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מתפרסם שם הקורס
בחוברת 
בעמוד

מספר 
הקורס

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
4965014154374374605האמנות הישראלית: תבנית נוף מולדתנו

4965024154374374605על צלילים ואנשים
5965034254474474705מסע קולנועי אל ישראל האחרת 

6965041902002002103מועדון טרום בכורה בקולנוע
7965054474704704955פסיכולוגיה יישומית - בראי הקולנוע  

8965064474704704955תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע
9965074474704704955מזרח אסיה - בראי הקולנוע

10965084254474474705תעלומת שנים - עשר השבטים
10965094254474474705מסע מופלא אל המוח האנושי

סינמה סיטי - כפר סבא
6963011902002002103מועדון טרום בכורה בקולנוע

11963024254474474705זיכרון בלתי נשכח
11963034254474474705האירועים שעיצבו את המאה ה-20

12963044474704704955פסיכולוגיה יישומית - בראי הקולנוע  
13963054474704704955תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע

סינמה סיטי - נתניה
6961011902002002103מועדון טרום בכורה בקולנוע
14961024254474474705מסע מרתק אל דת האסלאם

15961034474704704955הדרך אל האושר - בראי הקולנוע
16961044474704704955תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע

סינמה סיטי - חדרה
17966014254474474705קואוצ׳ינג עצמי: ליצור מציאות חדשה

18966024474704704955תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע

זמן אשכול
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מתפרסם שם הקורס
בחוברת 
בעמוד

מספר 
הקורס

תלמיד 
ותיק 

עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני 
קורסים 
ויותר** 

)₪(

תלמיד 
חדש 

עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני 
קורסים 
ויותר** 

)₪(

תלמיד 
ותיק 
עלות 
לקורס 

בודד
)₪(

תלמיד 
חדש 
עלות 
לקורס 

בודד
)₪(

מספר 
תשלומים 
מקסימאלי 

בכרטיס 
אשראי

סינמה סיטי - ראשון לציון
19967014154374374605גדולי אמני הרנסנס

19967024154374374605שופן - נסיך הפסנתר   
20967034254474474705מסע קולנועי אל ישראל האחרת

6967041902002002103מועדון טרום בכורה בקולנוע
21967054474704704955פסיכולוגיה יישומית - בראי הקולנוע  

22967064474704704955תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע
23967074474704704955דרום אמריקה - בראי הקולנוע

24967084254474474705סיפורן של חמש מגילות
24967094254474474705האירועים שעיצבו את המאה ה-20

סינמה סיטי - אשדוד
25962014254474474705הצדעה לענקי הבידור  הישראלי

26962024474704704955תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע
סינמה סיטי - באר שבע

27968014474704704955תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע
סינמה סיטי - ירושלים

6969011902002002103מועדון טרום בכורה בקולנוע
28969024154374374605האמנות הישראלית: תבנית נוף מולדתנו

28969034474704704955פניני קולנוע מסביב לעולם
29969044474704704955פסיכולוגיה יישומית - בראי הקולנוע  

30969054474704704955תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע
מטיילים עם זמן אשכול

סיורי ערב קסומים אל סודותיה של 
31965513163333333504תל-אביב הלבנה

31965522172282282403ירושלים של שקיעות ואור כוכבים

זמן אשכול
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זמן אשכול גלילות

סדרה חדשה!
האמנות הישראלית: 
תבנית נוף מולדתנו
מרצה: דוד איבגי, אוצר ומרצה לאמנות.

האמנות הישראלית מתחילתה ב-1906 ועד ימינו אלה, 
מהווה מסמך תרבותי מרתק. בחינת הסוגיות בהן היא 

מתחבטת, מגלה את ייחודה ואת ריבוי פניה. בסדרה 
של חמש הרצאות נעמוד על ההיבטים השונים בהן היא 

עוסקת. סיכומם יציג בפנינו דיוקן מורחב שלנו ושל 
תרבותנו כישראלים.  

מוזיקה4 | אמנות פלסטית

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
4.8.22 ,21.7.22 ,14.7.22 ,30.6.22 ,23.6.22

)מספר קורס: 96501(

מועדי המפגשים:
9.8.22 ,2.8.22 ,26.7.22 ,19.7.22 ,5.7.22

)מספר קורס: 96502(

אמנותאמנות

נושאי ההרצאות:
לא מכאן, לא משם 

תחושת הנוודות מוטבעת עמוק בתוך ההוויה הקיומית 
היהודית. נתחקה אחר עקבותיה אצל  אמנים יהודים 

שפעלו בגולה ונבחן כיצד התמודדה האמנות הישראלית 
עם תחושה זו.

אנחנו על המפה
צורת דמותה של ארץ ישראל כמוטבעת במפה, הפכה 
לסמל ול״אובייקט״ אמנותי. מפגש זה יבחן את דרכי 

הקריאה הרבות של מפת המדינה והפרשנויות השונות 
שנקשרו אליה.

דם הכלנית
מבט חדש על עצים, פירות ופרחים ומשמעויותיהם 

באמנות הישראלית. אין דין ציורי פרחים ופירות באמנות 
הכללית, כדינם באמנות הישראלית. גם כאן טעון הנושא 

במשמעויות וברבדים המבטאים את יחסינו לארץ.  
מבט מן העבר

הארכיאולוגיה שימשה ומשמשת תפקיד חשוב ומרכזי 
בהבנת הזהות הלאומית. מפגש זה ידון ביחסה של 

האמנות הישראלית לעולם התנ״ך, לעבר הרחוק 
ולרלוונטיות שלהם להווה ולעתיד.

מיהו יהודי? 
מבט מקורי על יחסה המורכב ורב הפנים של האמנות 

הישראלית ליהדות. על גבולות הקדושה ומקומה באמנות 
המודרנית, ועל כוחם של האות, המילה והכתב ביצירת 

קשר ישיר לתרבות היהודית.

על צלילים ואנשים 
מרצה: הפסנתרן רועי עלוני.

נושאי ההרצאות:
מקהלה עליזה: קסמו של הקול האנושי  

במפגש זה נכיר את המסע המוסיקאלי המופלא שעשתה 
המקהלה, משירת הנזירים של ימי הביניים ועד לשיאיה 

הגדולים באופרה הרומנטית.
צ׳ייקובסקי: הסימפוניה הרביעית 

אחת מיצירותיו הסימפוניות החשובות ביותר. 
במפגש זה נבחן את הדילמות מולן ניצב בחייו האישיים 

וכיצד הותירו אלה את חותמן על יצירה זו. 
פגניני: הקפריצ׳יו מס׳ 24

במפגש זה נבחן כמה מרגעי המופת של אוסף קטעי 
הקפריצ׳יו של ניקולו פגניני לכינור, ונצא למסע מוסיקאלי 

מופלא בעקבות הפרפראזות המוסיקאליות שנכתבו 
לקפריצ׳יו האחרון. 

בראהמס: הקונצרטים לפסנתר ולתזמורת
במפגש זה נראה כיצד השתלבו פסנתרנות וירטואוזית 

וגאונות סימפונית לכדי שתיים מיצירות המופת של 
הרפרטואר הקלאסי. 

אקסטרווגנזה של הפסנתר
במפגש זה נכיר יצירות מופלאות להרכבים הפחות 

שכיחים של עולם המוסיקה. נכוון אליהן את הזרקור 
ונשאל - כמה פסנתרנים יכולים לנגן בו זמנית על 

פסנתר אחד?!

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.



זמן אשכול גלילות

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:

החברה החרדית מקיאה נערות בסיכון
תיעוד אינטימי של המאבק לשיקום וחזרה לחיים 
יציבים של נערות דתיות/חרדיות בסיכון, שנפלטו 

ממסגרות חייהן ומצאו את עצמן ברחוב. אור חדש 
 על התופעה הגדלה והולכת של נוער בסיכון.

הקרנת הסרט ״גינת עדן״ ומפגש עם הבמאית 
יהודית כהנא.

תופעת המתנדבים בקיבוצים  
סיפורה של ההתנדבות בקיבוצים מראשית שנות 
השישים ועד היום. מלחמת ששת הימים הביאה 

לשיטפון של מתנדבים מאירופה ואמריקה, בני דור 
אידיאליסטי שהתאהב ברעיון הסוציאליסטי כפי 

שהתממש בקיבוץ הישראלי. סיפור אהבה אידיאולוגי 
ואישי שהסתיים בגירושין.

הקרנת הסרט ״תוצרת חוץ״ ומפגש עם הבמאי 
יואב בריל.

דור ה-Y ודור ה-Z בחברה הערבית המשתנה                                                                              
מבט מבפנים על חייהם של צעירים ערבים שמתלבטים 

איפה לגור. דרכם נחשפים אתגרים ייחודיים לחברה 
הערבית כאן: התמודדות עם גזענות ואפליה בתכנון 

ובבניה, שינוי במעמדן של נשים והרצון לשבור מוסכמות 
חברתיות ולדהור קדימה תוך שהם נושאים איתם את 

מטען המסורות והמנהגים מבית ההורים.                                                                                                                
הקרנת הסרט ״קרוב רחוק״ ומפגש עם הבמאית 

איילת בכר. 

לאן נעלמו ילדי עולים בשנות ה-50 
דחף בלתי מוסבר, גורם לרחל בן שימול, בת לניצולי 

שואה, לחפש את מקום קבורתו של אחיה. בעודה 
מחפשת את מקום קבורתו, היא מקבלת במפתיע 

מסמך ממשרד הפנים המציין כי אחיה היגר מהארץ. 

מסע מורכב אל חקר האמת שחבויה מאחורי קירותיו 
המבוצרים של הממסד. האם יתכן שתינוק אשכנזי קשור 

גם הוא לפרשת חטיפתם של ילדי תימן?
הקרנת הסרט ״חדל להיות תושב״ ומפגש עם 

הבמאית עידית בן שימול. 

הצצה אל המחסומים הנפיצים בעוטף ירושלים
למעלה משני מיליון פלשתינים עוברים בשנה במחסומים

קלדניה ומעבר רחל. מולם נמצאים נערים ונערות ישראלים 
שרק אתמול סיימו תיכון, והיום נדרשים להפעיל שיקול 

דעת בחיכוך ובעבודתם הסיזיפית.
הקרנת הסרט ״מעברים״ ומפגש עם במאי איציק לרנר.

מרכזת 
 הסדרה:

בלהה גזית
סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
8.8.22 ,1.8.22 ,18.7.22 ,11.7.22 ,27.6.22

)מספר קורס: 96503(

5 | קולנוע דוקומנטרי אמנות

חנייה בשפע
חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום
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סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

אמנות

מועדון ״טרום בכורה בקולנוע״ של ״זמן אשכול״
בסינמה סיטי - בגלילות, רמת השרון, בכפר סבא,

בנתניה, בראשון לציון ובירושלים
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.

סדרה קצרה הכוללת שני מפגשים.
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״.

נתניה:
הקורס יתקיים 

בימי חמישי 
החל מהשעה 18:30 

ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי 

בנתניה.

מועדי המפגשים: 
4.8.22 ,7.7.22

)מספר קורס: 96101(

גלילות
הקורס יתקיים 

בימי שישי 
החל מהשעה 10:00 

ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי - 

גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים: 
29.7.22 ,1.7.22

)מספר קורס: 96504(

ראשון לציון:
הקורס יתקיים 

בימי שלישי 
החל מהשעה 19:00 

ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי 
בראשון לציון.

מועדי המפגשים: 
2.8.22 ,5.7.22

)מספר קורס: 96704(

ירושלים:
הקורס יתקיים 

בימי רביעי החל 
מהשעה 19:00
ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי 

בירושלים.

מועדי המפגשים: 
3.8.22 ,6.7.22

)מספר קורס: 96901(

כפר סבא:
הקורס יתקיים 

בימי חמישי 
החל מהשעה 18:30 

ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי 

בכפר סבא.

מועדי המפגשים: 
28.7.22 ,30.6.22

)מספר קורס: 96301(
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פסיכולוגיה יישומית - בראי הקולנוע
מרצה: ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, בעלת M.A. בחינוך.

