיכון, עשר שנים אחרי אירועי האביב הערבי שגלי ההדף שלהם עדיין ניכרים 
בעולם? ומה יעלה בגורלה של אפריקה? אורן נהרי בא לעשות סדר. 

נושאי ההרצאות:
עלייתה של סין

אחרי מאות שנות שקיעה, עשרות שנות קריסה - האם 
המאה העשרים ואחת היא המאה של סין? כיצד שורת 

מנהיגים מבריקים החזירה את גדולתה של המדינה 
המאוכלסת בעולם? והאם היא תהיה, או אולי היא כבר, 

המעצמה המובילה בעולם?

לאן פני אמריקה
אחרי הבחירות, ארצות הברית מקוטבת מאי פעם.

לאן פני המעצמה שהובילה את המערב, שהייתה מקור 
קנאה לעולם כולו, גם בארצות הברית פנימה, וגם במאזן 

הכוחות העולמי? עד כמה עידן ביידן יהיה שונה מעידן 
טראמפ? 

האביב הערבי: מזרח תיכון חדש? 
הסכמי אברהם בחסות ארצות הברית מעלים, שוב, 
את השאלות הוותיקות - לאן פני המזרח התיכון? 

האם המשטר האיראני מאוים מבפנים? כיצד נראות 
מדינות ערב עשור אחרי אירועי האביב הערבי? מה יקרה 

בזירה הפלסטינית? וכיצד כל זה ישפיע על ישראל? 

עלייתו )ונפילתו?( של האיחוד האירופי
משבר הקורונה העלה שוב את השאלה: האם האיחוד 
האירופי הגיע לסוף הדרך? איך קם האיחוד האירופי? 

במה הצליח - ובמה נכשל? ומה יחסיו עם ישראל?

אפריקה: יבשת נחשלת? 
האם אפריקה אכן נחשלת? ואם כן - באשמת מי? 

ובכלל, איך מגדירים נחשלות? מה באמת מצבה של 
היבשת שבה שוכן רבע מהאנושות - ובעוד דור או שניים 

מחצית האנושות? האם להסתכל על מחצית הכוס 
המלאה - או הריקה?

הדמוקרטיות: בחזרה לדיקטטורה
כשהופלה חומת ברלין הכול היו בטוחים שעידן 

הדמוקרטיה פורץ במלא עוזו, שהדיקטטורות ייעלמו 
מן העולם. איש לא חשב שמדינות שהפכו לדמוקרטיות 

מצליחות יבחרו, מרצונן, לחזור לדיקטטורה, לשלטון 
אוטוריטארי. האם עידן הדמוקרטיות היה רק פסק זמן 

בהיסטוריה?

סיפור הכתר: משפחה מרתקת  
מדוע אנו, בעולם כולו, חשים קירבה למשפחת המלוכה 

הבריטית וגומאים פירורי מידע צהוב מהם? 
כיצד המשפחה הזו ממשיכה לרתק אותנו? וכיצד הם 

עדיין מחזיקים מעמד?

מלחמת הציוויליזציות: מאבק על העולם
המערב, האסלם, רוסיה, סין - מי ינצח במאבק על 

העולם? והאם המאבק יסלים למלחמה, או שאופי האדם 
יכול להשתנות, ויישאר מאבק מסחרי וכלכלי? 

 מרצה:50 | אקטואליה
אורן נהרי

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מדינה
וחברה
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מועדי המפגשים:
 ,15.12.21 ,24.11.21 ,17.11.21 ,3.11.21

.9.2.22 ,26.1.22 ,12.1.22 ,29.12.21
)מספר קורס 90308(

מסע אל דת האסלאם
מרצה: ד״ר אסף רגב, חוקר אסלאם ומזה״ת, אוניברסיטת בן גוריון ומכון גבעת חביבה.

סיפורה המופלא של דת האסלאם, המונה כיום כמיליארד ושבע מאות וחמישים מיליון מאמינים. 
מה פירוש המילה ״אסלאם״? האם ירושלים מוזכרת בקוראן? מה ההבדל בין הסונים והשיעים? 

וכיצד מתנהלות קהילות האסלאם האדירות במדינות שאינן מוסלמיות?
נושאי ההרצאות:

 ראשיתה של דת חדשה
מפגש עם סיפורם של השבטים הערבים עובדי האלילים 

בחצי האי ערב טרם ימי האסלאם, והמעבר לאמונה באל 
אחד. נערוך היכרות עם מוחמד ונלמד משהו על הקוראן 

 - ספר הספרים של האסלאם. 

 סונים או שיעים? 
אם יש בעולמנו סכסוך עדתי בולט, הרי ללא ספק מדובר 

בסכסוך בין הסונים לשיעים. מהו פירוש שני המונחים? 
מה משותף ומה מפריד בין שתי העדות? ואיך מתנהלת 

 הדינאמיקה המעניינת של סכסוך דתי ופוליטי? 

 מדוע ירושלים קדושה גם לאסלאם?
אחת הסוגיות החשובות והבולטות ביותר בין יהדות 

לאסלאם, מבחינה דתית ופוליטית, היא קדושת ירושלים 
למוסלמים. כיצד ומהיכן הגיע רעיון קדושת ירושלים 

לאסלאם? ומהו סיפורן של שתי הכיפות המתנוססות על 
 הר הבית? 

 מדוע הם צמים ביום וחוגגים בלילה?
כל מה שחשוב לדעת על מצוות היסוד באסלאם: 

העדות, התפילה, העלייה לרגל, הצום והצדקה, כמו גם 
הג׳יהאד. ובנוסף לכך ״נחגוג״ את חג שבירת הצום ואת 
חג הקורבן. הרצאה זו תשבור מיתוסים רבים הקשורים 

ל״אמיתות היסוד״ של המצוות החשובות ביותר 
 למוסלמים. 

 מאחורי הרעלה: נשים באסלאם בין דת למודרנה 
מדוע גבר יכול לגרש אישה בנקל? מדוע האישה 

״אחראית״ על כבוד המשפחה כולה? האם מילת נשים 
היא שוביניזם או מנהג חיובי? נבחן את הפסיקה הדתית 
בין גברים לנשים וגם נשיב על השאלה ״מאיזה גיל מותר 

 להשיא אישה מוסלמית?״ 

 מה עושה האסלאם בתפוצות
מה, בעצם, עושה האסלאם באירופה? איך מתמודדים 

המשטרים ברחבי העולם עם הסוגיות הדתיות 
והתרבותיות המועלות בפניהם על ידי הקהילות 

 המוסלמיות המקומיות? 

 ״אללהו אכבר״: מה הם ״ג׳יהאד״ ו״אסתשהאד״? 
״לא כל המוסלמים פונדמנטליסטים ולא כל 

הפונדמנטליסטים טרוריסטים, אבל כל הטרוריסטים 
מוסלמים...״. למרות שעובדתית אין זה מדויק, הרי 
הטרור בעולם מזוהה כמעט לחלוטין עם האסלאם. 

מה אומרים מקורות הדת? ומה עושים בפועל 
 הג׳יהאדיסטים והשהידים?

 לשבת על שרפרף ולגעת באור
כחלק מן ההשפעה היהודית והנוצרית על האסלאם, 
קמה במאה התשיעית התנועה הסופית, המיסטיקה 

המוסלמית. מהו אורח חייהם של המיסטיקנים? 
מה בין היות האדם ״אדם מן היישוב״ לבין היותו 

״מואר״? ומה ההבדל בין הקבלה היהודית ומקבילתה 
המוסלמית?

 מרצה:51 | דתות
ד״ר אסף 

רגב

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מדינה
וחברה
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יהדות-נצרות-אסלאם: 
שלושתן ביחד וכל אחת לחוד

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס, היסטוריון ומומחה לדתות.
מסע מקורי ומרתק אל סודותיהן וִמנהגיהן של שלוש הדתות המונותיאיסטיות הגדולות בעולם. 

איך כל אחת משלוש הדתות האלו באה לעולם? מה מאחד אותן ומה מפריד ביניהן? מה מסתתר 
מאחורי ההקצנה הדתית של היום? עובדות מרתקות שידועות רק למעטים. אירועים, דעות 

ורעיונות שבאים לידי ביטוי בשלוש הדתות.
נושאי ההרצאות:

מהי, בעצם, דת?
למה ואיך קרה שהתפתחה המחשבה הדתית? 

מה ההבדל בין רודנות לדמוקרטיה עלי אדמות ובשמיים? 
מה ההבדל בין מיתולוגיה לדת? מיהם עובדי האלילים? 

האם היה המונותיאיזם לפני היהדות?

איך נולדה המהפכה היהודית?
מה הייתה דרכו של עם ישראל אל המונותיאיזם? 
מה חידשה היהדות, ומה היו התמורות והתרומות 

הגדולות שהיהדות תרמה להתפתחות החברה האנושית?

יהדות מקראית ויהדות רבנית
פרטים מרתקים שלא ידעתם על עזרא הסופר, ״תיקוני״ 

נחמיה וקביעות יוחנן בן זכאי. הלכות היהדות המודרנית, 
בין שפינוזה ל״חרדים״. 

נצרות: מפלגה חדשה ביהדות הופכת דת רומית
מה היו הצדוקים, הפרושים והאיסיים? דת או פוליטיקה? 

או דת ופוליטיקה? מה מאחד ומה מפריד ביניהם. איפה 
ואיך נולדה הנצרות - המפלגה החדשה? ובעצם, מי אתה 

ישו)ע(? ומי אתה פאולוס? 

למה זה הצליח?
מה לקחה הנצרות מן היהדות ומה היא דחתה? 

מה היו הפשרות הפוליטיות של הנצרות? כיצד הפכה 
הנצרות מדת נרדפת )בעידן המרטירים( לדת רודפת 

)בעידן קונסטנטין ואחריו(? למה ואיך נולדה 
האנטישמיות הנוצרית?

איך נולד האסלאם?
איך הכול התחיל? מה יודעים, ובעיקר מה לא יודעים, 
על ראשית האסלאם? מהו יחסו של האסלאם ליהדות 

ולנצרות? איך באה לידי ביטוי האנטישמיות המוסלמית 
מראשיתה ועד היום?

איך נהפכה ירושלים מרכז לשלוש הדתות?
מהו המקום בו התרכזו האירועים היסודיים במיתולוגיה 
הדתית של היהדות והנצרות? למה ואיך הפכה ירושלים 

לקדושה באסלאם? איך התנהל המאבק על ירושלים בין 
שלוש הדתות?

מהן הסיבות לפונדמנטליזם הדתי?
מהו, בעצם, פונדמנטליזם? האם רק בעיה של זהות 
בין איסלאם ״מתון״ לאסלאם הרדיקאלי. האם יש 
רדיקליזציה גם ביהדות ובנצרות? מה בין דמגוגיה 

תיאולוגית לאלימות וטרור האסלאם הפונדמנטליסטי
והעולם הנוצרי? ואיפה היהודים? איך מעגלים את הריבוע?

מרצה: 52 | דתות
ד״ר גוסטב 

מייסלס

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.21 ,28.11.21 ,14.11.21 ,31.10.21

30.1.22 ,16.1.22 ,9.1.22 ,26.12.21
)מספר קורס: 90309(

מדינה
וחברה
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53 | פסיכולוגיה מדעי
החברה

 מרצה:
ענת זפרני

סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.21 ,28.11.21 ,14.11.21 ,31.10.21

30.1.22 ,16.1.22 ,9.1.22 ,26.12.21
)מספר קורס: 90310(

קורס פסיכולוגיה מרוכז ומעשי, המציע למשתתפים כלים יעילים להתמודדות עם מצבים המוכרים 
לכולנו: זהות ומיניות, תקשורת בינאישית, התמודדות עם משברים, תוך מתן כלים יישומיים 

להתנהלות במעגלי החיים השונים.
בחלקו השני של כל מפגש נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, העוסק בנושא ההרצאה.

הדרך אל המודעות האישית -
בראי הקולנוע

מרצה: ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, M.A בחינוך.

נושאי ההרצאות: 
הדרך אל האושר

העידן המודרני מקדש את תרבות האושר. הפסיכולוגיה 
מנסה לתת כלים יישומיים למציאת משמעות אישית 

לכל איש ואישה. מהו אושר ומהן הדרכים להשגתו?          
סרט לצפייה: ״עושות סדר״

איך לצמוח מחדש מתוך משבר
ציר החיים כולל בתוכו עליות ומורדות. חלקים רבים 

באישיותנו נבנים על בסיס המשבר. מדוע רק אז? 
מה תפקידם של האחרים בחיינו בעת מצוקה? 

מהי, בעצם, בנייה מחודשת של האני?
סרט לצפייה: ״בחזרה מטואיצ'י״

מהי משמעות החיים?
תיאוריות פסיכולוגיות רבות עוסקות בחיפוש אחר 

משמעות, ובדרך שבה אנו מגשימים את הייעוד שלנו 
בהתאם לכישורים שאיתם נולדנו ושאותם רכשנו. 

במפגש זה נכיר את גישותיהם של רוג'רס מאסלו, מרטין 
היידגר וויקטור פרנקל, לגבי נושא משמעות הקיום.      

סרט לצפייה: ״צ'מפיונס״

להתמודד עם רגשות שליליים )מפגש 1(
מהם, בעצם, רגשות שליליים? מהו תפקידם? מתי הם 
מפעילים אותנו? מתי הם משרתים אותנו? מהו הקשר 

בין טיפוסי אישיות לדפוס רגשות שלילי? על כעס, 
תוקפנות, קנאה ולחץ, והדרכים להתמודדות איתם.

סרט לצפייה: ״הסודות של ג'ואן״

להתמודד עם רגשות שליליים )מפגש 2(
על חרדה ודיכאון: מהן חרדת נטישה וחרדת ביצוע? 

מה ההבדל בין דיכאון עונתי ודיכאון נשי לעומת גברי? 
מהם המחקרים החדשים בתחום ודרכי הטיפול 

המומלצות?
סרט לצפייה: ״המין החזק״

איך אחרים משפיעים על סיפור חיינו
לכל אדם יש סיפור שבונה את חייו. כל אדם מרכיב 

בעצמו את העלילה ויכול לשנות אותה בהתאם 
לאירועים ולפרשנותו. מהן החוויות שמעצימות אותנו? 

מהן החוויות שקשה לנו איתן? מה התפקיד של אחרים 
בסיפור חיינו והאם לא אנו הממנים אותם לתפקידים 
אלה? מהו ״ראי הזולת״? מהן התכונות שרכשתי דרך 

האנשים שליוו אותי? ומהם רגשי עליונות ורגשי נחיתות?
סרט לצפייה: ״בידיים טובות״

״אני בסדר, אתה בסדר״
הרצאה מיוחדת, המוקדשת להצגת המודל המפורסם של 

ד״ר תומאס הריס לשיפוטיות, ביקורת עצמית ושחרור 
מדפוסים כובלים.                    

סרט לצפייה: ״בשורות טובות״

כוחו של הדימוי העצמי
בהרצאה זו נערוך היכרות מקיפה עם הדימוי העצמי 

שלנו, נקודות העוצמה ונקודות החולשה, קבלת העצמי, 
ולבסוף - האדם השלם שאינו מושלם!             

סרט לצפייה: ״מועדון הספר הטוב״
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מודע, תת-מודע ומה שביניהם
מרצה: ד״ר מירב קלו, בוגרת המחלקה לפיזיולוגיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, בעלת מיזם 

״בתנועה״ - אורח חיים בהתאמה אישית. מרצה ותיקה ומעבירה סדנאות לקהל הרחב, לחברות וארגונים.
כולנו ראויים לחופש ליצור את המציאות שלנו כפי שאנו רוצים לעצמנו. לכולנו מגיעה העצמה 

והגשמה עצמית. הדרך למקום אליו נייחל מתחילה בארגז הכלים שיש לכל אחד מאתנו. 
סדרת הרצאות זאת, תוכל לצייד אתכם ביכולת להרחיב את המודעות הפנימית, להבין מעט יותר 

כיצד אנו פועלים, מהן הסיבות להתנהגותנו ומהי הדרך למציאת המשמעות של חיינו.
המפגשים יכללו ידע תיאורטי ותרגול מעשי.

נושאי ההרצאות:
מהי תודעה?

מה ההבדל בין תודעה למודעות ולתת מודע. נכיר את 
המוח והחלקים היוצרים את התודעה שלנו ונלמד 

עקרונות בסיסיים לתרגול.

מחשבות מטרידות
מחשבות מטרידות הן חלק אינטגרלי מחיינו. נלמד להבין 

כיצד הן מופיעות ומה מקומה של הביקורת העצמית, 
שמזמינה אותן לשוב ולבוא גם כשלא צריך. 

נתרגל חשיבה נטולת שיפוטיות וביקורת.

קשב והשגת מטרות
מהו קשב וכיצד אפשר לגייס אותו להשגת המטרות 

בהן אנו באמת חפצים, מתוך גמישות מחשבתית 
ובטחון עצמי?

לכתוב את תסריט חיינו
כיצד אירועים משמעותיים בחיינו נצרבים בתודעה? 

ואיך אפשר לספר את אותו סיפור מעט אחרת, באופן 
שיאפשר לנו להמשיך את חיינו?

סיפורה של החמלה
חמלה היא היפוכו של הכעס ותחושת הרצון בנקמה. 
האם אפשר לגייס חמלה גם כשאנו פגועים וכועסים? 
וכיצד לעשות זאת מבלי להרגיש מפסידים במערכה?

איך להתמודד עם מצבי לחץ
מהו הסטרס/הלחץ המלווה אותנו בחיים? כיצד הוא 
נוצר? ואיך נוכל לגייס את הקשיבות על מנת להימנע 

ממצבי לחץ מיותרים ולשפר את איכות חיינו?

המודעות ככלי מסייע לחיפוש המשמעות
כולנו רוצים להרגיש חיוניים ובעלי משמעות. הייתכן 

שרובנו עוברים חיים שלמים מבלי למצוא אותה? 
נכיר כיצד לתת מקום למודעות לא מחשבתית, כדי לזכך 

את תהליך חיפוש המשמעות שלנו.

מחברים את הקצוות לארגז כלים שלם
מה נוכל לקחת אתנו מארגז הכלים, באופן שיאפשר 

לנו לשמור על העוגנים של חיינו, ובו בזמן לצאת לדרך 
בה אנו לא נבהלים מאפשרויות בלתי מוגבלות בתחומי 

החיים השונים?

מרצה: 54 | פסיכולוגיה
ד״ר מירב 

קלו
מדעי

החברה

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.21 ,29.11.21 ,15.11.21 ,1.11.21

7.2.22 ,24.1.22 ,10.1.22 ,27.12.21
)מספר קורס: 90311(

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום



זמן אשכול כפר סבא

תרבויות עולם סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע 

מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, מרצה, צלמת וכתבת.
מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות 

מגוונות ברחבי העולם. מהאולימפוס היווני אל משברים בעולם הערבי, מעבר ועתיד במצריים אל 
שורשי התרבות הקובנית, מהטבע והתרבות בקמבודיה אל המהפכה הגדולה בסין, מהסכסוכים 

בקפריסין אל מוסיקה ברוסיה.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
 סין: סופה של המהפכה התרבותית 

מהפכת התרבות הותירה צלקת כואבת בהיסטוריה של 
סין המודרנית. כיצד מתמודדים עם אסון מעשה ידי

 אידיאולוגיה נוקשה, שלא הותירה אף משפחה שלמה בסין? 
מרצה: איילת אידלברג | סרט לצפייה: ״לחזור הביתה״

קפריסין: אי המריבה
קפריסין מוכרת כיעד תיירות, אך מאז פלישת טורקיה 
ב-1974 נחלק האי לשתי ישויות: טורקית ומוסלמית. 
 איך מתמודדת קפריסין עם החלוקה הבלתי הגיונית? 

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״להציל את הנדריקס״

מצרים: מסע בזמן 
מסע באתרים עוצמתיים בני 5000 שנים שאין דומה להם. 

נתרשם מהתרבות, האומנות והארכיאולוגיה וננסה 
להבין לאן מועדות פניה של מצרים המודרנית.

מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״רצח על הנילוס״

קובה: מסע לשורשי התרבות הקובנית
סיפורה של קובה מזווית פחות מוכרת. איך הצליחו 

העבדים האפריקאים שהגיעו לאי הקריבי לשמר משהו
 מתרבותם? מהם היחסים המורכבים בין קובה לבין ארה״ב?

מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון | סרט לצפייה: ״יולי״

קמבודיה: טבע ותרבות, עבר והווה
מסע לאורך מדינת קמבודיה היפה והלא מתויירת. 
מפגש מרתק עם הנופים היפים, אנשיה המקסימים,

 מקדשיה המרהיבים וגם עם צדדיה האפלים בעבר ובהווה. 
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״לולה הקדושה״

רוסיה: משטר ואהבה למוזיקה
מוזיקה קלאסית ומארש צבאי, היו פס הקול של ברית 

המועצות במאה ה-20. מה היה יחסו של השלטון 
לאמנים בתקופה זו. ומה הייתה זהותה של יהדות 

ברית המועצות בפרפורי המוות של אימפריית ענק זו?
מרצה: דניאל גולדנברג | סרט לצפייה: ״הקונצרט״

מי את יוון? 
יוון, ארץ ים והרים, מוסיקה נפלאה ואוכל מצוין, סובלת 

בעשור האחרון ממשבר כלכלי ומזרם פליטים מהמזרח 
התיכון. אלה ראו ביוון את שער הכניסה לאירופה 

 וזיעזעו את החיים של היוונים עצמם.
מרצה: רמי סימסולו | סרט לצפייה: ״אהבה יוונית״

העולם הערבי: משבר זהות
כיצד משנות הרשתות החברתיות את הנורמות 

התרבותיות והדתיות בעולם הערבי? באיזה אופן משפיע 
מאבק הנשים למען זכויותיהן? עד כמה משפיע העוני 

 על מעמדו של השליט במדינות ערב?
מרצה: ד״ר מיכל יערי | סרט לצפייה: ״ראליה״

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג
סדרה חדשה!55 | תרבויותתרבות

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,14.12.21 ,7.12.21 ,16.11.21 ,2.11.21

8.2.22 ,25.1.22 ,11.1.22 ,28.12.21
)מספר קורס: 90312(



זמן אשכול כפר סבא

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. מעבר ועתיד במצריים אל הנצחיות של רומא, ממלחמת האזרחים בספרד אל

תרבויות אבודות באמזונס, מטבע דרמטי בצ'ילה אל פולחני אור ואש, מבלט רוסי אל מהומות בפריז.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
צ'ילה: סוף העולם...ימינה

תרבויות נסתרות, טבע דרמטי וצילומים מרהיבים ממסע 
לאורכה של המדינה הארוכה בתבל. וגם - מפגש עם 

הקהילה היהודית המבודדת בעולם.
מרצה: נפתלי הילגר | סרט לצפייה: ״מצ'וקה״

אור ואש: הפולחנים הזוהרים בעולם
משחר ההיסטוריה עוסקים בני האדם בפולחני אור ואש. 

דרך הקרבת קורבנות, הבערת מדורות, ועד פסטיבלים 
מודרניים. מפגש עם פולחנים ״מדליקים״ ברחבי בעולם.

מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: ״רק האמיצים״

מצרים: מסע בזמן 
מה בין ערש התרבות העולמי ובין מצרים של היום? 

לאן אפשר לשאוף כשחיים בצילה של מצרים הקדומה? 
מסע באתרים ייחודיים ועוצמתיים בני 5000 שנים שאין 

דומה להם בעולם כולו.
מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״רצח על הנילוס״

יער הגשם: מסע אל תרבויות אבודות
אגן האמזונס מאופיין במרחבים אדירים המכוסים 

ביערות גשם סבוכים. עד היום מתקיימות במעבה היער 
קבוצות קטנות ומבודדות שחיות בנתק מוחלט מיתר 

העולם. נתחקה אחר תרבויות היער בעבר ובהווה.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון | סרט לצפייה: ״העיר האבודה Z״

רומא - עיר הנצח
רומא, בירתה של איטליה המודרנית, משמשת תפאורה 

נפלאה לסרט העוסק במצבה של איטליה העכשווית, 
 המתמודדת עם משבר כלכלי, חברתי ופוליטי.

מרצה: רמי סימסולו | סרט לצפייה: ״צ'או איטליה״

רוסיה: קפיצת פירואט נועזת מערבה
עולם הבלט מכיר את הקלישאה הבאה: ״הבלט נולד 

באיטליה, גדל בצרפת והמריא לשחקים ברוסיה״. 
ננתח את מקומה של אומנות זו באידאולוגיה האדומה 

ונבחן את המחירים ששילמו אלה שרק רצו לזרוח 
 באור כשרונם. 

מרצה: דניאל גולדנברג | סרט לצפייה: ״העורב הלבן״
 

צרפת: פריז בוערת
בשנים האחרונות הפרות סדר הופכות לחלק מחיי 
היום יום בפרברים מסביב למרכזים העירוניים של 

צרפת, שם הייאוש והזעם של אוכלוסיות ממוצא זר 
מתפרצים ומאיימים על המרקם החברתי.

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״עלובי החיים״

ספרד במלחמת האזרחים 1936-1939: 
טראומה ופוסט טראומה

מלחמת האזרחים בספרד, היתה הקדימון למלחמת 
העולם השנייה העתידה לבוא. נעמוד על ההשלכות 

הפוליטיות, החברתיות והנפשיות של העימות האלים 
בין שתי האידאולוגיות: הקומוניסטית והפאשיסטית.

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס
סרט לצפייה: ״בעיר ללא גבולות״

סדרה חדשה!56 | תרבויותתרבות

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.21 ,21.11.21 ,14.11.21 ,31.10.21

30.1.22 ,16.1.22 ,9.1.22 ,26.12.21
)מספר קורס: 90313(

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג



זמן אשכול כפר סבא

המאה ה-20 הייתה מאה של מלחמות ושל תקשורת המונים. המצאת הסינמטוגרף על ידי האחים 
לומייר העניקה אפשרות להקפיא, לשמר ולעצב את הזיכרון התרבותי בצורות שלא היו קיימות 

לפני כן. במהלך הקורס, נכיר את העימותים הגדולים של המאה ה-20, ונבחן את הדרכים בהן הם 
הוצגו על מסך הכסף.

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

לפני הטנק והמטוס 
המאה העשרים החלה באופוריה תמימה שהאושר 
בהישג יד. שורה ארוכה של חידושים טכנולוגיים, 

תעשייתיים ומסחריים, גרמו למלחמות גדולות להיראות 
כדבר שעבר מן העולם. אולם המוות וההרס חיכו 

מעבר לפינה.
סרט לצפייה: ״זולו״ 

מלחמת העולם הראשונה: יחי העולם החדש
הירייה ששמה קץ לשלום באירופה, פתחה בפני העולם 

עידן חדש של טכנולוגיה והרג בממדים תעשייתיים. 
אולם אותה מלחמה, שהפכה מיליוני אנשים לאבק, 

הביאה עידן חדש של קידמה חברתית. 
סרט לצפייה: ״הם לא יזקינו״ 

מלחמת העולם השנייה: מאזרחים למכונות מלחמה
מאה מיליון בני אדם לקחו חלק במלחמת העולם השנייה. 

בסרטים הם נראים חיילים מושלמים. חסונים, 
משופשפים ובעיקר טבעיים. כיצד גורמים לאדם רודף 

שלום למלא פקודות, להרוג ולההרג?
סרט לצפייה: ״הסרבן״ 

הנשק האטומי: מחריב העולמות
המצאת הנשק האטומי, הכניסה למערכת שיקוליו של 
המנהיג שיקול חדש - הישרדותו או השמדתו של המין 

האנושי. מהרגע בו נכחו בני האדם בכוחו ההרסני של
הנשק הגרעיני, אימת ההשמדה החלה להכתיב את המדיניות.

סרט לצפייה: ״13 ימים״

המלחמה החשאית: חפרפרות בצמרת
בעולם הריגול של ה-20, נשמר מקום של כבוד למרגלים. 

מי היו החפרפרות הגדולות של ה-20? מה מניע אדם 

57 | היסטוריה

לבגוד במולדתו בשליחות מסוכנת? והאם ההיסטוריה 
תזכור את החפרפרות כבוגדים, או מציליו של העולם?

סרט לצפייה: ״גשר המרגלים״

מלחמת ויאטנם: הקורבנות הנשכחים
לא הייתה מלחמה ששינתה את פניה של ארצות הברית 

כמו מלחמת ויאטנם. מה רצתה ארה״ב מויאטנם? 
מה רצו הויאטנמים? ומיהם הקורבנות הנשכחים של 

המלחמה האיומה הזו? 
סרט לצפייה: ״משחק הדמים״ 

מלחמות יוגוסלביה: מסעות הצלב של שנות התשעים
זוועות המלחמה בבלקן ליוו את העשור האחרון של 

המאה ה-20. ברגע אחד התפוגגה האחווה היוגוסלבית 
ואת מקומה תפסה קנאות רצחנית, שהורידה מן המדף 

את מלחמות הדת והדהימה את האנושות.
סרט לצפייה: ״לאן את הולכת, אאידה״ 

המלחמה בטרור: מאבק באימה
למרות שהטרור נראה כבעיה של המאה ה-21, שורשיו 
נטועים עמוק בתחילתה של המאה ה-20, ועוד לפניה. 

מה רוצה הטרוריסט? והאם ניתן לנצח אותו? 
סרט לצפייה: ״כנופית באדר מיינהוף״ 

המלחמות שעיצבו את 
העולם המודרני - במבט קולנועי 

מרצה: קובי חוברה, מרצה ומורה להיסטוריה.

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,15.12.21 ,8.12.21 ,24.11.21 ,10.11.21

9.2.22 ,26.1.22 ,12.1.22 ,29.12.21
)מספר קורס: 90314(

מדעי
הרוח

מרצה:
קובי

חוברה



זמן אשכול כפר סבא

58 | היסטוריה מדעי
הרוח

הרמב״ם - ענק הרוח שנותר רלוונטי תמיד! דמותו היא אחת הכבירות בתולדות ההגות והיצירה 
של היהדות. הוא חי בין ספרד ומצרים במאה ה-21 והיה ממנהיגי העולם היהודי. תפיסת עולמו 

הכוללת והמהפכנית לעיתים, הייתה ונותרה אבן דרך במאבק על דמותה של היהדות - גם אז 
וגם היום. בסדרה זו, ננתח את מרכיבי תפיסותיו של הרמב״ם תוך השוואה עם הוגי דעות אחרים 

בעולם היהדות, ודתות אחרות.
נושאי ההרצאות:

הרמב״ם ותפיסת האל - לעבוד את אלוהים ורק אותו!
דרישתו של הרמב״ם מן המאמין היתה ברורה אבל גם

קשה לעיתים: להגיע להכרת אלוהים באופן ישיר ושכלתני, 
ללא מתווכים, ללא קמעות ובלי דימויים מיותרים.   

האדם ותכלית חייו - על שכל ותבונה בחיי האמונה 
ובחיי היום-יום

מהי משמעות השילוב בין שכל ואמונה בחיי האדם 
בעולם הזה, וכיצד לדעת הרמב״ם המדע והחשיבה 

הפילוסופית מחזקים את האמונה הדתית. 

על טוב ורע - רעיון שכר ועונש בשיטת הרמב״ם 
ותפיסתו לגבי העולם הבא

כיצד מפרש הרמב״ם את סיפור ייסוריו של איוב, מהי 
תפיסתו המרתקת את רעיון שכרו של הצדיק ועונשו של 

הרשע. כן נדון במקומו ומשמעותו החדשנית של רעיון 
הישארות הנפש של הצדיק אצל הרמב״ם.   

היסטוריה וטבע בעולמו של הרמב״ם - על הבריאה 
והאם אלוהים מתערב בעולם?

כיצד ראה הרמב״ם את רעיון ההפרדה בין שמיים וארץ 
עבור האדם, והאם אלוהים מתערב בחיינו או במציאות 

ההיסטורית והפוליטית סביבנו?  

תורת המשיח - הרמב״ם הזכיר את המשיח, אולם 
האם באמת האמין בו? 

הרמב״ם הזהיר מפני משיח שווא, וגישתו לנושא הייתה 
משוכללת מאוד, והפכה את הציפיה למשיח אידיאה של 

תיקון מוסרי והיסטורי של האדם ושל האומה.

על תזונה, גוף ונפש ומה שביניהם
הרמב״ם נקט בגישת ״הרפואה המונעת״, ושם דגש גדול 

על מזונות האדם וסדר היום שלו כמרכיבים חשובים 
בבריאותו. שיטת הרמב״ם שילבה באופן מושלם את 

הגוף והנפש וראה באדם בעל משמעות הוליסטית שלמה.  

המצוות וטעמיהן - על ״שביל הזהב״ ושיטת האמצע 
במעשי האדם

כיצד פירש הרמב״ם את המצוות כולן כבעלות משמעות 
שכלית ורציונלית שנועדו להיטיב עם האדם והחברה. 

כן נדון ברעיון האיזון המושלם שהמצוות מכוונות אליו 
בהנהגת מעשי האדם.

13 העיקרים - סיכום תורת הרמב״ם
כיצד ומדוע עיצב הרמב״ם את יסודות האמונה של 

היהדות המופיעים ב״פירוש המשנה״. ננתח את החלקים 
השונים העוסקים במשמעות האדם, האמונה, הנבואה, 

התורה ואלוהים.

