
בסינמה סיטי גלילות | בסינמה סיטי ראשון לציון 
בסינמה סיטי כפר סבא | בסינמה סיטי נתניה
בסינמה סיטי חדרה | בסינמה סיטי אשדוד

20
23

ר 
וא

בר
 פ

- 
20

22
ר 

מב
וב

| נ
יו 

סת
ר 

סט
סמ

 זמן אשכול
 בסינמה סיטי

נתניה
עמודים 55-66

1-700-50-41-41

מטיילים עם 
זמן אשכול

עמודים 110-121

זמן אשכול
בסינמה סיטי

גלילות
עמודים 10-39

זמן אשכול
בסינמה סיטי

כפר סבא
עמודים 40-54

 זמן אשכול
 בסינמה סיטי

חדרה
עמודים 67-74

זמן אשכול
בסינמה סיטי

אשדוד
עמודים 101-109

זמן אשכול
בסינמה סיטי
ראשון לציון
עמודים 75-100



כל הנושאים שמעניינים אותך
תוכן העניינים:

קורסים בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון

זמן אשכול גלילות

תוכן
עניינים

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

״לטעום מכל הטוב שבעולם״- מופעים ב״זמן אשכול״
35 ❏ יוון - סיפור אהבה 
35 ❏ אוצרותיה של ברזיל 

שישי עולמי
❏ מסע ל-4 קצוות תבל עם רועי גליץ, מהצלמים המובילים 

36     בארץ ובעולם 

שישי ישראלי
37 ❏ חיים טופול - ״לו הייתי רוטשילד״ 

 
שישי בכיף

38 ❏ ״גבר ואישה זה לא אותו דבר...״ 

שישי נשי
39 ❏ ליהיא לפיד: ״מותר לך!״ 

מטיילים עם ״זמן אשכול״
110 תל אביב-יפו מזווית שלא הכרתם 
111 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 
                       112 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 
113 מגלים את אמנות הרחוב 
114 בעקבות משוררים ברחובות תל-אביב 
115 כל קסמי ירושלים 
116 כל טעמי ומטעמי ירושלים 
117 חגיגות, הילולות וטקסים בישראל  )סדרה חדשה( 
                                                                                118 מסע בין קהילות בישראל  )סדרה חדשה( 
119 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 
120 סיורים באזורי עימות 
121 טעימות מ״שביל ישראל״ ושבילים נוספים  )סדרה חדשה( 

                                                    
                                                                                                 122-123 שכר הלימוד 
                                                                                                                                          127 נהלי הרשמה 
                                                     3 פעילות זמן אשכול בחלוקה לימים 

אמנות
אמנות פלסטית/מוסיקה/קולנוע/תיאטרון

10 ״הגאון והשיגעון״: אמנים ״משוגעים״ ששינו את עולם האמנות 
11 על צלילים ואנשים  )סדרה חדשה( 
12 הוירטואוזים הגדולים של המוזיקה הקלאסית  )סדרה חדשה( 

               13 ״מבוסס על מקרה אמיתי״: בין קולנוע למציאות  )סדרה חדשה( 
                                                  14 מסע קולנועי אל ישראל האחרת  )סדרה חדשה( 
15 מועדון טרום בכורה בקולנוע 

                         16  הצגות מופת בתיאטרון הישראלי - על מסך הקולנוע  )סדרה חדשה( 

מדינה וחברה
אקטואליה/פסיכולוגיה/פילוסופיה/סיפורים אישיים/עתידנות

״התפתחויות עולמיות״: 
17 העשור השלישי של המאה ה-21  )סדרה חדשה(  
18 צופן העתיד: להביט אל המחר 
19 עולם המודיעין והריגול - בראי הקולנוע 

אקטואליה משפטית: מאחורי הקלעים 
20 של המשפט הישראלי  )סדרה חדשה( 
21 מסע אל חידות החיים החשובות באמת )סדרה חדשה( 

                                                         22 שיחות על אמנות החיים  )סדרה חדשה( 
23 ״גדולות מהחיים״ 
24 זיכרון בלתי נשכח 

 25 הכול נשאר במשפחה - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
26 מה שפת הגוף אומרת לנו? 

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

מדעי הרוח
היסטוריה/תנ״ך

30 ממלכת ישראל: עוצמה ושפיכות דמים  )סדרה חדשה( 
31 ״רגעים היסטוריים״: נקודות מפנה בהיסטוריה של העולם המודרני 

״משפינוזה עד ליבוביץ״: 
32 המהפכות הגדולות במחשבה היהודית המודרנית 

מדע
33 תגליות וחידושים בחקר המוח  )סדרה חדשה( 
34 נפלאות הצופן הגנטי  )סדרה חדשה( 



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

זמן אשכול גלילות

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

ב
ו
ק
ר

״משפינוזה
ועד לייבוביץ״:
המהפכות 
הגדולות 
במחשבה 
היהודית
המודרנית
)עמוד 32(

תרבויות עולם
סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע 

קבוצה 1
)סדרה חדשה(

)עמוד 27(

על צלילים 
ואנשים

)סדרה חדשה(
)עמוד 11(

הכול נשאר 
במשפחה - 

בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 25(

תרבויות עולם
סביב הגלובוס -  
בראי הקולנוע 

קבוצה 2
)סדרה חדשה(

)עמוד 27(

מועדון טרום 
בכורה בקולנוע 

קבוצה 2 
)עמוד 15(

הצגות מופת 
בתיאטרון 
הישראלי - 

על מסך 
הקולנוע  

)סדרה חדשה( 
)עמוד 16( 

״רגעים 
היסטוריים״: 
נקודות מפנה 

בהיסטוריה של 
העולם המודרני

)עמוד 31(

״מבוסס על 
מקרה אמיתי״: 

בין קולנוע 
למציאות  

)סדרה חדשה(
 )עמוד 13(

קצה העולם 
)סדרה חדשה(  

)עמוד 28(
״הגאון 

והשיגעון״: 
אמנים 

״משוגעים״ 
ששינו את 

עולם האמנות
 )עמוד 10(

מסע עולמי
)עמוד 36(

שישי ישראלי
)עמוד 37(
 שישי בכיף
)עמוד 38(

מסע קולנועי 
אל ישראל 

האחרת
)סדרה חדשה(  

)עמוד 14(

אקטואליה
משפטית: 

מאחורי הקלעים
של המשפט
הישראלי

)סדרה חדשה(
 )עמוד 20(

ממלכת ישראל: 
עוצמה 

ושפיכות דמים  
 )סדרה חדשה(  

 )עמוד 30(

זיכרון 
בלתי נשכח   

)עמוד 24(                                                                                          
שישי נשי 
)עמוד 39(

הוירטואוזים 
הגדולים של 

המוזיקה 
הקלאסית  
)סדרה חדשה(

 )עמוד 12(

מסע אל 
חידות החיים 

החשובות 
באמת

)סדרה חדשה( 
)עמוד 21(

סדרת סיורים:
חגיגות, הילולות 

וטקסים 
בישראל 

)סדרה חדשה(        
)עמוד 117(

 תגליות 
וחידושים 

בחקר המוח  
)סדרה חדשה( 
)עמוד 33(   

״התפתחויות 
עולמיות״:

העשור השלישי 
של המאה ה-21 
)סדרה חדשה( 

)עמוד 17(

״גדולות 
מהחיים״
)עמוד 23(

סדרת סיורים:
מסע בין 
קהילות 
בישראל

)סדרה חדשה(      
)עמוד 118(

סדרת סיורים:
מפגשים עם 

נשים מעולמות 
אחרים 

)עמוד 119(     

ע
ר
ב

עולם המודיעין 
והריגול - 

בראי הקולנוע     
)עמוד 19(

מה שפת הגוף 
אומרת לנו?  

)עמוד 26(
שיחות על 

אמנות החיים  
)סדרה חדשה(

 )עמוד 22(

עולם קסום- 
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 29(
מועדון טרום 

בכורה בקולנוע 
קבוצה 1 
)עמוד 15(

נפלאות 
הצופן הגנטי

)סדרה חדשה(  
)עמוד 34(

צופן העתיד: 
להביט אל 

 המחר                                         
 )עמוד 18(

לטעום מכל 
הטוב שבעולם

)עמוד 35(

סיורי שווקים: 
חוויה של כל 
החושים  
)עמוד 111(
סיורים 

מודרכים 
במוזיאונים 

וגלריות 
)סדרה חדשה( 

עמוד 112(
בעקבות 
משוררים 
ברחובות 
תל-אביב

)עמוד 114(
כל טעמי 
ומטעמי 

ירושלים   
)עמוד 116(
סיורים 

באזורי עימות
)עמוד 120(  

טעימות
מ״שביל ישראל״

ושבילים 
נוספים

)סדרה חדשה(  
 )עמוד 121( 

סדרות סיורים 

תל אביב-יפו 
מזווית שלא 

הכרתם
 )עמוד 110(
כל קסמי 
ירושלים  
 )עמוד 115(

מגלים 
את אמנות 
הרחוב  
)עמוד 113(

סדרות סיורים 



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

פסיכולוגיה חיובית - 
בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 47(

״מהקצה אל הקצה״
)סדרה חדשה(

)עמוד 46(

תרבויות עולם 
סביב הגלובוס -  

בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 49(

המיתוסים הגדולים 
באמנות המערב 

)סדרה חדשה(
 )עמוד 40(

לגלות את אמריקה 
בקולנוע

)עמוד 43(

איפה טעה קולומבוס? 
המסעות ששינו 
את פני העולם

)עמוד 53(

סודות ויסודות 
ספר הזוהר
)עמוד 52(

כשביטחון
ודמוקרטיה נפגשים

 )עמוד 45(

על צלילים ואנשים
)סדרה חדשה(

 )עמוד 42(

הגנומיקה בשירות 
הרפואה המודרנית 

)סדרה חדשה(      
)עמוד 54(

לשנות את החשיבה - 
לשנות את החיים

)עמוד 48(

האסלאם: מניין ולאן
)עמוד 51(

ע
ר
ב

עולם קסום - 
בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 50(

מהפכנים וסוללי דרך 
בתולדות האמנות 

)סדרה חדשה(
)עמוד 41(

מועדון טרום בכורה 
בקולנוע 
)עמוד 44(

40 המיתוסים הגדולים באמנות המערב  )סדרה חדשה( 
41 מהפכנים וסוללי דרך בתולדות האמנות 
42 על צלילים ואנשים  )סדרה חדשה( 
43 לגלות את אמריקה בקולנוע   
44 מועדון טרום בכורה בקולנוע 
45 כשביטחון ודמוקרטיה נפגשים 
46 ״מהקצה אל הקצה״  )סדרה חדשה( 
47 פסיכולוגיה חיובית - בראי הקולנוע )סדרה חדשה( 
48 לשנות את החשיבה - לשנות את החיים 

 49 תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
50 עולם קסום - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
51 האסלאם: מניין ולאן? 

             52 סודות ויסודות ספר הזוהר 
53 איפה טעה קולומבוס? המסעות ששינו את פני העולם 
54 הגנומיקה בשירות הרפואה המודרנית  )סדרה חדשה(      

מטיילים עם ״זמן אשכול״
110 תל אביב-יפו מזווית שלא הכרתם 
111 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 
                       112 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 
113 מגלים את אמנות הרחוב 
114 בעקבות משוררים ברחובות תל-אביב 
115 כל קסמי ירושלים 
116 כל טעמי ומטעמי ירושלים 
117 חגיגות, הילולות וטקסים בישראל  )סדרה חדשה( 
                                                                                118 מסע בין קהילות בישראל  )סדרה חדשה( 
119 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 
120 סיורים באזורי עימות 
121 טעימות מ״שביל ישראל״ ושבילים נוספים  )סדרה חדשה( 

                                                    
                                                                                                 123-124 שכר הלימוד 
                                                                                                                                          127 נהלי הרשמה 
                                                     4 פעילות זמן אשכול בחלוקה לימים 



תוכן
עניינים

זמן אשכול נתניה

כל הנושאים שמעניינים אותך
תוכן העניינים:

קורסים בסינמה סיטי בנתניה
55 מועדון טרום בכורה בקולנוע 
56 האנשים הרציניים שמאחורי הקומדיות המצחיקות - בראי הקולנוע 
57 סוגיות עולמיות  )סדרה חדשה( 
58 עתיד ועתידנות: להביט אל המחר 
59 ״לישון בשקט״ - כל מה שרציתם לדעת על שינה  
60 קבלת החלטות לחיים מאושרים - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
    61 תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
62 מסע אישי סובב עולם  )סדרה חדשה( 
                                              63 עולם קסום - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
64 עולם במלחמה - מלחמת העולם השנייה 
                                     65 גיבורי התנ״ך הגדולים  )סדרה חדשה( 
66 תגליות וחידושים בחקר המוח  )סדרה חדשה( 

פעילות ״זמן אשכול״ בסינמה סיטי בנתניה בחלוקה לימים

ב
ו
ק
ר

חמישירביעישלישישניראשון
מסע אישי 
סובב עולם

)סדרה חדשה(
)עמוד 62(                                                              

האנשים הרציניים 
שמאחורי הקומדיות 

המצחיקות - 
בראי הקולנוע

)עמוד 56(

סוגיות עולמיות  
)סדרה חדשה(

)עמוד 57(

תרבויות עולם 
סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 61(

עתיד ועתידנות: 
להביט אל המחר

)עמוד 58(

קבלת החלטות 
לחיים מאושרים - 
בראי הקולנוע  
 )סדרה חדשה(

)עמוד 60(

גיבורי התנ״ך 
הגדולים

)סדרה חדשה(
 )עמוד 65(

״לישון בשקט״
כל מה שרציתם 
לדעת על שינה

)עמוד 59(

עולם במלחמה: 
מלחמת העולם 

השנייה
)עמוד 64(

ע
ר
ב

עולם קסום - 
בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 63(

 תגליות וחידושים 
בחקר המוח

)סדרה חדשה(
)עמוד 66(

מועדון 
טרום בכורה 

בקולנוע
 )עמוד 55(

מטיילים עם ״זמן אשכול״
110 תל אביב-יפו מזווית שלא הכרתם 
111 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 
                       112 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 
113 מגלים את אמנות הרחוב 
114 בעקבות משוררים ברחובות תל-אביב 
115 כל קסמי ירושלים 
116 כל טעמי ומטעמי ירושלים 
117 חגיגות, הילולות וטקסים בישראל  )סדרה חדשה( 
                                                                                118 מסע בין קהילות בישראל  )סדרה חדשה( 
119 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 
120 סיורים באזורי עימות 
121 טעימות מ״שביל ישראל״ ושבילים נוספים  )סדרה חדשה( 
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תוכן
עניינים

זמן אשכול חדרה

כל הנושאים שמעניינים אותך
תוכן העניינים:

קורסים בסינמה סיטי חדרה
67 מועדון טרום בכורה בקולנוע 

                                                                  68 ״העולם מצחיק אז צוחקים״ - הומור בראי בקולנוע  )סדרה חדשה( 
69 מסע מרתק אל דת האסלאם 
                                             70 ״עברית בכיף״ - סיפורה יוצא הדופן של השפה העברית 
71 קבלת החלטות לחיים מאושרים - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
72 מודע, תת-מודע ומה שביניהם 
73 תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
74 עולם קסום - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 

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

שישיחמישירביעישלישישניראשון

תרבויות עולם 
סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע  

)סדרה חדשה(
)עמוד 73(

מסע מרתק אל 
דת האסלאם 

)עמוד 69(

קבלת החלטות 
לחיים מאושרים - 
בראי הקולנוע  

)סדרה חדשה(
)עמוד 71(

״עברית בכיף״ - 
סיפורה יוצא 

הדופן של 
השפה העברית

)עמוד 70(

״העולם מצחיק 
אז צוחקים״ - 

הומור 
בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

 )עמוד 68(

מועדון טרום 
בכורה בקולנוע 

)עמוד 67(

מודע, תת מודע 
ומה שביניהם

)עמוד 72(

ע
ר
ב

עולם קסום - 
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

 )עמוד 74(

מטיילים עם ״זמן אשכול״
110 תל אביב-יפו מזווית שלא הכרתם 
111 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 
                       112 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 
113 מגלים את אמנות הרחוב 
114 בעקבות משוררים ברחובות תל-אביב 
115 כל קסמי ירושלים 
116 כל טעמי ומטעמי ירושלים 
117 חגיגות, הילולות וטקסים בישראל  )סדרה חדשה( 
                                                                                118 מסע בין קהילות בישראל  )סדרה חדשה( 
119 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 
120 סיורים באזורי עימות 
121 טעימות מ״שביל ישראל״ ושבילים נוספים  )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״                          
96 ❏ פורטוגל: בין פאדו לים 
96 ❏ קובה: המקום בו הזמן עצר מלכת 

שישי ישראלי
97 ❏ חיים טופול - ״לו הייתי רוטשילד״ 

שישי עולמי
❏ מסע ל-4 קצוות תבל עם רועי גליץ, מהצלמים המובילים 

98     בארץ ובעולם 

שישי נשי
99 ❏ ליהיא לפיד: ״מותר לך!״ 

שישי בכיף
100 ❏ ״גבר ואישה זה לא אותו דבר...״ 

מטיילים עם ״זמן אשכול״
110 תל אביב-יפו מזווית שלא הכרתם 
111 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 
                       112 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 
113 מגלים את אמנות הרחוב 
114 בעקבות משוררים ברחובות תל-אביב 
115 כל קסמי ירושלים 
116 כל טעמי ומטעמי ירושלים 
117 חגיגות, הילולות וטקסים בישראל  )סדרה חדשה( 
                                                                                118 מסע בין קהילות בישראל  )סדרה חדשה( 
119 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 
120 סיורים באזורי עימות 
121 טעימות מ״שביל ישראל״ ושבילים נוספים  )סדרה חדשה( 
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אמנות
אמנות פלסטית/מוסיקה/קולנוע/תיאטרון/מועדון זמר

75 פענוח הצופן הנוצרי באמנות 
                                                                              76 מאתונה לשיקאגו: אוצרות האמנות במוזיאונים החשובים בעולם 
77 הוירטואוזים הגדולים של המוזיקה הקלאסית  )סדרה חדשה( 

                                             78 ״מבוסס על מקרה אמיתי״: בין קולנוע למציאות  )סדרה חדשה( 
                                               79 מסע קולנועי אל ישראל האחרת  )סדרה חדשה( 
                                                                     80 מועדון טרום בכורה בקולנוע 
81 הצגות מופת בתיאטרון הישראלי - על מסך הקולנוע  )סדרה חדשה( 

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

מדינה וחברה
אקטואליה/פסיכולוגיה/סיפורים אישיים

״התפתחויות עולמיות״: 
83 העשור השלישי של המאה ה-21  )סדרה חדשה(  
84 סיפורו של הגרעין הישראלי 
85 מהקצה אל הקצה  )סדרה חדשה( 
 86 הכול נשאר במשפחה - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
                                                                   87 ״חדר כושר לחיוביות״ - קורס מעשי לחשיבה חיובית 
88 ״לישון בשקט״ - כל מה שרציתם לדעת על שינה 

תרבויות, מקומות ואטרקציות בעולם
                        89 תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
                                                                   90 קצה העולם  )סדרה חדשה( 
                                                 91 עולם קסום - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 

מדעי הרוח
92 גיבורי התנ״ך הגדולים  )סדרה חדשה( 

״רגעים היסטוריים״ - נקודות מפנה בהיסטוריה 
93 של העולם המודרני 

מדע
94 תגליות וחידושים בחקר המוח  )סדרה חדשה( 
95 סודות הרפואה התזונתית - כלים לריפוי טבעי  



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

זמן אשכול ראשון לציון

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

ב
ו
ק
ר

״לישון בשקט״ - 
כל מה שרציתם 
לדעת על שינה

)עמוד 88(

הכול נשאר 
במשפחה - 

בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(                                                

)עמוד 86(

תרבויות עולם 
סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 89(

״רגעים 
היסטוריים״ - 
נקודות מפנה 

בהיסטוריה של 
העולם המודרני 

)עמוד 93(

מהקצה 
אל הקצה 

)סדרה חדשה(
)עמוד 85(

מועדון 
טרום בכורה 

בקולנוע
קבוצה 2  
)עמוד 80(

 תגליות 
וחידושים 

בחקר המוח  
)סדרה חדשה(

)עמוד 94(

״התפתחויות 
עולמיות״:

העשור השלישי 
של המאה 

ה-21
)סדרה חדשה(

 )עמוד 83(

הוירטואוזים 
הגדולים של 

המוזיקה 
הקלאסית  

)סדרה חדשה(                                            
)עמוד 77(

״מבוסס על 
מקרה אמיתי״: 

בין קולנוע 
למציאות  

)סדרה חדשה(       
)עמוד 78(

פענוח הצופן 
הנוצרי באמנות   

)עמוד 75(
שישי ישראלי

)עמוד 97(
שישי עולמי
)עמוד 98(
שישי נשי
)עמוד 99(

קצה העולם 
)סדרה חדשה(  

)עמוד 90(
גיבורי התנ״ך 

הגדולים  
)סדרה חדשה(

 )עמוד 92(

מסע קולנועי 
אל ישראל 

האחרת
)סדרה חדשה(  

)עמוד 79(

הצגות מופת 
בתיאטרון 

הישראלי על 
מסך הקולנוע                                                         
 )סדרה חדשה(

)עמוד 81(

שישי בכיף
)עמוד 100(

סדרת סיורים:
מפגשים 
עם נשים 
מעולמות 
אחרים 

)עמוד 119(    

סדרת סיורים:
חגיגות, 
הילולות 
וטקסים 
בישראל 

)סדרה חדשה(        
)עמוד 117(

סיפורו 
של הגרעין 
הישראלי  

)עמוד 84(   

סדרת סיורים:
מסע בין 
קהילות 

בישראל  
)סדרה חדשה(      

)עמוד 118(

ע
ר
ב

עולם קסום - 
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 91(

מועדון טרום 
בכורה בקולנוע  

קבוצה 1
)עמוד 80(

סודות 
הרפואה 

התזונתית - 
כלים 

לריפוי טבעי 
)עמוד 95(   

מאתונה 
לשיקאגו:

אוצרות האמנות 
במוזיאונים
החשובים
בעולם

)עמוד 76(

״משירי ארץ 
אהבתי״ - 

מועדון הזמר 
של ״זמן 
אשכול״  

)סדרה חדשה(

לטעום 
מכל הטוב 

שבעולם
)עמוד 96(

 ״חדר כושר
לחיוביות״ -
קורס מעשי

לחשיבה חיובית
)עמוד 87(

תל אביב-יפו 
מזווית שלא 

הכרתם
 )עמוד 110(
כל קסמי 
ירושלים  
 )עמוד 115(

מגלים 
את אמנות 
הרחוב  
)עמוד 113(

סדרות סיורים 

סיורי שווקים: 
חוויה של כל 
החושים  
)עמוד 111(
סיורים 

מודרכים 
במוזיאונים 

וגלריות 
)סדרה חדשה( 

עמוד 112(
בעקבות 
משוררים 
ברחובות 
תל-אביב

)עמוד 114(
כל טעמי 
ומטעמי 

ירושלים   
)עמוד 116(
סיורים 

באזורי עימות
)עמוד 120(  

טעימות
מ״שביל ישראל״

ושבילים 
נוספים

)סדרה חדשה(  
 )עמוד 121( 

סדרות סיורים 



תוכן
עניינים

זמן אשכול אשדוד

כל הנושאים שמעניינים אותך
תוכן העניינים:

קורסים בסינמה סיטי אשדוד
  101 מועדון טרום בכורה בקולנוע 
102 עתיד ועתידנות: להביט אל המחר 
103 ״עברית בכיף״ - סיפורה יוצא הדופן של השפה העברית 
104 מהקצה אל הקצה 
105 החשיבה החיובית - בראי הקולנוע 
106 תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
107 עולם קסום - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
108 יהדות-נצרות-אסלאם: שלושתן ביחד וכל אחת לחוד 
109 אור חדש על סיפורי התנ״ך 

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

חמישירביעישלישישניראשון
עתיד ועתידנות: 
להביט אל המחר 

)עמוד 102(

תרבויות עולם 
סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(
)עמוד 106(

יהדות-נצרות-
אסלאם: 

שלושתן ביחד 
וכל אחת לחוד

)עמוד 108(

החשיבה החיובית - 
בראי הקולנוע 

)עמוד 105(

אור חדש 
על סיפורי התנ״ך 

 )עמוד 109(

מהקצה אל הקצה
)עמוד 104(

״עברית בכיף״ - 
סיפורה יוצא הדופן 
של השפה העברית

)עמוד 103(

ע
ר
ב

עולם קסום - 
בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(
)עמוד 107(

מועדון 
טרום בכורה 

בקולנוע 
)עמוד 101(       

מטיילים עם ״זמן אשכול״
110 תל אביב-יפו מזווית שלא הכרתם 
111 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 
                       112 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 
113 מגלים את אמנות הרחוב 
114 בעקבות משוררים ברחובות תל-אביב 
115 כל קסמי ירושלים 
116 כל טעמי ומטעמי ירושלים 
117 חגיגות, הילולות וטקסים בישראל  )סדרה חדשה( 
                                                                                118 מסע בין קהילות בישראל  )סדרה חדשה( 
119 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 
120 סיורים באזורי עימות 
121 טעימות מ״שביל ישראל״ ושבילים נוספים  )סדרה חדשה( 
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זמן אשכול גלילות

״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 ביטוי לכאבם. גם היום מעניין לראות כיצד מגיבה 
החברה לחדשנות יצירתית של שונים ופורצי דרך.

נושאי ההרצאות:
קאראווג׳ו: אישיות בין אור וצל

מיכלאנג׳לו מריסי דה קאראווג׳ו, 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 גוייה 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 דה סן פאל: שני סיפורי טירוף
קאמי קלודל , פסלת וציירת ברוכת כישרונות, התפרסמה 

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

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

דמיאן הירסט 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:10 | אמנות פלסטית
אור-לי 
אלדובי

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,15.12.22 ,8.12.22 ,24.11.22 ,10.11.22

9.2.23 ,26.1.23 ,19.1.23 ,5.1.23
)מספר קורס: 97501(

אמנות



זמן אשכול גלילות

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:

פרדריק שופן: אידיאות מוסיקליות
רבים ממלחיני הרומנטיקה מצאו עצמם מתמקדים בפן 

מצומצם ביותר של עולם היצירה. שופן בחר בפסנתר. 
במפגש זה נסקור כמה מיצירותיו המופלאות של המלחין 

הפולני הגאה ונבחן כיצד מימש בהן את האידיאות 
המוסיקאליות של המאה ה-19. 

 
יאן סיבליוס: יצירות מופת

כיתר עמיתיו ממדינות צפון מזרח אירופה, גם סיבליוס 
שילב מן הפולקלור של מולדתו ביצירותיו ובכך נתן פומבי 

לדרישתם של בני ארצו להתיר את מולדתם מכבלי 
האימפריאליזם. כיצד מצאה הלאומיות את ביטויה 
ביצירותיו ובאילו דרכים שילב בינה ובין המודרניזם 

של המאה ה-20.

אדוארד גריג: ״שופן של הצפון״ 
גריג הקדיש את מיטב שנותיו בהגדרת זהות מוסיקאלית 
עצמאית לבני עמו. נבחן כיצד הצליחה נורווגיה להתגבר 

על שיעבוד מדיני ותרבותי בן מאות שנים ו״לייצר״ 
גאונות כה יוצאת דופן. כל זאת על רקע האזנה לכמה 

מיצירות המופת של המלחין.
 

שוברט: הסימפוניה החמישית
בין יצירות המופת שכונו ״הסימפוניה החמישית״, הציגו

בטהובן, מאהלר וצ'ייקובסקי, יצירות אדירות ממדים שנעות
בין פסגות האושר ותהומות הייאוש. והנה ניצבת מולן

החמישית של שוברט, קלילה, מחויכת, ושופעת אופטימיות. 
 

ולדימיר הורוביץ: מגדולי המאה ה-20
״כמו אישה יפהפיה העוברת ברחוב ואיננה צריכה לטרוח 

על מנת להשיג השתאות הסובבים אותה״. כך הגדיר 
מבקר המוסיקה האגדי הרולד שונברג את נגינתו מתיזת 

הניצוצות של אחד מענקי הפסנתר של המאה ה-20. 
נעמוד על יכולותיו האגדיות של מכשף הקלידים על רקע 

אישיותו המקוממת.
 

מוצארט: דון ג׳ובאני
רב גוניותו של ילד הפלא האוסטרי באה לידי ביטוי בכל 

סוגה מוסיקאלית בה עסק, אך לשיאו הגיע מוצארט 
כאשר עסק במוסיקה האופראית. נאזין לאחת מיצירות 

המופת שלו ונבחן כיצד ביטאו הדמויות השונות בעלילה 
את מערכות היחסים המורכבות של המלחין עם חבריו 

ובני משפחתו. 
 

אייזיק שטרן: ״יידל מיט דה פידל״ 
כיצד הפך הכינור לכלי שכה מזוהה עם העם היהודי? 

מתי הצליח הכנר היהודי לעשות את המעבר מנגינה בגטו 
לקדמת הבמה באולם הקונצרטים? הקריירה המגוונת 

של אחד מגדולי הכנרים במאה ה-20, שהתנדנד בין 
עסקנות מוסיקאלית ובין קריירה של סולן.

רחמנינוף: בין גן עדן לגיהנום
אחת היצירות התובעניות ביותר ברפרטואר הפסנתרני,

קונצ׳רטו מספר 3 לפסנתר ולתזמורת, מפארת את הפסנתר, 
אך מתישה את הפסנתרן. במפגש זה נכיר את

״אימת הפסנתרנים״, שהולחנה באחוזה המשפחתית.

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,27.12.22 ,6.12.22 ,22.11.22 ,8.11.22

14.2.23 ,7.2.23 ,24.1.23 ,10.1.23
)מספר קורס: 97502(

מרצה:11 | מוזיקה
רועי
עלוני

סדרה חדשה! אמנות



זמן אשכול גלילות

הוירטואוזים הגדולים 
של המוזיקה הקלאסית

מרצה: עומר שומרוני, מרצה למוזיקה באוניברסיטת ת״א ומבקר מוזיקה. 
בסדרה חווייתית זו, יוצגו כמה מטובי נגני הכינור והצ׳לו של עולם המוזיקה הקלאסית לאורך השנים. 
במהלך המפגשים נכיר יצירות מאת גדולי המלחינים, אשר שמות דגש על נגינה סולנית. בנוסף ליצירות 

הדורשות מהסולן שליטה טכנית מושלמת, נעסוק בהרחבה גם ביצירות מורכבות, הדורשות עומק
הבעתי ורגשי. דגש מיוחד יושם על השוואות בין ביצועים שונים לאותה היצירה, במטרה להאיר 

סוגיות של פרשנות, אסכולות ביצוע, סגנון נגינה והבעה מוזיקלית.  
נושאי המפגשים:

שיאי המוזיקה לכינור - פגניני, לוקאטלי ובאך
מפגש מהנה עם ביצועים מעולים לכמה משיאי 

הרפרטואר לכינור. במהלך המפגש נכיר דוגמאות מתוך 
ה״קפריסים״ של פגניני, הקונצ׳רטי לכינור של לוקאטלי 

והסוויטות לכינור של באך. 

הכנרים הוירטואוזים - איזאי, קרייזלר, ויניאבסקי, 
סרסאטה

במפגש זה נתמקד בסונטה השנייה של המלחין והכנר 
הבלגי אז׳ן איזאי, המשקפת את תפיסתו לפיה מוזיקאי 

טוב הוא קודם כל אדם מלא ושלם ורק אחר-כך 
וירטואוז טכני. בנוסף נכיר יצירות נבחרות מאת כנרים 

וירטואוזים כמו קרייזלר, ויניאבסקי וסרסאטה. 

הקונצ׳רטי הגדולים לכינור מבאך ועד מוצרט
מפגש זה יוקדש לקונצ׳רטי הגדולים לכינור של המאה 

ה-18, מבאך ועד מוצרט. נכיר מושגי יסוד הנוגעים 
לצורה ולמבנה של קונצ׳רטו סולני, ונשווה בין ביצועים 

מעולים. 

הקונצ׳רטי הגדולים לכינור במאות ה-19 וה-20
היכרות מרתקת עם התפתחות הקונצ׳רטו הסולני לכינור, 

החל מהקונצ׳רטו הנפלא של בטהובן ועד לזה של גיירגי 
ליגטי )Ligeti(, המהווה דוגמא למוזיקה ״מודרנית״ 

מאתגרת ומרתקת. 

שיאי המוזיקה לצ׳לו - באך, סן-סנס, ברוך ואחרים
מפגש מהנה עם כמה מהצ׳לנים הגדולים לאורך השנים, 
בביצוע יצירות מופת פרי עטם של באך, סן-סנס, מקס 

ברוך )Bruch( וז׳יל מאסנה. 

הסונטות הרומנטיות הגדולות לצ׳לו ופסנתר 
במפגש זה נעסוק בסונטות הגדולות לצ׳לו ופסנתר 
מהתקופה הרומנטית, ובראשן אלו מאת בטהובן, 

שופן וברהמס.  

היידן- קונצ׳רטו לצ׳לו ותזמורת מספר 1
במפגש זה נכיר לעומקו את הקונצ׳רטו היפהפה לצ׳לו 

מספר 1 של היידן, תוך דיון בסוגיות מבניות וסגנוניות. 
בין היתר, נשווה דוגמאות מביצועים של כמה מגדולי 

המבצעים של זמננו ליצירה. 

הקונצ׳רטי הגדולים לצ׳לו במאות ה-19 וה-20
דיון בקטעים נבחרים מהקונצ׳רטי הרומנטיים הגדולים 

לצ׳לו, ובראשם אלו של דבוז׳אק, שומאן, סן-סנס ואלגר. 

סדרה חדשה!12 | מוזיקה

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,19.12.22 ,5.12.22 ,21.11.22 ,7.11.22

13.2.23 ,30.1.23 ,16.1.23 ,2.1.23
)מספר קורס: 97503(

מרצה:
עומר 

שומרוני
אמנות

חנייה בשפע חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה נגיש מכל מקום



זמן אשכול גלילות

״מבוסס על מקרה אמיתי״: 
בין קולנוע למציאות
מרצה: זיו אלכסנדרוני, מרצה לקולנוע ובמאי סרטים. 

בתחילת דרכו היה הקולנוע סוג של בריחה מהמציאות. בעשורים האחרונים הפכה זו לספקית 
התסריטים הראשית של תעשיית הקולנוע. אילו אנשים ומאורעות זוכים לעיבוד קולנועי? 

ואילו אתגרים עומדים בפני הקולנוע כאשר הוא מבקש לשחזר את המציאות על המסך?
בחלקו השני של כל מפגש נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, העוסק בנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
אירלנד: תסתכלו עליהם ותראו אותנו 

כיבוש אנגלי, שואה גדולה, מאבק עצמאות מול האנגלים, 
מחתרות, תוכנית חלוקה, טרור, הסכמי שלום, הצלחות 
באירוויזיון, וקולנוע מקומי עני אבל מצוין! אם כל זה 

נשמע לכם מוכר, אז אתם צודקים בהחלט!
סרט לצפייה: ״ברוקלין״

״המסע המופלא אל הירח ובחזרה״
הנחיתה של אפולו 11 על הירח ביולי 1969 הייתה שיאו 

של מסע אנושי ארוך ומסוכן, שהחל במלחמת העולם 
השנייה, נמשך במלחמה הקרה והסתיים בהישג הגדול 

ביותר שידע המין האנושי!
סרט לצפייה: ״אפולו 13״

ויהי בימי החלוצים
במהלך שנות השלושים של המאה הקודמת, נוצרו בארץ 

ישראל המנדטורית הסרטים הראשונים של הקולנוע 
הישראלי. כול הסרטים היו פרי עמלם של משוגעים

לדבר, שבתנאים בלתי אפשריים יצרו קולנוע ציוני מגויס. 
סרט לצפייה: ״עץ או פלסטיין״

מרטין לותר קינג: יש לי חלום
״יש לי חלום שיום אחד תקום אומה זאת ותגשים 

את משמעותה: שכל בני האדם נבראו שווים״. הכומר 
הבפטיסטי מרטין לותר קינג, הנהיג את המאבק לשוויון

זכויות לשחורים ולצבעוניים באמריקה של שנות השישים. 
סרט לצפייה: ״סלמה״

אקולוגיה וסביבה בראי הקולנוע    
״האיום האקולוגי״ הפך לנושא מרכזי בשיח הציבורי. 
כיצד משתקף המשבר האקולוגי בקולנוע של העשורים

האחרונים ובמה יכול הקולנוע לתרום לדיון הציבורי בנושא?
סרט לצפייה: ״האמנות בזבל״

רות ביידר גינסבורג: אישה קטנה חיים גדולים
מרצה אורחת: רחל אסתרקין

שופטת בית המשפט העליון האמריקאי, רות ביידר 
גינסבורג ז״ל, הייתה אישה יהודייה קטנה בגוף אך גדולה 

ופורצת דרך במסלול חייה הנדיר!   
מרצה אורחת: רחל אסתרקין.

סרט לצפייה: ״המין החזק״

סטיב ג׳ובס: האיש ששינה את חיינו 
בכול דור קמים גאונים שמשנים בחזונם את פני האנושות. 

סטיב ג׳ובס, ממציא הטלפון החכם, עשה את זה שלוש 
פעמים בשלושה עשורים. מה מסתתר מאחורי האיש 

שידע כיצד לחבר טכנולוגיה ובני אדם.   
סרט לצפייה: ״הרשת החמישית״

והנה רוח גדולה באה 
צפייה ודיון בסרט התיעודי ״והנה רוח גדולה באה״, 
אותו צילם וביים זיו אלכסנדרוני בימי ההתנתקות 

מרצועת עזה. לאחר הצפייה בסרט נדון על המסע האישי 
אותו זיו חווה עם ציבור המתנחלים ונדון במעמדו 

המיוחד של הקולנוע התיעודי בשיח התרבותי והפוליטי 
בישראל.

אמנות
מרצה:
 זיו 

אלכסנדרוני
13 | קולנוע

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.22 ,29.11.22 ,15.11.22 ,8.11.22

7.2.23 ,24.1.23 ,10.1.23 ,27.12.22
)מספר קורס: 97504(

סדרה חדשה!
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מסע קולנועי אל ישראל האחרת
מרכזת הסדרה: בלהה גזית, עורכת תכניות דעת ותרבות.

סרטים תיעודיים חדשים והיכרות עם הבמאים שלהם, מפגישים אותנו עם הפנים השונות של 
החברה הישראלית. הסרטים שיוקרנו והמפגשים שיתקיימו לאחריהם עם היוצרים, מביאים 

נקודת מבט אנושית על מציאות החיים בישראל.
נושאי ההרצאות:

״חוד החנית״ של תלמידי ישראל 
בכפר הדרוזי בית-ג'אן נרשמים שיאי הזכאות לבגרות 

בישראל. בעבר רק 12% היו זכאים לתעודות בגרות. 
מספר שנים שהם בראש הרשימה עם 100%. 

הקרנת הסרט ״מאה אחוז״ ומפגש עם במאי/ת הסרט 
יעל קיפר/רונן זרצקי.

)מקום ראשון בפסטיבל ירושלים 2019(.

חלומם של מהגרי עבודה בישראל                                                                                          
ג'וני מאמין בעתיד של אפריקה וחולם לשוב הביתה 
עם ידע ישראלי. אשתו טרז כבר לא שומרת אמונים 

 לאפריקה, ומתרכזת בעתיד אופטימלי לילדיהם.
הקרנת הסרט ״פישטייל״ ומפגש עם במאית הסרט 

עמנואל מאייר. 
)זוכה פרס חביב הקהל בפסטיבל ירושלים 2019(.

חיים בתוך חבית אבק שריפה 
תיעוד נדיר ומצמרר, לראשונה וכנראה לאחרונה נכנס 
יוצר ישראלי לכלא בטחוני ומתעד התנגשות חזיתית 

בין סוהרים ישראלים לבין אסירים פלסטינים. 
נדמה שנדרש גפרור אחד כדי להצית תבערה גדולה. 

הקרנת הסרט ״מגידו״ ומפגש עם במאי הסרט 
איציק לרנר.

האמת על רצח נשים  
לקראת שחרורו של בעלה האלים מהכלא, כיפאיה עיאיטי, 

שהותקפה באכזריות, מחפשת דרך לשרוד. היא מציירת
נשים שהותקפו וכל מפגש הופך לכתב אישום נגד החברה, 

המשטרה ובתי המשפט.
הקרנת הסרט ״דיוקן״ ומפגש עם במאי/ת הסרט 

יעל קיפר/רונן זרצקי. 
)זכה במקום ראשון בפסטיבל חיפה 21(.

כנגד כל הסיכויים
זה הסיפור על מאבקם של יהודי ברית המועצות לעלות
לישראל. על פעילי עלייה בסתר, מסורבי עלייה, תחייה

יהודית במקום שלא מאפשר חופש דת, כשבמרכזו 
סיפור חייו של חתן פרס ישראל נתן שרנסקי. 

הקרנת הסרט ״מעבדות לחרות״ ומפגש עם מפיקת הסרט 
יונה פרנקל, מנכ״לית ערוץ 9.

כוח המשיכה של הר מירון 
מה קורה לאמונה בצדיק כשהיא מגיעה לידי מבחן? מה 

פשר האמונה הגורמת למאות אלפי אנשים להגיע למירון, 
לקבר שהפך לאתר התיירות הדתי השני בגודלו בארץ.
הקרנת הסרט ״רשב״י״ ומפגש עם במאית הסרט 

אביגיל שפרבר/שירלי צ'ציק.  

 לשבור את תקרת הזכוכית 
אסתי שושן, אחות בכורה מתוך 12 אחים, שתקה שנים 
מול מציאות שבה לנשים חרדיות אסור להיבחר לכנסת. 
יום אחד הפסיקה לשתוק ויצאה למאבק. המהפכה של 

אסתי יוצרת רוחות של שינוי בחברה החרדית.
הקרנת הסרט ״אשת חיל״ ומפגש עם במאית הסרט 

אנה סומרשף.

המאבק לחיים טובים יותר  
משפחות  מיפו שנזרקו עם ילדיהן לרחוב, פלשו לבניין 
נטוש וקיימו אורח חיים שיתופי. מה הסיכוי שיצליחו 

לצאת ממעגל העוני ולזכות לחיים טובים יותר?
הקרנת הסרט ״שלושה יוסי״ ומפגש עם במאי/ת הסרט 

יעל קיפר/רונן זרצקי. 
)זוכה פרס העריכה בתחרות דוק אביב 2020(.

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:
 ,2.1.23 ,12.12.22 ,28.11.22 ,14.11.22

13.2.23 ,6.2.23 ,23.1.23 ,9.1.23
)מספר קורס: 97505(

14 | קולנוע דוקומנטרי אמנות



זמן אשכול גלילות

קבוצה 2:
הקורס יתקיים בימי שישי 

החל מהשעה 10:00 
ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי - 
גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,6.1.23 ,2.12.22 ,4.11.22
 ,31.3.23 ,3.3.23 ,3.2.23

2.6.23 ,5.5.23
)מספר קורס: 97507(

קבוצה 1:
הקורס יתקיים בימי שני 

החל מהשעה 19:00
ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי - 
גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.22 ,14.11.22

 ,20.3.23 ,13.2.23 ,9.1.23
12.6.23 ,22.5.23 ,1.5.23

)מספר קורס: 97506(

15  | 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 שיוותר 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(
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מרצה:16 | 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 בהרצאת עומק על ההצגה שתוצג באותו מפגש, ולאחריה תוקרן ההצגה   
)תיאטרון חי מצולם( באורך מלא.

נושאי ההרצאות: 
 ״יונה ונער״ - תיאטרון גשר 

מחבר: מאיר שלו | בימוי: יבגני אריה | עיבוד: רועי חן.
סיפור על אנשים, שכמו יוני הדואר, כמהים לשוב הביתה. 
ביקורת ״ידיעות אחרונות״: ״מפגש ענקים...אפוס רומנטי 
קסום, תמים ומרומם נפש. חיזיון מרהיב....הציון 5 כוכבים״.

 ״רוחות״ - תיאטרון באר שבע 
 מאת: ה. איבסן | עיבוד ובימוי: עידו ריקלין.

מחזה משנת 1881 ועדיין רלוונטי. 
ביקורת ״כלכליסט״: ״שורה תחתונה: קלאסיקה מודרנית 

עשויה היטב שלא כדאי לפספס.״

 ״כפר״ -  תיאטרון גשר
 מאת: יהושע סובול | בימוי: יבגני אריה.

סיפורם של תושבי כפר בארץ ישראל של שנות ה-40 
 כפי שחווה אותם הילד הנצחי יוסי.

ביקורת ״מעריב״: ״נפלא, מלהיב, מצחיק, מרגש וסוחף 
כמו שתיאטרון אמיתי יכול להיות.״

״החולה המדומה״ - תיאטרון החאן 
מאת: מולייר | תרגום: ניסים אלוני | בימוי: אודי בן משה.

סאטירה על רופאים ורפואה ובעיקר על פחדיו של האדם 
מעצם קיומו. 

ביקורת ״ידיעות אחרונות״: ״הצגה מענגת ומוצלחת מאוד...
כובשת את הבמה מהרגע הראשון עד האחרון״.

״הכיתה שלנו״ - התיאטרון הקאמרי ותיאטרון הבימה  
מאת: טדאוש סלובודז'אנק | תרגום: ענת זיידמן. 

בימוי: חנן שניר.
14 שיעורים על אהבה ורצחנות, זיכרון ושכחה, רוע וחמלה, 
המתערבים זה בזה ויוצרים עולם דרמטי עוצמתי ומזעזע. 
ביקורת ״ידיעות אחרונות״: ״הצגה חשובה עם איכויות

תיאטרון מצוינות...מכריחות אותנו להתמודד עם השואה 
מזווית שונה״... 5 כוכבים.

 ״אני דון קיחוטה״ - תיאטרון גשר 
מחזה: רועי חן | בהשראת: מיגל דה סרוונטס. 

 בימוי: יבגני אריה.
שני אסירים החולקים תא כלא אחד, קוראים שוב ושוב 

 את הרומן המפורסם ״דון קיחוטה״ של סרוונטס. 
ביקורת ״הארץ״: ״יבגני אריה מוכיח עוד פעם שהוא 
אשף של תיאטרון... הפקה אחת שאני בהחלט ממליץ 

לראות פעמיים.״

״אופרה בגרוש״ - התיאטרון הקאמרי
מאת: ברטולט ברכט | מלחין: קורט וייל | תרגום: דורי פרנס. 

 במאי: גלעד קמחי.
התיאטרון האפי של ברטולט ברכט - תיאטרון מוסיקלי 

מבדר ומשמעותי.
ביקורת ״הארץ״: ״ההפקה של הקאמרי למחזה של ברכט 

היא קודם כל תיאטרון מבריק וסוחף אבל באותו הזמן 
היא הצגת מחאה פוליטית-חברתית שמדברת אל ועל 

הקהל של ישראל היום...  

 ״רומיאו ויוליה״ - תיאטרון באר שבע
מאת: וויליאם שייקספיר | תרגום: אלי ביז׳אווי. 

 בימוי: עירד רובינשטיין.
 סיפור האהבה הגדול של כל הזמנים בלבוש מודרני.

ביקורת ״כלכליסט״: ״ההפקה של תיאטרון באר שבע 
היא מלאכת מחשבת על כל מרכיביה ועושה כבוד 

לאמנות התיאטרון ולשייקספיר״.

אמנות

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,18.12.22 ,4.12.22 ,20.11.22 ,6.11.22

5.2.23 ,29.1.23 ,15.1.23 ,1.1.23
)מספר קורס: 97508(
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17 | אקטואליה מדינה
וחברה

נושאי ההרצאות:
מלחמה גדולה באירופה

מה הוביל אל המלחמה באוקראינה, ללא ספק אחד 
האירועים ההיסטוריים החשובים בדורנו? האם אפשר 
לעצור את ולדימיר פוטין? והאם המערב מנהל למעשה 

מלחמה באמצעות שליח במוסקווה? 
מרצה: נדב אייל.   

המפרץ הפרסי: מרכז העולם החדש
איך הפכו מדינות המפרץ ממקום מדברי של פיראטים 
ופנינים, למרכז הון וסחר מרשים בקנה מידה עולמי? 

שינוי הפרדיגמה של יורשי העצר מוחמד בן סלמאן 
הסעודי ומוחמד בן זאייד האמירתי והמלך המרוקאי 
מוחמד השישי. ראיון עם גנרל סעודי שמדבר בעברית.

מרצה: הנריקה צימרמן.

האיחוד האירופי, לאן?                                                                                                                      
אין פרויקט שאפתני יותר בהיסטוריה מהאיחוד 

האירופי, ניסיון לרפא ולגשר יבשת שהצליחה להביא 
לשתי מלחמות עולם והשמדה המונית. אך בשנים 

האחרונות האיחוד מאותגר באורח עמוק. 
מרצה: עמנואל אלבז פלפס. 

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?

מרצה: אורן נהרי.

שבטיות באמריקה
הזירה הפוליטית האמריקנית מאופיינת בשנים 

האחרונות בהקצנה ניכרת, ובעלייתם של כוחות 
פופוליסטיים וקיצוניים. הקרע בין דמוקרטים 

לרפובליקנים מעמיק, ומעמיד בסימן שאלה 

את גורל הרפובליקה. 
מרצה: נדב אייל.

עליית הימין הקיצוני באירופה
מרין לה פן הגיעה להישג יוצא דופן בבחירות האחרונות

מול עמנואל מקרון, אך הפסידה. משפחת לה פן ממשיכה 
את מסעה לארמון האליזה, ובעצם ממחישה בכך 
את ההתעצמות של הימין הקיצוני באירופה כולה.

מרצה: עמנואל אלבז פלפס.