בסדרת מפגשים מרתקת נציג את הפסיכולוגיה הוותיקה לצד חדשות הפסיכולוגיה. 
הקורס יקנה כלים מעשיים להעמקת התבוננות פנימית וצמיחה במעגלי החיים השונים.

בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט באורך מלא הקשור לנושא ההרצאה.
נושאי ההרצאות:

חדשות הפסיכולוגיה
גילויים חדשים בעולם הפסיכולוגיה: טיפולים, תרופות, 

הצלחות ותובנות שמקלים על החיים, בשיטות טיפול 
חדשניות.

סרט לצפייה: ״היסטריה״

אושר אותנטי והצלחה
מרטין זליגמן, אבי הפסיכולוגיה החיובית, מונה בספרו 

״אושר אמיתי״ את שש התכונות ההופכות אדם 
למצליחן ואת חמשת המרכיבים שגורמים לאושר.

סרט לצפייה: ״סושי לטיני״

פצעי ילדות והתקשרות
בולבי, אבי תיאוריית ההתקשרות, הציג סגנונות של 
הורות המשפיעים על האדם בבגרותו, על יחסיו עם 

הזולת, כיצד הסביבה העוטפת אותנו מושפעת מאותו 
סגנון שרכשנו בילדותנו המוקדמת, ועד כמה קיומם של 

קשרים חברתיים חיוני לבריאותנו הנפשית. 
מפגש מרתק על חברות ומשמעותה בחיים.

סרט לצפייה: ״אמהות וילדים״

איך לקבל החלטה נכונה 
מדוע קשה לנו להחליט? העידן המודרני מעצים את 
הקושי בהצגת אפשרויות בלתי מוגבלות כמעט בכל 

תחום. מהו המודל המומלץ לקבלת החלטה וכיצד מבנה 
אישיותנו משפיע ומושפע בתהליך זה!

סרט לצפייה: ״בואו נגור יחד״

איך לשמור על מערכת יחסים מושלמת
על זוגיות ואהבה, על שיעורים שעברנו בחיים והלקחים 

שהפנמנו. מה הופך זוגיות לטובה ומה ניתן לעשות 
כדי לשפר מערכות יחסים, כשתוחלת החיים מתארכת 

והאתגר מתמשך?
סרט לצפייה:  ״אמא מתערבת״

סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
10.8.22 ,27.7.22 ,20.7.22 ,6.7.22 ,22.6.22

)מספר קורס: 96505(

חנייה בשפע
חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום

מדעי
החברה

 מרצה:
ענת זפרני
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מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

מסע קולנועי ותרבותי מרתק, מעשיר ומסקרן מסביב לגלובוס, בין יבשות ועמים ואל מדינות, 
חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מרתקות ברחבי העולם. מהתרבות היפנית אל מרחבי 

קולומביה, מהבירה הכלכלית של הודו אל הפסטורליה של סקוטלנד ואל מסורת ומודרניות 
בהונג קונג. אתם מוזמנים להצטרף למסע!

אחרי כל מפגש נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.
נושאי ההרצאות:
הודו: הטוב, הרע והמכוער

מומבאי, בירתה הכלכלית של הודו, היא בית לכ-20 
מיליון בני אדם. בהרצאה נכיר את הייחודיות של עיר 
חשובה זו, שפותחה על ידי הבריטים. נדבר על שכונות 

הסלאמס שלה, בהן מתגוררת כחצי מאוכלוסיית העיר. 
נעסוק בקונפליקט ההינדואי-מוסלמי, הבא לידי ביטוי 

בסרט, ונלמד על הקושי לצלם סרט מסוג זה.
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״נער החידות ממומביי״

סקוטלנד: הרנסנאס הסקוטי גאלי
מסע היסטורי ותרבותי לסקוטלנד הפסטורלית והפראית. 

נחווה את קסמם של האיים ההברידיים ונצלול אל לב 
התרבות הסקוטית המהפנטת ולתחייתה של השפה 

הגאלית.
מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״החיוך האטרוסקי״

יפן: ״דרך החיים בארץ השמש העולה״
מסע מרתק בעקבות הסרט ״פרידות״, אל מסתורי 

החיים והמוות, החינוך והמסורת ובעיקר התרבות ביפן. 
ננסה להבין את אורחות החיים ביפן, בין מזרח ומערב 
ובין מסורת לקדמה, בין אסתטיקה לסמטאות אפלות 

ובין יצירתיות למשמעת.
מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״פרידות״

הונג קונג: זן בודהיזם והיסטוריה סינית
מסורת ומודרניות, סיניות ומערביות בהונג קונג. המושבה 

הבריטית שחזרה לרשותה של סין שומרת על ייחודה 
בתוך אימפריית הענק. על הזן בודהיזם שהתפתח בסין 

וכמעט נעלם ממנה, אך נשמר במדינות האזור. על פיתוח 
התודעה ועשייה מדיטטיבית כדרך אימון, על תיפוף 

כדרך חיים והגשמה עצמית.
מרצה: איילת אידלברג | סרט לצפייה: ״המתופף״

קולומביה: גן עדן או ערש הקוקאין
קולומביה ידועה כמדינה עם האנשים הכי מסבירי פנים 

ומנומסים באמריקה הלטינית. אף על פי כן, פעם אחר 
פעם האלימות משתלטת ומפרה את השקט במרחב. 

נצא למסע שבמהלכו נכיר קצת את פני השטח המגוונים 
להפליא ואת האוכלוסייה המגוונת לא פחות. אוכלוסייה 

שהיא מעין תערובת אירופאית, ילידית ואפריקאית. 
נספר גם קצת מתולדותיה של המדינה, החל בעבר 
הפרה-קולומביאני, דרך הכיבוש הספרדי, מלחמת 

העצמאות, השתלטות קרטלי הסמים הידועים לשמצה 
)פבלו אסקובר( ועד ימינו אנו.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: ״סכנה ברורה ומיידית״

תרבויות עולם סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע

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

סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
8.8.22 ,25.7.22 ,18.7.22 ,4.7.22 ,27.6.22

)מספר קורס: 96506(

חנייה בשפע חינם!!!
זמן אשכול - מיקום מעולה. 

נגיש מכל מקום.
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 איילת 
אידלברג

אתם מוזמנים להצטרף למסע תרבותי וקולנועי מרתק ומסקרן לאורכה ולרוחבה של מזרח אסיה. 
נחקור את התרבויות המקומיות מהיבטים אנתרופולוגיים וסוציולוגיים, היסטוריים וגיאוגרפיים. 

מעולם הקסטות והאמונות בהודו, אל החינוך והמשפחתיות בסין. מעולם העבודה והמשפחה ביפן, 
אל מהפכות בסין. מהאסון שהביאה יפן על מזרח אסיה, אל קולינריה ואוכל שמחבר בין תרבויות.

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

סין: מהפכות וקומוניזם, חינוך ואנרכיה
איזה חשבון נפש נאלצו הסינים לערוך עם סיומה של 
מהפיכת התרבות ב-1976? כיצד מתמודדים עם אסון 

מעשה ידי אידיאולוגיה נוקשה, שלא הותירה אף משפחה
שלמה בסין? הסינים בוחרים מה להכחיש, ומה לשכוח, 

מה לזכור ואיך לסלוח. נספר על עליית המפלגה 
הקומוניסטית בסין, מרצח המתנגדים ופולחן האישיות 

סביב מאו ועד לשינוי פניה של סין. 
סרט לצפייה: ״לחזור הביתה״

סין: הרמוניה, אינדיבידואליזם ומשפחתיות
משפחה גרעינית או חמולה קולנית? פרטיות ומרחב אישי 
או חיים בשיתוף ואחווה? העולם המערבי המודרני הוא 

עולם שבו זכינו לביטוי אישי ופרטיות, אך איבדנו בו 
את ההגנה והתמיכה שקיימים בסין בחיים קהילתיים 

במשפחה רחבה. נצא למסע סיני להבנת המשמעות 
של המשפחתיות הסינית הצפופה, ושל חיים בעולם בו 

היחיד איננו בעל משמעות בפני עצמו.
סרט לצפייה: ״הפרידה״

יפן: מאימפריאליזם עד מרק איטריות
מדוע פיתחו הסינים איבה קשה כלפי היפנים? איזה 
נזקים גרמו היפנים במדינות שכבשו במזרח אסיה? 
מה מקומו של האוכל כאלמנט מחבר בין תרבויות? 

בהרצאה זו נצא למסע היסטורי - תרבותי - קולינרי 
בין יפן לסינגפור. נחקור את מקורה של קערת מרק 

האיטריות המפורסמת ביותר בעולם.
סרט לצפייה: ״דוכן הראמן״

יפן: מסע החיים כחישול מתמשך
כיצד בנויה המשפחה היפנית ומהי חלוקת התפקידים 

שבין ההורים? מדוע כה מועטה הקרבה הפיזית והרגשית 
בתוך המשפחה? על אילו ערכי יסוד מחנכים את הילדים 
בגן ובבית הספר וכיצד ערכים אלו יצרו את האימפריה 

הכלכלית הגדולה של יפן המודרנית? נצא למסע היכרות 
עם החברה היפנית דרך המערך המשפחתי ודרך מערכת 

החינוך ביפן.
סרט לצפייה: ״אהבתה מרתיחה את מי האמבט״

הודו: מסע בין אקזוטיקה לכאוס
מסע מסקרן ברחבי תת היבשת ההודית, המתבונן 

במה שגלוי ובמה שסמוי במדינה מורכבת ומגוונת זו. 
מסורת וקידמה, כפר ועיר, הרצון להתפתח מול המנהגים 
הכובלים אל העבר. נכיר את הערכים הבסיסיים עליהם 
נשענת החברה ההודית, נביט אל ״מתחת לפני השטח״ 

על מנת להבין כיצד פועלת באמת המדינה הדמוקרטית 
הגדולה בעולם.

סרט לצפייה: ״אומריקה״

מזרח אסיה - בראי הקולנוע
מרצה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, מרצה, צלמת וכתבת.

סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
9.8.22 ,2.8.22 ,26.7.22 ,12.7.22 ,28.6.22

)מספר קורס: 96507(

חנייה בשפע
חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום
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הרוח

תעלומת שנים-עשר 
השבטים

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

נושאי ההרצאות:
ימי כיבוש הארץ וההתיישבות

מי כבש את הארץ - עם אחד או 12 שבטים נפרדים - 
על פי המסופר בספרים ״יהושע״ ו״שופטים״? האם כל 

הארץ נכבשה? היכן התיישבו השבטים? ומה הייתה 
שיטת חלוקת הארץ לשבטים? 

״ברכת יעקב לבניו״ ו״ברכת משה לשבטים״ 
ו״שירת דבורה״

איזו מציאות פוליטית מתארות השירות הללו? מה ניתן 
ללמוד על גורל השבטים ועל זמן כתיבת כל שירה? 

ומה האינטרס הפוליטי שהנחה את המשוררים? 
מאבקי צפון דרום

מי אשם בעבדות מצרים? מדוע מוצג יעקב כשקרן? מדוע 
האימהות כה שליליות? היכן נקבר יעקב? וכיצד בא מאבק 
זה לידי ביטוי במאבק על  קדושת המקומות הקדושים? 

״אחלקם ביעקב אפיצם בישראל״
מדוע אין נחלה לשבט לוי? מי הם הלוויים? כיצד קשורים

לכך ״סיפור דינה״, ״סיפור העגל״ ״וסיפור קורח״? 
ומה מוצאו של ״דן״? 

אחרית דבר
סופן של ממלכות ישראל )בידי אשור( ויהודה )בידי בבל(. 
מי הם השומרונים? מי היו ה״שבים לציון״? והיכן נמצאים 

היום ״עשרת השבטים האבודים״?
הקורס כולל חמישה מפגשים בימי רביעי 
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
27.7.22 ,20.7.22 ,13.7.22 ,6.7.22 ,29.6.22

)מספר קורס: 96508(

מועדי המפגשים:
2.8.22 ,26.7.22 ,19.7.22 ,5.7.22 ,28.6.22

)מספר קורס: 96509(

האם היו בכלל 12 שבטים? כיצד הפכו 12 בנים 
ל-13 שבטים? האם היו כל השבטים בניו של 

יעקב? היכן ישבו השבטים ומה היה גורלם 
הגיאו-פוליטי? האם זו ההיסטוריה האמיתית 

של עם ישראל או סיפור דמיוני? 