סודו של הרמב״ם 
מרצה: ד״ר עודד ציון, היסטוריון וחוקר דתות. ציון

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.21 ,22.11.21 ,15.11.21 ,1.11.21

7.2.22 ,24.1.22 ,10.1.22 ,27.12.21
)מספר קורס: 90315(

מרצה: 
ד״ר עודד 

ציון
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מדע
מרכז 

 הסדרה:
ד״ר רביד 

דורון

59 | חקר המוח

מסע מרתק אל המוח האנושי. מה קורה למוח בחלל? לשם מה אנחנו ישנים? למה מסכים 
ואפליקציות ממכרות? האם קיימת מציאות או שזו המצאה של מוחנו? מה הבסיס של רוע 

ואמפתיה? איך מטפלים בשבץ מוחי? היכרות עם סודותיו של המוח האנושי.
נושאי ההרצאות:

להתמודד עם התמכרות
מדוע הסמים וההרגלים הממכרים כל כך נחשקים? 

וכיצד ההתמכרות משפיעה על המוח הצעיר מול 
המוח הבוגר?

מרצה: ד״ר אילנה רוט דרעי, המחלקה לחינוך 
ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה.

מוח ללא גבולות 
אשליות אופטיות, הליכה על גחלים ומצבי רוח... כולם 
תוצאה של תהליכים שמתרחשים במוח. איך פועלים 

תאי עצב? איך משפיעים סמים ותרופות על המוח? ואיך 
זורם המידע מכל החושים אל מוחנו ובחזרה לגוף שלנו?

מרצה: ד״ר טל סיינס, בוגר מכון ויצמן למדע, המחלקה 
לגנטיקה מולקולרית. 

מדעי המוח בחדר הטיפולים
מה קורה למוח כשאנו מחליטים לצאת למסע פנימי 
לתוך עצמנו? האם הוא משתנה? כיצד המוח מאפשר 

לנו לשנות דפוסי מחשבה והתנהגות? ואיך אנו מסוגלים 
להתמודד עם אתגרים, פחדים ומשברים?

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

 הבסיס המוחי של הכאב
בני אדם יכולים לבצע מעשים מופלאים של נדיבות, 

חמלה ואף הקרבה עצמית. בד בבד, הם מסוגלים לבצע 
מעשי אכזריות איומים. נסביר איך הסתירה הפנימית 

הזו אפשרית, באמצעות סקירת מערכות המוח החברתי. 
מרצה: ד״ר נועה אלבלדה, המרכז הבינתחומי הרצליה.

טיפול צמחי לחרדה ודיכאון
ארגון הבריאות העולמי חוזה שמחלות חרדה תהיינה 

שכיחות בעולם המערבי. מהי חרדה ומה עומד בבסיסה? 
האם לכל אחד פוטנציאל ללקות בה? כיצד ניתן 

להתמודד מול הפרעה זו? ומה הטיפול הקיים לה?
מרצה: ד״ר רביד דורון, ראש המעבדה הפסיכוביולוגית 

של האוניברסיטה הפתוחה במרכז הרפואי הדסה עין כרם. 

האם נזדקק לפסיכיאטר על המאדים?
טיסה לחלל עלולה לגרום לשינויים בתפקוד המוח. 

מהם הגורמים האפשריים לשינויים תפקודיים בחלל? 
ממה חוששים פסיכיאטרים לפני טיסות היסטוריות של 

אסטרונאוטים? 
מרצה: פרופ׳ שרה איל, ביה״ס לרפואה, האוניברסיטה 

העברית. 

למה אנחנו ישנים?
כולנו מכירים את הדחף ללכת לישון כאשר אנחנו 

עייפים. אבל מהו התפקיד הביולוגי של השינה?
נדבר על שנת חלומות ושלבי שינה אחרים, על הפרעות 

שינה ועל השתנות איכות השינה עם הגיל.
מרצה: ד״ר אורי פלביץ, המחלקה למדעי החיים, 

האוניברסיטה הפתוחה.

שבץ מוחי: אבחון ושיקום
שבץ מוחי הוא אחד מגורמי הפגיעה המוחית הנפוצים 

ביותר. כיצד בנויה מערכת אספקת הדם למוח ומה יכול 
להשתבש בה? מהם הסוגים של שבץ מוחי ומהם גורמי 

הסיכון להם? איך בודקים נזק שנגרם בעקבות שבץ?
מרצה: עמית אברון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, 

האוניברסיטה הפתוחה.

נפלאות המוח האנושי
מרכז הסדרה: ד״ר רביד דורון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה.

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,9.12.21 ,25.11.21 ,18.11.21 ,4.11.21

3.2.22 ,20.1.22 ,6.1.22 ,23.12.21
)מספר קורס: 90316(

סדרה חדשה!



קורסים
ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי נתניה
)עמודים 60-72(
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השמות הגדולים של האמנות
מלאונרדו דה וינצ׳י עד פיקאסו

מרצה: ד״ר אפי זיו, סופר ומרצה בכיר לאמנות. מחבר הספרים ״משחקי האלים״, ״סודות אלי האולימפוס״, 
״גיבורי המיתולוגיה היוונית״, ״הצופן הנוצרי באמנות״, ״מיתולוגיה עכשיו״. מדריך סיורי אמנות באירופה.
סדרה חדשה ומרתקת שתחשוף בפנינו את חייהם ויצירתם של אמנים, מהידועים והמפורסמים 
ביותר. נשמע את סיפור חייהם של האמנים, נכיר את היצירות החשובות שלהם וננסה ללמוד על 

ייחודם ותרומתם להתפתחות האמנות - הציור, הפיסול והאדריכלות.
נושאי ההרצאות:

לאונרדו דה וינצ׳י: סודה של המונה ליזה
במלאת 500 שנה למותו של איש הרנסנס הידוע ביותר, 

נפתח את הסדרה בהתחקות אחר מקור יצירתו, 
משפחתו, חייו ויצירותיו המפורסמות. ננסה לעמוד גם על 

סודה של ה״מונה ליזה״ וננסה ללמוד את פשר פרסומה 
החובק עולם.

רפאל: גדול ציירי הרנסנס 
רפאל הנחיל לעולם יצירות מופת אשר כל צופה עומד 

נפעם מולן. נסייר ב״חדרים של רפאל״ במוזיאון הוותיקן, 
ב״וילה פרנזינה״ המדהימה בציורי ״תעתועי העין״ שלה 

ונקנח בסיפור חייו ונישואיו הסודיים.

הקפלה הסיסטינית: התקרה של מיכלאנג׳לו
בקפלה של האפיפיורים, בה הם נבחרים ויוצא ממנה 
״עשן לבן״, ישנם אלפיים מ״ר של ציורים מרהיבים. 

השיא הוא כמובן התקרה עם ציורי התנ״ך המפתיעים, 
אך נלמד גם מה מצויר על הקירות שקדמו לציורו 

המונומנטאלי של מיכלאנג׳לו.

רמברנדט: ״משמר הלילה״
מציורי התנ״ך שלו ועד ״משמר הלילה״ - נסקור את 
יצירות המופת שלו ונשמע את סיפור חייו הטראגי. 

נופתע לשמוע שבערוב ימיו הוא נשכח לגמרי ורק במאה 
ה-19 שמו הועלה מתהום הנשייה. ננסה לפתור את

תעלומת ״יהדותו״ של האיש, שחייו היו ממש סיפור ״איוב״.

ורמיר: ״הנערה עם עגיל הפנינה״
37 ציורים בלבד הספיק הצייר המפורסם לצייר בחייו 

הקצרים. נסקור את מרביתם וננסה לפתור את תעלומת 
פירסומו העולמי. נשאל את השאלה המציקה - האם 
באמת ״הנערה ועגיל הפנינה״ היא אכן יצירת המופת 

האיכותית ביותר שלו? 

רנואר: הולדת האימפרסיוניזם
גדול ציירי האימפרסיוניזם רעב ללחם בתחילת דרכו. 
נבחן את המהפכה שלו ושל חבריו, וננסה ללמוד מה 

הייתה החדשנות ביצירותיהם ומדוע הם לא התקבלו על 
ידי הממסד האמנותי.

ואן גוך: האמן המיוסר
ננסה לעמוד על פשר סודו וקסמו של האמן, שלא הצליח 
להמתין עד שהעולם יכיר בו והתאבד. יצירותיו של ואן 

גוך שובות עין ויוצרות ריגוש אצל כל צופה. נסקור רבות 
מיצירותיו וננסה לעמוד על פשרן.

פיקאסו: האיש והאגדה
נסקור את פעילותו הענפה של האיש שהטביע את 

חותמו על כל אמני המאה ה-20. פיקאסו שבר את כל 
המוסכמות והביא לעולם שפע של רעיונות אמנותיים 

חדישים. ננסה להבין כמה מחידושיו, את דרך מחשבתו 
ואת יצירותיו הטעונות הסבר.

מרצה:61 | אמנות פלסטיתאמנות
ד״ר אפי זיו

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.21 ,28.11.21 ,21.11.21 ,7.11.21

6.2.22 ,23.1.22 ,9.1.22 ,26.12.21
)מספר קורס: 90101(
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מועדון ״טרום בכורה בקולנוע״ של ״זמן אשכול״
בסינמה סיטי - נתניה

במסגרת הקורס יבחרו מומחי הקולנוע של הסינמה סיטי, סרטי איכות טרם יציאתם לבתי הקולנוע. 
את הסרטים הנבחרים נציג בפניכם בליווי הרצאה מקדימה בת 45 דקות, מפי מרצים מומחים מתחומים שונים, 
בהתאם לנושא הסרט הנבחר. ההרצאה תאיר את הנושא באור חדש ולא מוכר, דבר שיעצים את חוויית הצפייה. 

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

הסדרה כוללת שמונה מפגשים, שיתקיימו בסינמה סיטי - נתניה.
כל מפגש כולל הרצאה מקדימה על נושא הסרט בת 45 דקות ואת הקרנת הסרט.

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

״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״.

62 | קולנוע אמנות

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,10.2.22 ,13.1.22 ,16.12.21 ,11.11.21

16.6.22 ,19.5.22 ,7.4.22 ,10.3.22
)מספר קורס: 90102(

חדש!
 מועדון טרום בכורה
עם אפשרות בחירה

 רישום לסמסטר
)ארבעה מפגשים ראשונים(

 או
 רישום שנתי

)לכל שמונת המפגשים(
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״עברית בכיף״
סיפורה יוצא הדופן של השפה העברית

מרצה: ד״ר רוביק רוזנטל, לשונאי וסופר. חתן פרס סוקולוב לעיתונות ופרס אריאל ליצירתיות בשפה העברית.
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? מה מספרת השפה על 
האוכל שאנחנו אוכלים? איך נולד המגוון העצום של שמות פרטיים ומשפחה בישראל? ונקנח 

במסע לשוני בזמר העברי.
נושאי ההרצאות:

המסע המופלא של העברית 
12 תחנות בהיסטוריה של השפה העברית, מדמדומי 

שפת המקרא ועד העברית הישראלית. סיפורה של 
העברית מתמשך על-פני אלפי שנים, ועבר תהפוכות, 

יחסים משתנים בין לשון הדיבור ובטקסט העברי, מגעים 
עם תרבויות ולשונות ומהפכה יחידה במינה: חזרה משפת 

הקודש לשפה אופפת כל.

תחיית הלשון ומחדשי המילים  
מפעל תחיית הלשון העברית 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? 
ומה תרמה לכך האקדמיה ללשון? 

עברית בשלל שפות: ארמית ויוונית, גרמנית ואנגלית 
גלובלית

דוברי השפה העברית עמדו לאורך כל שנות קיומה במגע 
עם שפות שונות שהשפיעו על אוצר המילים, משמעות 

המילים, הדקדוק והתחביר. מהפרסית והאכדית של ימי 
קדם, דרך הארמית בתקופת בית שני וחז״ל, היוונית של 
תקופת הכיבוש, הערבית של הדור הזה בספרד, ושפות 

אירופה בתקופת תחיית הלשון.

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?

שמות פרטיים ושמות משפחה בישראל
בישראל מבחר עשיר של שמות פרטיים הנבחרים לילדים 

ושמות משפחה שאנשים נושאים איתם, בדרך כלל 
ממשפחתם בגולה. איך נוצרו שמות המשפחה? ומה מניע 

את נותני השמות הפרטיים בישראל?

אוכל ושפה: סודות התפריט העברי
רוב המאכלים המוגשים בבתים ובמסעדות נושאים 

שמות לועזיים. איך נקבעו שמות המצרכים והמאכלים 
בעברית החדשה? אילו שפות מגיעות אלינו לשולחן? 

ואיך אפשר להביע טעמים וריחות?

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

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

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. 

63 | השפה העברית

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,23.12.21 ,9.12.21 ,18.11.21 ,4.11.21

10.2.22 ,3.2.22 ,20.1.22 ,6.1.22
)מספר קורס: 90103(

מדינה
וחברה

מרצה:
ד״ר רוביק

רוזנטל
סדרה חדשה!
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עולם המודיעין והריגול - בראי הקולנוע
מרצה: סא״ל )במיל'( גדעון מיטשניק, איש מודיעין וותיק ולשעבר ראש ענף ההיסטוריה והמורשת

באגף המודיעין בצה״ל.
״המודיעין הוא קו ההגנה הראשון של מדינת ישראל״. בסדרת מפגשים זו נכיר מקרוב את 
עולם המודיעין ואת גופי המודיעין הישראליים, ניחשף לאתגרים הייחודיים ונכיר מרגלים, 

גיבורים ובוגדים.
לאחר כל הרצאה, נצפה בסרט באורך מלא, הקשור לנושא המפגש.

נושאי ההרצאות:
גיבור או בוגד? 

האם איש מודיעין שמחליט מסיבות אידיאולוגיות 
ומוסריות לחשוף את סודות מדינתו, ראוי להוקרה 

או למאסר? ניחשף ליכולות המעקב של סוכנות ההאזנה 
האמריקאית אחר גורמי טרור ובהרצאה גם נשמע על 

הקשרים ישראליים.
סרט לצפייה: ״המרגל סנודן״

סוכנים זה לפעמים אחי
בהפעלת סוכנים במאבק המתמשך מול הטרור, עולים 

לא פעם קשיים ודילמות דוגמת הפעלה נגד בני משפחה. 
נציג את אתגרי פעילות השב״כ מול ארגוני הטרור ואת 

שיטות הפעולה.
סרט לצפייה: ״בית לחם״

אייכמן לא היה לבד
אחת המשימות המרכזיות של המוסד בשנות ה-60, הייתה 
המרדף אחר פושעי מלחמה נאציים. כל מרדף ארך שנים 
רבות, ולצד לכידת אדולף אייכמן מאמצים רבים נכשלו.

סרט לצפייה: ״החוב״

המירוץ אחר סודות ה״אניגמה״
ניצחון במלחמה מושג לא רק עם כלי נשק. במלחמת 
העולם השנייה התנהל מאמץ חשאי ממושך לפיענוח 
סודות ה״אניגמה״, מכונת ההצפנה של הצבא הגרמני.
נכיר את עולם הצפנים ואת אתגר בטחון המקורות: 

כיצד משתמשים במידע רגיש בלי ״לשרוף את המקור״?
סרט לצפייה: ״משחקי החיקוי״

הברית הבלתי כתובה
בחוזה הבלתי כתוב בין גופי המודיעין לבין הסוכנים 

שהם מגייסים, יש מחויבות להגן על הסוכן ומשפחתו 
ולהציל חייהם מול איומים אפשריים. ניחשף למורכבות 

הפעלת סוכנים והמחויבות להגן על חייהם.
סרט לצפייה: ״מסתור״

מבצע על חוט השערה
חטופי טיסת ״אייר פראנס״ 139 לאנטבה שוחררו 
ב-4 ביולי 1976 במבצע נועז ופורץ דרך של צה״ל, 
במסגרת המאבק בטרור העולמי. זוהי המחויבות 

לישראלים ויהודים בכל העולם. בהרצאה נספר על 
המבצע שחייב ״מודיעין יש מאין״ ועל דילמות שעומדות 

על הפרק במבצעים מסוג זה.
סרט לצפייה: ״מבצע יונתן״

לחסל את ראש הנחש
במשך שנים רבות ניסתה ארה״ב לחסל את בן לאדן. 

המאמץ המודיעיני המתמשך כלל הפעלת ארסנל 
רחב של אמצעים ושיטות איסוף. את תרגום המידע 
שנאסף למל״מ )מודיעין למבצע( ביצעו האנליסטים 

והאנליסטיות של ה-CIA. גם בישראל הסיכולים 
הממוקדים הם כלי מרכזי במאבק בטרור.

סרט לצפייה: ״כוננות עם שחר״

״עין תחת עין״
בסוף 1972, לאחר טבח הספורטאים באולימפיאדת 

מינכן, יצא המוסד למרדף ממושך אחר חברי ״ספטמבר 
השחור״ באירופה ובמזה״ת. נקמה או במטרה לסכל 

הפיגועים הבאים? המצוד כלל סיכולים ממוקדים נגד 
פעילי טרור רבים. אבל לצד ההצלחות היו גם כישלונות.

סרט לצפייה: ״מינכן״

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,9.12.21 ,25.11.21 ,18.11.21 ,4.11.21

3.2.22 ,20.1.22 ,6.1.22 ,23.12.21
)מספר קורס: 90104(

מדינה
וחברה

מרצה:
גדעון 

מיטשניק
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״החיים... לא מה שסיפרו לנו״
הפסיכולוגיה בחיי היום יום - 

בראי הקולנוע
מרצה: ד״ר קרן אור חן , אוניברסיטת חיפה, החוג לפסיכולוגיה.

החיים לא תמיד מסתדרים כפי שהיינו רוצים. כולנו חופשיים לבחור את המסלול, אך לרוב אנחנו 
מטיילים בשבילים שסללו אחרים. זה מדאיג אותנו, לעתים אף מדיר שינה מעינינו. אבל היכן 

לחפש את ספרי ההדרכה? מי יעזור לנו להתיר את סבך החיים? מי יציע מודל?
בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, העוסק בנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
פרויד: האיש שלימד אותנו לחלום 

אבי הפסיכואנליזה, זיגמונד פרויד, מרד בדעה המדעית
בזמנו וחזר לטענה ״הפרימיטיבית״ כי לחלומות יש משמעות. 
מי שמייצר את המשמעות, טען פרויד, הוא החולם עצמו. 

סרט לצפייה: ״שיטה מסוכנת״

ויניקוט: ״אני חותר להיות עצמי״
השאלה הטבעית של כל אדם - להיות מסוגל להתנסות 

בחיים בפתיחות ובחופש. להעז לבטא את העצמי 
האמיתי. כדי שזה יהיה אפשרי, אנחנו זקוקים לתשתית 

נפשית שתאפשר לנו להיות אלה ה״מושכים בחוטים״. 
סרט לצפייה: ״50 אביבים״

קארל רוג'רס: האיש שלימד אותנו להקשיב
על פי קארל רוג'רס, הקשבה היא כלי שמעניק ביטחון 
בכל מערכת יחסים בין אישית. הקשבה נוסכת בדובר 
ביטחון המאפשר לו להתוודע לחלקים שונים בעצמו 

ולהכיל אותם מחדש.
סרט לצפייה: ״חיבור פשוט״

אריך פרום: האיש שלימד אותנו לאהוב
אריך פרום טוען שרוב בני האדם חושבים על האהבה 

לא מצד היכולת שלהם לאהוב, אלא מצד היותם 
נאהבים. הם יודעים שאהבה היא גורם מרכזי, אך אינם 

 מעלים בדעתם שיש ללמוד אותה ולהתאמן בה.
סרט לצפייה: ״ מקום לאהבה״

ארוין יאלום: האיש שלימד אותנו טיפול מהו
לפי יאלום, המטפל הוא חבר למסע משותף. הדבר החשוב 

ביותר הוא: באיזו רמת מודעות עצמית אתה שרוי. 
יאלום טוען שהאלמנט החשוב ביותר הוא אישיותו של 
המטפל, יכולת ההקשבה שלו. יכולתו להודות בטעויות 

והחום שהוא מפגין. 
סרט לצפייה: ״פשוט מאוהבת״

דלאי למה: האיש שלימד אותנו חמלה
״רצונך להיות מאושר - נהג בחמלה. רצונך שאחרים יהיו 
מאושרים? - נהג בחמלה״. הדלאי למה טוען שלמי שאין 

חמלה עצמית, לא יכולה להיות חמלה על האחר. 
ככל שאדם זכה בילדותו להתנסות מעודדת, הוא יוכל 

להפעיל ביתר קלות את רגש החמלה.
סרט לצפייה: ״ללכת בדרכך״

ויטגנשטיין: האיש שלימד אותנו לשתוק
המשפט המעניין ביותר של ויטגנשטיין הינו: ״על מה שעליו 
לא ניתן לדבר, על אודותיו יש לשתוק״. החוקרים סבורים 
שמשפט זה אומר שפילוסופיה היא דבר שלא ניתן לדבר 

עליו כלל. הוא ריק מתוכן, ואינו אלא רק אשליה.
סרט לצפייה: ״למלא את החלל״

וודי אלן: האיש שלימד אותנו לפקפק בכל
סרטיו הטובים ביותר של אלן משלבים הומור עם רוך 

ופתוס. דמותו הקולנועית פתטית, מלאה בנוירוטיות 
ובחוסר ביטחון עצמי. נושאים מרכזיים בסרטיו הם 

שאלת מהות האהבה. ייחודו בכך שהוא מפקפק 
בשאלות היסוד של הקיום האנושי.

סרט לצפייה: ״ימי הרדיו״

מרצה:
ד״ר קרן 

אור חן
מדעי

החברה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.21 ,29.11.21 ,15.11.21 ,1.11.21

31.1.22 ,17.1.22 ,3.1.22 ,20.12.21
)מספר קורס: 90105(

סדרה חדשה!
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לבחור באושר 
מרצה: ערן אוליניק  M.A. ,MCC מאמן ומנחה ליצירת אושר, הצלחה ושביעות רצון.

סדרה מרתקת של הרצאות חווייתיות ומעוררות השראה, הבוחנות ועונות על מספר שאלות 
משמעותיות ומהותיות בחיינו: מהו אושר וממה הוא מורכב? כיצד להתחבר לחלומותינו 

האמיתיים? מהן האמונות והגישות שיאפשרו לנו לפעול בעוצמה להגשמתם? מה נדרש על מנת 
לחוש משמעות, ליהנות מהדרך ולחוות אושר לאורך זמן? איך לזהות הזדמנויות קטנות וגדולות 

ולנצל אותן כדי לחיות חיים מלאים, מספקים ומאושרים יותר?
נושאי ההרצאות:

מהו, בעצם, אושר  
מהו אושר? מהם המרכיבים העיקריים שלו על פי גישות 

שונות, החל מבודהיזם וכלה בפסיכולוגיה חיובית? 
מדוע אנו חשים אושר ברגעים מסוימים, אך מתקשים 
לשמר את החוויה הזו לאורך זמן? האם היכולת לחוש 

מאושר הינה מולדת או נרכשת?

כוחה של אמונה 
מהן האמונות וההקשרים שמתוכם אנו רואים את 

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

עוצמתה של גישה 
מהי הגישה שלנו בחיים? כיצד מגיבה הסביבה המקיפה 

אותנו לגישתנו? מהן גישות ש״עובדות״? כיצד ניתן 
להגביר את תחושת החיבור, האהבה והשותפות ביחסנו 

עם האנשים בחיינו באמצעות שינוי הגישה שלנו?

דרכים ליצירת משמעות 
כיצד מציאת משמעות ומטרה בחיינו, משדרגת 

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

איך לטפח חוזקות ואושר
מה הקשר בין פיתוח מידות טובות וחיבור לחוזקות לבין 

יכולתנו לחוש מאושרים. כיצד שינוי הפוקוס ממיקוד 
בצימצום חולשותינו לטיפוח חוזקותנו וכשרונותינו, 

משדרג משמעותית את איכות חיינו ומגביר את תחושת 
שביעות הרצון, ההגשמה והאושר שלנו? 

איך ליצור את החוויה המיטבית 
מה מאפיין חוויות של זרימה בחיינו, כאשר יש הרמוניה 

בתודעה שלנו וסיפוק בפעולות שלנו? מה ניתן לעשות 
כדי להפוך מערכות יחסים למהנות יותר, ועבודות 

ומשימות בחיינו - לפעולות מאתגרות ומספקות?

איך להגשים חלומות  
איך לזהות את החלומות והמאווים האמיתיים שלנו? 

מה נדרש מאתנו על מנת להתחיל ולממשם? ואיך אפשר 
לפעול בעוצמה כדי להגשים את חלומותינו האותנטיים? 

איך להתמודד עם משברים  
כיצד לשנות את היחסים שלנו עם משברים ואיך 
להתייחס אליהם בדרך חדשה? איך ״לנצל״ את 

המשברים שנקרים בדרכנו, כדי ללמוד את השיעור 
שהם מזמנים לנו? ואיך להתחבר למה שבאמת חשוב 

לנו, לפרוץ את המגבלות והחסמים, ולפעול מתוך אומץ, 
עוצמה ומוטיבציה חדשה?

מרצה:
ערן 

אוליניק
מדעי

החברה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,22.12.21 ,8.12.21 ,24.11.21 ,10.11.21

9.2.22 ,2.2.22 ,19.1.22 ,5.1.22
)מספר קורס: 90106(
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תרבויות עולם סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע

מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, מרצה, צלמת וכתבת.
מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות 
ברחבי העולם. מהאולימפוס היווני אל משברים בעולם הערבי, מעבר ועתיד במצריים אל שורשי 
התרבות הקובנית, מהטבע והתרבות בקמבודיה אל המהפכה הגדולה בסין, מהסכסוכים בקפריסין 

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

נושאי ההרצאות:
 סין: סופה של המהפכה התרבותית 

מהפכת התרבות הותירה צלקת כואבת בהיסטוריה 
של סין המודרנית. כיצד מתמודדים עם אסון מעשה 

ידי אידיאולוגיה נוקשה, שלא הותירה אף משפחה 
שלמה בסין? 

מרצה: איילת אידלברג | סרט לצפייה: ״לחזור הביתה״

העולם הערבי: משבר זהות
כיצד משנות הרשתות החברתיות את הנורמות 

התרבותיות והדתיות בעולם הערבי? באיזה אופן משפיע 
מאבק הנשים למען זכויותיהן? עד כמה משפיע העוני על 

מעמדו של השליט במדינות ערב?
מרצה: ד״ר מיכל יערי | סרט לצפייה: ״ראליה״

מצרים: מסע בזמן 
מסע באתרים עוצמתיים בני 5000 שנים שאין דומה 

להם. נתרשם מהתרבות, האומנות והארכיאולוגיה וננסה 
להבין לאן מועדות פניה של מצרים המודרנית.

מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״רצח על הנילוס״

קפריסין: אי המריבה
קפריסין מוכרת כיעד תיירות, אך מאז פלישת טורקיה 
ב-1974 נחלק האי לשתי ישויות: טורקית ומוסלמית. 
איך מתמודדת קפריסין עם החלוקה הבלתי הגיונית? 

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״להציל את הנדריקס״

קמבודיה: טבע ותרבות, עבר והווה
מסע לאורך מדינת קמבודיה היפה והלא מתויירת. 
מפגש מרתק עם הנופים היפים, אנשיה המקסימים,

מקדשיה המרהיבים וגם עם צדדיה האפלים בעבר ובהווה. 
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״לולה הקדושה״

רוסיה: משטר ואהבה למוזיקה
מוזיקה קלאסית ומארש צבאי היו פס הקול של ברית 

המועצות במאה ה-20. מה היה יחסו של השלטון 
לאמנים בתקופה זו. ומה הייתה זהותה של יהדות ברית 

המועצות בפרפורי המוות של אימפריית ענק זו?
מרצה: דניאל גולדנברג | סרט לצפייה: ״הקונצרט״

מי את יוון? 
יוון, ארץ ים והרים, מוסיקה נפלאה ואוכל מצוין, סובלת 

בעשור האחרון ממשבר כלכלי ומזרם פליטים מהמזרח 
התיכון. אלה ראו ביוון את שער הכניסה לאירופה 

וזיעזעו את החיים של היוונים עצמם.
מרצה: רמי סימסולו | סרט לצפייה: ״אהבה יוונית״

קובה: מסע לשורשי התרבות הקובנית
סיפורה של קובה מזווית פחות מוכרת. איך הצליחו 

העבדים האפריקאים שהגיעו לאי הקריבי לשמר משהו
מתרבותם? מהם היחסים המורכבים בין קובה לבין ארה״ב?

מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון | סרט לצפייה: ״יולי״

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,15.12.21 ,8.12.21 ,17.11.21 ,3.11.21

9.2.22 ,26.1.22 ,12.1.22 ,29.12.21
)מספר קורס: 90107(
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הסדרה:

לילך יפת

מסע אישי סובב עולם
מרכזת: לילך יפת, מפיקת אירועי עניין ותרבות.

שבעה טיילים נועזים, מביאים אלינו שמונה סיפורי מסעות קסומים ומסעירים, מהכורסא 
בסינמה סיטי - אל המדינות שהעולם המודרני עדיין לא הגיע אליהן. ההרצאות משלבות צילומים 
מרהיבים, חוויות אישיות ומידע מעמיק ממסעות אל מקומות שטייל ישראלי יכול רק לחלום עליהם.  

נושאי ההרצאות:
איסלנד: 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, 400 רגל מתחת לאדמה, אל לוע של 

הר געש.

פולינזיה: בחזרה ממדינה מדהימה
פולינזיה היוותה מתמיד יעד נחשק למגלי ארצות. נשים 

בעלות יופי אקזוטי ומוניטין של מתירנות מינית שבו 
את דמיונם של רבים מהחוקרים. טניה רמניק, שיצאה 

להפלגה של תשע שנים סביב העולם, מביאה את סיפורה 
של פולינזיה המדהימה.

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

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

שבדרך כלל שמורות לטיול הגדול אחרי צבא.

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

צעירה ישראלית, שהפכה חלומות למציאות בלתי 
נתפסת. אירית הקימה ארגון הומניטרי ישראלי יהודי 
בינלאומי, אשר פעל 10 שנים בכפר דייגים במלאווי. 

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. 

מסע על אופניים בעולם אחר
נועם סגן-כהן יוצא למסע אופניים באי שהוא ביתם 

של הלמורים, עצי הווניל ועצי הבאובאב. מדגסקר, 
האי הענק החבוי באוקיינוס ההודי, מספק חוויה נדירה 
המשלבת טבע פראי ובעלי חיים וצמחיה, שניתן למצוא 

רק בחלק הזה של העולם.

בהוטן: המלכה והמלך שלנו
אושיק פלר יוצאת לבהוטן, אחת החברות 

המטריארכליות האחרונות בעולם, מלוכה קטנה 
ומסוגרת במזרח אסיה, המשמרת איזון שברירי ועדין, 

בין סגירות ותרבות ייחודית, לפתיחתו של צוהר 
לעולם המערבי. 

צפון קוריאה: החיים בבועה
נפתלי הילגר ייקח אותנו לביקור נדיר במדינה המסוגרת 

בעולם, בניסיון להרים את המסך ולהבין את המדינה 
הכי לא מובנת בתבל: מה הופך רודן אכזר לאליל נערץ? 

מה מניע את התנהגותה החריגה של צפון קוריאה? 
נצטרף זמנית ל-25 מיליון צפון קוריאנים מנותקים מן 
העולם החיצון ונצפה בהצגה הגדולה בתבל: חיי היום 

יום בצפון קוריאה.

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.21 ,28.11.21 ,21.11.21 ,7.11.21

6.2.22 ,23.1.22 ,9.1.22 ,26.12.21
)מספר קורס: 90108(

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

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות 
ברחבי העולם. מעבר ועתיד במצריים אל הנצחיות של רומא, ממלחמת האזרחים בספרד אל תרבויות 

אבודות באמזונס, מטבע דרמטי בצ'ילה אל פולחני אור ואש, מבלט רוסי אל מהומות בפריז.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
אור ואש: הפולחנים הזוהרים בעולם

משחר ההיסטוריה עוסקים בני האדם בפולחני אור ואש. 
דרך הקרבת קורבנות, הבערת מדורות, ועד פסטיבלים 

מודרניים. מפגש עם פולחנים ״מדליקים״ ברחבי בעולם. 
מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: ״רק האמיצים״

יער הגשם: מסע אל תרבויות אבודות
אגן האמזונס מאופיין במרחבים אדירים המכוסים 

ביערות גשם סבוכים. עד היום מתקיימות במעבה היער 
קבוצות קטנות ומבודדות שחיות בנתק מוחלט מיתר 

העולם. נתחקה אחר תרבויות היער בעבר ובהווה.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון | סרט לצפייה: ״העיר האבודה Z״

מצרים: מסע בזמן 
מה בין ערש התרבות העולמי ובין מצרים של היום? 

לאן אפשר לשאוף כשחיים בצילה של מצרים הקדומה? 
מסע באתרים ייחודיים ועוצמתיים בני 5000 שנים שאין 

דומה להם בעולם כולו.
מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״רצח על הנילוס״

רומא - עיר הנצח
רומא, בירתה של איטליה המודרנית, משמשת תפאורה 

נפלאה לסרט העוסק במצבה של איטליה העכשווית, 
המתמודדת עם משבר כלכלי, חברתי ופוליטי.