הסכמי אברהם: מהפכה גיאו-פוליטית או מצג שווא?
סודות מאחורי הקלעים של בניית היחסים בין ישראל,

איחוד האמירויות, בחריין, מרוקו וסודן. האם ניתן
להתקדם ללא טיפול בסוגייה הפלסטינית? אילו מדינות 
יצטרפו בעתיד? מי מאיים על הסכמי אברהם? מה קרה 
למדינות ערב הסוניות ששאפו למחוק את ישראל וכעת 

מחזרות אחרי ירושלים? שיחה עם אלאנוד על חמשי, 
אחת מ-10 הנשים המשפיעות באיחוד האמירויות.

מרצה: הנריקה צימרמן.

המשבר שאנחנו רוצים לשכוח
משבר האקלים הוא לדברי מדענים הסכנה החריפה 
ביותר לקיום האנושי - ולא עוד מאות שנים, אלא 
ממש כעת. מה הסיכוי שיצליח לפרוץ את מסגרות 
הדיון הפוליטי היומיומי - ולהוביל לשינוי אמיתי? 

מרצה: נדב אייל.

״התפתחויות עולמיות״:
העשור השלישי של המאה ה-21 

מרכז הסדרה: נדב אייל, ידיעות אחרונות וערוץ 13.
הסדרה תעסוק בשורה של אירועים ותופעות המעצבים את העשור השלישי של המאה הנוכחית, 
עשור שמאופיין )עד כה( בחוסר יציבות פוליטי עולמי גובר, שגשוג לצד התערערות של הכלכלה 
הישנה, מגיפה גדולה ומלחמה גדולה. מתוך האבחנות הללו ננסה לשרטט דפוסים ולבחון כיצד 

נראה העתיד הקרוב והרחוק שלנו. 

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,19.12.22 ,12.12.22 ,28.11.22 ,14.11.22

6.2.23 ,23.1.23 ,9.1.23 ,2.1.23
)מספר קורס: 97509(

מרכז סדרה חדשה!
הסדרה:

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

מחזיק בתואר שלישי בחקר העתיד מאוניברסיטת מינסוטה ומחברם של רבי מכר ״צופן העתיד״, 
״2048״ ו״פורקוגניטו - המוח העתידי״, שזכו בפרס ספר הזהב. ראש המגמה לטכנולוגיות תקשורת 

וראש המעבדה למציאות מדומה באוני׳ בר אילן. חבר במועצה הלאומית למחקר ופיתוח.
בתחילת המאה ה-21, טענו רבים בלהט כי המין האנושי מתקדם בצעדי ענק אל עבר מגמות 

כלל עולמיות, שעלולות להמיט אסון, ממנו המין האנושי יתקשה להתאושש. אבל נתונים רבים 
הנערמים אצל חוקרי עתידים בכול רחבי תבל, מעידים שיהיה זה יותר מסביר לחשוב כי המאה 
ה-21 תתאפיין דווקא בצמיחה, בשגשוג ובפריחה. נתונים אלה יוצרים אווירה אופטימית בחוגי 

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

המגמות העולמיות הצפויות לנו בעתיד ומקומה של מדינת ישראל במגמות אלו. 
נושאי ההרצאות:

המגמות שיעצבו את המאה ה-21
שורה של מגמות-על חברתיות עומדות לעצב את המאה 

ה-21. בהרצאה זו ננסה לחזות ולהבין כיצד מזהים אותן 
ומה תהינה השלכותיהן הגלובליות והלוקאליות במגוון 

תחומים - כלכליים, חברתיים, ערכיים, דתיים ועוד. 
 

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

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

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

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

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

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

מוכר ומפעים.

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

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

השינויים המדעיות והטכנולוגיות ומה יהיו השלכותיו 
המדעיות, התעשייתיות והחברתיות. ההרצאה מלווה 
בדוגמאות מחזית המדע והטכנולוגיה, המבהירים את 

הדיון סביב המושג סינגולריות.

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
28.12.22 ,7.12.22 ,23.11.22 ,9.11.22

)מספר קורס: 97510(

18 | עתידנות מדעי
החברה

חנייה בשפע
חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום

 מרצה:
 פרופ׳ דוד

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,1.1.23 ,11.12.22 ,27.11.22 ,13.11.22

12.2.23 ,5.2.23 ,22.1.23 ,8.1.23
)מספר קורס: 97511(

״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: ״משחק 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 יולי 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״

19 | ריגול ומודיעין מדינה
וחברה

מרצה:
גדעון 

מיטשניק

עולם המודיעין והריגול - בראי הקולנוע
מרצה: סא״ל )במיל'( גדעון מיטשניק, איש מודיעין וותיק ולשעבר ראש ענף ההיסטוריה והמורשת

באגף המודיעין בצה״ל.
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סדרה חדשה!20 | משפט מדינה
וחברה

נושאי ההרצאות:
יועצים לה או מושלים בה?

הייעוץ המשפטי לממשלה הפך להיות אחד התפקידים 
העוצמתיים בישראל. מאז היועמ״ש הראשון מדובר 
בדמויות חכמות, מרתקות, עוצמתיות ולעיתים אף 

תאוות כוח שלטוני. מי הם? מהן סמכויות התפקיד? 
ומתי הפך להיות עוצמתי כל כך? 

המערכת הפוליטית מול בית המשפט העליון  
בתוך 30 שנים הפך בית המשפט מרשות קטנה וחלשה, 

לרשות עוצמתית שמשנה את כללי המשחק הפוליטי, 
הדמוקרטי והצבאי. מה הם הגורמים ששינו את מאזן 

הכוחות ומי הן הדמויות שהביאו לשינוי זה?  

״צדק צדק תרדוף״?  
הסדרי טיעון, ענישה מגוחכת וסלחנות לעבריינים. 
נשמע מוכר ומקומם? הכיצד יתכן שזכויותיהם של 

קורבנות נרמסות תחת גלגלי ה)אי(צדק, של המשטרה 
ומערכת המשפט? ואילו העבריינים נהנים מאין ספור 

זכויות ומענישה מקלה? 

סיפורי בית הנשיא 
נשיא המדינה ובית המשפט העליון רואים בנשיא כאזרח 

הראשון במעלה. זה לא מנע מסיפורים משפטיים 
מעוררי מחלוקת להיקשר לבית הנשיא. על הסמכויות 

העוצמתיות האמיתיות של הנשיא ועל מקרים תמוהים 
שהגיעו לבית המשפט.  

משפחה שכזאת: בג״צ, המדינה וארגוני הטרור 
במזה״ת מתקיימת משוואה גיאופוליטית חוקתית

וצבאית חדשה: ארגוני הטרור הפכו לבעלי תעוזה ועוצמה 
צבאית אדירה. קיים מתח בין צרכי צה״ל והשב״כ 
לבין מערכת המשפט. מהם דיני המלחמה  הבינ״ל? 

מי קובע את פרשנות אמנת ג׳נבה? מה מידת הסיכון 
הנשקפת לחיי אזרחי אויב מחד ולחיי חיילי צה״ל 

מאידך, בעת פעולות לחימה?  

אהובתו של מוחמד גנימאת 
איחוד משפחות בישראל, בין פלסטינים לאזרחים ישראלים: 
מאבק לגיטימי על דמות המדינה או פגיעה במיעוטים?

חוקה בישראל? 
מהם חוקי היסוד ומה מעמדם? האם הם מהווים חוקה? 
מהי פסקת ההתגברות שמאיימת על עוצמת בית המשפט? 
בית המשפט מבטל חוקים כדין או כמהלך אנטי דמוקרטי?  

מדינת לאום, דמוקרטיה ושוויון 
האם מדינת לאום יכולה לתת שיוויון לכולם? 

האם השיוויון מסכן את הרוב במדינת הלאום? 
מה זה בכלל שוויון?

אקטואליה משפטית:
מאחורי הקלעים של המשפט הישראלי

מרצה: עו״ד עידן אבוהב, מרצה למשפט חוקתי, בטחוני ופוליטי. מתמחה במשפט ציבורי. 
ישראל מתמודדת עם דילמות, שמדינות אחרות נתקלות בהן לעיתים רחוקות. התוצאה היא מתח 

ומאבקי שליטה בין רשויות השלטון השונות. לפניכם סדרת הרצאות ״בועטת״, החושפת את 
מאחורי הקלעים של מאבקי הכוח בין המערכת הפוליטית לבג״ץ. בריתות, מאווי כוח, שופטים 

שהושתקו, 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. 

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,6.12.22 ,29.11.22 ,15.11.22 ,8.11.22

14.2.23 ,31.1.23 ,10.1.23 ,27.12.22
)מספר קורס: 97512(

מרצה: סדרה חדשה!
עו״ד עידן 

אבוהב



זמן אשכול גלילות

21 | פילוסופיה מדעי
החברה

נושאי ההרצאות:
 על יצר ושמו סקרנות

מתי ולמה התחלנו לשאול שאלות, ולמה אף פעם לא נדע 
את כל התשובות?

על החיים כסרט ועל נפלאות הדמיון האנושי 
איך הפך אותנו הדמיון האנושי לנזרי הבריאה: החיה 

היחידה שמבקעת אטומים ומפצחת קודים גנטיים, 
אבל גם החיה היחידה שסובלת ממחלות חשוכות מרפא 

כמו קנאה, תסכול, מירמור ותעוב עצמי.

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

ולמה היום לא מתים מאהבה? 

על מוסד הנישואים - כסטארט-אפ בן עשרת 
אלפים שנים

מתי התחלנו ומתי הפסקנו לקשור נישואים לסקס 
ואהבה? האם עדיף לבחור בני זוג לפי ריח, מבט ראשון 

או אפליקציה? האם צדק וודי אלן כשהזהיר את מי 
שמפחד מבדידות שלא להתחתן? ואיך ויכוח בן שתי 

דקות מנבא את עתידו של כל זוג נשוי. 

מה זאת אהבה? 
מה יש בה באהבה שגורם לה להיות שיא המחלה, 

השיגעון והבלתי אפשרי, שמוציאים מן החיה האנושית 
את רגשותיה הכי נשגבים ושפלים? כמה עובדות שנויות 
במחלוקת על הדרך שעשתה האהבה מיעקב אבינו דרך 

רומיאו ויוליה עד למעבדותיהם של מדעני העת החדשה. 
ולמה לא מתים היום מאהבה?

על הורות וילדות במאה ה-21  
איך הפכה הורות לפרויקט בלתי אפשרי? האם יש מתכון 
להורים טובים? למה אנחנו מחנכים את ילדינו עם שקרים? 

והאם אנו באמת רוצים שילדינו יהיו ״רק מאושרים״?

על זקנה ומוות
מתי התחלנו לפחד מהמוות? ולמה כולנו רוצים להאריך 

ימים, אבל לא רוצים להזדקן?

על מה נדבר עם האדם הפוסט אנושי?
האם אי פעם נפתור את ״חידות החיים״, והאם הן בכלל 

יהיו רלוונטיות בעתיד המחכה לנו מעבר לסיבוב?

האדם הוא היצור היחיד המנסה להבין את פשר קיומו. הצלחנו אומנם לכפוף את הטבע למרותנו, 
אך בשאלות הגדולות באמת אנחנו עדיין מחפשים תשובה: מי אנחנו? מה אנחנו יודעים? 
למה אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים? והאם החיים האלה שווים את כל המאמץ 

שהם דורשים? 

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.22 ,6.12.22 ,22.11.22 ,8.11.22

14.2.23 ,31.1.23 ,17.1.23 ,3.1.23
)מספר קורס: 97513(

מסע אל חידות החיים החשובות באמת 
מרצה: אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה. מבקר ספרות בעיתון ״הארץ״ וב״קול ישראל״ ויוצר דוקומנטרי.

מרצה:
אירי ריקין

סדרה חדשה!

חנייה בשפע
חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום



זמן אשכול גלילות

22 | פילוסופיה מדעי
החברה

נושאי ההרצאות:
אושר ועוד דברים קטנים וחשובים

לו רצו אנשים להיות מאושרים, אולי היו מצליחים בכך, 
אך אנשים לא רוצים להיות מאושרים, אלא מאושרים 

יותר מאנשים אחרים וזה כבר בלתי אפשרי, כי את 
אושרם של אנשים אחרים אנו מדמיינים גדול בהרבה 

מכפי שהוא באמת, ואילו את האושר שלנו אנו מבינים 
פעמים רבות רק בהיעדרו.

סודה של המצודה הפנימית
הסטואיקנים סברו שהתפקיד העיקרי של הפילוסופיה 
הוא להפוך את אושרו של האדם לבלתי תלוי באנשים 

אחרים או בנסיבות חיצוניות. בעזרתם של סנקה, 
אפיקטטוס ומרקוס אורליוס נלמד מהי שלווה סטואית 
וכיצד לבנות ולהגן על המצודה הפנימית של נפש האדם 

ולא להרשות לשום דבר לא ראוי לחדור אליה.

גן ההנאות הקטנות
אפיקורוס יארגן לנו סיור בבית המרפא לתחלואי גוף 

ונפש, נשתתף בניסוי ״מכונת העונג האולטימטיבית״ של 
רוברט נוז'יק ונבין מדוע בית התענוגות נבנה כמעט תמיד 

ליד מדרון ההתמכרויות.

מבוא לחוכמה מטורפת 
החכם הסיני יאנג ז'ו יציג את אסכולת האגואיזם החביב 

והמשעשע, נכיר כמה מסיפוריו הקצרצרים של צ'ואנג 
דזה ונשמע מה חשבו עליהם ויטגנשטיין ושפינוזה. עם 
לאו דזה וג'ף לבובסקי נשוחח על דּודאיזם ודאואיזם.

כמה מילים על אהבה
אהבה היא פרדוקס שחי בתוך תעלומה גדולה, 

הממוקמת על אי של אומץ, טוב לב, יופי, תשוקה, תקווה 
וקודש, ואשר מוקף באוקיאנוס של חולין וערפל.

אתם מוזמנים לסדרת הרצאות חדשה, מרתקת, ומאירת עיניים, של ד״ר חיים שפירא, סופר, 
מתמטיקאי ומרצה מחונן ומשעשע, המעבד לסיפורים מרתקים בסיסי מידע מתחומי הפילוסופיה, 

הספרות, האמנות, המוסיקה, המדע וחכמת הרחוב. נתעמק בדבריהם של חכמי המזרח והמערב, 
היכולים לשמש מגדלור באוקיאנוס הסוער של החיים. מגדלור אשר אין בכוחו לשכך את הגלים, 

אך הוא יכול להאיר את הדרך. 

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,3.1.23 ,13.12.22 ,22.11.22 ,15.11.22

7.2.23 ,17.1.23
)מספר קורס: 97514(

מרצה:
ד״ר חיים 

שפירא

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום

שיחות על אמנות החיים 
מרצה: ד״ר חיים שפירא, אינטלקטואל רב-תחומי.

סדרה חדשה!

אמנות הפליאה
העולם כנראה יותר מוזר ויותר מורכב מכל מה שהדמיון 
שלנו מסוגל לצייר לנו. וזה נכון ללא קשר לעוצמת הדמיון 

או ליופיו של הציור. סיי שונוגון, אלברט איינשטיין, 
ניל דה-גראס טייסון, וולט ויטמן ומרסל פרוסט ילמדו 
אותנו כיצד אפשר לערבב אבק קסמים עם חול הימים.



זמן אשכול גלילות

23 | נשים מעוררות השראה מדעי
החברה

נושאי המפגשים:
מיקי חיימוביץ׳ 

אשת תקשורת ופעילה סביבתית. בעבר הגישה את
מהדורות החדשות המרכזיות, הובילה סדרות דוקומנטריות 

ותכנית תחקירים. כיהנה כח״כ ויו״ר ועדת פנים והגנת 
הסביבה. זכתה מספר פעמים בפרס ״מסך הזהב״ ובפרס 

״הגלובוס הירוק״.   

סומוד ספורי ספי 
בעקבות משבר אישי התוודעה לרכיבה על אופניים, 

פעילות שלא נהוגה בקרב נשים במגזר הערבי. כיום היא 
מובילת קבוצות נשים ונערות ערביות רוכבות אופניים, 
שופטת בתחרויות של איגוד האופניים, בתחרויות גביע 
המדינה ועוד. בוגרת תכנית ״מנדל״ למנהיגות ולשעבר 

יו״ר מועצת נשים בעיריית שפרעם. 

ד״ר ווביט מנגיסטו 
בגיל עשר עלתה ארצה מאתיופיה במסע מפרך. זמן קצר 

אחרי שהגיעה לישראל אימה נפטרה והיא נותרה 
עם אחותה. כיום היא סופרת, אשת חינוך ואקדמיה 
ומפקחת ארצית על קידום נוער עולה בסיכון. זכתה 
בפרסים על העשייה שלה, כתבה ספרים, כולל ספר 

ילדים המבוסס על סיפור חייה. 

יונה אליאן 
מהבולטות והמוכרות בתיאטרון הישראלי - שחקנית 

תיאטרון, קולנוע וטלוויזיה. כלת פרס התיאטרון 
הישראלי ופרס אמ״י על מפעל חיים. 

סיגל דדון-לוי 
מנכ״לית ״מכבי שירותי בריאות״, מארגוני הבריאות 
הגדולים בישראל. אחראית על בריאותם של למעלה 

מ-2.5 מיליון אזרחים, עם תקציב של יותר מ-20 
מיליארד ₪. 

מורן סמואל 
מדליסטית פאראלימפית בענף החתירה בסירה )מדליית

כסף בטוקיו 2021, וארד בברזיל(. גדלה כשחקנית כדורסל 
מוכשרת ובגיל 24 עברה שבץ בחוט השידרה, שהותיר

אותה בכיסא גלגלים. בדיוק עשור מהרגע שבו הפכה להיות 
משותקת בפלג גופה התחתון, ״עמדה״ על הפודיום עם 

מדליה באירוע הספורט הגדול בעולם.    

רחל עזריה
מובילה חברתית בתחומים שונים. כיהנה כחברת כנסת 

ולפני כן כסגנית ראש עיריית ירושלים. מחברת הספר 
הראשון בעברית על איך עושים שינוי חברתי בישראל. 

הובילה כ-30 קמפיינים לשינוי חברתי שהצליחו. ביניהם: 
המאבק כנגד הדרת נשים, מחאת העגלות, פירוק מונופול

הכשרות של הרבנות ועוד. כיום מכהנת כיו״ר ״חיים וסביבה״.  

חוה ארנפלד 
גדלה והתחנכה בבני ברק, למדה בסמינר למורות חרדיות 

בחינוך מיוחד. כשהחליטה לעבור ללימודים אקדמיים 
נחשפה לקשיים בפניהם ניצבות נשים חרדיות. בעקבות 

כך, הפכה להיות יזמת וסוכנת שינוי באחד התחומים 
הרגישים בחברה הישראלית - קידום לימודים והשכלה 

אקדמית לנשים חרדיות.

סידרת מפגשים עם נשים מרתקות ומעוררות השראה, המהוות פסיפס נשי מגוון, כל אישה 
״גדולה מהחיים״ בדרכה שלה. בכל מפגש תשוחח אושיק פלר-גיל עם אישה שתשתף אותנו 

במסעה האישי והייחודי. נשמע על אתגרים והתמודדויות, הצלחות וכישלונות במגוון תחומי החיים.

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.22 ,29.11.22 ,15.11.22 ,8.11.22

31.1.23 ,24.1.23 ,10.1.23 ,27.12.22
)מספר קורס: 97515(

״גדולות מהחיים״ 
עורכת הסדרה ומנחה: אושיק פלר-גיל, יועצת, חוקרת ומרצה באקדמיה ובמסגרות פרטיות.

עורכת הסדרה 
ומנחה:
אושיק 
פלר-גיל



זמן אשכול גלילות

מועדי המפגשים:
 ,15.12.22 ,1.12.22 ,17.11.22 ,3.11.22

2.2.23 ,26.1.23 ,12.1.23 ,29.12.22
)מספר קורס: 97516(

הירידה בתפקוד הזיכרון, לצד חשיבותו הרבה בחיינו, מחזקת את הצורך לשפר אותו ולשמור עליו 
לאורך זמן. בסדרת הרצאות מרתקת נקבל ידע בנושא, כלים מעשיים וטכניקות מתקדמות לפיתוח 

ושיפור הזיכרון, שיאפשרו לנו לאמן ולתרגל אותו בצורה נכונה, לזכור במהירות ובקלות את מה 
שחשוב לנו וכן לשמור ולחזק את יכולות המוח והזיכרון שלנו לטווח 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.

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

נלמד שיטות מתקדמות לזכור שמות של אנשים ולהפוך 
את תהליך זכירת השמות למעניין ומרתק.

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

זה? במפגש זה נלמד שיטה נפלאה לזכור מיקומי חפצים 
ונקבל טיפים מעולים איך להפסיק לשכוח את מה 

שחשוב לנו בחיי היום יום.

לזכור בקלות מספרים חשובים
היכולת לזכור מספרים משפיעה על ״תחושת המסוגלות״ 

של הזיכרון שלנו. במפגש זה נלמד שלוש טכניקות 
מתקדמות לזכור בקלות מספרים חשובים ובמקביל 

לחדד ולשפר את יכולות המוח והזיכרון שלנו.

חדר כושר למוח ולזיכרון
איך לאמן את הזיכרון ולשמור עליו לאורך זמן? 

איך לשלב את אימוני הזיכרון בחיי היום יום? מהם תומכי 
הזיכרון הטובים ביותר? מה הקשר בין תזונה נכונה

ושינה ומהם מכפילי הכוח הטובים ביותר לשיפור הזיכרון? 

ללמוד שפה חדשה וקריאה מהירה
איך לשפר משמעותית את מהירות הקריאה ולזכור את 

מה שקראנו? במפגש זה נלמד איך לשפר משמעותית את 
מיומנויות הקריאה ולמידת שפה חדשה ואיך להפוך את 

תהליך הלמידה למהנה ואפקטיבי.

שיטת ״הזיכרון המעצים״ ככלי לחיים
איך לתייג ולשלוף במהירות זיכרונות חשובים? איך לזכור 

נכון את מה שעוזר לנו להצליח במה שאנו עושים? 
שיטת ״הזיכרון המעצים״ מבוססת על הצלחות וחוזקות 

אישיות שנשמרו בזיכרון ועל היכולת שלהן להישלף 
ממנו במהירות ולהשפיע עלינו להשיג תוצאות מצוינות 

בחיי היום-יום.

״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.

מדעי
החברה

מרצה:
איתי

עניאל
24 | פסיכולוגיה ומדע

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.



זמן אשכול גלילות

נושאי ההרצאות:
מזוג למשפחה 

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

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

סרט לצפייה: ״אהבה עיוורת״

״ילד טוב ילד רע״- יחסים בין אחים במשפחה 
היחסים הסבוכים המייצרים חברות ארוכה - תחרות 

אהבה וקנאה. איך היחסים משתנים לאורך החיים. 
על הורים וילדים ועל קשרים שמשתנים כשכולם 
מתבגרים. הדילמות השכיחות במשפחות בוגרות: 

על קנאה ותחרותיות, פירגון, התמודדות המשפחה 
מול משברי החיים, השפעת ציפיות ההורים על התנהגות 

ילדיהם, על מרד ועל בחירה, והכי חשוב - על היכולת 
לבנות קשר עמוק חזק ואמיתי עם הורינו ועם אחינו 

גם זמן רב אחרי שעזבנו את בית ההורים.
סרט לצפייה: ״לב שקט״

״להישאר או להיפרד״ על משברים בחיי זוגות 
המתעלל הסדרתי, הבוגדת, מין באינטרנט, מה קורה 

כשהילדים עוזבים את הבית וכשהקריירה של רק אחד 
מבני הזוג נוסקת? הצגת משברי זוגיות דרך מקרים 

מטיפול משפחתי.
סרט לצפייה: ״האישה״

גירושין - פרק ב' פרק ג'...
על דילמות של גירושין: הילדים שלה שלו ושלהם, הכסף, 
היחסים עם האקס/ית, איך בונים משפחה אחת מאוסף 

של משפחות...
סרט לצפייה: ״אהבה מריקוד ראשון״

״פתאום, הכי לא צפוי״ 
על התמודדות עם נכות, פרידה, מוות ואובדן - איך 

הטיפול הפסיכולוגי יכול לעזור במצבי אבל ושכול.
סרט לצפייה: ״החיוך האטרוסקי״

משפחה מורחבת 
יחסי חמות כלה, יחסי אבות בנות, אימהות בנים, 

יחסי גיסות ועוד שאר מיני ירקות...
סרט לצפייה: ״תנו לפרוש בשקט״

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

מרתקים שהגיעו לטיפול לקבלת כלים להתמודדויות 
שהשונות מביאה איתה.

סרט לצפייה: ״עונת השמחות״
  

על ספת הפסיכולוג: שאלת האושר הפנימי
אנשים משתנים, רצונות חדשים מופיעים ואנשים 

שואלים את עצמם שאלות אחרות בהתאם לתקופות 
חייהם. במפגש זה נדון ביכולת האמיתית של אדם 
להגשים את שאיפותיו, באופן היצירתי בו אנשים 

הצליחו לקיים במקביל לשיגרה את אותו הקסם של 
עוררות פנימית ושלווה משפחתית.
סרט לצפייה: ״אהבה בשלייקס״

המשפחה היא בית הספר הראשון שלנו ללמידה רגשית. בקלחת האינטימית הזו אנו לומדים 
איך להרגיש ביחס לעצמנו, איך יגיבו אחרים לרגשות שלנו ואיך להביע תקוות ופחדים. בסדרת 
מפגשים, הכוללים מקרים אמיתיים מטיפול משפחתי, נפרוש את החוטים המקשרים ביננו לבין 

האחרים, ויינתנו כלים להתנהלות טובה ואיכותית לשיפור ושדרוג מערכות יחסים משפחתיות.
בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא העוסק בנושא ההרצאה. 

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

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

מועדי המפגשים:
 ,7.12.22 ,23.11.22 ,9.11.22 ,2.11.22

8.2.23 ,25.1.23 ,11.1.23 ,28.12.22
)מספר קורס: 97517(

 מרצה:25 | פסיכולוגיה
ענת זפרני

סדרה חדשה! מדעי
החברה
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26 | שפת גוף

מה שפת הגוף אומרת לנו?
מעיין בשן, מומחית ופרשנית לשפת גוף, מרצה ומלמדת בארגונים ובאוניברסיטאות, פרשנית קבועה 

ובעלת טור קבוע באתר החדשות Ynet. מופיעה באופן קבוע בתוכניות טלוויזיה, אינטרנט וחדשות.
הגוף שלנו ״מדבר״, גם בלי שנגיד אף מילה. אבל מה הוא אומר? איך נדע שמישהו משקר לנו? 

איך שפת הגוף באה לידי ביטוי בזוגיות? וכיצד נזהה אם הילד שלי במצוקה? נלמד לזהות מתי ואיך 
שפת הגוף יכולה לעזור לנו לנהל תקשורת טובה יותר ולהשפיע על הסובבים אותנו. 

בואו למסע מרתק וחווייתי וקבלו כלים שימושיים לחיי היומיום.
נושאי ההרצאות:

ניתוח גוף פתוח: מה הגוף מספר לנו?  
יותר מ-90% מהמסרים שלנו אינם מילוליים. 

איך מפענחים את השפה הזאת? איך מקשיבים לשפת 
הגוף ומדברים טוב יותר בין חברים? בזוגיות? בעסקים? 

מה אומרות העיניים? ומה מספרות לנו הידיים?

שפת הגוף בזוגיות 
שפת הגוף בתקשורת זוגית מספקת הר של מידע על 

הזוגיות שלנו. איך מבינים על מה חושב בן הזוג רק על 
בסיס תנועות העיניים שלו? כיצד מיקרו הבעות מסייעות 
לזיהוי רגשות מוסתרים? מה מספרות לנו תנוחות שינה? 

ומה מגלות תנוחות הסקס המועדפות עלינו?

איך נדע לזהות כשמשקרים לנו 
שקרים קטנים, שקרים לבנים, שקרים גדולים. המילים 

אולי אומרות אחרת, אבל הגוף לא יודע להסתיר. 
האם יש הבדל בשפת הגוף בין שקר ענק לשקר קטן? 

ועד כמה אנחנו יודעים לזהות כשמשקרים לנו? 
נלמד על מנגנון השקר, ונדע לגלות את כל האמת על השקר, 

דרך שפת הגוף.

שפת גוף של ילדים ומתבגרים  
מה עובר על הילד שלך? על מה הוא חושב? מה הוא 

מרגיש? האם הוא מפחד? רגוע? בטוח בעצמו? ומה הדבר 
הכי נכון שתוכלו לעשות עבורו תוך מספר שניות? 

נלמד להכיר את המסרים המועברים ע״י תת המודע, 
החזקים הרבה יותר מהמסרים המילוליים שהילדים 

שלנו אומרים לנו ולא ניתן לזייף אותם! בהרצאה 
מרתקת נלמד כיצד לזהות סימני מצוקה או נפש סוערת 

אצל ילדינו המתבגרים ואפילו אצל פעוטות שעדיין 
לא מדברים. בנוסף נלמד כיצד להשתמש נכון בשפת 

הגוף כדי לייצר תקשורת מקרבת, פתיחות וסמכותיות 
מול ילדינו. 

איך לזהות אנשים שיכולים להזיק לנו   
האם קיימים סימנים מובהקים שניתן להבחין בהם 

בשפת הגוף של אנשים מסוכנים? האם ניתן ״לראות עליהם״ 
פיזית את הרוע? ואם כן - איך הוא בא לידי ביטוי? 
ומה ההבדל בין שפת הגוף של אנשים נורמטיבים, 

לאלו המוגדרים עם הפרעת אישיות, מסוכנים ופושעים?
בהרצאה זו נחשוף דוגמאות של אנשים שפשעו, ונדגים

את הפער בין מה שהם מבטאים במילים, לבין מה שהגוף 
שלהם מספר לנו.

מרצה:
מעיין 

בשן
מדעי

החברה

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.22 ,28.11.22 ,14.11.22

23.1.22 ,2.1.22
)מספר קורס: 97518(
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27 | תרבויות בעולם תרבות

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. 
מנופי נורבגיה אל המלחמה בבוסניה, מקידמה דרום קוריאנית אל הרפובליקה השיעית של איראן, 
מטקסים בבאלי למשפחתיות בסין, ממאבק לחופש בברה״מ אל התרבות הוולשית. אתם מוזמנים 

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

איראן: בין גרעין לקולוניאליזם
התבוננות מעמיקה אל נבכי הרפובליקה השיעית. נצא 
למסע שבמהלכו נכיר את תולדותיה של המדינה רבת 
הפנים הזו, וננסה להבין כיצד היה זה דווקא המערב 

שדחף את איראן לזרועות האייתולות.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון | סרט לצפייה: ״המורה לאנגלית״

בוסניה הרצגובינה: מהרמוניה למלחמה
כיצד הפכה בוסניה הרצגובינה ממדינה רב תרבותית, 

בה חיו מוסלמים, נוצרים קתולים ונוצרים אורתודוכסים 
בהרמוניה ובחיי משפחה וקהילה משותפים, לשדה קטל 

ורצח של  חפים מפשע. 
מרצה: רמי סימסולו | סרט לצפייה: ״לאן את הולכת אאידה״

ויילס: אומה קטנה עם לב ענק
ויילס הקטנטנה מכוסה בכרי מרעה ירוקים המסתיימים 

בקו חוף ארוך וצוקים מרהיבים. היא מציעה עיירות 
חוף ציוריות, טירות מרשימות, אך גם גבעות של מכרות 

פחם, עדות לעבר תעשייתי מפותח, אך גם לדעיכה 
כלכלית בהווה.

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״סוס מנצח״

באלי: אי האלים בארכיפלג האינדונזי
מסע מרתק אל האי באלי צופן מגוון מרתק של פולחנים 

וחיי קהילה ססגוניים, המשלבים הינדואיזם, בודהיזם 
ואנימיזם. הפולחנים כוללים אינספור טקסי מעבר, 

 פסטיבלים ואירועים דתיים ומשפחתיים.
מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: ״לאכול להתפלל לאהוב״

דרום קוריאה: מסע בין מקדשים, מסורת, פופ וסמסונג
תוך מספר עשורים הפכה דרום קוריאה ממדינה עניה 

 ונחשלת למעצמה כלכלית וטכנולוגית. 
אך הקידמה לא פגעה בתרבות העתיקה, בטבע המרהיב 

ובמסורות הדתיות הייחודיות.
מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״מאהב צרפתי״

סין: הרמוניה, אינדיבידואליזם ומשפחתיות
מסע סיני להבנת המשמעות של המשפחתיות הסינית 

הצפופה, של המחויבות למשפחה, ושל חיים בעולם 
 בו היחיד איננו בעל משמעות בפני עצמו.

מרצה: איילת אידלברג | סרט לצפייה: ״הפרידה״

נורבגיה: החיים בין קרחון לפיורד
מסע מרתק אל טבע ותרבות, פיורדים כחולים למרגלות 
הרים נישאים וקרחונים, יערות ירוקים ובדרך הטרולים 

האגדית. מרחב טבע פראי שהטיול בו משרה תחושה 
 של ארץ בראשית.

מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״הגל״

רוסיה: החופש להיות!
עוד משהו על המאמץ לחופש תודעתי במסגרות 

טוטליטריות, על המחירים הבלתי אפשריים ששילמו 
צעירים כדי לבטא את עצמם. ננסה להבין ממה פחדה 

ברית המועצות, כשבנתה את מסך הברזל התודעתי? 
מרצה: דניאל גולדנברג | סרט לצפייה: ״הגנדרנים״

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

סדרה חדשה!

קבוצה 2
הקורס כולל שמונה מפגשים 

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

בסינמה סיטי - 
גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,1.12.22 ,17.11.22 ,3.11.22
 ,12.1.23 ,29.12.22 ,15.12.22

9.2.23 ,26.1.23
)מספר קורס: 97520(

קבוצה 1
הקורס כולל שמונה מפגשים 

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

בסינמה סיטי - 
גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,5.12.22 ,28.11.22 ,7.11.22
 ,16.1.23 ,2.1.23 ,19.12.22

6.2.23 ,30.1.23
)מספר קורס: 97519(
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מרכזת תרבות
הסדרה: 
רוית נאור

28 | 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. 
מפגש עם מקומות בהם הזמן עצר מלכת וצופן חוויות נשגבות, שאינן מוכרות לרוב האנשים בעולם!

נושאי ההרצאות:
תרמיל המסעות: ניסים קטנים 

רוית נאור שולפת מתרמיל המסעות שלה את הפרט 
החשוב ביותר: מזל. כמי שיצאה אל פסגות ההרים 
והאזורים הנידחים והקפואים ביותר בגלובוס, היא 

נאלצה לא פעם להתמודד מול איתני הטבע, כדי לחזור 
הביתה בשלום. 

אלף לילה ועוד לילה 
סיגל גבע, במסע אישי אל מחוזות הקסם של מרכז 

אסיה, בעקבות דרך המשי. נשמע על אלכסנדר שכבש 
את טראנס אוקסיאנה והאמיר טימור, על רקע רקמות 

הסוזאנה וסתתי האבן ועד למדרסות העתיקות 
והמסגדים בהם עצרו עוברי האורח שנעו בשיירות 

הגמלים, עמוסים באוצרות נחשקים.

עיראק: בין גן עדן תנכ״י לגיהינום
נפתלי הילגר יצא למסע בארץ הקודש של השיעים, 

בניסיון להבין כיצד ציוויליזציה עתיקה שהמציאה את 
הכתב והכסף, דתות ומדעים, הידרדרה למדינה מוכת 

עוני ואנרכיה.

מסע בחצר האחורית של ישראל 
נעם בן משה לוקח אותנו לגלות את הפלא )לא פחות( 

המסתתר מתחת לאף, בחצר האחורית של ישראל, 
בערים הצפופות והגדולות ביותר בארץ. טבע עירוני בכרך 

האורבני, מתחת לאף.

הלן ריף: האי הקטן ביותר בעולם 
טניה רמניק מצרפת אותנו למסע שלה לאי באורך 

500 מטר, 50 מטר רוחב ו-2 מטר גובה, המהווה בית 
עבור 4 אנשים ואינספור בעלי חיים שמצאו בו מקלט. 

מי הם תושבי האי? כיצד הם מתקיימים במקום כה קטן 
ומבודד? ומה יקרה כאשר מי הים יציפו את האי?

אתיופיה: מפגש עם עמק האומו 
אושיק פלר תיקח אותנו לעמק האומו באתיופיה, אל מפגש 

של מסורת וקידמה, טבע ותיעוש, המאיימים על מרקם
החיים השברירי המתקיים שם מאות שנים. מסע אל עמק 

הולך ונעלם. 

פפואה ניו גיני: מסע במנהרת הזמן 
עידן צ'רני יוצא למסע ייחודי למעמקי הג׳ונגלים של גיניאה 
החדשה. הוא פוגש שבטים לוחמים, פסטיבלים צבעוניים, 

טקסים עתיקים ואנשים הסוגדים למדינתנו הקטנה.

מסע למדינה הצבעונית ביבשת השחורה
על שחור ולבן ומה שביניהם. ארקדי מסנגי ייקח אותנו 

למסע בדרום אפריקה, למקום המפגש בין חיות הטרף
הנדירות אל מול האורבניות האירופאית. לביקור בשמורות 
הטבע הפראיות ולשבטים, אל תביעות האצבע של השלטון 

הלבן וללגימה מהיקבים המובילים ביבשת השחורה.

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

סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,14.12.22 ,7.12.22 ,23.11.22 ,9.11.22

1.2.23 ,18.1.23 ,4.1.23 ,28.12.22
)מספר קורס: 97521(
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מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות
ברחבי העולם. מהוליווד של הודו אל האקזוטיקה של הצוענים באירופה, מהטבע היפני אל אימפריית 

הענק הספרדית, מפניה האחרות של פקיסטאן אל הצדדים האפלים של הממלכה הסעודית, 
מפולחני חיים ומוות במקסיקו אל טיול בנורמנדי. 

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

ספרד: סודה של המעצמה העולמית הראשונה
מפגש מרתק עם תולדותיה של מדינה מופלאה. סיפורם 

של מסעות הגילוי שהובילו להקמתה של האימפריה 
העולמית הראשונה, וקריסתה של אימפריית הענק, 

 שמנהיגיה חשבו שתשרוד לנצח.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: ״אליזבת: תור הזהב״
 

הסרט של הודו
מה הייחודיות של מדינת גוג׳ראט בהודו? מה הקשר 

בין עולם הקולנוע ההודי ״בוליווד״, ובין הקהילה 
היהודית בהודו? ומהי אותה ״מערכת הקסטות״ 

שעדיין נוכחת בימינו בהודו?
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״הצגת הקולנוע האחרונה״

פקיסטן: מסע אל מזרח אחר
רשמים אישיים מביקור במעצמת הגרעין המוסלמית, 
שנקרעת בין שמרנות דתית קיצונית למודרנה חילונית.

מסע בין איסלמבאד לחבל קשמיר, שבו המרחק בין גן עדן 
 לגיהינום נמדד במטרים ספורים.

מרצה: נפתלי הילגר | סרט לצפייה: ״חולי אהבה״

צרפת: לא רק קממבר
חבל נורמנדי הוא חגיגה לחובבי היסטוריה, טבע, 

תרבות וגסטרונומיה. הוא חלק מהכפר החקלאי הצרפתי  
שמציע יופי אינסופי, אך בו זמנית נאבק על קיומו 

בעידן הגלובלי.
מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״נורמנדי בעירום״

סעודיה: הצדדים האפלים של הממלכה
יורש העצר הסעודי שינה את פני הממלכה: הוא העניק 
זכויות לנשים, קיצץ את כנפי הממסד הדתי, ופתח את 

מדינתו לתיירות. אלא שלצד התמורות, בן סלמאן החזיר 

 את מדינתו לתקופותיה האפלות.
מרצה: ד״ר מיכל יערי | סרט לצפייה: ״העיתונאי״

יפן: החיים על גבו של דג
יפן נעה בין מסורת לקדמה. מדינה שבה הטבע הוא חלק 

מההיסטוריה, הדת, התרבות וההוויה. ננסה להבין את 
הקונפליקט התרבותי ביפן, עם היסטוריה, תרבות ועבר 

מרשימים, מול עתיד מורכב.
מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״טוקיו רועדת״

מקסיקו: מוות כאומנות החיים
הסוד הגדול של התרבות המקסיקנית: פנים מצוירות, 

תלבושות ענק ותהלוכות צבעוניות. נצלול לעומק 
הפילוסופיה של פולחני המוות והחיים במקסיקו ונגלה 

עולם עתיק ומלא קסם.
מרצה: דניאל גולדנברג | סרט לצפייה: ״קוקו״

רוסיה - שתי אימפריות - שתי תרבויות
איך מדינה אדירת מימדים ויפהפיה זו קמה והתפתחה 

בשתי אימפריות רצופות - הצארית והקומוניסטית, 
ונפלה? רוסיה שלאחר מותו של סטלין סללה את הדרך 

להתהוות האימפריה הרוסית השלישית, שבנייתה בדרך, 
תחת הצאר החדש - פוטין.

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס | סרט לצפייה: ״סטאלין מת״

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:
 ,14.12.22 ,30.11.22 ,16.11.22 ,2.11.22

8.2.23 ,25.1.23 ,11.1.23 ,28.12.22
)מספר קורס: 97522(

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג
תרבות
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מרצה: 
יוסי נינוה

לאחר פילוגה של ממלכת דוד ושלמה המאוחדת התקיימו זו לצד זו שתי ממלכות. 
הממלכה הצפונית - ״ממלכת ישראל״, ממלכה גדולה, עשירה, חזקה, ומבוססת, והממלכה 

הדרומית - ״ממלכת יהודה״. ממלכה שבטית קטנה. 
בסדרה זו נלמד על ״ממלכת ישראל״: מלכיה הרבים, מרידות, רציחות, ועל יחסים פוליטיים 

עם העולם הסובב אותה. זוהי תקופה אשר מדע הארכיאולוגיה מוצא לראשונה ממצאים 
בשטח התואמים למסופר בתנ״ך. נבחן את הממצאים האלה, וננסה דרכם לבדוק את אמינותו 

ההיסטורית של הכותב המקראי, ואת מטרת כתיבתו.
נושאי ההרצאות:

מלכי ישראל הראשונים: ירבעם - נדב, בעשא - אלה
פילוגה של הממלכה המאוחדת, התככים והרציחות 

בימיה הראשונים של ממלכת ישראל. ימים של חוסר 
יציבות שלטונית, מלחמות בין ישראל ליהודה. 

בית עומרי: עמרי, אחאב, אחזיה ויהורם
השושלת הארוכה הראשונה. ימים של שגשוג ופריחה. 

שלטונו של אחאב מגדולי מלכי ישראל. מלך בונה, 
מבצר, לוחם, ששרידי מפעליו פזורים ברחבי הארץ. 

הדמות השנואה ביותר על הכותב המקראי בשל נישואיו 
עם איזבל וייבוא פולחן הבעל. מרחץ הדמים המחסל 

את השושלת.

״הרצחת וגם חרצת״?? משפט נבות היזרעאלי
מערכת משפטית מסואבת מגוייסת למשפט מעוות. 

נטישה בוגדנית של חברים וחוסר צדק אלוהי. 
מערכת שלמה שחטאה, ואדם אחד בלבד נענש!! 

מדוע נכתב סיפור זה??

בית יהוא: יהוא, יהואחז, יואש, ירבעם, זכריה
עלייתה לשלטון של השושלת הארוכה ביותר בתולדות 

הממלכה. ביניהם ירבעם השני גדול מלכי ישראל. 
כיצד השכילו מלכים נבונים להשתלב במערך השלטוני 

של האימפריה האשורית ולהביא רווחה כלכלית 
וביטחונית לממלכתם.

אליהו הנביא - ראשית הקנאות הדתית
דמותו המעוררת מחלוקת של הנביא המוזר, שקרא תיגר 

על המלך אחאב ועל אשתו איזבל. הנביא שרצח מאות 
אנשים, וחי את חייו כנרדף. יחסה של המסורת היהודית 

לדורותיה לאליהו - מקנאי חסר פשרות ועד למושיע 
הלאומי הנצחי, הבא להתארח בערבי הפסח.

סיפורי אלישע - התלמיד שעלה על רבו
תלמידו של אליהו ומחליפו בתפקיד. התלמיד שעלה 

על רבו במספר הניסים שעשה, ובעוצמתם. אך למרות 
מעשי הניסים הגדולים, נשאר תמיד בצילו של אביו 

הרוחני - אליהו.

הנביאים הושע ועמוס - ימים של עושר ושחיתות
״על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו״. 
דמותה של ממלכה מושחתת חברתית, כפי שהיא 

משתקפת בנבואות שני הנביאים שהסתובבו ברחובות 
בירתה - שומרון. בלשון תקיפה ובוטה ביותר תוקפים 

הנביאים את בית המלוכה ואת שכבת העשירים על דיכוי 
החברה החלשה וניצולה ללא רחם.

סופה של ממלכת ישראל
שלטון אחרוני מלכי ישראל: שלום, מנחם, פקחיהו, פקח 
והושע. החלטות פוליטיות שגויות הביאו לחורבן ממלכה 

גדולה ועשירה, ואיבוד עצמאותה המדינית. 
לאן נעלמו עשרת השבטים?? מי הם השומרונים? 

ממלכת ישראל: עוצמה ושפיכות דמים 
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:
 ,14.12.22 ,30.11.22 ,16.11.22 ,2.11.22

8.2.23 ,25.1.23 ,11.1.23 ,28.12.22
)מספר קורס: 97523(

סדרה חדשה!
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״רגעים היסטוריים״
נקודות מפנה בהיסטוריה של העולם המודרני

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס, היסטוריון.
לא מעט אירועים והתרחשויות הכתיבו מהלכים היסטוריים, פוליטיים, חברתיים ותרבותיים 

בהיסטוריה המודרנית. הם עדיין מטביעים את חותמם ומשפיעים על המאורעות הסוערים 
של ראשית המאה ה-22. מסע מרתק אל כמה מן האירועים האלה, שהיו בעלי השלכות מכריעות 

על התפתחות העולם בן זמננו.
נושאי ההרצאות: 
מהפכת הדפוס )22.10.1454(

המצאת הדפוס ב-1454 היא אירוע המכריע בזינוק 
ההיסטוריה המודרנית. פיתוח הדפוס הנייד הוא מהפכה 

טכנולוגית הנחשבת על ידי רבים להמצאה החשובה 
ביותר באלף הקודם. המצאתו של גוטנברג הביאה לעלייה 
משמעותית באחוזי האוריינות בקרב הציבור הרחב ובזה 

למהפכת המדע, הנאורות והחברה בת זמננו. 

תבוסתו הסופית של נפוליאון בקרב ואטרלו )18.6.1815(
נפוליאון נחשב למצביא המודרני המובהק ואחת הדמויות 

הפוליטיות החשובות בעידן המודרני. הוא שנוי ביותר 
במחלוקת. בתבוסתו בקרב ואטרלו אפשר לזהות את 

גילום מקורותיו של האימפריאליזם המודרני.

המניפסט הקומוניסטי מצית את המלחמות 
האידיאולוגיות )21.2.1848(

במהפכת פברואר 1848, התבקש הפילוסוף הפרוסי-יהודי 
הגולה קרל מרקס לחבר מסמך דרישות מהפכניות. 

כך נולד ״המניפסט הקומוניסטי״, שנהפך למצע של ״דת״ 
חדשה: הקומוניזם. ננתח את מהותה של האידיאולוגיה 

הקומוניסטית מול האידיאולוגיות היריבות במאה ה-20. 

החלטתו הגורלית של צרצ׳יל )4.6.1940(
החלטתו ונחישותו של וינסטון צ׳רצ׳יל להמשיך במלחמה, 

בכל מחיר וכנגד כל הסיכויים הנראים לעין, היא הסוד 
של הניצחון במלחמת העולם השנייה, שהציל את העולם 

מהשתלטות הנאציזם. היא הבטיחה שלום של 80 שנה 
באירופה.

לידתה של מדינה )14.5.1948(
הכרזתו הנועזת של בן גוריון להקים מדינה יהודית בארץ 
ישראל, שינתה את ההיסטוריה. עם הקמתה התגוררו בה 

כ-600,000 יהודים. היא קמה כמדינה מוקפת אויבים 
וניצחה כנגד כל הסיכויים. 

האיחוד האירופי: החתימה על הסכם רומא )25.3.1957(
הסיפור האמיתי על עלייתה ונפילתה של אירופה המאוחדת. 

ננתח את תופעת הבומרנג של האיחוד האירופי: 
קונפליקטים אתניים בלתי פתורים, המשבר החברתי, 
המשבר הכלכלי, המשבר הפוליטי ועכשיו גם מלחמה.

״צעד אחד קטן לאדם, קפיצת מדרגה אחת ענקית 
לאנושות״: הנחיתה על הירח )20.07.1969(

חזונו של ז׳ול ורן התגשם. נחיתתה של החללית אפולו 11 
על הירח נחשב כהישג הבודד הגדול ביותר של האנושות. 

נדון ברקע, במסע ובהשלכות של נקודת מפנה זו בהיסטוריה 
של המאה ה-20, בה הוכיחה ארצות הברית את עליונותה 

הטכנולוגית לאחר כעשור של הובלה סובייטית בחלל. 

רוסיה חוזרת לזירה: עליית פוטין לשלטון )9.9.1999(
״מדובר בחידה עטופה במסתורין, בתוך תעלומה...״ 

אמר על רוסיה וינסטון צ׳רצ׳יל. איך מדינה אדירת ממדים 
קמה והתפתחה בשתי אימפריות רצופות - הצארית 

והקומוניסטית, ונפלה עם הפלישה של רוסיה לאוקראינה 
  .)24.02.2022(

מרצה: 31 | היסטוריה
ד״ר גוסטב 

מייסלס

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.22 ,28.11.22 ,14.11.22 ,7.11.22

13.2.23 ,30.1.23 ,16.1.23 ,2.1.23
)מספר קורס: 97524(

מדעי
הרוח



זמן אשכול גלילות
מרצה: 

ד״ר עודד 
ציון

קורס זה יעסוק בגדולי המחשבה שצמחו בעולם היהודי, החל מן המאה ה-17 ועד לימינו. 
נתאר כאן היכן וכיצד התפתחו הרעיונות החשובים שלהם, הרלוונטיים מאוד גם לימינו. 