מדע

המוח האנושי הוא איבר מרתק ועלום. בחמישה 
מפגשים מרתקים נעסוק בחידושים האחרונים 

בתחום מדעי המוח. 
נושאי ההרצאות:

על מוח, נפש והגנות המוח                                                                                                 
מה הקשר בין הגוף והנפש? מי חזק יותר - הגוף, הנפש, 
או שהם שווים? אם קיימת נפש - היכן היא ממוקמת? 

נתוודע גם אל המוח ואל הצורך בקיומו.
חקר המוח: האם נישאר אנושיים?                                                                                         
מהם תפקודיה של קליפת המוח? ומה עשוי להתרחש 
בעקבות פגיעה בה? נתמקד בקליפת המוח המוטורית 

ובפעולתה ונציג מחקרים חדשים בתחום. 
היש הסבר להתנהגות תוקפנית?

בשנים האחרונות החברה הישראלית הופכת אלימה יותר 
ויותר. האם יש לכך הסברים ביולוגיים? מה גורם לכעס 

או להתנהגות אלימה? האם המוח הוא האחראי לכך? 
מהם החומרים הכימיים השונים המופרשים במוח 

במהלך התנהגות תוקפנית? 
טיפול צמחי להפרעות חרדה ודיכאון

מהי חרדה ומה עומד בבסיסה? האם לכל אחד יש
פוטנציאל ללקות בה? כיצד ניתן להתמודד מול הפרעה זו? 

ומה הטיפול הקיים לה? 
השפעת הקנאביס על מוח בוגר ומתבגר

צמח הקנאביס ממקד תשומת לב רבה בשנים האחרונות. 
מהי השפעתו המוחית של צמח הקנאביס בגילאים שונים? 

ההרצאה תעסוק בפעילות המוח, מנגנוני ההנאה בו 
וקשירת סמים אליו, ובתגליות חדשות ומפתיעות בכל 
הקשור להשפעותיו על הזיכרון והתפתחות האישיות. 

מסע מופלא 
אל המוח האנושי

מרצה: ד״ר רביד דורון, ראש המעבדה 
הפסיכוביולוגית של האוניברסיטה הפתוחה 

במרכז הרפואי הדסה עין כרם. 
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זיכרון בלתי נשכח
חדר כושר למוח ושיפור הזיכרון

מרצה: איתי עניאל, מרצה מומחה לשיפור 
הזיכרון, מייסד ״אומנות הזיכרון״, עורך ומנחה 
סדנאות וקורסים לפיתוח ושיפור הזיכרון כבסיס 

להצלחה אישית ומקצועית.

האירועים שעיצבו 
את המאה ה-20

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.

נושאי ההרצאות:
זיכרון בלתי נשכח

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

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

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

לא לשכוח לזכור 
מה רציתי לומר? מה רציתי לעשות? איפה הנחתי את זה? 

במפגש זה נלמד שיטה נפלאה איך להפסיק לשכוח את 
מה שחשוב לנו בחיי היום יום.

שמות של אנשים
בהרצאה זאת נלמד שיטות מתקדמות לזכור שמות של

אנשים ולהפוך את תהליך זכירת השמות למעניין ומרתק.
לזכור בקלות מספרים חשובים

נלמד שלוש שיטות לזכור בקלות מספרים חשובים 
ובמקביל לחדד ולשפר את יכולות המוח והזיכרון שלנו.

נושאי ההרצאות:
 גרמניה: המעצמה שמאחורי מלחמות העולם במאה ה-20

הימים השאננים שלפני מלחמות העולם, נעלמו בשדות
הקרב הרצחניים ובאידיאולוגיות המהפכניות, שאפיינו 
את המאה ה-20 וטלטלו את אירופה ואת העולם כולו. 

מה התרחש באומה שחוללה את האירועים הללו 
מאז ועד היום?

הכישלונות הגדולים של המימשל האמריקני   
ההתערבות האמריקנית במלחמת וייטנאם נחשבת 

לחוליה בולטת ב״מלחמה הקרה״ בין הגוש המערבי-
קפיטליסטי לגוש המזרחי-קומוניסטי ומהווה ציון דרך 

בשרשרת של הכישלונות האמריקנים הנמשכים עד היום.
המהפכה שהעירה את הענק הסיני

מה היו מטרות מהפכת התרבות בסין )מאי 1966(, למה 
היא גרמה בהיבטים פוליטיים, כלכליים וחברתיים ומה 

גרם להתעוררותה בעוצמה בשנות ה-90׳.
המעצמה שחזרה אל האסלאם החשוך

המהפכה האיראנית )פברואר 1979( החזירה מדינה 
שהייתה בדרך למודרניזציה, בחזרה אל מדינה תיאוקרטית 

חשוכה, שמסמלת את ראשית הפיכתו של האסלאם
הרדיקאלי לגורם המעסיק ביותר את העולם מאז ועד היום.

הטלת פצצות האטום על הירושימה ועל נגסאקי 
פותחת את עידן המלחמה הקרה

פצצות האטום על הירושימה ועל נגסאקי - השימוש
המבצעי הראשון - והיחיד - שנעשה בנשק גרעיני עד היום.

הירידה בתפקוד הזיכרון, לצד חשיבותו הרבה 
בחיינו, מחזקת את הצורך לשפר אותו ולשמור 

עליו לאורך זמן. בסדרת הרצאות מרתקת נקבל 
ידע בנושא, כלים מעשיים וטכניקות מתקדמות 

לפיתוח ושיפור הזיכרון, שיאפשרו לנו לאמן 
ולתרגל אותו בצורה נכונה ולחזק את יכולות 

המוח והזיכרון שלנו לטווח ארוך.

קורס מרתק שיעסוק באירועים והתרחשויות
שהכתיבו את המהלכים ההיסטוריים, הפוליטיים, 

החברתיים והתרבותיים של המאה ה-20, 
שעדיין משפיעים בשלהי המאה ה-21. 

מדעי
החברה

מדעי
הרוח

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
3.8.22 ,27.7.22 ,13.7.22 ,29.6.22 ,22.6.22

)מספר קורס: 96302(

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
8.8.22 ,25.7.22 ,18.7.22 ,4.7.22 ,27.6.22

)מספר קורס: 96303(
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בסדרת מפגשים מרתקת נציג את הפסיכולוגיה הוותיקה לצד חדשות הפסיכולוגיה. הקורס יקנה 
כלים מעשיים להעמקת התבוננות פנימית וצמיחה במעגלי החיים השונים.

בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט באורך מלא הקשור לנושא ההרצאה.
נושאי ההרצאות:

חדשות הפסיכולוגיה
גילויים חדשים בעולם הפסיכולוגיה: טיפולים, תרופות, 

הצלחות ותובנות שמקלים על החיים, בשיטות טיפול 
חדשניות.

סרט לצפייה: ״היסטריה״

אושר אותנטי והצלחה
מרטין זליגמן, אבי הפסיכולוגיה החיובית, מונה בספרו 

״אושר אמיתי״ את שש התכונות ההופכות אדם 
למצליחן ואת חמשת המרכיבים שגורמים לאושר.

סרט לצפייה: ״סושי לטיני״

פצעי ילדות והתקשרות
בולבי, אבי תיאוריית ההתקשרות, הציג סגנונות של 
הורות המשפיעים על האדם בבגרותו, על יחסיו עם 

הזולת, כיצד הסביבה העוטפת אותנו מושפעת מאותו 
סגנון שרכשנו בילדותנו המוקדמת, ועד כמה קיומם של 

קשרים חברתיים חיוני לבריאותנו הנפשית. מפגש מרתק 
על חברות ומשמעותה בחיים.

סרט לצפייה: ״אמהות וילדים״

איך לקבל החלטה נכונה 
מדוע קשה לנו להחליט? העידן המודרני מעצים את 
הקושי בהצגת אפשרויות בלתי מוגבלות כמעט בכל 

תחום. מהו המודל המומלץ לקבלת החלטה וכיצד מבנה 
אישיותנו משפיע ומושפע בתהליך זה?

סרט לצפייה: ״בואו נגור יחד״

איך לשמור על מערכת יחסים מושלמת
על זוגיות ואהבה, על שיעורים שעברנו בחיים והלקחים 

שהפנמנו. מה הופך זוגיות לטובה ומה ניתן לעשות 
כדי לשפר מערכות יחסים, כשתוחלת החיים מתארכת 

והאתגר מתמשך?
סרט לצפייה:  ״אמא מתערבת״

סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
31.7.22 ,24.7.22 ,17.7.22 ,10.7.22 ,3.7.22

)מספר קורס: 96304(

חנייה בשפע
חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום

מדעי
החברה

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

 מרצה:
ענת זפרני

מועדון טרום בכורה בקולנוע
גם בסינמה סיטי בכפר סבא

פרטים בעמוד 6 בחוברת זו.
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מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

מסע קולנועי ותרבותי מרתק, מעשיר ומסקרן מסביב לגלובוס, בין יבשות ועמים ואל מדינות, 
חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מרתקות ברחבי העולם. מהתרבות היפנית אל מרחבי 

קולומביה, מהבירה הכלכלית של הודו אל הפסטורליה של סקוטלנד ואל מסורת ומודרניות 
בהונג קונג. אתם מוזמנים להצטרף למסע!

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

קולומביה: גן עדן או ערש הקוקאין
קולומביה ידועה כמדינה עם האנשים הכי מסבירי פנים 

ומנומסים באמריקה הלטינית. אף על פי כן, פעם אחר 
פעם האלימות משתלטת ומפרה את השקט במרחב. 
נצא למסע שבמהלכו נכיר את פני השטח המגוונים 

להפליא ואת האוכלוסייה המגוונת לא פחות. אוכלוסייה 
שהיא מעין תערובת אירופאית, ילידית ואפריקאית. 
נספר גם קצת מתולדותיה של המדינה, החל בעבר 
הפרה-קולומביאני, דרך הכיבוש הספרדי, מלחמת 

העצמאות, השתלטות קרטלי הסמים הידועים לשמצה 
)פבלו אסקובר( ועד ימינו אנו.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: ״סכנה ברורה ומיידית״

סקוטלנד: הרנסנאס הסקוטי גאלי
מסע היסטורי ותרבותי לסקוטלנד הפסטורלית והפראית. 

נחווה את קסמם של האיים ההברידיים ונצלול אל 
לב התרבות הסקוטית המהפנטת ולתחייתה של השפה 

הגאלית.
מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״החיוך האטרוסקי״

הונג קונג: זן בודהיזם והיסטוריה סינית
מסורת ומודרניות, סיניות ומערביות בהונג קונג. המושבה 

הבריטית שחזרה לרשותה של סין שומרת על ייחודה 
בתוך אימפריית הענק. על הזן בודהיזם שהתפתח בסין 

וכמעט נעלם ממנה, אך נשמר במדינות האזור. על פיתוח 
התודעה ועשייה מדיטטיבית כדרך אימון, על תיפוף 

כדרך חיים והגשמה עצמית.
מרצה: איילת אידלברג | סרט לצפייה: ״המתופף״

הודו: הטוב, הרע והמכוער
מומבאי, בירתה הכלכלית של הודו, היא בית לכ-20 

מיליון בני אדם. בהרצאה נכיר את הייחודיות של עיר 
חשובה זו, שפותחה על ידי הבריטים. נדבר על שכונות 

הסלאמס שלה, בהן מתגוררת כחצי מאוכלוסיית העיר. 
נעסוק בקונפליקט ההינדואי-מוסלמי, הבא לידי ביטוי 

בסרט, ונלמד על הקושי לצלם סרט מסוג זה.
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״נער החידות ממומביי״

יפן: ״דרך החיים בארץ השמש העולה״
מסע מרתק בעקבות הסרט ״פרידות״, אל מסתורי 

החיים והמוות, החינוך והמסורת ובעיקר התרבות ביפן. 
ננסה להבין את אורחות החיים ביפן, בין מזרח ומערב 
ובין מסורת לקדמה, בין אסתטיקה לסמטאות אפלות 

ובין יצירתיות למשמעת.
מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״פרידות״

תרבויות עולם סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע

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

סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
2.8.22 ,26.7.22 ,12.7.22 ,5.7.22 ,21.6.22

)מספר קורס: 96305(

חנייה בשפע חינם!!!
זמן אשכול - מיקום מעולה. 