מרצה: רמי סימסולו | סרט לצפייה: ״צ'או איטליה״

ספרד במלחמת האזרחים 1936-1939: 
טראומה ופוסט טראומה

מלחמת האזרחים בספרד, היתה הקדימון למלחמת 
העולם השנייה העתידה לבוא. נעמוד על ההשלכות 

הפוליטיות, החברתיות והנפשיות של העימות האלים 
 בין שתי האידאולוגיות: הקומוניסטית והפאשיסטית.

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.
סרט לצפייה: ״בעיר ללא גבולות״ 

רוסיה: קפיצת פירואט נועזת מערבה
עולם הבלט מכיר את הקלישאה הבאה: ״הבלט נולד 

באיטליה, גדל בצרפת והמריא לשחקים ברוסיה״.
ננתח את מקומה של אומנות זו באידאולוגיה האדומה 

ונבחן את המחירים ששילמו אלה שרק רצו לזרוח 
באור כשרונם. 

מרצה: דניאל גולדנברג | סרט לצפייה: ״העורב הלבן״
 

צ'ילה: סוף העולם...ימינה
תרבויות נסתרות, טבע דרמטי וצילומים מרהיבים ממסע 

לאורכה של המדינה הארוכה בתבל. וגם - מפגש עם 
הקהילה היהודית המבודדת בעולם.

מרצה: נפתלי הילגר | סרט לצפייה: ״מצ'וקה״

צרפת: פריז בוערת
בשנים האחרונות הפרות סדר הופכות לחלק מחיי היום 

יום בפרברים מסביב למרכזים העירוניים של צרפת, 
שם הייאוש והזעם של אוכלוסיות ממוצא זר מתפרצים 

ומאיימים על המרקם החברתי.
מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״עלובי החיים״

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.21 ,29.11.21 ,22.11.21 ,8.11.21

7.2.22 ,24.1.22 ,10.1.22 ,27.12.21
)מספר קורס: 90109(



זמן אשכול נתניה

70 | תנ״ך מדעי
הרוח

מרצה: 
יוסי נינוה

ספר התנ״ך, שספריו נכתבו לאורך תקופה של כ-500 שנה, הוא אסופה של דעות פילוסופיות שונות. 
יש בו התנגחות בין דעות כוהניות-פולחניות לבין רעיונות נביאיים. יש בו דעות אמוניות מהפכניות.

יש מאבק בין ״מלכות שמים״ לבין ״שלטון בשר ודם״. ויש בו השפעות של פילוסופיה יוונית 
וחשיבה אפוקליפטית מימי הבית השני. קורס זה הוא הזדמנות חד פעמית למפגש מרתק עם דעות 

שונות ורעיונות מגוונים של מקורות החשיבה היהודית.
נושאי ההרצאות:

חוכמת ״קוהלת״: אכול ושתה כי מחר תזקין
״קוהלת״ הזקן, החכם ובעל הניסיון, מנסה להעניק 

לדורות הצעירים מניסיונו. הספר הוא בעייתי מבחינת 
האמונה ולכן כמעט ולא נכנס לתנ״ך. כיצד השפיעה 

הפילוסופיה היוונית על דעותיו של מחבר קוהלת?

ספר ״משלי״: החוכמה האנושית בעוצמתה
ספר החוכמה שכמעט ונפסל בשל תפיסת עולמו - 

״ראשית חכמה- קנה חכמה״, ״יראת ה' ראשית דעת״. 
האדם צריך לשאוף אל החוכמה, כי ״דרכיה דרכי נועם, 

וכל נתיבותיה שלום״.

צדק אלוהי מול צדק אנושי בספר ״איוב״
ספר איוב עוסק בבעיה אמונתית בסיסית: שכר ועונש 

מידי האלוהים. לאורך הדיון בספר מתריס האדם הקטן 
הסובל לפני האל המרע, ושלוחו - השטן הרשע, כי אין 
צדק אלוהי, אין רחמים אלוהיים, אין השגחה אלוהית! 

ספר דברים: המונותיאיזם היהודי בראשיתו
הספר הראשון שנכתב כספר מבין ספרי התנ״ך. ספרה 
של ״תנועת יהווה - לבדו״. הספר מביא מהפכה דתית 
עצומה. מי היו מחבריו? וכיצד הטביעו את חותמם על 

הספרות ההיסטורית במקרא? 

ספר ויקרא: ספר הקדושה
ספר ״ויקרא״ - ״תורת הכוהנים״ -  נכתב על ידי 

הכוהנים בשביל הכוהנים. הנושא המרכזי בספר הוא 
הקדושה: קדושת אלוהים, קדושת העם, קדושת עבודת 
המקדש, קדושת הקורבנות, קדושת הכוהנים, וקדושת 

המשפחה. ראשיתם של הרעיונות: ״עם סגולה״ 
ו״גוי קדוש״.

 ספר שופטים: ״מלכות שמיים״
״בימים ההם אין מלך בישראל״- הספר המקדים את 

המלוכה ומכין את הרקע להופעתה. כיצד מגשר הכותב 
בין דעתו, כי רק ״מלכות שמיים״, לבין קיומה של מלכות 

בית דוד? מי היו השופטים - מציאות או אגדה? 

ספר דניאל: ספרות האפוקליפטיקה
״ספר דניאל״, שנכתב בימי שלטון יוון בישראל, פותח 

את הספרות האפוקליפטית היהודית של ימי הבית השני. 
הספר עוסק בשני עניינים: סיפוריו המופלאים של דניאל 
בחצרות מלכים בגולה, וחזיונותיו העתידיים על אחרית 

הימים והגאולה.

״צדק חפצתי ולא זבח״: הנבואה מול הכהונה
מהן תפישות עולמם של הנביאים? כיצד יצרה קבוצת 

אינטלקטואלים אלה דעות ואמונות מתקדמות: 
חברתיות, מוסריות, ואנושיות? מה ראו כותבי ״מגילת 

העצמאות״ ומכונני המדינה שבדרך אצל הנביאים? 
ומדוע חלמו שהמדינה החדשה תהיה על פי חזונם 

של נביאיה?

אמונות ודעות בתנ״ך
מרצה: יוסי נינוה, מרצה בכיר בתנ״ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת״א.

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.21 ,22.11.21 ,15.11.21 ,1.11.21

7.2.22 ,24.1.22 ,10.1.22 ,27.12.21
)מספר קורס: 90110(

סדרה חדשה!



זמן אשכול נתניה

האירועים שעיצבו 
את ההיסטוריה האנושית

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס, היסטוריון.
לא מעט אירועים והתרחשויות רגעיות הכתיבו מהלכים היסטוריים, פוליטיים, חברתיים ותרבותיים 

בהיסטוריה המודרנית. הם עדיין מטביעים את חותמם ומשפיעים על המאורעות הסוערים של 
ראשית המאה ה-21. מסע מרתק אל כמה מן האירועים האלה, שהיו בעלי השלכות מכריעות על 

התפתחות העולם בן זמננו.   
נושאי ההרצאות:

1215: מגנה כרטא מפלסת את הדרך לדמוקרטיה 
המודרנית

״כתב הזכויות הגדול של החירויות״, הוא כתב התחייבות 
של ג'ון, מלך אנגליה, לכבד את הזכויות שהעניק לברוניו 

ביוני 1215. מסמך זה, שהגביל את סמכויות הכתר, נחשב 
לראשית המשפט החוקתי ונודעה לו השפעה גם על 

החוקה האמריקנית ומגילת זכויות האדם. 

1450: יוהאן גוטנברג ממציא את הדפוס הנייד
המצאת הדפוס הנייד היא מהפכה טכנולוגית הנחשבת 

על ידי רבים להמצאה החשובה ביותר באלף הקודם. 
המצאתו של גוטנברג אפשרה הדפסה של ספרים רבים 

תוך זמן קצר ובעלות נמוכה יחסית, והביאה לעלייה 
משמעותית באחוזי האוריינות בציבור. 

1492: הסיפור שמאחורי גירוש יהודי ספרד 
שנת 1492 הפכה לסמלית בהיסטוריה המודרנית 

של העולם ולעם היהודי כאחד. ב-2 בינואר נשלמת 
״הרקונקיסטה״, הכיבוש מחדש של הטריטוריה הספרדית 

על ידי הנוצרים מידי המוסלמים ואירופה היא שוב 
נוצרית בשלמותה. ב-31 במרץ פורסם צו על גירוש יהודי 

ספרד ואחרוני היהודים עוזבים את ספרד.

1848: המניפסט הקומוניסטי שנהפך לדת חדשה
במהפכת פברואר 1848, התבקש הפילוסוף הפרוסי-יהודי 

הגולה קרל מרקס, לחבר מסמך דרישות מהפכניות. 
כך נולד ״המניפסט הקומוניסטי״, מצע של דת חדשה: 

הקומוניזם. 

1859: צ'ארלס דרווין ותיאוריית האבולוציה
תורת האבולוציה, באמצעות הברירה הטבעית, הפכה את 
פני הביולוגיה והשפיעה רבות על המדע בכללותו. הברירה 

הטבעית הפכה במהלך שנות השלושים של המאה ה-20 
להסבר המקובל לאבולוציה. 

1945: הטלת פצצות האטום על יפן
פצצת האטום הראשונה הוטלה על הירושימה ב-6 
באוגוסט 1945. הפצצה השנייה הוטלה על נגסאקי 

שלושה ימים לאחר מכן. הטלת שתי פצצות האטום על 
יפן הייתה השימוש המבצעי הראשון - והיחיד - שנעשה 

בנשק גרעיני עד היום.

2001: 11 בספטמבר: הפלת מגדלי התיאומים
פיגועי ה-11 בספטמבר היו סדרה של חטיפות מטוסים

מתוך כוונה לגרום אווירה של טרור. זה היה אחד הפיגועים 
הקטלניים ביותר בהיסטוריה שעוררה את העולם 

המערבי למלחמה העולמית בטרור המוסלמי הרדיקאלי. 
חוקים נגד הטרור הוכנסו בחלקים רבים של העולם. 

2008: קוסובו מכריזה עצמאות
אחרי מלחמת האזרחים העקובה מדם ביוגוסלביה 

לשעבר, ובינאום הקונפליקט, קוסובו מכריזה על עצמאות 
ופותחת ״תיבת פנדורה״ לפירוק האיחוד האירופי 

המסתמן היום.

71 | היסטוריה מדעי
הרוח

מרצה: 
ד״ר גוסטב 

מייסלס

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,7.12.21 ,23.11.21 ,16.11.21 ,2.11.21

1.2.22 ,18.1.22 ,4.1.22 ,21.12.21
)מספר קורס: 90111(



זמן אשכול נתניה
מרצה: 
אילן 

מנוליס

נפלאות היקום
מרצה: אילן מנוליס, אסטרונום. מנהלו לשעבר של מצפה הכוכבים, מכון ויצמן למדע.

בסדרת הרצאות מרתקת, נצא למסע להבנת צפונות היקום הסובב אותנו ולמפגש עם מדע 
האסטרונומיה, שהינו תחום ידע דינאמי, סוחף ומלהיב הנמצא בחזית המחקר המדעי כיום. 
מה קורה לגוף האדם בצאתו לחלל ומה הן ההשלכות על טיסות חלל מאוישות? מה מאפיין 

את שכנינו במערכת השמש? מהו כוכב )שמש( ומה קורה בתוכו? מהם חורים שחורים? 
האם קיימים חוצנים? מה פשר שינויי האקלים שאנו חווים והאם יש להם קשר לאסטרונומיה? 

ומה יהיה גורל היקום?
נושאי ההרצאות:

מדוע לא נגיע בקרוב למאדים?
מה קורה לגוף האדם בתנאים של מיקרו-כבידה, כגון 
בתחנת החלל הבין-לאומית? האם ניתן יהיה אי-פעם 

לשלוח אדם לטיסות חלל ממושכות מאוד? כיצד מתרחצים 
ומה אוכלים בחלל? 

מערכת השמש: השכונה שלנו ביקום
הרצאת מבוא להיכרות עם הגופים המקיפים את כוכב 

הבית שלנו- הלא היא השמש. נכיר את שכנינו כוכבי 
הלכת, ירחיהם והגופים הקטנים, המהווים יחדיו את 

מערכת השמש. ההרצאה כוללת גילויים עדכניים מחקר 
מערכת השמש.

לידתו, חייו ומותו של כוכב
מהו מהלך החיים של כוכב, מאז לידתו בענן של גז ואבק 

בין כוכבי ועד ענק אדום, ננס לבן, כוכב ניוטרונים וחור 
שחור? מסע מרתק אל לב ליבה של האסטרופיזיקה.

היש חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ?
מפגש עם אחד הנושאים המסקרנים והמרתקים מכולם - 

חיים תבוניים. האם ביקרו אותנו חוצנים? האם הם 
קיימים? האם בכלל תיתכן תקשורת איתם ואם כן, כיצד? 

ננסה לבסס את התשובות על עובדות מדעיות מדויקות.

מהמפץ הגדול ועד הופעת החיים
היכרות עם התפתחות היקום מרגע לידתו ועד לתנאים 
אשר אפשרו הופעתם של חיים, החל מגילויו של אדווין 

האבל בדבר התפשטות היקום ועד לגילוי שהיקום מאיץ 
את התפשטותו, גילוי שזיכה את חוקריו בפרס נובל 

לפיזיקה לשנת 2011.

השפעות אסטרונומיות על אקלים כדור הארץ
האם יש קשר בין הפעילות על-פני השמש להתחממות 

כדור הארץ? מה הקשר בין התנאים הנוראיים השוררים 
על-פני כוכב הלכת נוגה לנעשה אצלנו? להיכן נעלמו 

המים שהיו פעם על-פני כוכב הלכת מאדים? ומהי באמת 
תרומתו של האדם לתהליך ההתחממות הגלובלית?

הכחדות המוניות וסכנת האסטרואידים
כיצד הושמדו הדינוזאורים? האם מרחף בחלל גוף 
המאיים להתנגש בכדור הארץ? ואם זה אכן יקרה, 

מה מידת הסכנה ומה ניתן לעשות לגביה, אם בכלל?

המנגנון המופלא: המונה ליזה של האסטרונומיה
הרצאה מרתקת ומפתיעה, העוסקת בתגלית ייחודית 

המשלבת ארכיאולוגיה, היסטוריה של המדע 
ואסטרונומיה. התגלית שינתה לעד את תפיסתנו לגבי 

ידיעותיהם הפיסיקליות ויכולותיהם ההנדסיות של 
היוונים הקדומים.

72 | אסטרונומיה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,7.12.21 ,23.11.21 ,16.11.21 ,2.11.21

1.2.22 ,25.1.22 ,11.1.22 ,21.12.21
)מספר קורס: 90112(

סדרה חדשה!מדע



קורסים
ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי חדרה
)עמודים 73-82(

חדש!!!



זמן אשכול חדרה

מועדון ״טרום בכורה בקולנוע״ של ״זמן אשכול״
בסינמה סיטי - בחדרה

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 בחדרה.
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״.

74 | קולנוע אמנות

הקורס יתקיים בימי שישי 
החל מהשעה 10:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי חדרה.

מועדי המפגשים: 
 ,25.2.22 ,28.1.22 ,24.12.21 ,26.11.21

24.6.22 ,27.5.22 ,22.4.22 ,25.3.22
)מספר קורס: 90601(

חדש!
 מועדון טרום בכורה
עם אפשרות בחירה

 רישום לסמסטר
)ארבעה מפגשים ראשונים(

 או
 רישום שנתי

)לכל שמונת המפגשים(



זמן אשכול חדרה

מועדי המפגשים:
 ,9.12.21 ,25.11.21 ,18.11.21 ,4.11.21

3.2.22 ,20.1.22 ,6.1.22 ,23.12.21
)מספר קורס 90602(

״העולם מצחיק אז צוחקים״ - 
הומור בראי בקולנוע  

מרצה: אלון גור אריה, במאי, תסריטאי וחוקר קולנוע.
״יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז״, אמר צ'רלי צ'פלין. בסדרת הרצאות סוחפת ומצחיקה 

במיוחד, נערוך מסע מרתק אל יסודות היצירה הקומית המודרנית. מה היו הטכניקות, המניעים 
והפילוסופיה של המאסטרים בתחום, שגם היום ממשיכים לגרום לנו ולמיליוני אנשים ברחבי 

העולם לצחוק עד דמעות מול מסך הקולנוע.
בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט באורך מלא העוסק בנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
צ'רלי צ'פלין: חייו וסודותיו

הכובע, השפם וההליכה שלו היו שם נרדף לא רק לקומדיה, 
אלא גם לקולנוע בכלל. אולם הוא דאג להשמיד את 
כל חומרי הגלם של סרטיו, כדי שסודותיו לא יתגלו. 

סיפורו של סיר צ'רלס צ'פלין, שהמשיך ליצור סרטים 
אילמים גם בתקופת הסרט המדבר.

סרט לצפייה: ״הקרקס״

אריק איינשטיין וחבורת ״לול״: ״מה הוא קופץ?״
מפגש של מוסיקה והומור שיוקדש לזמר והשחקן 

אריק איינשטיין, שרצה להיות ספורטאי, אולם בשל 
ליקוי ראייה התגייס ללהקה צבאית. הסיפורים, השירים 

והמערכונים מהסרט ״שבלול״, חבורת ״לול״, וסרטי 
הפולחן ״מציצים״ ״כבלים״ ואחרים. 

סרט לצפייה: ״כבלים״

ברודווי מצטלמת: מחזות הזמר הגדולים 
הצצה אל מאחורי הקלעים של יצירות המופת הגדולות 

של הז'אנר האהוב, שהצליח לקחת את התיאטרון 
המוסיקלי אל המסך הגדול. מי האנשים האמיתיים 

מאחורי ״סיפור הפרברים״, ״צלילי המוסיקה״, 
״גבירתי הנאווה״ ואחרים?
סרט לצפייה: ״היירספריי״

מ״אורות הכרך״ ל״אשה יפה״ - הוא והיא בקומדיה
מה הופך את ז'אנר הקומדיה הרומנטית לכל כך אהוב? 

איך מעלימים תוכן מיני מעין הצנזורה? מדוע אנחנו 
רוצים שהמפרי בוגרט יתחתן עם אודרי הפבורן? ריצ'רד 

גיר עם ג'וליה רוברטס? ומרילין מונרו עם הקהל? 
סרט לצפייה: ״ככה זה עובד״

לורל והארדי: הסיפור על השמן והרזה
מסע אל מוחם הפרוע של סטן לורל הבריטי ואוליבר 

הארדי האמריקני, הלא הם ״השמן והרזה״, הצמד 

המצליח בעולם. השניים השאירו אחריהם 106 סרטים 
קצרים וארוכים.   

סרט לצפייה: ״בני המדבר״    

מרילין מונרו: האגדה ההוליוודית
הסיפור האמיתי על נורמה ג'ין בייקר, שכבשה את עולם 

הבידור. מהתפקיד הראשון שנתן לה גראוצ'ו מרקס, 
אל מחזות הזמר הקלילים ועד לקומדיות המתוחכמת 

של בילי ויילדר.
סרט לצפייה: ״גברים מעדיפים בלונדיניות״

לצחוק בצרפתית: הולדת הקומדיה והקולנוע
הקולנוע הומצא בצרפת, כך גם הקומדיה הראשונה 

בעולם. ז'אק טאטי האגדי ממשיך להשפיע על תרבותנו 
גם היום, ולצידו בורביל, פרננדל, לואי דה פינס ואחרים, 
שהצליחו לפרוץ מגבולות ארצם ולהגיע לטקס האוסקר.

סרט לצפייה: ״ברוכים הבאים לצפון״

ג'רי לואיס: סלפסטיק בכל מחיר
סיפורו של הקומיקאי, שחקן מפיק ובמאי הקולנוע 

היהודי-אמריקני, שהתפרסם בזכות הומור הסלפסטיק 
שלו. את פירסומו ניצל לגיוס מיליארדי דולרים כתרומה 

לסובלים מניוון שרירים.
סרט לצפייה: ״הפרופסור המטורף״

 מרצה:75 | הומור
אלון גור 

אריה

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

בסינמה סיטי חדרה.

אמנות



זמן אשכול חדרה

מדינה
וחברה

מועדי המפגשים:
 ,15.12.21 ,8.12.21 ,24.11.21 ,10.11.21

9.2.22 ,26.1.22 ,12.1.22 ,29.12.21
)מספר קורס 90603(

המאבקים שמעצבים 
את הסדר העולמי החדש 

מרצה: מואב ורדי, מגיש תוכנית ״העולם היום״ ועורך חדשות החוץ של ״כאן 11״.
הסדר העולמי שאליו התרגלנו במחצית השנייה של המאה ה-20 - התפרק. כיום אנו נמצאים 

בעולם רב-ניגודים, שבו מתנהלים שורה של מאבקים שמעצבים את הסדר העולמי החדש. בסדרת 
הרצאות מרתקת, ננתח את התהליכים הללו, שתוצאותיהם יקבעו איך ייראו חיינו במאה ה-21.

נושאי ההרצאות:
סין נגד ארה״ב: בקרה על ההגמוניה העולמית 

לסין יש שאיפות להיות הגורם הדומיננטי בעולם מבחינה 
כלכלית, טכנולוגית וגאו-פוליטית. אלא שארה״ב רואה 

בכך איום ישיר על ההגמוניה העולמית האמריקנית. 
איך פועלים הסינים כדי לנצח בקרב הזה? ומה עושה 

ארה״ב כדי לסכל את התוכנית הסינית? 

״האח הגדול״: כוחה של הטכנולוגיה
אם פעם העולם התנהל בידי מדינות, היום לבעלי חברות 

הטכנולוגיה יש יותר כוח והשפעה מלראשי ממשלה, 
ו״האח הגדול״ הוא אותם תאגידי ענק השולטים בחיינו 

בלי שנרגיש. האם אפשר להגביל את כוחם במסגרת 
הקרב בין הקדמה לבין החירות וחופש הפרט?

 
פונדמנטליזם: העולם לאחר דאע״ש

במקביל לתהליכי הקדמה והדמוקרטיזציה בעולם,
הפונדמנטליזם עולה ומשגשג. לאן פונה כעת 

הפונדמנטליזם האיסלאמי לאחר תבוסתו של דאע״ש, 
ומהו סוד המשיכה שלו בקרב אנשים רבים המוכנים 

להרוג ולהיהרג בשמו? 

סכנה לדמוקרטיה: הקרב על מדינות המערב
אזרחים רבים במערב חשים שתהליכי הגלובליזציה לא 
היטיבו את חייהם. התחזקותן של מפלגות ימין קיצוני 

באירופה, לצד הרצון של אזרחי בריטניה לצאת מהאיחוד 
האירופי, הם עדות לתגובת הנגד הזאת. האם זו אכן 

סכנה לדמוקרטיה? והאם ניתן לשנות את המגמה הזאת? 

משבר האקלים: סכנה לעתיד כדור הארץ 
מדעני האקלים טוענים שאם האנושות לא תשנה את 
דרכיה, בעוד שנים לא רבות אזורים שלמים על כדור 
הארץ לא יהיו ראויים למחיית בני אדם. איך אפשר 
לשנות את המגמה הזאת? ומדוע ההתמכרות שלנו 
לאכילת בשר היא סכנה להתחממות כדור הארץ? 

אתגר ההגירה: נדידת העמים הגדולה
1,000 שנה לאחר ״נדידת העמים״, אנו עדים כעת 

לתופעה כלל עולמית: גלי הגירה עצומים של מיליוני 
בני אדם, שמוכנים לסכן את חייהם למען סיכוי לעתיד 

טוב יותר. האם יש לכך פתרון, ואיך יכול המערב 
להתמודד עם אתגר ההגירה, שכבר הביאה לעליית הימין 

הקיצוני במקומות מסוימים?

תקשורת: עתידה של העיתונות  
בעבר שלטו כלי התקשורת במידע המגיע אלינו. היום, 
אזרח פשוט שיש לו דף פייסבוק הוא גורם משפיע לא 

פחות מעיתונאים. האם בעתיד לא נזדקק יותר למהדורת 
החדשות? ולמה טראמפ עדיין צריך את ערוצי הטלוויזיה 

הממוסדים?

ישראל: המאבק על עתיד המזרח התיכון
האם אפשר להגיע לנורמליזציה עם מדינות ערב 

המתונות גם בלי להגיע לפתרון הסוגיה הפלסטינית? 
האם יכולה ישראל לנצח במאבק לבלימתה של איראן 

ומהם האתגרים וההזדמנויות של ישראל במזרח התיכון 
המתעצב מחדש מול עינינו. 

76 | אקטואליה

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

בסינמה סיטי חדרה.

 מרצה:
מואב ורדי



זמן אשכול חדרה

מועדי המפגשים:
 ,8.12.21 ,24.11.21 ,17.11.21 ,3.11.21

2.2.22 ,19.1.22 ,5.1.22 ,22.12.21
)מספר קורס: 90604(

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 שיטתית ונכונה, לזכור במהירות 
ובקלות את מה שחשוב לנו וכן לשמור ולחזק את יכולות המוח והזיכרון שלנו לטווח הארוך.

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 לקלוט 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 באופן יעיל ואפקטיבי.

שמות של אנשים
היכולת לזכור שמות של אנשים היא נכס חשוב מאוד 
בחיינו וניתן לשפר אותה משמעותית. בהרצאה זאת, 

נלמד וניישם טכניקות מובילות לזכור שמות של אנשים 
ולהפוך את תהליך זכירת השמות למעניין ומרתק.

לא לשכוח לזכור 
מה רציתי לומר? מה רציתי לעשות? איפה הנחתי את 

זה? בהרצאה זו נלמד טכניקות מובילות לזכור מיקומי 
חפצים ופעולות ונקבל טיפים מעולים איך להפסיק 

לשכוח את מה שחשוב לנו בחיי היום יום.

לזכור בקלות מספרים חשובים
היכולת לזכור מספרים משפיעה על ״תחושת המסוגלות״ 

של הזיכרון שלנו. בהרצאה זאת נלמד וניישם שלוש 
טכניקות מובילות לזכור במהירות ובקלות מספרים 

חשובים ובמקביל לחדד ולשפר את יכולות המוח 
והזיכרון.

חדר כושר למוח ולזיכרון
איך לאמן את הזיכרון ולשמור עליו לאורך זמן? 

איך לשלב נכון את אימוני הזיכרון בחיי היום יום? 
מהם תומכי הזיכרון הטובים ביותר? מה הקשר בין 

תזונה נכונה ושינה לתפקוד הזיכרון? 

ללמוד שפה חדשה וקריאה מהירה
איך ללמוד שפה חדשה בדרך היעילה ביותר לזיכרון 

לטווח הארוך? איך לשפר משמעותית את מהירות 
הקריאה ולזכור היטב את מה שקראנו? בהרצאה זו 

נלמד איך לפתח את שתי המיומנויות האלה ואיך להפוך 
באמצעותן את תהליך הלמידה למהנה ואפקטיבי.

אסטרטגיית הזיכרון המעצים ככלי לחיים
איך לתייג ולשלוף במהירות זיכרונות חשובים? איך לזכור 

נכון את מה שעוזר לנו להצליח במה שאנו עושים?
אסטרטגיית הזיכרון המעצים מבוססת על פיתוח היכולת 

להתמקד בנתונים חשובים המשפיעים על הצלחה 
בפעילות היומיומית שלנו ועל היכולת לשפר משמעותית 

את מהירות שליפתם מהזיכרון לטווח הארוך. 

״זיכרון בלתי נשכח״
חדר כושר למוח לשיפור הזיכרון

מרצה: איתי עניאל, מרצה מומחה לשיפור הזיכרון ואימון המוח, מייסד אומנות הזיכרון וחדר כושר למוח, 
עורך ומנחה סדנאות וקורסים בארץ ובעולם לפיתוח ושיפור הזיכרון כבסיס לשיפור ביצועים ותפקוד מיטבי.

מדעי
החברה

מרצה:
איתי

עניאל
77 | פסיכולוגיה ומדע

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

בסינמה סיטי חדרה.



זמן אשכול חדרה

מועדי המפגשים:
 ,7.12.21 ,23.11.21 ,16.11.21 ,2.11.21

1.2.22 ,18.1.22 ,4.1.22 ,21.12.21
)מספר קורס: 90605(

בסדרת הרצאות מרתקת ומאלפת, נתוודע למחלות הנפש השכיחות ביותר, נבין את הגורמים 
למחלות הנפש, דרכי מניעה, ונכיר את הטיפול הפסיכותרפי והפרמקולוגי. הקורס מלווה לכל אורכו 

בהמחשות מדיה, באמצעות קטעי וידאו ומצגות מפורטות להמחשת החומר הנלמד ולהבנתו. 
בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, העוסק בנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
מי חולה נפש?

מי מחליט מי חולה ואיך? נתוודע לאופן שבו מקבלים 
החלטות אלו כיום, וכמו כן נכיר את הביקורת החריפה
הקיימת על עצם האבחנות והטיפולים. נבחן את מהלך 
ההיסטוריה וכיצד הגענו למצב שאנו נמצאים בו כיום.

סרט לצפייה: ״פראנסיס״ 

מבט למעמקי נפש האדם
תגליות במדע ומחקר מאפשרות להבין את מה שהיה מוכר 
בעבר כ״טירוף״ וכיום מוכר כמחלה. האם באמת יש בסיס 

נוירולוגי מוחי הגורם למחלות הנפש? ואם כן מה הוא? 
סרט לצפייה: ״התעוררות״

אוטיזם: המגפה של המאה
בעשורים האחרונים עלתה שכיחות האוטיזם מאחד 
לאלפים. כיום אחד מכל חמישים ילדים מאובחן עם 

אוטיזם. למרות השכיחות הרבה, גם כיום הידע אודות 
ההפרעה נוטה להסתמך על אמונות ודעות לא מבוססות. 

סרט לצפייה: ״איש הגשם״   

חרדה: כשהדאגה הופכת למחלה 
החרדה נחשבת להפרעה כאשר היא מפריעה לתפקוד 

ופוגעת באיכות החיים. נראה כי הפרעות חרדה הינן מבין 
ההפרעות השכיחות ביותר. לצד התחלואה הרבה, יש גם 

התקדמות עצומה בהבנה ובטיפול בסובלים.
סרט לצפייה: ״נערה בהפרעה״

הפרעת דחק פוסט טראומטית
מחלה זו שהוכרה במלחמת העולם הראשונה, הייתה 

נחלת מעטים ולוותה בסטיגמות רבות. כיום הפרעה זו 
מתחילה לקבל את תשומת הלב הממסדית הראויה לה. 

נלמד להכיר את ההפרעה ואת הגורמים לה. 
סרט לצפייה: ״חדר״

דיכאון: העצב הגדול 
תקופות של עצבות הינן חלק בלתי נפרד מההוויה של 
החוויה האנושית. למרות זאת, יש מצבים בהם הרגש 

הנורמאלי נהפך למחלה. נלמד להכיר את המחלה ואת 
הטיפולים החדשניים של השנתיים האחרונות. 

סרט לצפייה: ״אנומליסה״

אובססיביות קומפולסיביות ואספנות כפייתית: 
הפרעות עם מאפיינים ייחודיים 

בשנים האחרונות, בעקבות הבנה של המנגנונים המוחיים 
העומדים בבסיס האובססיביות קומפולסיביות ואספנות 

כפייתית, הוצאו מחלות אלו מהקטגוריה של הפרעות. 
נבין את הסיבות להפרעות אלו וכן את הטיפולים 

לתופעות אלו. 
סרט לצפייה: ״הכי טוב שיש״ 

סכיזופרניה: מ״שיגעון״ למחלה
הסימפטומים של הסכיזופרניה מוכרים אלפי שנים. 

בעשורים האחרונים חלה התקדמות מדעית שאפשרה 
הבנה של הגורמים שעומדים בבסיס המחלה. תובנות 

אלו עומדות מאחורי הטיפול הקיים כיום במחלה. 
סרט לצפייה: ״נפלאות התבונה״

פסיכופתולוגיה בגובה העיניים:                      
מחלות נפש ואיך מטפלים בהן - 

בראי הקולנוע
מרצה: ד״ר שפר שחר, עובד בבית חולים תל השומר ומרצה במכללה למנהל ואוניברסיטת בר אילן. 

מדעי
החברה

מרצה:
ד״ר שפר 

שחר

78 | פסיכולוגיה

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

בסינמה סיטי חדרה.



זמן אשכול חדרה

79 | תרבויות תרבות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות 
מגוונות ברחבי העולם. מהאולימפוס היווני אל משברים בעולם הערבי, מעבר ועתיד במצריים אל 
שורשי התרבות הקובנית, מהטבע והתרבות בקמבודיה אל המהפכה הגדולה בסין, מהסכסוכים 

בקפריסין אל מוסיקה ברוסיה.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
העולם הערבי: משבר זהות

כיצד משנות הרשתות החברתיות את הנורמות התרבותיות 
והדתיות בעולם הערבי? באיזה אופן משפיע מאבק 

הנשים למען זכויותיהן? עד כמה משפיע העוני על מעמדו 
 של השליט במדינות ערב?

מרצה: ד״ר מיכל יערי | סרט לצפייה: ״ראליה״

מצרים: מסע בזמן 
מסע באתרים עוצמתיים בני 5000 שנים שאין דומה להם. 

נתרשם מהתרבות, האומנות והארכיאולוגיה וננסה 
להבין לאן מועדות פניה של מצרים המודרנית.

מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״רצח על הנילוס״

קובה: מסע לשורשי התרבות הקובנית
סיפורה של קובה מזווית פחות מוכרת. איך הצליחו 

העבדים האפריקאים שהגיעו לאי הקריבי לשמר משהו 
מתרבותם? מהם היחסים המורכבים בין קובה לבין 

 ארה״ב?
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון | סרט לצפייה: ״יולי״

קמבודיה: טבע ותרבות, עבר והווה
מסע לאורך מדינת קמבודיה היפה והלא מתויירת. מפגש 

מרתק עם הנופים היפים, אנשיה המקסימים, מקדשיה 
המרהיבים וגם עם צדדיה האפלים בעבר ובהווה. 

מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״לולה הקדושה״

 סין: סופה של המהפכה התרבותית 
מהפכת התרבות הותירה צלקת כואבת בהיסטוריה 
של סין המודרנית. כיצד מתמודדים עם אסון מעשה 

ידי אידיאולוגיה נוקשה, שלא הותירה אף משפחה 
שלמה בסין? 

מרצה: איילת אידלברג | סרט לצפייה: ״לחזור הביתה״

רוסיה: משטר ואהבה למוזיקה
מוזיקה קלאסית ומארש צבאי היו פס הקול של ברית 

המועצות במאה ה-20. מה היה יחסו של השלטון 
לאמנים בתקופה זו. ומה הייתה זהותה של יהדות ברית 

המועצות בפרפורי המוות של אימפריית ענק זו?
מרצה: דניאל גולדנברג | סרט לצפייה: ״הקונצרט״

קפריסין: אי המריבה
קפריסין מוכרת כיעד תיירות, אך מאז פלישת טורקיה 
ב-1974 נחלק האי לשתי ישויות: טורקית ומוסלמית. 
 איך מתמודדת קפריסין עם החלוקה הבלתי הגיונית? 

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״להציל את הנדריקס״

מי את יוון? 
יוון, ארץ ים והרים, מוסיקה נפלאה ואוכל מצוין, סובלת 

בעשור האחרון ממשבר כלכלי ומזרם פליטים מהמזרח 
התיכון. אלה ראו ביוון את שער הכניסה לאירופה 

 וזיעזעו את החיים של היוונים עצמם.
מרצה: רמי סימסולו | סרט לצפייה: ״אהבה יוונית״

תרבויות עולם סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע

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

מועדי המפגשים:
 ,12.12.21 ,28.11.21 ,21.11.21 ,7.11.21

6.2.22 ,23.1.22 ,9.1.22 ,26.12.21
)מספר קורס: 90606(

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

בסינמה סיטי חדרה.



זמן אשכול חדרה

80 | תרבויות תרבות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות 
ברחבי העולם. מעבר ועתיד במצריים אל הנצחיות של רומא, ממלחמת האזרחים בספרד אל תרבויות 

אבודות באמזונס, מטבע דרמטי בצ'ילה אל פולחני אור ואש, מבלט רוסי אל מהומות בפריז.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
יער הגשם: מסע אל תרבויות אבודות

אגן האמזונס מאופיין במרחבים אדירים המכוסים 
ביערות גשם סבוכים. עד היום מתקיימות במעבה היער 

קבוצות קטנות ומבודדות שחיות בנתק מוחלט מיתר 
העולם. נתחקה אחר תרבויות היער בעבר ובהווה.

מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון | סרט לצפייה: ״העיר האבודה Z״

אור ואש: הפולחנים הזוהרים בעולם
משחר ההיסטוריה עוסקים בני האדם בפולחני אור ואש. 

דרך הקרבת קורבנות, הבערת מדורות, ועד פסטיבלים 
מודרניים. מפגש עם פולחנים ״מדליקים״ ברחבי בעולם. 

מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: ״רק האמיצים״

מצרים: מסע בזמן 
מה בין ערש התרבות העולמי ובין מצרים של היום? 

לאן אפשר לשאוף כשחיים בצילה של מצרים הקדומה? 
מסע באתרים ייחודיים ועוצמתיים בני 5000 שנים שאין 

דומה להם בעולם כולו.
מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״רצח על הנילוס״

ספרד במלחמת האזרחים 1936-1939: 
טראומה ופוסט טראומה

למלחמת  הקדימון  היתה  בספרד,  האזרחים  מלחמת 
ההשלכות  על  נעמוד  לבוא.  העתידה  השנייה  העולם 
האלים  העימות  של  והנפשיות  החברתיות  הפוליטיות, 
והפאשיסטית. הקומוניסטית  האידאולוגיות:  שתי   בין 
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס | סרט לצפייה: ״בעיר ללא גבולות״ 

צרפת: פריז בוערת
בשנים האחרונות, הפרות סדר הופכות לחלק מחיי 
היום יום בפרברים מסביב למרכזים העירוניים של 

צרפת, שם הייאוש והזעם של אוכלוסיות ממוצא זר 
מתפרצים ומאיימים על המרקם החברתי.

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״עלובי החיים״

רומא - עיר הנצח
רומא, בירתה של איטליה המודרנית, משמשת תפאורה 

נפלאה לסרט העוסק במצבה של איטליה העכשווית, 
המתמודדת עם משבר כלכלי, חברתי ופוליטי.

מרצה: רמי סימסולו | סרט לצפייה: ״צ'או איטליה״

רוסיה: קפיצת פירואט נועזת מערבה
עולם הבלט מכיר את הקלישאה הבאה: ״הבלט נולד 

באיטליה, גדל בצרפת והמריא לשחקים ברוסיה״. 
ננתח את מקומה של אומנות זו באידאולוגיה האדומה 

ונבחן את המחירים ששילמו אלה שרק רצו לזרוח 
באור כשרונם. 

מרצה: דניאל גולדנברג | סרט לצפייה: ״העורב הלבן״
 

צ'ילה: סוף העולם...ימינה
תרבויות נסתרות, טבע דרמטי וצילומים מרהיבים ממסע 

לאורכה של המדינה הארוכה בתבל. וגם - מפגש עם 
 הקהילה היהודית המבודדת בעולם.

מרצה: נפתלי הילגר | סרט לצפייה: ״מצ'וקה״

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

מועדי המפגשים:
 ,14.12.21 ,7.12.21 ,23.11.21 ,9.11.21

8.2.22 ,25.1.22 ,11.1.22 ,28.12.21
)מספר קורס: 90607(

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

בסינמה סיטי חדרה.



זמן אשכול חדרה

81 | קבלה

הקבלה היא שיטה עתיקת יומין העוסקת בחקר המציאות בכלל וחקר פנימיות האדם בפרט. 
למעשה זוהי החכמה הקרובה ביותר לאדם, שכן היא איננה לימוד תיאורטי או מופשט, אלא 

לימוד מעשי, עמוק ופרקטי. הקורס מהווה מפתח לדלת הראשונה במרחבי החכמה האדירה הזו. 
מטרותיו: להנחיל לאדם מושגי יסוד בחכמת הקבלה, להתוודע למגוון רחב של חוקים רוחניים 

המנהלים את היקום וגם, כדובדבן, לגלות לאדם כמה סודות על עצמו ועל העולם הסובב אותו, 
כדי להביאו למקום שלם, שליו ומאושר יותר.

נושאי ההרצאות:
הרצאת מבוא על תפיסות יסוד בקבלה 

מהם מקורותיה של חכמת הקבלה? האם היא רלוונטית 
לימינו? ומה סוד הקסם המהלך על המוצאים בה עניין 

בכל רחבי העולם?

סוד האושר בעיניים קבליות
בשיעור זה נברר את הסיבה לכוחות השליליים המתגלים 

בחיינו. נלמד על חוק ״שורש וענף״ ועל חוק ״השתוות 
הצורה״ שמנהלים את העולם ואיך ניתן דרכם להגיע 

לאושר.

סוד כוח המשיכה
חכמת הקבלה נקראת גם תורת ה״סוד״ או תורת ה״נסתר״. 

מהו אותו סוד? מה נסתר? ומה מקבלים מלחיות לפיו? 

סוד ההפכים
האם הפכים זה טוב או רע? האם מחלוקות מקרבות 

או מרחיקות? האם הפכים נמשכים זה לזה או נמנעים? 
איך מסתדרים עם מישהו שחושב וחי שונה ממני? 

מפגש משנה חיים.

סודות הזמן
מהו זמן לפי הקבלה? מדוע חיינו סובבים סביב מושג 
הזמן? מהי המשמעות של ימי החול אל מול החגים? 

מדוע טוענת הקבלה שיש זמנים ״טובים״ יותר וזמנים 
״טובים״ פחות? ולמה אין לנו סבלנות?

סוד הזוגיות
מילים רבות נכתבו בהיסטוריה על אהבה. אין אדם 
שלא מחפש אחריה. מדענים טוענים שהיא לא יותר 

מאשר תגובה כימית והורמונאלית בגוף. אחוזי הגירושין 
אותם מציגה הרבנות מטילים ספק בכדאיות החיפוש. 

מה חסר לנו כדי לאהוב ולהיות נאהבים באמת? 
איך בונים זוגיות על פי חכמת הקבלה? 

הרצאה חווייתית, מרתקת ומצחיקה, בסופה יוצאים 
עם כלים פרקטיים לשיפור הזוגיות! 

סוד האותיות
השיעור יעסוק בפלא הגדול שנקרא 'השפה העברית', 

ויענה על אינסוף שאלות: מדוע שפע עלול להפוך לפשע 
וענג לנגע? מה סוד האות א' ומדוע נברא העולם דווקא 

באות ב' ולא בשום אות אחרת? למה דווקא 22 אותיות? 
ואיך כל זה קשור אלינו?

סוד הגלגול
האם נשמותינו מתגלגלות? ואם כן, מה משמעות 

הגלגולים? מהו התיקון של כל אחד ואחד מאתנו? 
מתי נפסקים הגלגולים? וכיצד הבנה זו על סוד הגלגול 

יכולה להשפיע עלי כאן ועכשיו?

סודות חכמת הקבלה
מרצה: משה שרון, סופר ומרצה בכיר לקבלה. מחברם של שבעה ספרים.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.21 ,22.11.21 ,15.11.21 ,1.11.21

31.1.22 ,17.1.22 ,3.1.22 ,20.12.21
)מספר קורס: 90608(

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

בסינמה סיטי חדרה.

מרצה: 
משה שרון מדעי

הרוח



זמן אשכול חדרה

מדע

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:

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?  

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?

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

הספורטיביות שלנו - האם גם כאן הגנים מתערבים?
 

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

מה-DNA שלנו וכיצד? האם כל אחד צריך להיבדק 
או רק החולים במחלה? מה הם סוגי הטיפול החדשניים 

בסרטן?

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

טומנים בחובם? מתי כדאי לדעת ומתי זה יכול להכביד 
עלינו? מפגש עם סוגיות אתיות בתחום הגנטיקה, תוך 

כדי הכרת הטכנולוגיות החדישות שמאפשרות לנו לדעת 
יותר ומהר. 

וירוסים - הטוב והרע. מהו וירוס וכיצד ניתן 
להשתמש בו ברפואה?

מהו וירוס וכיצד הוא גורם למחלות? מהי מחלת 
COVID-19 ומהו הוירוס SARS-COV-2? מגוון הגישות 

למציאת חיסון וטיפול במחלה. ומה טומן לנו העתיד? 
כיצד נרתום את הוירוסים לטובתנו.

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

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

נפלאות הצופן הגנטי
העתיד כבר כאן!

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

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

בסינמה סיטי בחדרה.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.21 ,22.11.21 ,15.11.21 ,1.11.21

31.1.22 ,17.1.22 ,3.1.22 ,20.12.21
)מספר קורס: 90609(

 מרצה:82 | גנטיקה
ד״ר רעות 

מטר



קורסים ואירועים 
ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי ראשון לציון
)עמודים 83-111(



זמן אשכול ראשון לציון

אוצרות האמנות של פריז
מרצה: ד״ר אפי זיו, סופר ומרצה בכיר לאמנות. מחבר הספרים ״משחקי האלים״, 

״סודות אלי האולימפוס״, ״גיבורי המיתולוגיה היוונית״, ״הצופן הנוצרי באמנות״, ״מיתולוגיה עכשיו״. 
מדריך סיורי אמנות באירופה.

סיור מרתק המוקדש לתרבות ואמנות בעיר האורות והרומנטיקה - פריז. נלמד על כל האתרים 
שכולנו מכירים היטב. ההיסטוריה, סגנונות האמנות, הסיפורים הפיקנטיים, טיפים ועצות לטיול 

הבא שלך לפריז.
נושאי ההרצאות:

ה״לב של פאריז״: השאנז-אליזה 
נטייל לאורך השדרה המפורסמת, ניכנס ל״ארמון הגדול״ 

ול״ארמון הקטן״, המהווים מוזיאונים נפלאים, נלמד 
את סודו של ״שער הניצחון״ ונסיים בכיכר הגדולה - 

״פלאס קונקורד״.

גני הטיולרי: המוזיאון הפתוח 
טיול מקסים בין הפסלים של גני הטיולרי. נלמד על שער 

הניצחון ״הקטן״ - ה״קרוסל״, נבקר בכנסיה הניאו-
קלאסית - מדלן, ונשוטט לאורך רחוב ריבולי עד לבית 

העירייה.

ג'יברני: מונה והמוזיאונים הקטנים 
נצא מהעיר לסיור בעיירה ג'יברני, שם נתבונן בגנים 

הנפלאים והגשר היפני של מונה. נחזור לפריז כדי להיכנס 
ל״אורנג'רי״, בה מוצגים הבדים הגדולים עם חבצלות 

המים, ונמשיך למוזיאון מרמוטן, בו מצוי האוסף הגדול 
של יצירות מונה.

ה״נוטרדאם״ וכנסיית ״סאנט שאפל״ 
נסייר ב״אי של העיר״ ובו שתי הכנסיות המרשימות 

והיפות ביותר של פריז - הלא הן הקתדראלה הגותית 
הגדולה ביותר והכנסייה המלכותית ״סאנט שאפל״. 

נספיק גם לראות את בית הסוהר ממנו יצאה מרי 
אנטואנט אל הגיליוטינה.

״הרובע הלטיני״ ומוזיאון קלוני 
״הרובע הלטיני״ המקסים על שלל השדרות, בתי הקפה, 

המבנים ההיסטוריים ובמרכזם המוזיאון של ימי 
הביניים - מוזיאון קלוני, בו נראה את המיטב ובמיוחד 

את ששת השטיחים של ״הנערה וחד הקרן״.

ה״מונמרטר״: חיי הלילה של פריז 
נבקר ברובע המפורסם של חיי הלילה וניזכר ביצירותיו 

המקסימות של טולוז לוטרק. נלמד את סודה של כנסיית 
ה״לב הקדוש״, הלא היא ה״סקרה קאר״ הניצבת 

ובוהקת בראש הגבעה. משם נסייר בכנסיות נוספות - 
סנט ג'רמיין דה פרה ובכנסיית סאנט סולפיס ובה ציורי 

הקיר של דלקרואה.

מוזיאון רודן 
המוזיאון ויצירותיו של הפסל רודן מהוות תחנה נפלאה 

בסיורנו בפריז. נלמד על האיש, על אהובתו קאמיל 
קלודל, על יצירותיו המפורסמות המצויות במוזיאון 

ובגנים המרהיבים המקיפים אותו.

האופרה, האינבליד, האייפל  ו״מרכז פומפידו״ 
נסיים את ביקורנו בפריז באתרים היותר מפורסמים 

של עיר האורות, כמו בנין האופרה, האינבליד ובו הקבר 
של נפוליאון, נראה צילומים היסטוריים של בניית 

מגדל אייפל, כיכר ונדום עם האובליסק ועליו פיסלו של 
נפוליאון ונסיים בבנין היוצא דופן - ״מרכז פומפידו״ - 

המוזיאון לאמנות מודרנית של פריז.

84 | אמנות פלסטית

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,23.12.21 ,9.12.21 ,25.11.21 ,11.11.21

10.2.22 ,27.1.22 ,13.1.22 ,30.12.21
)מספר קורס: 90701(

מרצה:
ד״ר אפי זיו אמנות



זמן אשכול ראשון לציון

היצירות הגדולות של 
המוזיקה הקלאסית

מרצה: עומר שומרוני, מרצה למוזיקה באוניברסיטת ת״א ומבקר מוזיקה. 
מפגש חוויתי עם מבחר מהיצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית, במטרה להעמיק את ההיכרות 

איתן ואת ההבנה של המבנים והצורות המוזיקליות שלהן. הקורס מלווה בצפייה מודרכת 
בדוגמאות מהפקות מצולמות מרהיבות של גדולי הסולנים, התזמורות והמנצחים.

הקורס אינו דורש ידע מוזיקלי מוקדם.
נושאי ההרצאות:
סן-סנס: ״קרנבל החיות״

סוויטה גאונית זו, שחוברה במקור כהלצה מוזיקלית, 
הפכה לאחת היצירות האהובות ביותר של סן-סנס. 
במפגש נעמוד על האמצעים המבריקים בהם מתאר 

סן-סנס את החיות - וגם בני האדם - המופיעים ביצירה. 

הכנרים הווירטואוזים הגדולים
מפגש עם כמה מגדולי הכנרים של זמננו, בביצועים 

מעולים לדוגמאות מיצירות נבחרות מתקופות שונות 
בתולדות המוזיקה. 

מוצרט, שופן, שוברט: פנטזיות לפסנתר 
המושג ״פנטזיה״ מתייחס לצורה מוזיקלית חופשית, 

המתמקדת בזרימה הנושאית ולאו דווקא במבנה 
פורמלי. במפגש נכיר שלוש מהפנטזיות המרגשות ביותר 

לפסנתר, מאת מוצרט )רה-מינור(, שופן )פה-מינור( 
ושוברט )פנטזיה לפסנתר בארבע ידיים בפה-מינור(. 

ברטוק: קונצ׳רטו לפסנתר מספר 3
קונצ׳רטו כביר זה, שחובר בתקופת חייו האחרונה של 
ברטוק, משקף את הלך הרוח שלו לאחר מעברו הכפוי 
ממולדתו הונגריה לארה״ב. הפרק האיטי של היצירה, 
״אדאג׳יו בעל אופי דתי״, הוא אחד המרגשים שחיבר 

המלחין. 

לאונרד ברנשטיין: ״תהילי צ׳יצ׳סטר״ 
״תהילי צ׳יצ׳סטר״ היא יצירה קולית יפהפייה, שהוזמנה 

מברנשטיין על-ידי קתדרלת צ׳יצ׳סטר באנגליה בשנת 
1965. היא כתובה למקהלה, נער סופרן ותזמורת, 

ומושרת למילים מספר תהילים בעברית המקורית. 

דביסי: נוקטורנים
הנוקטורנים של דביסי מתייחסים לאו דווקא לצורת 

ה״נוקטורן״ )מוזיקת לילה ענוגה(, אלא לרשמים 
שהמילה מעלה בדמיון ולאפקטים של האור הנחלש 

והצללים הקשורים אליה. זו יצירה מקסימה בת שלושה 
פרקים, הכתובה לתזמורת סימפונית גדולה, אליה 

מצטרפת מקהלת נשים בפרק האחרון. 

מהלר: סימפוניה מספר 1
מסע מרתק אל הסימפוניה הראשונה של מהלר, בו נעמוד 
על הקשר בין כתיבתו הסימפונית למחזורי השירים שלו 

ועל ההשפעה היהודית הניכרת ביצירה. 

)Te Deum( ברליוז: ״טה דאום״
ה״טה דאום״ הוא מזמור הודיה לטיני, הפותח במילים 

״אותך אלוהים נשבח״. ברליוז הלחין את הטקסט 
למקהלת ענק, טנור סולו ותזמורת, במה שהפך לאחת 

היצירות המרשימות שחוברו במאה ה-19.

סדרה חדשה!85 | מוזיקה

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,21.12.21 ,7.12.21 ,16.11.21 ,2.11.21

15.2.22 ,1.2.22 ,18.1.22 ,4.1.22
)מספר קורס: 90702(

מרצה:
עומר 

שומרוני
אמנות



זמן אשכול ראשון לציון

״מצ׳פלין ועד טרנטינו״ - 
הבמאים הגדולים של עולם הקולנוע

מרצה: זיו אלכסנדרוני, מורה, מרצה ובמאי קולנוע. 
מפגש מרתק עם במאי הקולנוע, שהותירו את חותמם על הקולנוע העולמי. המציאו סגנונות, 
יצרו מושגים חדשים, הפכו את הקולנוע לאמנות והעלו לצמרת כוכבים ששמם ייזכר לעולם. 

בחלקו הראשון של כל מפגש נלמד להכיר את מכלול היצירה של הבמאי ובחלקו השני נצפה 
בסרט באורך מלא.

נושאי ההרצאות:
קלינט איסטווד: חגיגות ה-91

אחד האייקונים הגדולים של הקולנוע האמריקאי 
החל את דרכו כאקדוחן קשוח ומחוספס, אך במהלך

50 השנים האחרונות הוא הפך לאחד הבמאים החשובים 
והרגישים ביותר שפועלים כיום. איסטווד ממשיך לביים 

וליצור סרטים מצוינים גם בעשור העשירי לחייו. 
סרט לצפייה: ״הפרד״ 

אלפרד היצ׳קוק: צידה האפל של הגאונות
כיצד הפך במאי של סרטי מתח לבמאי המוערך והמצוטט 

ביותר בתולדות הקולנוע? מדוע נכלא היצ׳קוק בבית 
המעצר בגיל 5? כיצד יוצרים מתח? ולמה כדאי לנעול 

את הדלת כאשר נכנסים לאמבטיה? 
סרט לצפייה: ״ורטיגו״

בילי ויילדר - אף אחד לא מושלם
מפגש שיוקדש כולו לבילי ויילדר, )חמים וטעים״, 
״אירמה לה דוס״, ״הדירה״( שהפכו לקלאסיקות 

קולנועיות המאופיינות במשפטי מחץ, דמויות ססגוניות 
וחילופי זהויות. על שיתופי הפעולה עם מרילין מונרו, 

ג'ק למון, ווולטר מתאו וקטעים נדירים מאחורי הקלעים.
מרצה אורח: אלון גור אריה, תסריטאי, במאי ומרצה 

על קומדיה | סרט לצפייה: ״הדירה״ 

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

פוסט מודרני, חייכני ומלא הברקות. אך מתחת למעטה 
ההומור והסאטירה מסתתרת תהייה גדולה על מצבו 

הלא פתור של המין האנושי.
סרט לצפייה: ״אחי איפה אתה?״ 

רומן פולנסקי: סודות ושקרים 
הבמאי היהודי-פולני הגאון רומן פולנסקי ידוע בסרטיו 

המופלאים. אך המסתורין והדרמה בסרטים שלו הם 

כאין וכאפס לעומת חייו הסוערים. 
סרט לצפייה: ״סופר צללים״

סטיבן שפילברג: ילדות והיסטוריה
הבמאי )היהודי( המצליח ביותר בהיסטוריה, מדלג 

בין עולמות הילדים וההרפתקאות לבין עיסוק נרחב 
ומעמיק בהיסטוריה של אמריקה. האם יש קשר בין 

שני העולמות הללו?
סרט לצפייה: ״גשר המרגלים״ 

אורי זוהר: גבר הולך לאיבוד
קריירת הבימוי העשירה והמוערכת של הרב אורי זוהר 

מתאפיינת בתפניות חדות מבידור פופולארי ועד אומנות 
גבוהה. אך בכל עשייתו ניתן למצוא את הנסיבות 

שהביאו אותו לבחור בדרך אחרת.
סרט לצפייה: ״שלושה ימים וילד״

קוונטין טרנטינו: קולנוע על קולנוע
קוונטין טרנטינו מעולם לא למד קולנוע. את כל השכלתו

הקולנועית רכש בחנות וידאו שבה עבד. הסרטים שלו 
הם אוסף אין סופי ומרהיב של ציטוטים ומחוות מהסרטים 
שהוא ראה בחנות. מה שלא מנע ממנו להיות היוצר החשוב 

והמשפיע ביותר על הקולנוע בתחילת האלף הנוכחי.
מרצה אורח: רון פוגל, מרצה בכיר ומבקר קולנוע.

סרט צפייה: ״ג׳קי בראון״

אמנות
מרכז 

הסדרה:
 זיו 

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,8.12.21 ,24.11.21 ,17.11.21 ,3.11.21

2.2.22 ,19.1.22 ,5.1.22 ,22.12.21
)מספר קורס: 90703(
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אמנות

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 לאחריהם עם היוצרים, מביאים 

נקודת מבט אנושית על מציאות החיים בישראל.
נושאי ההרצאות:

הקונפליקט של חוסאם 
פרופסור חוסאם חאיק, יליד נצרת, נבחר לאחד מ-35 

המדענים הצעירים המובילים בעולם, והוא אוחז בשורת 
פרסים עולמיים, אך לצד ההישגים פורצי הדרך, הפרופסור 
המצליח מהטכניון חי בקונפליקט זהות מתמשך, הגורם 

לו לפעול למען שינוי מצב הערבים בארץ. 
הקרנת הסרט ״הקונפליקט של חוסאם״ ומפגש עם 

הבמאית נטע שושני.

״אפריקה הקטנה״ בתל אביב 
שון, פליט בן 26 המתגורר ב״אפריקה הקטנה״ בדרום 

תל אביב, נוטש את בית הגידול הקהילתי לטובת חיים 
והצלחה בצד הנוצץ של העיר. הוא מאמץ את התרבות 

המערבית שמכניסה אותו למאבק על זהותו. 
הקרנת הסרט ״צ'אנסלה השחור החדש״ ומפגש עם 

הבמאי והמפיק בעז רוזנברג.

דור שלישי חי בברלין 
לאחר מות סבתה, מבקשת נכדתה יעל ראובני לפתור 
את חידת הבחירה הטעונה של אחי סבתה להישאר 

במזרח גרמניה ליד מחנה הריכוז בו היה כלוא. מדוע דור 
שלישי בוחר לחיות בגרמניה?

הקרנת הסרט ״היה שלום פטר שוורץ״ ומפגש עם 
הבמאית יעל ראובני. 

ישראל 2021: חיים בזהות כפולה 
״האנוסים״ - חרדים לשעבר, ממשיכים בחייהם 

הכפולים. למרות שאיבדו את אמונתם ואת הרצון 
לחיות בחברה החרדית, עזיבה משמעותה ניתוק מוחלט 
 ממשפחתם. איך הפכו לאנוסים? למה הם ולא אחרים? 

הקרנת הסרט ״במסתרים״ ומפגש עם הבמאית 
לינה צ׳פלין והמפיקה דניאלה רייס רזון.

 ירושלים: ״הטבור של העולם״
כנסיית הקבר בירושלים, המקום הקדוש ביותר לנצרות, 
נשלטת על ידי שש עדות נוצריות: יוונים אורתודוקסיים, 

קתולים, ארמנים, קופטים, סורים ואתיופים, המנסות 
לשמור ביניהן על סטטוס קוו עתיק יומין ועדין מאוד, 
לבל תפרוץ ב״טבור של העולם״ מלחמת עולם שלישית.

הקרנת הסרט ״הכנסייה״ ומפגש עם הבמאית ענת תל.

נישואין עם שנאה עצמית
רב הקיבוץ ראש צורים, עוקב בסרטו אחר להטב״ים 
דתיים שהתחתנו בנישואים ללא מגע אינטימי, ללא 

תקשורת ועם הרבה שנאה עצמית.
הקרנת הסרט ״חתונה הפוכה״ ומפגש עם הבמאי 

הרב מרדכי ורדי.

ישראלים שמשנים את פני העולם!
קירה רדינסקי היא מדענית בתחום הבינה המלאכותית. 

האלוגריתמים שפיתחה הפכו לאבני יסוד בטיפול במגפת 
הקורונה. סיפור על כוח נשי במשפחה לא שגרתית. 

הקרנת הסרט ״העתיד של קירה״ ומפגש עם הבמאי 
דרור סבו והמפיקה לי ירדני. 

מהו ״צופן הישראליות״?
למה אנחנו דוחפים בתור? מגיעים לפגישה עסקית 
בכפכפים? מקללים על הכביש? חוטאים בגזענות? 
סרט מרתק היוצא לבדוק את מה שמיוחד וייחודי 

במתחם הציבורי הישראלי.
הקרנת הסרט ״מצב ישראלי״ ומפגש עם הבמאית 

איילת דקל.

מרכזת 
 הסדרה:

בלהה גזית
סדרה חדשה! 87 | קולנוע דוקומנטרי

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,8.12.21 ,24.11.21 ,10.11.21 ,3.11.21

9.2.22 ,26.1.22 ,12.1.22 ,29.12.21
)מספר קורס: 90704(
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מועדון ״טרום בכורה בקולנוע״ של ״זמן אשכול״
בסינמה סיטי בראשון לציון 

במסגרת הקורס יבחרו מומחי הקולנוע של הסינמה סיטי, סרטי איכות טרם יציאתם לבתי הקולנוע. 
את הסרטים הנבחרים, נציג בפניכם בליווי הרצאה מקדימה בת 45 דקות, מפי מרצים מומחים מתחומים שונים, 
בהתאם לנושא הסרט הנבחר. ההרצאה תאיר את הנושא באור חדש ולא מוכר, דבר שיעצים את חוויית הצפייה. 

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

הסדרה כוללת שמונה מפגשים, שיתקיימו בסינמה סיטי בראשון לציון.
כל מפגש כולל הרצאה מקדימה על נושא הסרט בת 45 דקות ואת הקרנת הסרט.

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה
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״אין ספק שהסרטים שמומחי הסינמה סיטי בוחרים, 
בצירוף המרצים המובילים של ״זמן אשכול״ וחוויית 
הצפייה באולמות הסינמה סיטי - עושים את ההבדל 

והופכים את המפגשים לחוויה ייחודית שלא קיימת 
באף מקום אחר״

אמנות

קבוצה 2:
הקורס יתקיים בימי שישי 

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

מועדי המפגשים:
 ,17.12.21 ,19.11.21

 ,11.3.22 ,18.2.22 ,21.1.22
17.6.22 ,20.5.22 ,8.4.22

)מספר קורס: 90724(

קבוצה 1:
הקורס יתקיים בימי שלישי 

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

מועדי המפגשים:
 ,21.12.21 ,16.11.21

 ,15.3.22 ,15.2.22 ,18.1.22
14.6.22 ,10.5.22 ,12.4.22

)מספר קורס: 90705(

חדש!
 מועדון טרום בכורה
עם אפשרות בחירה

 רישום לסמסטר
)ארבעה מפגשים ראשונים(

 או
 רישום שנתי

)לכל שמונת המפגשים(
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מרצה:89 | תיאטרון
ד״ר דן רונן

סדרה חדשה!

הצגות מופת בתיאטרון הישראלי - 
על מסך הקולנוע 
מרצה: ד״ר דן רונן, במאי, מרצה וחוקר תיאטרון.

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 בהרצאה על ההצגה שתוצג באותו מפגש, ולאחריה תוקרן ההצגה 
)תיאטרון חי מצולם( באורך מלא.

נושאי ההרצאות: 
 ״במנהרה״ - תיאטרון גשר 

מחזה מאת: רועי חן על פי תסריט |מאת: דניס טנוביץ׳.
 בימוי: עירד רובינשטיין.

סאטירה קצבית ושנונה המבוססת על הסרט ״שטח 
 הפקר״. זוכה פרס האוסקר לסרט הזר הטוב ביותר.

ביקורת ״ידיעות אחרונות״: ״במנהרה פשוט הצגה 
נהדרת. קו החזית של התיאטרון הפוליטי בארץ. 

5 כוכבים. אל תחמיצו! 

״הילד חולם״ - התיאטרון הקאמרי ותיאטרון הבימה
מאת: חנוך לוין | בימוי: עומרי ניצן.

מחזה בהשראת הסיפור האמיתי של הספינה ״סנט לואיס״, 
שנשאה 936 פליטים יהודים, שברחו מגרמניה הנאצית 

 ולא מצאו ארץ שתיאות לקלוט אותם.
ביקורת ״מאקו״: ״ההצגה הכי מרגשת שראיתי בחיים״.

״הלילה ה-12״ - תיאטרון החאן 
מאת: שייקספיר | תרגום: אהוד מנור | בימוי: אודי בן משה.

 מן הקומדיות הידועות והמענגות ביותר של שייקספיר.
ביקורת ״הבמה״: ״על ההצגה החדשה של תיאטרון

החאן אפשר רק לברך במילים: ברוך שובך אלינו, שייקספיר״.

 ״הדיבוק״ - תיאטרון גשר 
 מחזה: רועי חן | בימוי: יבגני אריה.

אחת הקלאסיקות החשובות של המחזאות היהודית 
בת זמננו בעיבוד מודרני.

ביקורת ״הארץ״: ״אפרת בן-צור מתמסרת לתפקיד בכל
גופה ומאודה. כל רגע בהצגה מעניין, יפה, מגרה את הדמיון״.

 ״תמונות מחיי נישואין״ - תיאטרון גשר והקאמרי
מאת: אינגמר ברגמן | תרגום: גלעד קמחי ואיתי טיראן. 

 בימוי: גלעד קמחי.
במבט חריף מתאר ברגמן את הכוחות המניעים את חיי 

 הזוג ואת הלחצים המופעלים על הנפשות הפועלות.
ביקורת ״גלובס״: ״דואט חד-פעמי באיכויותיו בין 

אפרת בן-צור ואיתי טיראן, שניים משחקני התיאטרון 
הדרמטיים של דורם״.

 ״אהובת הדרקון״ - תיאטרון החאן 
 מאת ובבימוי: מיכאל גורביץ׳. 

מיקי גורביץ׳ מחייה עולם קסום, שמתחיל בהכרזה שזה 
 תיאטרון, ולא מציאות. אח״כ מערב בין השניים.