כמו-כן ננתח את השפעתם הגדולה על העולם היהודי והישראלי, בנושאי תפקידה של היהדות 
בעידן המודרני, יחסי דת ומדינה, מהות האדם ויחסו לאלוהים. לכל הוגה נקדיש שני מפגשים.

נושאי ההרצאות:
שפינוזה: אלוהים, החילוניות והמודרנה

)שתי הרצאות(
ברוך שפינוזה גדל וצמח בעיר אמסטרדם במאה ה-17, 

והיה צאצא לאנוסים שחזרו ליהדותם. שפינוזה היה 
פורץ דרך לקראת עידן ההשכלה, אשר השתמש במושגים 

דתיים בפרשנות חדשה. תפיסת האל שלו ראתה את 
התגלמותו בטבע, והאדם היה עבורו עולם ומלואו: 

גורלו נתון בידיו, ומחשבתו, השכלתו וחינוכו הפכו להיות 
הדרך לגאולה ולאושר.

מנדלסון: יהודי וגרמני בתקופת ההשכלה 
)שתי הרצאות(

משה מנדלסון גדל בברלין במאה ה-18, בתקופה שבה 
התרבות והמחשבה הגרמנית היו בתנופה גדולה של עידן 
המדע והקידמה. מנדלסון נותר יהודי דתי, והיה לו חלק 

חשוב ביותר בצמיחתה של התרבות הגרמנית הכללית 
מסביב. שאיפתו הייתה דרמטית והשפעתו על העולם

היהודי הייתה גדולה: הוא רצה ליצור מודל של יהודי חדש, 
שישמור על זהותו ויהיה בה בעת גם מודרני, משכיל 
ורציונלי, שישתלב לגמרי בעולם ובתרבות מסביב לו. 

הרב קוק: הפכים ושלמות בדרך לגאולה 
)שתי הרצאות(

הרב קוק עלה לארץ והתיישב בנווה צדק בשנת 1905. 
הוא היה איש של שילובים וסינתזה, אשר חיבר את 

תורות הקבלה והחסידות יחד עם המחשבה המודרנית 
הכללית, ויצר עולם מחשבה מרתק שבו הכול נע קדימה 

אל עבר שלמות רוחנית וארצית, שבראשה יעמוד העם 
היהודי בארצו. הוא היה פוסק הלכה חשוב שניסה לחבר 
את כל העולמות יחד: חרדים, וחילונים, אינטלקטואלים 

וחלוצים - למהות אחת של גאולת עם ישראל בארצו 

והגשמת התוכנית האלוהית. הרב קוק נחשב לאב הרוחני 
של הציונות הדתית, ומורשתו תופסת חלק חשוב בשיח 

הישראלי היום.

ישעיהו ליבוביץ׳: על דת, מדינה, פוליטיקה ואלוהים  
)שתי הרצאות(

ליבוביץ׳ היה אחד ההוגים המקוריים בעולם היהודי 
במאה ה-20, ובמדינת ישראל. הוא ראה את האמונה 

באלוהים כעניין פרטי לחלוטין, והפריד באופן ברור את 
האמונה הטהורה, מכל משמעות מקובלת של תגמול, 

שכר וברכה. כפי שהוא הגדיר זאת: ״אלוהים איננו 
ביטוח לאומי או קופת חולים״. הוא גם יצא נגד החיבור 

בין הדת והמדינה, נגד כל קדושה שאיננה אלוהים, 
והייתה לו ביקורת חריפה על הממסד הדתי בארץ. 

ליבוביץ׳ נלחם על דמותה של היהדות בימינו, אך דומה 
שהוא נותר בעמדת מיעוט בנושא זה. 

״משפינוזה עד ליבוביץ״:
המהפכות הגדולות 

במחשבה היהודית המודרנית
מרצה: ד״ר עודד ציון, היסטוריון, עוסק בחקר דתות.

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,1.1.23 ,11.12.22 ,27.11.22 ,13.11.22

12.2.23 ,29.1.23 ,22.1.23 ,8.1.23
)מספר קורס: 97525(

32 | היסטוריה מדעי
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זמן אשכול גלילות

מדע
מרכז 

 הסדרה:
ד״ר רביד 

דורון

33 | חקר המוח

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

המעודכנות ביותר בעולם המדע.
נושאי ההרצאות:

היש הסבר להתנהגות תוקפנית                                                                                            
החברה הישראלית הופכת אלימה. האם יש לכך הסברים 

ביולוגיים? מה גורם לכעס או להתנהגות אלימה? 
האם המוח הוא האחראי לכך? מי הם פסיכופתים ומדוע 

חלקם אלימים?
מרצה: ד״ר רביד דורון, ראש המעבדה לפסיכוביולוגיה

של האוניברסיטה הפתוחה במרכז הרפואי הדסה עין כרם. 

מה חדש במדעי המוח 2023?
באמצעות 10 מחקרים פורצי דרך, נסקור התפתחויות 

בחקר המוח והטיפול במחלות מוחיות, כגון השפעת 
וירוס הקורונה על המוח, טיפול בדיכאון באמצעות שתל 

מוחי, החזרת יכולת הראייה לעיוורים ותרופה חדשה 
לאלצהיימר. 

מרצה: עמית אברון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה 
האוניברסיטה הפתוחה. 

התמכרות או הרגלים דיגיטליים?
איך משפיעים על מוחנו השינויים הטכנולוגיים 

והשינויים בהרגלי הצריכה? האם קיים קשר בין קניות 
אונליין וקוקאין? ובאיזה אופן הפרסומות מפעילות 

אצלנו את ה- FOMO מבלי שנהיה מודעים לכך? 
מרצה: ד״ר עינב סודאי, המרכז לחקר המוח, אוניברסיטת 

בר אילן. 

האם המוח יכול לשנות את עצמו?
מה ידוע לנו עד כה על יכולתו של המוח לשקם את 

עצמו? התפתחויות טכנולוגיות של השנים האחרונות, 
מסבירות מהו שיקום מוחי לאחר פגיעות. 

מרצה: ד״ר מור נחום, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה 
העברית. 

טיפולי העתיד במחלות נוירולוגיות
שיטות חדשות מאפשרות שינוי נקודתי ומדויק של 

הדנ״א. שינויים אלו ניתנים לביצוע בבני אדם בכל שלבי 
חייהם - משלב הביצית המופרית ועד גיל 120. 

בעזרת שיטות אלו ניתן לתקן מוטציות מחוללות מחלות. 
מרצה: רועי רבינוביץ, בית הספר לרפואה, המחלקה 
לגנטיקה מולקולרית וביוכימיה, אוניברסיטת ת״א. 

המוח המזדקן: שכחה וזיכרון
מה המנגנונים המוחיים המעורבים בזיכרון ושכחה? 

איך הם משתנים עם ההזדקנות? מה ההבדל בין שכחה 
הגוברת באופן נורמלי עם הגיל, לבין אלצהיימר? 

והאם נוכל פעם לרפא את המחלה הזו? 
מרצה: ד״ר קרן ניצן, מנהלת המעבדה הפסיכוביולוגית

של האוניברסיטה הפתוחה במרכז הרפואי הדסה עין כרם. 

״זה לא )רק( בגנים שלנו״
אפיגנטיקה, התחום שחוקר שינויים ביוכימיים דינמיים 
על גבי הגנום הקבוע, מציעה גשר פוטנציאלי המאפשר 

להבין את האופן שבו גורמים שונים משפיעים על 
תהליכים מוחיים.

מרצה: ד״ר אלעד לקס, המחלקה לביולוגיה מולקולרית, 
אוניברסיטת אריאל.

 על מיקרוביוטה ומוח
בשנים האחרונות המדע החל לחקור את התפתחות 

המוח ותפקודו. ננסה להבין את האבולוציה המשותפת 
שלנו ושל המיקרואורגניזמים החיים בתוכנו וכיצד הם 

משפיעים על בריאותנו ואיכות חיינו.
מרצה: ד״ר אורי פלביץ, המחלקה למדעי החיים, 

האוניברסיטה הפתוחה. 

תגליות וחידושים בחקר המוח
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 - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,15.12.22 ,8.12.22 ,24.11.22 ,10.11.22

9.2.23 ,2.2.23 ,19.1.23 ,5.1.23
)מספר קורס: 97526(

סדרה חדשה!



זמן אשכול גלילות

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. 
מה הן ההתפתחויות האחרונות בגנטיקה ומה ההשלכות שלהן על טיפולים ועלינו כחברה? 

הקורס אינו מצריך ידע מוקדם בנושא.
נושאי ההרצאות:

גנים זה כל הסיפור?
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 וזיקנה?

ההתפתחויות האחרונות בגנטיקה וההשלכות 
על טיפולים רפואיים

ההתקדמות הטכנולוגית מביאה ליידע נוסף. טוב לדעת 
יותר, אבל האם הרפואה והטיפולים הקיימים יתעדכנו 
בהתאם? מה ניתן לעשות היום ומה עדיין בגדר חלום. 

בהרצאה נסקור טכנולוגיות מתקדמות להבנת המחלות 
ודרכי טיפול.

דילמות בגנטיקה וחברה
עם ההתפתחות הטכנולוגית, אנחנו יכולים בבדיקה 

פשוטה לחשוף יותר מידע מהגנים שלנו. ההרצאה תעלה 
סוגיות אתיות בתחום הגנטיקה, תוך כדי הכרת הטכנולוגיות 

החדישות שמאפשרות לנו לדעת יותר ומהר. ההרצאה 
מלווה בסרטונים ייחודיים בתחום.

אז מה אם הילד ייוולד כמוני
הרצאה זו תעסוק בבסיס לגנטיקה ופריון: על מה אנחנו 
יכולים להשפיע ולשנות ועד כמה זה יכול לעזור. נעקוב 

אחרי זוג עם מחלה תורשתית והלבטים שלו. נצפה בסרט 
תיעודי ונדון במקרה.

תרפיה גנטית
מחלות גנטיות נראות כחסרות מרפא, אך עם 

ההתקדמות הטכנולוגית קיימים יותר טיפולים גנטיים. 
נבין את הלוגיקה מאחורי טיפולים כאלה וכיצד ניתן 

לתכנן אותם. נסביר זאת בליווי דוגמאות מהשטח.

עולם ללא תסמונת דאון
בהרצאה זאת נכיר טכנולוגיה לבדיקת העובר בדם האם, 

ונצפה בקטע תיעודי על הטכנולוגיה והשפעתה בנוגע 
ללידת ילדים עם תסמונת דאון. 

סודותיה של האפיגנטיקה
מה פירושו של המושג אפיגנטיקה וכיצד התחום הזה 

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

מפגש מרתק עם הצעד הבא אחרי הגנטיקה.

DNA בשרות החוק
כיצד נכנס ה-DNA כראיה בבית המשפט? מהן הבדיקות 

המשמשות בתיקים פליליים ובאיתור נעדרים? נטעם 
.DNA-מהצד המפליל והמזכה של ה

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

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

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.22 ,6.12.22 ,22.11.22 ,8.11.22

7.2.23 ,24.1.23 ,10.1.23 ,27.12.22
)מספר קורס: 97527(

 מרצה:34 | גנטיקה
ד״ר רעות 

מטר
סדרה חדשה!

חנייה בשפע חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה נגיש מכל מקום



זמן אשכול גלילות

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 - סיפור אהבה
דבורה רוטברט, מרצה לספרות ותרבויות עולם, כתבת גאוגרפית, תיקח אותנו למסע מצולם ביוון, ערש תרבות 

המערב, הבסיס לדמוקרטיה, המשחקים האולימפיים ומערכת המשפט. ארץ האלים, המנזרים והאיים. נבקר באתרים 
נבחרים, נשוטט בין הרים לחופים, בין סלוניקי לאתונה. נגלה איפה נמצא גן העדן היווני, נתוודע למוסיקת הנשמה של 

המדינה המרתקת הזאת - הרבטיקו - ונתאהב שוב ביוון.
ילוו את המסע נגני הטברנה של רוחלה אלה בשירים אהובים ומוכרים מהרפרטואר היווני.

שירה - רוחלה אלה - סולנית לשעבר של  תזמורת חיל האוויר, מלווה של אריס סאן.
לירן בר - שירה ובוזוקי.

קובי מור - קלידים. 
דודו נתן - אקורדיון.

הערב ייפתח בארוחה עם מבחר מאכלים 
מהמטבח היווני.

ניתן להרשם רק למופע )ללא ארוחה(.

נעם סגן-כהן, גיאוגרף, מורה דרך, מדריך טיולים ברחבי העולם ומומחה לאמריקה הלטינית, ייקח אותנו למסע 
דילוגים מצולם ברחבי המדינה העצומה, חופי הים המפורסמים של ריו, מגדליה של סאן פאולו, מפלי האיגואסו 

המרהיבים, הקרנבל הגדול בעולם. נכיר את האינדיאנים שוכני יערות הגשם, את עולם הטבע המגוון, נצפה ב פסל 
ישוע הגואל על פסגת הקורקובדו, תושבי הפאבלות ועוד ועוד.

ילוו את המסע פרננדו סיישז ולהקתו בשירים ברזילאיים אהובים, סמבה ובוסה נובה. 

פרננדו סיישס - שירה וגיטרה.
גבריאל סיישס - סקסופון.

גואידי דרזי - קלידים. 
ליאונרדו וולנטה - תופים וקולות. 

הערב ייפתח בארוחה עם מבחר מאכלים 
מהמטבח הברזילאי.

ניתן להרשם רק למופע )ללא ארוחה(.

35 | מופעים

אוצרותיה של ברזיל 

האירוע יתקיים ביום שלישי 
ה- 6.12.22 בשעה 20:00

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון. 
)מספר אירוע: 97528(

האירוע יתקיים ביום שלישי 
ה- 24.1.23 בשעה 20:00

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון. 
)מספר אירוע: 97529(
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זמן אשכול גלילות
מרצה:

רועי גליץ

״מסע שישי עולמי״ הוא מפגש ייחודי לסקרנים שבינינו. מסע שייקח אותנו בכל מפגש למקום 
אחר בעולם, בו נכיר תרבות שונה וייחודית, מקומות מרהיבים והיסטוריה מרתקת, מפי מרצים 
מובילים שחיו במקומות אלה ומכירים אותם מקרוב - קרוב מאוד. והפעם - ל- 4 קצוות תבל!

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית - מסע מרתק ומסקרן ל- 4 קצוות תבל, המלווים בסיפורי ההגעה, השהות 

וההישרדות ומלווים בצילומים בלעדיים.

מסע ל-4 קצוות תבל
רועי גליץ, מהצלמים המובילים בארץ ובעולם, ייקח אותנו למסע ל-4 קצוות תבל בעולם המדהים 

שלנו. לארבעה מהמקומות האהובים עלינו על פני כדור הארץ: מהקוטב הצפוני וארץ הדובים 
הלבנים ועד אנטארקטיקה ומיליוני פינגווינים. מקמצ׳טקה במזרח סיביר, שהייתה בסיס גרעיני 

וכיום גן עדן לדובים חומים ועד ללב אפריקה, עם הנדידה הגדולה וגורילות ההרים הנדירות.                                              
הסיפורים על המסע אל האתרים הרחוקים, השהות וההישרדות, מלווים בצילומים בלעדיים 
שחלקם פורסמו ב-BBC ובנשיונל ג׳אוגרפיק ובצילומים מאחורי הקלעים שאסור שיתפרסמו.

רועי גליץ הוא פעיל סביבתי ומרצה עולמי בתחום, דיפלומט סביבתי המכהן כשגריר עולמי של 
גרינפיס וחבר בוועד המנהל של הקרן הישראלית לשימור טבע ומורשת, היוצא למסעות סביב 

הגלובוס ומביא עימו ידע ומסרים ערכיים בנושאים הקשורים לסביבה ולהתחממות הגלובלית. 
כולם שזורים בצילומים וקטעי וידאו נדירים, שהוצגו ברחבי העולם ואף זכו בפרסים רבים. 

שישי עולמי

״הרצאה מאלפת, המסעירה את הדמיון״

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 25.11.22 
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.
)מספר קורס: 97530(



זמן אשכול גלילות
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שישי ישראלי

האירוע יתקיים ביום שישי  ה- 16.12.22
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.
)מספר קורס: 97531(

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 חיים טופול, חתן פרס ישראל, שחקן קולנוע ותאטרון, זמר, מפיק ומאייר. 

מועמד לאוסקר וזוכה גלובוס הזהב.

חיים טופול
״לו הייתי רוטשילד״ 

אלון גור אריה, מרצה בכיר, חוקר הומור וקומדיה, תסריטאי ובמאי, במפגש סוחף שיוקדש לאדם 
שהפך לאגדת תרבות. נחשף לסיפורים מאחורי הרגעים הגדולים מסרטיו ועבודותיו שהפכו לחלק 

מאתנו: מ״איי לייק מייק״ ו״אלדורדו״ אל ״כנר על הגג״ ו״לעיניך בלבד״ מסרטי ג׳יימס בונד.  
הוא החל את דרכו בשכונת פלורנטין ושימש כשוליה בבית הדפוס של העיתון ״דבר״. 

בלהקת הנח״ל גילם טופול את ״סלאח שבתי״ שהגה אפרים קישון, כשגילו האמיתי היה מחצית 
מגיל הדמות. בהמשך יבקש  מאפרים קישון לגלם דמות בגיל ״הנכון״ ויהפוך ל״ארבינקא״. עוד 

נספר על שיתופי הפעולה עם אורי זוהר ועל הקמת ״בצל ירוק״. מדוע התנגד בתחילת הדרך 
להשתתפות ב״כנר על הגג״? ומה קורה כששולחים תל אביבי להוליווד כדי להתחרות בג׳ין הקמן 

וולטר מתיאו על תואר השחקן הטוב ביותר?

״מפגש נוסטלגי ומרגש, שמחזיר את הצופים בו לימים אליהם כולנו מתגעגעים״
״תרבות ישראלית במיטבה״

 מרצה:
אלון גור 

אריה



״הרצאה שהיא חוויה יוצאת דופן״
״ענת מקסימה, הרצאה זורמת, מצחיקה ואינטליגנטית״

זמן אשכול גלילות
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שישי בכיף
אתם מוזמנים לצאת לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו לפתוח את הראש לתובנות חדשות.

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית - מפגש מרתק, משעשע ומלא תובנות על ההבדלים בין נשים לגברים ואיך ניתן 

להתמודד איתם.

״גבר ואשה זה לא אותו דבר....״
ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה ומנחת קבוצות הורים מוסמכת, תפגיש אותנו בהרצאה משעשעת 

במיוחד עם הגורמים להבדלים בין המינים. 
לעיתים נדמה שאנו חיים בשני עולמות שונים. בעוד שאת ההבדלים הגופניים רואים מיד, 

ההבדלים הרגשיים מתגלים בדרכים שבהם אנו מתקשרים ומתנהגים.
בהרצאה זו, המשלבת קטעי וידאו להמחשה, נלמד כיצד הביולוגיה שלנו מסננת את בני הזוג החל 
מהנשיקה הראשונה, על השלבים שעל כל זוג לעבור בדרכם אל האושר, על מודל מדהים שמסביר 

בצורה הברורה ביותר מה מחזק ומה מחליש מערכות יחסים זוגיות, והכול תוך שימת דגש על 
ההבדלים הענקיים בין גברים לנשים!

הרצאה משעשעת מלאת טיפים, אנקדוטות וסיפורים מעולם הטיפול הזוגי והמשפחתי, שמתאימה 
לכל אדם, גבר ואשה, בכל שלב בחייו.

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 6.1.23
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.
)מספר קורס: 97532(

 מרצה:
ענת זפרני
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 מרצה:39 | אירועים מיוחדים בזמן אשכול
ליהיא לפיד

״הרצאה מרגשת עם המון תובנות החשובות לכל אחת. ממש חוויה״

״מסע נשי בשישי״ הוא מפגש ייחודי המיועד לנשים שבינינו, המבקשות חוויה אחרת ותובנות 
חדשות, בניחוח אחר. את מוזמנת לקחת לעצמך את הזמן, להגיע, לנשום לרווחה, לפגוש חברות, 

לפתוח את הראש והלב, להקשיב קצת אחרת וליהנות מכיבוד מפנק ומהרצאה חווייתית.
במיוחד בשבילך בישלנו בוקר נשי באווירה נינוחה ומעניינת:  
למנה הראשונה יוגש כיבוד עשיר ומפנק בטעם נשי במיוחד.

ובניהול הבחירות שלנו  כנשים  בהווייתנו  ונוגע, שיעסוק  אישי  - מפגש מרתק,  ולמנה העיקרית 
במהלך חיינו.

ליהיא לפיד: ״מותר לך!״
מפגש אישי ומרגש, שבו ליהיא לפיד, עיתונאית וסופרת ישראלית, תיקח אותנו למסע בין 

תחנות החיים והאתגרים. האהבה והאימהות, ההצלחה והוויתורים, הילדים הקטנים והגדולים, 
והתפקידים שלנו כאשת איש, בת, אמא, חברה ואישה עובדת. 

ליהיא לפיד במופע נשי מעצים על ההתמודדות האישית שלה, ושל נשים נוספות, עם הצורך 
לשבור חומות ותקרות זכוכית, אך גם עם השאלות לגבי התפקיד במרחב האישי והפרטי.

לפיד משתפת גם בהתמודדות עם היותה אמא לילדה מיוחדת, ועל המסע הזה שבו היא מהווה 
השראה למשפחות רבות.

״הריני מוותרת בזאת על להיות כל הזמן יעילה, מצוינת ומצטיינת. אני פשוט לא יכולה להיות כל 
הזמן נהדרת. נראה לי שאם אשתדל קצת פחות, יצליח לי הרבה יותר, וכולם ירוויחו. גם אני״.

ליהיא לפיד, עיתונאית וסופרת ישראלית.

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 27.1.23 
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.
)מספר קורס: 97533(

שישי נשי



זמן אשכול כפר סבא

המיתוסים הגדולים באמנות המערב
מרצה: אור-לי אלדובי, )M.A( חוקרת, מרצה בכירה בנושאי אמנות ותרבות.

המיתולוגיה היוונית, סיפורי התנ״ך, מיתוס האהבה והיופי הם חלק מיצירות התרבות המכוננות 
של תרבות המערב. יש להם תפקיד פוליטי, חינוכי וחברתי חשוב בעיצוב התודעה של הדורות 

השונים. בסדרה זו נעקוב אחר הייצוג החזותי של המיתוסים הגדולים באמנות המערב. 
נושאי ההרצאות:

המיתולוגיה היוונית: מאז ולתמיד
האגדות והאפוסים הגדולים של אלים בני אלמוות - 

בשר ודם, שכיכבו ביוון העתיקה, נטמעו לתוך התרבות 
הרומית והפכו למרכיב חשוב באמנות המערב. 

אלה זכו לפריחה אדירה בעיקר בתקופת הרנסנס, 
ונוכחותם מהדהדת עדיין גם באמנות ובשיח העכשווי.

אודיסאוס: ״הנוסע המתמיד״
סיפורי מסעותיו ותלאותיו של אודיסאוס מזינים 

אין ספור יצירות אמנות על כל גווניה. זהו סיפור מסע 
אולטימטיבי, מודל מכונן לכל סיפורי המסעות, מהעולם 

העתיק עד תלמה ולואיז. 

מיתוס השליט: מאוגוסטוס לדונלד טראמפ
שליטים חילוניים, שליטים דתיים, עריצים, ונאורים - 
תמיד זכו לייצוג באמנות. נבחן ונראה כיצד אמנות זו 

גויסה לעיתים להאדרת שמו ורוממותו של השליט, 
או כיצד שמשה על מנת לנתץ את המיתוסים בהם 

האמינו רבים כל-כך.

עזה כמוות: סיפורי אהבה מכוננים
על אהבתם של פיגמליון וגלתיאה, על לדה והברבור  

והולדת רומא או המאבק בין הרגש לשכל בסיפור 
האהבה של  פסיכה ואמור. סיפורים אלה היוו את 

הבסיס לתרבות ענפה ומגוונת, שעסקה בדבר הגדול 
ביותר לאדם - האהבה.

סיפורי התנ״ך: מקאראווג'ו ורמברנדט לעדי נס
עקידת יצחק, מגדל בבל, נוח והמבול - הם נראטיבים 
מכוננים בדתות המערביות. לאלה יש אין סוף ביטויים 

ביצירות אמנות, מראשית הנצרות ועד ימינו. כיצד ניתבה 
הכנסייה את התיאור האמנותי כדי לקדם ולהעצים את 
שלטונה הרוחני וכיצד יהפוך הסיפור הדתי לסיפור אישי.

מיתוס היופי הנשי: מקליאופטרה עד ל״פאם פאטאל״
מהו יופי? מהו אידיאל היופי הנשי? נשוט במהלכי הזמן 

לבחון כיצד התפתחו מושגים אלה בתרבות המערב. 
נבחן את השאלה - האם יש מודל יופי אחד, על זמני, 

או שמא מושגי היופי האלה הם ענין של זמן, גיאוגרפיה 
ותרבות שונה.

מיתוס ״החלום האמריקאי״: קווים לשברו
ה״חלום האמריקאי״, מושג שהפך למותג נחשק לאחר 
מלחמת העולם השנייה, אולם הדיר תרבויות וקבוצות 

רבות. כך - עוני, אי שוויון וגזענות העמיקו בשנים אלה. 
אמנות הפופ האמריקאית על גווניה הציבה מראה של 

התפכחות מול אמריקה השבעה והשמחה.  

״יפי הבלורית והתואר״: מתל חי לתומרקין
גם הציונות חזרה אל המקורות ועשתה שימוש באירועים 

תנ״כיים, כמו עקידת יצחק ודוד וגוליית, אשר קיבלו 
מעמד של מיתוסים מכוננים. אך מצד שני, עם רוח הזמן, 
הם ספגו מחאה על האדרתם. גם במיתוס ״הצבר״ נעשה 

שימוש מאוחר למחאה וביקורת נגד פולחן הקרבת 
הבנים במציאות התרבותית של ישראל.

מרצה:40 | 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:
 ,14.12.22 ,7.12.22 ,23.11.22 ,9.11.22

8.2.23 ,1.2.23 ,18.1.23 ,4.1.23
)מספר קורס: 97301(

אמנות

סדרות ייחודיות של סיורים 
מודרכים לחובבי אמנות

ניתן למצוא בעמודים 112 ו-113 בחוברת זו

סדרה חדשה!
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מהפכנים וסוללי דרך בתולדות האמנות
מרצה: 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״.

קורס ייחודי בתולדות האמנות, שיעסוק בסוגיות של חדשנות, בעיטה במוסכמות, נטישת העבר 
והעזה יצירתית ומחשבתית. כל הרצאה תיוחד לאחד או שניים ממחוללי השינויים ומבשרי התקופה 

החדשה, מיוון העתיקה ועד הסוריאליזם.
נושאי ההרצאות:

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

לאמנים שנטשו את האמנות הביזנטית והביאו לעולם 
את בשורת הרנסנס. מה היה המהפך של ג׳וטו לעומת 

הסגנון הביזנטי ומה היו הצעדים הנוספים של מאזאצ׳ו?

מהפכנים וסוללי דרך ביוון העתיקה 
נסקור את האמנות הקלאסית ביוון העתיקה וננסה 

להבין את המהפך של האמנות בתקופה ההלניסטית 
לעומת האמנות של המאה ה-5 לפנה״ס. נתייחס גם 

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

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

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

שלא התקבלו על ידי אנשי התקופה.

ברונלסקי ופאלאדיו: מחוללי ומבשרי אדריכלות הרנסנס
נסקור את סגנונות האדריכלות הרומנסקית והגותית 

כדי להבין את המהפכה של אדריכלים אלה ואת משמעות 
האדריכלות הרנסנסית.

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

הרנסנס ויצר עולם של תיאטרליות, וירטואוזיות 
מפתיעה, קומפוזיציות חדשות והצגת הדרמה בשיאה.

קאראואג׳יו: הצייר שיצר את סגנון הבארוק בציור 
האמן אשר בעט בפומבי במאפייני הציור הרנסנסי 
והדהים את בני זמנו בחדשנותו הנועזת. השימוש 

החדשני באור-צל, הריאליזם הבוטה, בחירת רגע השיא - 

כל אלה ועוד ביצירות המהפכניות של קאראואג׳יו. 
נלמד גם על כמה ממשיכי דרכו, כמו הציירת ארטמיסיה 

ג׳נטילסקי ואחרים.

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

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

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

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

41 | אמנות פלסטית

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.22 ,29.11.22 ,22.11.22 ,15.11.22

7.2.23 ,24.1.23 ,10.1.23 ,27.12.22
)מספר קורס: 97302(

מרצה:
ד״ר אפי זיו אמנות

סדרות ייחודיות של סיורים 
מודרכים לחובבי אמנות

ניתן למצוא בעמודים 112 ו-113 בחוברת זו
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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:
 ,14.12.22 ,30.11.22 ,16.11.22 ,2.11.22

8.2.23 ,25.1.23 ,11.1.23 ,28.12.22
)מספר קורס: 97303(

מרצה:42 | 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:

פרדריק שופן: אידיאות מוסיקליות
רבים ממלחיני הרומנטיקה מצאו עצמם מתמקדים בפן 

מצומצם ביותר של עולם היצירה. שופן בחר בפסנתר. 
במפגש זה נסקור כמה מיצירותיו המופלאות של המלחין 

הפולני הגאה ונבחן כיצד מימש בהן את האידיאות 
המוסיקאליות של המאה ה-19. 

 
יאן סיבליוס: יצירות מופת

כיתר עמיתיו ממדינות צפון מזרח אירופה, גם סיבליוס 
שילב מן הפולקלור של מולדתו ביצירותיו ובכך נתן פומבי 

לדרישתם של בני ארצו להתיר את מולדתם מכבלי 
האימפריאליזם. כיצד מצאה הלאומיות את ביטויה 
ביצירותיו ובאילו דרכים שילב בינה ובין המודרניזם 

של המאה ה-20.
 

אדוארד גריג: ״שופן של הצפון״ 
גריג הקדיש את מיטב שנותיו בהגדרת זהות מוסיקאלית 
עצמאית לבני עמו. נבחן כיצד הצליחה נורווגיה להתגבר 

על שיעבוד מדיני ותרבותי בן מאות שנים ו״לייצר״ 
גאונות כה יוצאת דופן. כל זאת על רקע האזנה לכמה 

מיצירות המופת של המלחין.
 

שוברט: הסימפוניה החמישית
בין יצירות המופת שכונו ״הסימפוניה החמישית״, 

הציגו בטהובן, מאהלר וצ'ייקובסקי, יצירות אדירות 
ממדים שנעות בין פסגות האושר ותהומות הייאוש. 

והנה ניצבת מולן החמישית של שוברט, קלילה, מחויכת, 
ושופעת אופטימיות.  

 
ולדימיר הורוביץ: מגדולי המאה ה-20

״כמו אישה יפהפיה העוברת ברחוב ואיננה צריכה לטרוח 
על מנת להשיג השתאות הסובבים אותה״. 

כך הגדיר מבקר המוסיקה האגדי הרולד שונברג את 
נגינתו מתיזת הניצוצות של אחד מענקי הפסנתר של 

המאה ה-20. נעמוד על יכולותיו האגדיות של מכשף 
הקלידים על רקע אישיותו המקוממת.

 
מוצארט: דון ג׳ובאני

רב גוניותו של ילד הפלא האוסטרי באה לידי ביטוי בכל 
סוגה מוסיקאלית בה עסק, אך לשיאו הגיע מוצארט 

כאשר עסק במוסיקה האופראית. נאזין לאחת מיצירות 
המופת שלו ונבחן כיצד ביטאו הדמויות השונות בעלילה 
את מערכות היחסים המורכבות של המלחין עם חבריו 

ובני משפחתו. 
 

אייזיק שטרן: ״יידל מיט דה פידל״ 
כיצד הפך הכינור לכלי שכה מזוהה עם העם היהודי? 

מתי הצליח הכנר היהודי לעשות את המעבר מנגינה בגטו 
לקדמת הבמה באולם הקונצרטים? הקריירה המגוונת 

של אחד מגדולי הכנרים במאה ה-20, שהתנדנד בין 
עסקנות מוסיקאלית ובין קריירה של סולן.

 
רחמנינוף: בין גן עדן לגיהנום

אחת היצירות התובעניות ביותר ברפרטואר הפסנתרני, 
קונצ׳רטו מספר 3 לפסנתר ולתזמורת,  מפארת את 

הפסנתר, אך מתישה את הפסנתרן. במפגש זה נכיר את 
״אימת הפסנתרנים״, שהולחנה באחוזה המשפחתית.
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43 | קולנוע
מרצה:
 זיו 

אלכסנדרוני

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.

אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא 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 לארה״ב 
מאפריקה היו הסיבה המרכזית לפרוץ מלחמת האזרחים. 

כיצד משתקף המאבק שלהם בקולנוע? ואיזה שינוי 
התחולל בעקבות בחירת אובמה?  

סרט לצפייה: ״העזרה״ 

״המערב הפרוע״: המערבון שכבש את הקולנוע
בתחילת המאה ה-19, החלו ראשוני המתיישבים הלבנים 
לנוע ממזרח ארה״ב אל עבר השטחים העצומים ממערב 

לנהר המיסיסיפי. התקופה שעיצבה את גבולותיה של 
אמריקה הונצחה בז׳אנר הקולנועי הראשון: ״המערבון״. 

סרט לצפייה: ״בצהרי היום״

רצח קנדי בקולנוע
רצח הנשיא ג׳ון קנדי ב-22.11.1963 בדאלאס טקסס, 

מסמן את אחת הטראומות הגדולות ביותר של 
האומה האמריקאית. במהלך השנים ניסו לא מעט 

סרטים 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 
הקפיטליזם הפך את ארה״ב למעצמה הגדולה והחזקה 

בתבל אך האם זו שיטה מוסרית? ומה קורה כאשר 
ערכי הקפיטליזם מתנגשים בערכים של מוסר. הקולנוע 

האמריקאי יודע את התשובה!   
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״  

מסעות באמריקה: 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״

לוס אנג׳לס פינת הוליווד 
הסיפור המרתק על התפתחותה של תעשיית הקולנוע 
והיחסים המיוחדים עם העיר המארחת לוס אנג׳לס. 

סרט לצפייה: ״התרסקות״

ספורט: המנצח לוקח הכול 
דרמה, יצרים, אלימות, גיבורים, מנצחים ומפסידים. 

מגרשי הספורט השונים מספקים לקולנוע סיפורים נפלאים
וגיבורים גדולים מהחיים. אבל יותר מכול מלמדים 

אותנו הסרטים הללו מהי הדרך לנצח ולהצליח 
״במשחק החיים״.  

סרט לצפייה: ״נס הנחישות״

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,15.12.22 ,1.12.22 ,17.11.22 ,3.11.22

9.2.23 ,26.1.23 ,12.1.23 ,29.12.22
)מספר קורס: 97304(

אמנות

חנייה בשפע חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה נגיש מכל מקום



זמן אשכול כפר סבא

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

44 | קולנוע

״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:
 ,2.2.23 ,5.1.23 ,1.12.22 ,10.11.22

8.6.23 ,4.5.23 ,13.4.23 ,9.3.23
)מספר קורס: 97305(

חדש!
 מועדון טרום בכורה
עם אפשרות בחירה

 רישום לסמסטר
)ארבעה מפגשים ראשונים(

 או
 רישום שנתי

)לכל שמונת המפגשים(
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45 | אקטואליה מדינה
וחברה

נושאי ההרצאות:
מאחורי הקלעים של יחסי הדרג המדיני והדרג הצבאי

יש הטוענים כלפי צה״ל שהוא צבא שיש לו מדינה. האמנם? 
מי בישראל מגדיר את מטרות המלחמה או המבצע 

הצבאי? נעסוק בכמה דוגמאות מן ההיסטוריה שלנו.
מרצה: רא״ל )במיל.( משה )בוגי( יעלון.

צה״ל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם? 
עבור חלק מהפוליטיקאים מדובר בהנחה מובנת מאליה. 

אלא שבפועל מדובר בשאיפה שמחייבת עיסוק בלתי 
פוסק. מה נדרש לעשות בכדי לעמוד בשאיפה זו? 

מהו המצב בפועל? 
מרצה: אלוף )במיל.( גיורא איילנד.

הפיקוח האזרחי על הצבא
כיצד הפך הצבא מגוף בלתי מבוקר הנהנה מיוקרה 

רבה, למוקד לביקורת ציבורית בשלל נושאים 
)הטרדות מיניות, התאבדויות, פנסיות(? האם הביקורת 

הציבורית פוגעת ביכולתו של הצבא לממש את יעדיו, 
או שמא היא הכרחית במדינה דמוקרטית?

מרצה: ד״ר מיכל יערי.   

המתח שבין ביטחון לדמוקרטיה
פעילות ביטחונית מחייבת נקיטת צעדים דראסטיים, 
שיש בהם פגיעה בחיי אדם וזכויות אדם. מהי נקודת 

האיזון בקבלת ההחלטות ובביצוע? האם הביטחון 
נפגע בגלל הדמוקרטיה?

מרצה: רא״ל )במיל.( משה )בוגי( יעלון.

הסייבר: אמצעי הלחימה העיקרי של המאה ה-21
בנסיבות מסוימות, תקיפות הסייבר יכולות למוטט

מדינה. ישראל פגיעה מאד לתקיפות סייבר, אך בה בעת 
היא פיתחה שיטות התמודדות יעילות, המבטיחות 

את הישרדותה. 
מרצה: אלוף )במיל.( גיורא איילנד.

ציות לחוק וחופש המצפון
כיצד מתייחסת החברה הישראלית לסרבני מצפון 

בצבא? האם עמדה זו השתנתה כאשר סרבני המצפון 
לא היו עוד רק אנשי שמאל, אלא חיילים שסירבו 

לפנות ישובים יהודיים? האם חופש המצפון נוגע גם 
לסוגיות כמו אוכל טבעוני, או אי גילוח זקנים? 

מרצה: ד״ר מיכל יערי.   

מהו יחסה של החברה הישראלית לצבא? 
כיצד משפיעה העובדה שהצבא מבצע משימות שאינן 
צבאיות, על מעמדו בחברה הישראלית )קורונה, פינוי 
כבישים משלג, חינוך ועוד(? האם מדינה דמוקרטית 

רוצה וצריכה צבא שאינו עוסק רק במשימות צבאיות?
מרצה: אלוף )במיל( גיורא איילנד.

צבא ותקשורת - יחסים מורכבים
מדוע דווקא העיתונאים הם אלה שביקשו את הצנזורה 
עליהם? כיצד פעלה התקשורת בעידן בו המדינה והצבא

היו ערך עליון? האם הצנזורה הצבאית רלוונטית גם 
בעידן הרשתות החברתיות?

מרצה: ד״ר מיכל יערי.

כשביטחון ודמוקרטיה נפגשים
מרצים: רא״ל )מיל.( משה )בוגי( יעלון, הרמטכ״ל ושר הביטחון לשעבר. אלוף )במיל.( גיורא איילנד, 
ראש המל״ל לשעבר. ד״ר מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, אוני׳ בן גוריון והאוני׳ העברית.
כיצד ישראל יכולה לשמור על חוסנה הדמוקרטי, ובה בעת להגן על עצמה מפני איומים הדורשים 

הפרה של זכויות דמוקרטיות? למי יש משקל גדול יותר בקבלת החלטות ביטחוניות: 
לראש הממשלה או לרמטכ״ל? סדרת הרצאות מרתקת הסוקרת אירועים היסטוריים ואקטואליים 

ומתבססת על ניסיון רב של המרצים בצמתי קבלת ההחלטות. 

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.22 ,6.12.22 ,22.11.22 ,8.11.22

7.2.23 ,31.1.23 ,17.1.23 ,3.1.23
)מספר קורס: 97306(

מרצה:
רא״ל )מיל.( 
משה )בוגי( 

יעלון

מרצה:
אלוף )במיל.( 

גיורא 
איילנד

מרצה:
ד״ר מיכל 

יערי
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סדרה מקורית ומרתקת, שתעסוק בשמונה סיפורים אישיים מדהימים, מסופרים בגילוי לב מפי שמונה 
אנשים שהצליחו לעמוד בלחצים, להאמין בדרכם, לגבור על הקשיים, להיחלץ מתוך מצבים בלתי 

אפשריים שנקלעו לתוכם ולמצוא את דרכם אל החיים הטובים והשלמים. 
נושאי ההרצאות:

חיה בצל האלימות במשפחה
תמר שיר, גדלה וחיה שנים רבות בצל אלימות ועוני 

במשפחה תחת מאבקים ושאיפה לחיים אחרים, 
כיום פעילה ויזמת חברתית מובילה, פורצת דרך בתחום 

מניעת אלימות במשפחה.

מה רע בטיפולי המרה?
ראש הישיבה החרדית גילה לבן זילברמן שהוא נמשך 
לבנים. הוא זוכר את כל הפעמים בהן שקל להתאבד, 

עבר שטיפת מוח, טיפולי המרה וקהילה חרדית, שגרמה 
לו להרגיש שעדיף למות מאשר לחיות כהומו. היום הוא 

נלחם להציל את הנער הבא מטיפולי המרה.

לעוף בניגוד לחוקי הטבע 
בגיל 38 לילך שם טוב איבדה את היקר מכל: את שלושת 
ילדיה, אשר נרצחו ע״י אביהם. כיצד התמודדה עם אובדן 

עצום ושנים של ויתור עצמי? מתי היה לה הכוח לקום 
לשנות ולצאת לעצמאות? סיפורה המופלא של אישה 

שעשתה הכול כדי להתמודד עם גורלה ולהצליח בחיים.

לחלום, להעז, להגשים!
שיקול דעת מוטעה במהלך הלידה, חרץ את דינו של 
אייל סבג והותיר אותו עם שיתוק מוחין בשיעור של 
100%. אבל אייל חשב אחרת. הוא הצליח לברוא את 

עצמו מחדש ומחק כמעט לחלוטין את אחוזי הנכות שלו. 

סיפור על גבר שנולד בת
עדי רונן נולד בת, אך מעולם לא הרגיש ילדה, נערה 

או אישה. בגילוי לב והומור עצמי הוא חושף איך בחר 
לשחרר את נפשו הכלואה מה״אריזה״ הלא מתאימה. 

זהו סיפור מדהים ומרתק על זהות, הורות וקבלת האחר. 

המאבק על הרצף האוטיסטי
לאורי יצחקי יש תסמונת אספרגר, שהיא קושי על הרצף 
האוטיסטי. מגיל הילדות ועד היום הוא נלחם כדי לעורר 
מודעות בקרב החברה למחלת האספרגר ולזכות כמו כל 

אדם בחברה לא להיות שונה ולקבל יחס זהה. 

לראות מעבר לגבולות האפשר
גידי אהרונוביץ', עיוור מלידה, הצליח בעזרת המוסיקה 

להתגבר על אתגרים רבים המוכיחים  שאפשר לראות
מעבר לגבולות האפשר. גידי התנדב לשירות צבאי משמעותי 

ובעל תרומה גדולה וגם כיום עוסק בחינוך ומוביל בני 
נוער להישגים רבים בתחום המוסיקה בו הוא מתמחה.

״ואל החופש תשוקתי״
ג׳ודי שלו גדלה בבית חרדי קיצוני בבני ברק, התחתנה 
בגיל 17 והצליחה בעשר אצבעותיה לצאת ממשפחתה 

החרדית אל מגורים בתל אביב, לתוך עסקי נדל״ן ויזמות 
חברתית ענפה. 

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,19.12.22 ,5.12.22 ,21.11.22 ,7.11.22

6.2.23 ,23.1.23 ,9.1.23 ,2.1.23
)מספר קורס:97307(

46 | סיפורים אישיים מדעי
החברה

סדרה חדשה!

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום

מהקצה אל הקצה 
מרכזת הסדרה: בלהה גזית, מפיקת אירועי עניין ותרבות.

מרכזת 
 הסדרה:

בלהה גזית
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נושאי ההרצאות:
אושר ומשמעות בחיים

אנשים מאושרים מבצעים פעולות בעלות משמעות 
ומזינים את חייהם בהרגלים מקדמים. במפגש זה נכיר 
את התאוריות שקדמו לפסיכולוגיה החיובית ונטעו את 

היסודות למחקרים העדכניים.
סרט לצפייה: ״דיירת להשכרה״

יחסים בריאים מאריכים חיים 
מהם יחסים בריאים בזוגיות, במשפחה, במקומות העבודה 

ובכלל? כיצד יחסים משפיעים על תוחלת חיינו ומדוע 
יחסים גרועים עלולים להוביל עד למוות? האם יש מתכון 

לשמירה על יחסים טובים?
סרט לצפייה: ״אהבה בלתי צפויה״

״פסיכולוגיה קוגניטיבית חיובית״
איך לשנות את החשיבה ולהשפיע על איכות החיים? 

מפגש המתמקד באירועים שהופכים את החיים לטובים 
יותר, שמחים ובריאים יותר.

סרט לצפייה: ״בלוז ערבי״

יכולת ושמה הכרת תודה
בכל אחד מאתנו יש חוזקות. ההבדל הוא ביכולת להפעיל 

את החוזקות ולנצל אותן כדי לאפשר להגיע למימוש 
עצמי. במפגש זה נכיר את הדברים הטובים והממנפים 

ונתחדש במחקרים עדכניים על יכולות.
סרט לצפייה: ״איש המשאלות״

המופעים של חיינו
מהן אותן דרכים סלולות שאנו נוטים ללכת בהן שוב 
ושוב? כיצד ניתן לפרוץ הרגלים מקובעים? לאן נוכל 

להגיע ואת מה נסכן? כל אלה במפגש מרתק על אזורי 
נוחות מול אומץ בחיים.

סרט לצפייה: ״דברים שאפשר לדעת עליה״

טיפוסי אישיות: האופטימי והפאסימי
מה הופך אותנו לאופטימיים? האם הגנטיקה אחראית 
לרמת האושר ותחושת השליטה בחיים? מדוע אנשים 
בוחרים להיות פסימיים? מה הם מרוויחים מהעניין? 

סרט לצפייה: ״חיים אחרים״

עוד משהו על זיכרון ואושר
מהו תפקיד הזיכרון ביצירת רגשות בכלל ורגשות 

חיוביים בפרט? איך משפיע העבר על העתיד? איך משפיע 
אלבום הזיכרונות הפרטי על דיכאון וחוסן נפשי? 

מהן השיטות החדשות להתמודדות עם רגשות קשים 
ומצבי חיים מאתגרים?

סרט לצפייה: ״המשרת״

חשיבותה של משמעות ספורטיבית
מהי השפעת הספורט על האושר? החל מדיכאוניים שלא 

נזקקו יותר לתרופות - ועד לחולים במחלות כרוניות, 
שסיפור הצלחתם הוכרז ברפואה כנס!

סרט לצפייה: ״סוס מנצח״ 

מסע מרתק ומאלף אל סודות ״הפסיכולוגיה החיובית״. שמונה מפגשים מלאי טיפים לחיים מאושרים 
יותר, יעמיקו את הדרכים היצירתיות להצלחה בחיים. נרחיב את ההבנה בנוגע למחסומי האושר 

והדרכים להסרתם, נתוודע למחקרים בינלאומיים שממצאיהם מאפשרים לפתח חוסן נפשי המגדיל 
את רמת הסיפוק מהחיים ונכיר את סיפוריהם האישיים של אנשים שהצליחו והפכו מודלים לחיקוי!

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

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

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

מועדי המפגשים:
 ,18.12.22 ,4.12.22 ,20.11.22 ,6.11.22

12.2.23 ,5.2.23 ,22.1.23 ,8.1.23
)מספר קורס: 97308(

 מרצה:47 | פסיכולוגיה
ענת זפרני

סדרה חדשה! מדעי
החברה
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לשנות את החשיבה - לשנות את החיים
מרצה: ד״ר מירב קלו, בוגרת המחלקה לפיזיולוגיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, 

בעלת מיזם ״בתנועה״ - אורח חיים בהתאמה אישית.
חיים שלמים עברנו. גיבשנו תפישות, ערכים, אימצנו מחשבות, סיגלנו התנהגויות ופיתחנו רגשות. 

נדמה לנו כאילו כל מה שקורה לנו היה או הפך להיות גורלנו. האם נוכל לשנות את גורלנו?? 
בסדרת ההרצאות שלפנינו, נכיר כיצד פועל המוח שלנו בכל אחד מתחומי החיים המשמעותיים 

לאיכות חיינו ונכיר כלים להתמודדות עם הקושי ולהשגת השינוי המיוחל.
נושאי ההרצאות:

נפלאות המוח הגמיש 
במפגש זה נכיר את המוח הדומה והשונה בינינו, ואת 

משמעותו במשולש המנווט את חיינו: מחשבה - רגש - 
התנהגות. כיצד המוח פועל במצבי החיים השונים? 

ומה עומד בבסיס היכולת שלנו לעשות שינוי?

הפיזיולוגיה של האהבה 
מה זו בעצם אהבה? מהם המנגנונים המייצרים אותה? 
כיצד אנחנו מייצרים את מגוון הקשרים שלנו בחיים? 

והאם אנחנו מתוכנתים לאהוב את אותו אדם כל 
החיים? נקבל כלים להבין את האהבות בחיינו מחדש.

תדרים - מה הם אומרים?
היום נכיר את גלי המוח השונים והקשר בין הפעילות 

החשמלית לתפקוד היום יומי שלנו. כיצד נוכל להשפיע 
על גלי המוח שלנו ולכוון את עצמנו מחדש?

המוח החולם
מדוע אנו חולמים? האם לחלומות יש משמעות פסיכולוגית 

או שהם רק השתקפות של פעילות מוחית אקראית? 
למה כל כך חשוב לנו להבין את החלומות שלנו וכיצד 
בא לידי ביטוי תת המודע בחלימה. נכיר את המנגנונים

מאחורי המוח החולם ונתהה אחר משמעותם של החלומות.