נגיש מכל מקום.



זמן אשכול נתניה

14 | דתות

סיפורה המופלא של דת האסלאם, המונה כיום כמיליארד ושבע מאות ושמונים 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. 

 ״תגיד לי, הם סונים או שיעים?״ 
אם יש בעולמנו אנו סכסוך עדתי בולט, שבר מונומנטלי 

מדמם, 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 זה? 

 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? מהו סיפורן של שתי הכיפות המתנוססות על 
 הר הבית? 

 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? שאלות אלו הן רק טיפה 
בים ההתייחסות והמחקר בתחום מרתק זה. נבחן את 

הפסיקה הדתית בין גברים לנשים וגם נשיב על השאלה 
״מאיזה גיל מותר להשיא אישה מוסלמית?״ רמז- לא 

מה שחשבתם... 

 ״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 

שהטרור בעולם מזוהה כמעט לחלוטין עם האסלאם. 
מה אומרים מקורות הדת? ומה עושים בפועל 

הג׳יהאדיסטים והשהידים?

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
9.8.22 ,26.7.22 ,19.7.22 ,5.7.22 ,28.6.22

)מספר קורס: 96102(

מדינה
וחברה

 מרצה:
ד״ר אסף 

רגב

מסע מרתק אל דת האסלאם
מרצה: ד״ר אסף רגב, אונ׳ בן גוריון, המכללה הלאומית ומכון גבעת חביבה.

חנייה בשפע
חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום

מועדון טרום בכורה בקולנוע
גם בסינמה סיטי בנתניה
פרטים בעמוד 6 בחוברת זו.



זמן אשכול נתניה

מדעי
החברה

15 | פסיכולוגיה

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?

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

כל האמת על האושר?  
מהם המרכיבים העיקריים של האושר 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?
סרט לצפייה: ״המרדף אחר האושר״

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?

סרט לצפייה: ״הזדמנות שנייה״

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?
סרט לצפייה: ״Yes Men״

דרכים ליצירת משמעות 
כיצד מציאת משמעות ומטרה בחיינו, משדרגת 

משמעותית את תחושת האושר, הסיפוק ושביעות הרצון 
שלנו? מהן הדרכים לזהות מה באמת משמעותי עבורנו?

סרט לצפייה: ״האיש שידע אינסוף״

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?

סרט לצפייה: ״ילדות פרא״ 

הדרך אל האושר - בראי הקולנוע 
מרצה: ערן אוליניק M.A. ,MCC מאמן ומנחה ליצירת אושר, הצלחה ושביעות רצון.

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
8.8.22 ,25.7.22 ,18.7.22 ,4.7.22 ,27.6.22

)מספר קורס: 96103(

מרצה:
ערן 

אוליניק

חנייה בשפע
חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום

מועדון טרום בכורה בקולנוע
גם בסינמה סיטי בנתניה
פרטים בעמוד 6 בחוברת זו.



זמן אשכול נתניה

16 | תרבויות עולם תרבות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

מסע קולנועי ותרבותי מרתק, מעשיר ומסקרן מסביב לגלובוס, בין יבשות ועמים ואל מדינות, 
חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מרתקות ברחבי העולם. מהתרבות היפנית אל מרחבי 

קולומביה, מהבירה הכלכלית של הודו אל הפסטורליה של סקוטלנד ואל מסורת ומודרניות 
בהונג קונג. אתם מוזמנים להצטרף למסע!

אחרי כל מפגש נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.
נושאי ההרצאות:
הודו: הטוב, הרע והמכוער

מומבאי, בירתה הכלכלית של הודו, היא בית לכ-20 
מיליון בני אדם. בהרצאה נכיר את הייחודיות של עיר 
חשובה זו, שפותחה על ידי הבריטים. נדבר על שכונות 

הסלאמס שלה, בהן מתגוררת כחצי מאוכלוסיית העיר. 
נעסוק בקונפליקט ההינדואי-מוסלמי, הבא לידי ביטוי 

בסרט, ונלמד על הקושי לצלם סרט מסוג זה.
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״נער החידות ממומביי״

סקוטלנד: הרנסנאס הסקוטי גאלי
מסע היסטורי ותרבותי לסקוטלנד הפסטורלית והפראית. 

נחווה את קסמם של האיים ההברידיים ונצלול אל לב 
התרבות הסקוטית המהפנטת ולתחייתה של השפה הגאלית.

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״החיוך האטרוסקי״

קולומביה: גן עדן או ערש הקוקאין
קולומביה ידועה כמדינה עם האנשים הכי מסבירי פנים 

ומנומסים באמריקה הלטינית. אף על פי כן, פעם אחר 
פעם האלימות משתלטת ומפרה את השקט במרחב. 
נצא למסע שבמהלכו נכיר את פני השטח המגוונים 

להפליא ואת האוכלוסייה המגוונת לא פחות. אוכלוסייה 
שהיא מעין תערובת אירופאית, ילידית ואפריקאית. 
נספר גם קצת מתולדותיה של המדינה, החל בעבר 
הפרה-קולומביאני, דרך הכיבוש הספרדי, מלחמת 

העצמאות, השתלטות קרטלי הסמים הידועים לשמצה 
)פבלו אסקובר( ועד ימינו אנו.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: ״סכנה ברורה ומיידית״

יפן: ״דרך החיים בארץ השמש העולה״
מסע מרתק בעקבות הסרט ״פרידות״, אל מסתורי 

החיים והמוות, החינוך והמסורת ובעיקר התרבות ביפן. 
ננסה להבין את אורחות החיים ביפן, בין מזרח ומערב 
ובין מסורת לקדמה, בין אסתטיקה לסמטאות אפלות 

ובין יצירתיות למשמעת.
מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״פרידות״

הונג קונג: זן בודהיזם והיסטוריה סינית
מסורת ומודרניות, סיניות ומערביות בהונג קונג. המושבה 

הבריטית שחזרה לרשותה של סין שומרת על ייחודה 
בתוך אימפריית הענק. על הזן בודהיזם שהתפתח בסין 

וכמעט נעלם ממנה, אך נשמר במדינות האזור. על פיתוח 
התודעה ועשייה מדיטטיבית כדרך אימון, על תיפוף 

כדרך חיים והגשמה עצמית.
מרצה: איילת אידלברג | סרט לצפייה: ״המתופף״

תרבויות עולם סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע

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

סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
10.8.22 ,3.8.22 ,20.7.22 ,13.7.22 ,29.6.22

)מספר קורס: 96104(

מועדון טרום בכורה בקולנוע
גם בסינמה סיטי בנתניה
פרטים בעמוד 6 בחוברת זו.



זמן אשכול חדרה

מדעי
החברה

17 | קואוצ׳ינג

האימון הינו מסגרת התפתחותית בה המתאמנים לומדים כיצד לפעול בעוצמה מתוך תשוקה
וחיוניות ולהגיע לתוצאות משמעותיות עבורם. באימון מתקיים תהליך של חקירה וגילוי עצמי

לבניית מודעות ולקיחת אחריות, המספקים למתאמן מבנה, תמיכה ומשוב. בסדרת הרצאות מרתקות 
ומעוררות השראה, נחשוף הבחנות מפתח מתחום האימון, על מנת להדגים כיצד אתם יכולים לפעול 
כמאמנים של עצמכם, שמגדירים את העתיד אליו אתם שואפים ופועלים על מנת להפכו למציאות. 

נושאי ההרצאות:
הצבת מטרות, הגשמה ומה שביניהן

מהי ההצלחה? איזו הגדרה של הצלחה תתמוך בנו ביותר? 
מהי השפעת המטרות שאנו מציבים לעצמנו? מה הקשר 

האושר  הרצון,  שביעות  הסיפוק,  לרמת  הצלחותינו  בין 
וההגשמה שאנו חשים בחיינו? ומהן הדרכים להעלות אותן?

החיבור בין משמעות והגשמה
מהן הדרכים לזהות מה באמת חשוב ומשמעותי עבורנו? 

מהו הקשר בין עשיית דברים בעלי משמעות - להגשמתם? 
וכיצד ניתן לעצב את חיינו סביב החזון, הייעוד והעתיד 

אותו אנו מבקשים ליצור, לפעול ולהצליח?

האמונות הנדרשות כדי להצליח
מהן האמונות וההקשרים שמתוכם אנו רואים את 

המציאות? איך הם מכתיבים לנו מה אפשרי ומה לא 
אפשרי עבורנו? מהו סט האמונות של אנשים מצליחים 

במיוחד? ואיך לתרגל דרכים להחלפת אמונות מגבילות - 
באמונות שנותנות לנו כוח ואנרגיה לפעול?

האומץ לפעול 
מה נדרש על מנת לצאת מאזורי הנוחות שלנו, להעז לפעול 

ולהתקדם לעבר הגשמת הרצונות והמאווים שלנו? 
איך נשמור עליהם אל מול התנגדויות חיצוניות, פחדים 

וחששות שלנו, בנתיב בדרך להצלחה מתמשכת? 
וכיצד אנו יכולים לפעול מתוך אחריות מלאה ומחויבות 

חסרת פשרות? 

תקשורת מנצחת 
עד כמה הצלחותינו בחיים נובעות מהצלחתנו לייצר 

תקשורת אפקטיבית ורותמת עם סביבתנו? כיצד אנו 
יכולים ליצור תקשורת כנה, אמיתית וחיבור אישי 

עמוק עם אנשים אחרים? ומה נדרש מאיתנו כדי להביא 
לשיתוף פעולה והצלחה משותפת? 

קואוצ׳ינג עצמי: 
הדרך ליצור מציאות חדשה

מרצה: ערן אולניק, MCC מאמן בינלאומי, מאסטר באימון, מדריך ומכשיר מאמנים.

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

בסינמה סיטי בחדרה.

מועדי המפגשים:
9.8.22 ,26.7.22 ,19.7.22 ,5.7.22 ,28.6.22

)מספר קורס: 96601(

מרצה:
ערן 

אוליניק

חנייה בשפע
חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום

מועדון טרום בכורה בקולנוע
בסמסטר הקיץ יתקיים
בסינמה סיטי בנתניה

פרטים בעמוד 6 בחוברת זו.



זמן אשכול חדרה

18 | תרבויות עולם תרבות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

מסע קולנועי ותרבותי מרתק, מעשיר ומסקרן מסביב לגלובוס, בין יבשות ועמים ואל מדינות, 
חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מרתקות ברחבי העולם. מהתרבות היפנית אל מרחבי 

קולומביה, מהבירה הכלכלית של הודו אל הפסטורליה של סקוטלנד ואל מסורת ומודרניות 
בהונג קונג. אתם מוזמנים להצטרף למסע!

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

יפן: ״דרך החיים בארץ השמש העולה״
מסע מרתק בעקבות הסרט ״פרידות״, אל מסתורי 

החיים והמוות, החינוך והמסורת ובעיקר התרבות ביפן. 
ננסה להבין את אורחות החיים ביפן, בין מזרח ומערב 
ובין מסורת לקדמה, בין אסתטיקה לסמטאות אפלות 

ובין יצירתיות למשמעת.
מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״פרידות״

קולומביה: גן עדן או ערש הקוקאין
קולומביה ידועה כמדינה עם האנשים הכי מסבירי פנים 

ומנומסים באמריקה הלטינית. אף על פי כן, פעם אחר 
פעם האלימות משתלטת ומפרה את השקט במרחב. 
נצא למסע שבמהלכו נכיר את פני השטח המגוונים 

להפליא ואת האוכלוסייה המגוונת לא פחות. אוכלוסייה 
שהיא מעין תערובת אירופאית, ילידית ואפריקאית. 
נספר גם קצת מתולדותיה של המדינה, החל בעבר 
הפרה-קולומביאני, דרך הכיבוש הספרדי, מלחמת 

העצמאות, השתלטות קרטלי הסמים הידועים לשמצה 
)פבלו אסקובר( ועד ימינו אנו.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: ״סכנה ברורה ומיידית״

סקוטלנד: הרנסנאס הסקוטי גאלי
מסע היסטורי ותרבותי לסקוטלנד הפסטורלית והפראית. 