ביקורת ״ידיעות אחרונות״: ״גורביץ׳ הוא הקוסם 
הגדול של התיאטרון הלירי המתוחכם והמודע לעצמו״.

״ריצ׳רד השלישי״ - התיאטרון הקאמרי
מאת: שייקספיר. תרגום: מאיר ויזלטיר. בימוי: ארתור קוגן.
במרכז המחזה ניצב פוליטיקאי רודף שלטון וכוח, המפלס 
 דרכו אל כיסא המלוכה על גופותיהם של העומדים בדרכו.

ביקורת ״כלכליסט״: ״פרשנות מודרנית, מוחצנת, 
עם נגיעות קומיות, מבלי לפגום ביופיו של הטקסט.

 ״אשכבה״ - התיאטרון הקאמרי 
 מאת ובבימוי: חנוך לוין.

 המחזה מבוסס על שלושה סיפורים של אנטון צ׳כוב.
ביקורת ״הבמה״: ״הצגת ‘׳אשכבה׳׳ בתיאטרון הקאמרי 

היא הצגת מופת״.

אמנות

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.21 ,28.11.21 ,21.11.21 ,7.11.21

6.2.22 ,23.1.22 ,9.1.22 ,26.12.21
)מספר קורס: 90706(



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

השירים שנכתבו על ידי מיטב המלחינים והפזמונאים, חלקם חתני וכלות פרס ישראל לזמר עברי. 
מילות השירים יוקרנו באמצעות מצגת מחשב לצד תמונות הקשורות לשירים. 

את ההרכב המוזיקלי, הכולל נגינה ושירה, יוביל אודי מילוא, נגן אקורדיון, מנחה ערבי זמר, 
מוסיקאי, מנהל מוסיקלי, מדריך טיולים וסיורים מזמרים ומרצה. אליו תצטרף הזמרת האיכותית 

רחל חובב.

״שיר של יום חולין״ 
נשיר משיריה היפים של המשוררת רחל שפירא, 

בת קיבוץ שפיים, שהתפרסמה לראשונה כאשר גילה 
אותה יאיר רוזנבלום בזמן חופשתו בקיבוץ. פזמונים 
נוספים שכתבה מאז, הולחנו על ידי מלחינים ידועים 

ובוצעו בדרך כלל על ידי זמרות.

״שיר אהבה חיילי״
נשיר משירי פזמונאי הפלמ״ח חיים חפר - חתן פרס 

ישראל לזמר עברי לשנת 1983, משורר, מחזאי, תסריטאי 
ופובליציסט ישראלי. נתרפק על השירים שכתב ללהקת 

ה״צ'יזבטרון״, להקת ״התרנגולים״, ״בצל ירוק״, 
״שלישיית גשר הירקון״ ועוד.

״משירי ארץ אהבתי״ 
מועדון הזמר של ״זמן אשכול״

נושאי המפגשים:
״פרח הלילך״

נשיר משירי המוסיקאית והמלחינה נורית הירש - 
כלת פרס ישראל לזמר עברי בשנת 2016, שהלחינה 

מאות שירים, שרבים מהם הפכו לנכסי צאן ברזל בזמר 
העברי והיהודי, למילותיהם של טובי המשוררים.

״שיר ישראלי״ 
נשיר משירי אהוד מנור - חתן פרס ישראל לזמר עברי 

בשנת 1988. הוא נחשב כפזמונאי הפורה ביותר בישראל 
ששיתף פעולה עם טובי המלחינים. נשיר משיריו 

המפורסמים: ״שיר ישראלי״, ״רק בישראל״, ״יליד 
הארץ״, ״אין לי ארץ אחרת״ ועוד.

״שירים עד כאן״ 
נשיר משירי המלחין נחום )נחצ'ה( היימן - חתן פרס 

ישראל לזמר עברי לשנת 2009. מגדולי המלחינים בזמר 
העברי בישראל. רבים ממאות הלחנים שכתב, הפכו 

לנכסי צאן ברזל בתולדות הזמר העברי.

״עוד לא תמו כל פלאייך״ 
נשיר משירי יורם טהרלב - משורר, פזמונאי, תמלילן, 

פיליטוניסט, מתעד ומתרגם. רבים משיריו נכתבו 
בעקבות מרכיבי הטבע והנוף של הארץ, שהם חלק 
מעולמו האישי ומוצאים ביטוי ציורי ואישי בשיריו. 

״שירים הם חברים״ 
נשיר משירי המלחין והמעבד יאיר רוזנבלום, מחשובי 

היוצרים בזמר העברי, גדול מלחיני הלהקות הצבאיות. 
רבים מהשירים שהלחין בכלל וללהקות הצבאיות בפרט 

הפכו לנכסי צאן ברזל בזמר העברי. 

זמן אשכול ראשון לציון
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הסדרה כוללת שבעה מפגשים שיתקיימו בימי חמישי 
בין השעות 20:30-22:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,17.2.22 ,20.1.22 ,16.12.21 ,18.11.21

12.5.22 ,7.4.22 ,10.3.22
)מספר קורס: 90707(

סדרה חדשה!
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נושאי ההרצאות:
ההאצה של הגלובליזציה

הקשרים בין אומות, יחידים, תרבויות וכלכלות, 
הולכים ונהפכים משמעותיים יותר. במקביל, שורה 

של איומים - על מסורות, על ממסדי כוח, על מקומות 
עבודה - צפים ועולים. 

מרצה: נדב אייל, ידיעות אחרונות וערוץ 13.

הפונדמנטליזם בעלייה
לכאורה, בעולם כה מתוחכם ומתפתח, הפונדמנטליזם - 
מוסלמי, נוצרי, בודהיסטי ואפילו יהודי - אמור להיעלם. 

אבל קורה דבר הפוך. הוא עובר מהפכה של התאמה 
לעידן הטיקטוק והרשתות החברתיות. 

מרצה: נדב אייל.

כוחו של הכוח הצבאי
שדה הקרב העתידי כבר כאן, והוא משנה את הדרך
בה אנשים נלחמים זה בזה. אך מידת השינוי אפילו 
נרחבת יותר. יכולות צבאיות טכנולוגיות משפיעות 

גם על הפוליטיקה והביטחון בכלל. 
מרצה: אור הלר, הפרשן הצבאי ומגיש בערוץ 13.

מהפכת העתיד
קשה להתנבא מה חזו שיקרה ומה התגשם? וחשוב 

יותר - מה הולך להתגשם? ממדפסות התלת מימד דרך 
המכוניות הנוהגות את עצמן אל האנדרואידים 

והננו-בוטים - לאן פנינו?
מרצה: אורן נהרי, עיתונאי, פרשן, מרצה בכיר ומחבר 

ספרי עיון רבי מכר.

מהפכת האמת והשקר 
בעולם רווי ברשת חברתית, ויכולת אפקטיבית לוודא 
את העובדות, הולך וצומח אתגר חדש ופרדוקסלי - 
האמת עצמה. איך ניתן למנוע את המצב בו אזרחים 

רבים בעולם מגבשים את השקפת עולמם על בסיס 
מידע שקרי? 

מרצה: מואב ורדי, עורך חדשות החוץ ומגיש תכנית 
״העולם היום״ ב״כאן 11״.

המהפכה המדעית - כיבוש החלל
נסקור את הדרך שבה גדל הידע האנושי בחקר החלל, 

נבחן מהם ההישגים הנוכחיים אליהם הגענו, מהם 
היעדים אליהם אנו שואפים בעתיד הקרוב, מה יהיו 

ההתפתחויות בחקר החלל ומה צופה לנו העתיד.
מרצה: אילן מנוליס, אסטרונום ומנהלו לשעבר של 

מצפה הכוכבים של מכון ויצמן למדע.

מהפכת העולם המתכווץ                                                                                                                       
אנחנו יודעים שהעולם המערבי מצוי במגיפה של חוסר 
פריון. הוא יתכווץ, וזה ודאי. האוכלוסייה תקטן. אבל 

איך נתאים את הערים, הכלכלה והתרבות שלנו? 
מרצה: נדב אייל.

ישראל מול המהפכות הגלובליות 
ישראל היא חלק מהעולם הגלובלי, אבל היא מדינה קטנה 

הנמצאת במאבק מתמיד על הלגיטימציה של קיומה 
באזור עוין. ננסה לבחון מה המשמעות וההשלכות של 

המהפכות הגלובליות שעובר העולם וכיצד יכולה ישראל 
לנווט בין האינטרסים המנוגדים של המעצמות הגדולות. 

מרצה: מואב ורדי.

מהפכות גלובאליות
מרכז הסדרה: נדב אייל, ידיעות אחרונות וערוץ 13.

סדרת הרצאות מרתקת בה נחשף למהפכות אותן עובר העולם בקצב גובר. מדובר במהפכות 
טכנולוגיות, פוליטיות, חברתיות, כלכליות ומדעיות, המערערות את תחושת המוכר והקבוע, 

ומספקות את הרקע לתחושה של התנתקות מהמציאות. 

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,27.12.21 ,29.11.21 ,15.11.21 ,1.11.21

7.2.22 ,31.1.22 ,17.1.22 ,3.1.22
)מספר קורס: 90708(

מרכז 
הסדרה:

נדב אייל
סדרה חדשה!
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נושאי ההרצאות:
המשברים שמאיימים על שלום העולם

כיצד מגפת הקורונה תשפיע על הפוליטיקה העולמית? 
כיצד תושפע עליית הלאומיות הקיצונית, והתחזקות 

תנועות פופוליסטיות מימין ומשמאל? מה יהיו 
השינויים בדמוגרפיה העולמית? ומה תהיה ההשפעה 

של דעת הקהל? 

ארצות הברית: הנשיא ג׳ו ביידן
סיפורה של דוקטרינת ביידן לאחר שנה בבית הלבן: 

מה יהיה היחס לזכויות אדם, אקלים ואנרגיה? 
ומה יהיה יחסה של הדיפלומטיה למדינות העולם?

רוסיה: המנהיג החזק בעולם
מה יהיה תפקידו של פוטין במערכת הבינלאומית? 
מדוע הוא מתערב בבחירות בחו״ל? מה יהיו קשריו 

עם הימין הקיצוני בעולם? איך תשפיע הנוכחות 
האסטרטגית של רוסיה במזה״ת? ואיך יתנהל המאבק 

הסמוי עם אירן על המכרזים לשיקום סוריה?

סין: שאיפותיה של מעצמת העל 
האם סין כובשת את המזרח התיכון ואת אפריקה? 

מה מסתתר מאחורי החשש הסיני מהתפשטות 
הקיצוניות האסלאמית? איך מנצלת סין את 

הסכסוכים במזה״ת? ומה מסתתר מאחורי כוונת סין 
להשקיע 600 מיליארד דולר באירן בעשור הקרוב?

אירן ותורכיה: מלחמה על ההגמוניה האזורית
איך מתנהלת המלחמה הכירורגית הבינלאומית 

לחיסול פרויקט הגרעין האירני? איך נהפכה אירן 
לגורם הקורא תיגר על המערכת הבינלאומית?

מדוע היא מאיימת על ארה״ב, אירופה וישראל? 

ומהן שאיפותיו האזוריות של רג׳יפ ארדואן, 
ה״ח׳ליפה״ החדש של האימפריה הנאו-עות׳מנית?

אירופה: האיחוד האירופאי לאן? 
500 מיליון איש נלחמים בין הלאומיות לבין הרב 

תרבותיות. מהי ההשפעה המוסלמית הגוברת בתוך 
האיחוד האירופי, המתמודד עם 54 מיליון מוסלמים? 
מה קורה עם התאים הקיצוניים של הג׳יהאד העולמי, 
הנבנים בתוך אירופה הנוצרית? האם ה״ברקסית״ הוא 
הפרישה האחרונה מהאיחוד האירופי? וכיצד זה ישפיע 

על ההמשך?

בעיית הפליטים: תזוזת האנשים הגדולה בהיסטוריה
איך מתמודד העולם העשיר מול נחשול הפליטים 

הגדול בהיסטוריה? מהו תפקידם של טורקיה, צפון 
אפריקה, מקסיקו, וקולומביה נוכח ״סופת החול״ 

המתחוללת במזרח התיכון?

ישראל: האתגרים של המאה ה-21
ישראל נחשבת כמקרה ייחודי במערכת הבינלאומית: 

מה היו ויהיו האתגרים הגלויים והסמויים במאה 
השנים האחרונות ולקראת מאה שנות המדינה?

אינטרסים גלויים וסמויים 
בעולם גלובאלי

מרצה: הנריקה צימרמן, עיתונאי, סופר, מועמד לפרס נובל לשלום ומקושר עם שועי העולם ב-4 יבשות. 
נשיא לשכת המסחר ישראל-מדינות המפרץ.

בסדרת מפגשים מרתקת, יסקור הנריקה צימרמן את מפת האינטרסים הגלויים והסמויים בעולם 
של ימינו, אשר מעצבים את המציאות של העולם בעשורים הקרובים. משחק השח-מט בין המעצמות 

וההשלכות על האזורים והמדינות הקטנות יותר והשאלות שישפיעו על כל אחד ואחת מאתנו: 
כיצד ייראה עולם הפוסט-קורונה? אילו מלחמות צפויות והאם סכנת המלחמה הגרעינית תחזור? 

מה יהיה עם משבר האקלים? כיצד תיראה הכלכלה העולמית בעידן הדיגיטלי? ובתוך כל זה - 
מה מקומה של מדינת ישראל?

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,22.12.21 ,8.12.21 ,17.11.21 ,3.11.21

9.2.22 ,2.2.22 ,19.1.22 ,5.1.22
)מספר קורס: 90709(

מרצה:
הנריקה 
צימרמן
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מרצה: 

עו״ד עידן 
אבוהב

סדרת הרצאות ״בועטת״, החושפת את מאחורי הקלעים של מאבקי הכוח בין המערכת הפוליטית 
לבג״ץ. בריתות, מאווי כוח, 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 מאחורי הקלעים והצגה 

דרמטית של הדמויות השונות. 
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 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 

ועוצמה צבאית אדירה. לפיכך, נוצר מאבק בין צרכי 
צה״ל 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.

אקטואליה משפטית חוקתית ופוליטית
מרצה: עו״ד עידן אבוהב, מרצה בכיר לאקטואליה ומשפט חוקתי. 

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,15.12.21 ,8.12.21 ,17.11.21 ,10.11.21

9.2.22 ,26.1.22 ,12.1.22 ,29.12.21
)מספר קורס: 90710(

93 | משפט מדינה
וחברה
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94 | ריגול ומודיעין

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,19.12.21 ,12.12.21 ,21.11.21 ,7.11.21

6.2.22 ,30.1.22 ,16.1.22 ,2.1.22
)מספר קורס: 90711(

מדינה
וחברה

עולם המודיעין והריגול - בראי הקולנוע
מרצה: סא״ל )במיל'( גדעון מיטשניק, איש מודיעין וותיק ולשעבר ראש ענף ההיסטוריה והמורשת

באגף המודיעין בצה״ל.
״המודיעין הוא קו ההגנה הראשון של מדינת ישראל״. בסדרת מפגשים זו נכיר מקרוב את 
עולם המודיעין ואת גופי המודיעין הישראליים, ניחשף לאתגרים הייחודיים ונכיר מרגלים, 

גיבורים ובוגדים.
לאחר כל הרצאה, נצפה בסרט באורך מלא, הקשור לנושא המפגש.

נושאי ההרצאות:
גיבור או בוגד? 

האם איש מודיעין שמחליט מסיבות אידיאולוגיות 
ומוסריות לחשוף את סודות מדינתו, ראוי להוקרה 

או למאסר? ניחשף ליכולות המעקב של סוכנות ההאזנה 
האמריקאית אחר גורמי טרור ובהרצאה גם נשמע על 

הקשרים ישראליים.
סרט לצפייה: ״המרגל סנודן״

סוכנים זה לפעמים אחי
בהפעלת סוכנים במאבק המתמשך מול הטרור, עולים 

לא פעם קשיים ודילמות דוגמת הפעלה נגד בני משפחה. 
נציג את אתגרי פעילות השב״כ מול ארגוני הטרור ואת 

שיטות הפעולה.
סרט לצפייה: ״בית לחם״

אייכמן לא היה לבד
אחת המשימות המרכזיות של המוסד בשנות ה-60, הייתה 
המרדף אחר פושעי מלחמה נאציים. כל מרדף ארך שנים 
רבות, ולצד לכידת אדולף אייכמן מאמצים רבים נכשלו.

סרט לצפייה: ״החוב״

המירוץ אחר סודות ה״אניגמה״
ניצחון במלחמה מושג לא רק עם כלי נשק. במלחמת 
העולם השנייה התנהל מאמץ חשאי ממושך לפיענוח 
סודות ה״אניגמה״, מכונת ההצפנה של הצבא הגרמני.
נכיר את עולם הצפנים ואת אתגר בטחון המקורות: 

כיצד משתמשים במידע רגיש בלי ״לשרוף את המקור״?
סרט לצפייה: ״משחקי החיקוי״

הברית הבלתי כתובה
בחוזה הבלתי כתוב בין גופי המודיעין לבין הסוכנים 

שהם מגייסים, יש מחויבות להגן על הסוכן ומשפחתו 
ולהציל חייהם מול איומים אפשריים. ניחשף למורכבות 

הפעלת סוכנים והמחויבות להגן על חייהם.
סרט לצפייה: ״מסתור״

מבצע על חוט השערה
חטופי טיסת ״אייר פראנס״ 139 לאנטבה שוחררו 
ב-4 ביולי 1976 במבצע נועז ופורץ דרך של צה״ל, 
במסגרת המאבק בטרור העולמי. זוהי המחויבות 

לישראלים ויהודים בכל העולם. בהרצאה נספר על 
המבצע שחייב ״מודיעין יש מאין״ ועל דילמות שעומדות 

על הפרק במבצעים מסוג זה.
סרט לצפייה: ״מבצע יונתן״

לחסל את ראש הנחש
במשך שנים רבות ניסתה ארה״ב לחסל את בן לאדן. 

המאמץ המודיעיני המתמשך כלל הפעלת ארסנל 
רחב של אמצעים ושיטות איסוף. את תרגום המידע 
שנאסף למל״מ )מודיעין למבצע( ביצעו האנליסטים 

והאנליסטיות של ה-CIA. גם בישראל הסיכולים 
הממוקדים הם כלי מרכזי במאבק בטרור.

סרט לצפייה: ״כוננות עם שחר״

״עין תחת עין״
בסוף 1972, לאחר טבח הספורטאים באולימפיאדת 

מינכן, יצא המוסד למרדף ממושך אחר חברי ״ספטמבר 
השחור״ באירופה ובמזה״ת. נקמה או במטרה לסכל 

הפיגועים הבאים? המצוד כלל סיכולים ממוקדים נגד 
פעילי טרור רבים. אבל לצד ההצלחות היו גם כישלונות.

סרט לצפייה: ״מינכן״

מרצה:
גדעון 

מיטשניק
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מרכזת 
 הסדרה:

בלהה גזית
סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,23.12.21 ,9.12.21 ,25.11.21 ,11.11.21

10.2.22 ,27.1.22 ,13.1.22 ,30.12.21
)מספר קורס: 90712(

95 | סיפורים אישיים מדעי
החברה

מהקצה אל הקצה
מרכזת הסדרה: בלהה גזית, מפיקת אירועי עניין ותרבות.

שמונה סיפורים אישיים, מסופרים בגילוי לב מפי שמונה אנשים שהצליחו לעמוד בלחצים, להאמין 
בדרכם, לגבור על הקשיים, להיחלץ מתוך מצבים בלתי אפשריים ולמצוא את דרכם אל החיים 

הטובים והשלמים.
נושאי ההרצאות:

ברוך שעשני אישה 
בגיל 42, אחרי שהייתה לוחם קרבי, אבא ל-4 ילדים 
ומנהל חברה, עמית צוק נהפכה מגבר לאישה, אמא 

ומובילת דעת קהל. איך עוברים תהליך קשה לצד 
האישה והילדים? איך שומרים על מקום העבודה? 

ואיך בוחרים לחזק ולהעצים את כולם?

ניצלתי מחיי כת במרכז תל אביב 
לילך נורדמן הייתה סטודנטית בת 24 כאשר נשבתה 
בקסמה של מנהיגת כת נערצת בלב ת״א. במשך תשע 

שנים חייה נעצרו. עברה שבי, דיכוי והפחדה. מהם סימני 
האזהרה? וממה צריך להיזהר?

אור ל״אנוסים״ 
אבי תפילינסקי, בן לקהילת הפרושים במאה שערים, 
חי כחרדי עד גיל 36, אך כבר בגיל 12 לא התחבר לדת. 

למרות זאת כלפי חוץ חי כ״אנוס״ חרדי וכחילוני לא 
מאמין. הוא התחתן והביא 6 ילדים. בגיל 36 עזב הכול 

ועבר להתגורר באבו גוש. והיום משמש ״אור״ לכל 
ה״אנוסים״ בקהילות החרדיות בארץ. 

 מפוסט טראומה ליוזמה חינוכית!
יזהר דוד שירת בשב״כ, גייס והפעיל סוכנים וחווה 

מבצעים מסוכנים במהלכם לקה ב״הלם קרב״. 
לאחר שחשף את פציעתו וטיפל בה, הפך לדמות מובילה 

בתחום הסיוע לנפגעי ״פוסט טראומה״ והקים מספר 
ארגונים ועמותות. יזהר הוא הלום הקרב הראשון 

בישראל שקיבל ״אות מופת שיקומי״.

חיים אחרי ״צומת המוות״ 
חייה של ליבנת ניזרי השתנו כאשר ״נהגתי את הרכב 

 שלי ואת בנותיי לתוך צומת המוות״!!
יובל בת ה-12 נהרגה. אך במותה העניקה חיים 

ל-5 אנשים. ומאז אני מעניקה כלים להתמודדות 
במצבי משבר ומתווה את הדרך לצמיחה בחיים מלאים.

ממדריכת כושר צבאי - למשותקת 100%
לפני 17 שנים נפגעה רעות רדנסקי מטרמפולינה ששינתה 

את חייה. קפיצה לא מוצלחת הפכה אותה משותקת 
מצוואר ומטה, ומבחורה שכל חייה עסקה בספורט, 

נהפכה לצעירה שאיבדה את עצמאותה הפיזית. רעות 
מספרת בכנות על הפציעה שהותירה אותה בכיסא 

גלגלים, על ההתמודדות עם הנכות ועל האהבה לחיים 
ללא גבולות, למרות המגבלה.

משפחה לא בוחרים
״אמא ואבא, יש לי משהו לספר לכם...״ הוא משפט 

מרעיד לב. כשיצא בנה של ענת יהלום מן הארון, 
נכנסה משפחתנו אל תוך הארון. עד שהחלטנו: מפסיקים

לשתוק. מתחילים לדבר. ממשפחה שומרת סוד - למשפחה 
משתפת ולוחמת למען מהפכה חברתית לצידה של 

קהילת הלהט״ב.

מושיטים יד לחיים 
זיו גרשוני הדרדר לעבריינות וסמים. הוריו שלחו אותו 

לפנימייה טיפולית בארה״ב ששינתה את תפיסת עולמו. 
התגייס לצבא ופיקד על לוחמים בשייטת 13. בהתקלות 

נפצע ולוחם מהצוות, ניר קריצמן, נהרג. הם החליטו 
להקים עמותה לזכרו של ניר, שמעניקה הזדמנות אחרונה 

לנוער בסיכון להשתלב בחברה.
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מסע מרתק ומאלף אל נפש האדם. מה הם הכוחות המניעים והפועלים להגשמה עצמית? 
על מה אנו חולמים וכיצד מפענחים את המסתורין הקרוי ״אישיות האדם״? מהו הפאזל המרכיב 

את חיינו? מה מסתתר מאחורי מבנה המוח והאישיות? ואיך הפסיכולוגיה מאפשרת את הבנת 
חוקיות נפש האדם ומסייעת לנו לחזות כיצד יתנהגו אנשים במצבים דומים?

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

כל סודות הפסיכולוגיה
נפש האדם מרתקת את כולנו. במפגש זה תוצג התפתחות 

הפסיכולוגיה לאורך השנים: מהם הזרמים המרכזיים 
השולטים בה? באילו תחומים עוסקת הפסיכולוגיה? 
וכיצד היא מאפשרת לנו הצצה אל מאחורי הקלעים 

של אישיותנו?
סרט לצפייה: ״האיש שידע אינסוף״

מסתרי המוח האנושי  
משקלו של המוח השולט על ההתנהגות שלנו הוא 
קילוגרם וחצי בלבד! מפגש מרתק על מבנה המוח, 

ועל הבדלים בין גברים לנשים. מהו כאב פסיכולוגי וכיצד 
פועלים משככי כאבים? מי מועד להתמכרות לסמים? 

מהן תרופות נוגדות דיכאון וחרדה? היכן ממוקם 
הזיכרון? ולמה משמשת ההיפנוזה?
סרט לצפייה: ״נפלאות החושים״

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

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

סרט לצפייה: ״בית ליד הים״

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

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

איך אפשר לנווט את ספינת חייך חזרה לשליטתך?
סרט לצפייה: ״פורשים בסטייל״

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

משפיעה עלינו? כיצד נוצרות עמדות? וכיצד ניתן לשכנע 
אותנו בכל זאת לקנות קרם פנים יקר, למרות שהוא 

לא יעיל?!   
סרט לצפייה: ״קשה על הבוקר״                                                 

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

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

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

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

ועל האנשים שאנו הופכים להיות בסופו של דבר.
סרט לצפייה: ״סיפור פשוט״

החלום בראי הפסיכולוגיה
מהו תפקידו ומשמעותו של החלום בחיי היום יום? 
כיצד ניתן לאבחן טיפוסי אישיות באמצעות סמלים 

החוזרים על עצמם בחלום? 
סרט לצפייה: ״לחלום אותך״

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

96 | פסיכולוגיה מדעי
החברה

 מרצה:
ענת זפרני

סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.21 ,29.11.21 ,22.11.21 ,8.11.21

7.2.22 ,24.1.22 ,10.1.22 ,27.12.21
)מספר קורס: 90713(



זמן אשכול ראשון לציון

מודע, תת-מודע ומה שביניהם
מרצה: ד״ר מירב קלו, בוגרת המחלקה לפיזיולוגיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, בעלת מיזם 

״בתנועה״ - אורח חיים בהתאמה אישית. מרצה ותיקה ומעבירה סדנאות לקהל הרחב, לחברות וארגונים.
כולנו ראויים לחופש ליצור את המציאות שלנו כפי שאנו רוצים לעצמנו. לכולנו מגיעה העצמה 

והגשמה עצמית. הדרך למקום אליו נייחל מתחילה בארגז הכלים שיש לכל אחד מאתנו. 
סדרת הרצאות זאת תוכל לצייד אתכם ביכולת להרחיב את המודעות הפנימית, להבין מעט יותר 
כיצד אנו פועלים, מהן הסיבות להתנהגותנו ומהי הדרך למציאת המשמעות של חיינו. המפגשים 

יכללו ידע תיאורטי ותרגול מעשי.

נושאי ההרצאות:
מהי תודעה?

מה ההבדל בין תודעה למודעות ולתת מודע. נכיר את 
המוח והחלקים היוצרים את התודעה שלנו ונלמד 

עקרונות בסיסיים לתרגול.

מחשבות מטרידות
מחשבות מטרידות הן חלק אינטגרלי מחיינו. נלמד להבין 

כיצד הן מופיעות ומה מקומה של הביקורת העצמית, 
שמזמינה אותן לשוב ולבוא גם כשלא צריך. 

נתרגל חשיבה נטולת שיפוטיות וביקורת.

קשב והשגת מטרות
מהו קשב וכיצד אפשר לגייס אותו להשגת המטרות 

בהן אנו באמת חפצים, מתוך גמישות מחשבתית 
ובטחון עצמי.

לכתוב את תסריט חיינו
כיצד אירועים משמעותיים בחיינו נצרבים בתודעה? 

ואיך אפשר לספר את אותו סיפור מעט אחרת, באופן 
שיאפשר לנו להמשיך את חיינו?

סיפורה של החמלה
חמלה היא היפוכו של הכעס ותחושת הרצון בנקמה. 
האם אפשר לגייס חמלה גם כשאנו פגועים וכועסים? 
וכיצד לעשות זאת מבלי להרגיש מפסידים במערכה?

איך להתמודד עם מצבי לחץ
מהו הסטרס/הלחץ המלווה אותנו בחיים? כיצד הוא 
נוצר? ואיך נוכל לגייס את הקשיבות על מנת להימנע 

ממצבי לחץ מיותרים ולשפר את איכות חיינו?

המודעות ככלי מסייע לחיפוש המשמעות
כולנו רוצים להרגיש חיוניים ובעלי משמעות. 

הייתכן שרובנו עוברים חיים שלמים מבלי למצוא אותה? 
נכיר כיצד לתת מקום למודעות לא מחשבתית, כדי לזכך 

את תהליך חיפוש המשמעות שלנו.

מחברים את הקצוות לארגז כלים שלם
מה נוכל לקחת אתנו מארגז הכלים, באופן שיאפשר 

לנו לשמור על העוגנים של חיינו, ובו בזמן לצאת לדרך 
בה אנו לא נבהלים מאפשרויות בלתי מוגבלות בתחומי 

החיים השונים?

מרצה: 97 | פסיכולוגיה
ד״ר מירב 

קלו
מדעי

החברה

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,20.12.21 ,6.12.21 ,22.11.21 ,8.11.21

7.2.22 ,31.1.22 ,17.1.22 ,3.1.22
)מספר קורס: 90714(

חנייה בשפע חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה נגיש מכל מקום



זמן אשכול ראשון לציון

סדרה חדשה!תרבות מרכזת 98 | תרבויות
הסדרה: 
רוית נאור

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.
נושאי ההרצאות:

צידו הקר והלא מוכר של מסך הברזל
רוית נאור, שנשבתה בקיסמה של רוסיה, שהסתתרה

מהעולם המערבי, אורזת תרמיל ויוצאת לטפס על הפסגה 
הגבוהה ביותר באירופה. בהמשך היא מרחיקה לסיביר 

המזרחית וחוצה ברגל את הימה הגדולה בעולם, עם
מזחלת קטנה, במינוס 40 מעלות ועם רעידת אדמה אחת.

מסע אל אנשי ההרים של אנטוליה
מידן וישינסקי מעתיק את מגוריו לכפרים המנותקים 

של טורקיה. שם, בעודו מגלה ומסמן דרכים חדשות, הוא 
נחשף למיעוטים הרבים המאכלסים את רכסי ההרים 

בטורקיה. הכורדים במזרח, העלווים ונוודי היורוק בהרי 
הטאורוס, אנשי ההמשין ביערות הגשם של הרי הקצ'קר, 

היוונים הפונטיים של הרי טרבזון. 

מסע לליבה של היבשת השחורה
סיפור המסע האישי של ארקדי מסנגי, בן לאימא 

אוקראינית ואבא טנזני, שמעולם לא פגש. ארקדי מסנגי 
יוצא לבדו למסע אישי ברחבי היבשת השחורה, שם הוא 
פוגש את אביו ואת השורשים האפריקאים של משפחתו 

שמעולם לא הכיר.

איים בלב האוקיאנוס                   
טניה רמניק ממשיכה לחצות את האוקיאנוסים וללקט 
חוויות. היא מגיעה לסנט הלנה, ששימש כבית הכלא של 

נפוליאון, מגלה איפה מסתתר האי כריסטמס, ולא פוסחת 
גם על האיים הקנריים, עד לפנינת הטבע שבאיי הגלפגוס.

קירגיסטן - ארץ ההרים השמיימים
האגדה מספרת שהנציג הקירגיזי נרדם כשאלוהים חילק 

את כל האדמות בעולם לנציגי כל העמים, וכדי לפצות 
אותו מקבלים הקירגיזים את ״חלקת אלוהים״. 

אושיק פלר יוצאת למסע בקירגיסטן, אחת המדינות 
היפות בעולם, הנמצאת על דרך המשי.

מסע אל המצולות
נועם בן משה יוצא למסע מרתק במצולות, בעיקבות 

שוניות האלמוגים המרהיבות בעולם. הוא מגלה מדוע 
השוניות מושוות ליערות הגשם, מהי הסיבה שבעלי 

החיים בשוניות כל כך צבעוניים, וחושף מה צפוי להיות
עתידה של אחת ממדינות האיים היפות בעולם - המלדיבים.

זיכרונות מאפריקה
עידן צ׳רני יוצא למסע ג׳יפים מרתק, בעקבות שבטי 
ההימבה והבושמנים בנמיביה. הוא מגלה מה הקשר 

בין שואת היהודים לבני שבט ההררו באפריקה ומקנח 
בספארי באחת השמורות המרהיבות בעולם.

מאחורי הקלעים של עדשת המצלמה
במהלך 30 שנות צילום גיאוגרפי, ליקט נפתלי הילגר 
מאות חוויות ומפגשים עם אנשים מיוחדים ומרגשים 

ברחבי העולם. בהרצאה אישית וחושפנית, הוא משתף 
בחוויותיו, כולל סיפורים שהתרחשו מאחורי הקלעים 

מאפגניסטן ועד לפקיסטן.