איך לשפר את הזיכרון
מהו זיכרון על כל מורכבותו? מה זה אומר אם אני זוכר?
מה זה אומר אם אני שוכח? נכיר את ההבדל בין זיכרון 

לזיכרון טראומתי וניפגש עם כלים לשימור ושיפור הזיכרון.

הקשר בין מוח וכאב
מהו כאב וכיצד הוא מתורגם על ידי המוח? האם המוח 

מבין את הכאב או מייצר אותו? כיצד ניתן להתמודד 
עם כאב? ובאילו שיטות נהוג לטפל בו?

גנטיקה או סביבה? 
מה משפיע יותר על ההתנהגות שלנו - הגנים שקיבלנו 
מההורים שלנו, או הסביבה בה גדלנו? כיצד הגנטיקה 

וגורמי הסביבה מעצבים את ההתנהגות האנושית? נלמד 
עם מה עלינו להשלים והיכן נוכל לעשות שינוי.

מוח של מנהיג - האם יכול להיות לנו כזה?
כדי להבין כיצד צומח מנהיג ומהי בכלל כריזמה ויכולת 

מנהיגות, עלינו קודם כל להבין מה מפעיל אותנו. 
המוח הוא חומרה ותהליכים מודעים וגם לא מודעים 

הם התוכנה. 
מה הופך אדם למנהיג ומה מגייס אנשים להרגיש 

מעורבים ולשתף פעולה אלו עם אלו תוך הזדהות עם 
הדמות המנהיגה.

מרצה: 48 | פסיכולוגיה ומדע
ד״ר מירב 

קלו
מדעי

החברה

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,7.12.22 ,23.11.22 ,9.11.22 ,2.11.22
15.2.23 ,25.1.23 ,11.1.23 ,28.12.22

)מספר קורס: 97309(

חנייה בשפע חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה נגיש מכל מקום
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49 | תרבויות בעולם תרבות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות. 
מנופי נורבגיה אל המלחמה בבוסניה, מקידמה דרום קוריאנית אל הרפובליקה השיעית של איראן, 

מטקסים בבאלי למשפחתיות בסין, ממאבק לחופש בברה״מ אל התרבות הוולשית. 
אתם מוזמנים להצטרף למסע!

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

נורבגיה: החיים בין קרחון לפיורד
מסע מרתק אל טבע ותרבות, פיורדים כחולים למרגלות 
הרים נישאים וקרחונים, יערות ירוקים ובדרך הטרולים 
האגדית. מרחב טבע פראי שהטיול בו משרה תחושה של 

 ארץ בראשית.
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״הגל״

בוסניה הרצגובינה: מהרמוניה למלחמה
כיצד הפכה בוסניה הרצגובינה ממדינה רב תרבותית, 

בה חיו מוסלמים נוצרים, קתולים ונוצרים אורתודוכסים 
בהרמוניה ובחיי משפחה וקהילה משותפים, לשדה קטל 

ורצח של  חפים מפשע. 
מרצה: רמי סימסולו | סרט לצפייה: ״לאן את הולכת אאידה״

ויילס: אומה קטנה עם לב ענק
ויילס הקטנטנה מכוסה בכרי מרעה ירוקים המסתיימים 

בקו חוף ארוך וצוקים מרהיבים. היא מציעה עיירות 
חוף ציוריות, טירות מרשימות, אך גם גבעות של מכרות 

פחם, עדות לעבר תעשייתי מפותח, אך גם לדעיכה 
כלכלית בהווה.

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״סוס מנצח״

איראן: בין גרעין לקולוניאליזם
התבוננות מעמיקה אל נבכי הרפובליקה השיעית. 

נצא למסע שבמהלכו נכיר את תולדותיה של המדינה 
רבת הפנים הזו, וננסה להבין כיצד היה זה דווקא

המערב שדחף את איראן לזרועות האייתולות.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון | סרט לצפייה: ״המורה לאנגלית״

באלי: אי האלים בארכיפלג האינדונזי
מסע מרתק אל האי באלי צופן מגוון מרתק של פולחנים 

וחיי קהילה ססגוניים, המשלבים הינדואיזם, בודהיזם 

ואנימיזם. הפולחנים כוללים אינספור טקסי מעבר, 
 פסטיבלים ואירועים דתיים ומשפחתיים.

מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: ״לאכול להתפלל לאהוב״

דרום קוריאה: מסע בין מקדשים, מסורת, פופ וסמסונג
תוך מספר עשורים הפכה דרום קוריאה ממדינה עניה 

ונחשלת למעצמה כלכלית וטכנולוגית. אך הקידמה 
לא פגעה בתרבות עתיקה, בטבע המרהיב ובמסורות 

הדתיות הייחודיות.
מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״מאהב צרפתי״

סין: הרמוניה, אינדיבידואליזם ומשפחתיות
מסע סיני להבנת המשמעות של המשפחתיות הסינית 
הצפופה, של המחויבות למשפחה, ושל חיים בעולם בו 

 היחיד איננו בעל משמעות בפני עצמו.
מרצה: איילת אידלברג | סרט לצפייה: ״הפרידה״

רוסיה: החופש להיות!
עוד משהו על המאמץ לחופש תודעתי במסגרות 

טוטליטריות, על המחירים הבלתי אפשריים ששילמו 
צעירים כדי לבטא את עצמם. ננסה להבין ממה פחדה 

ברית המועצות, כשבנתה את מסך הברזל התודעתי? 
מרצה: דניאל גולדנברג | סרט לצפייה: ״הגנדרנים״

תרבויות עולם סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע

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

מועדי המפגשים:
 ,13.12.22 ,29.11.22 ,22.11.22 ,15.11.22

7.2.23 ,24.1.23 ,10.1.23 ,27.12.22
)מספר קורס: 97310(

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

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. מהוליווד של הודו אל האקזוטיקה של הצוענים באירופה, מהטבע היפני אל 

אימפריית הענק הספרדית, מפניה האחרות של פקיסטאן אל הצדדים האפלים של הממלכה 
הסעודית, מפולחני חיים ומוות במקסיקו אל טיול בנורמנדי. 

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

ספרד: סודה של המעצמה העולמית הראשונה
מפגש מרתק עם תולדותיה של מדינה מופלאה. סיפורם 

של מסעות הגילוי שהובילו להקמתה של האימפריה 
העולמית הראשונה, וקריסתה של אימפריית הענק, 

 שמנהיגיה חשבו שתשרוד לנצח.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון

סרט לצפייה: ״אליזבת: תור הזהב״
 

הסרט של הודו
מה הייחודיות של מדינת גוג׳ראט בהודו? מה הקשר 

בין עולם הקולנוע ההודי ״בוליווד״, ובין הקהילה 
היהודית בהודו? ומהי אותה ״מערכת הקסטות״ 

שעדיין נוכחת בימינו בהודו?
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״הצגת הקולנוע האחרונה״

צרפת: לא רק קממבר
חבל נורמנדי הוא חגיגה לחובבי היסטוריה, טבע, 
תרבות וגסטרונומיה. הוא חלק מהכפר החקלאי 

הצרפתי שמציע יופי אינסופי, אך בו זמנית נאבק על 
קיומו בעידן הגלובלי.

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״נורמנדי בעירום״

סעודיה: הצדדים האפלים של הממלכה
יורש העצר הסעודי שינה את פני הממלכה: הוא העניק 
זכויות לנשים, קיצץ את כנפי הממסד הדתי, ופתח את 

מדינתו לתיירות. אלא שלצד התמורות, בן סלמאן החזיר 
 את מדינתו לתקופותיה האפלות.

מרצה: ד״ר מיכל יערי | סרט לצפייה: ״העיתונאי״

יפן: החיים על גבו של דג
יפן נעה בין מסורת לקדמה. מדינה שבה הטבע הוא חלק 

מההיסטוריה, הדת, התרבות וההוויה. ננסה להבין את 
הקונפליקט התרבותי ביפן, 

עם היסטוריה, תרבות ועבר מרשימים, מול עתיד מורכב.                                                                                                          
מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״טוקיו רועדת״

פקיסטן: מסע אל מזרח אחר
רשמים אישיים מביקור במעצמת הגרעין המוסלמית, 

שנקרעת בין שמרנות דתית קיצונית למודרנה חילונית. 
מסע בין איסלמבאד לחבל קשמיר, שבו המרחק בין 

 גן עדן לגיהינום נמדד במטרים ספורים.
מרצה: נפתלי הילגר | סרט לצפייה: ״חולי אהבה״

רוסיה - שתי אימפריות - שתי תרבויות
איך מדינה אדירת מימדים ויפהפיה זו קמה והתפתחה 

בשתי אימפריות רצופות - הצארית והקומוניסטית, 
ונפלה? רוסיה שלאחר מותו של סטלין סללה את הדרך 

להתהוות האימפריה הרוסית השלישית, שבנייתה בדרך, 
תחת הצאר החדש - פוטין.

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס | סרט לצפייה: ״סטאלין מת״  

מקסיקו: מוות כאומנות החיים
הסוד הגדול של התרבות המקסיקנית: פנים מצוירות, 

תלבושות ענק ותהלוכות צבעוניות. נצלול לעומק 
הפילוסופיה של פולחני המוות והחיים במקסיקו ונגלה 

עולם עתיק ומלא קסם.
מרצה: דניאל גולדנברג | סרט לצפייה: ״קוקו״

סדרה חדשה!תרבות

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,1.1.23 ,11.12.22 ,27.11.22 ,13.11.22

12.2.23 ,5.2.23 ,22.1.23 ,8.1.23
)מספר קורס: 97311(

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

50 | תרבויות בעולם



זמן אשכול כפר סבא
מרצה: 

ד״ר עודד 
ציון

מי מאתנו לא רוצה להבין את המתחולל באזורנו, ולהכיר יותר לעומק 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 וכיצד 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 עולם ההלכה המגוון 

והדינמי של האסלאם ואת חמשת עמודי היסוד של 
האמונה.

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

ימי הביניים וננתח את עקרונות המחשבה והמעשה של 
הזרם השיעי.

מעמד  ארץ ישראל וירושלים באסלאם
כיצד התפתח המעמד הפוליטי והדתי של ארץ ישראל 

מאז ראשית האסלאם, ועל המסורת סביב קדושת 
ירושלים והר הבית בדת האסלאם.

המהפכה השיעית של ח'ומייני
על איזה רקע פוליטי וחברתי התחוללה המהפכה הגדולה 

באיראן ומה הם יסודות האידיאולוגיה המהפכניים של 
ח'ומייני והשפעתם על האזור?

האסלאם הסוני הקנאי
מהם עקרונות המחשבה החדשים-ישנים של קנאי 
האסלאם בעידן המודרני במזרח התיכון, ועל רעיון 

״מלחמת הציביליזציות״: ״האחים המוסלמים״ 
וחמאס מול המערב וישראל.

עידן אחר - האסלאם בספרד בימי הביניים
נתרשם ונראה עולם אחר של האסלאם באנדלוסיה, 

אשר מתאפיין באווירה של סובלנות בין דתית, ושיאים 
של יצירה בתחומי התרבות, המדע והארכיטקטורה.

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

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,14.12.22 ,30.11.22 ,16.11.22 ,2.11.22

15.2.23 ,1.2.23 ,18.1.23 ,4.1.23
)מספר קורס: 97312(

51 | דתות מדעי
הרוח

חנייה בשפע
חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום



זמן אשכול כפר סבא

52 | קבלה מדעי
הרוח

ספר הזוהר נחשב כספר הקבלי החשוב ביותר שנכתב אי פעם. הוא אוצר בתוכו סודות רבים על 
מבנה היקום ועל הסוד שמאחורי סיפורי התורה. במהלך הקורס נעשה היכרות מעמיקה עם ספר 

מיוחד זה ועם כתיבתו המיסטית. בכל אחת מהתחנות שנעצור בהן, נחשוף את קווי היסוד של 
הקבלה הזוהרית ועולמה החווייתי-רגשי. נלמד גם כמה סודות על עצמנו, על כוחות הנפש שלנו 

ועל מה מפעיל אותנו מבפנים.
נושאי ההרצאות:

מבוא לספר הזוהר 
מי אתה רבי שמעון בר יוחאי? מדוע מיליוני אנשים 

עולים לקברך מדי שנה? על התפתחות הקבלה בראי 
ההיסטוריה ותפקידה בחיינו בשנות האלפיים. 

כיצד לומדים נכון את ספר הזוהר?

האש השורפת של רבי שמעון ושלך 
התלמוד מספר על רבי שמעון בר יוחאי ובנו אלעזר, 

שלמדו תורה במערה בפקיעין וכשיצאו שרפו את כל מה 
שראו עיניהם. מה הסוד הגדול שבעזרתו נוכל להבין גם 

את האש שלנו?

בראשית ברא: סוד בריאת העולם  
בזיכרון שלנו מדובר על שמיים וארץ, אחר כך כמה 

צמחים, בעלי חיים ואדם וחוה עירומים. אבל מה באמת 
נברא? פרשנות זוהרית פנומנלית ומרחיקת לכת על 

בריאת העולם.

ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד  
מה ספר הזוהר מגלה לנו על סודות מערכת השמש 

והירח, היום והלילה? מדוע היום בנוי בצורת ערב ורק 
לאחר מכן בוקר? מדוע ישנם דווקא שבעה ימים בשבוע? 

ומה העבודה הרוחנית שהמבנה הזה רוצה לגלות לנו?

אדם וחווה: חטא האדם הראשון 
האם אנחנו באמת מאמינים לסיפור על הזוג שטעמו פרי 
שאמרו להם לא לאכול, ועל האכילה הזו אנחנו נענשים 

בעבודה קשה וצירי לידה? מה באמת קרה בגן עדן? 
מה היה החטא עליו אנו משלמים עד היום? 

סיפור עקידת יצחק 
אין הרבה סיפורים בתורה שהשפיעו על האנושות, 

על המוסר בכלל, על האומנות ועל התרבות היהודית 

והבינלאומית, כמו סיפור עקידת יצחק. ספר הזוהר 
מבאר את השאלות הקשות ומלמד אותנו מה עלינו 

לעקוד ומה לא.

תעלומת עשרת הדיברות 
המשמעות הרוחנית של מעמד מתן תורה מהדהד כבר 
אלפי שנים. חלק מהדברות אנחנו מקבלים ומיישמים 
בשמחה, וחלק מתמיה מאוד. שיעור זה ייתן פרשנות 

מרתקת על עשרת הדברות.

מדוע רע לצדיק וטוב לרשע? 
סוגיית איוב ו״צדיק ורע לו ורשע וטוב לו״ מלווה את 

העם היהודי כבר אלפי שנים, ובכל זאת עדיין לא מצאנו 
תשובה מספקת לשאלה הקשה - כיצד ניתן להבין 

ולהצדיק את הצלחת הרשעים וסבלם של הצדיקים? 
ספר הזוהר עונה תשובה מפתיעה.

סודות ויסודות ספר הזוהר
מרצה: משה שרון )B.A(. מרצה כ-20 שנה בתחום הקבלה וההתפתחות האישית. 

מחברם של שמונה ספרים בנושא. 

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.22 ,5.12.22 ,21.11.22 ,7.11.22

6.2.23 ,30.1.23 ,16.1.23 ,2.1.23
)מספר קורס: 97313(

מרצה: 
משה שרון

חנייה בשפע חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה נגיש מכל מקום



זמן אשכול כפר סבא

איפה טעה קולומבוס?
המסעות ששינו את פני העולם

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס, היסטוריון.
מסע מפתיע בהיסטוריה של המסעות הגיאוגרפיים, הצבאיים, הדתיים והפוליטים, שהשפיעו על 

התפתחות מהלכים היסטוריים אל עבר העולם המודרני: היציאה מגבולות העולם הישן אל העולם 
 החדש. סקרנות או צורך? מה היו התנאים, הצרכים והכלים באגן הים התיכון של המאה ה-16? 

 מבנימין מטודלה ומרקו פולו ועד לקפטן קוק. הגישה הפורטוגלית והטעות של קולומבוס.
ההשלכות הפוליטיות, הכלכליות, החברתיות והתרבותיות של מסעות ששינו את פני העולם.

נושאי ההרצאות:
התשוקה למסעות: צורך או סקרנות? 

מדוע יוצאים אנשים להרפתקאות בארצות רחוקות, 
למחוזות בלתי מוכרים ולאיזו מטרה: קיומית, כלכלית, 

צבאית-פוליטית או דתית? 

חלוצי דרך המשי - הרד׳הנים: הסוחרים היהודים של 
ימי הביניים

הסוחרים היהודים שגילו את נתיב ״דרך המשי״ וקישרו 
את המסחר הבינלאומי בין אירופה הנוצרית למזרח 

התיכון המוסלמי והמזרח הרחוק, מן המאה השמינית 
לספירה ועד למאה האחת-עשרה בקירוב. מה היה 

תפקידם במסחר והשפעותיהם המקומיות והעולמיות?

מסעות מרקו פולו: היה או לא היה?
התרמילאי הראשון שמוכר לנו בשמו, שיצא לגלות עולם. 

אחד האירופאים הראשונים שנסעו לאורך דרך המשי. 
על אף שנחשב לאחד מגדולי המגלים, רבים טענו בחייו 

שסיפוריו לא היו ולא נבראו והם בדיה גמורה. ננסה 
להבהיר ביחד את הסוגיה.

קברניטיו של הנסיך ֶאנריֶקה: חלוצי עידן התגליות 
הגיאוגרפיות הגדולות

נפלאות כלכלת הממון. המחסור בתבלינים והצורך לגלות 
דרך אלטרנטיבית להודו. החידושים המדעיים והטכנולוגיים 
שאיפשרו את התגליות הגיאוגרפיות. הפתרון הפורטוגלי: 

מאנריקה ״הספן״ ל- ואסקו דה גאמה.

מערבה להודו: איפה טעה קולומבוס? 
האם קולומבוס גילה את אמריקה? מה היו הנחות היסוד 
שלו? לאן הוא הגיע ומה הוא גילה? איפה הוא טעה ומה 
חידש אמריקו וספוצ׳י. הסכמי  Tordesillas ומשמעותם 

ההיסטורית: פדרו קברל והולדת ברזיל.

 מסעות פרננדו מגלאן: הבהלה לעקוף את כדור הארץ
אם הארץ היא כדור - אזי ניתן לעוקפו. אבל למה? 

פרננדו מגלן, הרפתקן פורטוגלי בשירות הספרדים מביא 
את הפתרון ויוצא למסע הראשון סביב העולם. 

ומי השלים את המסע?

 הי דרומה: מגלי אנטרקטיקה                                       
אפלטון כבר הניח שאנטרקטיקה קיימת. נותר לגלותה,

ואת זה עשו רק במאות ה-18 וה-19 אחרוני ״מגלי העולם״ 
ההיסטוריים: ג׳יימס קוק, ז׳ול דיומון דאורביל ורואלד 

 אמודסן.

 מסעות בעולם המודרני: מגלי העולם החיצון והחלל
מה נותר עוד לגלות? התפתחויות טכנולוגיות פותחות 
בפנינו הזדמנות לגלות את אשר מעבר לכדור הארץ. 

המסעות לגילוי החלל החיצון כבר כאן כמה עשרות שנים. 
לאן מועדות פנינו? אפילו ״תיירות החלל״ כבר כאן!

מרצה: 53 | היסטוריה
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:
 ,11.12.22 ,4.12.22 ,20.11.22 ,6.11.22

12.2.23 ,29.1.23 ,15.1.23 ,1.1.23
)מספר קורס: 97314(

מדעי
הרוח



זמן אשכול כפר סבא

הגנומיקה בשירות הרפואה המודרנית 
מריפוי גנטי ועד הארכת תוחלת החיים

מרצה: ד״ר עמוס סימון, מנהל היחידה להמטו-אימונולוגיה במעבדה להמטולוגיה וחוקר בכיר במעבדה 
לאימונולוגית ילדים וחסר חיסוני, המרכז לחקר הסרטן, המרכז הרפואי ע״ש שיבא, תל השומר.

המהפכה הגנומית כבר כאן, והיא משפיעה על חיינו, בבריאות ובחולי. הרפואה הופכת להיות 
מבוססת גנום ומותאמת אישית. יכולות ההנדסה הגנטית יאפשרו בעתיד להשפיע על תכונות 

באדם, מה שמעלה שאלות רבות מתחום הרפואה והמוסר. הקורס יעסוק בכלים המולקולריים 
שמאפשרים לתקן ולשנות גנים באדם ועל ההשלכות של מניפולציות אלה על תוחלת ואיכות 

החיים במאה ה-21.
נושאי ההרצאות:
מהנדסה גנטית לריפוי גנטי

מפגש עם נפלאות הגנום וצפונותיו, בטכנולוגיות ההנדסה 
הגנטית של שיבוט, שינוי החומר הגנטי בשיטת קריספר 

ובריפוי גנטי למחלות תורשתיות. כיצד משרתת הגנומיקה 
המודרנית את רפואת האדם?

על DNA והתאמה גנטית 
הגנטיקה בשירות הזיהוי הפלילי ורפואת האדם: מזירת

הפשע ועד למציאת מח עצם מתאים להשתלה. כיצד מזוהה
ה-DNA שקושר אותנו? למי מותר לעשות שימוש במידע

הגנטי שנאסף? האם DNA הוא חלק מזיהוי ביומטרי?

״דלתות מסתובבות״: האם הכול בידי הגנים?
מהן השפעות התורשה והסביבה על הגנטיקה והגנים שלנו? 

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

יכול להיות מוכתב ע״י הגנים שלנו?

רפואה גנומית מותאמת אישית
מהי רפואה גנומית? כיצד מפתחים תרופות ביולוגיות 

וגנומיות חדשות? מהן התרופות שכבר בשימוש יום יומי? 
האם אפשר להתאים רפואה מותאמת אישית לכל חולה 

ולכול מחלה? מה חלקה של הרפואה הגנומית באבחון 
מחלות ולא רק בטיפול בהן? 

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

הגנטי העכשווי. האם אפשר ומותר לבחור עוברים? 
ל״הזמין״ ילדים? לשנות את גנום הילוד? האם האסור של 

היום יהיה המותר של מחר?

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

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

מטופלים? אם כן, כיצד זה יכול להיעשות?

משולחן המעבדה למיטת החולה
מהם התחומים הרפואיים בהם כבר מיושמות 

הטכנולוגיות הגנומיות החדשניות? מהם הכיוונים 
העתידיים? האם תיעצר ההזדקנות בעזרת מניפולציות 

גנטיות? כיצד זה ישפיע על הדורות הבאים? 

רפואה מניעתית והארכת תוחלת החיים בעידן הגנומי
האם עתיד הרפואה הגנומית הוא שתהיה מיועדת לבריאים? 
כיצד נמנע הופעתן של מחלות בגיל המבוגר בעזרת המידע 
הגנומי האישי? האם נוכל להאט את ההזדקנות בשיטות 

גנומיות ולהאריך את תוחלת החיים עוד יותר?

מרצה: 
ד״ר עמוס 

סימון

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,15.12.22 ,1.12.22 ,24.11.22 ,10.11.22

9.2.23 ,26.1.23 ,12.1.23 ,29.12.22
)מספר קורס: 97315(

סדרה חדשה! 54 | גנטיקהמדע



זמן אשכול נתניה

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״.

55 | קולנוע אמנות

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,9.2.23 ,12.1.23 ,8.12.22 ,17.11.22
15.6.23 ,11.5.23 ,20.4.23 ,16.3.23

)מספר קורס: 97101(

חדש!
 מועדון טרום בכורה
עם אפשרות בחירה

 רישום לסמסטר
)ארבעה מפגשים ראשונים(

 או
 רישום שנתי

)לכל שמונת המפגשים(



זמן אשכול נתניה

מועדי המפגשים:
 ,12.12.22 ,5.12.22 ,21.11.22 ,14.11.22

6.2.23 ,30.1.23 ,16.1.23 ,2.1.23
)מספר קורס 97102(

האנשים הרציניים מאחורי הקומדיות 
המצחיקות - בראי הקולנוע   

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:
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 אוסקר.
סרט לצפייה: ״השועל בלול התרנגולות״

 
מפליני עד בניני: קומדיה נוסח איטליה

טוטו הנפוליטני, רוברטו בניני, פרדריקו פליני ואחרים, 
העזו למתוח ביקורת על הפוליטיקה, הדת ועולם הפשע, 

תוך שהם יוצרים כמה מהפנינים הקולנועיות הגדולות 
ומצליחים להרגיז את הממסד.

סרט לצפייה: ״החיים יפים״

לחשוב כמו דני קיי: מצחיקנות זו שליחות
סיפורו מעורר ההשראה של השחקן המצחיק עד דמעות. 

בנוסף להיותו רקדן, פנטומימאי, זמר וקומיקאי, מינה את 
עצמו לשגריר יוניצף. היה גאה ביהדותו, ביקר בישראל 

מספר פעמים ואף ניצח על התזמורת הפילהרמונית 
למרות שלא ידע לקרוא תווים.
סרט לצפייה: ״המפקח הכללי״

מ״אורות הכרך״ ל״אשה יפה״: הוא והיא בקולנוע
ההבדל בין נשים לגברים כפי שהוא בא לידי ביטוי בעולם 

הקולנוע; מ״כשהארי פגש את סאלי״ ל״חמים וטעים״, 
איך נראית הסצנה הרומנטית הראשונה בקולנוע? 

מדוע דמויות מהסרטים לא היו שורדות יום אחד בעולם 
האמיתי? על משיכה, אהבה והבדלים בחשיבה. 

סרט לצפייה: ״הכי טוב שיש״
 

וודי אלן: אמן ההומור היהודי
הוא כותב-במאי-שחקן, שכבר בגיל 16 כתב קומדיות. 

הוא מחזיק בשיא העולמי למועמדויות לאוסקר. סיפורו 
של היהודי הנוירוטי, שעדיין ממשיך לייצר סרט חדש מדי שנה.

סרט לצפייה : ״שושנת קהיר הסגולה״
 

סאטירה פוליטית בקולנוע: רייגן, טראמפ 
ו״כן אדוני השר״

מפגש סוחף ומפתיע על הקשר ההדוק בין הומור, הון ושלטון. 
מיוון העתיקה, דרך ״כן, אדוני השר״ ועד ״ארץ נהדרת״, 

סאטירה הייתה אבן בוחן לאיכות הממשל. 
סרט לצפייה: ״לכשכש בכלב״

 
מצ'פלין ועד הארטיסט: תור הזהב של הקומדיה האילמת

כיצד הצליחו באסטר קיטון, הרולד לויד, בן טורפין 
ואחרים להצחיק מיליונים בלי להשמיע קול? מדוע כולם 

זוכרים רק את צ'פלין? 
סרט לצפייה: ״זמנים מודרנים״

״על עברית וגששית״ - שלישיית הגשש החיוור
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.
סרט לצפייה: ״ארבינקא״

 מרצה:56 | הומור
אלון גור 

אריה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

אמנות



זמן אשכול נתניה

מועדי המפגשים:
 ,13.12.22 ,6.12.22 ,22.11.22 ,8.11.22

7.2.23 ,24.1.23 ,10.1.23 ,27.12.22
)מספר קורס 97103(

סוגיות עולמיות
מרצה: אורן נהרי, עיתונאי, פרשן, מחבר ספרי עיון שהיו לרבי מכר ומרצה מוערך. 

בעבר הפרשן הבין לאומי של וואלה ועורך חדשות החוץ בערוץ 1.
היכרות מרתקת עם סוגיות גלובליות שמטרידות מדינות רבות ברחבי העולם. 

בסדרת הרצאות מעמיקה על מדינות הנאבקות עם בעיות פנים וחוץ, נכיר את הרקע, הסיבות, 
מה בעצם קורה - ומה עלול או עשוי לקרות.

נושאי ההרצאות:
אוקראינה: מלחמה בלב אירופה

עד הרגע שבו פלש הצבא הרוסי, המשיך פוטין להכחיש 
שתהיה מלחמה. מדוע יצא למלחמה? מה הרציונל של 

פוטין? האם המלחמה מקרבת אותנו למלחמה גרעינית? 
ומה השפעות המלחמה על העולם?

יוגוסלביה: הטרגדיה של סרביה
כיצד שני ״פטריוטים״ סחפו את יוגוסלביה לארבע 
מלחמות - שבכולן נוצחה סרביה. מדוע מילושביץ', 

״הקצב מהבלקן״, סיים את חייו בהאג? וכיצד מלחמות 
יוגוסלביה היו ההקדמה למלחמת אוקראינה?

בשם אללה: הטרור האיסלמי הגי'האדיסטי     
מפגש מרתק עם הג'יהאד. מדוע מרבית הטרוריסטים 

הם סונים - והרוצחים בעיקר מוסלמים? מה האידיאולוגיה 
העומדת מאחורי אל קעידה ודאע״ש? 

ארצות הברית: המיתוס של משפחת קנדי
שושלת קנדי ממשיכה להלך קסם על אמריקה, מככבת 

מאחורי הקלעים של המפלגה הדמוקרטית - ולעתים 
לפניהם. מדוע? מה המורשת האמיתית של ג'ון, בובי, 

טדי ושאר בני קנדי?

אמריקה הדרומית: הגנרל המקסיקני קסטנייטס
היכרות עם הדרך המפותלת של אמריקה הלטינית 

בין דמוקרטיה לדיקטטורה. מדוע החלום על דמוקרטיה 
משגשגת וחופשית התחלף בשלל מדינות לא מתפקדות 

ודיקטטוריות? והאם אנו לקראת עתיד משתפר - 
או אולי דוקא גרוע יותר?

אינדירה גנדי: יצירתה של הודו המודרנית
היא כונתה אשת הברזל של הודו. בת לשושלת נהרו - גנדי, 

שיצרה את הודו העצמאית, זו שכעת ראש הממשלה 
מודי מנסה לרסק את המורשת שלהם. והאם אישה 

במגרש הכה גברי הזה צריכה להיות ״יותר אישה 
מאישה״ או ״יותר גבר מגבר״?

עידן המידע
כיצד הגישה למידע, מהטלגרף ועד הרשתות החברתיות, 

שינתה ומשנה את חיי כולנו - וממשיכה לשנות את 
עולמנו? ומי באמת שולט בעולם המידע? ממשלות, 

ענקיות ההיי טק, האדם הרגיל?

עתידנות: לאן אנו צועדים?
מה חזו שיקרה ומה התגשם? וחשוב יותר - מה הולך 
להתגשם? לאן פנינו? האם נטוס במכוניות מעופפות, 

נחיה מאות שנים, נבלה את כל זמננו במציאות מדומה? 
איך ייראה העולם של ילדינו ונכדינו?

 מרצה:57 | אקטואליה
אורן נהרי

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מדינה
וחברה

סדרה חדשה!

חנייה בשפע
חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום



זמן אשכול נתניה

עתיד ועתידנות: להביט אל המחר
מרכזת הסדרה: רון ליבנה, MBA, B.Sc. מדענית וחוקרת עתידים.

העולם משתנה לנגד עינינו וכולנו רוצים לדעת כיצד יראה עולם העתיד. אינטרנט וגנטיקה, בינה 
מלאכותית ורובוטיקה, סייבר וטכנולוגיות מוח. האם אנו מוכנים לאתגרים החברתיים והמוסריים 

החדשים שניצבים מולנו?
נושאי ההרצאות:    
מגדת העתידות הפרטית שלנו 

לכולנו מוח דומה, הפועל באותו אופן, ובכל זאת אנו 
שונים זה מזה. האם נוכל על ידי היכרות בסיסית עם 

דרכי הפעולה של המוח, להבין מדוע קורים דווקא לנו 
הדברים שקורים? האם נוכל לנבא את עתידנו ולכוון 

אותו מחדש?                                                                              
מרצה: ד״ר מירב קלו, פיזיולוגית, מרצה ומדריכת סדנאות.

לחזות וליצור את העתיד
שיטפון של מהפכות טכנולוגיות יוצר הזדמנויות ודילמות 
אתיות חדשות. האם אנו מוכנים? ומהי סינגולריות?                                                                                  
מרצה: ארז ליבנה, מדען מוסמך מכון ויצמן, איש חינוך, 

וחוקר עתידים.

 ביטקוין: המטבע הדיגיטאלי המבוזר
האם ביטקוין היא המצאה גאונית או הונאת פונזי? 

נלמד מהו כסף, ונבהיר מושגי יסוד בביטקוין, במטרה
להבין את החידוש הטכנולוגי, הכלכלי, החברתי והפוליטי 

 שהמטבע המבוזר מביא עימו.
מרצה: גיא רוכמן, חוקר ביטקוין, מרצה בנושא במוסדות 

אקדמיים, בארגונים, בבתי ספר ובחוגי בית.

על עבר, הווה ועתיד התחבורה
ממתי התחלנו לתכנן דרכים, ערים ורחובות? ומה הקשר 

בין כפרים ישנים והערים המוצלחות ביותר בעולם? 
נצא למסע בזמן ונחבר בין הטבע האנושי והעידן 

התעשייתי, ונלמד על ההמצאה שהפכה את תכנון 
התחבורה למקצוע - הרכב הפרטי.

מרצה: גלי פרוינד, מתכננת ערים ומתכננת תחבורה, 
העוסקת בייעוץ למדיניות תחבורתית.

המדע של אהבה ושנאה
חרף הקדמה האנושית, בני אדם עדיין נלחמים זה בזה. 

מדוע? מהו רגש וכיצד הוא מפעיל אותנו? מה בין אהבה 
ושנאה, לבין שלום ומלחמה? והאם פני האנושות להכחדה 

או לשגשוג? 

מרצה: ד״ר ליאת יקיר, דוקטור לגנטיקה מולקולרית 
במכון וייצמן.

בינה מלאכותית: כשרובוטים כותבים שירה
אנחנו מוקפים בבינה מלאכותית ומשתמשים בה עשרות 
פעמים בשבוע. אבל מהי בינה מלאכותית? איזו אומנות 

היא יוצרת? מתי היא יכולה להרוג? והאם לעד מותר 
האדם מן המכונה?

מרצה: רון ליבנה, MBA, M.Sc. ביולוגית וחוקרת עתידים.

עינינו נשואות לכוכבים
השמיים כבר אינם הגבול אלא החלל, שהופך יעד ליזמות 

עסקית. מחברות לכריית אסטרואידים ותיירות בחלל, 
לתכניות ליישוב המאדים. מצעד קטן בירח, לצעדי 

ענק בעתיד.
מרצה: איל בן-זאב, MBA, M.Sc. עבד במשך שנים בתעשייה 

האווירית בתחום החלל.

הקלטת חלומות וקריאת מחשבות
ההתקדמות בטכנולוגיות דיגיטליות ובמדעי המוח 

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

חלום או סיוט?
מרצה: ד״ר טל סינס, בעל דוקטורט בגנטיקה מולקולרית.

מרכזת 
 הסדרה:

רון ליבנה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,15.12.22 ,1.12.22 ,17.11.22 ,3.11.22

9.2.23 ,26.1.23 ,12.1.23 ,29.12.22
)מספר קורס: 97104(

58 | עתידנות מדעי
החברה



זמן אשכול נתניה

״לישון בשקט״
כל מה שרציתם לדעת על שינה

מרצה: ד״ר עמית גרין, פסיכולוג בעל ניסיון ומומחיות של 20 שנה בתחום השינה והטיפול בהפרעות שינה. 
חוקר ומרצה על שינה ושעונים ביולוגיים. סמנכ״ל מחקר ופיתוח במערך רפואת השינה באסותא ובעלים 

של ״לישון בשקט״ - אבחון טיפול בהפרעות שינה. 
שינה היא הצורך השלישי בחשיבותו לקיום הפיזי, הרגשי והשכלי שלנו. למעלה משליש מחיינו 
אנחנו מבלים בשינה. אז מדוע אנחנו יודעים כל כך מעט על השינה והחשיבות שלה לבריאותנו 

ולתפקוד שלנו? מטרת סדרת הרצאות זאת היא לתת למשתתפים ידע והבנה על עולמה המופלא 
של השינה, המבוסס על מחקרים וניסיון קליני של למעלה מ-20 שנה. נציג את התיאוריות 

והמחקרים החדשים בתחום רפואת השינה. נדון בהפרעות שינה ודרכי טיפול וניתן כלים על מנת 
לשמור על שינה טובה במהלך החיים. 

נושאי ההרצאות:
עובדה: כולם ישנים

זבובים ישנים, חתולים ישנים, פילים ישנים, דולפינים 
ישנים וגם בני אדם ישנים. מהם המנגנונים הפיזיולוגיים 

והביולוגיים האחראים לשינה? מה קורה למוח ולגוף שלנו 
כאשר אנחנו ישנים? ולמה שינה חשובה כל כך?

תעלומת השעון הביולוגי
היכן מצוי במוחנו השעון האחראי לתזמון מחזורי הערות 

והשינה? מה קורה לנו כאשר השעון ״מתקלקל״? 
וכיצד זה קשור לג׳ט-לג )יעפת( ועבודת משמרות? 

שינה של תינוקות וילדים
כמה זמן תינוקות וילדים ישנים? מהן הפרעות השינה 

אצל ילדים? וכיצד מטפלים בהן?

איך לטפל בנדודי שינה
נדודי שינה הם המגפה של העולם המודרני. מדוע אנחנו 

לא מצליחים להירדם? האם זו הפרעת עוררות או הפרעת 
שינה? כיצד מטפלים בנדודי שינה? האם מתמכרים 

לכדורי שינה? והאם זה טיפול טוב ובטוח? 

איך לטפל בהפרעות שינה
מהן הפרעות השינה? למה נוחרים? מהי הפרעת נשימה 

בשינה? מדוע אנשים מדברים והולכים מתוך שינה? 
כיצד מאבחנים הפרעות שינה במעבדת שינה וכיצד 

מטפלים בהן?

למה אנחנו חולמים?
ברפואה ובפסיכולוגיה יש גישות שונות להבנת תופעת 
החלימה. כדי להבין את תופעת החלימה, נביא בפניכם 

סקירה היסטורית ומדעית מאז חלום יעקב ועד התאוריה 
של פרויד על פשר החלומות.

איך לישון טוב בגיל המבוגר
האם כל המבוגרים לא ישנים טוב? מה קורה לשינה אצל 

מבוגרים וקשישים? מהן הפרעות השינה בגיל השלישי 
וכיצד ניתן לשפר ולטפל בהן? 

לאן מתקדמת רפואת השינה?                                                                                                    
כדי להבין מה קורה לנו כאשר אנחנו ישנים, נביא בפניכם 

מחקרים חדשניים וחדשנות בתחום רפואת השינה 
וכרונוביולוגיה.

מרצה: 59 | פסיכולוגיה ומדע
ד״ר עמית 

גרין

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.22 ,6.12.22 ,22.11.22 ,8.11.22

7.2.23 ,24.1.23 ,10.1.23 ,27.12.22
)מספר קורס: 97105(

מדעי
החברה



זמן אשכול נתניה

60 | פסיכולוגיה

קבלת החלטות לחיים מאושרים - 
בראי הקולנוע

מרצה: ד״ר קרן אור-חן , אוניברסיטת חיפה.
כמה פעמים בעבר הגעת לצומת בחיים בו נתקלת בשאלות העשויות לקבוע את עתידך? 

האם כאשר הגעת לצומת כזה הצלחת לקבל את ההחלטה הנכונה? מהי בכלל החלטה נכונה וכיצד 
היא משפיעה על יכולתנו לזהות את האושר בחיינו? קורס ייחודי ויישומי, העוסק בקבלת החלטות 

ברוח הפסיכולוגיה החיובית בצמתים המרכזיות בחיינו האישיים, שבוחן את דרכי ההתמודדות 
איתם ומעורר מחשבה על איכות חיינו. 

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

איך להגביר רגשות חיוביים ואופטימיות 
מהי חשיבותם של רגשות חיוביים ואופטימיות? ומהי 

תרומתם לקבלת החלטות שמקדמת רווחה נפשית, 
הגשמת משאלות, הצלחות, תפיסת עולם מאוזנת 

ותחושות שימחה וסיפוק ממושכות?
סרט לצפייה: ״לסניור באהבה״ 

חשיבותה של הכרת תודה  
מחקרים בתחום הפסיכולוגיה החיובית קובעים שאחת 

הדרכים האפקטיביות ביותר לחיזוק תחושת הרווחה 
הנפשית ושביעות הרצון האישית והבינאישית, היא 

חיזוק היכולת להכיר תודה, שמאפשרת לקבל החלטות 
ממקום מקדם.

סרט לצפייה: ״השקר הטוב״

איך להשיג מטרות ותכלית בחיים 
היכולת להציב מטרות מובנות ומיושמות היטב, תורמת 

לרמות גבוהות יותר של שמחה והצלחה. לכל אדם 
חוזקות, שניתן לגלותן, לבנותן, להגביר את רמת השימוש 

בהן בחיי היום יום, כדי לאפשר לו לקבל החלטות 
ולהשיג את המטרות שהציב לעצמו.   

סרט לצפייה: ״פלה״ 

מהי חשיבותו של קשר בין גוף ונפש
מחקרים בתחום הפסיכולוגיה החיובית מציגים קשר 

מובהק בין גוף ונפש. אלו החלטות כדאי לקבל על מנת 
להדגיש את חשיבותם של אימון גופני, מגע, תזונה ושינה 

בחיינו, וכיצד קבלת החלטות זו משפרת את איכות 
החיים ותחושת האושר .

סרט לצפייה: ״בוקר טוב ילד״ 

איך לפתח מערכות יחסים בין אישיות
מערכות יחסים בינאישיות חיוביות מסייעות לעמידות 
בפני לחצים שונים. אחת ממטרות התוכנית היא לספק 

כלים לקבלת החלטות נכונה שיגרמו לחיזוק מערכות 
היחסים הבין אישיות. 

סרט לצפייה: ״נוטינג היל״

כיצד לעבור ממצבי לחץ לזרימה 
קבלת החלטות לעבור ממצב לחץ לזרימה, מתרחשת 

כששקועים בפעילות שמביאה לתחושת סיפוק. 
זרימה זו מתאפשרת כשהאדם מארגן ומפעיל את 

החוזקות האישיות והתכונות האנושיות הטובות שלו. 
סרט לצפייה: ״המתמחה״

איך לקבל החלטות ברוח הפסיכולוגיה החיובית
)שני מפגשים(                              

מהם המודלים המרכזיים המלווים תהליכי קבלת 
החלטות? האם אנו יכולים לקבל החלטות רציונליות? 

מהן החרדות שמעוותות את שיקולי הרציונליות? וכיצד 
ניתן לקבל החלטות ממקום שונה ולא שיפוטי, שמאפשר 

התקדמות בחיים? 
סרט לצפייה במפגש הראשון: ״אהבה מעל הראש״

סרט לצפייה במפגש השני: ״זמן משפחתי״

מרצה:
ד״ר קרן 
אור-חן

מדעי
החברה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,18.12.22 ,11.12.22 ,27.11.22 ,13.11.22

5.2.23 ,22.1.23 ,8.1.23 ,1.1.23
)מספר קורס: 97106(

סדרה חדשה!
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61 | תרבויות בעולם תרבות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות. 
מנופי נורבגיה אל המלחמה בבוסניה, מקידמה דרום קוריאנית אל הרפובליקה השיעית של איראן, 
מטקסים בבאלי למשפחתיות בסין, ממאבק לחופש בברה״מ אל התרבות הוולשית. אתם מוזמנים 

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

נורבגיה: החיים בין קרחון לפיורד
מסע מרתק אל טבע ותרבות, פיורדים כחולים למרגלות 
הרים נישאים וקרחונים, יערות ירוקים ובדרך הטרולים 
האגדית. מרחב טבע פראי שהטיול בו משרה תחושה של 

 ארץ בראשית.
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״הגל״

ויילס: אומה קטנה עם לב ענק
ויילס הקטנטנה מכוסה בכרי מרעה ירוקים המסתיימים 

בקו חוף ארוך וצוקים מרהיבים. היא מציעה עיירות 
חוף ציוריות, טירות מרשימות, אך גם גבעות של מכרות 

פחם, עדות לעבר תעשייתי מפותח, אך גם לדעיכה 
כלכלית בהווה.

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״סוס מנצח״

באלי: אי האלים בארכיפלג האינדונזי
מסע מרתק אל האי באלי צופן מגוון מרתק של פולחנים 

וחיי קהילה ססגוניים, המשלבים הינדואיזם, בודהיזם 
ואנימיזם. הפולחנים כוללים אינספור טקסי מעבר, 

פסטיבלים ואירועים דתיים ומשפחתיים.
מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: ״לאכול להתפלל לאהוב״

איראן: בין גרעין לקולוניאליזם
התבוננות מעמיקה אל נבכי הרפובליקה השיעית. 

נצא למסע שבמהלכו נכיר את תולדותיה של המדינה 
רבת הפנים הזו, וננסה להבין כיצד היה זה דווקא 

המערב שדחף את איראן לזרועות האייתולות.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון | סרט לצפייה: ״המורה לאנגלית״

בוסניה הרצגובינה: מהרמוניה למלחמה
כיצד הפכה בוסניה הרצגובינה ממדינה רב תרבותית, 

בה חיו מוסלמים, נוצרים קתולים ונוצרים אורתודוכסים 

בהרמוניה ובחיי משפחה וקהילה משותפים, לשדה קטל 
ורצח של חפים מפשע. 

מרצה: רמי סימסולו | סרט לצפייה: ״לאן את הולכת אאידה״

סין: הרמוניה, אינדיבידואליזם ומשפחתיות
מסע סיני להבנת המשמעות של המשפחתיות הסינית 
הצפופה, של המחויבות למשפחה, ושל חיים בעולם בו 

 היחיד איננו בעל משמעות בפני עצמו.
מרצה: איילת אידלברג | סרט לצפייה: ״הפרידה״

דרום קוריאה: מסע בין מקדשים, מסורת, פופ וסמסונג
תוך מספר עשורים הפכה דרום קוריאה ממדינה עניה 

ונחשלת למעצמה כלכלית וטכנולוגית. אך הקידמה 
לא פגעה בתרבות העתיקה, בטבע המרהיב ובמסורות 

הדתיות הייחודיות.
מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״מאהב צרפתי״

רוסיה: החופש להיות!
עוד משהו על המאמץ לחופש תודעתי במסגרות 

טוטליטריות, על המחירים הבלתי אפשריים ששילמו 
צעירים כדי לבטא את עצמם. ננסה להבין ממה פחדה 

ברית המועצות, כשבנתה את מסך הברזל התודעתי? 
מרצה: דניאל גולדנברג | סרט לצפייה: ״הגנדרנים״

תרבויות עולם סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע

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

מועדי המפגשים:
 ,14.12.22 ,30.11.22 ,16.11.22 ,2.11.22

8.2.23 ,25.1.23 ,11.1.23 ,28.12.22
)מספר קורס: 97107(

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

בסינמה סיטי בנתניה.

סדרה חדשה!
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מרכזת תרבות
הסדרה: 
רוית נאור

62 | 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:

תרמיל המסעות: ניסים קטנים 
רוית נאור שולפת מתרמיל המסעות שלה את הפרט החשוב 

ביותר: מזל. כמי שיצאה אל פסגות ההרים והאזורים 
הנידחים והקפואים ביותר בגלובוס, היא נאלצה לא פעם 

להתמודד מול איתני הטבע, כדי לחזור הביתה בשלום.

מסביב לעולם בחמישה יורו ליום 
שי זדה ביקר בלא פחות מ-122 מדינות, במשך 22 שנים. 
סיפור המסע שלו חושף לא רק את החוויות שבדרך, אלא 

את הסוד המפתיע ביותר - כיצד מסתדרים עם תקציב 
יומי של 5 יורו בלבד! 

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

ג׳רש אלפיים שנים ועשרות רעידות אדמה? מה מתחבא 
במעמקי הקניונים האדירים של הרי מואב? איך יש כל 
כך הרבה מים זורמים במדינה עם משבר מים חריף?  

הלן ריף: האי הקטן ביותר בעולם 
טניה רמניק, תעשה לנו היכרות אישית עם אי באורך
500 מטר, 50 מטר רוחב ו-2 מטר גובה, המהווה בית 

עבור 4 אנשים ואינספור בעלי חיים. מי הם תושבי האי? 
כיצד הם מתקיימים במקום כה קטן ומבודד? מה יעלה 

בגורל האי עם עליית פני הים? 

מסע בעולם היהודי בעקבות ״התבלין היהודי״    
נפתלי הילגר לוקח אותנו הפעם למסע חוויתי בעולם 

היהודי. בין קובה התוססת לג׳רבה המסורתית. 
בין אנוסים בחצי האי האיברי לקיבוץ גלויות בוונציה. 
בין גטו מרצון לגטו מאונס. כיצד שורדים 2,500 שנות 

גלות? מה הופך אותנו לעם? ומי הוא בכלל יהודי? 

השבטים האבודים באינדונזיה
עידן צ׳רני יוצא בגפו למסע רגלי בלב הג׳ונגל. 

מפגש ייחודי עם שבטים פראים שחיים כבתקופת 
האבן, ומשמרים בקנאות מנהגים ואמונות, שחשבנו 

שכבר חלפו מן העולם. הרצאה אנתרופולוגית מרתקת 
עם הרבה חוש הומור.

קוביית הקרח הגדולה בעולם
דרור גרתי יוצא למסע סביב ועל-גבי אגם בייקל, 

שגודלו כגודל מדינת ישראל. על רקע מערות ותצורות 
קרח מרהיבות, הוא פוגש את הסטארה ויירה - הרוסים 

המסורתיים, בודהיסטים נידחים ושמאנים מסתוריים.

להציל את תיבת נוח מהעולם 
ערן חקלאי חוצה את חלקה הדרומי של דרום אפריקה
במסע בלתי אפשרי, במהלכו הוא חוצה שלוש מדינות 

ושתי ממלכות, המפגישות אותו עם כל הרגשות והיצרים 
של בני האדם. מפשע אכזרי וציד קטלני, עד חמלה ודאגה 

אין סופית לחיות הבר. 

מסע אישי סובב עולם 
מרכזת הסדרה: רוית נאור, עיתונאית, טייסת וטיילת.