נחווה את קסמם של האיים ההברידיים ונצלול אל לב 
התרבות הסקוטית המהפנטת ולתחייתה של השפה 

הגאלית.
מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״החיוך האטרוסקי״

הונג קונג: זן בודהיזם והיסטוריה סינית
מסורת ומודרניות, סיניות ומערביות בהונג קונג. 

המושבה הבריטית שחזרה לרשותה של סין שומרת על 
ייחודה בתוך אימפריית הענק. על הזן בודהיזם שהתפתח 

בסין וכמעט נעלם ממנה, אך נשמר במדינות האזור. 
על פיתוח התודעה ועשייה מדיטטיבית כדרך אימון, 

על תיפוף כדרך חיים והגשמה עצמית.
מרצה: איילת אידלברג | סרט לצפייה: ״המתופף״

הודו: הטוב, הרע והמכוער
מומבאי, בירתה הכלכלית של הודו, היא בית לכ-20 

מיליון בני אדם. בהרצאה נכיר את הייחודיות של עיר 
חשובה זו, שפותחה על ידי הבריטים. נדבר על שכונות 

הסלאמס שלה, בהן מתגוררת כחצי מאוכלוסיית העיר. 
נעסוק בקונפליקט ההינדואי-מוסלמי, הבא לידי ביטוי 

בסרט, ונלמד על הקושי לצלם סרט מסוג זה.
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״נער החידות ממומביי״

תרבויות עולם סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע

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

סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי בחדרה.

מועדי המפגשים:
31.7.22 ,24.7.22 ,10.7.22 ,3.7.22 ,26.6.22

)מספר קורס: 96602(



זמן אשכול ראשון לציון

אמנות
סדרה חדשה!

מוזיקה19 | אמנות פלסטית אמנות

שופן - נסיך הפסנתר
מרצה: עומר שומרוני, מרצה למוזיקה 

באוניברסיטת ת״א ומבקר מוזיקה קלאסית

נושאי ההרצאות:
)Waltzes( ה״ואלסים״

ה״ואלס״, ריקוד במשקל משולש, הפך אצל שופן ליצירה 
אמנותית המיועדת לאולם הקונצרטים ולא לרחבת 

הריקודים. במפגש זה נכיר מבחר ואלסים שחיבר, ונשווה 
בין ביצועים נבחרים. 

)Mazurkas( המזורקות
המזורקה, הייתה עבור שופן כלי ביטוי אישי המשקף 

את רגשותיו. נכיר דוגמאות נבחרות מתוך 55 המזורקות 
שהלחין, תוך התמקדות במזורקות המרגשות שהלחין 

לאחר מעברו לצרפת. 
)Nocturnes( הנוקטורנים

21 הנוקטורנים שהלחין שופן הם מופת של עדינות, ליריות 
ואינטימיות, שמצליחים לרגש את המאזינים גם כיום. 

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

מה הם הדימויים הרגשיים המתחבאים בהם. 
 )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. 

גדולי אמני הרנסנס
מרצים: ד״ר אפי זיו, סופר ומרצה בכיר לאמנות. 
מדריך סיורי אמנות באירופה. מחבר הספרים  

״משחק האלים״, ״סודות אלי אולימפוס״, 
הצופן הנוצרי באמנות״,  ״מיתולוגיה עכשיו״, 

״גיבורי המיתולוגיה היוונית״.
דוד איבגי, אוצר ומרצה לאמנות.

נושאי ההרצאות:
ג'וטו די בונדונה: ״קפלה סקרובני״ בפאדובה

מרצה: דוד איבגי.
דונטלו: אמן הפיסול המתעורר

מרצה: דוד איבגי.
בוטיצ'לי: המדונות ו״לידת ונוס״

מרצה: ד״ר אפי זיו.
רפאל: ציורי הקיר המפתיעים

מרצה: ד״ר אפי זיו.
מיכלאנג'לו: התקרה של הקפלה הסיסטינית

מרצה: ד״ר אפי זיו.

סדרה חדשה ומרתקת שתחשוף בפנינו את
חייהם ויצירתם של חמישה אמנים, מהידועים

והמפורסמים ביותר בפירנצה, בתקופת הרנסנס. 
נשמע את סיפור חייהם, נכיר את היצירות
החשובות שלהם וננסה ללמוד על ייחודם

ותרומתם להתפתחות האמנות - הציור והפיסול. 
כל הרצאה תוקדש לאמן אחר. 

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
14.8.22 ,31.7.22 ,24.7.22 ,10.7.22 ,26.6.22

)מספר קורס: 96701(

פרדריק שופן )1849 - 1810( הוא אחד המלחינים 
האהובים והמוערכים של התקופה הרומנטית. 

הוא היה פסנתרן וירטואוז, וזכה לתהילת עולם 
בזכות יצירות יפהפיות לפסנתר. נכיר 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 כולל חמישה מפגשים בימי שלישי 
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
2.8.22 ,26.7.22 ,12.7.22 ,28.6.22 ,21.6.22

)מספר קורס: 96702(

מועדון טרום בכורה בקולנוע
גם בסינמה סיטי בראשון לציון

פרטים בעמוד 6 בחוברת זו.



זמן אשכול ראשון לציון

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:

החברה החרדית מקיאה נערות בסיכון
תיעוד אינטימי של המאבק לשיקום וחזרה לחיים 
יציבים של נערות דתיות/חרדיות בסיכון, שנפלטו 

ממסגרות חייהן ומצאו את עצמן ברחוב. אור חדש על 
 התופעה הגדלה והולכת של נוער בסיכון. 

הקרנת הסרט ״גינת עדן״ ומפגש עם הבמאית 
יהודית כהנא.

תופעת המתנדבים בקיבוצים  
סיפורה של ההתנדבות בקיבוצים מראשית שנות השישים 

ועד היום. מלחמת ששת הימים הביאה לשיטפון של 
מתנדבים מאירופה ואמריקה, בני דור אידיאליסטי 

שהתאהב ברעיון הסוציאליסטי כפי שהתממש בקיבוץ 
הישראלי. סיפור אהבה אידיאולוגי ואישי שהסתיים 

בגירושין.
הקרנת הסרט ״תוצרת חוץ״ ומפגש עם הבמאי

יואב בריל.

 לאן נעלמו ילדי עולים בשנות ה-50 
דחף בלתי מוסבר, גורם לרחל בן שימול, בת לניצולי 

שואה, לחפש את מקום קבורתו של אחיה. בעודה 
מחפשת את מקום קבורתו, היא מקבלת במפתיע 

מסמך ממשרד הפנים המציין כי אחיה היגר מהארץ. 
מסע מורכב אל חקר האמת שחבויה מאחורי קירותיו 

המבוצרים של הממסד. האם יתכן שתינוק אשכנזי קשור 
גם הוא לפרשת חטיפתם של ילדי תימן?

הקרנת הסרט ״חדל להיות תושב״ ומפגש עם הבמאית 
עידית בן שימול. 

דור ה-Y ודור ה-Z בחברה הערבית משתנה                                                                       
מבט מבפנים על חייהם של צעירים ערבים שמתלבטים 

איפה לגור. דרכם נחשפים אתגרים ייחודיים לחברה 
הערבית כאן: התמודדות עם גזענות ואפליה בתכנון 

ובבניה, שינוי במעמדן של נשים והרצון לשבור מוסכמות 
חברתיות ולדהור קדימה תוך שהם נושאים איתם את 

מטען המסורות והמנהגים מבית ההורים.                                                                                                                
הקרנת הסרט ״קרוב רחוק״ ומפגש עם הבמאית 

איילת בכר. 

הצצה אל המחסומים הנפיצים בעוטף ירושלים
למעלה משני מיליון פלשתינים עוברים בשנה במחסומים 

קלדניה ומעבר רחל. מולם נמצאים נערים ונערות 
ישראלים שרק אתמול סיימו תיכון, והיום נדרשים 
להפעיל שיקול דעת בחיכוך ובעבודתם הסיזיפית. 

הקרנת הסרט ״מעברים״ ומפגש עם במאי 
איציק לרנר.   

מרכזת 
 הסדרה:

בלהה גזית
סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
3.8.22 ,27.7.22 ,20.7.22 ,6.7.22 ,22.6.22

)מספר קורס: 96703(

20 | קולנוע דוקומנטרי אמנות

חנייה בשפע
חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום

מועדון טרום בכורה בקולנוע
גם בסינמה סיטי בראשון לציון

פרטים בעמוד 6 בחוברת זו.



זמן אשכול ראשון לציון

21 | פסיכולוגיה

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

בסדרת מפגשים מרתקת נציג את הפסיכולוגיה הוותיקה לצד חדשות הפסיכולוגיה. הקורס יקנה 
כלים מעשיים להעמקת התבוננות פנימית וצמיחה במעגלי החיים השונים.

בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט באורך מלא הקשור לנושא ההרצאה.
נושאי ההרצאות:

חדשות הפסיכולוגיה
גילויים חדשים בעולם הפסיכולוגיה: טיפולים, תרופות, 

הצלחות ותובנות שמקלים על החיים, בשיטות טיפול 
חדשניות.

סרט לצפייה: ״היסטריה״

אושר אותנטי והצלחה
מרטין זליגמן, אבי הפסיכולוגיה החיובית, מונה בספרו 

״אושר אמיתי״ את שש התכונות ההופכות אדם 
למצליחן ואת חמשת המרכיבים שגורמים לאושר.

סרט לצפייה: ״סושי לטיני״

פצעי ילדות והתקשרות
בולבי, אבי תיאוריית ההתקשרות, הציג סגנונות של 
הורות המשפיעים על האדם בבגרותו, על יחסיו עם 

הזולת, כיצד הסביבה העוטפת אותנו מושפעת מאותו 
סגנון שרכשנו בילדותנו המוקדמת, ועד כמה קיומם של 

קשרים חברתיים חיוני לבריאותנו הנפשית. 
מפגש מרתק על חברות ומשמעותה בחיים.

סרט לצפייה: ״אמהות וילדים״

איך לקבל החלטה נכונה 
מדוע קשה לנו להחליט? העידן המודרני מעצים את 
הקושי בהצגת אפשרויות בלתי מוגבלות כמעט בכל 

תחום. מהו המודל המומלץ לקבלת החלטה וכיצד מבנה 
אישיותנו משפיע ומושפע בתהליך זה?

סרט לצפייה: ״בואו נגור יחד״

איך לשמור על מערכת יחסים מושלמת
על זוגיות ואהבה, על שיעורים שעברנו בחיים והלקחים 

שהפנמנו. מה הופך זוגיות לטובה ומה ניתן לעשות 
כדי לשפר מערכות יחסים, כשתוחלת החיים מתארכת 

והאתגר מתמשך?
סרט לצפייה:  ״אמא מתערבת״

סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
1.8.22 ,25.7.22 ,11.7.22 ,4.7.22 ,20.6.22

)מספר קורס: 96705(

חנייה בשפע
חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום

מדעי
החברה

 מרצה:
ענת זפרני

מועדון טרום בכורה בקולנוע
גם בסינמה סיטי בראשון לציון

פרטים בעמוד 6 בחוברת זו.
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מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

מסע קולנועי ותרבותי מרתק, מעשיר ומסקרן מסביב לגלובוס, בין יבשות ועמים ואל מדינות, 
חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מרתקות ברחבי העולם. מהתרבות היפנית אל מרחבי 

קולומביה, מהבירה הכלכלית של הודו אל הפסטורליה של סקוטלנד ואל מסורת ומודרניות 
בהונג קונג. אתם מוזמנים להצטרף למסע!