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

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.21 ,29.11.21 ,15.11.21 ,1.11.21

.31.1.22 ,17.1.22 ,3.1.22 ,20.12.21
)מספר קורס: 90715(

חנייה בשפע חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה נגיש מכל מקום



זמן אשכול ראשון לציון

סדרה חדשה!תרבות 99 | תרבויות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות 
ברחבי העולם. מהאולימפוס היווני אל משברים בעולם הערבי, מעבר ועתיד במצריים אל שורשי 

התרבות הקובנית, מהטבע והתרבות בקמבודיה אל המהפכה הגדולה בסין, מהסכסוכים בקפריסין 
אל מוסיקה ברוסיה.

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

קמבודיה: טבע ותרבות, עבר והווה
מסע לאורך מדינת קמבודיה היפה והלא מתויירת. 
מפגש מרתק עם הנופים היפים, אנשיה המקסימים,

מקדשיה המרהיבים וגם עם צדדיה האפלים בעבר ובהווה. 
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״לולה הקדושה״

מצרים: מסע בזמן 
מסע באתרים עוצמתיים בני 5000 שנים שאין דומה 

להם. נתרשם מהתרבות, האומנות והארכיאולוגיה וננסה 
להבין לאן מועדות פניה של מצרים המודרנית.

מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״רצח על הנילוס״

קפריסין: אי המריבה
קפריסין מוכרת כיעד תיירות, אך מאז פלישת טורקיה 
ב-1974 נחלק האי לשתי ישויות: טורקית ומוסלמית. 
איך מתמודדת קפריסין עם החלוקה הבלתי הגיונית? 

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״להציל את הנדריקס״

 סין: סופה של המהפכה התרבותית 
מהפכת התרבות הותירה צלקת כואבת בהיסטוריה 
של סין המודרנית. כיצד מתמודדים עם אסון מעשה 

ידי אידיאולוגיה נוקשה, שלא הותירה אף משפחה 
שלמה בסין? 

מרצה: איילת אידלברג | סרט לצפייה: ״לחזור הביתה״

רוסיה: משטר ואהבה למוזיקה
מוזיקה קלאסית ומארש צבאי היו פס הקול של ברית 

המועצות במאה ה-20. מה היה יחסו של השלטון 
לאמנים בתקופה זו. ומה הייתה זהותה של יהדות ברית 

המועצות בפרפורי המוות של אימפריית ענק זו?
מרצה: דניאל גולדנברג | סרט לצפייה: ״הקונצרט״

העולם הערבי: משבר זהות
כיצד משנות הרשתות החברתיות את הנורמות 

התרבותיות והדתיות בעולם הערבי? באיזה אופן משפיע 
מאבק הנשים למען זכויותיהן? עד כמה משפיע העוני על 

מעמדו של השליט במדינות ערב?
מרצה: ד״ר מיכל יערי | סרט לצפייה: ״ראליה״

מי את יוון? 
יוון, ארץ ים והרים, מוסיקה נפלאה ואוכל מצוין, סובלת 

בעשור האחרון ממשבר כלכלי ומזרם פליטים מהמזרח 
התיכון. אלה ראו ביוון את שער הכניסה לאירופה 

וזיעזעו את החיים של היוונים עצמם.
מרצה: רמי סימסולו | סרט לצפייה: ״אהבה יוונית״

קובה: מסע לשורשי התרבות הקובנית
סיפורה של קובה מזווית פחות מוכרת. איך הצליחו 

העבדים האפריקאים שהגיעו לאי הקריבי לשמר משהו
 מתרבותם? מהם היחסים המורכבים בין קובה לבין ארה״ב?

מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון | סרט לצפייה: ״יולי״

תרבויות עולם סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע 

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

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,21.12.21 ,7.12.21 ,23.11.21 ,9.11.21

8.2.22 ,1.2.22 ,18.1.22 ,4.1.22
)מספר קורס: 90716(
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100 | תרבויותתרבות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות 
ברחבי העולם. מעבר ועתיד במצריים אל הנצחיות של רומא, ממלחמת האזרחים בספרד אל

תרבויות אבודות באמזונס, מטבע דרמטי בצ'ילה אל פולחני אור ואש, מבלט רוסי אל מהומות בפריז.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
יער הגשם: מסע אל תרבויות אבודות

אגן האמזונס מאופיין במרחבים אדירים המכוסים 
ביערות גשם סבוכים. עד היום מתקיימות במעבה היער 

קבוצות קטנות ומבודדות שחיות בנתק מוחלט מיתר 
העולם. נתחקה אחר תרבויות היער בעבר ובהווה.

מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון | סרט לצפייה: ״העיר האבודה Z״

רומא - עיר הנצח
רומא, בירתה של איטליה המודרנית, משמשת תפאורה 

נפלאה לסרט העוסק במצבה של איטליה העכשווית, 
 המתמודדת עם משבר כלכלי, חברתי ופוליטי.

מרצה: רמי סימסולו | סרט לצפייה: ״צ'או איטליה״

מצרים: מסע בזמן 
מה בין ערש התרבות העולמי ובין מצרים של היום? 

לאן אפשר לשאוף כשחיים בצילה של מצרים הקדומה? 
מסע באתרים ייחודיים ועוצמתיים בני 5000 שנים שאין 

דומה להם בעולם כולו.
מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״רצח על הנילוס״

אור ואש: הפולחנים הזוהרים בעולם
משחר ההיסטוריה עוסקים בני האדם בפולחני אור ואש. 

דרך הקרבת קורבנות, הבערת מדורות, ועד פסטיבלים 
מודרניים. מפגש עם פולחנים ״מדליקים״ ברחבי העולם. 

מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: ״רק האמיצים״

ספרד במלחמת האזרחים 1936-1939: 
טראומה ופוסט טראומה

מלחמת האזרחים בספרד, היתה הקדימון למלחמת 
העולם השנייה העתידה לבוא. נעמוד על ההשלכות 

הפוליטיות, החברתיות והנפשיות של העימות האלים 
 בין שתי האידאולוגיות: הקומוניסטית והפאשיסטית.

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס
סרט לצפייה: ״בעיר ללא גבולות״ 

צ'ילה: סוף העולם...ימינה
תרבויות נסתרות, טבע דרמטי וצילומים מרהיבים ממסע 

לאורכה של המדינה הארוכה בתבל. וגם - מפגש עם 
הקהילה היהודית המבודדת בעולם.

מרצה: נפתלי הילגר | סרט לצפייה: ״מצ'וקה״

רוסיה: קפיצת פירואט נועזת מערבה
עולם הבלט מכיר את הקלישאה הבאה: ״הבלט נולד 

באיטליה, גדל בצרפת והמריא לשחקים ברוסיה״. 
ננתח את מקומה של אומנות זו באידאולוגיה האדומה 

ונבחן את המחירים ששילמו אלה שרק רצו לזרוח 
באור כשרונם. 

מרצה: דניאל גולדנברג | סרט לצפייה: ״העורב הלבן״

צרפת: פריז בוערת
בשנים האחרונות הפרות סדר הופכות לחלק מחיי 
היום יום בפרברים מסביב למרכזים העירוניים של 

צרפת, שם הייאוש והזעם של אוכלוסיות ממוצא זר 
מתפרצים ומאיימים על המרקם החברתי.

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״עלובי החיים״

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

סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.21 ,22.11.21 ,15.11.21 ,1.11.21

31.1.22 ,17.1.22 ,3.1.22 ,20.12.21
)מספר קורס: 90717(
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מרצה:101 | תרבויותתרבות
מורן 

קושניר

דרום אסיה הוא מונח המתאר מספר מדינות החולקות את אותו מרחב גיאוגרפי אך שונות זו מזו 
בתרבות, בדת בשפה ובמנהגים. נכיר לעומק את המגוון הרב שהופך את האזור לאחד המקומות 

הייחודיים והמרתקים ביותר בעולם.
נושאי ההרצאות:

הודו: מסע אל השורשים הקדומים
מבט מרתק אל התקופה הקדומה במרחב של תת היבשת 

ההודית. נתוודע אל ראשית הציוויליזציה במרחב זה, 
נראה את המגוון הרב של הדתות השוכנות בהודו, 

המדינה הגדולה ביותר בדרום אסיה ונלמד על הקשר 
ההיסטורי שיש בין הודו לאירופה.

הודו: טבע ונופים מרהיבים
המרחב ההודי נפרש על פני שטח עצום של יותר 

מ-3 מיליון קמ״ר ומכיל בתוכו מדבריות, רכסי הרים 
מושלגים, חופים טרופיים, ג'ונגלים, נהרות ואגמים 
ובית למגוון רב של בעלי חיים. נבקר במרחבי הטבע

המרהיבים ונפגוש אוכלוסיות שחייהן עוצבו על ידי הטבע.

הודו הקלאסית: פסיפס ייחודי
מסע בין האתרים המרהיבים ביותר בהודו, המבטאים 

את מגוון הדתות והתרבויות המרכיבות את הפסיפס 
הייחודי של מדינה זו. נבקר בטאג׳ מאהאל, במקדש 
הזהב הסיקי באמריצר, בעיר הטיבטית דהרמסלה 

ובפניני רג׳סטאן.

נפאל: חיים בפסגת העולם
מדינה קטנה בעלת טבע מרהיב ומגוון, השוכנת כסנדביץ' 

בין הודו וטיבט וזוכה להשפעות תרבותיות ססגוניות 
של שתי מדינות אלו. נטייל במרחבי הטבע ונתוודע 

לאוכלוסייה המקומית המורכבת בין היתר מרוב הינדואי 
מקומי וריבוי פליטים טיבטים בודהיסטים.

האסלאם במרחב ההודי: הרמוניה ואלימות
בהודו חיים למעלה מ-190 מיליון מוסלמים, האוכלוסייה 

המוסלמית השלישית בגודלה בעולם. נתחקה אחר 
מאפייני האסלאם בהודו: מימיו כדת שולית בפריפריה, 

דרך היותו דת רשמית של אימפריה מקומית ועד נוכחותו 
העכשווית במדינה והיחסים עם הרוב ההינדואי. 

נדבר על ההרמוניה שאפיינה מרחב בין-דתי זה ועל 
ההשפעות של הנוכחות הבריטית בתת היבשת ההודית. 

פקיסטן: ״ארץ טהורה״ 
כ-220 מיליון בני אדם חיים כיום ב״ארץ הטהורה״. 

זה פירוש שמה של פקיסטן, המדינה המוסלמית השנייה 
בגודלה בעולם, שהוקמה בשנת 1947 לצידה של הודו. 

נספר על המוטיבציה החילונית להקמת המדינה, האופי 
הדתי אותו קיבלה, ואיך קרה שאוסמה בן לאדן התחבא 

דווקא בפקיסטן.  

הבודהיזם: לרפא את הנפש
מהי התורה הייחודית שהביא עימו הבודהה לעולם 

וסחפה לתוכה מיליוני מאמינים במרחב הדרום אסיאתי? 
נראה כיצד תורתו מבקשת לשחרר מיליונים מהסבל 
האנושי ונעמוד על עיקרי הפילוסופיה הבודהיסטית 

שמטרתה לרפא את הנפש.

סרי לנקה ובהוטן: בודהיסטיות בחיק הטבע 
שתי מדינות שונות מאוד החולקות את הדת הבודהיסטית. 

נבקר באתרים החשובים ביותר עבור התושבים ונטייל
במרחבי הטבע המאפיינים כל אחת מהמדינות: סרי לנקה 

הטרופית והירוקה ובהוטן ההררית.

זרקור על דרום אסיה 
מרצה: מורן קושניר יועצת לתרבות הודו, מרצה ומדריכת טיולים בחו״ל. בעלת תואר שני בלימודי תרבות, 

חיה ונושמת את המרחב ההודי למעלה מ- 20 שנה.

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,15.12.21 ,8.12.21 ,24.11.21 ,10.11.21

2.2.22 ,26.1.22 ,12.1.22 ,29.12.21
)מספר קורס: 90718(
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מרצה: 
יוסי נינוה

ב-538 לפנה״ס ניתנה ״הצהרת כורש״, ויהודים החלו לשוב לארצם מגלות בבל. חלק מן העם חזר, 
וחלק ניכר נשאר ברחבי האימפריה הפרסית. בתקופה זו נוצר עם יהודי חדש, נתגבשה אמונה 

חדשה, ונכתבה ספרות יהודית ענפה ביותר. בסדרה זו נלמד על תולדותיו של העם היהודי ואמונתו 
בימי בית שני )הראשון(. ההרצאות הן ברוח המחקר וביקורת המקרא.

נושאי ההרצאות:
ימי חורבן וגלות - ״ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל״, האם ״ָּבִכינּו״??

עדויות חדשות על חיי היהודים בגולה, היכן ישבו, 
כיצד חיו, גלות מצרים, ״הצהרת כורש״ וימי שיבת ציון 

הראשונים. )עפ״י ספרים עזרא ונחמיה, ותעודות(.

ימי ״שיבת ציון״ - ״ְּבׁשּוב ְיהָוה ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון,  
ָהִיינּו ְּכחְֹלִמים״

בנית המקדש השני, עלייתם של עזרא ונחמיה, 
היווצרותה של הדת היהודית החדשה. הפיכת המקדש 

למרכז חיי העם השב לציון, ובניית חומות ירושלים.

״מגילת אסתר״ - ״ֶרַוח ְוַהָּצָלה ַיֲעמֹוד ַלְּיהּוִדים 
ִמָּמקֹום  ַא ֵחר״

סיפורה של יהדות מתבוללת. מה היתה מטרתו של 
הסופר בכתיבת היצירה הקומית הנפלאה הזו?

חגי וזכריה - ״ְוָהֱאֶמת ְוַהָּׁשלֹום ֱאָהבּו!״
נביאי הבית השני. הוויכוח בין הכהונה לנבואה על 

חשיבות בית המקדש  והפולחן.

ספר דניאל - ״ְוַרִּבים ִמְּיֵׁשֵני   ַא ְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו״
ראשון ספרי האפוקליפטיקה ואחרון ספרי התנ״ך. 

ראשיתן של אמונות חדשות: ״גזירת גורל״, 
״אחרית הימים״, ״תחית המתים״, ״מלכות שמים״ 

ו״משיח אלוהי״.

הספרים החיצוניים - ״הקורא בספרים חיצוניים, 
אין לו חלק בעולם הבא״

כיצד התבצעו תהליכי איסוף ומיון ספרי התנ״ך, חתימת 
התנ״ך וקדושתו. על ספרות ענפה וחשובה, כ״המקבים״, 

״יהודית״, ״בן סירא״ ועוד, נגזר שלא ייכנסו לתנ״ך, 
ושלא ייקראו. מי הם הספרים הללו? מי החליט? מה היו 

השיקולים? ומה ארע לספרים מאז ועד היום?

הכיתות בימי בית שני - על ״מלחמת בני חושך 
בבני אור״

בימי בית שני נחלק העם לכיתות רבות על רקע חיפוש 
אחרי האמונה האמיתית. מי היו הפרושים, הצדוקים 

האיסיים, כת מדבר יהודה וחבורתו של ישו.

״מי שלא ראה ירושלים בתפארתה, לא ראה כרך 
יפה מעולם״

על ירושלים של הורדוס, מן הערים היפות בעולם, על 
בית המקדש, החומות, הרחובות והארמונות.

תולדות יהודה בימי בית שני
מרצה: יוסי נינוה, מרצה בכיר לתנ״ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת״א.

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,21.12.21 ,7.12.21 ,16.11.21 ,2.11.21

8.2.22 ,1.2.22 ,18.1.22 ,4.1.22
)מספר קורס: 90719(

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום

102 | תנ״ך מדעי
הרוח



זמן אשכול ראשון לציון

יהדות-נצרות-אסלאם: 
שלושתן ביחד וכל אחת לחוד

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס, היסטוריון ומומחה לדתות.
מסע מקורי ומרתק אל סודותיהן וִמנהגיהן של שלוש הדתות המונותיאיסטיות הגדולות בעולם. 

איך כל אחת משלוש הדתות האלו באה לעולם? מה מאחד אותן ומה מפריד ביניהן? מה מסתתר 
מאחורי ההקצנה הדתית של היום? עובדות מרתקות שידועות רק למעטים. אירועים, דעות 

ורעיונות שבאים לידי ביטוי בשלוש הדתות.
נושאי ההרצאות:

מהי, בעצם, דת?
למה ואיך קרה שהתפתחה המחשבה הדתית? 

מה ההבדל בין רודנות לדמוקרטיה עלי אדמות ובשמיים? 
מה ההבדל בין מיתולוגיה לדת? מיהם עובדי האלילים? 

האם היה המונותיאיזם לפני היהדות?

איך נולדה המהפכה היהודית?
מה הייתה דרכו של עם ישראל אל המונותיאיזם? 
מה חידשה היהדות, ומה היו התמורות והתרומות 

הגדולות שהיהדות תרמה להתפתחות החברה האנושית?

יהדות מקראית ויהדות רבנית
פרטים מרתקים שלא ידעתם על עזרא הסופר, ״תיקוני״ 

נחמיה וקביעות יוחנן בן זכאי. הלכות היהדות המודרנית, 
בין שפינוזה ל״חרדים״. 

נצרות: מפלגה חדשה ביהדות הופכת דת רומית
מה היו הצדוקים, הפרושים והאיסיים? דת או פוליטיקה? 

או דת ופוליטיקה? מה מאחד ומה מפריד ביניהם. איפה 
ואיך נולדה הנצרות - המפלגה החדשה? ובעצם, מי אתה 

ישו)ע(? ומי אתה פאולוס? 

למה זה הצליח?
מה לקחה הנצרות מן היהדות ומה היא דחתה? 
מה היו הפשרות הפוליטיות של הנצרות? כיצד 

הפכה הנצרות מדת נרדפת )בעידן המרטירים( לדת 
רודפת )בעידן קונסטנטין ואחריו(? למה ואיך נולדה 

האנטישמיות הנוצרית?

איך נולד האסלאם?
איך הכול התחיל? מה יודעים, ובעיקר מה לא יודעים, 
על ראשית האסלאם? מהו יחסו של האסלאם ליהדות 

ולנצרות? איך באה לידי ביטוי האנטישמיות המוסלמית 
מראשיתה ועד היום?

איך נהפכה ירושלים מרכז לשלוש הדתות?
מהו המקום בו התרכזו האירועים היסודיים במיתולוגיה 
הדתית של היהדות והנצרות? למה ואיך הפכה ירושלים 

לקדושה באסלאם? איך התנהל המאבק על ירושלים בין 
שלוש הדתות?

מהן הסיבות לפונדמנטליזם הדתי?
מהו, בעצם, פונדמנטליזם? האם רק בעיה של זהות 
בין איסלאם ״מתון״ לאסלאם הרדיקאלי. האם יש 
רדיקליזציה גם ביהדות ובנצרות? מה בין דמגוגיה 

תיאולוגית לאלימות וטרור האסלאם הפונדמנטליסטי
והעולם הנוצרי? ואיפה היהודים? איך מעגלים את הריבוע?

מרצה: 103 | דתות
ד״ר גוסטב 

מייסלס

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,8.12.21 ,24.11.21 ,17.11.21 ,3.11.21

2.2.22 ,19.1.22 ,5.1.22 ,22.12.21
)מספר קורס: 90720(

מדינה
וחברה
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מרצה:104 | תרבויותתרבות
טל רשף

האם אפשרית דת בלי אמונה באלוהים? כיצד הדתות קושרות אליהן אנשים רבים כל כך? וכיצד 
הן הופיעו על במת ההיסטוריה? בסדרת הרצאות מרתקת בליווי מצגות ניפגש עם מקדשים ביפן, 

חדרי חקירות של האינקוויזיציה, חכמי תלמוד מתפלפלים ועוד. מבט רחב ומעמיק על הדת, 
האמונה והצורך שלנו בהן.

נושאי ההרצאות:
מה מבדיל דת מכל דרך אחרת?

האם יש הבדל בין ידיעה לאמונה? ומדוע אנשים רבים 
כל כך זקוקים לאמונה? ראשית כל ננסה להבין את 

התופעות שנקראות דתות ואמונות סביב העולם במסע 
אל מערות, מקדשים ועוד.

הבודהיזם: סוד הקסם
דרכו של הבודהא עדיין מתקיימת ואף מתרחבת. מהו 

סוד קיסמה? כדי להבין זאת נערוך היכרות עם הבודהא, 
עם עיקרי תורתו ועם הפנים השונות שהיא קיבלה 

במקומות שונים.

הטאואיזם: יין ויאנג
נאמר כי ״הטאו שניתן לבטא אותו במילים אינו הטאו 
האמיתי״, ולפיכך ננסה להבין את הטאו, את מה שלא 

ניתן לתאר במילים, וננסה ולהבין את הדרך שהיא 
זרימה, בלי הגדרות, ועשייה מתוך אי עשיה.

הודו: תעלומת ההינדואיזם
הרצאה שתיקח אותנו אל פרות משוטטות, מקדשים 
ומדורות לשריפת מתים. על מנת להכיר את הדרך של 
קרישנה, גאנש, וישנו ושיוה. של קארמה ודהרמה, של 

גלגול נשמות, ברהמינים וגורואים.

תופעה: אמונה באל אחד
מה קרה במזרח התיכון לפני 3,500 שנה שהעלה את 

הרעיון שיש אל אחד בעולם? וזאת בזמן שכל תרבויות 
העולם סגדו לכוחות טבע ואלים. נאסוף ממצאים 

ארכיאולוגיים, נקרא בין השורות בתנ״ך כדי לדעת אם 
זה הגיע מהתגלות או מתהליכים היסטוריים

החילוניות: סוף הדת?
מאז ימי הביניים הופך העולם המערבי לפחות דתי ויותר 

חילוני. מה גרם לתהליך הזה? מסע מרתק אל שפינוזה 
והוגים נוספים, ואל תהליכים כלכליים וחברתיים 

באירופה שיצרו זאת.

היהדות: נתיב האבות
האם היהדות של היום היא אותה דת שעליה אנו 

קוראים בתנ״ך? האם היו אנשי התנ״ך קרובים יותר 
באורח חייהם לאנשי בני ברק או אנשי תל אביב של 
ימינו? נצעד לאורך נתיב האבות בארץ כנען, הנדודים 
במדבר, ימי בית המקדש וימי הגלות, כדי לראות מה 

שינה את היהדות וכיצד היא השתנתה בכל תקופה.

האסלם: מימי הזוהר ועד ימינו
אנשי דאעש, המהגרים המוסלמים החוצים את הים 
התיכון ומפלגות הימין באירופה, ניצבים לאורך קו 

המפגש שבין ערב ומערב, בין מתירנות לשמרנות, בין דת 
לחילוניות, מפגש הנמשך מאז מסעו של נפוליאון אל ארץ 

ישראל, ואשר מתחת לפני השטח בו יש התנגשות בין 
תרבויות שצמחו בתנאים שונים.

דתות ואמונות סביב העולם
מרצה: טל רשף, מרצה לתרבויות, הגות והיסטוריה, בעל BA בהצטיינות בהיסטוריה ופילוסופיה 

מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני בסורבון בתולדות הרעיונות, הפועל כיום כיועץ לפעילות 
של חברות ישראליות מול תרבויות העולם השונות. 

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,19.12.21 ,12.12.21 ,21.11.21 ,7.11.21

6.2.22 ,30.1.22 ,16.1.22 ,2.1.22
)מספר קורס: 90721(
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מתוך מערבולת האש והדם של המאה ה-20, עולים לנגד עינינו מנהיגים שונים שבאישיותם 
ומעשיהם שינו את פני העולם, והכתיבו בפני האנושות נתיבים חדשים בהם אנו פוסעים גם היום. 
במהלך הקורס נכיר כמה מאישים אלה, נאיר ונרחיב נקודות מסוימות באישיותם, שהשפעתן על 

חיינו ניכרת גם כיום. 
נושאי ההרצאות:

וינסטון צ׳רצ׳יל: איך צ׳רצ׳יל נהיה צ׳רצ׳יל?
מיהו סר וינסטון ספנסר צ׳רצ׳יל, מי שכונה הבריטי 

הגדול ביותר בכל הזמנים? האם בשנותיו המוקדמות 
טמונים זרעי הגדולה שיצמחו יום אחד לכדי האיש 
שנבחר לראשות הממשלה הבריטית כשהיה בן 67, 

הציל את האומה מאבדון והוביל לניצחון על גרמניה 
הנאצית כשהיה בן 72?

אדולף היטלר: מתי היטלר נהיה היטלר? 
את יוצרו ומנהיגו של הרייך השלישי אין צורך להציג. 

אישיותו, משנתו הרצחנית ומעשיו ניכרים על פני העולם 
ככלל, ועל העם היהודי בפרט. האם ניתן להניח את 
האצבע על הרגע בו חדל היטלר להיות צייר כושל, 

מובטל, אנונימי וכלל לא מרשים, והפך לאישיות שסחפה 
אחריה את גרמניה ואת העולם כולו לסופת אש ומוות? 

רגע מוגדר שבו היטלר הפך להיות היטלר?

יוסיף סטאלין: ״האל האדום״ 
מבין שליטיה של רוסיה וברית המועצות בשתי המאות

האחרונות, ישנה דמות אחת שעולה אפופה בענני מיסטיקה 
ומיתולוגיה. כיצד בנו של סנדלר שיכור מגאורגיה, הפך 
עצמו למנהיג בעל ממדים דתיים, ולמעשה, לאל אדום 

ששינה את ברית המועצות והעולם כולו? 

זיגמונד פרויד: אל נפש האדם ובחזרה
לא היה אדם שביטא בעבודתו ובחייו את החלום 

המודרני להכניס את כל ההוויה האנושית למסגרת 
מדעית, כזיגמונד פרויד. מאידך, מסקנותיו של פרויד 

היוו סטירה מצלצלת לתפיסה הרציונלית של המחשבה
האנושית, ופקפקה בכוחו של האדם לשלוט בעולם ובחייו. 

חיים ויצמן: מבית המדרש לארמון באקינגהאם
כיצד כימאי יהודי יליד עיירה קטנה ברוסיה, הציל 

את המאמץ המלחמתי של מדינות ההסכמה במלחמת 

105 | היסטוריה

העולם הראשונה, וגרר אימפריה שלמה להניע מהלך 
שיוביל ליצירת מדינת ישראל? כיצד חיים וייצמן שינה 

את פני העולם?

טרומן: גדולתו של איש קטן
במאה ה-20 היה על פני כדור הארץ אדם אחד, שמוצא 

פיו יכול היה לגרום להשמדתן של מדינות שלמות. 
כיצד חוואי נטול השכלה אקדמית הפך להיות האדם 

החזק בעולם?

יוסיפ ברוז - טיטו: היוגוסלבי הראשון
טיטו גילם בדמותו ובאישיותו זהות יוגוסלבית על-לאומית. 

מי היה האיש שצבא הפרטיזנים שלו הוכתר כצבא 
היעיל ביותר במלחמת העולם השנייה, ובמותו, נקברה 

 האחווה היוגוסלבית והוחלפה בסערת אש ומוות?

הנרי קיסינג׳ר: ממש לא יהודי חצר 
הנרי קיסינג׳ר מעולם לא נבחר לתפקידו. בשל מוחו 

החריף, הפך מהגר יהודי-גרמני לאחת הדמויות החשובות 
ביותר בממשל האמריקאי. מיהו הנרי קיסינג׳ר, וכיצד 

הוא לבדו עיצב את יחסי החוץ של ארה״ב? 

האישים שעיצבו את המאה ה-20
מרצה: קובי חוברה, מרצה ומורה להיסטוריה.

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,26.12.21 ,12.12.21 ,28.11.21 ,14.11.21

13.2.22 ,30.1.22 ,16.1.22 ,9.1.22
)מספר קורס: 90722(

מדעי
הרוח

מרצה:
קובי

חוברה
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מדע
מרכז 

 הסדרה:
ד״ר רביד 

דורון

106 | חקר המוח

מסע מרתק אל המוח האנושי. מה קורה למוח בחלל? לשם מה אנחנו ישנים? למה מסכים 
ואפליקציות ממכרות? האם קיימת מציאות או שזו המצאה של מוחנו? מה הבסיס של רוע 

ואמפתיה? איך מטפלים בשבץ מוחי? היכרות עם סודותיו של המוח האנושי.
נושאי ההרצאות:

מוח ללא גבולות 
אשליות אופטיות, הליכה על גחלים ומצבי רוח... כולם 
תוצאה של תהליכים שמתרחשים במוח. איך פועלים 

תאי עצב? איך משפיעים סמים ותרופות על המוח? ואיך 
זורם המידע מכל החושים אל מוחנו ובחזרה לגוף שלנו?

מרצה: ד״ר טל סיינס, בוגר מכון ויצמן למדע, המחלקה 
לגנטיקה מולקולרית. 

להתמודד עם התמכרות
מדוע הסמים וההרגלים הממכרים כל כך נחשקים? 

וכיצד ההתמכרות משפיעה על המוח הצעיר מול 
המוח הבוגר?

מרצה: ד״ר אילנה רוט דרעי, המחלקה לחינוך 
ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה.

טיפול צמחי לחרדה ודיכאון
ארגון הבריאות העולמי חוזה שמחלות חרדה תהיינה 

שכיחות בעולם המערבי. מהי חרדה ומה עומד בבסיסה? 
האם לכל אחד פוטנציאל ללקות בה? כיצד ניתן 

להתמודד מול הפרעה זו? ומה הטיפול הקיים לה?
מרצה: ד״ר רביד דורון, ראש המעבדה הפסיכוביולוגית

של האוניברסיטה הפתוחה במרכז הרפואי הדסה עין כרם. 

מדעי המוח בחדר הטיפולים
מה קורה למוח כשאנו מחליטים לצאת למסע פנימי 
לתוך עצמנו? האם הוא משתנה? כיצד המוח מאפשר 

לנו לשנות דפוסי מחשבה והתנהגות? ואיך אנו מסוגלים 
להתמודד עם אתגרים, פחדים ומשברים?

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

האם נזדקק לפסיכיאטר על המאדים?
טיסה לחלל עלולה לגרום לשינויים בתפקוד המוח. 

מהם הגורמים האפשריים לשינויים תפקודיים בחלל? 
ממה חוששים פסיכיאטרים לפני טיסות היסטוריות של 

אסטרונאוטים? 
מרצה: פרופ׳ שרה איל, ביה״ס לרפואה, האוניברסיטה 

העברית. 

 הבסיס המוחי של הכאב
בני אדם יכולים לבצע מעשים מופלאים של נדיבות, 

חמלה ואף הקרבה עצמית. בד בבד, הם מסוגלים לבצע 
מעשי אכזריות איומים. נסביר איך הסתירה הפנימית 

הזו אפשרית, באמצעות סקירת מערכות המוח החברתי. 
מרצה: ד״ר נועה אלבלדה, המרכז הבינתחומי הרצליה.

למה אנחנו ישנים?
כולנו מכירים את הדחף ללכת לישון כאשר אנחנו עייפים. 

אבל מהו התפקיד הביולוגי של השינה? נדבר על שנת 
חלומות ושלבי שינה אחרים, על הפרעות שינה ועל 

השתנות איכות השינה עם הגיל.
מרצה: ד״ר אורי פלביץ, המחלקה למדעי החיים, 

האוניברסיטה הפתוחה.

שבץ מוחי: אבחון ושיקום
שבץ מוחי הוא אחד מגורמי הפגיעה המוחית הנפוצים 

ביותר. כיצד בנויה מערכת אספקת הדם למוח ומה יכול 
להשתבש בה? מהם הסוגים של שבץ מוחי ומהם גורמי 

הסיכון להם? איך בודקים נזק שנגרם בעקבות שבץ?
מרצה: עמית אברון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, 

האוניברסיטה הפתוחה.

נפלאות המוח האנושי
מרכז הסדרה: ד״ר רביד דורון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה.

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.21 ,28.11.21 ,21.11.21 ,7.11.21

6.2.22 ,23.1.22 ,9.1.22 ,26.12.21
)מספר קורס: 90723(

סדרה חדשה!
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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.

יוון - ארץ ים והרים, ארץ אלים ובני אנוש
רמי סימסולו, מרצה לתרבויות, מדריך טיולים באגן הים התיכון והמזרח התיכון, ייקח אותנו למסע מצולם ומוסיקלי 

אל מסתוריה של יוון, מאתונה לסלוניקי, מהתפתחות התרבות היוונית הקלאסית - ערש תרבות המערב - 
אל אלכסנדר מוקדון, כובש העולם העתיק. ממלחמת העצמאות היוונית, מהאימפריה העותונית ועד להתמודדות 

של יוון העכשווית עם בעיות הכלכלה והמהגרים הלא חוקיים. מסע באתרים נבחרים ביבשת היוונית ובאייה הרבים. 
ילווה את המסע אנסמבל ״יאסאס״ עם מיטב השירים היווניים הפופולאריים, שכולנו אוהבים.

אנסמבל ״יאסאס״:
שרון הלפרין - שירה. 

גארי לובארוב - ניהול מוסיקלי, אקורדיון. 
יהודה אלול - בוזוקי.

אריק פולקובסקי - גיטרה, גיטרה בס. 
עומר שנידמן - כלי הקשה. 

הערב יפתח בארוחה עם מבחר מאכלים 
מהמטבח היווני.

דבורה רוטברט, מרצה לספרות ותרבויות עולם, כתבת גאוגרפית ומדריכת טיולי בוטיק, תיקח אותנו למסע מצולם 
מרתק בצרפת. לפריז עיר האורות, ששימשה השראה לאמנים רבים. נכיר את אוצרותיה התרבותיים ודמויות מרכזיות 

שחיו בה, ואף נגלה מה חדש בעיר. נצפין לנורמנדי, חבל הפלישה, ששינה את פניה של מלחמת העולם השנייה, 
ונדרים לחבל פרובנס, שטוף השמש, עם שדות הלוונדר המרהיבים וטעם הכמהין האלוהי. 