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,18.12.22 ,4.12.22 ,20.11.22 ,6.11.22

5.2.23 ,29.1.23 ,15.1.23 ,1.1.23
)מספר קורס: 97108(

סדרה חדשה!

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום
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תרבות

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. מהוליווד של הודו אל האקזוטיקה של הצוענים באירופה, מהטבע היפני אל אימפריית 

הענק הספרדית, מפניה האחרות של פקיסטאן אל הצדדים האפלים של הממלכה הסעודית, 
מפולחני חיים ומוות במקסיקו אל טיול בנורמנדי. 

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

הסרט של הודו
מה הייחודיות של מדינת גוג׳ראט בהודו? מה הקשר 

בין עולם הקולנוע ההודי ״בוליווד״, ובין הקהילה 
היהודית בהודו? ומהי אותה ״מערכת הקסטות״ 

שעדיין נוכחת בימינו בהודו?
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״הצגת הקולנוע האחרונה״

פקיסטן: מסע אל מזרח אחר
רשמים אישיים מביקור במעצמת הגרעין המוסלמית,

חילונית.  למודרנה  קיצונית  דתית  בין שמרנות  שנקרעת 
מסע בין איסלמבאד לחבל קשמיר, שבו המרחק בין גן עדן 

 לגיהינום נמדד במטרים ספורים.
מרצה: נפתלי הילגר | סרט לצפייה: ״חולי אהבה״

סעודיה: הצדדים האפלים של הממלכה
יורש העצר הסעודי שינה את פני הממלכה: הוא העניק 
זכויות לנשים, קיצץ את כנפי הממסד הדתי, ופתח את 

מדינתו לתיירות. אלא שלצד התמורות, בן סלמאן החזיר 
 את מדינתו לתקופותיה האפלות.

מרצה: ד״ר מיכל יערי | סרט לצפייה: ״העיתונאי״

ספרד: סודה של המעצמה העולמית הראשונה
מפגש מרתק עם תולדותיה של מדינה מופלאה. סיפורם 

של מסעות הגילוי שהובילו להקמתה של האימפריה 
העולמית הראשונה, וקריסתה של אימפריית הענק, 

 שמנהיגיה חשבו שתשרוד לנצח.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: ״אליזבת: תור הזהב״

יפן: החיים על גבו של דג
יפן נעה בין מסורת לקדמה. מדינה שבה הטבע הוא חלק 

מההיסטוריה, הדת, התרבות וההוויה. ננסה להבין 
את הקונפליקט התרבותי ביפן, עם היסטוריה, תרבות 

ועבר מרשימים, מול עתיד מורכב.                                                                                                          
מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״טוקיו רועדת״

צרפת: לא רק קממבר
חבל נורמנדי הוא חגיגה לחובבי היסטוריה, טבע, תרבות 
וגסטרונומיה. והוא חלק מהכפר החקלאי הצרפתי  שמציע 
יופי אינסופי, אך בו זמנית נאבק על קיומו בעידן הגלובלי.

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״נורמנדי בעירום״

מקסיקו: מוות כאומנות החיים
הסוד הגדול של התרבות המקסיקנית: פנים מצוירות, 

תלבושות ענק ותהלוכות צבעוניות. נצלול לעומק 
הפילוסופיה של פולחני המוות והחיים במקסיקו 

ונגלה עולם עתיק ומלא קסם.
מרצה: דניאל גולדנברג | סרט לצפייה: ״קוקו״

רוסיה - שתי אימפריות - שתי תרבויות
איך מדינה אדירת מימדים ויפהפיה זו קמה והתפתחה 

בשתי אימפריות רצופות - הצארית והקומוניסטית, 
ונפלה? רוסיה שלאחר מותו של סטלין סללה את הדרך 

להתהוות האימפריה הרוסית השלישית, שבנייתה בדרך, 
תחת הצאר החדש - פוטין.

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.
סרט לצפייה: ״סטאלין מת״

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.22 ,5.12.22 ,21.11.22 ,7.11.22

6.2.23 ,23.1.23 ,9.1.23 ,2.1.23
)מספר קורס: 97109(

סדרה חדשה!63 | תרבויות בעולם
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הקורס כולל שמונה מפגשים בימי חמישי 
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,15.12.22 ,1.12.22 ,17.11.22 ,10.11.22

16.2.23 ,2.2.23 ,19.1.23 ,5.1.23
)מספר קורס: 97110(

עולם במלחמה - 
מלחמת העולם השנייה

מרצה: אלון קליבנוב, היסטוריון וחוקר תרבויות.
ההיסטוריה האנושית רצופת המלחמות הגיעה במאה ה-20 לשיא נורא של קונפליקט ושל שפך דם.  

בשש שנות מלחמת העולם השנייה, שהחלה עם הסתערויות פרשים והסתיימה עם נשק גרעיני - 
שינה העולם את פניו. לא הייתה בהיסטוריה האנושית מלחמה מורכבת, דרמטית, הרסנית, קטלנית 

ומשנה סדרי עולם כמו מלחמת העולם השנייה. 
נושאי ההרצאות: 

מהסכם ורסאי ועד לעליית המשטרים הטוטאליטריים 
מהו הרקע למלחמת העולם השנייה? מדוע נכשל העולם 

שסבל כל כך במלחמת העולם הראשונה, במניעת 
קונפליקט נוסף? מה תרמו האידיאולוגיות הגדולות 

ששיסעו את החברה האנושית, למלחמה ההולכת וקרבה?  

מן הפלישה לפולין ועד ל״מלחמת חיבוק הידיים״
מה היו נסיבות פריצת המלחמה? האמנם נפתחה 

המלחמה בפלישה לפולין? מה היו הפשעים המשמעותיים 
הראשונים של המלחמה? מדוע שקעו שני הצדדים 

ב״מלחמת חיבוק ידיים״? איך השתלבה ״מלחמת החורף״ 
בתמונה הכללית?  

 
כיבוש המערב והקרב על בריטניה

מלחמת הבזק של גרמניה הנאצית זכתה בהצלחה 
צבאית ופוליטית. מה עמד בבסיס ההצלחות הגרמניות 
ומדוע התרסקה צרפת בצורה כה מבישה? וכיצד כשל 

הלופטוואפה האדיר מול חיל האוויר המלכותי?  

מבצע ״ברברוסה״
ביוני 1941 חלה נקודת מפנה משמעותית במלחמה. 

היטלר תקף את בעלת בריתו, ברית המועצות, אך למרות 
ההפתעה המוחלטת כשלו הגרמנים מול הצבא האדום. 

מדוע היה אירוע זה נקודת מפנה בסיפור השואה? 
מה הפך את המערכה על סטלינגרד לנקודת המפנה 
המשמעותית ביותר של מלחמת העולם השנייה?    

מפרל הארבור ועד מידוויי
בדצמבר 1941 תקפו היפנים את הבסיס האמריקני הגדול 

בהוואי. מה היו מאפייני זירת האוקיינוס השקט? איך 
הפכה המלחמה לגלובלית? מדוע חלה נקודת מפנה כה 
משמעותית רק שבעה חודשים אחרי תחילת המערכה? 

העולם בלהבות
מה הפך את המערכה בצפון אפריקה לכה מרכזית 

בתמונת המלחמה הכוללת? איך איימה המערכה על 
הימים באוקיינוס האטלנטי ובים התיכון, להפוך את 

תמונת המלחמה? כיצד הדרדרו מתקפת המפציצים על 
גרמניה ותקיפת ״הבטן הרכה של הציר״ לטבח נורא 

באוויר ועל הקרקע, ולזחילה איטית ועקובה מדם במעלה 
המגף האיטלקי?

מגוואדלקאנאל ועד איוו ג׳ימה
מה הפך את המערכה נגד יפן לברוטלית ועקובה מדם? 

כיצד איימה הלחימה בבורמה על הודו, ״היהלום שבכתר״ 
של האימפריה הבריטית? מדוע דילגו האמריקנים מאי 
לאי וכיצד הפכה המערכה אינטנסיבית יותר מקבוצת 

איים אחת לשנייה?      

מן הפלישה לנורמנדי ועד לסיום המלחמה
מהן המערכות העיקריות שאפיינו את סוף המלחמה 

במערב אירופה ובמזרחה? כיצד הצליחו הגרמנים להשיג 
הישגים שהאטו את התקדמות בעלות הברית? אלו 

מרכיבים מיוחדים שינו את תמונת המלחמה - ממתקפות 
הטילים ועד לפרוייקט מנהטן ולהופעת הנשק הגרעיני?

מרצה: 64 | היסטוריה
אלון 

קליבנוב
מדעי
הרוח
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65 | תנ״ך מדעי
הרוח

מרצה: 
יוסי נינוה

בסדרת הרצאות זו נכיר דמויות מרכזיות בסיפורי התנ״ך. חלק מן הדמויות הן ספרותיות, 
פרי דמיונם של סופרים, וחלק מהן דמויות היסטוריות, שגם בהן הטביע הסופר את תפישותיו 
הפוליטיות/דתיות. ומאחר שהתנ״ך הוא יצירה מגמתית דתית/פוליטית, ננסה להתחקות אחר 

הכותבים: מי היו, ומה הניע אותם לכתוב סיפורים אלה?
נושאי ההרצאות:

האמת על אברהם אבינו - ראשון המאמינים ביהווה
מי הוא אברהם )אברם?(? מהו מוצאו: האם שומרי? 

או חתי? האם הוא אבי יהודה או אבי ישראל? 
מה משמעות הניסיונות שעבר? הברית בין הבתרים? 

העקדה? מדוע שלושה אבות? ומדוע הוא ראשון האבות?

משה רבנו - דמותו של מנהיג??!!
דמותו של לא-מנהיג, כפי שהיא מתוארת בספר שמות: 

החששן, הסרבן, ההססן, מול דמותו של אהרון. 
מי עמד מאחורי הסיפורים האלה? מה מקומו של סיפור 

״עגל הזהב״ בתוך מסגרת סיפורי משה ואהרון??

שמואל הנביא מכתיר המלכים: אמת או אגדה?
האם שמואל הוא דמות אמיתית או ספרותית? איש 

הכל-בו - נביא, כהן, דיין, מנהיג צבאי, מכתיר מלכים? 
מהו הרעיון המרכזי של ספר שמואל?

שאול המלך הראשון: מלך מוצלח או דמות נלעגת?
כיצד הופך הסופר המקראי את שאול המלך המוצלח 

ללא יוצלח? כיצד עלה למלוכה? מה היו הישגיו? ומדוע 
איבדה שושלתו את המלוכה?

דוד המלך: מלך חברון שהפך מלך על אימפריה. 
אמת היסטורית או אגדה?

דוד הצעיר שבאחיו, הופך למלך על אימפריה, הכיצד? 
כיצד יצרו הסופרים את דמותו הנערצת? מה אמת 

ומה סיפורי הבדים השזורים בתולדות חייו? האם בכלל 
מוצאו משבט יהודה?? 

שלמה: הצדיק והחוטא
שתי דמויות, שני הפכים לגדול מלכי ישראל. מצד אחד 
דמות של מלך צדיק ומאמין, שופט בצדק, חכם, בונה 

המקדש? ומן הצד השני - מלך חוטא שהושפע מנשותיו 
הנוכריות והגיע לכדי עבודה זרה. מהן מטרות הסופר 

בתארו כך את שלמה המלך?

אחאב, מגדולי מלכי ישראל: הרצח וגם ירש?
אחד ממלכי ישראל הגדולים הופך למלך המושמץ ביותר 

בידי כותב התנ״ך. מלך בונה ומנצח, אשר בשל נישואיו 
עם איזבל והחדרת האמונה בבעל, הופך להיות אחת 

הדמויות השליליות ביותר בתנ״ך.

יאשיהו, גדול מלכי יהודה: ראשיתה של האמונה 
באל אחד - יהווה

אחרון מלכי יהודה הגדולים. המלך אשר זכה להיות בפי 
כותבי התנ״ך גדול המאמינים בזכות המהפכה הדתית 
שערך בממלכתו. ימיו הם גם ימי מהפך היסטורי בין 

שתי אימפריות: אשור ובבל. כיצד הפך מותו לסמל דתי 
ביהדות ובנצרות?

גיבורי התנ״ך הגדולים 
מרצה: יוסי נינווה, מרצה בכיר לתנ״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:
 ,12.12.22 ,28.11.22 ,14.11.22 ,7.11.22

6.2.23 ,30.1.23 ,16.1.23 ,2.1.23
)מספר קורס: 97111(

סדרה חדשה!

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום



זמן אשכול נתניה

מדע
מרכז 

 הסדרה:
ד״ר רביד 

דורון

66 | חקר המוח

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

המעודכנות ביותר בעולם המדע.
נושאי ההרצאות:

התמכרות או הרגלים דיגיטליים?
איך משפיעים על מוחנו השינויים הטכנולוגיים והשינויים

בהרגלי הצריכה? האם קיים קשר בין קניות אונליין וקוקאין? 
 FOMO -ובאיזה אופן הפרסומות מפעילות אצלנו את ה

מבלי שנהיה מודעים לכך? 
מרצה: ד״ר עינב סודאי, המרכז לחקר המוח, אוניברסיטת 

בר אילן. 

היש הסבר להתנהגות תוקפנית                                                                                            
החברה הישראלית הופכת אלימה. האם יש לכך הסברים 

ביולוגיים? מה גורם לכעס או להתנהגות אלימה? 
האם המוח הוא האחראי לכך? מי הם פסיכופתים ומדוע 

חלקם אלימים?
מרצה: ד״ר רביד דורון, ראש המעבדה לפסיכוביולוגיה 

של האוניברסיטה הפתוחה במרכז הרפואי הדסה עין כרם. 

טיפולי העתיד במחלות נוירולוגיות
שיטות חדשות מאפשרות שינוי נקודתי ומדויק של הדנ״א. 
שינויים אלו ניתנים לביצוע בבני אדם בכל שלבי חייהם - 
משלב הביצית המופרית ועד גיל 120. בעזרת שיטות אלו 

ניתן לתקן מוטציות מחוללות מחלות. 
מרצה: רועי רבינוביץ, בית הספר לרפואה, המחלקה לגנטיקה 

מולקולרית וביוכימיה, אוניברסיטת ת״א. 

המוח המזדקן: שכחה וזיכרון
מה המנגנונים המוחיים המעורבים בזיכרון ושכחה? 

איך הם משתנים עם ההזדקנות? מה ההבדל בין שכחה 
הגוברת באופן נורמלי עם הגיל, לבין אלצהיימר? והאם 

נוכל פעם לרפא את המחלה הזו? 
מרצה: ד״ר קרן ניצן, מנהלת המעבדה הפסיכוביולוגית

של האוניברסיטה הפתוחה במרכז הרפואי הדסה עין כרם. 

האם המוח יכול לשנות את עצמו?
מה ידוע לנו עד כה על יכולתו של המוח לשקם את עצמו? 
התפתחויות טכנולוגיות של השנים האחרונות, מסבירות 

מהו שיקום מוחי לאחר פגיעות. 

מרצה: ד״ר מור נחום, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה 
העברית. 

״זה לא )רק( בגנים שלנו״
אפיגנטיקה, התחום שחוקר שינויים ביוכימיים דינמיים 

על גבי הגנום הקבוע, מציעה גשר פוטנציאלי המאפשר
להבין את האופן שבו גורמים שונים משפיעים על תהליכים 

מוחיים.
מרצה: ד״ר אלעד לקס, המחלקה לביולוגיה מולקולרית, 

אוניברסיטת אריאל.

 על מיקרוביוטה ומוח
בשנים האחרונות המדע החל לחקור את התפתחות המוח 

ותפקודו. ננסה להבין את האבולוציה המשותפת שלנו 
ושל המיקרואורגניזמים החיים בתוכנו וכיצד הם משפיעים 

על בריאותנו ואיכות חיינו.
מרצה: ד״ר אורי פלביץ, המחלקה למדעי החיים, 

האוניברסיטה הפתוחה. 

מה חדש במדעי המוח 2023?
באמצעות 10 מחקרים פורצי דרך, נסקור התפתחויות 

בחקר המוח והטיפול במחלות מוחיות, כגון השפעת וירוס 
הקורונה על המוח, טיפול בדיכאון באמצעות שתל מוחי, 

החזרת יכולת הראייה לעיוורים ותרופה חדשה לאלצהיימר. 
מרצה: עמית אברון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה 

האוניברסיטה הפתוחה. 

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

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.22 ,29.11.22 ,15.11.22 ,8.11.22

31.1.23 ,17.1.23 ,3.1.23 ,27.12.22
)מספר קורס: 97112(

סדרה חדשה!
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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״.

67 | קולנוע אמנות

הקורס יתקיים בימי שישי 
החל מהשעה 10:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בחדרה.

מועדי המפגשים: 
 ,24.2.23 ,27.1.23 ,16.12.22 ,25.11.22

23.6.23 ,19.5.23 ,28.4.23 ,24.3.23
)מספר קורס: 97601(

חדש!
 מועדון טרום בכורה
עם אפשרות בחירה

 רישום לסמסטר
)ארבעה מפגשים ראשונים(

 או
 רישום שנתי

)לכל שמונת המפגשים(



זמן אשכול חדרה

מועדי המפגשים:
 ,15.12.22 ,1.12.22 ,17.11.22 ,3.11.22

9.2.23 ,26.1.23 ,12.1.23 ,29.12.22
)מספר קורס 97602(

״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:

 אפרים קישון: העולה שירד לחיינו
סטיריקן, תסריטאי מחזאי ובמאי קולנוע אגדי, אך לא 

פחות חשוב: הוא הוסיף למילון העברי את הפועל לגמוז 
וקבע שההבדל בין שרברב למשיח הוא שהמשיח עוד 

עשוי לבוא. מחייו באירופה ועד לשוטר אזולאי.
סרט לצפייה:״תעלת בלאומילך״

 
מתחת לשפם של היטלר: הומור במלחמה

איזה בדיחות סיפרו תחת השלטון הנאצי? כיצד הפך 
מחנה ריכוז לסט צילומי קולנוע? איך התגייסו יוצרים, 

מצ'רלי צ'פלין ועד רוברטו בניני, למלחמה על דעת הקהל 
בזמן משבר צבאי עולמי. 

סרט לצפייה: ״האנגלים באים האנגלים באים״

״על נוכלים ומרגלים״: קומדיות ריגול ועוקץ
סרטי ריגול מבריקים ידועים בתפניות בעלילה, שמשאירות 
את הצופה מופתע. מספרי אגאטה כריסטי, דרך ״העוקץ״, 
עד עלילות ג'יימס בונד ושבירת מיתוסים אודות ה״מוסד״.

סרט לצפייה: ״העוקץ הגדול״
 

ג'ין קלי: שר בגשם
סיפור חייו ויצירתו של השחקן, במאי ורקדן זוכה 

האוסקר ג׳ין קלי, שהפך את הריקוד לחלק בלתי נפרד 
מהקומדיות בהן כיכב. סיפורו האמיתי של ענק הבידור 

שהספיק לרקוד עם פרנק סינטרה וקרמיט הצפרדע.
סרט לצפייה: ״אמריקאי בפריס״

הביטלס מנגנים מוצרט: מוסיקה קלאסית 
על המסך הגדול

מוסיקה קלאסית התכתבה עם קומדיה מימי ראשית 
הקולנוע. וולט דיסני, דני קיי, הגשש החיוור ולהקת 

הביטלס, הם חלק מרשימה ארוכה של מי שלמדו על 
הרגשות שמעורר פס קול כתוב היטב על הצופה.

סרט לצפייה: ״קוורטט״

רובין ויליאמס: הילד הנצחי של הוליווד
הקומיקאי זוכה האוסקר רובין ויליאמס, הותיר את 
הקהל פעור פה אחרי שגילם תפקיד משנה של חייזר 
בסדרה המיתולוגית ״ימים מאושרים״. מאז המשיך 
להצחיק ולהפתיע בתפקידים קולנועיים מרשימים 

ובמופעי סטנד אפ. 
סרט לצפייה: ״פאטץ' אדאמס״

נשים בקומדיה: הנשים המצחיקות בעולם
בעבר נשים לא הורשו לשחק. מצלמת הקולנוע הביאה 
לשינוי: כיצד יצרה לוסיל בול את הסיטקום המצליח 

בהיסטוריה? מי הסטנדאפיסטית הראשונה בעולם?
מברברה סטרייסנד דרך רבקה מיכאלי עד מיס סלוקומב.

סרט לצפייה: ״אפס ביחסי אנוש״
 

רואן אטקינסון: ״מיסטר בין״ האמיתי
מפגש עמוס הומור בריטי שיוקדש לקומיקאי רואן 

אטינקסון, המוכר כ״מיסטר בין״, ״הפתן השחור״, ״ג'וני 
אינגליש״ ועוד. הוא למד לתואר בהנדסת חשמל, כשמצא 

את עצמו מצחיק את אנגליה עם חבריו מאוניברסיטת 
אוקספורד. למרות תפקידים מדברים רבים, את פרסומו 

קנה כשהחליט לשתוק.
סרט לצפייה: ״בין״

 מרצה:68 | הומור
אלון גור 

אריה

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

בסינמה סיטי בחדרה.

סדרה חדשה!אמנות
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69 | דתות

מסע מרתק 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:
ד״ר אסף 

רגב
מדעי

החברה

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

בסינמה סיטי בחדרה.

מועדי המפגשים:
 ,19.12.22 ,5.12.22 ,21.11.22 ,7.11.22

6.2.23 ,30.1.23 ,16.1.23 ,2.1.23
)מספר קורס: 97603(

חנייה בשפע חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה נגיש מכל מקום



זמן אשכול חדרה

״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, נצחק עם  ההומור הלשוני 
מאז ימי קישון ועד ״כמעט שבת שלום״, איך נולדה השפה המיוחדת ברשתות החברתיות, 

באינטרנט ועוד.
נושאי ההרצאות: 

שפת התנ״ך: מקור העברית או שפה זרה?
העברית החדשה בנויה על יסוד המקורות העתיקים של 

העברית, ובראשם שפת התנ״ך. אילו תחנות עברה השפה 
העברית מאז ימי התנ״ך ועד היום? מהי מערכת היחסים 

בין שפת התנ״ך לעברית של ימינו? איך נוכח המילון 
המקראי באוצר המילים שלנו היום?

תחיית הלשון ומחדשי המילים
מפעל תחיית הלשון הוא יחיד במינו בתולדות השפות 

בעולם. במרכזו עמד אליעזר בן יהודה, הנחשב ״מחייה 
השפה העברית״, אבל היו לו שותפים רבים. מה הייתה 

תרומתו של בן יהודה ואילו מילים חידש? מה חידשו 
איתמר בן אב״י, ביאליק, שלונסקי ואחרים? מה תרמה 

לכך האקדמיה ללשון? 

אוצר של מטבעות לשון 
איך נוצר מטבע לשון, ומה מעניק לו יכולת לשרוד לאורך 
הדורות? מדוע צירופים רבים כל כך בעברית מתורגמים 
משפות אחרות? איך משרתים הניבים ומטבעות הלשון 

את התרבות והפוליטיקה?

מסע בסלנג הישראלי
סלנג הוא חטיבה לשונית ייחודית, המוסיפה לשפת 
הדיבור תבלינים של רגש, צחוק וספונטניות. הסלנג 
משתנה ומתפתח בלי הרף, מילים וביטויים נכנסים 

לאופנה ונעלמים, וכך משמש הסלנג גם ראי לתקופות 
שונות בחיינו.

המורעל, השטינקר והחתולות
בצבא התפתחה שפה מיוחדת ועשירה, העבריינים יצרו 

מילון מיוחד כדי שזרועות החוק יתקשו לעקוב אחריהם, 

לחרדים קודים לשוניים משלהם, ואיך נולדה השפה 
הירושלמית המפורסמת?

העולם מצחיק אז צוחקים
המסע לתולדות ההומור הלשוני מתחיל באפרים קישון, 

עובר דרך שייקה אופיר, הגששים, החמישייה הקאמרית, 
משחקי השפה של לימור, ועד ״כמעט שבת שלום״ וסצנת 

הסטנד-אפ הישראלי. 

או-אם-ג'י: עברית אינטרנטית      
באינטרנט וברשתות החברתיות נוצרה שפה מצחיקה 

ומשונה, שפת קיצורים. מהם העקרונות של השפה הזו? 
איך מפענחים את המילון המיוחד שלה? איך משפיעים 

הטוקבקיסטים על תרבות השיח בישראל? מיהן 
הָפָקצות, ולמה הן כל כך חשובות? 

שרים בעברית: שפת הזמר הישראלי 
הזמר העברי מלווה את הישראלים מאז ראשית 

ההתיישבות בסוף המאה ה-19 ועד היום. עשרות אלפי 
השירים שנכתבו, השפיעו על השפה העברית ושיקפו את 
השינויים בשפה. נערוך מסע אל שפת הזמר, מ״אנו באנו 

ארצה״ ועד סטטיק ובן אל.

70 | השפה העברית

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

בסינמה סיטי בחדרה.

מועדי המפגשים:
 ,14.12.22 ,7.12.22 ,9.11.22 ,2.11.22

8.2.23 ,25.1.23 ,11.1.23 ,28.12.22
)מספר קורס: 97604(

מרצה:
ד״ר רוביק

רוזנטל
מדינה
וחברה



זמן אשכול חדרה

מרצה:71 | פסיכולוגיה
ד״ר קרן 
אור-חן

מדעי
החברה

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

בסינמה סיטי בחדרה.

מועדי המפגשים:
 ,3.1.23 ,6.12.22 ,22.11.22 ,8.11.22

14.2.23 ,7.2.23 ,31.1.23 ,17.1.23
)מספר קורס: 97605(

סדרה חדשה!

קבלת החלטות לחיים מאושרים - 
בראי הקולנוע

מרצה: ד״ר קרן אור-חן , אוניברסיטת חיפה.
כמה פעמים בעבר הגעת לצומת בחיים בו נתקלת בשאלות העשויות לקבוע את עתידך? 

האם כאשר הגעת לצומת כזה הצלחת לקבל את ההחלטה הנכונה? מהי בכלל החלטה נכונה וכיצד 
היא משפיעה על יכולתנו לזהות את האושר בחיינו? קורס ייחודי ויישומי, העוסק בקבלת החלטות 

ברוח הפסיכולוגיה החיובית בצמתים המרכזיות בחיינו האישיים, שבוחן את דרכי ההתמודדות 
איתם ומעורר מחשבה על איכות חיינו. 

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

איך להגביר רגשות חיוביים ואופטימיות 
מהי חשיבותם של רגשות חיוביים ואופטימיות? ומהי 

תרומתם לקבלת החלטות שמקדמת רווחה נפשית, 
הגשמת משאלות, הצלחות, תפיסת עולם מאוזנת 

ותחושות שימחה וסיפוק ממושכות?
סרט לצפייה: ״לסניור באהבה״ 

חשיבותה של הכרת תודה  
מחקרים בתחום הפסיכולוגיה החיובית קובעים שאחת 

הדרכים האפקטיביות ביותר לחיזוק תחושת הרווחה 
הנפשית ושביעות הרצון האישית והבינאישית, היא 

חיזוק היכולת להכיר תודה, שמאפשרת לקבל החלטות 
ממקום מקדם.

סרט לצפייה: ״השקר הטוב״

איך להשיג מטרות ותכלית בחיים 
היכולת להציב מטרות מובנות ומיושמות היטב, תורמת 

לרמות גבוהות יותר של שמחה והצלחה. לכל אדם 
חוזקות, שניתן לגלותן, לבנותן, להגביר את רמת השימוש 

בהן בחיי היום יום, כדי לאפשר לו לקבל החלטות 
ולהשיג את המטרות שהציב לעצמו.   

סרט לצפייה: ״פלה״ 

מהי חשיבותו של קשר בין גוף ונפש
מחקרים בתחום הפסיכולוגיה החיובית מציגים קשר 

מובהק בין גוף ונפש. אלו החלטות כדאי לקבל על מנת 
להדגיש את חשיבותם של אימון גופני, מגע, תזונה ושינה 

בחיינו, וכיצד קבלת החלטות זו משפרת את איכות 
החיים ותחושת האושר .

סרט לצפייה: ״בוקר טוב ילד״ 

איך לפתח מערכות יחסים בין אישיות
מערכות יחסים בינאישיות חיוביות מסייעות לעמידות 
בפני לחצים שונים. אחת ממטרות התוכנית היא לספק 

כלים לקבלת החלטות נכונה שיגרמו לחיזוק מערכות 
היחסים הבין אישיות. 

סרט לצפייה: ״נוטינג היל״

כיצד לעבור ממצבי לחץ לזרימה 
קבלת החלטות לעבור ממצב לחץ לזרימה, מתרחשת 

כששקועים בפעילות שמביאה לתחושת סיפוק. 
זרימה זו מתאפשרת כשהאדם מארגן ומפעיל את 

החוזקות האישיות והתכונות האנושיות הטובות שלו. 
סרט לצפייה: ״המתמחה״

איך לקבל החלטות ברוח הפסיכולוגיה החיובית
)שני מפגשים(                              

מהם המודלים המרכזיים המלווים תהליכי קבלת 
החלטות? האם אנו יכולים לקבל החלטות רציונליות? 

מהן החרדות שמעוותות את שיקולי הרציונליות? וכיצד 
ניתן לקבל החלטות ממקום שונה ולא שיפוטי, שמאפשר 

התקדמות בחיים? 
סרט לצפייה במפגש הראשון: ״אהבה מעל הראש״

סרט לצפייה במפגש השני: ״זמן משפחתי״



זמן אשכול חדרה

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

בסינמה סיטי בחדרה.

מועדי המפגשים:
 ,18.12.22 ,11.12.22 ,27.11.22 ,13.11.22

5.2.23 ,29.1.23 ,15.1.23 ,1.1.23
)מספר קורס: 97606(

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 המעבירה 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, תצייד 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.

מה זאת אהבה
אנחנו קוראים לה אהבה, מרגישים אותה, מגדירים אותה, 

מחפשים אחריה, מקווים וגם מתאכזבים ונפרדים. 
האם אנחנו באמת אוהבים זה את זו? 

מה האהבה עושה לכימיה במוחנו, או שאולי בכלל זאת 
הכימיה שעושה לאהבה?

מחשבות מטרידות וסטרס
מחשבות מטרידות הן חלק אינטגרלי מחיינו. נלמד להבין 

כיצד הן מופיעות ומה מקומה של הביקורת העצמית 
ככזו שמזמינה אותן לשוב ולבוא גם כשלא צריך. 

נתרגל חשיבה נטולת שיפוטיות וביקורת.

קשב והשגת מטרות
קשב מזוהה לרוב עם יכולות למידה, אולם בפועל 

קשב הוא תשומת הלב שלנו לאירועים סביבנו ואף 
בתוכנו. כיצד הקשב מתכוונן והאם ניתן לגייס אותו 

להשגת המטרות בהן אנו באמת חפצים מתוך גמישות 
מחשבתית ובטחון עצמי.

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?

לכתוב את תסריט חיינו
כיצד אירועים משמעותיים בחיינו נצרבים בתודעה? 

ואיך אפשר לספר את אותו סיפור מעט אחרת, 
באופן שיאפשר לנו להמשיך את חיינו?

אם ניתן לחיות ללא כאב?
מהו כאב וכיצד הוא מתורגם על ידי המוח? האם המוח 

מבין ומרגיש את הכאב או שבכלל הוא זה שמייצר אותו? 
כיצד ניתן להתמודד עם כאב ובאילו שיטות נהוג לטפל 
בו? והכי חשוב! איך נוכל לעזור לעצמינו להתמודד עם 

הכאב טוב יותר.

חיפוש המשמעות - מפתח לאושר
כולנו רוצים להיות מאושרים ומבינים שחלק משמעותי

מהאושר שלנו הוא הצורך להרגיש חיוניים ובעלי משמעות. 
הייתכן שרובנו עוברים חיים שלמים מבלי למצוא 

את משמעותנו? נכיר כיצד לתת מקום למודעות לא 
מחשבתית כדי לזכך את תהליך חיפוש המשמעות שלנו.

72 | פסיכולוגיה ומדע מדעי
החברה

מרצה: 
ד״ר מירב 

קלו

חנייה בשפע חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה נגיש מכל מקום



זמן אשכול חדרה

תרבות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות. 
מנופי נורבגיה אל המלחמה בבוסניה, מקידמה דרום קוריאנית אל הרפובליקה השיעית של איראן, 
מטקסים בבאלי למשפחתיות בסין, ממאבק לחופש בברה״מ אל התרבות הוולשית. אתם מוזמנים 

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

בוסניה הרצגובינה: מהרמוניה למלחמה
כיצד הפכה בוסניה הרצגובינה ממדינה רב תרבותית, 

בה חיו מוסלמים, נוצרים קתולים ונוצרים אורתודוכסים 
בהרמוניה ובחיי משפחה וקהילה משותפים, לשדה קטל 

ורצח של חפים מפשע. 
מרצה: רמי סימסולו | סרט לצפייה: ״לאן את הולכת אאידה״

 
נורבגיה: החיים בין קרחון לפיורד

מסע מרתק אל טבע ותרבות, פיורדים כחולים למרגלות 
הרים נישאים וקרחונים, יערות ירוקים ובדרך הטרולים 
האגדית. מרחב טבע פראי שהטיול בו משרה תחושה של 

 ארץ בראשית.
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״הגל״

ויילס: אומה קטנה עם לב ענק
ויילס הקטנטנה מכוסה בכרי מרעה ירוקים המסתיימים 

בקו חוף ארוך וצוקים מרהיבים. היא מציעה עיירות 
חוף ציוריות, טירות מרשימות, אך גם גבעות של מכרות 

פחם, עדות לעבר תעשייתי מפותח, אך גם לדעיכה 
כלכלית בהווה.

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״סוס מנצח״

באלי: אי האלים בארכיפלג האינדונזי
מסע מרתק אל האי באלי צופן מגוון מרתק של פולחנים 

וחיי קהילה ססגוניים, המשלבים הינדואיזם, בודהיזם 
ואנימיזם. הפולחנים כוללים אינספור טקסי מעבר, 

 פסטיבלים ואירועים דתיים ומשפחתיים.
מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: ״לאכול להתפלל לאהוב״

דרום קוריאה: מסע בין מקדשים, מסורת, פופ וסמסונג
תוך מספר עשורים, הפכה דרום קוריאה ממדינה עניה 

ונחשלת למעצמה כלכלית וטכנולוגית. 

אך הקידמה לא פגעה בתרבות העתיקה, בטבע המרהיב 
ובמסורות הדתיות הייחודיות.

מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״מאהב צרפתי״

סין: הרמוניה, אינדיבידואליזם ומשפחתיות
מסע סיני להבנת המשמעות של המשפחתיות הסינית 
הצפופה, של המחויבות למשפחה, ושל חיים בעולם בו 

 היחיד איננו בעל משמעות בפני עצמו.
מרצה: איילת אידלברג | סרט לצפייה: ״הפרידה״

איראן: בין גרעין לקולוניאליזם
התבוננות מעמיקה אל נבכי הרפובליקה השיעית. 

נצא למסע שבמהלכו נכיר את תולדותיה של המדינה 
רבת הפנים הזו, וננסה להבין כיצד היה זה דווקא 

המערב שדחף את איראן לזרועות האייתולות.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.  סרט לצפייה: ״המורה לאנגלית״

רוסיה: החופש להיות!
עוד משהו על המאמץ לחופש תודעתי במסגרות 

טוטליטריות, על המחירים הבלתי אפשריים ששילמו 
צעירים כדי לבטא את עצמם. ננסה להבין ממה פחדה 

ברית המועצות, כשבנתה את מסך הברזל התודעתי? 
מרצה: דניאל גולדנברג.  סרט לצפייה: ״הגנדרנים״

תרבויות עולם סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע

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

מועדי המפגשים:
 ,18.12.22 ,4.12.22 ,20.11.22 ,6.11.22

5.2.23 ,29.1.23 ,15.1.23 ,1.1.23
)מספר קורס: 97607(

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

בסינמה סיטי בחדרה.

סדרה חדשה!73 | תרבויות בעולם



זמן אשכול חדרה

תרבות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות 
ברחבי העולם. מהוליווד של הודו אל האקזוטיקה של הצוענים באירופה, מהטבע היפני אל 

אימפריית הענק הספרדית, מפניה האחרות של פקיסטאן אל הצדדים האפלים של הממלכה 
הסעודית, מפולחני חיים ומוות במקסיקו אל טיול בנורמנדי. 

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

הסרט של הודו
מה הייחודיות של מדינת גוג׳ראט בהודו? מה הקשר 

בין עולם הקולנוע ההודי ״בוליווד״, ובין הקהילה 
היהודית בהודו? ומהי אותה ״מערכת הקסטות״ 

שעדיין נוכחת בימינו בהודו?
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״הצגת הקולנוע האחרונה״

פקיסטן: מסע אל מזרח אחר
רשמים אישיים מביקור במעצמת הגרעין המוסלמית, 

שנקרעת בין שמרנות דתית קיצונית למודרנה חילונית. 
מסע בין איסלמבאד לחבל קשמיר, שבו המרחק בין 

 גן עדן לגיהינום נמדד במטרים ספורים.
מרצה: נפתלי הילגר | סרט לצפייה: ״חולי אהבה״

רוסיה - שתי אימפריות - שתי תרבויות
איך מדינה אדירת מימדים ויפהפיה זו קמה והתפתחה

בשתי אימפריות רצופות - הצארית והקומוניסטית, ונפלה? 
רוסיה שלאחר מותו של סטלין סללה את הדרך להתהוות 
האימפריה הרוסית השלישית, שבנייתה בדרך, תחת הצאר 

החדש - פוטין.
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס | סרט לצפייה: ״סטאלין מת״  

ספרד: סודה של המעצמה העולמית הראשונה
מפגש מרתק עם תולדותיה של מדינה מופלאה. סיפורם 

של מסעות הגילוי שהובילו להקמתה של האימפריה 
העולמית הראשונה, וקריסתה של אימפריית הענק, 

 שמנהיגיה חשבו שתשרוד לנצח.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: ״אליזבת: תור הזהב״

סעודיה: הצדדים האפלים של הממלכה
יורש העצר הסעודי שינה את פני הממלכה: הוא העניק 
זכויות לנשים, קיצץ את כנפי הממסד הדתי, ופתח את 

מדינתו לתיירות. אלא שלצד התמורות, בן סלמאן החזיר 

 את מדינתו לתקופותיה האפלות.
מרצה: ד״ר מיכל יערי | סרט לצפייה: ״העיתונאי״

צרפת: לא רק קממבר
חבל נורמנדי הוא חגיגה לחובבי היסטוריה, טבע, 
תרבות וגסטרונומיה. והוא חלק מהכפר החקלאי 

הצרפתי שמציע יופי אינסופי, אך בו זמנית נאבק על 
קיומו בעידן הגלובלי.

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״נורמנדי בעירום״
 

יפן: החיים על גבו של דג
יפן נעה בין מסורת לקדמה. מדינה שבה הטבע הוא חלק 

מההיסטוריה, הדת, התרבות וההוויה. ננסה להבין את 
הקונפליקט התרבותי ביפן, עם היסטוריה, תרבות ועבר 

מרשימים, מול עתיד מורכב.
מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״טוקיו רועדת״

מקסיקו: מוות כאומנות החיים
הסוד הגדול של התרבות המקסיקנית: פנים מצוירות, 

תלבושות ענק ותהלוכות צבעוניות. נצלול לעומק 
הפילוסופיה של פולחני המוות והחיים במקסיקו ונגלה 

עולם עתיק ומלא קסם.
מרצה: דניאל גולדנברג | סרט לצפייה: ״קוקו״

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

מועדי המפגשים:
 ,27.12.22 ,13.12.22 ,29.11.22 ,15.11.22

7.2.23 ,31.1.23 ,17.1.23 ,3.1.23
)מספר קורס: 97608(

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

בסינמה סיטי בחדרה.

סדרה חדשה!74 | תרבויות בעולם



זמן אשכול ראשון לציון

פענוח הצופן הנוצרי באמנות
סיור אמנותי בכנסיות ובמוזיאונים

מרצה: 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״.
קורס מרתק בו נתמקד בזיהוי והבנת יצירות אמנות העוסקות בנצרות. סיפורי הנצרות מהווים 

את הנושא העיקרי של יצירות האמנות בכל התקופות. ננסה לפענח את ה״צופן הנוצרי״ באמנות, 
על ידי הצגת מאות יצירות אמנות, מכל התקופות, תוך כדי לימוד הכללים העשויים לפענח את 

היצירות. נרחיב ונעמיק את הידע הבסיסי המוכר לרבים בצורה מרתקת. 
נושאי ההרצאות:

איך דונטלו, רפאל, וקאראואג'יו מתארים את 
יוחנן המטביל?

נלמד לזהות את האיש שנקרא ״הנביא האחרון של 
הברית הישנה והנביא הראשון של הברית החדשה״. 

יצירות אמנות רבות נוצרו על סיפור חייו המרתק. 
כמו כן, נערוך סיור בבתי טבילה מפורסמים הקשורים אליו.

מריה האם: האישה שציירו ופיסלו יותר מכל דמות אחרת
נעקוב באמצעות יצירות אמנות אחר חייה של האישה, 
המתוארת באמנות מלידתה ועד מותה. נלמד כיצד ראו 

האמנים את תפקידה החשוב כ״יולדת האל״. 
ננסה באמצעותה להבין את ״הצופן הנוצרי״ באמנות.

ניסים ונפלאות: חייו של ישו כמקור בלתי נדלה 
של יצירות אמנות

יצירות מופת רבות של גדולי האמנים, אותם נראה 
במוזיאונים ובכנסיות, מתארות את הניסים שביצע, 
כמו ריפוי חולים, החייאת מתים, הליכה על המים, 

ייצור יין ממים ועוד סיפורים רבים. נבין כיצד הפכה 
האמנות את סיפורו לאמנות נשגבה.

הצליבה של רפאל ו״הפייטה״ של מיכלאנג'לו
צפייה ביצירות המופת המתארות את הרגעים המכוננים 

של הדת הנוצרית וחייו של ישו לא ישאירו את הצופה 
אדיש מולן. נראה יצירות מפורסמות ונתרשם גם מיצירות 

של אמנים פחות ידועים אך מפתיעים ביצירותיהם.

היצירות הארוטיות המתארות את מריה מגדלנה
נעמוד מופתעים מול יצירות ארוטיות ונועזות של מריה 

מגדלנה, וננסה לעמוד על הסיבות שהתירו לאמנים לתאר 
את מריה מגדלנה חשופה כל כך, ולעתים אף עירומה 

ממש. נכיר את יצירותיהם של טיציאן, אל גרקו, קאנובה 
ורבים אחרים.

איך נבדיל בין השליחים?
המפגש יוקדש להתבוננות והבנה של יצירות אמנות 

המתארות את השליחים ופעילותם לפני ואחרי מותו של 
ישו. נלמד כיצד ניתן, במבט אחד, להבדיל ביניהם. תוך 
כדי כך נלמד על טכניקת הפרסקו והסקו בציורי הקיר.

 
איך קשורה המיתולוגיה היוונית לתיאורם 
של המרטירים באמנות?                      

האמנות הנוצרית שאבה מותגים רבים מהמיתולוגיה 
היוונית ושילבה אותם באמנות הנוצרית. נלמד על 

הדומה והשונה בין אמנות המיתולוגיה היוונית והאמנות 
הנוצרית בתיאורי המרטירים והקדושים.

אדריכלות הכנסיות 
תיאור התפתחות המבנים של הכנסיות, מהאדריכלות 

הקלאסית בתקופת האימפריה הרומית, כנסיות 
הרומנסק והכנסיות הגותיות המרשימות.

75 | אמנות פלסטית

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,15.12.22 ,1.12.22 ,17.11.22 ,3.11.22

9.2.23 ,26.1.23 ,12.1.23 ,29.12.22
)מספר קורס: 97701(

מרצה:
ד״ר אפי זיו אמנות



זמן אשכול ראשון לציון

מאתונה לשיקאגו:
אוצרות האמנות במוזיאונים 

החשובים בעולם
מרצה: אור-לי אלדובי, )M.A( חוקרת, מרצה בכירה בנושאי אמנות ותרבות

נצא לסיור במוזיאונים החשובים בעולם, שאוצרים בין כותליהם לא רק אוצרות אמנות, אלא גם 
סיפורים היסטוריים מרתקים. נתייחס לארכיטקטורה ולנסיבות הקמתם בתוך הנוף בהם הם 

נמצאים. נעסוק בהרחבה ביצירות המופת המפורסמות המוצגות בהם ומתוות את אופיים הייחודי.
נושאי ההרצאות:

יוון: המוזיאונים של אולימפיה, אתונה ודלפי 
באתרים החשובים ביותר של העולם הקלאסי נבנו 

מוזיאונים בעלי ארכיטקטורה ייחודית, שנבנו במיוחד
להכיל את אוצרות המקום. הפיסול המפואר של הפרתנון 
באתונה, יצירות האמנות מדלפי, מקום מושבו של האורקל, 

המקום המקודש ביותר לאל אפולו ותבליטי מקדש 
זאוס מאולימפיה. 

רומא: המוזיאונים של הוותיקן
בתוך קריית הוותיקן נוצר חיבור של 12 מוזיאונים לתוך 

מוזיאון אחד ענק שהוקם במאה ה-16. חגיגה אדירה 
לחובבי ההיסטוריה והאמנות. המוזיאון מגלה במקצת 

על גדולתה של רומא הנוצרית בימי הרנסנס עם הקפלה 
הסיסטינית וגלריית הציורים.

פריז: מוזיאון הלובר
עם עשרה מיליון מבקרים בשנה ואינסטגרם פופולרי, 

מוזיאון הלובר אקטואלי מתמיד. מוזיאון המשקף 
באוספיו את השלטון הצרפתי לדורותיו. מוונוס דה מילו 
והמונה ליזה לפירמידת הזכוכית והלובר של אבו דאבי 

העכשווי.

מדריד: מוזיאון הפראדו
מוזיאון נפלא המתבסס על האוסף של מלכי ספרד. 

אוסף האמנות הספרדית הגדול בעולם, עם יצירות מופת 
של האומנים הספרדים הידועים פרנסיסקו גויה ודייגו 

וולסקז. בשל השליטה הספרדית על ארצות השפלה, יש 
לפראדו גם אוסף מרתק של ציורים הולנדיים ופלמיים.

וינה: המוזיאון להיסטוריה של האמנות וארמון הבלוודרה
מבנה שהוא עצמו יצירת אמנות עם אוסף האמנות של 

משפחת הבסבורג. היהלום שבכתר בעיר הקיסרית.  
אוסף שמשקף את טעמם של האבסבורגים עם יצירות 

נפלאות של ברויגל ורובנס. ובארמון הבלוודרה יצירותיו 
המפורסמות של גוסטב קלימט. 

אמסטרדם: המוזיאונים של ואן גוך
המוזיאונים בהם מוצגות עבודותיו של ואן גוך הפכו מוקדי 

עליה לרגל. עבודותיו הן חלק בלתי ניפרד מהאמנות 
הפופולרית, מוצרי עיצוב וצריכה ברחבי העולם. כיצד הפך 

ואן גוך הדחוי, לסופר סטאר של עולם האמנות, השראה
לסופרים, במאים ואמנים יוצרים.

ונציה: מוזיאון האקדמיה, פגי גוגנהיים והדוגנה
התפאורה הנהדרת של עיר התעלות משמשת רקע 

למוזיאונים יוצאי דופן. כנסיה או ארמון שהפכו 
למוזיאון, בית המכס הישן ששינה את תפקודו ואשה 

יוצאת דופן שהפכה את ונציה לביתו של אוסף האמנות 
המרשים שלה. 

מכון שיקגו לאמנות 
מדרום לפארק המילניום ממוקם המוזיאון המשכן את 
אחד מאוספי האמנות הגדולים בעולם. האוסף, שנתרם 

למוזיאון בשנות ה-30, מכיל יצירות בהן יצירות של 
פיקאסו, מאטיס, רנואר, ואן גוך ודאלי וגם אוספי אמנות 

אפריקנית, יפנית ואמריקאית.

מרצה:76 | אמנות פלסטית
אור-לי 
אלדובי

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.22 ,29.11.22 ,15.11.22 ,8.11.22

14.2.23 ,7.2.23 ,24.1.23 ,3.1.23
)מספר קורס: 97702(

אמנות
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סדרה חדשה!77 | מוזיקה

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.22 ,6.12.22 ,22.11.22 ,8.11.22

14.2.23 ,31.1.23 ,17.1.23 ,3.1.23
)מספר קורס: 97703(

מרצה:
עומר 

שומרוני
אמנות

הוירטואוזים הגדולים 
של המוזיקה הקלאסית

מרצה: עומר שומרוני, מרצה למוזיקה באוניברסיטת ת״א ומבקר מוזיקה. 
בסדרה חווייתית זו, יוצגו כמה מטובי נגני הכינור והצ׳לו של עולם המוזיקה הקלאסית לאורך השנים. 
במהלך המפגשים נכיר יצירות מאת גדולי המלחינים, אשר שמות דגש על נגינה סולנית. בנוסף ליצירות 

הדורשות מהסולן שליטה טכנית מושלמת, נעסוק בהרחבה גם ביצירות מורכבות, הדורשות עומק
הבעתי ורגשי. דגש מיוחד יושם על השוואות בין ביצועים שונים לאותה היצירה, במטרה להאיר 

סוגיות של פרשנות, אסכולות ביצוע, סגנון נגינה והבעה מוזיקלית.  
נושאי המפגשים:

שיאי המוזיקה לכינור - פגניני, לוקאטלי ובאך
מפגש מהנה עם ביצועים מעולים לכמה משיאי 

הרפרטואר לכינור. במהלך המפגש נכיר דוגמאות מתוך 
ה״קפריסים״ של פגניני, הקונצ׳רטי לכינור של לוקאטלי 

והסוויטות לכינור של באך. 

הכנרים הוירטואוזים - איזאי, קרייזלר, ויניאבסקי, 
סרסאטה

במפגש זה נתמקד בסונטה השנייה של המלחין והכנר 
הבלגי אז׳ן איזאי, המשקפת את תפיסתו לפיה מוזיקאי 

טוב הוא קודם כל אדם מלא ושלם ורק אחר-כך 
וירטואוז טכני. בנוסף נכיר יצירות נבחרות מאת כנרים 

וירטואוזים כמו קרייזלר, ויניאבסקי וסרסאטה. 