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

יפן: ״דרך החיים בארץ השמש העולה״
מסע מרתק בעקבות הסרט ״פרידות״, אל מסתורי 

החיים והמוות, החינוך והמסורת ובעיקר התרבות ביפן. 
ננסה להבין את אורחות החיים ביפן, בין מזרח ומערב 
ובין מסורת לקדמה, בין אסתטיקה לסמטאות אפלות 

ובין יצירתיות למשמעת.
מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״פרידות״

סקוטלנד: הרנסנאס הסקוטי גאלי
מסע היסטורי ותרבותי לסקוטלנד הפסטורלית והפראית. 

נחווה את קסמם של האיים ההברידיים ונצלול אל לב 
התרבות הסקוטית המהפנטת ולתחייתה של השפה 

הגאלית.
מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״החיוך האטרוסקי״

הודו: הטוב, הרע והמכוער
מומבאי, בירתה הכלכלית של הודו, היא בית לכ-20 

מיליון בני אדם. בהרצאה נכיר את הייחודיות של עיר 
חשובה זו, שפותחה על ידי הבריטים. נדבר על שכונות 

הסלאמס שלה, בהן מתגוררת כחצי מאוכלוסיית העיר. 
נעסוק בקונפליקט ההינדואי-מוסלמי, הבא לידי ביטוי 

בסרט, ונלמד על הקושי לצלם סרט מסוג זה.
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״נער החידות ממומביי״

קולומביה: גן עדן או ערש הקוקאין
קולומביה ידועה כמדינה עם האנשים הכי מסבירי פנים 

ומנומסים באמריקה הלטינית. אף על פי כן, פעם אחר 
פעם האלימות משתלטת ומפרה את השקט במרחב. 

נצא למסע שבמהלכו נכיר קצת את פני השטח המגוונים 
להפליא ואת האוכלוסייה המגוונת לא פחות. אוכלוסייה 

שהיא מעין תערובת אירופאית, ילידית ואפריקאית. 
נספר גם קצת מתולדותיה של המדינה, החל בעבר 
הפרה-קולומביאני, דרך הכיבוש הספרדי, מלחמת 

העצמאות, השתלטות קרטלי הסמים הידועים לשמצה 
)פבלו אסקובר( ועד ימינו אנו.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: ״סכנה ברורה ומיידית״

הונג קונג: זן בודהיזם והיסטוריה סינית
מסורת ומודרניות, סיניות ומערביות בהונג קונג. המושבה 

הבריטית שחזרה לרשותה של סין שומרת על ייחודה 
בתוך אימפריית הענק. על הזן בודהיזם שהתפתח בסין 

וכמעט נעלם ממנה, אך נשמר במדינות האזור. על פיתוח 
התודעה ועשייה מדיטטיבית כדרך אימון, על תיפוף 

כדרך חיים והגשמה עצמית.
מרצה: איילת אידלברג | סרט לצפייה: ״המתופף״

תרבויות עולם סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע

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

סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
9.8.22 ,2.8.22 ,19.7.22 ,12.7.22 ,28.6.22

)מספר קורס: 96706(

מועדון טרום בכורה בקולנוע
גם בסינמה סיטי בראשון לציון

פרטים בעמוד 6 בחוברת זו.



זמן אשכול ראשון לציון

23 | תרבויות עולם תרבות
מרצה: 

ד״ר אופיר 
יעקבסון

מסע מרתק לעומקה של דרום אמריקה. נתרשם מנופיה, נכיר את תולדות היבשת, החל בתרבויות 
הקדומות, דרך הכיבוש והקולוניאליזם שבא בעקבותיו, ועד הופעתן של המדינות העצמאיות. 

הכרת העבר תאפשר להבין ולהכיר גם את ההווה, שכן האוכלוסייה הלטינית הינה תוצר ישיר של 
ערבוביה אמריקאית, אירופאית ואפריקאית.

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

בוליביה: תרבויות עבר מופלאות ונופים עוצרי נשימה
בוליביה שוכנות במרומי רכס האנדים. ייחודה נובע 
מעוצמת הנופים והמרחבים הנשקפים מכל עבר וגם 

מאופייה של האוכלוסייה, שמשמרת סממנים רבים של 
אורח חיים עתיק, מהתקופה שקדמה לכיבוש. לאחר 

שנכיר קצת מהעושר הייחודי הזה, נצטרף ליוסי גינסברג 
למסע בלתי אפשרי בטואיצ׳י.

סרט לצפייה: ג׳ונגל״

צ׳ילה: מדינה בין קצוות מנוגדים
צ׳ילה היא מדינה צרה ומאורכת הממוקמת בדרום מערב 

היבשת. בשל העובדה שהיא ״כלואה״ בין רכס האנדים 
הכביר לבין האוקיינוס השקט, היא התפתחה בבידוד 

יחסי משאר חלקי היבשת, ולכן צמחו בה חברות נבדלות 
מאלו של שאר היבשת. נצא למסע בין נופיה המרהיבים 

של צ׳ילה ונסקור את תולדותיה, תוך התייחסות להפיכה 
ה ולתפקיד ששיחקה ארה״ב בדרמה  ינֹוֶשׁ הצבאית של פִּ

ההיסטורית.  
סרט לצפייה: ״נעדר״

ברזיל: ארץ הסמבה
ברזיל היא המדינה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית, 
אך שונה מכל שכנותיה. מדובר בשריד של האימפריה 

הפורטוגלית ולכן מדברים בה פורטוגלית, ולא ספרדית.
נכיר קצת מנופיה המגוונים, החל ביערות העד של האמזונס, 

דרך ערי ענק ושמורות טבע, וכלה בחופים אינסופיים. 
ברזיל היא מדינה תוססת מבחינת נופה האנושי, שהינו 

תערובת יוצאת דופן של אוכלוסייה ״אינדיאנית״, 
לבנה ואפריקאית. נכיר את האנשים, את ה״פבלות״, 

את הריקודים והכדורגל, וכמובן - את החגיגה הגדולה 
בעולם - הקרנבל.

סרט לצפייה: ״פלה״

ארגנטינה: המלחמה המלוכלכלת
נצא למסע במרחביה האינסופיים של ארגנטינה, בין 

חופי הים לבין פסגות נישאות, בין מדבריות לשדות קרח. 
נגיע גם לבירה הנוצצת - בואנוס איירס. במהלך המסע 
נכיר קצת מההיסטוריה והתרבות הארגנטינאית, ונדבר 
גם על התקופה האפלה בתולדותיה, המוכרת כתקופת 

ה״מלחמה המלוכלכת״,  בשל חטיפתם של אלפי אנשים 
ע״י השלטון הדיקטטורי. 
סרט לצפייה: קמצ׳טקה״

קולומביה: בין עדינות לאלימות
קולומביה ידועה כמדינה עם האנשים הכי מסבירי פנים 
ומנומסים באמריקה הלטינית. מצד שני, פעם אחר פעם 

האלימות מפרה את השקט. נכיר את פני השטח המגוונים 
להפליא ואת האוכלוסייה המגוונת לא פחות, שהיא מעין 
תערובת אירופאית, ילידית ואפריקאית. נספר מתולדותיה 
של המדינה, החל בעבר הפרה-קולומביאני, דרך הכיבוש 
הספרדי, מלחמת העצמאות, השתלטות קרטלי הסמים 

הידועים לשמצה ועד ימינו אלה.
סרט לצפייה: ״מריה הלבנה״

קוקטייל דרום אמריקאי - בראי הקולנוע
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון, חוקר תרבויות, דתות ומיתוסים קדומים.

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
3.8.22 ,20.7.22 ,13.7.22 ,6.7.22 ,22.6.22

)מספר קורס: 96707(

חנייה בשפע חינם!!!
זמן אשכול - מיקום מעולה. 

נגיש מכל מקום.
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היסטוריה24 | תנ״ך מדעי
הרוח

סיפורן של חמש מגילות
מרצה: יוסי נינוה, מרצה בכיר לתנ״ך. 

בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת״א

נושאי ההרצאות:
קוהלת: אכול ושתה כי מחר תזקין

ספר קוהלת שייך לספרות החוכמה. דרכו נלמד מהי 
ספרות החוכמה, ואת הבעייתיות שעוררה אצל חכמי 

בית שני עד כי כמעט נפסל מלהיכנס לתנ״ך.
איכה: ״נהפך לאבל מחולנו - נפלה עטרת ראשנו״

שירה המבטאת צער, אובדן ותהיות רבות וקשות אודות 
האמונה עקב החורבן. זו יצירה שירית מופלאה, הנותנת 

זווית נוספת על ימי החורבן.
רות: סיפור נפלא על אנשים טובים

רות המקריבה עצמה למען חותנתה, בועז, שאינו מנצל 
את מעמדו, נעמי החותנת הדואגת לכלתה הנוכריה. 

והשכר: מהם יצא בית דוד. 
אסתר: סיפורה של יהדות מתבוללת

סיפור מגילת אסתר הוא סיפורה של ההיסטוריה היהודית 
בגולה. מבט אחר על גיבורי המגילה האשמים בגזרות המן. 
שיר השירים: ״מה יפית ומה נעמת, אהבה בתענוגים״

המופלא והנהדר שבספרי התנ״ך. מי כתב את השירים 
הנפלאים הללו? ומדוע נזקקו חז״ל להמשיל אהבה 

חושנית של נער ונערה לאהבת ישראל ואלוהיו?
הקורס כולל חמישה מפגשים בימי שני 

בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
25.7.22 ,18.7.22 ,11.7.22 ,4.7.22 ,27.6.22

)מספר קורס: 96708(

״חמש  מגילות״ הוא קובץ ספרים הנמצא 
בחלקו השלישי של התנ״ך - ״כתובים״. 

חז״ל קבצו אותם ליחידה אחת, והם נקראים
בבתי הכנסת במועדי ישראל: ״קוהלת״ בסוכות, 

״איכה״ בט׳ באב, ״רות״ בשבועות״, ״אסתר״ 
בפורים ו״שיר השירים״ בפסח. חמש יצירות 
ספרותיות נפלאות, שכל אחת מייצגת סוגה 

ספרותית אחרת: פילוסופיה, שירי קינה, 
שירי אהבה, וסיפורת.

מדעי
הרוח

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
10.8.22 ,27.7.22 ,20.7.22 ,6.7.22 ,29.6.22

)מספר קורס: 96709(

האירועים שעיצבו 
את המאה ה-20

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.

נושאי ההרצאות:
 גרמניה: המעצמה שמאחורי מלחמות העולם במאה ה-20

הימים השאננים שלפני מלחמות העולם, נעלמו בשדות
הקרב הרצחניים ובאידיאולוגיות המהפכניות, שאפיינו 
את המאה ה-20 וטלטלו את אירופה ואת העולם כולו. 

מה התרחש באומה שחוללה את האירועים הללו? 
מאז ועד היום.

הכישלונות הגדולים של המימשל האמריקני   
ההתערבות האמריקנית במלחמת וייטנאם נחשבת 

לחוליה בולטת ב״מלחמה הקרה״ בין הגוש המערבי-
קפיטליסטי לגוש המזרחי-קומוניסטי ומהווה ציון דרך 

בשרשרת של הכישלונות האמריקנים הנמשכים עד היום.
המהפכה שהעירה את הענק הסיני

מה היו מטרות מהפכת התרבות בסין )מאי 1966(, 
למה היא גרמה בהיבטים פוליטיים, כלכליים וחברתיים 

ומה גרם להתעוררותה בעוצמה בשנות ה-90׳.
המעצמה שחזרה אל האסלאם החשוך

המהפכה האיראנית )פברואר 1979( החזירה מדינה
שהייתה בדרך למודרניזציה, בחזרה אל מדינה תיאוקרטית 

חשוכה, שמסמלת את ראשית הפיכתו של האסלאם
הרדיקאלי לגורם המעסיק ביותר את העולם מאז ועד היום.

הטלת פצצות האטום על הירושימה ועל נגסאקי 
פותחת את עידן המלחמה הקרה

פצצות האטום על הירושימה ועל נגסאקי - השימוש
המבצעי הראשון - והיחיד - שנעשה בנשק גרעיני עד היום.

קורס מרתק שיעסוק באירועים והתרחשויות 
שהכתיבו את המהלכים ההיסטוריים, 

הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים של המאה 
ה-20, שעדיין משפיעים בשלהי המאה ה-21. 
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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:
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.