ילווה את המסע אנסמבל ״מונדו״ בשנסונים צרפתיים: עלי שלכת, החיים בוורוד ועוד ועוד. 

אנסמבל ״מונדו״:
עדן הולן - שירה. 

יוסי הרמן - ניהול מוסיקלי, אקורדיון וקלידים. 
אריק פולקובסקי - גיטרה, גיטרה בס.

ליאון חביב - תופים. 

הערב יפתח בארוחה עם מבחר מאכלים 
מהמטבח הצרפתי.
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תחת שמי צרפת

האירוע יתקיים ביום שני 
ה- 6.12.21 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר אירוע: 90730(

האירוע יתקיים ביום שני 
ה- 24.1.22 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר אירוע: 90731(
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האירוע יתקיים ביום שישי ה- 19.11.21 
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר קורס: 90732(

מרצה:
 זיו 

אלכסנדרוני

״הרצאה אינטליגנטית, מרגשת, מצחיקה ומהנה״. ״קטעי הסרטים הנפלאים 
המוקרנים לאורך המפגש, מביאים אותו לשיא של בידור והנאה.״

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

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית - מפגש נוסטלגי, מרגש, מרתק, ומלא הומור, המביא אלינו במלוא הדרם שניים 

מענקי הבידור של ישראל.

״אני ואתה נשנה את העולם״
אורי זוהר ואריק איינשטיין משנים 

את התרבות הישראלית
זיו אלכסנדרוני, מומחה וחוקר תרבות ישראלית ומרצה לקולנוע, יגיש עבורנו בוקר חד-פעמי של 

הומור ונוסטלגיה, עם שניים מענקי הבידור של ישראל - אורי זוהר ואריק איינשטיין.
במהלך שנות השישים והשבעים, הנהיגו זוהר ואיינשטיין את ״חבורת לול״ המיתולוגית ויצרו 

ביחד כמה מהנכסים הגדולים של ההומור והקולנוע הישראלי.
במהלך המפגש נעקוב אחר מורשתם הקולנועית של השניים, אשר נקטעה באיבה עם חזרתו של 

אורי זוהר בתשובה. במהלך המפגש יוקרנו קטעי סרטים נבחרים בהם השתתפו השניים.
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מרצה:
אדוה 

אילון-פוש

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 24.12.21 
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר קורס: 90734(

שישי עולמי

״הרצאה מאלפת, מתובלת היטב, באמצעותה הכרנו 
מקרוב מדינה רחוקה, מוזרה ומרתקת״

״שישי עולמי״ הוא מפגש ייחודי לסקרנים שבינינו, שייקח אותנו בכל מפגש למקום אחר בעולם, 
בו נכיר תרבות שונה וייחודית, מקומות מרהיבים והיסטוריה, מפי מרצים מובילים שחיו במקומות 

אלה ומכירים אותם מקרוב - קרוב מאוד. והפעם - ליפן!
נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.

ולמנה העיקרית - מסע מרתק ומסקרן אל תרבות יפן.

יפן: בין קימונו להייטק
על המוזר, השונה והאחר בתרבות יפן

אדוה אילון-פוש, בעלת תואר שני בלימודי מזרח אסיה באוניברסיטה העברית ירושלים, 
נשלחה ע״י אוניברסיטת טוקיו לקיים מחקר על נשות קריירה יפניות - שליחות אשר חשפה 

וסחפה אותה לתוך עולם התרבות היפני הקסום.
אדוה תיקח אותנו למסע מרתק וייחודי אל האחר, המוזר והשונה בתרבות יפן. 

מדינה בעלת ניגודים חריפים וקודים זרים לעיניים מערביות, השובה את דמיוננו מאז ומעולם. 
אל שילוב בין ישן וחדש, לארץ של ריחות, טעמים וצבעים עזים.

אדוה תשתף אותנו במסע אישי שעברה ביפן ודרכו נבין אחת ולתמיד מי הם היפנים? איך הם 
רואים את העולם? מה אחר בהתנהגות שלהם, שהופך אותם לשונים מאתנו? ולמה? נבין מעט את 

עולמה הקסום של הגיישה, נעסוק בפער המעמדי בין המינים, מה משמעות החתונה ולמה היא 
מוגדרת כחובה בקרב אנשי ההייטק? נכיר את הפער בין האישה בבית למאהבת בחוץ, ותופעות 

מוזרות נוספות המאפיינות את היפנים. 
הרצאה מאלפת, מתובלת היטב, שתסייע לנו להכיר מקרוב מדינה רחוקה, מוזרה ומרתקת.

שישי עולמי
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״הרצאה שהיא חוויה יוצאת דופן״ 
״מעניין, זורם, מצחיק ואינטליגנטי״

 מרצה:
ד״ר עינת 

גלזר

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 14.1.22 
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר קורס: 90731(

שישי בכיף
אתם מוזמנים להשתתף בחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו לפתוח את הראש לתובנות חדשות.

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה עיקרית - מפגש מרתק ומאלף עם ד״ר עינת גלזר, אחת המרצות המובילות בארץ בתחומה.

מופע של שכל והומור
לחיות בהצלחה: השילוב המנצח להצלחה בחיים

 עם ד״ר עינת גלזר
מפגש מרתק, מלא הומור, שנון ואינטליגנטי, בסיומו יוצאים המשתתפים עם תובנות וכלים 

מעשיים לקידום שיפור החיים.
בהרצאתה הקלילה והמשעשעת, חושפת אותנו ד״ר עינת גלזר לנדבכי התאוריה המסבירה, 

אולי יותר מכל קודמותיה, את הקשר בין הצלחה בחיים לבין מיומנויות אישיות ובין אישיות.
ההרצאה מספקת, מלבד הסברים תאורטיים, כלים ממשים ליישום והפעלה.

כלים אלה, שמיושמים במאות בתים ובקרב אלפי אנשים, הם הסיבה להבדלים בין אנשים 
אינטליגנטיים שאינם מגשימים את עצמם, לאחרים שעושים זאת יום יום.

בין היתר נדבר על רגשות ותפקידם בחיינו, על התמודדות במצבים מורכבים, על חשיבה חיובית 
ועל הדרך לחיות טוב יותר עם עצמנו ועם הסובבים אותנו.
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שישי ישראלי

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 4.2.22
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר קורס: 90733(

״הקהל לא מפסיק לצחוק ולהתרגש והקטעים המוקרנים 
מביאים אותו לשיא של בידור והנאה״

 מרצה:
אלון גור 

אריה

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

ולמנה העיקרית - מפגש נוסטלגי, מרגש, מרתק ומלא הומור, המביא אלינו את סיפורו של           
ענק הבידור הישראלי יוסי בנאי, חתן פרס ישראל, שחקן קולנוע ותיאטרון, זמר ופזמונאי,          

מגדולי אמני ישראל.

יוסי בנאי - ״אני סימון ומואיז הקטן״                                       
אלון גור אריה, מרצה בכיר, חוקר הומור וקומדיה, תסריטאי ובמאי, 

במפגש סוחף שיוקדש לאיש שהפך לאגדת תרבות. 
יוסי בנאי, שנולד בשכונת מחנה יהודה בירושלים, נחשב לאחד מעמודי התווך של עולם 

הבידור הישראלי. למרות שהיה מראשוני להקת הנח״ל ולמד תיאטרון, בתום לימודיו נאמר לו 
שאין לו מה לחפש על הבמה כשחקן. לימים יוענק לו פרס ישראל לתיאטרון. 

את מה שספג בשכונת ילדותו, תדקלם אחר כך כל המדינה ב״אני סימון ומואיז הקטן״, 
״סיפורי סורמלו״ ומערכוני ״הגשש החיוור״. דרך השנסונים, תכניות היחיד והמופעים המשותפים 

עם רבקה מיכאלי, דרך ביטויים כמו ״רבע עוף או בורקס״ ו״אותי זה מצחיק!״, ניזכר במי 
שיצירותיו הפכו לנכסי צאן ברזל של התרבות הישראלית ונעשה פעם אחת ולתמיד סדר במי 

שקרויה ״משפחת האצולה של עולם הבידור הישראלי״.



מטיילים 
עם ״זמן אשכול״

)עמודים 112-124(
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סדרת סיורים המיועדת לכל חובבי תל אביב באשר הם, הפותחת צוהר אל פניה של העיר.
ננסה להתחקות ולהבין את סוד קסמה ולשמוע מעט מההיסטוריה שלה, מתובלת בסיפורי 

הפולקלור. נגלה את פינות החמד, והעושר הרב-גוני של חצרותיה האחוריות. ננסה להרכיב פסיפס 
של העיר, המכילה בתוכה עולם ומלואו.

פירוט הסיורים:
אהבות, בגידות ורציחות בעיר העברית הראשונה 

נתחיל את סיורנו ברחוב נחלת בנימין, השכונה השנייה 
של העיר. נשמע על מלונות הפאר והשינויים שבאזור. 
משם נמשיך לרחוב ביאליק ונצא לגלות את נפלאות 

רחוב המשורר הלאומי - בתי הקפה, לצד המבנים 
היפהפיים וסיפוריהם המרתקים. נעבור בגן מאיר ונשמע 

על הרצח שהסעיר את הארץ. נגלה מדוע יש סמטאות 
פלוניות ואלמוניות ואיך גם זה קשור לאהבה. 

לבסוף נקנח במה שנשאר משוק בצלאל המפורסם.
נקודת מפגש: רח' רוטשילד פינת נחלת בנימין.

חניה מומלצת: חניון רוטשילד )הרצל רוטשילד( 
או חניון השחר )פינת מונטיפיורי/יעבץ( 

או חניון אחד העם )פינת תחכמוני(. 

תור הזהב של יפו היפה
סיור אל הסיפור הפחות מוכר של יפו, במהלכו קמו 

שדרות ירושלים, כמו גם ניצניה הראשונים של תל אביב. 
נעבור ברחוב המסחרי הראשון של יפו, בפינות 

נסתרות בשדרה ואף בשכונת נגה המתחדשת. נספר על 
ההיסטוריה המיוחדת של האזור, יחד עם השינויים 

המדהימים שעוברים על יפו בשנים האחרונות.
נקודת מפגש: כיכר השעון.

חנייה מומלצת: ברחובות הסמוכים.

היסטוריה, טבע והפתעות ב״סנטרל פארק״ של ישראל
כולנו חושבים שאנו מכירים את פארק הירקון, אך 
מסתבר שיש בו פינות חמד פחות מוכרות ובמיוחד 

הסיפורים שמאחוריהן. נצא לגלות את הנקודות 
הקסומות של הפארק ונבין מהיכן הפציץ נפוליאון את 
יפו, ומי הגה את הרעיון של הפארק שגדול מה״סנטרל 

פארק״ בניו יורק.
נקודת מפגש: בכניסה ל״חווה החקלאית״ 

בפארק הירקון )בוויז - החווה פארק הירקון, ת״א יפו(.
חנייה מומלצת: במקום.

שכונת שפירא מתעוררת לחיים
סיור באחת השכונות המרתקות, התוססות והמתחדשות 

בתל אביב. שכונה שהוקמה בלב הפרדסים בין יפו 
לתל אביב ומקפלת בחובה סיפור של ישן וחדש בפסיפס 

ססגוני של עדות, צבעים וריחות, שבשנים האחרונות 
מתעוררת לחיים, ויחד עם זאת מתמודדת עם הקשיים 

של מיקומה בדרום העיר. נשמע מי היה הגביר מאיר 
געצל שפירא ולמה רב עם דיזינגוף, למה היא מכונה 

שכונת הבוכרים, מי מכנה אותה פלורנטין החדשה ואיך 
הפכה לאבן שואבת לצעירי תל אביב. נכיר את רחובותיה 

הקטנים, בתי הקפה והמאפיות המיוחדות, את הבית 
האדום, ועוד רבים וטובים. 

נקודת מפגש: ״קפה שפירא״ - רלב״ג 15
חנייה מומלצת: ברחובות הסמוכים.

תל אביב-יפו מזווית שלא הכרתם
מדריך: אור ריין, מורה דרך המתמחה בתל אביב.

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

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

עלות הסיורים כוללת את הכניסה לאתרים.
מועדי הסיורים:

5.2.22 ,8.1.22 ,11.12.21 ,13.11.21
)מספר קורס: 90551(
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ארבעה סיורי שווקים ואוכל ברחבי תל אביב-יפו ובבני ברק. קהילות מכל קצווי תבל יצרו שכונות 
ושווקים בעלי צביון ומאפיינים שונים, ואיתם המטבח המקומי, ההווי והפולקלור. 

בסדרת סיורים חווייתיים במיוחד, נצא לגלות שכונות וקהילות על מטעמיהן, סיפוריהן וההווי 
המיוחד שטמון בכל אחת מהן. חוויה של צבעים, ריחות, טעמים וטעימות.

פירוט הסיורים:
טעימות ממעדני השבת של בני-ברק

מדריכה: דורית ברק, מדריכת סיורים. בת למייסדי 
בני ברק וחוקרת תולדות העיר.

נטייל בערב שבת ברחוב רבי עקיבא, המרכז הסואן של 
בני ברק. נחוש את אווירת השבת ונראה את ההיערכות 

ברחוב ההומה, בו החנויות גדושות בקונים. נתכבד 
במעדניות ובבתי האוכל המקומיים במגוון מעדני השבת 

המסורתיים, שישיבו אותנו אל ימים רחוקים, בהם 
סבתא אפתה קיגל...

נקודת מפגש: רחוב רבי עקיבא 64 )פינת שד' רבי טרפון( 
ברחבה שליד בנק המזרחי ובנק פאג״י, מול ביהכנ״ס הגדול.

חניה מומלצת: ברחובות הסמוכים.
לבוש לסיור: מכנסיים ארוכים, חולצות חצי שרוול, 

לגברים - כובע/כיפה.

קסם בדרום העיר: נווה צדק ושוק לוינסקי
מדריך: אור ריין, מורה דרך המתמחה בתל אביב.

פסיפס של סיפורים ופולקלור מקומי מרתק, מאפיינים 
את רחובות נווה צדק ופלורנטין. נטייל בין הסמטאות 

ודוכני האוכל של שוק לוינסקי, ונשמע את סיפורי 
ההווי של השוק האמיתי של תל אביב. זהו טיול המדבר 

אל כל החושים, בין שקי התבלינים, הפירות היבשים, 
הבורקסים, הזיתים ומגוון הטעמים הסלוניקאים 

והטורקים.
נקודת מפגש: מגדל שלום, במבואה המערבית 

)ליד הפסיפסים(.
חנייה מומלצת: חניון מגדל שלום.

סיור טעימות בכרם התימנים
מדריך: אור ריין, מורה דרך המתמחה בתל אביב.

אם ישנה שכונה שמקפלת בחובה את הסיפור שלנו, 
זו כרם התימנים. החיבור בין שוק הכרמל לשכונה, 

מספר על עליית התימנים, המוסיקה של החפלות, וגם 
של סיפורי הפשע. נצא להתחקות אחר המטעמים של 

קהילות מכל העולם. על הקפה המיוחד, הלחוח והביצה 
של נחמה, הפול של דורון ובעיקר חוויה בלתי אמצעית 

בשכונה התוססת והשוקקת.
נקודת מפגש: כיכר מגן דוד

)תחילת השוק, נחלת בנימין/אלנבי(.
חנייה מומלצת: חניון הכרמלית.

כל טעמי שכונת התקווה
מדריך: אור ריין, מורה דרך המתמחה בתל אביב.

שכונת התקווה, אולי השכונה האמיתית האחרונה של 
תל אביב, ובליבה השוק התוסס והפחות מוכר, המקפל 
בחובו את קיבוץ הגלויות של מטבחי ארצנו. נצא לגלות 

את סודותיה של השכונה מבין העליות הגדולות של 
העיראקים והתימנים ועד קהילת הזרים השוקקת. 
במהלך הסיור נטעם ממטעמי השכונה על מטבחיה 

השונים והמגוונים.
נקודת מפגש: הרחבה מול בית דני.

חניה מומלצת: בסמוך לרחוב תדהר 
)ליד מגרש הכדורגל של בני יהודה(.

סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 

הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שישי 
בין השעות 9:00-11:30.

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

עלות הקורס כוללת את הטעימות במהלך הסיורים.
מועדי הסיורים:

4.2.22 ,7.1.22 ,10.12.21 ,12.11.21
)מספר קורס: 90552(
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סיורים מודרכים בתערוכות המדוברות והחשובות ביותר בישראל. בסדרת מפגשים זו נתעדכן 
במתרחש בזירת האמנות בארץ, תוך שימת דגש על דיון בשפת האמנות החזותית וניתוח מעמיק 

של יצירות האמנות אותן נפגוש במוזיאונים ובגלריות בהן נסייר.
פירוט הסיורים:

אמנות מודרנית באוספי מוזיאון תל-אביב
במפגש הראשון נסייר בתערוכות של אמנות עכשווית 

מן הארץ ומן העולם במוזיאון תל-אביב.
נקודת מפגש: בכניסה לבניין הישן. 

שדרות שאול המלך 27, תל אביב.
 

סיור גלריות בתל-אביב
רחובות תל אביב מציעים שפע של גלריות, המציגות 

אמנות ישראלית לצד זו הבינלאומית. אנו נבקר בכמה 
מהגלריות הנמצאות במתחם הרחובות יהודה הלוי - 

רוטשילד - אחד העם, ונתעדכן במתרחש בזירת האמנות. 
לצד דיון איקונוגראפי, נעסוק גם בסוגיות מתחום 

האוצרות וניהול אוספי אמנות.
נקודת מפגש: גלריה רוטשילד, רחוב יהודה הלוי 48.

מוזיאון הרצליה לאמנות או מוזיאון פתח-תקוה 
לאמנות

בסיור זה נדגום את חיי האמנות המתקיימים מחוץ 
לעיר הגדולה. נבקר במוזיאון הרצליה/פתח-תקוה 

לאמנות עכשווית, המציג אמנות בת זמננו ומשמש בימה 
לאמנים צעירים מן הארץ ומן העולם. בחירת המוזיאון 
תעשה בהתאם לתערוכות שיציגו בהם בתאריך הסיור.

נקודת מפגש: בכניסה למוזיאון. 
רח' הבנים 4, הרצליה/רח' ארלוזורוב 30, פתח-תקוה.

סיור גלריות במתחם קריית בעלי המלאכה
קריית בעלי המלאכה, שכונת סוהו תל-אביבית, מהווה 
מרכז ראשון מסוגו בתל אביב. נבקר בגלריות: רוזנפלד, 

רו ארט, מאיה ובית בנימיני - מרכז לקרמיקה עכשווית, 
המהווה בית לשיתופי פעולה בין אמנים צעירים 

לוותיקים, מקומיים וזרים, לטובת קידום האמנויות.
נקודת מפגש: בכניסה לבית בנימיני. 

רחוב העמל 17, תל אביב.

סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות
מדריכה: שולמית גורצקי-פדרמן, מרצה לתולדות האמנות ומדריכת סיורי אמנות.

קורסים מרתקים 
בנושאי האמנות הפלסטית

ניתן למצוא בעמודים 84 ,61 ,44-45 ,11-12
בחוברת זו.

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

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

עלות הקורס כוללת את עלות הכניסה למוזיאונים 
בהם נסייר.

מועדי הסיורים:
11.2.22 ,14.1.22 ,17.12.21 ,19.11.21

)מספר קורס: 90553(
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השאיפה לבקר בתערוכות הטובות ביותר 
המוצגות במועד הסיורים, 

לכן יתכן שינוי בסדר הסיורים 
עפ״י התערוכות שיוצגו באותם התאריכים.

סדרה חדשה!
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הסדרה כוללת ארבעה סיורים בימי שבת 
בין השעות 9:30-12:30.

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

מועדי הסיורים:
12.2.22 ,15.1.22 ,18.12.21 ,20.11.21

)מספר קורס: 90554(

העיר היא מוזיאון: ארבעה סיורים מודרכים אל  הגרפיטי הבולט והנסתר, ברחבי תל אביב. 
נגלה עולם צבעוני, חתרני ובועט - עולם אמנות הרחוב.  

פירוט הסיורים:
אמנות רחוב בנמל יפו

בסוכות 2019, במבצע מיוחד, הגיעו 6 אמנים בינלאומיים 
לצייר ציורי ענק על קירות בנמל יפו. 

הם הגיעו מכל קצוות תבל: צרפת, ברזיל, דרום אפריקה, 
ספרד, יוון ופורטוגל, ויצרו יצירות מרשימות, כל אחד

בסגנונו המיוחד. אליהם התווספו אמנים מישראל, שהוסיפו 
גם הם יצירות מרהיבות. בנוסף, נגלה גם יצירות רבות 

שצוירו לאורך השנים באופן חתרני ואותנטי, בכל סביבת 
הנמל. נשמע על כל האמנים - אלו שמחו״ל ואלו ״משלנו״, 

ועל הפרוייקט הנמל כולו. נהנה מהסיפורים, מהיצירות 
וכמובן גם מנוף הים. 

נקודת הפגש: בכניסה לנמל יפו. יש חניה גדולה וחינמית 
הצמודה למתחם. 

משיק ועד שוק: אמנות הרחוב בנחלת בנימין 
 וכרם התימנים

אמנים כואבים ועצובים מוצאים ריפוי ברחובות. 
אמנים נוודים וחסרי שורשים מכים שורשים של רעיונות 
וצבע ברחובות. סיור אמנותי משינקין ועד שוק הכרמל, 

מגרפיטי ועד רמי מאירי. נלמד להביט ונגלה הרבה 
הפתעות נסתרות מן העין. נפגוש סיפורי אמנים מעניינים
 הפועלים בחוצות העיר, שהפכו כבר מזמן ל״מוזיאון רחוב״.

נקודת המפגש: כיכר מגן דוד )תחילת שוק הכרמל, 
נחלת בנימין - אלנבי(.

אין כמו יפו בימים: פשפשים וגרפיטי 
כאן הכול התחיל. נסייר בסמטאותיה של יפו ונגלה 

 שהגרפיטי ואמנות הרחוב התמקמו כאן בדרך מיוחדת.  
״פרויקט הדלתות״, ״פרויקט הארט - אטאק״, 

ועוד פרויקטים צבעוניים מילאו את רחובותיה של יפו 
 בתכנים וצבעים המתערבבים עם דוכנים, צלילים וניחוחות. 

נקודת מפגש: כיכר השעון, יפו.
  

 הירקון נשפך לים, והגרפיטי גם 
נצא אל מחוץ לבניינים הצפופים, אל הריאה הירוקה של 

העיר. נזרום עם האיילון והירקון, ונגלה יצירות שאמני 
הרחוב מחביאים לנו שם. איילון הוא נחל, אבל  גם עורק 
תחבורה ראשי, ואמני רחוב אוהבים עורקי תחבורה עם 

חשיפה להרבה עיניים. מצד שני גם מקומות נסתרים 
שלא הרבה אנשים רואים- כמו עמודי הגשרים שמעל 

 לנחל הירקון, הם מקום טוב להתנסויות ויצירות גרפיטי. 
בסיור הזה נעז גם אנחנו להיות לרגע ״אמני רחוב״. 

נתחקה אחר תהליכי החשיבה והיצירה, ובעיקר אחר 
 צורת התקשורת הכל כך אנושית הזו. 

נקודת מפגש: מגרש החניה של קאנטרי דקל. 
רח׳ קוסובסקי 18, תל אביב.

מגלים את אמנות הרחוב
מדריכה: דינה שגב - אמנית ומקימת ״מגלים את אמנות הרחוב״- הרצאות סדנאות וסיורי גרפיטי.

קורסים מרתקים 
בנושאי האמנות הפלסטית

ניתן למצוא בעמודים 84 ,61 ,44-45 ,11-12
בחוברת זו.
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 סדרת סיורים ספרותיים-מוזיקליים בתל אביב בעקבות משוררים/ות. בכל סיור נתוודע 
ליצירתו/ה דרך סיפור החיים, עיון בשירים והאזנה לשירים מולחנים. המפגש יתקיים באוויר 

הפתוח כשבמוקד נמצא בית המגורים של המשורר/ת. מסע אל העבר הכי קרוב שאפשר.
 פירוט הסיורים:

״הכניסיני תחת כנפך״: בעקבות חיים נחמן ביאליק
הוא היה המלך הראשון. המשורר הלאומי הנערץ. כיצד 
התא המשפחתי עיצב אותו? באילו נסיבות הוא עלה על 
במת התרבות העברית? מדוע תגובתו לפרעות קישינוב 

הפכה אותו לשופר העם היהודי? במקביל, נספר על חייו 
הפרטיים של אדם מיוסר, מתוסכל, שלא חדל לשחר 

 אחר האהבה.
 נקודת מפגש: בבית הקפה שבגן מאיר. 

חנייה קרובה: חניון בצלאל או דיזנגוף סנטר.
 

״לך ועליך״: בעקבות רחל בלובשטיין
סיפור חייה, שיריה ואהבותיה של רחל: עלייתה החלוצית 

של רחל במסגרת מהפכת העלייה השנייה, העבודה 
בחצר כינרת וההתמזגות עם נופה, עד ש״יד הענקים״ 
של מלחמת העולם הראשונה הסיטה את אורחותיה 

ושמה לאל את תקוותיה.
 נקודת מפגש: מפגש הרחובות פרישמן ורציף הרברט סמואל. 

חנייה קרובה: כיכר לונדון.

״היה או לא היה״: בעקבות אלכסנדר פן 
סיפור חייו האגדתי של המשורר יפה התואר, שכבש 

את לבן ואת יצוען של היפות בנשים; אדם שחיבר 
שירי מולדת לאומיים עד שפנה חזק שמאלה וחבר 

לקומוניסטים; ובעיקר, סיפורו של ילד אבוד שחיפש כל 
ימיו את אמו האבודה.

נקודת מפגש: מפגש הרחובות דיזנגוף - ארלוזורוב, 
 בפינה הצפון מערבית.

חנייה קרובה: חניון אחוזת החוף ארלוזורוב 17.
  

״בסליחה ובחסד״: בעקבות לאה גולדברג
משוררת גדולה שאורה ורישומה התרבותי רק הולך וגדל. 

היא הייתה תופעת תרבות יוצאת דופן. העושר הפורה 
של יצירתה נכתב במהלך פרשת חיים סוערת במיוחד: 
מחלת הנפש של האב, היחסים הסימביוטיים עם האם,

החסך באהבה - אותו לא הצליחה למלא, ואולי לא רצתה. 
 נקודת מפגש - כיכר אתרים. 

חנייה קרובה - חניון כיכר אתרים.

ספרות באוויר הפתוח
מדריכה: ד״ר מימי חסקין, חוקרת ספרות המתמחה בהדרכת טיולים ספרותיים.

סדרה חדשה!

הקורס כולל ארבעה סיורים בימי חמישי 
בין השעות 11:00-12:30.

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

מועדי הסיורים:
17.2.22 ,20.1.22 ,23.12.21 ,11.11.21
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סדרת סיורים החושפת מעצבים ייחודיים ומגוונים הנחבאים בסמטאות הקסומות של תל אביב. 
נשמע סיפורים מעוררי השראה על תחילת דרכם של מעצבים ויוצרים ישראלים, על העשייה 

האמנותית שלהם ועל משנתם האופנתית. נלמד מהם על מצוינות, נחישות, שיתוף פעולה ועוד 
ערכים הקריטיים להצלחה של כולנו. בין לבין נשמע על הארכיטקטורה התל אביבית, עיצוב מעניין 

ואנקדוטות היסטוריות ותרבותיות. בנוסף לחוויה, נצא עם ראש פתוח והרבה רעיונות ליוזמה 
ויצירתיות. מחכה לכם חגיגה אורבנית, שיקית, צבעונית, תרבותית, מלמדת ומלאת השראה. 

ממש קפיצה קטנה לחו״ל. 
פירוט הסיורים:

תרבות ואופנה באזור נחלת בנימין: לא רק שוק!
נפגוש מעצבים ויוצרים ישראלים יצירתיים ומגוונים, 

שבחרו למקם את הסטודיו שלהם באזור שוק הכרמל 
ונחלת בנימין ונחבאים בסמטאות הקסומות באזור. 
נשמע סיפורים מעוררי השראה על תחילת דרכם, על 

העשייה האמנותית שלהם ועל משנתם האופנתית. 
נציץ על הסטודיו ועל האמנות שלהם, שחלקם ממוקמים 
בבתים פרטיים. נלמד מהם על יוזמה, מצוינות, נחישות, 
שיתוף פעולה, משפחה, השפעת ההיסטוריה ועוד ערכים 

הקריטיים להצלחה של כולנו.
נקודת מפגש: רח' נחלת בנימין 31, תל אביב.

מתחם נגה ושוק הפשפשים ביפו: היוצרים הנסתרים
נבקר במתחם נגה, אזור ששימש מגורים לחיילים 

וקצינים בריטיים בימי המנדט, הפך לשכונה בפתחה 
של העיר יפו. שכונה צבעונית, יוצרת ובועטת. הישן לצד 
החדש, המסורת לצד החדשנות. נפגוש מעצבים ויוצרים 

שונים ומגוונים מסביב לשוק הפשפשים, כאלה שיוצאים 
מהקופסא וגם כאלה שממציאים קופסאות. נשמע את 

סיפוריהם של היוצרים, מהיכן הם שואבים השראה, 
תהליכי ייצור, אתגרים, הצלחות, קשיים ואושר על כך 

שהם קמים בבוקר לעבודה שהם אוהבים. זוהי הזדמנות 
נדירה לגלות את הכישרון והיוצרים הייחודיים של יפו. 

השוק המוכר והידוע בארץ ייחשף בפנינו ויגלה סיפורים 
היסטוריים יחד עם יצירה מקומית עכשווית. בסמטאות 
השוק המדהים הזה נחזור בזמן, ונחבר עבר, הווה ועתיד.

נקודת מפגש: רח' אילת 12, תל אביב-יפו.

גן החשמל: הסוהו של תל אביב
באזור גן החשמל המתחדש מסתתרות פינות אופנה עם 

המון קסם, שלא בהכרח הזדמן לכם לגלות. בסיור נפגוש 
מעצבים, יוצרים ועסקים חברתיים ישראלים יצירתיים 

ומגוונים, שבחרו למקם את הסטודיו שלהם בסביבת 
מתחם גן החשמל, בסמטאות קסומות ונחבאות ובמעלה 

בניינים עתיקים. נשמע סיפורים מעוררי השראה
 ,one man show-על תחילת דרכם, על יוזמה, על הפעילות כ
על משנתם האופנתית, הקהילתית והחברתית. נקבל הצצה 

אל מאחורי הקלעים של עולם האופנה. 
נקודת מפגש: רח' לבונטין 2, תל אביב.

סטייל והעיר הגדולה
 סיורי אופנה עיצוב ותרבות ברחבי תל אביב

מדריכה: גל שוקרון, מתמחה בסיורי אפנה עיצוב ותרבות. יזמית ומעצבת אופנה.

הקורס כולל שלושה מפגשים בימי חמישי 
בין השעות 14:30-17:30. 

מועדי הסיורים:
13.1.22 ,16.12.21 ,18.11.21
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״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 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. נעקוב אחרי הנציג הסקוטי לבוש 

החצאית ההולך בין הקברים ומנגן בחמת חלילים, 
נבקר ביצירת האמנות עץ החיים בבית החולים ״הדסה״, 

נשמע על יחידת מצוף ועל האוניברסיטה העברית, 
נצפה על העיר מעל פסגת הר הצופים, נרד בעמק צורים 
בין אלות אטלנטיות מרשימות ונעבור באחוזות הקבר 

של משפחת בנטוויץ, המוסיקאים הציונים. 
נקודת מפגש: בכניסה לבית הקברות הבריטי בהר הצופים, 

שדרות צ'רצ'יל. 
חנייה מומלצת: מול בית הקברות הבריטי בהר הצופים.

הרובע הנוצרי לובש חג
ירושלים בימים שלפני חג המולד היא עיר קסומה 

וחגיגית. סמטאות הרובע הנוצרי והכנסיות מתקשטות 
לכבוד החג וביקור בהן הוא חגיגה אמיתית. במסגרת 

סיורנו נבקר בכנסיות המרשימות ברובע הנוצרי 
וסביבותיו. נתרשם מחנויות שהוסבו להיות חנויות 

חג המולד בהן מוכרים עצי אשוח וקישוטים זוהרים, 
אצטרובלי שוקולד ועוגות פנפורטה.

נקודת מפגש: הרחבה שמול שער יפו.
חניה מומלצת: ברחובות הסמוכים.

סוד הגן הנעלם  
להרגיש ״חוצלארץ״ בירושלים. סיור בין מתחמים 

מרשימים של האומות השונות המוקפים בחומות אבן 
גבוהות, שאחריהן נחבאים גינות מלבלבות. נסייר בין 

מבנים המדברים שפה אדריכלית של האומות שבנו 
אותן. נבקר בבית ספר שמידט הגרמני נעלה לגג המבנה 

לתצפית ייחודית, גן הקבר, מנזר סנט אטיין הצרפתי, 
בית מלאכה לקרמיקה ארמנית של משפחת בליין 

ובקתדרלת סנט ג'ורג' האנגליקנית. 
נקודת מפגש: השער החדש.

חניה מומלצת: רח' שבטי ישראל.