הקונצ׳רטי הגדולים לכינור מבאך ועד מוצרט
מפגש זה יוקדש לקונצ׳רטי הגדולים לכינור של המאה 

ה-18, מבאך ועד מוצרט. נכיר מושגי יסוד הנוגעים 
לצורה ולמבנה של קונצ׳רטו סולני, ונשווה בין ביצועים 

מעולים. 

הקונצ׳רטי הגדולים לכינור במאות ה-19 וה-20
היכרות מרתקת עם התפתחות הקונצ׳רטו הסולני לכינור, 

החל מהקונצ׳רטו הנפלא של בטהובן ועד לזה של גיירגי 
ליגטי )Ligeti(, המהווה דוגמא למוזיקה ״מודרנית״ 

מאתגרת ומרתקת. 

שיאי המוזיקה לצ׳לו - באך, סן-סנס, ברוך ואחרים
מפגש מהנה עם כמה מהצ׳לנים הגדולים לאורך השנים, 
בביצוע יצירות מופת פרי עטם של באך, סן-סנס, מקס 

ברוך )Bruch( וז׳יל מאסנה. 

הסונטות הרומנטיות הגדולות לצ׳לו ופסנתר 
במפגש זה נעסוק בסונטות הגדולות לצ׳לו ופסנתר 
מהתקופה הרומנטית, ובראשן אלו מאת בטהובן, 

שופן וברהמס.  

היידן- קונצ׳רטו לצ׳לו ותזמורת מספר 1
במפגש זה נכיר לעומקו את הקונצ׳רטו היפהפה לצ׳לו 

מספר 1 של היידן, תוך דיון בסוגיות מבניות וסגנוניות. 
בין היתר, נשווה דוגמאות מביצועים של כמה מגדולי 

המבצעים של זמננו ליצירה. 

הקונצ׳רטי הגדולים לצ׳לו במאות ה-19 וה-20
דיון בקטעים נבחרים מהקונצ׳רטי הרומנטיים הגדולים 

לצ׳לו, ובראשם אלו של דבוז׳אק, שומאן, סן-סנס ואלגר. 

חנייה בשפע חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה נגיש מכל מקום
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״מבוסס על מקרה אמיתי״: 
בין קולנוע למציאות
מרצה: זיו אלכסנדרוני, מרצה לקולנוע ובמאי סרטים 

בתחילת דרכו היה הקולנוע סוג של בריחה מהמציאות. מאז  השתנה יחסו של הקולנוע אל המציאות 
ובעשורים האחרונים הפכה זו לספקית התסריטים הראשית של תעשיית הקולנוע. אילו אנשים 

ומאורעות זוכים לעיבוד קולנועי? ואילו אתגרים עומדים בפני הקולנוע כאשר הוא מבקש לשחזר 
את המציאות על המסך?

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

״המסע המופלא אל הירח ובחזרה״
הנחיתה של אפולו 11 על הירח ביולי 1969 הייתה שיאו 

של מסע אנושי ארוך ומסוכן, אשר החל במלחמת העולם 
השנייה נמשך במלחמה הקרה והסתיים בהישג הגדול 

ביותר שידע המין האנושי!
סרט לצפייה: ״אפולו 13״

אירלנד: תסתכלו עליהם ותראו אותנו 
כיבוש אנגלי, שואה גדולה, מאבק עצמאות, תוכנית 
חלוקה, טרור, הסכמי שלום, הצלחות יוצאות דופן 

באירוויזיון וקולנוע מקומי עני אבל מצוין! אם כול זה 
נשמע לכם מוכר, אתם צודקים בהחלט!!

סרט לצפייה: ״ברוקלין״

סין: היסטוריה על פי ז׳אנג יימו
הבמאי הסיני הגדול ז׳אנג יימו, החל את דרכו בהתנגשות 
אידיאולוגית עם המשטר הסיני, אך מהר מאוד המשטר 

אימץ אותו אל חיקו. סרטיו של יימו משרטטים את 
ההיסטוריה הסינית ונעים בין דרמות כפריות מרגשות  

לבין אפוסים היסטוריים מרהיבים ביופיים החזותי.  
סרט לצפייה: ״כשתקראי בשמך״ 

מרטין לותר קינג: יש לי חלום
״יש לי חלום שיום אחד תקום אומה זאת ותגשים את 

משמעותה: שכל בני האדם נבראו שווים״. הכומר הבפטיסטי 
מרטין לותר קינג, הנהיג את המאבק לשוויון זכויות

לשחורים ולצבעוניים באמריקה הסוערת של שנות השישים. 
סרט לצפייה: ״סלמה״

אקולוגיה וסביבה בראי הקולנוע    
״האיום האקולוגי״ הפך לנושא מרכזי בשיח הציבורי. 
כיצד משתקף המשבר האקולוגי בקולנוע של העשורים

האחרונים ובמה יכול הקולנוע לתרום לדיון הציבורי בנושא?
סרט לצפייה: ״האמנות בזבל״

רות ביידר גינסבורג: אישה קטנה, חיים גדולים
שופטת בית המשפט העליון האמריקאי רות ביידר 

גינסבורג ז״ל, הייתה אישה יהודייה קטנה בגוף אך גדולה 
ופורצת דרך במסלול חייה הנדיר!   

מרצה אורחת: רחל אסתרקין | סרט לצפייה: ״המין החזק״

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 ניכסון״

סטיב ג׳ובס: האיש ששינה את חיינו 
בכול דור ודור קמים גאונים שמשנים את פני האנושות. 
סטיב ג׳ובס, ממציא הטלפון החכם, עשה את זה שלוש 

פעמים בשלושה עשורים. מה מסתתר מאחורי האיש 
שידע את הסוד כיצד לחבר טכנולוגיה ובני אדם.   

סרט לצפייה: ״הרשת החמישית״

אמנות
מרצה:
 זיו 

אלכסנדרוני
78 | קולנוע

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,14.12.22 ,30.11.22 ,16.11.22 ,2.11.22

1.2.23 ,18.1.23 ,4.1.23 ,28.12.22
)מספר קורס: 97704(

סדרה חדשה!



זמן אשכול ראשון לציון

אמנות
מרכזת 
 הסדרה:

בלהה גזית
סדרה חדשה! 79 | קולנוע דוקומנטרי

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,14.12.22 ,7.12.22 ,23.11.22 ,9.11.22

8.2.23 ,25.1.23 ,11.1.23 ,28.12.22
)מספר קורס: 97705(

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:

״חוד החנית״ של תלמידי ישראל 
בכפר הדרוזי בית-ג'אן נרשמים שיאי הזכאות לבגרות 

בישראל. בעבר רק 12% היו זכאים לתעודות בגרות. 
מספר שנים שהם בראש הרשימה עם 100%. 

הקרנת הסרט ״מאה אחוז״ ומפגש עם במאי/ת הסרט 
יעל קיפר/רונן זרצקי.

)מקום ראשון בפסטיבל ירושלים 2019(.

כנגד כל הסיכויים
זה הסיפור על מאבקם של יהודי ברית המועצות לעלות
לישראל. על פעילי עלייה בסתר, מסורבי עלייה, תחייה

יהודית במקום שלא מאפשר חופש דת, כשבמרכזו 
סיפור חייו של חתן פרס ישראל נתן שרנסקי. 

הקרנת הסרט ״מעבדות לחרות״ ומפגש עם מפיקת הסרט 
יונה פרנקל, מנכ״לית ערוץ 9.

חיים בתוך חבית אבק שריפה 
תיעוד נדיר ומצמרר, לראשונה וכנראה לאחרונה נכנס 
יוצר ישראלי לכלא בטחוני ומתעד התנגשות חזיתית 

בין סוהרים ישראלים לבין אסירים פלסטינים. 
נדמה שנדרש גפרור אחד כדי להצית תבערה גדולה. 

הקרנת הסרט ״מגידו״ ומפגש עם במאי הסרט 
איציק לרנר.

האמת על רצח נשים  
לקראת שחרורו של בעלה האלים מהכלא, כיפאיה עיאיטי, 

שהותקפה באכזריות, מחפשת דרך לשרוד. היא מציירת
נשים שהותקפו וכל מפגש הופך לכתב אישום נגד החברה, 

המשטרה ובתי המשפט.
הקרנת הסרט ״דיוקן״ ומפגש עם במאי/ת הסרט 

יעל קיפר/רונן זרצקי. 
)זכה במקום ראשון בפסטיבל חיפה 21(.

חלומם של מהגרי עבודה בישראל                                                                                          
ג'וני מאמין בעתיד של אפריקה וחולם לשוב הביתה 
עם ידע ישראלי. אשתו טרז כבר לא שומרת אמונים 

 לאפריקה, ומתרכזת בעתיד אופטימלי לילדיהם.
הקרנת הסרט ״פישטייל״ ומפגש עם במאית הסרט 

עמנואל מאייר. 
)זוכה פרס חביב הקהל בפסטיבל ירושלים 2019(.

 לשבור את תקרת הזכוכית 
אסתי שושן, אחות בכורה מתוך 12 אחים, שתקה שנים 
מול מציאות שבה לנשים חרדיות אסור להיבחר לכנסת. 
יום אחד הפסיקה לשתוק ויצאה למאבק. המהפכה של 

אסתי יוצרת רוחות של שינוי בחברה החרדית.
הקרנת הסרט ״אשת חיל״ ומפגש עם במאית הסרט 

אנה סומרשף.

המאבק לחיים טובים יותר  
משפחות  מיפו שנזרקו עם ילדיהן לרחוב, פלשו לבניין 
נטוש וקיימו אורח חיים שיתופי. מה הסיכוי שיצליחו 

לצאת ממעגל העוני ולזכות לחיים טובים יותר?
הקרנת הסרט ״שלושה יוסי״ ומפגש עם במאי/ת הסרט 

יעל קיפר/רונן זרצקי. 
)זוכה פרס העריכה בתחרות דוק אביב 2020(.

כוח המשיכה של הר מירון 
מה קורה לאמונה בצדיק כשהיא מגיעה לידי מבחן? מה 

פשר האמונה הגורמת למאות אלפי אנשים להגיע למירון, 
לקבר שהפך לאתר התיירות הדתי השני בגודלו בארץ.
הקרנת הסרט ״רשב״י״ ומפגש עם במאית הסרט 

אביגיל שפרבר/שירלי צ'ציק.  



זמן אשכול ראשון לציון

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

80 | קולנוע

״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:
 ,9.12.22 ,11.11.22

 ,10.3.23 ,10.2.23 ,13.1.23
9.6.23 ,12.5.23 ,14.4.23

)מספר קורס: 97707(

קבוצה 1:
הקורס יתקיים בימי שלישי 

החל מהשעה 19:00 
ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי 
בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.22 ,15.11.22

 ,21.3.23 ,14.2.23 ,10.1.23
13.6.23 ,23.5.23 ,2.5.23

)מספר קורס: 97706(

חדש!
 מועדון טרום בכורה
עם אפשרות בחירה

 רישום לסמסטר
)ארבעה מפגשים ראשונים(

 או
 רישום שנתי

)לכל שמונת המפגשים(
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מרצה:81 | 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 בהרצאת עומק על ההצגה שתוצג באותו מפגש, ולאחריה תוקרן ההצגה )תיאטרון 
חי מצולם( באורך מלא.
נושאי ההרצאות: 

 ״פיניטה לה קומדיה״ - תיאטרון גשר 
סאטירה מחייו של מובטל, על פי ״המתאבד״.                                                                      

 מאת: ניקולאי ארדמן | תרגום: רועי חן.
עיבוד לבמה, בימוי ועריכה מוסיקלית: אלכסנדר מורפוב 

 )בולגריה(
ביקורת ״ידיעות אחרונות״: ״קרנבל תיאטרלי! הצגה 

משעשעת וסוחפת...״

 ״איפיגניה״ - תיאטרון באר שבע 
מאת: אוריפידס | תרגום אהרון שבתאי | בימוי: גדי רול.
טרגדיה יוונית בלבוש מודרני: עד כמה רחוק מוכן מנהיג 

 ללכת כדי להבטיח ניצחון צבאי ואת שלטונו?
ביקורת ״Ynet״: ״העיבוד של תיאטרון באר שבע

ל״איפיגניה״ הוא הישג אמנותי, והטקסט שכתב אוריפידס 
לפני 2,400 שנה נשאר רלוונטי.״

 ״גן הדובדבנים״ - תיאטרון החאן 
מאת אנטון פבלוביץ׳ צ׳כוב | תרגום: רבקה משולח. 

בימוי: מיכאל גורביץ׳.
 צ׳כוב הגדיר את המחזה כ״קומדיה טראגית״.

ביקורת ״ידיעות אחרונות״: ״ביצוע מתוזמר היטב 
של אנסמבל שחקנים, שמסוגל לעצב תחושה של חברה 

העומדת על סף תהום״.

 ״אנטי״ - תיאטרון גשר  
 מאת: ז׳אן אנווי | תרגום: רועי חן | בימוי: יבגני אריה.
סיפורה המוכר של אנטיגונה מאת סופוקלס בעיבוד 

 מודרני. האם יש היום רעיון גדול שכדאי למות למענו?
ביקורת ״News1״: ״קלאסיקה בטעם עכשווי שמתאים 

לכולם״.

״יתוש בראש״ -  התיאטרון הקאמרי
מאת: ז׳ורז׳ פיידו | תרגום: דורי פרנס | בימוי: עומרי ניצן.

מהו סוד ההצלחה של קומדיה מטורפת ומטריפה של 
 טעויות ויחסים בין בני הזוג?

ביקורת ״Ynet״: ״בימוי קצבי, צוות שחקנים נהדר 
ומחזה קולח״.

 ״בית ברנרדה אלבה״ - תיאטרון באר שבע
מאת: פדריקו גרסייה לורקה | תרגום: רבקה משולח. 

 בימוי: גדי רול.
פוליטיקה של הדיכוי. סיפור ריסוקה של משפחה 

ומאבק האדם על חירותו.
ביקורת ״הארץ״: ״הפורמליות של התפאורה, עם תאורת 

הנאון המשרדית, מותירים את הקהל המום בעוצמתו.״

 ״מר ורטיגו״ - תיאטרון גשר 
מאת: יואב שוטן-גושן ועירד רובינשטיין. 

 על פי רומן מאת פול אוסטר | בימוי: עירד רובינשטיין.
משל על החיים: רוח האדם יכולה להמריא בתמימותה 

 אבל היא חשופה לסכנת ״ורטיגו״.  
ביקורת ״הארץ״: ״רומן אמריקאי על מהות החיים 

הופך בידי יוצרים ושחקנים מעורבים להצגה מרהיבה, 
אלימה ופשוטה, המאחזת את עיני הצופה.״

״פרימדונה״ - תיאטרון גשר
 מאת: ג׳פרי הטשר | תרגום: רועי חן | בימוי: אלכסנדר מורפוב.

מה קורה לשחקני תיאטרון כשמלך אנגליה מוציא
צו מהפכני ומתיר לנשים לשחק בתיאטרון? 

ביקורת ״הארץ״: ״דמידוב מקסים כאישה בימתית 
ומרגש כשחקן.״

אמנות

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,15.12.22 ,8.12.22 ,24.11.22 ,10.11.22

2.2.23 ,19.1.23 ,5.1.23 ,29.12.22
)מספר קורס: 97708(



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 שמבוצעים ע״י טובי הזמרים בזמר העברי: חוה אלברשטיין, יהורם גאון ואריק איינשטיין, 
ומשיריהם של מיטב המלחינים והפזמונאים, חלקם חתני פרס ישראל לזמר עברי: סשה ארגוב, 

דובי זלצר, יעקב אורלנד ומרדכי זעירא. 
נחתום את הסדרה בסימן יום העצמאות ה-75 של מדינת ישראל, עם שירי להקת הנח״ל - 

הלהקה הצבאית המצליחה ביותר בישראל. 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.

״משירי ארץ אהבתי״ 
מועדון הזמר של ״זמן אשכול״

נושאי המפגשים:
מפגש ראשון: ״את תלכי בשדה״ - 

משירי חוה אלברשטיין
נשיר משיריה היפים ביותר של הזמרת עם הגיטרה 

חוה אלברשטיין, זמרת-יוצרת, פזמונאית ומלחינה, מי 
שנחשבת ליוצרת מצליחה ובלתי מתפשרת בזמר העברי.

מפגש שני: ״אני ירושלמי״ - משירי יהורם גאון 
במלאת 83 שנים להולדתו של הזמר והשחקן יהורם גאון, 

נשיר משיריו של איש הבמה יליד ירושלים, יוצא להקת 
הנח״ל, שהפך לכוכב גדול בעולם הבידור והזמר הישראלי.  

מפגש שלישי: ״אני ואתה נשנה את העולם״ - 
משירי אריק איינשטיין 

במלאת עשור למותו של אריק איינשטיין, נשיר ונתרגש 
משיריו של מי שנחשב לאחד מגדולי הזמרים בישראל, 

וכפי שאמר עליו יואב קוטנר: ״אריק איינשטיין הוא ארץ 
ישראל האמיתית״.  

מפגש רביעי: ״שני שושנים - שני חברים״ - 
משירי יעקב אורלנד ומרדכי זעירא

נשיר את שיריהם הנפלאים של יעקב אורלנד ומרדכי 
זעירא - שניהם ביחד וכל אחד לחוד, בחגיגה שכולה 

נוסטלגיה לימי התחלתו של הזמר העברי. מרדכי זעירא
מחשובי המלחינים והפזמונאים הישראליים, כתב מנגינות 

לטובי המשוררים. 
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82 | מועדון זמר

המפגשים יתקיימו בימי חמישי 
בין השעות 19:30-21:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,9.2.23 ,5.1.23 ,8.12.22 ,10.11.22

18.5.23 ,20.4.23 ,9.3.22
)מספר קורס: 97709(

סדרה חדשה!

מפגש חמישי:  ״שיר ארץ״ - שירי סשה ארגוב 
נשיר משירי המלחין והפסנתרן אלכסנדר )סשה( ארגוב, 

שנחשב לאחד מגדולי וחשובי המלחינים בזמר העברי. 
ארגוב שהלחין למעלה מ-1,200 שירים, היה ייחודי 

בלחניו ובהרמוניות המורכבות שצירף אליהן.   

מפגש שישי: ״אני עושה לי מנגינות״ - משירי דובי זלצר
נשיר משירי המלחין, הפסנתרן, האקורדיוניסט והמעבד 

דובי זלצר, ממקימי להקל הנח״ל ומנהלה המוסיקלי 
הראשון. נשיר מלחניו הנפלאים למחזות זמר להצגות 

תיאטרון ולסרטים.

מפגש שביעי: ״קרנבל בנח״ל״ - משירי להקת הנח״ל
במלאת 75 למדינת ישראל נשיר את שירי להקת הנח״ל - 

הלהקה שהטביעה את חותמה על הזמר העברי יותר 
מכל להקה צבאית אחרת, שרבים מכוכבי הזמר העברי 

והבמה היו מיוצאיה.
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83 | אקטואליה מדינה
וחברה

נושאי ההרצאות:
המפרץ הפרסי: מרכז העולם החדש

איך הפכו מדינות המפרץ ממקום מדברי של פיראטים 
ופנינים, למרכז הון וסחר מרשים בקנה מידה עולמי? 

שינוי הפרדיגמה של יורשי העצר מוחמד בן סלמאן 
הסעודי, מוחמד בן זאייד האמירתי והמלך המרוקאי 
מוחמד השישי. ראיון עם גנרל סעודי שמדבר בעברית.

מרצה: הנריקה צימרמן.

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?
מרצה: אורן נהרי.

מלחמה גדולה באירופה                                                                                                                              
מה הוביל אל המלחמה באוקראינה, ללא ספק אחד 

האירועים ההיסטוריים החשובים בדורנו? האם אפשר 
לעצור את ולדימיר פוטין? והאם המערב מנהל למעשה 

מלחמה באמצעות שליח במוסקווה? 
מרצה: נדב אייל.   

האיחוד האירופי, לאן?                                                                                                                      
אין פרויקט שאפתני יותר בהיסטוריה מהאיחוד האירופי, 

ניסיון לרפא ולגשר יבשת שהצליחה להביא לשתי 
מלחמות עולם והשמדה המונית. אך בשנים האחרונות 

האיחוד מאותגר באורח עמוק. 
מרצה: עמנואל אלבז פלפס. 

הסכמי אברהם: מהפכה גיאו-פוליטית או מצג שווא?
סודות מאחורי הקלעים של בניית היחסים בין ישראל, 

איחוד האמירויות, בחריין, מרוקו וסודן.
מה מחכה לנו מעבר לפינה? האם ניתן להתקדם 

ללא טיפול בסוגייה הפלסטינית? אילו מדינות יצטרפו

בעתיד? מי מאיים על הסכמי אברהם? מה קרה למדינות
ערב הסוניות ששאפו למחוק את ישראל וכעת מחזרות

אחרי ירושלים? שיחת זום עם אלאנוד על חמשי, 
אחת מ-10 הנשים המשפיעות באיחוד האמירויות.

מרצה: הנריקה צימרמן.

שבטיות באמריקה                                                                                                                          
הזירה הפוליטית האמריקנית מאופיינת בשנים האחרונות

בהקצנה ניכרת, ובעלייתם של כוחות פופוליסטיים
וקיצוניים. הקרע בין דמוקרטים לרפובליקנים מעמיק, 

ומעמיד בסימן שאלה את גורל הרפובליקה. 
מרצה: נדב אייל.

המשבר שאנחנו רוצים לשכוח 
משבר האקלים הוא לדברי מדענים הסכנה החריפה 
ביותר לקיום האנושי - ולא עוד מאות שנים, אלא 
ממש כעת. מה הסיכוי שיצליח לפרוץ את מסגרות 
הדיון הפוליטי היומיומי - ולהוביל לשינוי אמיתי? 

מרצה: נדב אייל.

עליית הימין הקיצוני באירופה                                                                                                         
מרין לה פן הגיעה להישג יוצא דופן בבחירות האחרונות 
מול עמנואל מקרון, אך הפסידה. משפחת לה פן ממשיכה 

את מסעה לארמון האליזה, ובעצם ממחישה בכך את 
ההתעצמות של הימין הקיצוני באירופה כולה.

מרצה: עמנואל אלבז פלפס.

״התפתחויות עולמיות״:
העשור השלישי של המאה ה-21 

מרכז הסדרה: נדב אייל, ידיעות אחרונות וערוץ 13.
הסדרה תעסוק בשורה של אירועים ותופעות המעצבים את העשור השלישי של המאה הנוכחית, 
עשור שמאופיין )עד כה( בחוסר יציבות פוליטי עולמי גובר, שגשוג לצד התערערות של הכלכלה 
הישנה, מגיפה גדולה ומלחמה גדולה. מתוך האבחנות הללו ננסה לשרטט דפוסים ולבחון כיצד 

נראה העתיד הקרוב והרחוק שלנו. 

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,19.12.22 ,5.12.22 ,21.11.22 ,7.11.22

6.2.23 ,23.1.23 ,16.1.23 ,2.1.23
)מספר קורס: 97710(

מרכז סדרה חדשה!
הסדרה:

נדב אייל



זמן אשכול ראשון לציון

84 | אקטואליה מדינה
וחברה

נושאי ההרצאות: 
גיוס מדעני הגרעין היהודים 

בסוף שנת 1945 הגיע דוד בן גוריון להחלטה, כי יש לעשות 
הכול כדי למנוע שואה שנייה. הוא פעל כדי לרתום את 

בכירי מדעני הגרעין היהודים בעולם לפרויקט, אותו החל 
לקדם עוד בעיצומה של מלחמת העצמאות.

הקשר הצרפתי 
בצל תחושה של חרדה קיומית ומתוך רצון להרתיע 
את מדינות ערב, החל השלב המעשי של הפרויקט: 

פיתוח הידע התאורטי המלא לפיתוח הפצצה והקמת 
הקריה למחקר גרעיני בנגב, בסיוע צרפתי.

מדיניות ״העמימות הגרעינית״ 
חשיפת הפעילות הגרעינית בישראל לפיתוח פצצת אטום 

גרמה למתיחות ביחסי ישראל ארה״ב, עד לגיבושן 
של ״הבנות היסטוריות״, לפיהן ישראל תאמץ מדיניות 

של ״עמימות גרעינית״.

הפולמוס הגדול ומלחמת יום הכיפורים 
החל משנות ה-70 עלתה שאלת החימוש הגרעיני והשפעתו 
האפשרית על תפישת הביטחון. היו שתי אסכולות בשאלת 

החימוש הגרעיני: אסכולת אלון - לא למאזן אימה! 
ואסכולת דיין - לא למרוץ קונבנציונלי! 

מלחמת יום כיפור הציפה את השאלה, האם בעיצומה 
אכן התחוללה פרשה גרעינית?

דוקטרינת בגין 
עשור זה עמד בצל החלטתו של ראש ממשלת ישראל,

מנחם בגין בשנת 1981, לתקוף את הכור הגרעיני בעיראק. 
תקיפה זו הולידה את ״דוקטרינת בגין״, לפיה ישראל 

לא תאפשר לשום מדינה במזרח התיכון להחזיק 
בנשק גרעיני.

הצוללות ויכולת ״המכה השנייה״ 
רעיון ״המכה השנייה״ עלה בזמן המלחמה הקרה, כאשר 

לראשונה נפתחה אפשרות מעשית להשמדת מדינה 
שלמה בבת אחת. דוגמא לאיום ב״מכה שנייה״ הוא 

חימוש צוללות בטילים גרעיניים. האם הצוללות אותן 
רכשה ישראל מגרמניה, אמורות לשמש כמרכיב הרתעה

נוסף אל מול איראן המאיימת להשמיד את מדינת ישראל?

הכול על תכנית הגרעין האיראנית 
בשני העשורים האחרונים גברה הערכה בעולם שאיראן 
שואפת לייצר נשק גרעיני. מהם המניעים לפיתוח תכנית 

הגרעין האיראנית? ומה תהיה השפעתו של הסכם הגרעין 
המתגבש בין איראן למעצמות על ישראל?

דילמת הקברניט: פצצה או הפצצה? 
תכנית הגרעין האיראנית מעוררת דאגה בישראל. 

הפעילות נגד תכנית הגרעין האיראנית נועדה לסכל 
תכנית זו. כיצד פעלה ישראל כדי לסכל את מאמצי 

איראן להשגת יכולת גרעינית? ומהן החלופות העומדות 
בפניה כדי להשיג מטרה זו?

על פי הערכות של מומחים וארגוני מודיעין שונים ועל פי רמזים של אנשי ממשל בישראל, 
ישראל נמנית עם המדינות שברשותן נשק גרעיני. עם זאת, לישראל יש מדיניות גרעין שנושאת 
לפיד של ״עמימות גרעינית״. בסדרה זו אתם מוזמנים לקבל הצצה מרתקת, על כל מה שאפשר 

לספר על הפרויקט שנחשב כפוליסת הביטוח של מדינת ישראל.

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,15.12.22 ,1.12.22 ,17.11.22 ,3.11.22

26.1.23 ,19.1.23 ,5.1.23 ,29.12.22
)מספר קורס: 97711(

מרצה:
יריב פלד

סיפורו של הגרעין הישראלי
מרצה: יריב פלד, חוקר מומחה לענייני צבא, ביטחון ואסטרטגיה, התכנית ללימודי ביטחון 

ביה״ס לממשל באוניברסיטת ת״א.
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מהקצה אל הקצה 
מרכזת הסדרה: בלהה גזית, מפיקת אירועי עניין ותרבות.

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:
 ,8.12.22 ,24.11.22 ,10.11.22 ,3.11.22

9.2.23 ,26.1.23 ,12.1.23 ,29.12.22
)מספר קורס: 97712(

85 | סיפורים אישיים מדעי
החברה

סדרה מקורית ומרתקת, שתעסוק בשמונה סיפורים אישיים מדהימים, המסופרים בגילוי לב מפי 
שמונה אנשים שהצליחו לעמוד בלחצים, להאמין בדרכם, לגבור על הקשיים, להיחלץ מתוך מצבים 

בלתי אפשריים שנקלעו לתוכם ולמצוא את דרכם אל החיים הטובים והשלמים.
נושאי ההרצאות:

לחלום, להעז, להגשים!
שיקול דעת מוטעה במהלך הלידה, חרץ את דינו של 

אייל סבג והותיר אותו עם שיתוק מוחין בשיעור של 100%. 
אבל אייל חשב אחרת. הוא הצליח לברוא את עצמו 
מחדש ומחק כמעט לחלוטין את אחוזי הנכות שלו. 

מה רע בטיפולי המרה?                                                                                                                   
ראש הישיבה החרדית גילה לבן זילברמן שהוא נמשך 
לבנים. הוא זוכר את כל הפעמים בהן שקל להתאבד, 

עבר שטיפת מוח, טיפולי המרה וקהילה חרדית שגרמה 
לו שעדיף למות מאשר לחיות כהומו. היום הוא נלחם 

להציל את הנער הבא מטיפולי המרה.

חיה בצל האלימות במשפחה
תמר שיר, גדלה וחיה שנים רבות בצל אלימות ועוני 

במשפחה תחת מאבקים ושאיפה לחיים אחרים, כיום 
פעילה ויזמת חברתית מובילה, פורצת דרך בתחום מניעת 

אלימות במשפחה.

לעוף בניגוד לחוקי הטבע 
בגיל 38 לילך שם טוב איבדה את היקר מכל: את שלושת 
ילדיה, אשר נרצחו ע״י אביהם. כיצד התמודדה עם אובדן 

עצום ושנים של ויתור עצמי? מתי היה לה הכוח לקום 
לשנות ולצאת לעצמאות? סיפורה המופלא של אישה 

שעשתה הכול כדי להתמודד עם גורלה ולהצליח בחיים.

לראות מעבר לגבולות האפשר
גידי אהרונוביץ', עיוור מלידה, הצליח בעזרת המוסיקה

להתגבר על אתגרים רבים המוכיחים שאפשר לראות מעבר 
לגבולות האפשר. גידי התנדב לשירות צבאי משמעותי 
ובעל תרומה גדולה וגם כיום עוסק בחינוך ומוביל בני 
נוער להישגים רבים בתחום המוסיקה בו הוא מתמחה.

סיפור על גבר שנולד בת
עדי רונן נולד בת, אך מעולם לא הרגיש ילדה, נערה 

או אישה. בגילוי לב והומור עצמי הוא חושף איך בחר 

לשחרר את נפשו הכלואה מה״אריזה״ הלא מתאימה. 
זהו סיפור מדהים ומרתק על זהות, הורות וקבלת האחר. 

המאבק על הרצף האוטיסטי
לאורי יצחקי יש תסמונת אספרגר, שהיא קושי על הרצף 
האוטיסטי. מגיל הילדות ועד היום הוא נלחם כדי לעורר 
מודעות בקרב החברה למחלת האספרגר ולזכות כמו כל 

אדם בחברה לא להיות שונה ולקבל יחס זהה. 

״ואל החופש תשוקתי״ 
ג׳ודי שלו גדלה בבית חרדי קיצוני בבני ברק, התחתנה 
בגיל 17 והצליחה בעשר אצבעותיה לצאת ממשפחתה 

החרדית אל מגורים בתל אביב, לתוך עסקי נדל״ן ויזמות 
חברתית ענפה. 

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום
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המשפחה היא בית הספר הראשון שלנו ללמידה רגשית. בקלחת האינטימית הזו אנו לומדים 
איך להרגיש ביחס לעצמנו, איך יגיבו אחרים לרגשות שלנו ואיך להביע תקוות ופחדים. בסדרת 
מפגשים, הכוללים מקרים אמיתיים מטיפול משפחתי, נפרוש את החוטים המקשרים ביננו לבין 

האחרים, ויינתנו כלים להתנהלות טובה ואיכותית לשיפור ושדרוג מערכות יחסים משפחתיות.
בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא העוסק בנושא ההרצאה. 

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

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

מועדי המפגשים:
 ,12.12.22 ,28.11.22 ,14.11.22 ,31.10.22

30.1.23 ,16.1.23 ,2.1.23 ,19.12.22
)מספר קורס: 97713(

מדעי
החברה

 מרצה:86 | פסיכולוגיה
ענת זפרני

סדרה חדשה!

נושאי ההרצאות:
מזוג למשפחה 

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

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

סרט לצפייה: ״אהבה עיוורת״

״ילד טוב ילד רע״- יחסים בין אחים במשפחה 
היחסים הסבוכים המייצרים חברות ארוכה - תחרות 

אהבה וקנאה. איך היחסים משתנים לאורך החיים. 
על הורים וילדים ועל קשרים שמשתנים כשכולם 
מתבגרים. הדילמות השכיחות במשפחות בוגרות: 

על קנאה ותחרותיות, פירגון, התמודדות המשפחה 
מול משברי החיים, השפעת ציפיות ההורים על התנהגות 

ילדיהם, על מרד ועל בחירה, והכי חשוב - על היכולת 
לבנות קשר עמוק חזק ואמיתי עם הורינו ועם אחינו 

גם זמן רב אחרי שעזבנו את בית ההורים.
סרט לצפייה: ״לב שקט״

״להישאר או להיפרד״ על משברים בחיי זוגות 
המתעלל הסדרתי, הבוגדת, מין באינטרנט, מה קורה 

כשהילדים עוזבים את הבית וכשהקריירה של רק אחד 
מבני הזוג נוסקת? הצגת משברי זוגיות דרך מקרים 

מטיפול משפחתי.
סרט לצפייה: ״האישה״

גירושין - פרק ב' פרק ג'...
על דילמות של גירושין: הילדים שלה שלו ושלהם, הכסף, 
היחסים עם האקס/ית, איך בונים משפחה אחת מאוסף 

של משפחות...
סרט לצפייה: ״אהבה מריקוד ראשון״

״פתאום, הכי לא צפוי״ 
על התמודדות עם נכות, פרידה, מוות ואובדן - איך 

הטיפול הפסיכולוגי יכול לעזור במצבי אבל ושכול.
סרט לצפייה: ״החיוך האטרוסקי״

משפחה מורחבת 
יחסי חמות כלה, יחסי אבות בנות, אימהות בנים, 

יחסי גיסות ועוד שאר מיני ירקות...
סרט לצפייה: ״תנו לפרוש בשקט״

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

מרתקים שהגיעו לטיפול לקבלת כלים להתמודדויות 
שהשונות מביאה איתה.

סרט לצפייה: ״עונת השמחות״
  

על ספת הפסיכולוג: שאלת האושר הפנימי
אנשים משתנים, רצונות חדשים מופיעים ואנשים 

שואלים את עצמם שאלות אחרות בהתאם לתקופות 
חייהם. במפגש זה נדון ביכולת האמיתית של אדם 
להגשים את שאיפותיו, באופן היצירתי בו אנשים 

הצליחו לקיים במקביל לשיגרה את אותו הקסם של 
עוררות פנימית ושלווה משפחתית.
סרט לצפייה: ״אהבה בשלייקס״
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נושאי ההרצאות:
ים של קלישאות

מהי חשיבה חיובית וכיצד אפשר לנוע אל דרך חיים 
חיובית ברורה? במפגש הזה נכיר צדדים שונים של 

החשיבה החיובית, נגלה את מקורותיה, נבין מה 
יכולה להיות הבעייתיות בדרך החשיבה הזו, ונלמד 

איך לעקוף מוקשים אלה.

מהישרדות לחיוביות
מה הכוונה במוח הישרדותי? והאם באמת יש דרך 

להשתחרר מתודעת הישרדות ולסגל תודעה חיובית? 
היום נגלה אם המוח שלנו הישרדותי באמת, איך הדבר 

משפיע עלינו בכל חוויה יומיומית, ונבין מה משמעות 
החיים במוח חיובי.

האימון מתחיל
חשיבה חיובית הינה אימון ממש, כמו כל אימון פיזי אחר, 

ודורשת התמדה ועקביות כדי לראות תוצאות. 
במפגש הזה נכיר את אימוני החשיבה החיובית של שיטת 
10 דקות גג, ונתחיל להתאמן כדי לראות תוצאות מיידיות.

אהבה עצמית מעשית
קל לנו לחבב את עצמנו כשהכול מסתדר. כשאנחנו 
מתאמנים בחיוביות, מתאמנים בחדר כושר. נצלול 

לעומק צמד המילים: ״אהבה עצמית״, ונגלה מה לעשות 
כשאיננו אוהבים את עצמנו, ואילו כלים עומדים 

לרשותנו בימים של כאב, חוסר קבלה ואהבה עצמית.

חרדות ופחדים
המוח ההישרדותי שלנו מייצר עולם שלם של חרדות, 
ממנו סובלים אנשים רבים. נכיר את תפיסת החשיבה 

החיובית לחרדות, נלמד להתמודד עם מצבי חרדה, 
ונבין כיצד שגרת אימונים חיובית מפחיתה את הישנות 

החרדות לעתים עד היעלמותן.

ניהול המחשבות
מה לעשות כשאנחנו מרגישים מוצפים במחשבות 

מדכדכות? איך להפוך למנהלים הכי טובים של עולם 
המחשבות והרגשות שלנו? נכיר את המנהל של עולם 
המחשבות והרגשות שלנו, ונבין איך ניתן להעביר לו 

את המושכות כדי שיניע את המחשבות לכיוון והרצוי.

ואם בעלי לא רוצה להתאמן?
אחד הדברים הקשים בניסיון להתמיד, הוא שהסביבה 
אינה תומכת במהלך. במפגש הזה נלמד איך להתמודד 

עם אנשים שלעיתים מנמיכים אותך או שאינם מאמינים 
בך, להמשיך להתאמן ולא להישבר.

שיגרת אימונים חיובית
כדי שנוכל לעשות את המעבר מהישרדות לחיוביות, 

עלינו להתמיד בשיגרת אימונים חיובית. במפגש זה נכיר 
שגרת אימונים חיובית שיכולה ללוות כל מתאמן. 

נגלה מה עוזר להטמיע את ההרגלים החדשים ומה 
הבורות מהם כדאי להיזהר. 

כל כך הרבה פעמים שמעת שכדאי לחשוב חיובי, אבל החשיבה החיובית נותרה בגדר קלישאה. 
חדר כושר לחיוביות יעלה אותך על הדרך הרצויה. שמונה מפגשים בהם נתאמן בחשיבה חיובית 
באמצעות הרצאות והתנסויות חווייתיות מעשיות, יפעילו מחדש את שרירי החיוביות, ויאפשרו 

תחילתו של שינוי. כל המפגשים כוללים חוויה מעשית.

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

״חדר כושר לחיוביות״
קורס מעשי לחשיבה חיובית 

מרצה: שירלי נס-ברלין, מרצה לחשיבה חיובית מזה 25 שנה, ומחברת של 8 ספרים בתחום, 
יוצרת שיטת ״10 דקות גג״ לאימון המוח לחיוביות. 

מועדי המפגשים:
 ,6.12.22 ,22.11.22 ,15.11.22 ,8.11.22

7.2.23 ,24.1.23 ,10.1.23 ,27.12.22
)מספר קורס: 97714(

87 | פסיכולוגיה מדעי
החברה

 מרצה:
שירלי 

נס-ברלין
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מועדי המפגשים:
 ,18.12.22 ,11.12.22 ,27.11.22 ,13.11.22

12.2.23 ,5.2.23 ,22.1.23 ,8.1.23
)מספר קורס: 97715(

מדעי
החברה

מרצה:
ד״ר עמית 

גרין
88 | פסיכולוגיה ומדע

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

״לישון בשקט״
כל מה שרציתם לדעת על שינה

מרצה: ד״ר עמית גרין, פסיכולוג בעל ניסיון ומומחיות של 20 שנה בתחום השינה והטיפול בהפרעות שינה. 
חוקר ומרצה על שינה ושעונים ביולוגיים. סמנכ״ל מחקר ופיתוח במערך רפואת השינה באסותא ובעלים 

של ״לישון בשקט״ - אבחון טיפול בהפרעות שינה. 
שינה היא הצורך השלישי בחשיבותו לקיום הפיזי, הרגשי והשכלי שלנו. למעלה משליש מחיינו 
אנחנו מבלים בשינה. אז מדוע אנחנו יודעים כל כך מעט על השינה והחשיבות שלה לבריאותנו 

ולתפקוד שלנו? מטרת סדרת הרצאות זאת היא לתת למשתתפים ידע והבנה על עולמה המופלא 
של השינה, המבוסס על מחקרים וניסיון קליני של למעלה מ-20 שנה. נציג את התיאוריות 

והמחקרים החדשים בתחום רפואת השינה. נדון בהפרעות שינה ודרכי טיפול וניתן כלים על מנת 
לשמור על שינה טובה במהלך החיים. 

נושאי ההרצאות:
עובדה: כולם ישנים

זבובים ישנים, חתולים ישנים, פילים ישנים, דולפינים 
ישנים וגם בני אדם ישנים. מהם המנגנונים הפיזיולוגיים 

והביולוגיים האחראים לשינה? מה קורה למוח ולגוף שלנו 
כאשר אנחנו ישנים? ולמה שינה חשובה כל כך?

תעלומת השעון הביולוגי
היכן מצוי במוחנו השעון האחראי לתזמון מחזורי הערות 

והשינה? מה קורה לנו כאשר השעון ״מתקלקל״? 
וכיצד זה קשור לג׳ט-לג )יעפת( ועבודת משמרות? 

שינה של תינוקות וילדים
כמה זמן תינוקות וילדים ישנים? מהן הפרעות השינה 

אצל ילדים? וכיצד מטפלים בהן?

איך לטפל בנדודי שינה
נדודי שינה הם המגפה של העולם המודרני. מדוע אנחנו 

לא מצליחים להירדם? האם זו הפרעת עוררות או הפרעת 
שינה? כיצד מטפלים בנדודי שינה? האם מתמכרים 

לכדורי שינה? והאם זה טיפול טוב ובטוח? 

איך לטפל בהפרעות שינה
מהן הפרעות השינה? למה נוחרים? מהי הפרעת נשימה 

בשינה? מדוע אנשים מדברים והולכים מתוך שינה? 
כיצד מאבחנים הפרעות שינה במעבדת שינה וכיצד 

מטפלים בהן?

למה אנחנו חולמים?
ברפואה ובפסיכולוגיה יש גישות שונות להבנת תופעת 
החלימה. כדי להבין את תופעת החלימה, נביא בפניכם 

סקירה היסטורית ומדעית מאז חלום יעקב ועד התאוריה 
של פרויד על פשר החלומות.

איך לישון טוב בגיל המבוגר
האם כל המבוגרים לא ישנים טוב? מה קורה לשינה אצל 

מבוגרים וקשישים? מהן הפרעות השינה בגיל השלישי 
וכיצד ניתן לשפר ולטפל בהן? 

לאן מתקדמת רפואת השינה?                                                                                                    
כדי להבין מה קורה לנו כאשר אנחנו ישנים, נביא בפניכם 

מחקרים חדשניים וחדשנות בתחום רפואת השינה 
וכרונוביולוגיה.
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89 | תרבויות בעולם תרבות

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. 
מנופי נורבגיה אל המלחמה בבוסניה, מקידמה דרום קוריאנית אל הרפובליקה השיעית של איראן, 
מטקסים בבאלי למשפחתיות בסין, ממאבק לחופש בברה״מ אל התרבות הוולשית. אתם מוזמנים 

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

נושאי ההרצאות:
בוסניה הרצגובינה: מהרמוניה למלחמה

כיצד הפכה בוסניה הרצגובינה ממדינה רב תרבותית, 
בה חיו מוסלמים, נוצרים קתולים ונוצרים אורתודוכסים 
בהרמוניה ובחיי משפחה וקהילה משותפים, לשדה קטל 

ורצח של חפים מפשע. 
מרצה: רמי סימסולו | סרט לצפייה: ״לאן את הולכת אאידה״

איראן: בין גרעין לקולוניאליזם
התבוננות מעמיקה אל נבכי הרפובליקה השיעית. 

נצא למסע שבמהלכו נכיר את תולדותיה של המדינה 
רבת הפנים הזו, וננסה להבין כיצד היה זה דווקא 

המערב שדחף את איראן לזרועות האייתולות.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.  סרט לצפייה: ״המורה לאנגלית״

נורבגיה: החיים בין קרחון לפיורד
מסע מרתק אל טבע ותרבות, פיורדים כחולים למרגלות 
הרים נישאים וקרחונים, יערות ירוקים ובדרך הטרולים 
האגדית. מרחב טבע פראי שהטיול בו משרה תחושה של 

 ארץ בראשית.
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״הגל״

באלי: אי האלים בארכיפלג האינדונזי
מסע מרתק אל האי באלי צופן מגוון מרתק של פולחנים 

וחיי קהילה ססגוניים, המשלבים הינדואיזם, בודהיזם 
ואנימיזם. הפולחנים כוללים אינספור טקסי מעבר, 

 פסטיבלים ואירועים דתיים ומשפחתיים.
מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: ״לאכול להתפלל לאהוב״

דרום קוריאה: מסע בין מקדשים, מסורת, פופ וסמסונג
תוך מספר עשורים, הפכה דרום קוריאה ממדינה עניה 

ונחשלת למעצמה כלכלית וטכנולוגית. 

אך הקידמה לא פגעה בתרבות העתיקה, בטבע המרהיב 
ובמסורות הדתיות הייחודיות.

מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״מאהב צרפתי״

רוסיה: החופש להיות!
עוד משהו על המאמץ לחופש תודעתי במסגרות 

טוטליטריות, על המחירים הבלתי אפשריים ששילמו 
צעירים כדי לבטא את עצמם. ננסה להבין ממה פחדה 

ברית המועצות, כשבנתה את מסך הברזל התודעתי? 
מרצה: דניאל גולדנברג | סרט לצפייה: ״הגנדרנים״

ויילס: אומה קטנה עם לב ענק
ויילס הקטנטנה מכוסה בכרי מרעה ירוקים המסתיימים 

בקו חוף ארוך וצוקים מרהיבים. היא מציעה עיירות 
חוף ציוריות, טירות מרשימות, אך גם גבעות של מכרות 

פחם, עדות לעבר תעשייתי מפותח, אך גם לדעיכה 
כלכלית בהווה.

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״סוס מנצח״

סין: הרמוניה, אינדיבידואליזם ומשפחתיות
מסע סיני להבנת המשמעות של המשפחתיות הסינית 
הצפופה, של המחויבות למשפחה, ושל חיים בעולם בו 

 היחיד איננו בעל משמעות בפני עצמו.
מרצה: איילת אידלברג | סרט לצפייה: ״הפרידה״

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.22 ,6.12.22 ,22.11.22 ,8.11.22

7.2.23 ,31.1.23 ,17.1.23 ,3.1.23
)מספר קורס: 97716(

סדרה חדשה!
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מרכזת תרבות
הסדרה: 
רוית נאור

90 | 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. 
מפגש עם מקומות בהם הזמן עצר מלכת וצופן חוויות נשגבות, שאינן מוכרות לרוב האנשים בעולם!

נושאי ההרצאות:
תרמיל המסעות: ניסים קטנים 

רוית נאור שולפת מתרמיל המסעות שלה את הפרט 
החשוב ביותר: מזל. כמי שיצאה אל פסגות ההרים 
והאזורים הנידחים והקפואים ביותר בגלובוס, היא 

נאלצה לא פעם להתמודד מול איתני הטבע, כדי לחזור 
הביתה בשלום. 

אלף לילה ועוד לילה 
סיגל גבע, במסע אישי אל מחוזות הקסם של מרכז 

אסיה, בעקבות דרך המשי. נשמע על אלכסנדר שכבש 
את טראנס אוקסיאנה והאמיר טימור, על רקע רקמות 

הסוזאנה וסתתי האבן ועד למדרסות העתיקות 
והמסגדים בהם עצרו עוברי האורח שנעו בשיירות 

הגמלים, עמוסים באוצרות נחשקים.

הלן ריף: האי הקטן ביותר בעולם 
טניה רמניק מצרפת אותנו למסע שלה לאי באורך

500 מטר, 50 מטר רוחב ו-2 מטר גובה, המהווה בית 
עבור 4 אנשים ואינספור בעלי חיים שמצאו בו מקלט. 

מי הם תושבי האי? כיצד הם מתקיימים במקום כה קטן 
ומבודד? ומה יקרה כאשר מי הים יציפו את האי?

מסע בחצר האחורית של ישראל 
נעם בן משה לוקח אותנו לגלות את הפלא )לא פחות( 

המסתתר מתחת לאף, בחצר האחורית של ישראל, 
בערים הצפופות והגדולות ביותר בארץ. טבע עירוני בכרך 

האורבני, מתחת לאף.

אתיופיה: מפגש עם עמק האומו 
אושיק פלר תיקח אותנו לעמק האומו באתיופיה, 

אל מפגש של מסורת וקידמה, טבע ותיעוש, המאיימים 
על מרקם החיים השברירי המתקיים שם מאות שנים. 

מסע אל עמק הולך ונעלם. 

מסע למדינה הצבעונית ביבשת השחורה
על שחור ולבן ומה שביניהם. ארקדי מסנגי ייקח אותנו 

למסע בדרום אפריקה, למקום המפגש בין חיות הטרף
הנדירות אל מול האורבניות האירופאית. לביקור בשמורות 
הטבע הפראיות ולשבטים, אל תביעות האצבע של השלטון 

הלבן וללגימה מהיקבים המובילים ביבשת השחורה.

פפואה ניו גיני: מסע במנהרת הזמן 
עידן צ׳רני יוצא למסע ייחודי למעמקי הג׳ונגלים של 

גיניאה החדשה. הוא פוגש שבטים לוחמים, פסטיבלים 
צבעוניים, טקסים עתיקים ואנשים הסוגדים למדינתנו 

הקטנה.

עיראק: בין גן עדן תנכ״י לגיהינום
נפתלי הילגר יצא למסע בארץ הקודש של השיעים, 

בניסיון להבין כיצד ציוויליזציה עתיקה שהמציאה את 
הכתב והכסף, דתות ומדעים, הידרדרה למדינה מוכת 

עוני ואנרכיה.