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.

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. 

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.

 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.

 מרצה:25 | תרבות ישראלית
אלון גור 

אריה
סדרה חדשה! מדינה

וחברה

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

בסינמה סיטי באשדוד.

מועדי המפגשים:
2.8.22 ,26.7.22 ,19.7.22 ,12.7.22 ,5.7.22

)מספר קורס: 96201(

חנייה בשפע
חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום

מועדון טרום בכורה בקולנוע
בסמסטר הקיץ יתקיים

בסינמה סיטי בראשון לציון
פרטים בעמוד 6 בחוברת זו.



זמן אשכול אשדוד

26 | תרבויות עולם תרבות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

מסע קולנועי ותרבותי מרתק, מעשיר ומסקרן מסביב לגלובוס, בין יבשות ועמים ואל מדינות, 
חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מרתקות ברחבי העולם. מהתרבות היפנית אל מרחבי 

קולומביה, מהבירה הכלכלית של הודו אל הפסטורליה של סקוטלנד ואל מסורת ומודרניות 
בהונג קונג. אתם מוזמנים להצטרף למסע!

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

יפן: ״דרך החיים בארץ השמש העולה״
מסע מרתק בעקבות הסרט ״פרידות״, אל מסתורי 

החיים והמוות, החינוך והמסורת ובעיקר התרבות ביפן. 
ננסה להבין את אורחות החיים ביפן, בין מזרח ומערב 
ובין מסורת לקדמה, בין אסתטיקה לסמטאות אפלות 

ובין יצירתיות למשמעת.
מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״פרידות״

סקוטלנד: הרנסנאס הסקוטי גאלי
מסע היסטורי ותרבותי לסקוטלנד הפסטורלית והפראית. 

נחווה את קסמם של האיים ההברידיים ונצלול אל לב 
התרבות הסקוטית המהפנטת ולתחייתה של השפה 

הגאלית.
מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״החיוך האטרוסקי״

הודו: הטוב, הרע והמכוער
מומבאי, בירתה הכלכלית של הודו, היא בית לכ-20 

מיליון בני אדם. בהרצאה נכיר את הייחודיות של עיר 
חשובה זו, שפותחה על ידי הבריטים. נדבר על שכונות 

הסלאמס שלה, בהן מתגוררת כחצי מאוכלוסיית העיר. 
נעסוק בקונפליקט ההינדואי-מוסלמי, הבא לידי ביטוי 

בסרט, ונלמד על הקושי לצלם סרט מסוג זה.
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״נער החידות ממומביי״

קולומביה: גן עדן או ערש הקוקאין
קולומביה ידועה כמדינה עם האנשים הכי מסבירי פנים 

ומנומסים באמריקה הלטינית. אף על פי כן, פעם אחר 
פעם האלימות משתלטת ומפרה את השקט במרחב. 
נצא למסע שבמהלכו נכיר את פני השטח המגוונים 

להפליא ואת האוכלוסייה המגוונת לא פחות. אוכלוסייה 
שהיא מעין תערובת אירופאית, ילידית ואפריקאית. 

נספר גם קצת מתולדותיה של המדינה, החל בעבר 
הפרה-קולומביאני, דרך הכיבוש הספרדי, מלחמת 

העצמאות, השתלטות קרטלי הסמים הידועים לשמצה 
)פבלו אסקובר( ועד ימינו אנו.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: ״סכנה ברורה ומיידית״

הונג קונג: זן בודהיזם והיסטוריה סינית
מסורת ומודרניות, סיניות ומערביות בהונג קונג. המושבה 

הבריטית שחזרה לרשותה של סין שומרת על ייחודה 
בתוך אימפריית הענק. על הזן בודהיזם שהתפתח בסין 

וכמעט נעלם ממנה, אך נשמר במדינות האזור. על פיתוח 
התודעה ועשייה מדיטטיבית כדרך אימון, על תיפוף 

כדרך חיים והגשמה עצמית.
מרצה: איילת אידלברג | סרט לצפייה: ״המתופף״

תרבויות עולם סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע

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

סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי באשדוד.

מועדי המפגשים:
8.8.22 ,1.8.22 ,18.7.22 ,11.7.22 ,27.6.22

)מספר קורס: 96202(

חנייה בשפע חינם!!!
זמן אשכול - מיקום מעולה. 

נגיש מכל מקום.



זמן אשכול באר שבע

27 | תרבויות עולם תרבות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

מסע קולנועי ותרבותי מרתק, מעשיר ומסקרן מסביב לגלובוס, בין יבשות ועמים ואל מדינות, 
חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מרתקות ברחבי העולם. מהתרבות היפנית אל מרחבי 

קולומביה, מהבירה הכלכלית של הודו אל הפסטורליה של סקוטלנד ואל מסורת ומודרניות 
בהונג קונג. אתם מוזמנים להצטרף למסע!

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

יפן: ״דרך החיים בארץ השמש העולה״
מסע מרתק בעקבות הסרט ״פרידות״, אל מסתורי 

החיים והמוות, החינוך והמסורת ובעיקר התרבות ביפן. 
ננסה להבין את אורחות החיים ביפן, בין מזרח ומערב 
ובין מסורת לקדמה, בין אסתטיקה לסמטאות אפלות 

ובין יצירתיות למשמעת.
מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״פרידות״

סקוטלנד: הרנסנאס הסקוטי גאלי
מסע היסטורי ותרבותי לסקוטלנד הפסטורלית והפראית. 

נחווה את קסמם של האיים ההברידיים ונצלול אל לב 
התרבות הסקוטית המהפנטת ולתחייתה של השפה 

הגאלית.
מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״החיוך האטרוסקי״

הודו: הטוב, הרע והמכוער
מומבאי, בירתה הכלכלית של הודו, היא בית לכ-20 

מיליון בני אדם. בהרצאה נכיר את הייחודיות של עיר 
חשובה זו, שפותחה על ידי הבריטים. נדבר על שכונות 

הסלאמס שלה, בהן מתגוררת כחצי מאוכלוסיית העיר. 
נעסוק בקונפליקט ההינדואי-מוסלמי, הבא לידי ביטוי 

בסרט, ונלמד על הקושי לצלם סרט מסוג זה.
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״נער החידות ממומביי״

הונג קונג וטאיוון: זן בודהיזם והיסטוריה סינית
מסורת ומודרניות בפזורה הסינית. המושבה הבריטית 

שחזרה לרשותה של סין והמחוז הסורר, שומרת על 
ייחודה בתוך אימפריית הענק. על הזן בודהיזם שהתפתח 

בסין וכמעט נעלם ממנה, אך נשמר במדינות האזור. 
על פיתוח התודעה ועשייה מדיטטיבית כדרך אימון, 

על תיפוף כדרך חיים והגשמה עצמית.
מרצה: זאב רילסקי | סרט לצפייה: ״המתופף״

קולומביה: גן עדן או ערש הקוקאין
קולומביה ידועה כמדינה עם האנשים הכי מסבירי פנים 

ומנומסים באמריקה הלטינית. אף על פי כן, פעם אחר 
פעם האלימות משתלטת ומפרה את השקט במרחב. 
נצא למסע שבמהלכו נכיר את פני השטח המגוונים 

להפליא ואת האוכלוסייה המגוונת לא פחות. אוכלוסייה 
שהיא מעין תערובת אירופאית, ילידית ואפריקאית. 
נספר גם קצת מתולדותיה של המדינה, החל בעבר 
הפרה-קולומביאני, דרך הכיבוש הספרדי, מלחמת 

העצמאות, השתלטות קרטלי הסמים הידועים לשמצה 
)פבלו אסקובר( ועד ימינו אנו.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: ״סכנה ברורה ומיידית״

תרבויות עולם סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע

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

סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי בבאר שבע.

מועדי המפגשים:
4.8.22 ,28.7.22 ,21.7.22 ,7.7.22 ,23.6.22

)מספר קורס: 96801(

חנייה בשפע
חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום



זמן אשכול ירושלים

האמנות הישראלית: 
תבנית נוף מולדתנו
מרצה: דוד איבגי, אוצר ומרצה לאמנות
האמנות הישראלית מתחילתה, עם ייסוד בצלאל 

ב-1906 ועד ימינו אלה, מהווה מסמך תרבותי מרתק. 
בחינת הסוגיות בהן היא מתחבטת תוך כדי התהוות 
וניסיונות הגדרה, מגלה את ייחודה ואת ריבוי פניה. 

נעמוד על ההיבטים השונים בהן היא עוסקת. סיכומם 
יציג בפנינו דיוקן מורחב שלנו ושל תרבותנו כישראלים.  

סדרת מפגשי קולנוע מרתקים, שבמרכזם סרט נפלא עם 
סיפור חברתי ואומנותי ייחודי. כול אחד מהסרטים לוקח 

אותנו לתרבות אחרת )צרפת, דרום קוריאה, ישראל, 
ארה"ב וסין(. בהרצאה המקדימה נכיר את הרקע של 

הסרט ובחלק השני נצפה בסרט באורך מלא. 

קולנוע28 | אמנות פלסטית

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
4.8.22 ,28.7.22 ,14.7.22 ,7.7.22 ,23.6.22

)מספר קורס: 96903(

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
25.7.22 ,18.7.22 ,11.7.22 ,4.7.22 ,27.6.22

)מספר קורס: 96902(

אמנות

נושאי ההרצאות:
לא מכאן, לא משם 

תחושת הנוודות מוטבעת עמוק בתוך ההוויה הקיומית 
היהודית. נתחקה אחר עקבותיה אצל  אמנים יהודים 

שפעלו בגולה ונבחן כיצד התמודדה האמנות הישראלית 
עם תחושה זו.

אנחנו על המפה
צורת דמותה של ארץ ישראל כמוטבעת במפה, הפכה לסמל 

ול"אובייקט" אמנותי. מפגש זה יבחן את דרכי הקריאה
הרבות של מפת המדינה והפרשנויות השונות שנקשרו אליה.

דם הכלנית
מבט חדש על עצים, פירות ופרחים ומשמעויותיהם 

באמנות הישראלית. אין דין ציורי פרחים ופירות באמנות 
הכללית, כדינם באמנות הישראלית. גם כאן טעון הנושא 

במשמעויות וברבדים המבטאים את יחסינו לארץ.  
מבט מן העבר

הארכיאולוגיה שימשה ומשמשת תפקיד חשוב ומרכזי 
בהבנת הזהות הלאומית. מפגש זה ידון ביחסה של 

האמנות הישראלית לעולם התנ"ך, לעבר הרחוק 
ולרלוונטיות שלהם להווה ולעתיד.

מיהו יהודי? 
מבט מקורי על יחסה המורכב ורב הפנים של האמנות 

הישראלית ליהדות. על גבולות הקדושה ומקומה באמנות 
המודרנית, ועל כוחם של האות, המילה והכתב ביצירת 

קשר ישיר לתרבות היהודית.

נושאי ההרצאות:
מארי קסטי מנסיון-שאר: “סיפור מהחיים" 

סיפור אמיתי ומרגש עד דמעות על מורה להיסטוריה באחד
מבתי הספר בצרפת, שמנסה להראות לתלמידים כיצד

מרגיש האחר באמצעות חקירת ההיסטוריה של היהודים.
ההרצאה: חינוך צרפתי - דמותו של המורה הגואל 

בקולנוע הצרפתי 
בני תורתי: “בלדה לאביב הבוכה" 

המערבון המוזיקאלי הנפלא של בני תורתי משלב עיסוק 
מופתי במוזיקה ובפריפריה, שכולו אהבה גדולה למוזיקה 

שבאה מהשוליים והפכה למרכז.
ההרצאה: פריפריה ומרכז בקולנוע הישראלי

קים קיי דוק: “להרגיש בבית" 
יצירת המופת של הבמאי הגאון קים קיי דוק. 

דרום קוריאה כמו שלא ראיתם מעולם.
ההרצאה: דרום קוריאה בסרטיו המופלאים של קים 

קיי דוק 
ווס אנדרסון: “ממלכת אור הירח" 

סיפור אהבה בין שני ילדים מוזרים על רקע מחנה צופים 
באי בודד. סרט שהקסם שלו פשוט בלתי נגמר. 