טיול בטיילות הנופיות של ירושלים 
נטייל בטיילת של ארמון הנציב, נצפה על העיר ונלמד 
מקרוב מדוע הנוצרים מכנים את המקום ״הר העצה 
הרעה״ ואילו המוסלמים קוראים לו ״ג'בל מוכבר״. 

נתרשם מיצירות האומנות הרבות הפזורות במקום, נדבר 
על צמחי ההר והמדבר ונהנה מהתורמוסים הפורחים 

בהמוניהם בעת הזו במצפה תל.
נקודת מפגש: רחוב ינובסקי פינת על״ר.

חנייה מומלצת: חניית טיילת ארמון הנציב.

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

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:

12.2.22 ,15.1.22 ,18.12.21 ,6.11.21
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ימי שישי בירושלים מצטיינים בסגנון שאין כמוהו במקומות אחרים. יהודים, ערבים, נוצרים, 
ארמנים ואחרים מקבלים את היום הקדוש בטקסים, תפילות ומנהגים מופלאים.

סיורים בלעדיים, מקסימים ומלאי אווירה מיוחדת במינה בשכונות היפות ביותר בירושלים. 
פירוט הסיורים:

שבת בנחלאות
סיור בסמטאות הקסומות של השכונות הוותיקות 

במרכז העיר ירושלים, הנקראות בשם הכולל ״נחלאות״. 
אווירה מיוחדת שיוצרים התושבים שנקבצו מקצוות 

תבל - פסיפס מגוון של עדות ישראל )אורפלים, 
ג'רמוקלים, סורים, חלבים, פרסים, ספניולים, יוונים, 
טורקים, מרוקאים, כורדים, ליטאים(. בוסתן ספרדי 

ומשפחת בנאי, רב המצורעים והאסורים, משה 
מונטיפיורי, תמונה באבן, בתים שקוללו ולהבדיל בתים 
של צדיקים וישיבות מקובלים. סיור בשוק מחנה יהודה 
מעט לפני שנסגר לכבוד השבת. מי משמיע ניגונים לכבוד 

שבת במערכת הכריזה השכונתית? תפילת קבלת שבת 
בבית כנסת בנוסח קרליבך.

הסיור יתקיים ביום שישי, ה-12.11.21
בין השעות 15:30-18:00

נקודת מפגש: מרכז כלל )רח' יפו(.

קבלת שבת בירושלים   
יום שישי בירושלים: פעמוני הכנסיות מצלצלים, קול 

המואזין נישא באוויר, יהודים ממהרים לסיים את 
ההכנות לשבת. נפסע בסמטאות העיר העתיקה, נאזין 

לקול המואזין, נצטרף לתפילה בכנסיה הארמנית ברובע 
הארמני. נתלווה לתהלוכות לאורך הווייה דלרוזה 

לכנסיית הקבר ונצפה במיסות יום השישי. נחוש בקרני 
השמש האחרונות הנושקות לעיר הזהב ונפנה לראות 

כיצד מקבלים את השבת בכותל המערבי. במידה ותהיה 
מתיחות בעיר העתיקה נקיים סיור קבלת שבת חלופי.

הסיור יתקיים ביום שישי, ה-10.12.21
בין השעות 15:00-17:30

נקודת מפגש: הרחבה שמול שער יפו.
חניה מומלצת: רח' שמאע.

ירדה השבת
סיור בשכנות החרדיות של ירושלים ביום שישי עם סיום 
ההכנות לשבת. השוק נסגר, הצפירה המתריעה על כניסת 

השבת הקרבה והולכת נישאת בחלל אוויר עיר הקודש, 

השבת יורדת אט אט והאווירה ברחוב משתנה באחת. 
אורח החיים של תושבי המקום בחול ובשבת. איך 

מקבלים את פני השבת? איך חוגגים את היום הקדוש? 
מהו ערוב, שטריימל, גמ״ח ערעבס? סיור בין הסמטאות 
והחצרות, מתובל בתפילת קבלת שבת העולה מכל בית 
כנסת, ובריח תבשילי השבת העולים מכל חלון. תפילת 

קבלת שבת בבית כנסת חסידי.
ההשתתפות בסיור זה מחייבת לבוש צנוע - נשים 

בחצאיות שרוואל ארוך וללא מחשוף, גברים מכנס ארוך 
וכיפה ללא תיקים וללא טלפונים ניידים. 
הסיור יתקיים ביום שישי, ה-14.1.22

בין השעות 15:30-18:00
נקודת מפגש: מרכז כלל )רח' יפו(.

שבת בעמק רפאים
סיור מרתק בין בתים יפהפיים שנבנו על-ידי הטמפלרים. 

תחנת הרכבת הישנה. בית קברות סודי נחבא מאחורי 
חומת אבן גבוהה. כניסת השבת סביב המושבה הגרמנית 

המשופעת מסעדות טובות, ברים, בתי קפה, חנויות 
ספרים ואפילו בית קולנוע מיוחד במינו. אך חשוב 
מכל - מגוון של מנייני תפילה ייחודיים: שמרניים, 

מסורתיים, ליברליים. ולסיום- קבלת שבת בבית הכנסת 
הרפורמי ״כל הנשמה״.

הסיור יתקיים ביום שישי, ה-11.2.22
בין השעות: 15:30-18:00

נקודת מפגש: רח' עמק רפאים פינת רח' בית לחם.
חניה מומלצת: בגן הפעמון.

״לקראת שבת״ 
קבלת שבת בשכונות ירושלים

מדריכה: אסתר סעד, מורת דרך ירושלמית.

בכל הסיורים יש להגיע בלבוש צנוע. 
גברים - עם כיפה.

הקורס כולל ארבע סיורים בתאריכים  המצוינים.
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ביהדות, ירושלים מתוארת כ״שער השמיים״, המקום ממנו עולות התפילות. בנצרות היא המקום 
בו עלה ישוע לשמיים והמקום אליו הוא עתיד לחזור, והמסורת המוסלמית רואה את ירושלים 
כמקום ממנו עלה הנביא מוחמד לשמיים. בהיותה נקודת מפגש, הפכה לאבן שואבת לצליינים, 

נביאים, מבקשי דרך ומתפללים המאמינים בכוחה לגאול את האדם. בסדרה זו נעקוב אחר 
הנוכחות היהודית, הנוצרית והמוסלמית בירושלים לאורך הדורות. בסיור האחרון בסדרה נבקר 

בנבי סמואל - מבנה עתיק המהווה מיקרוקוסומוס לסיפורה הדתי של ירושלים. 
פירוט הסיורים:

הקהילה החרדית בירושלים
נערוך הכרות עם המורכבות והגיוון של הקהילה החרדית 
בירושלים, דרך סיפורה של שכונת זיכרון משה, שהוקמה 

בתחילת המאה שעברה כשכונת המשכילים, אך כיום 
היא משכונות ״הדגל״ של הקהילה החרדית בירושלים. 

נפגוש את המוסדות שפועלים בה, נערוך הכרות מעמיקה 
עם העולם החרדי של ירושלים. נבדיל בין חסידים 

לליטאים ובין אנשי העדה החרדית לאנשי ״אגודה״. 
נבחן האם ירושלים באמת מתחרדת וננסה להבין לאן 

פניה של הקהילה החרדית. 
נקודת מפגש: בכיכר הדוידקא.

חנייה מומלצת: במגדל כלל/חניון השוק

סיור עומק ברובע הנוצרי
תוך כדי שוטטות ברובע הנוצרי, נערוך הכרות מעמיקה 

עם הגוונים השונים של הקהילה הנוצרית בירושלים. 
נעסוק באתגרים ושאלות הזהות המעסיקות את 

הנוצרים בירושלים כיום. נבחין בין אורתודוקסים 
לקתולים ובין קופטים וסיריאנים ונבחן את התרומה 

של העולם הנוצרי להתפתחותה של ירושלים המודרנית. 
נערוך סיור עומק בכנסיית הקבר, המייצגת, מלבד היותה 

אתר קדוש, פלורילזם דתי ומורכבות תרבותית. 
במידת האפשר נקיים מפגשים עם נזירים.

נקודת מפגש: ברחבה שמול שער יפו. 
חנייה מומלצת: בחניון ממילא או קרתא.

 אל הרובע המוסלמי
בסיור נבין את קדושתה של ירושלים לאסלאם. נערוך 

תצפית על הר הבית ונראה את האלפים גודשים את 
המסגדים לתפילת יום השישי. נכיר את סמטאות הרובע 
המוסלמי ונבחין בין השכונות השונות שברובע זה. כמו 

כן נלמד על המורשת האדריכלית הממלוכית שעיצבה
יותר מכל גורם אחר את הרובע המוסלמי כפי שהוא כיום.

נקודת מפגש: ברחבה שמול שער יפו. 
חנייה מומלצת: בחניון ממילא או קרתא.

שלוש דתות במבנה אחד - נבי סמואל
נבי סמואל שבפאתי ירושלים הוא מבין האתרים 

הבודדים בארץ שקודשו עבור שלושת הדתות. לאורך 
השנים נבנו סביב מתחם הקבר בית כנסת, מסגד 

וכנסייה. מלבד היותו אתר קדוש המדגים דינמיות של 
קדושה והשפעות בין דתיות, נבי סמואל הוא גם אתר 

ארכיאולוגי מרתק ואתר תצפית יוצא מן הכלל.
נקודת מפגש: בשער הכניסה למתחם נבי סמואל. 

חנייה מומלצת: מחוץ למתחם.

ירושלים של קדושה: 
סיורי דתות בירושלים

מדריך: אביב הרצליך, מורה דרך המתמחה בירושלים ובדתות.

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

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.
יש להגיע לסיורים בלבוש צנוע.

עלות הסיורים כוללת את עלות הכניסה לאתרים.
מועדי הסיורים:

11.2.22 ,7.1.22 ,10.12.21 ,26.11.21
)מספר קורס: 90559(
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״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

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

מסלול הסיור: רמות נפתלי, ״מצפה איתן״, אתר הנצחה 
לזכרו של רס״ן איתן בלחסן, מפקד סיירת הצנחנים. 
ביקור באחד ממוצבי צה״ל, שלאורך הגבול ומפגש 
עם חיילים ומפקדים הנמצאים בתעסוקה מבצעית, 

ותצפית, מקרוב, על גבול המערכת ורכס הבופור. 
משגב עם, המצפור העליון, שם נשמע הרצאה, 

על החיים בקו העימות. נערוך תצפית על רמת נבטיה - 
״ארץ החיזבאללה״. מטולה, סיור בליווי קב״ט המועצה 

באנדרטה החדשה לזכרם של אנשי צד״ל, נקודות רגישות 
לאורך הגדר ההיקפית וכניסה לאתר בו נחשפו המנהרות 

שנחפרו ע״י חיזבאללה לשטח ישראל. 
תוכן ומסלול הסיור נתון לשינויים בהתאם למצב 

הביטחוני ואילוצים נוספים.
יציאה מסינמה סיטי ראשל״צ בשעה 07:00.

איסוף בסינמה סיטי גלילות בשעה 07:30.
שעת חזרה משוערת: 19:00.

עוטף עזה: אל ארץ המנהרות והתבערה
מטרת הסיור: סיור לאורך גבול רצועת עזה להיכרות עם 

המציאות ואתגרי הביטחון.
מסלול הסיור: אנדרטת החץ השחור, אתר הזיכרון 
וההנצחה למורשת הקרב של הצנחנים. תצפית על 

השכונות הצפוניות של עזה. כיסופים, סקירה של מרכיבי 
הביטחון והסבר על הקמת המכשול הקרקעי. נירים, 

נצא לסיור שיכלול ביקור באחד מפתחי המנהרות. 
תצפית על העיר חאן יונס. כרם שלום, יד הזיכרון לזכרם 

של חיילי צה״ל שנהרגו בהתקפה על מוצב ״אפריקה״ 

ואירוע החטיפה של גלעד שליט. ביקור במסוף מעבר 
הסחורות על גבול מצרים.

תוכן ומסלול הסיור נתון לשינויים בהתאם למצב 
הביטחוני ואילוצים נוספים.

יציאה מסינמה סיטי גלילות בשעה 07:30.
איסוף בסינמה סיטי ראשל״צ בשעה 08:00.

שעת חזרה משוערת: 17:30.

מעמק חפר לקו התפר
מטרת הסיור: הכרת סוגיית מותניה הצרות של ישראל 

וחשיבותם האסטרטגית של יישובי מרחב התפר על רקע 
הסדר מדיני עתידי.

מסלול הסיור: נתניה, אנדרטת הניצחון המציינת את 
ניצחון הצבא האדום על גרמניה הנאצית. 

אביחיל, מוזיאון בית הגדודים על ההתנדבות היהודית 
לצבא הבריטי. בית ליד, אתר ההנצחה לקורבנות הפיגוע 

בשנת 1995. מרחב התפר על כביש ״חוצה בנימין״, 
בסיס נחשונים - אחד הבסיסים הגדולים ביותר שנבנו 

עבור צה״ל. בית אריה, תצפית ״ממרפסת שרון״ על 
מישור החוף ונמל התעופה בן גוריון.

תוכן ומסלול הסיור נתון לשינויים בהתאם למצב 
הביטחוני ואילוצים נוספים.

יציאה מסינמה סיטי ראשל״צ בשעה 07:30.
איסוף בסינמה סיטי גלילות בשעה 08:00.

שעת חזרה משוערת: 16:30.

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.

הקורס כולל שלושה סיורים בימי שישי.
בשלושת הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים 

ולהגיע עם נעליים נוחות, מים וכובע.

מועדי הסיורים:
14.1.22 ,10.12.21 ,5.11.21

)מספר קורס: 90560(
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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.
המסלול: דיר אל רעפת - מסדר האחיות בית לחם. 

אבו גוש - המנזר הבנדיקטי. עין כרם - מנזר האחיות 
ציון, האחיות רוזרי. יתכן שנבקר רק בחלק מהמנזרים, 

בכפוף לזמן שיעמוד לרשותנו.
יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:30
איסוף בסינמה סיטי בראשל״צ בשעה 8:15

הסיור יערך בין השעות 9:00-14:00

רהט: הצצה אל עולמה של האישה הבדואית                                                              
מדריכה: אלהם אל כמלאת, תושבת רהט.

סיור עם אלהם אל כמלאת, מנהלת עמותת ידיד, מנהיגה 
פורצת דרך לשילוב נשים במעגל העבודה וההשפעה 

בחברה הבדואית. אלהם תספר על הקמת העיר רהט, 
בעיותיה והצלחותיה, והיכרות עם רהט האחרת - 

שכונה 7, בה מתגוררים הבדואים השחורים, שמזכירה 
שכונה באפריקה על כל צבעוניותה. נכיר שבטים שונים 

ואת סיפורם המיוחד. נשמע את סיפורה האישי של 
סיהאם אלכמלאת, שתתאר איך זה להיות אישה שנייה, 
נבקר בבית של אומנית בדואית, שמצאה נחמה בעבודות 
אומנות לאחר שבעלה לקח אישה שנייה. נלמד על אפיית 
לחם סאג', ולבסוף נבקר בביתה של אישה בדואית שגרה 

בכפר לא מוכר ליד רהט ונשמע את סיפורה. מדוע אינה
עוברת לגור ברהט ומעדיפה לגור בפחון ללא חשמל ומים? 

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

הסיור יערך בין השעות 9:30-14:30

נשות בני ברק: אשת חיל מי ימצא                                                                               
מדריכה: דורית ברק, מדריכת סיורים. בת למייסדי 

בני ברק וחוקרת תולדות העיר.
טיול במסלול מקורי, שיתרכז בזווית הנשית בעקבות 

״נשות חיל״ בבני ברק. בין סמטאותיה הצרות של העיר, 
בין ה״שטיבלך״ והישיבות, נכיר את עולמה של האישה 
החרדית, השמרנית ופורצת הדרך גם יחד. נפגוש בנשים 

מרתקות, שתגלינה בפנינו את עולמן ותחומי עיסוקן. 
נשוחח עימן ונציג להן שאלות. נכיר את האם ברוכת 
הילדים )מעל עשרה...( ואת זו ש״רק על עצמה לספר 

ידעה״, ממנה נשמע סיפור אישי מרתק של צמיחה דרך 
גירושין, אקדמיזציה, בניית פרק ב', והמחיר... ניפגש עם 

דמות מפתח בקהילה - ״השדכנית״, שתספר על דרכו של 
זוג לחתונה, על הבדיקות הרפואיות, מקומו של משרד 

החקירות, זכות הסירוב, איסור הנגיעה, ועוד...
יש להגיע בלבוש צנוע - מכנסיים ארוכים וחולצה בעלת 

חצי שרוול/שרוול ארוך.
יציאה מהסינמה סיטי בראשל״צ בשעה 7:30

איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה 8:15
הסיור יערך בין השעות 9:00-14:00

מפגשים עם נשים מעולמות אחרים

הקורס כולל שלושה סיורים בימי שלישי.
בשלושת הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים 

ולהגיע עם נעליים נוחות, מים וכובע.
יתכנו שינויים בדמויות הנשים אותן נפגוש 

במהלך הסיורים.

מועדי הסיורים:
11.1.22 ,14.12.21 ,9.11.21

)מספר קורס: 90561(
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שביל ישראל הוא ״הטרק של המדינה״. בסדרה זו כללנו שישה מהסיורים היפים, המעניינים 
והאטרקטיביים ביותר ב״שביל ישראל״ ונטעם מחבלי הארץ השונים בצורה מהנה ומיטבית. 

פירוט הסיורים:
נחל ציפורי

נתחיל ללכת מקרבת הישוב טבעון. נלך בחורש אלונים 
טבעי, בין הישובים נופית וראס עלי, ונגיע לנחל ציפורי 
הזורם כל השנה. נחלוף בסמוך לתחנת נזירים עתיקה,

ונסיים במעיין עין יבקע, מעיין הסוסים, בו ניתן גם לשכשך.
מדריך: עטר זהבי. 

יציאה מהסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:30

שעת חזרה משוערת: 18:00

מכתש רמון
נתחיל את המסלול בנחל ארדון, בו נצפה בתופעה 

גיאולוגית מעניינת של דייקים. נמשיך לעבר נחל נקרות, 
נעבור דרך פרסת נקרות הציורית, וניכנס דרך שער רמון 

לעבר חאן סהרונים, שריד מימי שיירות הבשמים הנבטיות.
מדריך: עטר זהבי.

יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:30

שעת חזרה משוערת: 19:00

נחל אביב ונחל דישון
נלך בשני נחלים פראים ומרשימים בגליל העליון. בנחל 

אביב המאתגר נטייל גם למערת אביב המרשימה ונפגוש 
בשלושת האחיות השומרות עליו. בנחל דישון נטייל 

בחלקו השמור והפראי, בו לא ניתן לטייל ברכבי שטח 
אלא רק בהליכה רגלית. אם יישאר זמן נצפה מקרן 

נפתלי על בקעת החולה - באחת התצפיות היפות ביותר 
בשביל ישראל. 

מדריך: ליאור כנעני.
יציאה מהסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:00

איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:30
שעת חזרה משוערת: 19:00

פארק בריטניה
נתחיל ללכת בקרבת תל עזקה, דרומית לבית שמש. 

נטפס לחורבת שיקלון, ממנה נצפה לעמק האלה, ונמשיך 
ללכת למצפה משואה המשקיף מערבה. נמשיך ברמת 
אבישור לעבר חורבת צורה ותל גודד, ונרד מתל גודד 

לכביש 38 למפגש עם האוטובוס.
מדריך: עטר זהבי.

יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:30

שעת חזרה משוערת: 18:00

פריצת הדרך לירושלים
נתחיל ללכת מקרבת הישוב בית מאיר. נעבור ברכס 

משלטים, במשלט 21 ובמשלט 16. נספר על קרבות באב 
אל וואד ועל כיבוש בית מחסיר. נמשיך בדרך בורמה 

ההיסטורית, נטפס בסרפנטינות, ונסיים בקרבת הישוב 
עם הסיפור המרתק נווה שלום.

מדריך: עטר זהבי.
יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:00

איסוף בסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:30
שעת חזרה משוערת: 18:00

ממנרה לארי השואג                                                                                                         
נרד מקיבוץ מנרה לשביל נופי ברכס רמים. נלך מעל 

קריית שמונה ונהנה מנופים פנוראמיים של השבר 
הסורי אפריקני והר חרמון. נמשיך לעבר תל חי ונסיים 

באנדרטת הארי השואג.
מדריך: ליאור כנעני.

יציאה מהסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:30

שעת חזרה משוערת: 19:00

הקורס כולל שישה סיורים בימי שישי.
בכול הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים 

ולהגיע עם נעלי הליכה נוחות, מים וכובע.
רמת הקושי של הסיורים - בינונית.

מועדי הסיורים:
13.5.22 ,1.4.22 ,11.2.22 ,7.1.22 ,10.12.21 ,12.11.21

)מספר קורס: 90562(

סדרה חדשה!

טעימות מ״שביל ישראל״  
מדריכים: עטר זהבי, מורה דרך המתמחה בטיולי שטח.

ליאור כנעני, מורה דרך ומדריך טיולים, המתמחה בגליל.



עלות ביטול הרשמה:

התשלום הנדרש מועד קבלת בקשת ביטול
דמי טיפול מנהלי 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
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לנוחיותך מספר דרכי הרשמה:  .1
בטלפון )בכרטיס אשראי בלבד( 1-700-50-41-41  # 

)רב קווי( בכל ימות השבוע, מענה 24 שעות ביממה.
www.zmaneshkol.co.il :באמצעות אתר האינטרנט שלנו  #

בפקס )בכרטיס אשראי בלבד( 03-6909541  #
באופן אישי: במשרדי ״זמן אשכול״ בסינמה סיטי גלילות,   #
בימים א-ה, בין השעות 9:30-17:30. טלפון: 03-6909559  

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

הודעה על פתיחת הלימודים ופרטים על האולם   .3
בו יתקיימו ההרצאות, תמסר לנרשמים לפני   

פתיחת כל קורס.   
הנהלת ״זמן אשכול״ שומרת לעצמה את הזכות 

להכניס שינויים בתוכנית הקורסים, להחליף 
ו/או להוסיף מרצה.  

4. לא יינתן זיכוי כספי עבור אי הגעה להרצאות במסגרת 
הקורס. תינתן אפשרות לקבל הרצאה חלופית עפ״י 

שיקולי ״זמן אשכול״ ועל בסיס מקום פנוי בקורסים 
אחרים באותו סמסטר.

נהלי הרשמה
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.  

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.  

שינויים לא צפויים  .7
עקב איילוצים בלתי צפויים עלולים לחול שינויים   

במועדי המפגשים. כמו כן עלול להיווצר מצב בו 
לא יתאפשר לקיים מפגש אף על פי שהתפרסם   

בתוכנית הקורס ושהייתה כוונה לקיימו. 
הזכות לשינויים שמורה.  

8. ברישום, לארועים בלבד, ניתן לבטל עד שבוע 
לפני הארוע.  

125 | נהלי הרשמה
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מספר שם הקורס
הקורס

מתפרסם 
בחוברת 
בעמוד

תלמיד 
ותיק 

עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני 
קורסים 
ויותר** 

)₪(

תלמיד 
חדש 

עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני 
קורסים 
ויותר** 

)₪(

תלמיד 
ותיק 
עלות 
לקורס 

בודד
)₪(

תלמיד 
חדש 
עלות 
לקורס 

בודד
)₪(

מספר 
תשלומים 
מקסימאלי 

בכרטיס 
אשראי

סינמה סיטי - גלילות, רמת השרון
90501116506846847208השמות הגדולים של אמנות המאה ה-20
90502126506846847208אמנות - חלום ומימוש בארבעה ממדים

90503136506846847208על צלילים ואנשים
90504146506846847208שופן - נסיך הפסנתר

90505157047417417808לגלות את אמריקה בקולנוע
90506166596946947308מסע קולנועי אל ישראל האחרת

90507מועדון טרום בכורה בקולנוע
9052817704

370
741
390

741
390

780
410

8
4

90508187047417417808האנשים ששינו את התרבות האנושית
הצגות מופת בתיאטרון הישראלי 

90509197047417417808על מסך הקולנוע

90510206777137137508מהפכות גלובאליות
״מסביב יהום הסער״: המהפכה הערבית 

90511215956276276608בג׳ונגל המזרח תיכוני

90512226777137137508אינטרסים גלויים וסמויים בעולם גלובאלי

90513236687037037408אקטואליה משפטית - חוקתית ופוליטית
מסע אל קצה המחשבה: מפגש מרתק 

90514246687037037408עם הפילוסופיה המעשית

90515256596946947308מהקצה אל הקצה
90516263884094094305תובנות מקוריות על טבע האדם 

90517277047417417808הדרך אל המודעות האישית - בראי הקולנוע
פסיכופתולוגיה בג׳ינס: מבט בגובה העיניים 

90518287047417417808לבעיות בנפש האדם - בראי הקולנוע



127 | שכר הלימוד

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

תרבויות עולם סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע

90519
90529297047417417808

90520306596946947308קצה העולם
90521317047417417808עולם קסום - בראי הקולנוע

90522326596946947308האסלאם: מניין ולאן?
90523336596946947308המצביאים הגדולים ביותר בהיסטוריה

תרבויות העולם הקדום והשפעתן 
90524346596946947308על תרבות התנ״ך

90525356596946947308נפלאות הצופן הגנטי: העתיד כבר כאן!
90526366687037037408נפלאות המוח האנושי

סודות הרפואה התזונתית - 
90527373884094094305כלים לריפוי טבעי

90530לטעום מכל הטוב שבעולם
לתלמידי ״זמן אשכול״ 9053138

1552הלומדים בסמסטר א׳- 140 ש״ח

90533שישי ישראלי
90534

39
42

לתלמידי ״זמן אשכול״ 
הלומדים בסמסטר א׳ - 100 ש״ח

1102

90532401102שישי בכיף
90535411102שישי עולמי

סינמה סיטי - כפר סבא
הגאון והשיגעון - אמנים ״משוגעים״ 

90301446506846847208ששינו את עולם האמנות

90302456596946947308איטליה של הכרתם - בראי האמנות
90303466506846847208על צלילים ואנשים

90304477047417417808דמות האישה בקולנוע

9030548704מועדון טרום בכורה בקולנוע
370

741
390

741
390

780
410

8
4

90306496596946947308הצדעה לענקי הבידור הישראלי



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

90307506777137137508העולם - תמונת מצב - 2021-2022
90308516596946947308מסע אל דת האסלאם

יהדות-נצרות-אסלאם: שלושתן ביחד 
90309526596946947308וכל אחת לחוד

הדרך אל המודעות האישית - 
90310537047417417808בראי הקולנוע

90311546596946947308מודע, תת מודע ומה שביניהם
תרבויות עולם סביב הגלובוס - 

90312557047417417808בראי הקולנוע

90313567047417417808עולם קסום - בראי הקולנוע
המלחמות שעיצבו את העולם המודרני - 

90314577047417417808במבט קולנועי

90315586596946947308סודו של הרמב״ם
90316596687037037408נפלאות המוח

סינמה סיטי - נתניה
השמות הגדולים של האמנות: 

90101616506846847208מלאונרדו דה וינצ׳י עד פיקאסו

9010262704מועדון טרום בכורה
370

741
390

741
390

780
410

8
4

90103636596946947308עברית בכיף
90104647047417417808עולם המודיעין והריגול - בראי הקולנוע

״החיים... לא מה שסיפרו לנו״ - 
הפסיכולוגיה בחיי היום יום - 

בראי הקולנוע
90105657047417417808

90106666687037037408לבחור באושר
תרבויות עולם סביב הגלובוס - 

90107677047417417808בראי הקולנוע

90108686596946947308מסע אישי סובב עולם

128 | שכר הלימוד
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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

90109697047417417808עולם קסום - בראי הקולנוע
90110706596946947308אמונות ודעות בתנ״ך

האירועים שעיצבו את ההיסטוריה 
90111716596946947308האנושית

90112726596946947308נפלאות היקום

סינמה סיטי - חדרה
9060174704מועדון טרום בכורה בקולנוע

370
741
390

741
390

780
410

8
4

״העולם מצחיק אז צוחקים״ - 
90602757047417417808הומור בראי הקולנוע

המאבקים שמעצבים את הסדר 
90603766777137137508העולמי החדש

זיכרון בלתי נשכח - חדר כושר 
90604776596946947308למוח לשיפור הזיכרון

פסיכופתולוגיה בגובה העיניים - 
90605787047417417808בראי הקולנוע

תרבויות עולם סביב הגלובוס - 
90606797047417417808בראי הקולנוע

90607807047417417808עולם קסום - בראי הקולנוע
90608816596946947308סודות חוכמת הקבלה

90609826596946947308נפלאות הצופן הגנטי - העתיד כבר כאן!

סינמה סיטי - ראשון לציון
90701846506846847208אוצרות האמנות של פריז

90702856506846847208היצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית
״מצפלין ועד טרנטינו״ - הבמאים הגדולים 

90703867047417417808של עולם הקולנוע

90704876596946947308מסע קולנועי אל ישראל האחרת
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מספר שם הקורס
הקורס

מתפרסם 
בחוברת 
בעמוד

תלמיד 
ותיק 

עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני 
קורסים 
ויותר** 

)₪(

תלמיד 
חדש 

עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני 
קורסים 
ויותר** 

)₪(

תלמיד 
ותיק 
עלות 
לקורס 

בודד
)₪(

תלמיד 
חדש 
עלות 
לקורס 

בודד
)₪(

מספר 
תשלומים 
מקסימאלי 

בכרטיס 
אשראי

90705מועדון טרום בכורה בקולנוע
9072488704

370
741
390

741
390

780
410

8
4

הצגות מופת בתיאטרון הישראלי - 
90706897047417417808על מסך הקולנוע

״משירי ארץ אהבתי״ - מועדון הזמר של 
90707905966276276607״זמן אשכול״

90708916777137137508מהפכות גלובאליות
אינטרסים גלויים וסמויים 

90709926777137137508בעולם גלובאלי

אקטואליה משפטית - 
90710936687037037408חוקתית ופוליטית

עולם המודיעין והריגול - 
90711947047417417808בראי הקולנוע

90712956596946947308מהקצה אל הקצה
90713967047417417808אשנב לפסיכולוגיה - בראי הקולנוע

90714976596946947308מודע, תת-מודע ומה שביניהם
90715986596946947308קצה העולם

תרבויות עולם סביב הגלובוס - 
90716997047417417808בראי הקולנוע

907171007047417417808עולם קסום - בראי הקולנוע
907181016596946947308זרקור על דרום אסיה

907191026596946947308תולדות יהודה בימי בית שני
יהדות-נצרות-אסלאם: שלושתן ביחד 

907201036596946947308וכל אחת לחוד

907211046596946947308דתות ואמונות סביב העולם
907221056596946947308האישים שעיצבו את המאה ה-20

907231066687037037408נפלאות המוח האנושי
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*הנחה לבני זוג/משפחה, הגרים באותה כתובת. שכר הלימוד המפורט הינו עבור כל נרשם.
**ההנחה היא לנרשמים בו זמנית לשני קורסים או יותר באותו סמסטר.

ארועי ״זמן אשכול״ - ״לטעום מכל הטוב שבעולם״, ״שישי בכיף״, ״שישי ישראלי״ ו״שישי עולמי״ אינם קורסים ואינם נחשבים ככאלה.

מספר שם הקורס
הקורס

מתפרסם 
בחוברת 
בעמוד

תלמיד 
ותיק 

עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני 
קורסים 
ויותר** 

)₪(

תלמיד 
חדש 

עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני 
קורסים 
ויותר** 

)₪(

תלמיד 
ותיק 
עלות 
לקורס 

בודד
)₪(

תלמיד 
חדש 
עלות 
לקורס 

בודד
)₪(

מספר 
תשלומים 
מקסימאלי 

בכרטיס 
אשראי

90730לטעום מכל הטוב שבעולם
לתלמידי ״זמן אשכול״ 90731107

1552הלומדים בסמסטר א׳- 140 ש״ח

90732שישי ישראלי
90733

108
111

לתלמידי ״זמן אשכול״          
הלומדים בסמסטר א׳- 100 ש״ח

1102

907341091102שישי עולמי
907351101102שישי בכיף

מטיילים עם זמן אשכול
905511134064284284505תל אביב-יפו מזווית שלא הכרתם   
905521144694944945206סיורי שווקים: חוויה של כל החושים

905531154604854855106סיורים מודרכים במוזאונים ובגלריות
905541164064284284505מגלים את אמנות הרחוב

905551174064284284505ספרות באוויר הפתוח
סטייל והעיר הגדולה - סיורי אופנה עיצוב 

905561184064284284505ותרבות ברחבי תל אביב   

905571194064284284505כל קסמי ירושלים
905581204064284284505לקראת שבת בשכונות ירושלים

ירושלים של קדושה: 
905591214064284284505סיור דתות בירושלים

905601226326656657008סיורים באזורי עימות
905611236326656657008מפגשים עם נשים מעולמות אחרים

9056212411911254125413208טעימות מ״שביל ישראל״
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מועדון טרום בכורה - עם אפשרות בחירה
באמצע השבוע או ביום ששי, בבוקר או בערב, 

בגלילות או בראשל״צ או בכפר-סבא או בנתניה או חדרה.
פרטים בעמודים 88 ,74 ,62 ,48 ,17

להרשמה ולפרטים נוספים:

מזל טוב!!!
פתחנו שני מרכזים חדשים של ״זמן אשכול״

בחדרה ובבאר שבע