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

סדרה חדשה!

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.22 ,5.12.22 ,21.11.22 ,7.11.22

6.2.23 ,23.1.23 ,9.1.23 ,2.1.23
)מספר קורס: 97717(

חנייה בשפע חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה נגיש מכל מקום
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מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות 
ברחבי העולם. מהוליווד של הודו אל האקזוטיקה של הצוענים באירופה, מהטבע היפני אל 

אימפריית הענק הספרדית, מפניה האחרות של פקיסטאן אל הצדדים האפלים של הממלכה 
הסעודית, מפולחני חיים ומוות במקסיקו אל טיול בנורמנדי. 

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

פקיסטן: מסע אל מזרח אחר
רשמים אישיים מביקור במעצמת הגרעין המוסלמית,

שנקרעת בין שמרנות דתית קיצונית למודרנה חילונית.
מסע בין איסלמבאד לחבל קשמיר, שבו המרחק בין 

 גן עדן לגיהינום נמדד במטרים ספורים.
מרצה: נפתלי הילגר | סרט לצפייה: ״חולי אהבה״

צרפת: לא רק קממבר
חבל נורמנדי הוא חגיגה לחובבי היסטוריה, טבע, 
תרבות וגסטרונומיה. והוא חלק מהכפר החקלאי 

הצרפתי שמציע יופי אינסופי, אך בו זמנית נאבק על 
קיומו בעידן הגלובלי.

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״נורמנדי בעירום״
 

הסרט של הודו
מה הייחודיות של מדינת גוג׳ראט בהודו? מה הקשר 

בין עולם הקולנוע ההודי ״בוליווד״, ובין הקהילה 
היהודית בהודו? ומהי אותה ״מערכת הקסטות״ 

שעדיין נוכחת בימינו בהודו?
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״הצגת הקולנוע האחרונה״

סעודיה: הצדדים האפלים של הממלכה
יורש העצר הסעודי שינה את פני הממלכה: הוא העניק 
זכויות לנשים, קיצץ את כנפי הממסד הדתי, ופתח את 

מדינתו לתיירות. אלא שלצד התמורות, בן סלמאן החזיר 
 את מדינתו לתקופותיה האפלות.

מרצה: ד״ר מיכל יערי | סרט לצפייה: ״העיתונאי״

רוסיה - שתי אימפריות - שתי תרבויות
איך מדינה אדירת מימדים ויפהפיה זו קמה והתפתחה 

בשתי אימפריות רצופות - הצארית והקומוניסטית, 
ונפלה? רוסיה שלאחר מותו של סטלין סללה את הדרך 

להתהוות האימפריה הרוסית השלישית, שבנייתה בדרך, 

תחת הצאר החדש - פוטין.
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס | סרט לצפייה: ״סטאלין מת״  

ספרד: סודה של המעצמה העולמית הראשונה
מפגש מרתק עם תולדותיה של מדינה מופלאה. סיפורם 

של מסעות הגילוי שהובילו להקמתה של האימפריה 
העולמית הראשונה, וקריסתה של אימפריית הענק, 

 שמנהיגיה חשבו שתשרוד לנצח.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: ״אליזבת: תור הזהב״

יפן: החיים על גבו של דג
יפן נעה בין מסורת לקדמה. מדינה שבה הטבע 

הוא חלק מההיסטוריה, הדת, התרבות וההוויה. 
ננסה להבין את הקונפליקט התרבותי ביפן, עם 

היסטוריה, תרבות ועבר מרשימים, מול עתיד מורכב.                                                                                                          
מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״טוקיו רועדת״

מקסיקו: מוות כאומנות החיים
הסוד הגדול של התרבות המקסיקנית: פנים מצוירות, 

תלבושות ענק ותהלוכות צבעוניות. נצלול לעומק 
הפילוסופיה של פולחני המוות והחיים במקסיקו ונגלה 

עולם עתיק ומלא קסם.
מרצה: דניאל גולדנברג | סרט לצפייה: ״קוקו״

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

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,12.12.22 ,28.11.22 ,14.11.22 ,7.11.22

13.2.23 ,30.1.23 ,16.1.23 ,2.1.23
)מספר קורס: 97718(

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

סדרה חדשה!
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מרצה: 
יוסי נינוה

בסדרת הרצאות זו נכיר דמויות מרכזיות בסיפורי התנ״ך. חלק מן הדמויות הן ספרותיות, 
פרי דמיונם של סופרים, וחלק מהן דמויות היסטוריות, שגם בהן הטביע הסופר את תפישותיו 
הפוליטיות/דתיות. ומאחר שהתנ״ך הוא יצירה מגמתית דתית/פוליטית, ננסה להתחקות אחר 

הכותבים: מי היו, ומה הניע אותם לכתוב סיפורים אלה?
נושאי ההרצאות:

האמת על אברהם אבינו - ראשון המאמינים ביהווה
מי הוא אברהם )אברם?(? מהו מוצאו: האם שומרי? 

או חתי? האם הוא אבי יהודה או אבי ישראל? 
מה משמעות הניסיונות שעבר? הברית בין הבתרים? 

העקדה? מדוע שלושה אבות? ומדוע הוא ראשון האבות?

שמואל הנביא מכתיר המלכים: אמת או אגדה?
האם שמואל הוא דמות אמיתית או ספרותית? 

איש הכל-בו - נביא, כהן, דיין, מנהיג צבאי, מכתיר 
מלכים? מהו הרעיון המרכזי של ספר שמואל?

שמשון: שופט? גיבור? או אגדה?
שמשון - אגדה או מציאות. איש החידות: מי היה אביו? 

מה פתרון חידתו? מה סוד כוחו העצום? מדוע היה 
דווקא משבט דן? האם היה בכלל שופט? ובמה הוא 

קשור להרקלס היווני?

שאול המלך הראשון: מלך מוצלח או דמות נלעגת?
כיצד הופך הסופר המקראי את שאול המלך המוצלח 

ללא יוצלח? כיצד עלה למלוכה? מה היו הישגיו? ומדוע 
איבדה שושלתו את המלוכה?

דוד המלך: מלך חברון שהפך מלך על אימפריה. 
אמת היסטורית או אגדה?

דוד, הצעיר שבאחיו, הופך למלך על אימפריה, הכיצד? 
כיצד יצרו הסופרים את דמותו הנערצת? מה אמת 

ומה סיפורי הבדים השזורים בתולדות חייו? האם בכלל 
מוצאו משבט יהודה?? 

שלמה: הצדיק והחוטא
שתי דמויות, שני הפכים לגדול מלכי ישראל. מצד אחד 
דמות של מלך צדיק ומאמין, שופט בצדק, חכם, בונה 

המקדש? ומן הצד השני - מלך חוטא שהושפע מנשותיו 
הנוכריות והגיע לכדי עבודה זרה. מהן מטרות הסופר 

בתארו כך את שלמה המלך?

אחאב, מגדולי מלכי ישראל: הרצח וגם ירש?
אחד ממלכי ישראל הגדולים הופך למלך המושמץ ביותר 

בידי כותב התנ״ך. מלך בונה ומנצח, אשר בשל נישואיו 
עם איזבל והחדרת האמונה בבעל, הופך להיות אחת 

הדמויות השליליות ביותר בתנ״ך.

יאשיהו, גדול מלכי יהודה: ראשיתה של האמונה באל 
אחד - יהווה

אחרון מלכי יהודה הגדולים. המלך אשר זכה להיות בפי 
כותבי התנ״ך גדול המאמינים בזכות המהפכה הדתית 
שערך בממלכתו. ימיו הם גם ימי מהפך היסטורי בין 

שתי אימפריות: אשור ובבל. כיצד הפך מותו לסמל דתי 
ביהדות ובנצרות?

גיבורי התנ״ך הגדולים 
מרצה: יוסי נינווה, 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:
 ,13.12.22 ,29.11.22 ,15.11.22 ,8.11.22

7.2.23 ,31.1.23 ,17.1.23 ,3.1.23
)מספר קורס: 97719(

סדרה חדשה!

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום
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מרצה: 93 | היסטוריה
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:
 ,14.12.22 ,30.11.22 ,16.11.22 ,2.11.22

8.2.23 ,25.1.23 ,11.1.23 ,28.12.22
)מספר קורס: 97720(

מדעי
הרוח

״רגעים היסטוריים״
נקודות מפנה בהיסטוריה של העולם המודרני

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס, היסטוריון.
לא מעט אירועים והתרחשויות הכתיבו מהלכים היסטוריים, פוליטיים, חברתיים ותרבותיים 

בהיסטוריה המודרנית. הם עדיין מטביעים את חותמם ומשפיעים על המאורעות הסוערים 
של ראשית המאה ה-22. מסע מרתק אל כמה מן האירועים האלה, שהיו בעלי השלכות מכריעות 

על התפתחות העולם בן זמננו.
נושאי ההרצאות: 
מהפכת הדפוס )22.10.1454(

המצאת הדפוס ב-1454 היא אירוע המכריע בזינוק 
ההיסטוריה המודרנית. פיתוח הדפוס הנייד הוא מהפכה 

טכנולוגית הנחשבת על ידי רבים להמצאה החשובה 
ביותר באלף הקודם. המצאתו של גוטנברג הביאה לעלייה 
משמעותית באחוזי האוריינות בקרב הציבור הרחב ובזה 

למהפכת המדע, הנאורות והחברה בת זמננו. 

תבוסתו הסופית של נפוליאון בקרב ואטרלו )18.6.1815(
נפוליאון נחשב למצביא המודרני המובהק ואחת הדמויות 

הפוליטיות החשובות בעידן המודרני. הוא שנוי ביותר 
במחלוקת. בתבוסתו בקרב ואטרלו אפשר לזהות את 

גילום מקורותיו של האימפריאליזם המודרני.

המניפסט הקומוניסטי מצית את המלחמות 
האידיאולוגיות )21.2.1848(

במהפכת פברואר 1848, התבקש הפילוסוף הפרוסי-יהודי 
הגולה קרל מרקס לחבר מסמך דרישות מהפכניות. 

כך נולד ״המניפסט הקומוניסטי״, שנהפך למצע של ״דת״ 
חדשה: הקומוניזם. ננתח את מהותה של האידיאולוגיה 

הקומוניסטית מול האידיאולוגיות היריבות במאה ה-20. 

החלטתו הגורלית של צרצ׳יל )4.6.1940(
החלטתו ונחישותו של וינסטון צ׳רצ׳יל להמשיך במלחמה, 

בכל מחיר וכנגד כל הסיכויים הנראים לעין, היא הסוד 
של הניצחון במלחמת העולם השנייה, שהציל את העולם 

מהשתלטות הנאציזם. היא הבטיחה שלום של 80 שנה 
באירופה.

לידתה של מדינה )14.5.1948(
הכרזתו הנועזת של בן גוריון להקים מדינה יהודית בארץ 
ישראל, שינתה את ההיסטוריה. עם הקמתה התגוררו בה 

כ-600,000 יהודים. היא קמה כמדינה מוקפת אויבים 
וניצחה כנגד כל הסיכויים. 

האיחוד האירופי: החתימה על הסכם רומא )25.3.1957(
הסיפור האמיתי על עלייתה ונפילתה של אירופה המאוחדת. 

ננתח את תופעת הבומרנג של האיחוד האירופי: 
קונפליקטים אתניים בלתי פתורים, המשבר החברתי, 
המשבר הכלכלי, המשבר הפוליטי ועכשיו גם מלחמה.

״צעד אחד קטן לאדם, קפיצת מדרגה אחת ענקית 
לאנושות״: הנחיתה על הירח )20.07.1969(

חזונו של ז׳ול ורן התגשם. נחיתתה של החללית אפולו 11 
על הירח נחשב כהישג הבודד הגדול ביותר של האנושות. 

נדון ברקע, במסע ובהשלכות של נקודת מפנה זו בהיסטוריה 
של המאה ה-20, בה הוכיחה ארצות הברית את עליונותה 

הטכנולוגית לאחר כעשור של הובלה סובייטית בחלל. 

רוסיה חוזרת לזירה: עליית פוטין לשלטון )9.9.1999(
״מדובר בחידה עטופה במסתורין, בתוך תעלומה...״ 

אמר על רוסיה וינסטון צ׳רצ׳יל. איך מדינה אדירת ממדים 
קמה והתפתחה בשתי אימפריות רצופות - הצארית 

והקומוניסטית, ונפלה עם הפלישה של רוסיה לאוקראינה 
  .)24.02.2022(
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מדע
מרכז 

 הסדרה:
ד״ר רביד 

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

המעודכנות ביותר בעולם המדע.
נושאי ההרצאות:

התמכרות או הרגלים דיגיטליים?
איך משפיעים על מוחנו השינויים הטכנולוגיים 

והשינויים בהרגלי הצריכה? האם קיים קשר בין קניות 
אונליין וקוקאין? ובאיזה אופן הפרסומות מפעילות 

אצלנו את ה- FOMO מבלי שנהיה מודעים לכך? 
מרצה: ד״ר עינב סודאי, המרכז לחקר המוח, אוניברסיטת 

בר אילן. 

״זה לא )רק( בגנים שלנו״
אפיגנטיקה, התחום שחוקר שינויים ביוכימיים דינמיים 
על גבי הגנום הקבוע, מציעה גשר פוטנציאלי המאפשר 

להבין את האופן שבו גורמים שונים משפיעים על 
תהליכים מוחיים.

מרצה: ד״ר אלעד לקס, המחלקה לביולוגיה מולקולרית, 
אוניברסיטת אריאל.

טיפולי העתיד במחלות נוירולוגיות
שיטות חדשות מאפשרות שינוי נקודתי ומדויק של הדנ״א. 
שינויים אלו ניתנים לביצוע בבני אדם בכל שלבי חייהם - 

משלב הביצית המופרית ועד גיל 120. בעזרת שיטות 
אלו ניתן לתקן מוטציות מחוללות מחלות. 

מרצה: רועי רבינוביץ, בית הספר לרפואה, המחלקה 
לגנטיקה מולקולרית וביוכימיה, אוניברסיטת ת״א. 

האם המוח יכול לשנות את עצמו?
מה ידוע לנו עד כה על יכולתו של המוח לשקם את 

עצמו? התפתחויות טכנולוגיות של השנים האחרונות, 
מסבירות מהו שיקום מוחי לאחר פגיעות. 

מרצה: ד״ר מור נחום, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה 
העברית. 

המוח המזדקן: שכחה וזיכרון
מה המנגנונים המוחיים המעורבים בזיכרון ושכחה? 

איך הם משתנים עם ההזדקנות? מה ההבדל בין שכחה 
הגוברת באופן נורמלי עם הגיל, לבין אלצהיימר? והאם 

נוכל פעם לרפא את המחלה הזו? 

מרצה: ד״ר קרן ניצן, מנהלת המעבדה הפסיכוביולוגית
של האוניברסיטה הפתוחה במרכז הרפואי הדסה עין כרם. 

 על מיקרוביוטה ומוח
בשנים האחרונות המדע החל לחקור את התפתחות 

המוח ותפקודו. ננסה להבין את האבולוציה המשותפת 
שלנו ושל המיקרואורגניזמים החיים בתוכנו וכיצד הם 

משפיעים על בריאותנו ואיכות חיינו.
מרצה: ד״ר אורי פלביץ, המחלקה למדעי החיים, 

האוניברסיטה הפתוחה. 

היש הסבר להתנהגות תוקפנית                                                                                            
החברה הישראלית הופכת אלימה. האם יש לכך הסברים 

ביולוגיים? מה גורם לכעס או להתנהגות אלימה? 
האם המוח הוא האחראי לכך? מי הם פסיכופתים ומדוע 

חלקם אלימים?
מרצה: ד״ר רביד דורון, ראש המעבדה לפסיכוביולוגיה

של האוניברסיטה הפתוחה במרכז הרפואי הדסה עין כרם. 

מה חדש במדעי המוח 2023?
באמצעות 10 מחקרים פורצי דרך, נסקור התפתחויות 

בחקר המוח והטיפול במחלות מוחיות, כגון השפעת 
וירוס הקורונה על המוח, טיפול בדיכאון באמצעות שתל 

מוחי, החזרת יכולת הראייה לעיוורים ותרופה חדשה 
לאלצהיימר. 

מרצה: עמית אברון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה 
האוניברסיטה הפתוחה.

תגליות וחידושים בחקר המוח
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:
 ,18.12.22 ,4.12.22 ,20.11.22 ,6.11.22

5.2.23 ,29.1.23 ,15.1.23 ,1.1.23
)מספר קורס: 97721(

סדרה חדשה!
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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? הרצאה מעמיקה 

עם כלים פרקטיים לחיים בריאים וארוכים.

״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. האם התנגדות 

זו מוצדקת? בהרצאה זו נלמד לעומק על סוגיית הגלוטן 
והרגישות לגלוטן, הנחיות הרמב״ם ללחם בריא באמת, 
לאור ממצאי המדע המודרני, האם באמת לחם מחמצת 

עדיף משמרים, האם כוסמין מלא באמת עדיף מחיטה
מלאה? ומה לגבי 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? הרצאה שתעשה לכם 

סדר, אחת ולתמיד, בבעיית הבריאות הנפוצה ביותר 
בחברה המערבית.

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

סיכון למחלות או בדיוק להיפך? 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 באוכלוסייה.

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. 

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
6.2.23 ,9.1.23 ,5.12.22 ,14.11.22

)מספר קורס: 97722(

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום

מרצה:
ד״ר גיל 
יוסף שחר
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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.

פורטוגל: בין פאדו לים
דבורה רוטברט, מרצה לספרות ותרבויות עולם, כתבת גאוגרפית ומדריכת טיולי בוטיק, תיקח אותנו למסע מצולם 

למקום בו נושקת אירופה לאוקיינוס האטלנטי - פורטוגל. נכיר את ההיסטוריה המרתקת של המדינה, נשמע את 
סיפורם של  מגלי הארצות, ניחשף לסיפור היהודי המצמרר ולגירוש, נגלה מי הייתה אינש דה קסטרו, ונאזין למוסיקת 

הנשמה של פורטוגל - מוסיקת הפאדו.
את המסע ילווה אנסמבל ״מונדו״ בשירים פורטוגליים פופולריים של עמליה רודריגז וסזריה אוורה 

ושירי לאדינו אהובים. 

אנסמבל ״מונדו״: 
סילביה קיגל - שירה.

גדעון ברטלר - ניהול מוסיקלי, גיטרה. 
רזיאל מהצרי - מנדולינה.

עומר שניידמן - כלי הקשה. 

הערב ייפתח בארוחה עם מבחר מאכלים 
מהמטבח הפורטוגזי.

ניתן להרשם רק למופע )ללא ארוחה(.

ד״ר אופיר יעקבסון, חוקר תרבויות, דתות ומיתוסים, מרצה ומדריך טיולים, ייקח אותנו למסע אל האי הקריבי. 
נשמע על נבכי ההיסטוריה הקובנית, נכיר את תושביו, תרבותו, את המוזיקה שמהדהדת מכל פינת רחוב, 

ואת השינויים הדרמטיים שפוקדים את האי בימים אלה ממש. 
את המסע ילווה אנסמבל ״דם לטיני״ במוסיקה קובנית מקורית ושירי בואנה ויסטה סוסיאל קלאב. 

אנסמבל ״דם לטיני״:
דניאל קאסרס - ניהול מוסיקלי שירה וגיטרה.

סעסר ברון - טרס קובנו.
אריק פולקובסקי - גיטרה בס. 

יגאל ברעם  - כלי הקשה.

הערב ייפתח בארוחה עם מבחר 
מאכלים מהמטבח הקובני.

ניתן להרשם רק למופע )ללא ארוחה(.
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קובה: המקום בו הזמן עמד מלכת

האירוע יתקיים ביום שני 
ה- 12.12.22 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בראשון לציון. 
)מספר אירוע: 97723(

האירוע יתקיים ביום שני 
ה- 30.1.23 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בראשון לציון. 
)מספר אירוע: 97724(
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שישי ישראלי

האירוע יתקיים ביום שישי  ה- 2.12.22
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי בראשון לציון. 
)מספר קורס: 97725(

״מפגש נוסטלגי ומרגש, שמחזיר את הצופים בו לימים אליהם כולנו מתגעגעים״
״תרבות ישראלית במיטבה״

 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 חיים טופול, חתן פרס ישראל, שחקן קולנוע ותאטרון, זמר, מפיק ומאייר. 

מועמד לאוסקר וזוכה גלובוס הזהב.

חיים טופול
״לו הייתי רוטשילד״ 

אלון גור אריה, מרצה בכיר, חוקר הומור וקומדיה, תסריטאי ובמאי, במפגש סוחף שיוקדש לאדם 
שהפך לאגדת תרבות. נחשף לסיפורים מאחורי הרגעים הגדולים מסרטיו ועבודותיו שהפכו לחלק 

מאתנו: מ״איי לייק מייק״ ו״אלדורדו״ אל ״כנר על הגג״ ו״לעיניך בלבד״ מסרטי ג׳יימס בונד.  
הוא החל את דרכו בשכונת פלורנטין ושימש כשוליה בבית הדפוס של העיתון ״דבר״. 

בלהקת הנח״ל גילם טופול את ״סלאח שבתי״ שהגה אפרים קישון, כשגילו האמיתי היה מחצית 
מגיל הדמות. בהמשך יבקש  מאפרים קישון לגלם דמות בגיל ״הנכון״ ויהפוך ל״ארבינקא״. עוד 

נספר על שיתופי הפעולה עם אורי זוהר ועל הקמת ״בצל ירוק״. מדוע התנגד בתחילת הדרך 
להשתתפות ב״כנר על הגג״? ומה קורה כששולחים תל אביבי להוליווד כדי להתחרות בג׳ין הקמן 

וולטר מתיאו על תואר השחקן הטוב ביותר?
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זמן אשכול ראשון לציון
מרצה:

רועי גליץ

שישי עולמי
״מסע שישי עולמי״ הוא מפגש ייחודי לסקרנים שבינינו. מסע שייקח אותנו בכל מפגש למקום 

אחר בעולם, בו נכיר תרבות שונה וייחודית, מקומות מרהיבים והיסטוריה מרתקת, מפי מרצים 
מובילים שחיו במקומות אלה ומכירים אותם מקרוב - קרוב מאוד. והפעם - ל- 4 קצוות תבל!

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית - מסע מרתק ומסקרן ל- 4 קצוות תבל, המלווים בסיפורי ההגעה, השהות 

וההישרדות ומלווים בצילומים בלעדיים.

מסע ל-4 קצוות תבל
רועי גליץ, מהצלמים המובילים בארץ ובעולם, ייקח אותנו למסע ל-4 קצוות תבל בעולם המדהים 

שלנו. לארבעה מהמקומות האהובים עלינו על פני כדור הארץ: מהקוטב הצפוני וארץ הדובים 
הלבנים ועד אנטארקטיקה ומיליוני פינגווינים. מקמצ׳טקה במזרח סיביר, שהייתה בסיס גרעיני 

וכיום גן עדן לדובים חומים ועד ללב אפריקה, עם הנדידה הגדולה וגורילות ההרים הנדירות.                                              
הסיפורים על המסע אל האתרים הרחוקים, השהות וההישרדות, מלווים בצילומים בלעדיים 
שחלקם פורסמו ב-BBC ובנשיונל ג׳אוגרפיק ובצילומים מאחורי הקלעים שאסור שיתפרסמו.

רועי גליץ הוא פעיל סביבתי ומרצה עולמי בתחום, דיפלומט סביבתי המכהן כשגריר עולמי של 
גרינפיס וחבר בוועד המנהל של הקרן הישראלית לשימור טבע ומורשת, היוצא למסעות סביב 

הגלובוס ומביא עימו ידע ומסרים ערכיים בנושאים הקשורים לסביבה ולהתחממות הגלובלית. 
כולם שזורים בצילומים וקטעי וידאו נדירים, שהוצגו ברחבי העולם ואף זכו בפרסים רבים. 

״הרצאה מאלפת, המסעירה את הדמיון״

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 30.12.22 
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון. 
)מספר קורס: 97726(
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 מרצה:99 | אירועים מיוחדים בזמן אשכול
ליהיא לפיד

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 13.1.23 
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי בראשון לציון. 
)מספר קורס: 97727(

שישי נשי

״הרצאה מרגשת עם המון תובנות החשובות לכל אחת. ממש חוויה״

״מסע נשי בשישי״ הוא מפגש ייחודי המיועד לנשים שבינינו, המבקשות חוויה אחרת ותובנות 
חדשות, בניחוח אחר. את מוזמנת לקחת לעצמך את הזמן, להגיע, לנשום לרווחה, לפגוש חברות, 

לפתוח את הראש והלב, להקשיב קצת אחרת וליהנות מכיבוד מפנק ומהרצאה חווייתית.
במיוחד בשבילך בישלנו בוקר נשי באווירה נינוחה ומעניינת:  
למנה הראשונה יוגש כיבוד עשיר ומפנק בטעם נשי במיוחד.

ובניהול הבחירות שלנו  כנשים  בהווייתנו  ונוגע, שיעסוק  אישי  - מפגש מרתק,  ולמנה העיקרית 
במהלך חיינו.

ליהיא לפיד: ״מותר לך!״
מפגש אישי ומרגש, שבו ליהיא לפיד, עיתונאית וסופרת ישראלית, תיקח אותנו למסע בין 

תחנות החיים והאתגרים. האהבה והאימהות, ההצלחה והוויתורים, הילדים הקטנים והגדולים, 
והתפקידים שלנו כאשת איש, בת, אמא, חברה ואישה עובדת. 

ליהיא לפיד במופע נשי מעצים על ההתמודדות האישית שלה, ושל נשים נוספות, עם הצורך 
לשבור חומות ותקרות זכוכית, אך גם עם השאלות לגבי התפקיד במרחב האישי והפרטי.

לפיד משתפת גם בהתמודדות עם היותה אמא לילדה מיוחדת, ועל המסע הזה שבו היא מהווה 
השראה למשפחות רבות.

״הריני מוותרת בזאת על להיות כל הזמן יעילה, מצוינת ומצטיינת. אני פשוט לא יכולה להיות כל 
הזמן נהדרת. נראה לי שאם אשתדל קצת פחות, יצליח לי הרבה יותר, וכולם ירוויחו. גם אני״.

ליהיא לפיד, עיתונאית וסופרת ישראלית.
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שישי בכיף

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 3.2.23
בין השעות 10:00-12:15

בסינמה סיטי בראשון לציון. 
)מספר קורס: 97728(

 מרצה:
ענת זפרני

״הרצאה שהיא חוויה יוצאת דופן״
״ענת מקסימה, הרצאה זורמת, מצחיקה ואינטליגנטית״

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

ולמנה העיקרית - מפגש מרתק, משעשע ומלא תובנות על ההבדלים בין נשים לגברים ואיך ניתן 
להתמודד איתם.

״גבר ואשה זה לא אותו דבר....״
ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה ומנחת קבוצות הורים מוסמכת, תפגיש אותנו בהרצאה משעשעת 

במיוחד עם הגורמים להבדלים בין המינים. 
לעיתים נדמה שאנו חיים בשני עולמות שונים. בעוד שאת ההבדלים הגופניים רואים מיד, 

ההבדלים הרגשיים מתגלים בדרכים שבהם אנו מתקשרים ומתנהגים.
בהרצאה זו, המשלבת קטעי וידאו להמחשה, נלמד כיצד הביולוגיה שלנו מסננת את בני הזוג החל 
מהנשיקה הראשונה, על השלבים שעל כל זוג לעבור בדרכם אל האושר, על מודל מדהים שמסביר 

בצורה הברורה ביותר מה מחזק ומה מחליש מערכות יחסים זוגיות, והכול תוך שימת דגש על 
ההבדלים הענקיים בין גברים לנשים!

הרצאה משעשעת מלאת טיפים, אנקדוטות וסיפורים מעולם הטיפול הזוגי והמשפחתי, שמתאימה 
לכל אדם, גבר ואשה, בכל שלב בחייו.



זמן אשכול אשדוד

מועדון ״טרום בכורה בקולנוע״ של ״זמן אשכול״
בסינמה סיטי - באשדוד

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 אשדוד.
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״.

101 | קולנוע אמנות

הקורס יתקיים בימי שני 
החל מהשעה 19:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי באשדוד.

מועדי המפגשים: 
 ,6.2.23 ,2.1.23 ,5.12.22 ,7.11.22
19.6.23 ,29.5.23 ,1.5.23 ,13.3.23

)מספר קורס: 97201(

חדש!
 מועדון טרום בכורה
עם אפשרות בחירה

 רישום לסמסטר
)ארבעה מפגשים ראשונים(

 או
 רישום שנתי

)לכל שמונת המפגשים(



זמן אשכול אשדוד
מרכזת 
 הסדרה:

רון ליבנה

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

בסינמה סיטי באשדוד.

מועדי המפגשים:
 ,11.12.22 ,27.11.22 ,13.11.22 ,6.11.22

5.2.23 ,22.1.23 ,8.1.23 ,1.1.23
)מספר קורס: 97202(

102 | עתידנות מדעי
החברה

עתיד ועתידנות: להביט אל המחר
מרכזת הסדרה: רון ליבנה, MBA, B.Sc. מדענית וחוקרת עתידים.

העולם משתנה לנגד עינינו וכולנו רוצים לדעת כיצד יראה עולם העתיד. אינטרנט וגנטיקה, בינה 
מלאכותית ורובוטיקה, סייבר וטכנולוגיות מוח. האם אנו מוכנים לאתגרים החברתיים והמוסריים 

החדשים שניצבים מולנו?
נושאי ההרצאות:    

בינה מלאכותית: כשרובוטים כותבים שירה
אנחנו מוקפים בבינה מלאכותית ומשתמשים בה עשרות 
פעמים בשבוע. אבל מהי בינה מלאכותית? איזו אומנות 

היא יוצרת? מתי היא יכולה להרוג? והאם לעד מותר 
האדם מן המכונה?

מרצה: רון ליבנה, MBA, M.Sc. ביולוגית וחוקרת עתידים.

הקלטת חלומות וקריאת מחשבות
ההתקדמות בטכנולוגיות דיגיטליות ובמדעי המוח 

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

חלום או סיוט?
מרצה: ד״ר טל סינס, בעל דוקטורט בגנטיקה מולקולרית.

לחזות וליצור את העתיד
שיטפון של מהפכות טכנולוגיות יוצר הזדמנויות ודילמות 
אתיות חדשות. האם אנו מוכנים? ומהי סינגולריות?                                                                                  
מרצה: ארז ליבנה, מדען מוסמך מכון ויצמן, איש חינוך, 

וחוקר עתידים.

על עבר, הווה ועתיד התחבורה
ממתי התחלנו לתכנן דרכים, ערים ורחובות? ומה הקשר 

בין כפרים ישנים והערים המוצלחות ביותר בעולם? 
נצא למסע בזמן ונחבר בין הטבע האנושי והעידן 

התעשייתי, ונלמד על ההמצאה שהפכה את תכנון 
התחבורה למקצוע - הרכב הפרטי.

מרצה: גלי פרוינד, מתכננת ערים ומתכננת תחבורה, 
העוסקת בייעוץ למדיניות תחבורתית.

המדע של אהבה ושנאה
חרף הקדמה האנושית, בני אדם עדיין נלחמים זה בזה. 

מדוע? מהו רגש וכיצד הוא מפעיל אותנו? מה בין אהבה 
ושנאה, לבין שלום ומלחמה? והאם פני האנושות להכחדה 

או לשגשוג? 
מרצה: ד״ר ליאת יקיר, דוקטור לגנטיקה מולקולרית 

במכון וייצמן.

 ביטקוין: המטבע הדיגיטאלי המבוזר
האם ביטקוין היא המצאה גאונית או הונאת פונזי? 

נלמד מהו כסף, ונבהיר מושגי יסוד בביטקוין, במטרה
להבין את החידוש הטכנולוגי, הכלכלי, החברתי והפוליטי 

 שהמטבע המבוזר מביא עימו.
מרצה: גיא רוכמן, חוקר ביטקוין, מרצה בנושא במוסדות 

אקדמיים, בארגונים, בבתי ספר ובחוגי בית.

מגדת העתידות הפרטית שלנו 
לכולנו מוח דומה, הפועל באותו אופן, ובכל זאת אנו 
שונים זה מזה. האם נוכל על ידי היכרות בסיסית עם 

דרכי הפעולה של המוח, להבין מדוע קורים דווקא לנו 
הדברים שקורים? האם נוכל לנבא את עתידנו ולכוון 

אותו מחדש?                                                                              
מרצה: ד״ר מירב קלו, פיזיולוגית, מרצה ומדריכת סדנאות.

עינינו נשואות לכוכבים
השמיים כבר אינם הגבול אלא החלל, שהופך יעד ליזמות 

עסקית. מחברות לכריית אסטרואידים ותיירות בחלל, 
לתכניות ליישוב המאדים. מצעד קטן בירח, לצעדי 

ענק בעתיד.
מרצה: איל בן-זאב, MBA, M.Sc. עבד במשך שנים בתעשייה 

האווירית בתחום החלל.
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103 | השפה העברית

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

בסינמה סיטי באשדוד.

מועדי המפגשים:
 ,15.12.22 ,8.12.22 ,10.11.22 ,3.11.22

9.2.23 ,26.1.23 ,12.1.23 ,29.12.22
)מספר קורס: 97203(

מרצה:
ד״ר רוביק

רוזנטל
מדינה
וחברה

״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, נצחק עם  ההומור הלשוני 
מאז ימי קישון ועד ״כמעט שבת שלום״, איך נולדה השפה המיוחדת ברשתות החברתיות, 

באינטרנט ועוד.
נושאי ההרצאות: 

שפת התנ״ך: מקור העברית או שפה זרה?
העברית החדשה בנויה על יסוד המקורות העתיקים של 

העברית, ובראשם שפת התנ״ך. אילו תחנות עברה השפה 
העברית מאז ימי התנ״ך ועד היום? מהי מערכת היחסים 

בין שפת התנ״ך לעברית של ימינו? איך נוכח המילון 
המקראי באוצר המילים שלנו היום?

תחיית הלשון ומחדשי המילים
מפעל תחיית הלשון הוא יחיד במינו בתולדות השפות 

בעולם. במרכזו עמד אליעזר בן יהודה, הנחשב ״מחייה 
השפה העברית״, אבל היו לו שותפים רבים. מה הייתה 

תרומתו של בן יהודה ואילו מילים חידש? מה חידשו 
איתמר בן אב״י, ביאליק, שלונסקי ואחרים? מה תרמה 

לכך האקדמיה ללשון? 

אוצר של מטבעות לשון 
איך נוצר מטבע לשון, ומה מעניק לו יכולת לשרוד לאורך 
הדורות? מדוע צירופים רבים כל כך בעברית מתורגמים 
משפות אחרות? איך משרתים הניבים ומטבעות הלשון 

את התרבות והפוליטיקה?

מסע בסלנג הישראלי
סלנג הוא חטיבה לשונית ייחודית, המוסיפה לשפת 
הדיבור תבלינים של רגש, צחוק וספונטניות. הסלנג 
משתנה ומתפתח בלי הרף, מילים וביטויים נכנסים 

לאופנה ונעלמים, וכך משמש הסלנג גם ראי לתקופות 
שונות בחיינו.

המורעל, השטינקר והחתולות
בצבא התפתחה שפה מיוחדת ועשירה, העבריינים יצרו 

מילון מיוחד כדי שזרועות החוק יתקשו לעקוב אחריהם, 

לחרדים קודים לשוניים משלהם, ואיך נולדה השפה 
הירושלמית המפורסמת?

העולם מצחיק אז צוחקים
המסע לתולדות ההומור הלשוני מתחיל באפרים קישון, 

עובר דרך שייקה אופיר, הגששים, החמישייה הקאמרית, 
משחקי השפה של לימור, ועד ״כמעט שבת שלום״ וסצנת 

הסטנד-אפ הישראלי. 

או-אם-ג'י: עברית אינטרנטית      
באינטרנט וברשתות החברתיות נוצרה שפה מצחיקה 

ומשונה, שפת קיצורים. מהם העקרונות של השפה הזו? 
איך מפענחים את המילון המיוחד שלה? איך משפיעים 

הטוקבקיסטים על תרבות השיח בישראל? מיהן 
הָפָקצות, ולמה הן כל כך חשובות? 

שרים בעברית: שפת הזמר הישראלי 
הזמר העברי מלווה את הישראלים מאז ראשית 

ההתיישבות בסוף המאה ה-19 ועד היום. עשרות אלפי 
השירים שנכתבו, השפיעו על השפה העברית ושיקפו את 
השינויים בשפה. נערוך מסע אל שפת הזמר, מ״אנו באנו 

ארצה״ ועד סטטיק ובן אל.



זמן אשכול אשדוד

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

בסינמה סיטי באשדוד.

מועדי המפגשים:
 ,18.12.22 ,4.12.22 ,20.11.22 ,6.11.22

5.2.23 ,29.1.23 ,15.1.23 ,1.1.23
)מספר קורס: 97204(

104 | סיפורים אישיים מדעי
החברה

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה 
נגיש מכל מקום

מרכזת 
 הסדרה:

בלהה גזית

מהקצה אל הקצה 
מרכזת הסדרה: בלהה גזית, מפיקת אירועי עניין ותרבות.

סדרה מקורית ומרתקת, שתעסוק בשמונה סיפורים אישיים מדהימים, המסופרים בגילוי לב מפי 
שמונה אנשים שהצליחו לעמוד בלחצים, להאמין בדרכם, לגבור על הקשיים, להיחלץ מתוך מצבים 

בלתי אפשריים שנקלעו לתוכם ולמצוא את דרכם אל החיים הטובים והשלמים.
נושאי ההרצאות:

לחלום, להעז, להגשים!
שיקול דעת מוטעה במהלך הלידה, חרץ את דינו של 

אייל סבג והותיר אותו עם שיתוק מוחין בשיעור של 100%. 
אבל אייל חשב אחרת. הוא הצליח לברוא את עצמו 
מחדש ומחק כמעט לחלוטין את אחוזי הנכות שלו. 

מה רע בטיפולי המרה?                                                                                                                   
ראש הישיבה החרדית גילה לבן זילברמן שהוא נמשך 
לבנים. הוא זוכר את כל הפעמים בהן שקל להתאבד, 

עבר שטיפת מוח, טיפולי המרה וקהילה חרדית שגרמה 
לו שעדיף למות מאשר לחיות כהומו. היום הוא נלחם 

להציל את הנער הבא מטיפולי המרה.

לעוף בניגוד לחוקי הטבע 
בגיל 38 לילך שם טוב איבדה את היקר מכל: את שלושת 
ילדיה, אשר נרצחו ע״י אביהם. כיצד התמודדה עם אובדן 

עצום ושנים של ויתור עצמי? מתי היה לה הכוח לקום 
לשנות ולצאת לעצמאות? סיפורה המופלא של אישה 

שעשתה הכול כדי להתמודד עם גורלה ולהצליח בחיים.

סיפור על גבר שנולד בת
עדי רונן נולד בת, אך מעולם לא הרגיש ילדה, נערה 

או אישה. בגילוי לב והומור עצמי הוא חושף איך בחר 
לשחרר את נפשו הכלואה מה״אריזה״ הלא מתאימה. 

זהו סיפור מדהים ומרתק על זהות, הורות וקבלת האחר. 

חיה בצל האלימות במשפחה
תמר שיר, גדלה וחיה שנים רבות בצל אלימות ועוני 

במשפחה תחת מאבקים ושאיפה לחיים אחרים, כיום 
פעילה ויזמת חברתית מובילה, פורצת דרך בתחום מניעת 

אלימות במשפחה.

״ואל החופש תשוקתי״ 
ג׳ודי שלו גדלה בבית חרדי קיצוני בבני ברק, התחתנה 
בגיל 17 והצליחה בעשר אצבעותיה לצאת ממשפחתה 

החרדית אל מגורים בתל אביב, לתוך עסקי נדל״ן ויזמות 
חברתית ענפה. 

המאבק על הרצף האוטיסטי
לאורי יצחקי יש תסמונת אספרגר, שהיא קושי על הרצף 
האוטיסטי. מגיל הילדות ועד היום הוא נלחם כדי לעורר 
מודעות בקרב החברה למחלת האספרגר ולזכות כמו כל 

אדם בחברה לא להיות שונה ולקבל יחס זהה. 

לראות מעבר לגבולות האפשר
גידי אהרונוביץ', עיוור מלידה, הצליח בעזרת המוסיקה

להתגבר על אתגרים רבים המוכיחים שאפשר לראות מעבר 
לגבולות האפשר. גידי התנדב לשירות צבאי משמעותי 
ובעל תרומה גדולה וגם כיום עוסק בחינוך ומוביל בני 
נוער להישגים רבים בתחום המוסיקה בו הוא מתמחה.



זמן אשכול אשדוד

נושאי ההרצאות:
לשמור על החשיבה החיובית 

לפעמים אנחנו חושבים חיובי. מרגישים שמחה, נחת, 
מאמינים שהכול יהיה בסדר. ואז קורה משהו ואנחנו 
נופלים לפחדים, דאגות ומתחים. במפגש זה נכיר את 

העקרונות הבסיסיים של החשיבה החיובית, ונלמד איך 
להמשיך ולהשתמש בהם גם כשהחיים מפתיעים אותנו.

סרט לצפייה: ״ללכת בדרכך״

לבחור באופטימיות 
כיצד להפוך לאנשים אופטימיים מבחירה? במפגש הזה 
נגלה מהן האמונות העומדות בבסיסה של אופטימיות 
כדרך חיים, מה התרגול שצריך לעשות כדי לאמן את 

שריר האופטימיות ולמה כדאי לעשות זאת. 
סרט לצפייה: ״בילי אליוט״

לדבר חיובית שוטפת 
כדי שהחשיבה החיובית תהפוך להיות חלק אינטגרלי 

ממי שאנחנו, עלינו ללמוד לדבר את שפתה.  במפגש 
זה נלמד אלו מילים יוצרות תגובה לא מודעת הפוכה 
למה שאנו רוצים לחוות, ואיך מתייחסים למחשבות 

שמנמיכות ומבקרות אותנו. 
סרט לצפייה: ״הערת שוליים״

רק לא לקחת ללב 
במפגש זה נלמד איך לא לקחת ללב כל אמירה של אדם, 
איך להגיב בצורה ברורה המביעה את רגשותינו בכבוד, 

ואיך לסלוח לעצמנו בנפילות שלנו.
סרט לצפייה: ״כשהארי פגש את סאלי״

הדרך להגשמת החלומות 
לעיתים קרובות אנחנו שומעים מונחים כמו ״יצירת 

מציאות״ או ״הכוח להגשים חלומות״. במפגש זה נכיר 
את הכללים ליצירת מציאות רצויה בכל תחום בחיינו, 

ונגלה את הסוד האמיתי להגשמת חלומות.
סרט לצפייה: ״לעבור את הקיר״

אהבה עצמית - זה כל הסיפור                                                                                                    
פעמים רבות שמענו שרק אם נאהב את עצמנו, נוכל 

לחיות חיים מלאים וטובים. האם יש תרגילים, אימונים 
להגברת אהבה עצמית? כיצד מרגישים כשאוהבים את 
עצמנו, ואיך הדבר עוזר להתמודדות עם אתגרי החיים? 

סרט לצפייה: ״התיאוריה של הכל״ 

איך לשחרר מחשבות שליליות  
לעתים אנו חיים בגיהנום של פחדים, דאגות וחוסר

שביעות רצון. אימון השריר החיובי יגלה לנו איך להתמודד 
עם מחשבות שליליות, ומהי הדרך המעשית שעובדת, 

כדי לזכות בשלווה המיוחלת. 
סרט לצפייה: ״אפס ביחסי אנוש״ 

תכנית אימוני חשיבה חיובית לחיים
אימנו יחד את שריר החיוביות. גילינו את הדרך לשחרר 

מחשבות שליליות וליצור מציאות רצויה. במפגש זה 
נקבל תוכנית מעשית שתשמור על החיוביות גם הרבה 

אחרי שהקורס נגמר.
סרט לצפייה: ״הקול בראש״

כדי לחשוב חיובי, לא צריך להיוולד חיוביים או לזכות בהורים חיוביים במיוחד. חשיבה חיובית 
אינה חייבת להיות דבר גנטי. ניתן להתאמן בחשיבה חיובית, לחזק את שריר החיוביות בכל גיל 

ולהשתחרר מהשליליות, הדאגות והפחדים שהתקבעו. בקורס זה נעשה בדיוק את זה.
בחלקו השני של כל מפגש נצפה בסרט באורך מלא הקשור לנושא ההרצאה. 

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

בסינמה סיטי באשדוד.

החשיבה החיובית - בראי הקולנוע
מרצה: שירלי נס-ברלין, מרצה וסופרת לחשיבה חיובית מזה 25 שנה. 

מפתחת שיטה ייחודית לחשיבה חיובית מעשית.

מועדי המפגשים:
 ,14.12.22 ,30.11.22 ,16.11.22 ,2.11.22

8.2.23 ,25.1.23 ,11.1.23 ,28.12.22
)מספר קורס: 97205(

105 | פסיכולוגיה מדעי
החברה

 מרצה:
שירלי 

נס-ברלין
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106 | תרבויות בעולם תרבות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות. 
מנופי נורבגיה אל המלחמה בבוסניה, מקידמה דרום קוריאנית אל הרפובליקה השיעית של איראן, 
מטקסים בבאלי למשפחתיות בסין, ממאבק לחופש בברה״מ אל התרבות הוולשית. אתם מוזמנים 

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

נושאי ההרצאות:
איראן: בין גרעין לקולוניאליזם

התבוננות מעמיקה אל נבכי הרפובליקה השיעית. 
נצא למסע שבמהלכו נכיר את תולדותיה של המדינה 

רבת הפנים הזו, וננסה להבין כיצד היה זה דווקא 
המערב שדחף את איראן לזרועות האייתולות.

מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון | סרט לצפייה: ״המורה לאנגלית״

באלי: אי האלים בארכיפלג האינדונזי
מסע מרתק אל האי באלי צופן מגוון מרתק של פולחנים 

וחיי קהילה ססגוניים, המשלבים הינדואיזם, בודהיזם 
ואנימיזם. הפולחנים כוללים אינספור טקסי מעבר, 

 פסטיבלים ואירועים דתיים ומשפחתיים.
מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: ״לאכול להתפלל לאהוב״

 
נורבגיה: החיים בין קרחון לפיורד

מסע מרתק אל טבע ותרבות, פיורדים כחולים למרגלות 
הרים נישאים וקרחונים, יערות ירוקים ובדרך הטרולים 

האגדית. מרחב טבע פראי שהטיול בו משרה תחושה 
 של ארץ בראשית.

מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״הגל״

רוסיה: החופש להיות!
עוד משהו על המאמץ לחופש תודעתי במסגרות 

טוטליטריות, על המחירים הבלתי אפשריים ששילמו 
צעירים כדי לבטא את עצמם. ננסה להבין ממה פחדה 

ברית המועצות, כשבנתה את מסך הברזל התודעתי? 
מרצה: דניאל גולדנברג | סרט לצפייה: ״הגנדרנים״

סין: הרמוניה, אינדיבידואליזם ומשפחתיות
מסע סיני להבנת המשמעות של המשפחתיות הסינית 

הצפופה, של המחויבות למשפחה, ושל חיים בעולם 
 בו היחיד איננו בעל משמעות בפני עצמו.

מרצה: איילת אידלברג | סרט לצפייה: ״הפרידה״

בוסניה הרצגובינה: מהרמוניה למלחמה
כיצד הפכה בוסניה הרצגובינה ממדינה רב תרבותית, 

בה חיו מוסלמים, נוצרים קתולים ונוצרים אורתודוכסים 
בהרמוניה ובחיי משפחה וקהילה משותפים, לשדה קטל 

ורצח של חפים מפשע. 
מרצה: רמי סימסולו | סרט לצפייה: ״לאן את הולכת אאידה״

דרום קוריאה: מסע בין מקדשים, מסורת, פופ וסמסונג
תוך מספר עשורים הפכה דרום קוריאה ממדינה עניה 

ונחשלת למעצמה כלכלית וטכנולוגית. אך הקידמה 
לא פגעה בתרבות העתיקה, בטבע המרהיב ובמסורות 

הדתיות הייחודיות.
מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״מאהב צרפתי״

ויילס: אומה קטנה עם לב ענק
ויילס הקטנטנה מכוסה בכרי מרעה ירוקים המסתיימים 

בקו חוף ארוך וצוקים מרהיבים. היא מציעה עיירות 
חוף ציוריות, טירות מרשימות, אך גם גבעות של מכרות 

פחם, עדות לעבר תעשייתי מפותח, אך גם לדעיכה 
כלכלית בהווה.

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״סוס מנצח״

תרבויות עולם סביב הגלובוס - 
בראי הקולנוע

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

מועדי המפגשים:
 ,2.1.23 ,12.12.22 ,28.11.22 ,14.11.22

13.2.23 ,6.2.23 ,23.1.23 ,9.1.23
)מספר קורס: 97206(

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

בסינמה סיטי באשדוד.

סדרה חדשה!



זמן אשכול אשדוד

107 | תרבויות בעולם תרבות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות 
ברחבי העולם. מהוליווד של הודו אל האקזוטיקה של הצוענים באירופה, מהטבע היפני אל 

אימפריית הענק הספרדית, מפניה האחרות של פקיסטאן אל הצדדים האפלים של הממלכה 
הסעודית, מפולחני חיים ומוות במקסיקו אל טיול בנורמנדי. 

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

פקיסטן: מסע אל מזרח אחר
רשמים אישיים מביקור במעצמת הגרעין המוסלמית, 

שנקרעת בין שמרנות דתית קיצונית למודרנה חילונית. 
מסע בין איסלמבאד לחבל קשמיר, שבו המרחק בין 

 גן עדן לגיהינום נמדד במטרים ספורים.
מרצה: נפתלי הילגר | סרט לצפייה: ״חולי אהבה״

סעודיה: הצדדים האפלים של הממלכה
יורש העצר הסעודי שינה את פני הממלכה: הוא העניק 
זכויות לנשים, קיצץ את כנפי הממסד הדתי, ופתח את 

מדינתו לתיירות. אלא שלצד התמורות, בן סלמאן החזיר 
 את מדינתו לתקופותיה האפלות.