ההרצאה: ויזואלי זה כול הסיפור, עולם המראות 
המקסים ויוצא הדופן של ווס אנדרסון

ז׳אנג יימו: “כשתקראי בשמך" 
מבט לירי מקסים ומפוקח על “מהפכת התרבות" כמו 

שרק ז׳אנג יימו, גדול במאי סין, יודע להראות.
ההרצאה: ההיסטוריה הסינית ע"פ ז׳אנג יימו

אמנות

פניני קולנוע 
מסביב לעולם

מרצה: זיו אלכסנדרוני, מרצה לקולנוע 
ובמאי סרטים.
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פסיכולוגיה יישומית - בראי הקולנוע
מרצה: ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, בעלת M.A. בחינוך.

בסדרת מפגשים מרתקת נציג את הפסיכולוגיה הוותיקה לצד חדשות הפסיכולוגיה. הקורס יקנה 
כלים מעשיים להעמקת התבוננות פנימית וצמיחה במעגלי החיים השונים.

בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט באורך מלא הקשור לנושא ההרצאה.
נושאי ההרצאות:

חדשות הפסיכולוגיה
גילויים חדשים בעולם הפסיכולוגיה: טיפולים, תרופות, 

הצלחות ותובנות שמקלים על החיים, בשיטות טיפול 
חדשניות.

סרט לצפייה: ״היסטריה״

אושר אותנטי והצלחה
מרטין זליגמן, אבי הפסיכולוגיה החיובית, מונה בספרו 

״אושר אמיתי״ את שש התכונות ההופכות אדם 
למצליחן ואת חמשת המרכיבים שגורמים לאושר.

סרט לצפייה: ״סושי לטיני״

פצעי ילדות והתקשרות
בולבי, אבי תיאוריית ההתקשרות, הציג סגנונות של 
הורות המשפיעים על האדם בבגרותו, על יחסיו עם 

הזולת, כיצד הסביבה העוטפת אותנו מושפעת מאותו 
סגנון שרכשנו בילדותנו המוקדמת, ועד כמה קיומם של 

קשרים חברתיים חיוני לבריאותנו הנפשית. מפגש מרתק 
על חברות ומשמעותה בחיים.

סרט לצפייה: ״אמהות וילדים״

איך לקבל החלטה נכונה 
מדוע קשה לנו להחליט? העידן המודרני מעצים את 
הקושי בהצגת אפשרויות בלתי מוגבלות כמעט בכל 

תחום. מהו המודל המומלץ לקבלת החלטה וכיצד מבנה 
אישיותנו משפיע ומושפע בתהליך זה?

סרט לצפייה: ״בואו נגור יחד״

איך לשמור על מערכת יחסים מושלמת
על זוגיות ואהבה, על שיעורים שעברנו בחיים והלקחים 

שהפנמנו. מה הופך זוגיות לטובה ומה ניתן לעשות 
כדי לשפר מערכות יחסים, כשתוחלת החיים מתארכת 

והאתגר מתמשך?
סרט לצפייה:  ״אמא מתערבת״

סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
9.8.22 ,2.8.22 ,19.7.22 ,12.7.22 ,5.7.22

)מספר קורס: 96904(

חנייה בשפע
חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום

מדעי
החברה

 מרצה:
ענת זפרני

מועדון טרום בכורה בקולנוע
גם בסינמה סיטי בירושלים

פרטים בעמוד 6 בחוברת זו.
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מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

מסע קולנועי ותרבותי מרתק, מעשיר ומסקרן מסביב לגלובוס, בין יבשות ועמים ואל מדינות, 
חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מרתקות ברחבי העולם. מהתרבות היפנית אל מרחבי 

קולומביה, מהבירה הכלכלית של הודו אל הפסטורליה של סקוטלנד ואל מסורת ומודרניות 
בהונג קונג. אתם מוזמנים להצטרף למסע!

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

יפן: ״דרך החיים בארץ השמש העולה״
מסע מרתק בעקבות הסרט ״פרידות״, אל מסתורי 

החיים והמוות, החינוך והמסורת ובעיקר התרבות ביפן. 
ננסה להבין את אורחות החיים ביפן, בין מזרח ומערב 
ובין מסורת לקדמה, בין אסתטיקה לסמטאות אפלות 

ובין יצירתיות למשמעת.
מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״פרידות״

סקוטלנד: הרנסנאס הסקוטי גאלי
מסע היסטורי ותרבותי לסקוטלנד הפסטורלית והפראית. 

נחווה את קסמם של האיים ההברידיים ונצלול אל 
לב התרבות הסקוטית המהפנטת ולתחייתה של השפה 

הגאלית.
מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״החיוך האטרוסקי״

קולומביה: גן עדן או ערש הקוקאין
קולומביה ידועה כמדינה עם האנשים הכי מסבירי פנים 

ומנומסים באמריקה הלטינית. אף על פי כן, פעם אחר 
פעם האלימות משתלטת ומפרה את השקט במרחב. 
נצא למסע שבמהלכו נכיר את פני השטח המגוונים 

להפליא ואת האוכלוסייה המגוונת לא פחות. אוכלוסייה 
שהיא מעין תערובת אירופאית, ילידית ואפריקאית. 
נספר גם קצת מתולדותיה של המדינה, החל בעבר 
הפרה-קולומביאני, דרך הכיבוש הספרדי, מלחמת 

העצמאות, השתלטות קרטלי הסמים הידועים לשמצה 
)פבלו אסקובר( ועד ימינו אנו.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: ״סכנה ברורה ומיידית״

הודו: הטוב, הרע והמכוער
מומבאי, בירתה הכלכלית של הודו, היא בית לכ-20 

מיליון בני אדם. בהרצאה נכיר את הייחודיות של עיר 
חשובה זו, שפותחה על ידי הבריטים. נדבר על שכונות 

הסלאמס שלה, בהן מתגוררת כחצי מאוכלוסיית העיר. 
נעסוק בקונפליקט ההינדואי-מוסלמי, הבא לידי ביטוי 

בסרט, ונלמד על הקושי לצלם סרט מסוג זה.
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״נער החידות ממומביי״

הונג קונג: זן בודהיזם והיסטוריה סינית
מסורת ומודרניות, סיניות ומערביות בהונג קונג. המושבה 

הבריטית שחזרה לרשותה של סין שומרת על ייחודה 
בתוך אימפריית הענק. על הזן בודהיזם שהתפתח בסין 

וכמעט נעלם ממנה, אך נשמר במדינות האזור. על פיתוח 
התודעה ועשייה מדיטטיבית כדרך אימון, על תיפוף 

כדרך חיים והגשמה עצמית.
מרצה: איילת אידלברג | סרט לצפייה: ״המתופף״

תרבויות עולם סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע

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

סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
3.8.22 ,27.7.22 ,13.7.22 ,6.7.22 ,22.6.22

)מספר קורס: 96905(

מועדון טרום בכורה בקולנוע
גם בסינמה סיטי בירושלים

פרטים בעמוד 6 בחוברת זו.



פרטים נוספים הכוללים את מסלולי זמן אשכול
הסיורים המפורטים בסדרות אלו, 

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

או לקבל בטל: 1-700-50-41-41  27 | מטיילים עם זמן אשכול
סיורי ערב קסומים 

אל סודותיה של 
תל-אביב הלבנה

מדריך: אור ריין, מורה דרך המתמחה בתל אביב.

ירושלים של שקיעות 
ואור כוכבים

מדריכה: אסתר סעד, מורת דרך ירושלמית.

תל אביב היא עיר של קיץ, וערבי הקיץ הנעימים 
הם הזמן הטוב ביותר לשוטט ברחובותיה 

ולפתוח צוהר אל פניה של העיר דרך המקומות
המוכרים יותר והידועים פחות. נגלה את פינות
החמד, יחד עם הקשיים והעושר הרב-גוני של

חצרותיה האחוריות. יחד ננסה להרכיב פסיפס של
העיר החשובה בארץ, המכילה בתוכה עולם ומלואו.

סיורים מרתקים ומיוחדים במינם בירושלים 
לעת ערב. בקרני השמש השוקעת נחשפים 
אתרים נדירים ונופים קסומים באור אחר. 
נבקר בפינות היפות ביותר בעיר, כשהערב 

היורד והתאורה הצבעונית משווים להן אופי 
וקסם שלא מן העולם הזה.

פירוט הסיורים:
פינות החמד האמיתיות של תל אביב 

סיורנו יתחיל ברח' נחלת בנימין, שמשנה בימים אלה 
את פניו מרחוב מסחר הבדים לאחד הרחובות השוקקים 

במסעדות, ברים, מלונות בוטיק וחיי לילה. נתוודע 
לסיפורים שהיו ועדיין חלק ממנו וגם לסיפורי המחתרות 

השונים. נמשיך לרחוב ביאליק המציג את שלל סגנונות 
הבנייה המיוחדים של העיר. לסיום נבקר במה שנשאר 

משוק הפלאפלים - שוק בצלאל המפורסם.
נקודת מפגש: שדרות רוטשילד פינת נחלת בנימין.

האתרים המוסיקליים של יפו 
סיור היסטורי-מוסיקאלי ברחובותיה וסמטאותיה של 
יפו לעת שקיעה, בעקבות השירים שמהווים חלק בלתי 

נפרד מההווי של העיר העתיקה. מאום כולתום, לסיפורו 
של אריס סאן ועד מחזות הזמר המפוארים של גיורא 
גודיק, החמאם והפלמ"ח של חיים חפר ודן בן אמוץ. 

נקודת מפגש: שדרות ירושלים 31.
מפגש מרתק עם "הפיל הלבן"                                                                                        

אחת מתחנות האוטובוסים הגדולות בעולם. נבקר 
בחלליה ונגלה את סודותיה- קומת הגרפיטי, התיאטרון, 

ספריית האידיש, אולמות הקולנוע הנטושים וקהילות 
הזרים המשגשגות במקום. אחד המקומות הכי מיוחדים, 

לטוב ולרע, בישראל.
נקודת מפגש: רחוב לוינסקי 108. 

פירוט הסיורים:
חדש מול ישן בירושלים 

סיור מרתק באתרים הייחודיים של ירושלים. נבקר 
בסדנאות האומנים על צלע גיא בן הינום, נציץ לכנסיה 

הסקוטית נשתעשע במזרקת האריות, נתרגש בגן 
החתנים והכלות ונשיר עם יהורם גאון ליד הכרכרה של 

מונטיפיורי. נהלך בסמטאות הציוריות של ימין משה 
ונסיים בחוצות היוצר ובמופע של מים, אורות ומוזיקה. 

נקודת מפגש: תחנת הדלק פז במורד גן הפעמון.
לעלות לירושלים ו"לרדת העירה" 

נסייר במרכז ירושלים לעת ערב. בכיכר ציון נבחין בפסל 
הנמוך בבירה, ברחוב הרב קוק, ברח' אתיופיה והנביאים, 
על בתיהם המרשימים המוארים. נעבור בפתחא דכרתא 

ונשמע על המסורות הקבליות הקושרות למקום את בואו 
של משיח בן יוסף, ונקנח במאפיה הפתוחה כל הלילה 

לצורך אפיית חלות לשבת.
נקודת מפגש: כיכר ציון.

הקורס כולל שלושה סיורים בימי חמישי 
בין השעות 18:30-21:00.

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

מועדי המפגשים:
4.8.22 ,14.7.22 ,23.6.22

)מספר קורס: 96551(

הקורס כולל שני סיורים בימי חמישי 
בין השעות 18:30-21:30.

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

מועדי המפגשים: 
28.7.22 ,30.6.22

)מספר קורס: 96552(



סמסטר קיץ
 יוני- אוגוסט 2022

להרשמה ולפרטים נוספים:
1-700-50-41-41
www.zmaneshkol.co.il

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

חדש!
מועדון טרום בכורה בקולנוע - גם בסמסטר הקיץ

בגלילות, בראשל״צ, בכפר-סבא, בנתניה ובירושלים
פרטים בעמוד 6 בחוברת זו.