מרצה: ד״ר מיכל יערי.  סרט לצפייה: ״העיתונאי״

רוסיה - שתי אימפריות - שתי תרבויות
איך מדינה אדירת מימדים ויפהפיה זו קמה והתפתחה 

בשתי אימפריות רצופות - הצארית והקומוניסטית, 
ונפלה? רוסיה שלאחר מותו של סטלין סללה את הדרך 

להתהוות האימפריה הרוסית השלישית, שבנייתה בדרך, 
תחת הצאר החדש - פוטין.

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס | סרט לצפייה: ״סטאלין מת״  

ספרד: סודה של המעצמה העולמית הראשונה
מפגש מרתק עם תולדותיה של מדינה מופלאה. סיפורם 

של מסעות הגילוי שהובילו להקמתה של האימפריה 
העולמית הראשונה, וקריסתה של אימפריית הענק, 

 שמנהיגיה חשבו שתשרוד לנצח.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: ״אליזבת: תור הזהב״

הסרט של הודו
מה הייחודיות של מדינת גוג׳ראט בהודו? מה הקשר 

בין עולם הקולנוע ההודי ״בוליווד״, ובין הקהילה 

היהודית בהודו? ומהי אותה ״מערכת הקסטות״ 
שעדיין נוכחת בימינו בהודו?

מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: ״הצגת הקולנוע האחרונה״

צרפת: לא רק קממבר
חבל נורמנדי הוא חגיגה לחובבי היסטוריה, טבע, תרבות 
וגסטרונומיה. והוא חלק מהכפר החקלאי הצרפתי שמציע 
יופי אינסופי, אך בו זמנית נאבק על קיומו בעידן הגלובלי.

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: ״נורמנדי בעירום״

מקסיקו: מוות כאומנות החיים
הסוד הגדול של התרבות המקסיקנית: פנים מצוירות, 

תלבושות ענק ותהלוכות צבעוניות. נצלול לעומק 
הפילוסופיה של פולחני המוות והחיים במקסיקו ונגלה 

עולם עתיק ומלא קסם.
מרצה: דניאל גולדנברג | סרט לצפייה: ״קוקו״

יפן: החיים על גבו של דג
יפן נעה בין מסורת לקדמה. מדינה שבה הטבע 

הוא חלק מההיסטוריה, הדת, התרבות וההוויה. 
ננסה להבין את הקונפליקט התרבותי ביפן, עם 

היסטוריה, תרבות ועבר מרשימים, מול עתיד מורכב.                                                                                                          
מרצה: איריס בר | סרט לצפייה: ״טוקיו רועדת״

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

מועדי המפגשים:
 ,11.12.22 ,4.12.22 ,20.11.22 ,6.11.22

5.2.23 ,29.1.23 ,15.1.23 ,1.1.23
)מספר קורס: 97207(

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

בסינמה סיטי באשדוד.

סדרה חדשה!



זמן אשכול אשדוד

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 

אסלאם ״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: 
ד״ר גוסטב 

מייסלס

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

בסינמה סיטי באשדוד.

מועדי המפגשים:
 ,13.12.22 ,29.11.22 ,15.11.22 ,8.11.22

7.2.23 ,24.1.23 ,10.1.23 ,27.12.22
)מספר קורס: 97208(

מדעי
הרוח

חנייה בשפע חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה נגיש מכל מקום

108 | דתות



זמן אשכול אשדוד

109 | תנ״ך מדעי
הרוח

מרצה: 
יוסי נינוה

סיפורי ראשיתם של עולם ועם, הם בראש ובראשונה סיפורים פרי דמיונם של סופרים. בסיפורים 
האלה באים לידי ביטוי יסודותיה של האמונה היהודית החדשה. כיצד התפתחו ושודרגו סיפורי 

עמי הסביבה לסיפורים ייחודיים לאמונה היהודית. כיצד מקבל התנ״ך אופי מגמתי-דתי, הרואה 
בייעודו השרשה והעמקה של האמונה היהודית החדשה.

נושאי ההרצאות:
סיפורי בריאת העולם

כיצד נברא העולם על פי אמונות העמים הקדמונים ועל פי 
האמונה הישראלית? מי כתב את הסיפורים הללו ומהו 

ייחודה של האמונה הישראלית לעומת אמונות הקדמונים? 
כיצד התגלגל והתפתח סיפור עממי קדום על יצירה 
אלוהית, לסיפור יהודי מתקדם על בריאה אלוהית? 

מהו ״צלם אלוהים״?
״חביב אדם שנברא בצלם״ )מסכת אבות(. מהו צלם 
אלוהים? האם יש לאלוהי ישראל צלם? איך הפכה 

האמונה שהאדם נברא בצלם אלוהים, לאבן יסוד ביחס 
לאדם ולגופו? כיצד הביאו חז״ל את היחס האנושי לאדם 

למדרגה גבוהה ביותר, וכיצד מתיישבת אמונתם עם 
התפישה: ״רק אתם )עם ישראל( קרויים אדם״?

מה מסתתר בסיפור גן העדן?
כיצד שודרג סיפור עם על אדם, אישה ונחש, לכדי אבן יסוד 
באמונה הישראלית - ״הבחירה החופשית״? מהו ״עץ הדעת 

טוב ורע״? האם כל חוכמתו של העץ הסתכמה בכך, 
ש״ויידעו כי ערומים הם״? במה דומה גירושו של האדם 

מגן העדן לגירושו של קין? ומדוע קוללו שניהם?

״ארור אתה מן האדמה...״
מדוע רצח קין את הבל? מה מסתתר מאחורי חיבור 

סיפור הרצח הזה? מדוע קיבל אלוהים דווקא את מנחתו 
של הבל? ומדוע קוללה האדמה?

המבול - חורבנו של עולם ישן 
כיצד הפך סיפור על תופעת טבע, שכנראה התרחשה, 

לסיפור בעל מטרה ערכית מוסרית אמונתית - ״יש דין 
ויש דיין״? כיצד התקלקלה הבריאה האלוהית המושלמת 

עד שראוי להשמידה? איך שודרג האלוהים הישראלי 
על פני האלים הקדמונים? כיצד שולבו שני סיפורים 
ישראלים על המבול, לסיפור אחד? מהו רעיון הברית 

בין אלוהים לנוח? 

״לך לך מארצך״
מדוע מוצאו של אברם הוא דווקא מאור כשדים??  ולמה 

ללכת?? מהיכן יצא למסעו?? ומדוע דווקא לארץ כנען?? 
ומדוע נשותיו - האחת מסופוטמית )שרה(, והשנייה 

מצרית )הגר(??

מדוע נכרתה הברית בין הבתרים?
מהי ברית, ומדוע נכרתת ברית בין אלוהים לאברהם? 

כיצד נוצרה מערכת היחסים בין האדם לאל, הייחודית 
לעם ישראל? מה משמעותה של ההבטחה האלוהית? 

מדוע נשאר עם ישראל בעבדות ארבע מאות שנה? 
מהם גבולות ההבטחה? ומהי ״ברית המילה״?

האמת על עקדת יצחק
מדוע נשלח אברהם לרצוח את בנו כדי להוכיח את אמונתו? 

מהו תפקידו של הסיפור במסגרת האמונה היהודית? 
מהו הניסיון ולשם מה הוא קיים? כיצד התמודדה 

הפרשנות היהודית המסורתית בימי חז״ל ובימי הביניים 
עם סיפור אכזרי שכזה? 

אור חדש על סיפורי התנ״ך 
מרצה: יוסי נינוה, מרצה בכיר לתנ״ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת״א.

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

בסינמה סיטי באשדוד.

מועדי המפגשים:
 ,15.12.22 ,1.12.22 ,17.11.22 ,3.11.22

9.2.23 ,26.1.23 ,12.1.23 ,29.12.22
)מספר קורס: 97209(

חנייה בשפע חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה נגיש מכל מקום
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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:
שרונה: סודה של המושבה הטמפלרית

מסע מרתק אל שרונה, שהוקמה על ידי גרמנים נוצרים, 
הידועים כטמפלרים, במהלך המאה ה-19. הסיור יעבור 

בבתי השכונה שעברה פרויקט שימור מרהיב וייחודי 
והפכה למתחם תיירות ובילוי שוקק. במהלך הסיור נגלה

מה עשו גרמנים נאצים בלב תל אביב, למה צמח חיל האוויר 
הישראלי במרתפי יקב גרמני, איך מזיזים בתים עתיקים

ממקום למקום ולמה התמקמה קריית הביטחון דווקא פה. 
נקודת מפגש: מפגש הרחובות ליאונרדו וקפלן.

חניה מומלצת: חניון שרונה.

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.

עג'מי: יפו האמיתית
נצא לסיור נוסטלגי בחלק הדרומי של יפו. נעבור בסמטאות 

הצרות ונצפה בבתים הציוריים שנשארו כך מאה שנה 
ויותר. נשמע מי הקים את בתי המידות היפהפיים,

למה הם עולים כיום מיליוני דולרים, ומדוע אין להם חוף. 
נטייל באחת השכונות היפות והלא מוכרות, בינות לכנסיות 

והארמונות, ונגלה מדוע עולם הפשע בחר לפעול דווקא 
מחלק זה של העיר. לסיום הטיול הצבעוני, נלמד איפה 

נמצא החומוס הטוב ביותר בארץ.
נקודת מפגש: הכניסה הדרומית הראשית לנמל יפו. 

)רחוב נמל יפו 2(.
חנייה מומלצת: חניון נמל יפו.

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 גרגר״ - מסילת ישרים 48, תל אביב.
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:

4.2.23 ,7.1.23 ,10.12.22 ,12.11.22
)מספר קורס: 97551(
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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:

3.2.23 ,30.12.22 ,2.12.22 ,4.11.22
)מספר קורס: 97552(
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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: ניתוח מעמיק

של יצירות האמנות אותן נפגוש במוזיאונים ובגלריות בהן נסייר.
פירוט הסיורים:

 אמנות עכשווית במוזיאון תל-אביב
במפגש הראשון נסייר בתערוכות המתחלפות של אמנות 

 עכשווית בארץ ובעולם במוזיאון תל-אביב.
נקודת מפגש: בכניסה הראשית למוזיאון. 

 שדרות שאול המלך 27, תל אביב.

מוזיאון הרצליה לאמנות/מוזיאון פתח תקוה/מוזיאון 
 רמת גן לאמנות ישראלית

בסיור זה נדגום את חיי האמנות המתקיימים מחוץ 
לעיר הגדולה. נבקר במוזיאון בהרצליה/בפתח תקוה/ 

ברמת גן, המציגים אמנות בת זמננו ומשמשים במה 
 לאמנים צעירים מן הארץ ומן העולם.

 נקודת מפגש: בכניסה למוזיאון בו נסייר.

 סיור גלריות במתחם קריית בעלי המלאכה
קריית בעלי המלאכה ,שכונת סוהו תל-אביבית, מהווה

היום מרכז גלריות 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.

סדרה חדשה!

סדרת הסיורים תתקיים בימי שישי 
בין השעות 10:30-13:00.

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.
עלות הקורס כוללת את עלות הכניסה למוזיאונים 

בהם נסייר.

מועדי הסיורים:
3.2.23 ,6.1.23 ,9.12.22 ,4.11.22

)מספר קורס: 97753(

קורסים מרתקים 
בנושאי האמנות הפלסטית
ניתן למצוא בעמודים 10, 40, 41, 75, 76

בחוברת זו.

השאיפה לבקר בתערוכות הטובות ביותר 
המוצגות במועד הסיורים, 

לכן יתכן שינוי בסדר הסיורים 
עפ״י התערוכות שיוצגו באותם התאריכים.

 סיורי גלריות בתל-אביב: מתחם רוטשילד
רחובות תל אביב מציעים שפע של גלריות, המציגות 

אמנות ישראלית לצד זו הבינלאומית. בסיור זה נתעדכן 
במתרחש בזירת האמנות העכשווית בארץ. לצד דיון 

איקונוגרפי, נעסוק גם בסוגיות מתחום האוצרות וניהול 
 אוספי אמנות.

 נקודת מפגש: תימסר לפני המפגש.
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העיר היא מוזיאון: ארבעה סיורים מודרכים אל אתרי הגרפיטי ברחבי תל אביב, בהם נגלה עולם 
צבעוני-חתרני-בועט-עולם אמנות הרחוב והגרפיטי.  

פירוט הסיורים:
 גרפיטי בועט בין נוה צדק לשכונת פלורנטין

מה ההבדל בין גרפיטי לאמנות רחוב, ולמי בכלל שייכים 
 הרחובות? מפגש מרתק עם ״סטריט-ארט״ מכל הסוגים. 
נדבר על חוקים ועל יצר הביטוי, על מסרים, על טכניקות 
ועל קודים וקטגוריות. נשמע את סיפוריהן של היצירות 
ושל האמנים העומדים מאחוריהן, ובעיקר - נלמד לדבר 

״גרפיטית״!
נקודת מפגש: פארק אליפלט )בפינה שבהצטלבות 

 הרחובות אליפלט והרבי מבכרך(. 
חניה מומלצת: יש מספר חניונים - ברחוב אלפילט 

 וברחוב מעון הסמוך.

 ״אמניות הרחוב״ של נחלת בנימין
מי הן הנשים שהעזו להיכנס לעולם הקשוח הזה? 

מה הניע אותן לפעול במרחב הציבורי? ומהו ה״אני מאמין״ 
שלהן? נצלול אל מעמקי הנפש הבוחרת לפעול בחוצות, 

ללא קרדיט וללא תמורה, ותוך הסתכנות גדולה. 
הסיור מוקדש לאמניות, אך מיועד לכולם. נשמע גם על 

היוזמת, שהפכה את מדרחוב נחלת בנימין ל״מוזיאון 
רחוב״. ולסיום נגיע ל׳תערוכת הסריגה״ של האמנית 

המיוחדת הסורגת את רחובות תל אביב. 
 נקודת מפגש: רח׳ שפ״ר פינת מוהליבר. 

חניה מומלצת: חניונים: הכרמל, גרוזנברג.

הכי אפור/הכי צבעוני - סלמה וקריית המלאכה  
נתחיל את הסיור למרגלות הסוס האימתני המקבל את 

פני הנכנסים לקריית המלאכה, נעבור לאורך המבנים 
ה״ברוטליסטיים״ משנות השישים, ונגלה שבשנות 

האלפיים הם הפכו לקנבס עשיר של יצירות ומסרים. 
לפני שנים פעלו כאן ״דור הנפילים״ הלא הם ראשוני 

אמני הרחוב, וכיום פועלים כאן עשרות רבות של אמנים 
בפרוייקט עכשווי מרהיב. ביחד נגלה את שלל היצירות 

הצבעוניות, ואת הסיפורים שמאחורי הקלעים״. 
 נקודת מפגש: פינת הרחובות שוקן/העמל. 

חניה מומלצת: בשבת, כל מתחם קריית המלאכה פנוי 
לחנות בו. 

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. 

מגלים את אמנות הרחוב  
מדריכה:  דינה שגב - אמנית, מרצה ומדריכה ב״מגלים את אמנות הרחוב״.

הסדרה כוללת ארבעה סיורים בימי שבת 
בין השעות 9:30-12:30.                                            

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

מועדי הסיורים:
28.1.23 ,31.12.22 ,3.12.22 ,5.11.22

)מספר קורס: 97554(
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מאז היווסדה, הייתה תל-אביב אבן שואבת למאות אמנים - ציירים, שחקנים סופרים ומשוררים. 
בסדרת סיורים נוסטלגיים, נלך בעקבות המשוררים שפעלו בתל-אביב בשנות הארבעים, 

החמישים והשישים ובה כתבו את מיטב שיריהם. 
פירוט הסיורים:

״בלדה לאישה״: סיפורן של ארבע משוררות
סיור קסום בעקבותיהן של ארבע משוררות, מהגדולות 

שחיו, פעלו ויצרו בנוף התרבות הישראלית ובתל-אביב: 
לאה גולדברג, יונה וולך, תרצה אתר ורחל בלובשטיין, 

הלא היא רחל המשוררת. במהלך הסיור נבדוק את 
ההקשרים המרתקים בינן לבין עצמן, בין סיפור חייהן 

ליצירתן ובינן לבין העיר הגדולה, וכל זאת בין פינות 
חבויות וגנים סמויים באיזור הבלתי מטויל כמעט שבין 

כיכר אתרים לכיכר לונדון.
נקודת מפגש: כיכר אתרים למעלה, ליד הקולוסאום - 

המרחב בחברתי.
חנייה מומלצת: חניון כיכר אתרים.

״תוכיוסי״: אברהם חלפי - שחקן. משורר. אדם.
סיור אמנותי שפותח צוהר אל עולם היצירה המרתק 

של אברהם חלפי, כמו גם לעולמה של תל-אביב בשנות 
העשרים והשלושים. בין השאר נפגוש את תיאטרון 

ה״אוהל״, החבורות הספרותיות, הבוהמה העליזה של 
בתי הקפה, מעונות עובדים, שיכון השחקנים ברחובות 
פרוד, דב הוז, ז׳אן ז׳ורס ועוד. סיור שונה ומרגש, מלווה 

בהשמעת שירים.
נקודת מפגש: ליד מדרגות הכניסה ל״בית ליסין״ 
בדיזינגוף )הקאמרי הישן בפינת פרישמן ודיזינגוף(.

חנייה מומלצת: בחניון בפרישמן 28 
)בין דיזינגוף לבן-יהודה( שנקרא ״חניון תל נורדאו״.

״האריה והשבלול - הסיור על אריק איינשטיין״
אריק איינשטיין - האיש שר ״אני ואתה נשנה את 

העולם״ ואכן שינה. את עולם המוזיקה הישראלית. 
על ראשית הקריירה של גדול זמרי ישראל - התקליטים, 

האנשים שהיו איתו והשירים שעיצבו את פני החברה 
הישראלית בסוף שנות ה-60 ובתחילת שנות ה-70. 

קלאסיקה.

נקודת מפגש: הגן הציבורי שליד חניון גן העיר ברחוב 
הדסה. כיכר חסידי אולמות העולם )מול רח׳ הדסה 3(.

חנייה מומלצת: חניון גן העיר.  

בעקבות נחום גוטמן בתל אביב הקטנה
ראשיתה של תל אביב כפי שהיא מצטיירת ומסופרת 

ע״י נחום גוטמן - ״המיתולוג״ הגדול של העיר העברית 
הראשונה. בנייניה הראשונים, סיפוריה הייחודיים 

ואתריה המיוחדים של תל אביב הקטנה, הוארו ביד 
האמן של נחום גוטמן. מהפסיפס הנפלא אל אנדרטת 
המייסדים, מפסז׳ פנסק לקו מסילת הברזל ומביה״ח 

פרויד לבתי המשפט.
נקודת מפגש: רח׳ הרצל פינת רח׳ אחד העם.

חנייה מומלצת: חניון רוטשילד ברח׳ הרצל פינת 
רח׳ רוטשילד.

בעקבות משוררים ברחובות תל-אביב
מדריך: רענן לוי, מדריך המתמחה בתל-אביב.

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

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

מועדי הסיורים:
10.2.23 ,13.1.23 ,16.12.22 ,11.11.22

)מספר קורס: 97555(



זמן אשכול

115 | מטיילים עם זמן אשכול

״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:

הסמטאות הקסומות של השכונות הוותיקות 
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׳רמולקים, סורים, חלבים, פרסים, ספניולים, יוונים, 
טורקים, מרוקאים, כורדים, ליטאים ועוד...(, בוסתן 

ספרדי ומשפחת בנאי, רב המצורעים והאסורים, משה 
מונטיפיורי, בתים שקוללו ולהבדיל בתים של צדיקים 
וישיבות מקובלים. ביקור בשוק מחנה יהודה, שהופך 

בשבת לגלריה לציור ססגונית במיוחד.
נקודת מפגש: רח׳ כיח פינת אגריפס )ליד חנות הלחם 

של ברמן(.
חנייה מומלצת: ברחובות הסמוכים.

מרכז העיר נחלת שבעה   
מרכז העיר ירושלים עובר שינויים רבים בחמש השנים 

האחרונות. נכיר את ייחוד החן, העבר המפואר ונשמע על 
העתיד המתוכנן, נבקר בבריכת ממילא, בנחלת שבעה, 

בכיכר החתולות, אתרים ובניינים מרשימים לאורך רחוב 
הילל, במדרחוב בן יהודה ונעלה למגדל תצפית ייחודי.

נקודת מפגש: כיכר החתולות.
חנייה מומלצת: חניון ממילא או ברחובות הסמוכים.

ההיסטוריה של תחנה ראשונה ישנה חדשה  
ביקור נוסטלגי במתחם תחנת הרכבת העותומנית 

של ירושלים, שעברה לאחרונה שיפוץ והוסבה למרכז תרבות 
ובילוי. נלך לאורך פארק המסילה היפה והפסטורלי, 

נפנה לשכונת בקעה, נהלך בין סמטאות קסומות, 
פינות חמד נסתרות, גינות חבויות, בתי ערבים עשירים 
בעיטורים ובתי כנסת מגוונים. נבקר בבור מים שהפך 

למסעדה, נעמוד על ייחודו המרתק של המרקם האנושי 
של יוצאי העדות השונות המאכלסות את הרחובות 

החוצים את השכונה.
נקודת מפגש: תיאטרון החאן.

חנייה מומלצת: חניון גן הפעמון.

בדרך היורדת אל הכפר  
סיור בכפר הציורי והיפה עין כרם, הטובל בירק בעת 

בה השקדיות פורחות ומעצימות עוד יותר את יופיו של 
המקום. נכיר את סיפור חייו של יוחנן המטביל, ביקור 

מריה הקדושה בכפר, המקום בו נפתחה האדמה ובלעה 
אם ובנה. נשמע את סיפור האוצרות החבויים בקירות 

בתי הכפר. נסייר בין מנזרי הכפר, נרד במשעוליו, נתבשם 
מבוסתניו ונטייל בין בתיו.

נקודת מפגש: עין כרם, מול מסעדת כרמא ברחוב 
הראשי של הכפר.

חנייה מומלצת: במגרש החנייה הנמצא במקום.

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:

11.2.23 ,14.1.23 ,17.12.22 ,12.11.22
)מספר קורס: 97556(
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שלושה סיורי שווקים ואוכל מיוחדים במינם, המוקדשים למגוון הענק של טעמים ירושלמיים. 
המפגש של המטבח המזרח אירופאי עם המטבח הצפון אפריקאי, דרך המטבח הספרדי, יצר שילובי 

מאכלים ייחודיים רק לירושלים ונושאים בגאון את שמה - קוגל ירושלמי, מעורב ירושלמי ועוד. 
חוויה של צבעים, ריחות, טעמים וטעימות.

פירוט הסיורים:
סיור טעים בשוק מחנה יהודה 

ביקור בסגנון אחר בין הדוכנים המקוריים של שוק 
מחנה יהודה, על הישן והטוב שבו. נבקר במגוון 

המאפיות בשוק: מאפיית הבחירה הטבעית, מאפיית 
טלר, מאפיה בוכרית, מאפיית ברמן ומאפיית האש-תנור 

של  חבה. נכיר את החומוס הטוב בעיר, את הקובה 
של מורדוך, את הממולאווח, נלגום משקאות ייחודיים 
שרוקח עוזיאלי מאתרוגים וגת, נעבור בחמרות ובבית 
של משפחת בנאי, נשמע על ההיסטוריה של השוק ועל 
התוכניות העתידיות לגביו. ונקנח ברוגלך נוטפי עסיס 

שוקולדי במאפיית מרציפן. 
הסיור יתקיים ביום שישי ה- 11.11.22 

בין השעות 9:00-12:00
נקודת מפגש: מרכז כלל )רח׳ יפו(.

חנייה מומלצת: חניון מרכז כלל, חניון השוק, החניונים 
במורד רח׳ אגריפס.

השווקים הקסומים של העיר העתיקה 
סמטאות העיר העתיקה של ירושלים מציעות מבחר 

מדהים של שווקים מכל המינים ומכל הסוגים. חלקם 
למקומיים וחלקם לתיירים. מזרח ומערב מעורבים זה 
בזה. שוק צורפים, שוק תבלינים, שוק קצבים, טליתות 

וכיפות ליהודים, כאפיות ורעלות למוסלמים, ותצוגה 
מדהימה של קרמיקה ארמנית. נערוך היכרות וטעימה 
ממגוון המתוקים של העיר, נבקר בבית מלאכה לייצור 

טחינה, בחנות בדים בה בדי משי דמשקאי ובדים 
המשולבים חוטי זהב, במאפיית בייגלה עם שומשום 
בחנות בה מכינים ומוכרים כנאפה ובקלאוות, ונקנח 

בדוכן בו מגוון חלוות כולל חלווה ייחודית מדלעת.
הסיור יתקיים ביום שישי ה- 9.12.22 

בין השעות 9:30-12:30
נקודת מפגש: ברחבה שמול שער יפו.

חנייה מומלצת: בחניון ממילא או ברחוב שמאע. 

השוק המגוון של ה״שטעטל״ היהודי  
סיור קסום ברחובות הראשיים של השכונות החרדיות 

בירושלים לקראת שבת, כולל טעימה ממגוון המאכלים 
מהמטבח המזרח אירופאי. מה ההבדל בין קוגל לקיגל? 
מהו המקור לבייגל האמריקני? מה יש בקרפלך? ולמה 
יש המכנים אותם ״הקובה של האשכנזים״? מהו גמ״ח 
עראבס? ומהיכן מגיע ההרינג? נעבור בין מגוון חנויות 

יודאייקה, חנויות בגדי נשים צנועות, מקומות בהם 
מייצרים ומוכרים מגבעות לגברים ופאות לנשים. ולבסוף 
- היכרות עם ניגונים של מגוון החסידויות השונות בחנות  

.MP3 -הדיסקים בה גם גמ״ח שיעורי תורה ל
יש להגיע בלבוש צנוע.

הסיור יתקיים ביום שישי ה- 13.1.23 
בין השעות 9:30-12:30

נקודת מפגש: רח׳ הנביאים פינת שטראוס 
)מול ביקור חולים(.

חנייה מומלצת: חניון שטראוס בהמשך הרחוב או בחניונים 
ברחוב הנביאים. 

כל טעמי ומטעמי ירושלים
מדריכה: אסתר סעד, מורת דרך ירושלמית.

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

)מספר קורס: 97557(
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הקורס כולל שלושה סיורים בימי רביעי.
בשלושת הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר וצהרים 

ולהגיע עם נעליים נוחות, מים וכובע.

מועדי הסיורים:
18.1.23 ,21.12.22 ,23.11.22

)מספר קורס: 97558(

מסע קסום של צליל וצבע. בסדרת סיורים מקורית ומרתקת. ממש קרוב לבית, מתקיימות חגיגות 
והילולות, פולחנים וטקסים עוצרי נשימה, רגעים של אקסטזה דתית רוחנית. נבקר בהם, נחווה 

אותם מקרוב, נראה ונשמע מהו סוד כוחה המאגי של מסורת שבטית.
פירוט הסיורים:

חג הסיגד של אתיופיה בירושלים
מדריכה: תמי צדוק, מורת דרך ירושלמית.

חג הסיגד נחגג בעבר באתיופיה בראש הר גבוה המדמה 
את הר סיני ואשר פונה לירושלים. כיום הוא מצוין 

בטיילת ארמון הנציב בצום ובתפילות ומסתיים בשירה 
וריקודים ותהלוכה לכותל. הנצרות והיהדות באתיופיה 
דומות וקשורות זו לזו. סיפור לידתו של העם האתיופי 
קשור פוליטי בין המלך שלמה למלכת שבא, אשר שמר 

על קשרים הדוקים עם ירושלים במשך מאות שנים. 
במהלך הסיור נבקר בבית הפטריארכיה האתיופית 

ברובע הנוצרי, כנסיית הקבר המתחם האתיופי, חזיתות 
מבנים בשכונת החבשים, ולסיום אתר הזיכרון ליהדות 
אתיופיה בהר הרצל וטקסי החג בטיילת ארמון הנציב. 

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

הסיור יערך בין השעות: 9:30-17:00

חג המולד בחמישה כפרים בגליל 
מדריך: סא״ל )במיל( עדנאן כבישי, מורה דרך, בעל תואר 

שני באתנוגרפיה מומחה בתיירות אתנוגראפי - תרבות, 
קהילות, עדות ודתות.

סיור מרתק וצבעוני בכפרים נוצריים, קתולים, אורתודוקסים, 
מרונים ויוונים, בין הרחובות והבתים המקושטים 

בסמלי החג. נפגוש תהלוכות, תזמורות, מיסות בכנסייה
ועצי אשוח גדולים מוארים. נפתח את הסיור בכפר אעבלין 
ונשמע על הנזירה שקיבלה מעמד קדושה. נמשיך לכפרים 

יאסיף ואבו סנאן ונתרשם מהקישוטים ועצי האשוח. 
משם נעלה למרכז הכפר העתיק במעיליה, נסייר במצודה 

הצלבנית ובכפר הציורי פסוטה, בגרעין הכפר ובכנסייה.
יציאה מהסינמה סיטי בראשל״צ בשעה: 11:45

איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה: 12:30
הסיור יערך בין השעות: 14:00-20:00

חגיגות האפיפנה: חג הטבילה האורתודוקסי בנהר הירדן
מדריך: ד״ר ירון עובדיה, חוקר, מזרחן ומורה דרך בכיר. 
אחת לשנה, ב-18 בינואר, נוהרים אלפי צליינים אורתודוקסים 
לאתר הטבילה שעל הירדן - שם הוטבל ישוע על ידי יוחנן. 

בואו לחזות בטקסים המרשימים ולהכיר מה הקשר 
היהודי לאתר. במהלך הסיור נבקר בתצפית על מנזר 

סנט גורג, קאסר אל יהוד, שביל המגילות וקומראן.
יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה: 7:00
איסוף בסינמה סיטי בראשל״צ בשעה: 7:45

הסיור יערך בין השעות: 9:00-16:00

חגיגות, הילולות וטקסים בישראל
מרכזת הסדרה: בלהה גזית, מפיקת אירועי עניין ותרבות.

סדרה חדשה!
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סדרה חדשה!

הקורס כולל שלושה סיורים בימי רביעי.
בשלושת הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר וצהרים 

ולהגיע עם נעליים נוחות, מים וכובע.

מועדי הסיורים:
22.2.23 ,4.1.23 ,16.11.22

)מספר קורס: 97559(

סדרת סיורים מרתקת, תביא אותנו להכיר וללמוד אורחות חיים של קהילות בפריפריה הישראלית. 
נפגוש מקרוב דתות מקוריות, אמונות אחרות וכתות שונות החיות בינינו. 

מפגשים מפתיעים עם טקסים מקוריים ואנשים מעולמות אחרים.
פירוט הסיורים:

קהילות יהודיות בלב הגליל 
מדריך: סא״ל )במיל( עדנאן כבישי, מורה דרך, בעל 

תואר שני באתנוגרפיה מומחה בתיירות אתנוגראפי - 
תרבות, קהילות, עדות ודתות.

הגליל מאכלס סוגים שונים ומגוונים של קהילות ייחודיות. 
ניפגש עם אימאם הסופים בסכנין - איסלאם שעדיין 

לא היכרתם. משם ניסע למעלה צביה, ישוב של חברי כת 
האימן וניפגש עם רון קרן. נמשיך לישוב אדמה וכליל, 

ישובים אקולוגים, ונשמע על קבוצת חברי הרינבאו, 
החיים בטבע ללא חשמל ותשתיות.

יציאה מהסינמה סיטי בראשל״צ בשעה: 7:00
איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה: 7:45

הסיור יערך בין השעות: 9:00-16:00

כתות, מיעוטים ותאורת חג המולד בחיפה  
מדריך: גלי נחום, מדריך טיולים. מומחה להדרכה 

עירונית. בעל תואר שני בלימודי ארץ ישראל.
ניפגש עם אחד מראשי קהילת האחמדים בשכונת כבאביר, 

פלג מוסלמי שנוסד בהודו ומטיף לשלום ואחווה. 
משם נעבור לתצפית וסיפור על מרכז הבהאים העולמי,

השוכן על 19 מפלסי גנים. נשמע את סיפור הכרמליתים 
בסטלה מאריס. ניסע לוואדי ניסנאס ונשמע על יחסי 

יהודים - ערבים נוצרים בחיפה. נמשיך למושבה 
הגרמנית, מושבת הטמפלרים, כשהכול מקושט 

לחגי האור הנוצרי והיהודי.
יציאה מהסינמה סיטי בראשל״צ בשעה: 9:30

איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה: 10:15
הסיור יערך בין השעות: 11:30-18:30

בדואים במדבר יהודה 
מדריך: ד״ר ירון עובדיה, חוקר, מזרחן ומורה דרך בכיר. 
שבט הג׳הלין גורש מהנגב ב-1952 וקיבל אדמות מכפריים 

ערביים במדבר יהודה הצחיח. נתארח ונבקר במאהלי 
הבדואים חאן אל אחמר ובאתר התפילה נבי מוסא. 

נלמד על אורחות חייהם במדבר הקשוח ונסייר במאהלי
בדואים בנחל עוגה. לסיום נבקר בחוות שיקום נוער הגבעות.

יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה: 7:00
איסוף בסינמה סיטי בראשל״צ בשעה: 7:45

הסיור יערך בין השעות: 9:00-17:00

מסע בין קהילות בישראל
מרכזת הסדרה: בלהה גזית, מפיקת אירועי עניין ותרבות.
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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 בנגב
מדריכה: אלהאם אל כמלאת, תושבת רהט.

סיור עם אלהאם אל כמלאת, מנהיגה פורצת דרך לשילוב 
נשים במעגל העבודה וההשפעה בחברה הבדואית. 

אלהאם תספר על הקמת העיר רהט, בעיותיה והצלחותיה, 
והיכרות עם רהט האחרת - שכונה 20, בה מתגוררים 

הבדואים השחורים, שמזכירה שכונה באפריקה על כל 
צבעוניותה. נכיר שבטים שונים ואת סיפורם המיוחד, 

נבקר במסגד אל נור ונפגוש איש דת בעניין תופעת ריבוי 
נשים ודת האסלאם כמסדירה חוקים בחברה הבדואית. 
נבקר בבית של יזמת בדואית ונשמע ממנה על האתגרים 

שלה. 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:
31.1.23 ,27.12.22 ,15.11.22

)מספר קורס: 97560(
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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: ביקור באחד ממוצבי צה״ל, שלאורך 
הגבול ומפגש עם חיילים ומפקדים הנמצאים בתעסוקה 
מבצעית, ותצפית, מקרוב, על גבול המערכת ורכס הבופור. 

מרגליות, טיילת נופית ע״ש סא״ל יוני נתניהו ז״ל, 
תצפית, ממעוף הציפור, על עמק החולה והעיר קריית 
שמונה. 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 ב-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: שדרות, תצפית גבעת קובי או ״אנדרטת 
הארבעה״ - אתר הנצחה חדש לזכר ארבעה חללי צה״ל 

שנהרגו במבצע ״צוק איתן״. 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 ב-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 ב-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:
13.1.23 ,16.12.22 ,18.11.22

)מספר קורס: 97561(
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שביל ישראל הוא ״הטרק של המדינה״. בסדרה זו כללנו שישה מהסיורים היפים, המעניינים 
והאטרקטיביים ביותר ב״שביל ישראל״. כך נטעם מחבלי הארץ השונים בצורה מהנה ומיטבית. 

פירוט הסיורים:
שביל הגולן: הר חוזק ויער אלוני הבשן    

נתחיל ללכת מקרבת עין זיוון, ונטפס להרים בני רסן, 
הר קורטם והר חוזק. נתרשם מטורבינות הרוח, ממוצבים 
בראש הרכס ומתצפיות לעבר סוריה. נסיים בשרידי הכפר 

הצ׳רקסי ג׳וויזה ובמעיין הכפר - עין ג׳וויזה.
מדריך: עטר זהבי.

יציאה מהסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:30

שעת חזרה משוערת: 19:00

נחל פרס: המפל המצויר
נתחיל ללכת מכביש 25, בין דימונה לערבה. נלך בנחל 

פרס ובנחל תחמס, נבקר בגבי פרס ובמפל פרס הציוריים, 
ונסיים בצומת הערבה לאחר ירידה בשביל עתיק ששימש 

למעבר כבר בתקופה הרומית.
מדריך: עטר זהבי.

יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:30

שעת חזרה משוערת: 19:00

יער שוויץ: במורד אל ירדנית
נלך ביער שוויץ בקרבת העיר טבריה ונצפה על הכינרת 
ממעוף הציפור. נמשיך לעין פוריה ונרד בדרך נוחה אל 

המושבה כנרת. נתרשם מהמושבה ומחוות כינרת, 
ונסיים באתר ירדנית על נהר הירדן. אם יוותר זמן נבקר 
גם בתל ירח, גל הרצל ובית הקברות של כינרת )פנתיאון 

 תנועת הפועלים(.
מדריך: רון חרמוני.

יציאה מהסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:30

שעת חזרה משוערת: 18:00

העץ הבודד: מתל קשת לשמורת פורה
נתחיל ללכת מתל קשת, בקרבת כביש 40. נלך במישורי 

לס זרועי חיטה ומוריקים, ונגיע לנחל סד המיוחד. נמשיך 
אל תל נג׳ילה, ונספר את סיפורו של העץ הבודד שעמד 

על ראשו. נסיים בשמורת פורה המיוחדת, בה צומחת 
צמחייה ייחודית לאזור זה.

מדריך: עטר זהבי.
יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:00

איסוף בסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:30
שעת חזרה משוערת: 18:00

מערות ומים: נחל עמוד תחתון 
נתחיל ללכת מקרבת מחלף נחל עמוד. נחלוף בעין 

שבשבת ובעמוד המפורסם שהיקנה לנחל את שמו. 
נמשיך לעבר מספר מערות ששימשו למגורים לאדם 
הקדמון ונסיים בעין נון, שם ניתן גם לטבול רגליים.

מדריך: רון חרמוני.
יציאה מהסינמה סיטי בראשל״צ בשעה 7:00

איסוף בסינמה סיטי גלילות בשעה 7:30
שעת חזרה משוערת: 18:00

שביל מים אל ים: מנחל נריה לגשר אלקוש
נלך במורד נחל נריה ונהנה מהחורש המפותח של הר 

מירון. נעבור דרך מספר מעיינות - עין חותם, עין זבול, 
עין טבעת ועין רטט בחלקו העליון של נחל כזיב, ונסיים 

בגשר אלקוש.
מדריך: עטר זהבי.

יציאה מהסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:30

שעת חזרה משוערת: 19:00

טעימות מ״שביל ישראל״ 
ושבילים נוספים

מדריכים: עטר זהבי, מורה דרך מוסמך המתמחה בטיולי שטח.
רון חרמוני-להט, מורה דרך מוסמך, המתמחה בטיולי הליכה. 

סדרה חדשה!

הקורס כולל שישה סיורים בימי שישי.
בכל הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים 

ולהגיע עם נעלי הליכה נוחות, מים וכובע.
רמת הקושי של הסיורים - בינונית.

מועדי הסיורים:
14.4.23 ,10.3.23 ,10.2.23 ,20.1.23 ,9.12.22 ,4.11.22

)מספר קורס: 97562(
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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
״הגאון והשיגעון״: אמנים ״משוגעים״ 

97501106777137137508ששינו את עולם האמנות                                   

97502116777137137508על צלילים ואנשים  
97503126777137137508הוירטואוזים הגדולים של המוזיקה הקלאסית  

97504137327707708108״מבוסס על מקרה אמיתי״: בין קולנוע למציאות  
97505146867227227608מסע קולנועי אל ישראל האחרת   

97506מועדון טרום בכורה בקולנוע                                                                               
9750715732

397
770
418

770
418

810
440

8
4

הצגות מופת בתיאטרון הישראלי - 
97508167327707708108על מסך הקולנוע  

״התפתחויות עולמיות״: 
97509177047417417808העשור השלישי של המאה ה-21

97510183974184184404צופן העתיד: להביט אל המחר                                                                           
97511197327707708108עולם המודיעין והריגול - בראי הקולנוע                                                                

אקטואליה משפטית: מאחורי הקלעים 
97512206957327327708של המשפט הישראלי  

97513219357327327708מסע אל חידות החיים החשובות באמת 
97514226096416416756שיחות על אמנות החיים  

97515237047417417808״גדולות מהחיים״                                                                                              
97516246957327327708זיכרון בלתי נשכח                                                                                             

97517257327707708108הכול נשאר במשפחה - בראי הקולנוע  
97518263773973974806מה שפת הגוף אומרת לנו?                                                                                

97519תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע 
97520277327707708108

97521286867227227608קצה העולם 
97522297327707708108עולם קסום - בראי הקולנוע  

97523306867227227608ממלכת ישראל: עוצמה ושפיכות דמים  
״רגעים היסטוריים״: נקודות מפנה 

97524316867227227608בהיסטוריה של העולם המודרני
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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

״משפינוזה ועד לייבוביץ״: המהפכות הגדולות 
97525326867227227608במחשבה היהודית המודרנית           

97526336957327327708תגליות וחידושים בחקר המוח  
97527346867227227608נפלאות הצופן הגנטי  

97528לטעום מכל הטוב שבעולם
9752935

מופע + ארוחה: 
לתלמידי ״זמן אשכול״ 

הלומדים בסמסטר א׳- 160 ש״ח
מופע בלבד: 

לתלמידי ״זמן אשכול״          
הלומדים בסמסטר א׳- 100 ש״ח

175

110

2

2

9753036שישי עולמי
לתלמידי ״זמן אשכול״          
הלומדים בסמסטר א׳- 110 ש״ח

1252
97531371252שישי ישראלי

97532381252שישי בכיף
97533391252שישי נשי

סינמה סיטי - כפר סבא
97301406777137137508המיתוסים הגדולים באמנות המערב  

97302416777137137508מהפכנים וסוללי דרך בתולדות האמנות                                                                      
97303426777137137508על צלילים ואנשים                                                            

97304437327707708108לגלות את אמריקה בקולנוע  

9730544732מועדון טרום בכורה בקולנוע       
397

770
418

770
418

810
440

8
4

97306457047417417808כשביטחון ודמוקרטיה נפגשים                                                                                  
97307466867227227608״מהקצה אל הקצה״                                                                                                

97308477327707708108פסיכולוגיה חיובית - בראי הקולנוע 
97309486867227227608לשנות את החשיבה - לשנות את החיים                                                                    

97310497327707708108תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע   
97311507327707708108עולם קסום - בראי הקולנוע  

97312516867227227608האסלאם: מניין ולאן?                                                                                             
97313526867227227608סודות ויסודות ספר הזוהר                                                                                      
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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

איפה טעה קולומבוס? המסעות ששינו 
97314536867227227608את פני העולם                                                  

97315546867227227608הגנומיקה בשירות הרפואה המודרנית 
סינמה סיטי - נתניה

9710155732מועדון טרום בכורה בקולנוע
397

770
418

770
418

810
440

8
4

האנשים הרציניים מאחורי 
97102567327707708108הקומדיות המצחיקות - בראי הקולנוע  

97103577047417417808סוגיות עולמיות                                                              
97104586957327327708עתיד ועתידנות: להביט אל המחר                                                                      
97105596867227227608״לישון בשקט״ - כל מה שרציתם לדעת על שינה                      
97106607327707708108קבלת החלטות לחיים מאושרים - בראי הקולנוע  
97107617327707708108תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע  

97108626867227227608מסע אישי סובב עולם   
97109637327707708108עולם קסום - בראי הקולנוע  

97110646867227227608עולם במלחמה: מלחמת העולם השנייה                                                             
97111656867227227608גיבורי התנ״ך הגדולים  

97112666957327327708תגליות וחידושים בחקר המוח  
סינמה סיטי - חדרה

9760167732מועדון טרום בכורה בקולנוע                                                                                                  
397

770
418

770
418

810
440

8
4

97602687327707708108״העולם מצחיק אז צוחקים״ - בראי הקולנוע
97603696867227227608מסע מרתק אל דת האסלאם                                                                                                 

״עברית בכיף״ - סיפורה יוצא הדופן 
97604706867227227608של השפה העברית                                                                                                                       

97605717327707708108קבלת החלטות לחיים מאושרים - בראי הקולנוע  
97606726867227227608מודע, תת-מודע ומה שביניהם                                                                                               
97607737327707708108תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע     

97608747327707708108עולם קסום - בראי הקולנוע   
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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 - ראשון לציון
97701756777137137508פענוח הצופן הנוצרי באמנות                                                                                  
מאתונה לשיקאגו: אוצרות האמנות במוזיאונים 

97702766777137137508החשובים בעולם                                   

97703776777137137508הוירטואוזים הגדולים של המוזיקה הקלאסית  
97704787327707708108״מבוסס על מקרה אמיתי״: בין קולנוע למציאות  

97705796867227227608מסע קולנועי אל ישראל האחרת   

97706מועדון טרום בכורה בקולנוע                                                                                  
9770780732

397
770
418

770
418

810
440

8
4

הצגות מופת בתיאטרון הישראלי - 
97708817327707708108על מסך הקולנוע 

״משירי ארץ אהבתי״ - מועדון הזמר 
97709826146466466807של ״זמן אשכול״                                                                                              

״התפתחויות עולמיות״:
97710837047417417808העשור השלישי של המאה ה-21 

97711846957327327708סיפורו של הגרעין הישראלי                                                                                 
97712856867227227608מהקצה אל הקצה  

97713867327707708108הכול נשאר במשפחה - בראי הקולנוע                                   
״חדר כושר לחיוביות״ - קורס מעשי 

97714876867227227608לחשיבה חיובית                                                

97715886867227227608״לישון בשקט״ - כל מה שרציתם לדעת על שינה                             
97716897327707708108תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע  
97717906867227227608קצה העולם                                                                   

97718917327707708108עולם קסום - בראי הקולנוע  
97719926867227227608גיבורי התנ״ך הגדולים  

״רגעים היסטוריים״ - נקודות מפנה 
97720936867227227608בהיסטוריה של העולם המודרני 

97721946957327327708תגליות וחידושים בחקר המוח  
97722953974184184404סודות הרפואה התזונתית - כלים לריפוי טבעי                                             
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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

97723לטעום מכל הטוב שבעולם
9772496

מופע + ארוחה: 
לתלמידי ״זמן אשכול״ הלומדים 

בסמסטר א׳- 160 ₪
מופע בלבד: 

לתלמידי ״זמן אשכול״          
הלומדים בסמסטר א׳- 100 ₪

175

110
2

9772597שישי ישראלי
לתלמידי ״זמן אשכול״          
הלומדים בסמסטר א׳- 110 ש״ח

1252
97726981252שישי עולמי

97727991252שישי נשי
977281001252שישי בכיף

סינמה סיטי - אשדוד
97201101732מועדון טרום בכורה בקולנוע                                                                               

397
770
418

770
418

810
440

8
4

972021026957327327708עתיד ועתידנות: להביט אל המחר                                                                        
״עברית בכיף״ - סיפורה יוצא הדופן 

972031036867227227608של השפה העברית                                                                                                       

972041046867227227608מהקצה אל הקצה                                                                                            
972051057327707708108החשיבה החיובית - בראי הקולנוע                                                                      
972061067327707708108תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע  

972071077327707708108עולם קסום - בראי הקולנוע  
יהדות-נצרות-אסלאם: שלושתן ביחד 

972081086867227227608וכל אחת לחוד                                               

972091096867227227608אור חדש על סיפורי התנ״ך                                                                                
מטיילים עם זמן אשכול

975511104294514514755תל אביב-יפו מזווית שלא הכרתם                                                              
975521114925185185456סיורי שווקים: חוויה של כל החושים

977531124925185185456סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות    
975541134294514514755מגלים את אמנות הרחוב                                                                         

975551144294514514755בעקבות משוררים ברחובות תל-אביב    
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עלות ביטול הרשמה:
התשלום הנדרש מועד קבלת בקשת ביטול

ללא חיוב 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

נהלי הרשמה
לנוחיותך מספר דרכי הרשמה:  .1

בטלפון )בכרטיס אשראי בלבד( 1-700-50-41-41  # 
)רב קווי( בכל ימות השבוע, מענה 24 שעות ביממה.

www.zmaneshkol.co.il :באמצעות אתר האינטרנט שלנו  #
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 בו יתקיימו ההרצאות,   .3

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.  

נוהל ביטול הרשמה  .5
בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד למרכז ההרשמה הנמצא   #

במשרדי ״זמן אשכול״.
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 אילוצים בלתי צפויים עלולים לחול שינויים במועדי המפגשים.   
כמו כן עלול להיווצר מצב בו לא יתאפשר לקיים מפגש אף על פי 

שהתפרסם בתוכנית הקורס ושהייתה כוונה לקיימו. הזכות לשינויים 
שמורה.

8. ברישום, לארועים בלבד, ניתן לבטל עד שבוע לפני הארוע.

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

975561154294514514755כל קסמי ירושלים
975571163713903904105כל טעמי ומטעמי ירושלים   

975581176596946947308חגיגות, הילולות וטקסים בישראל 
975591186596946947308מסע בין קהילות בישראל  

975601196596946947308מפגשים עם נשים מעולמות אחרים                                                           
975611206596946947308סיורים באזורי עימות                                                                          
9756212112271292129213608טעימות מ״שביל ישראל״ ושבילים נוספים  

*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 ישראלי״, ״שישי עולמי״, ״שישי נשי״ ו״שישי בכיף״ אינם קורסים ואינם נחשבים ככאלה.



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

מועדון טרום בכורה - עם אפשרות בחירה
באמצע השבוע או ביום ששי, בבוקר או בערב, 

בגלילות או בראשל״צ או בכפר-סבא 
או בנתניה או בחדרה או באשדוד

פרטים בעמודים 15, 44, 55, 67, 80, 101

סמסטר סתיו
נובמבר 2022 - פברואר 2023

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

להרשמה ולפרטים נוספים:


