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כל הנושאים שמעניינים אותך
תוכן העניינים:

קורסים בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון

זמן אשכול גלילות

תוכן
עניינים

מדע
חקר המוח/ אסטרונומיה/ רפואה

34 תגליות וחידושים בחקר המוח  )סדרה חדשה( 
        35 פריצות דרך וגילויים חדשים בחקר היקום  )סדרה חדשה( 

36 התגליות המדעיות הגדולות בעולם 
37 סודות הרפואה התזונתית- כלים לריפוי טבעי 

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

״לטעום מכל הטוב שבעולם״- מופעים ב״זמן אשכול״
38 ❏ תחת שמי צרפת 
38 ❏ יוון- ארץ ים והרים, ארץ אלים ובני אנוש 

שישי בכיף
39 ❏ שייקה אופיר- ממאה שערים ל״יופי נחמה״ 

    39 ❏ ״להיות מצוין״ – מופע של שכל והומור עם ד״ר צבי ברק 

שישי אנושי
40 ❏ ״מה קרה לתאיר?״ עם אילנה ראדה ומעיין בשן 

שישי נשי
40 ❏ ״אני מלכה״ עם גאיה קורן 

מטיילים עם ״זמן אשכול״
96 סיורים קסומים אל סודותיה של תל-אביב 
97 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 

                                               98 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 
99 מגלים את אמנות הרחוב  )סדרה חדשה( 
100 כל קסמי ירושלים 
101 ירושלים של אנשים  )סדרה חדשה( 

                                  102 כל טעמי ומטעמי ירושלים 
103 סיורים באזורי עימות 
104 ״טעימות משביל ישראל״  )סדרה חדשה( 
105 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 
106 סדרת טיולי הג׳יפים של ״זמן אשכול״  )סדרה חדשה( 

                                                                                                         107-108 שכר הלימוד 
98 נהלי הרשמה 
3 פעילות זמן אשכול בחלוקה לימים 

אמנות
אמנות פלסטית/ מוסיקה/ קולנוע/ תיאטרון                                                            

8 אוונגרד צרפתי: אמנות ומרדנות בצרפת 
9 על צלילים ואנשים  )סדרה חדשה( 

הסימפוניות הגדולות והמנצחים הגדולים
                              10 של המוזיקה הקלאסית  )סדרה חדשה(  

11 מסע אל מאה שנות ג׳אז 
12 ״מצ׳פלין ועד טרנטינו״- הבמאים הגדולים של עולם הקולנוע 
13 מסע קולנועי אל ישראל האחרת  )סדרה חדשה( 

                         14 מועדון טרום בכורה בקולנוע 
15 הצגות מופת בתיאטרון הישראלי על מסך הקולנוע  )סדרה חדשה( 

מדינה וחברה
אקטואליה/ משפט/ פסיכולוגיה/ פילוסופיה/ תרבות

16-17 ״על האש״- סוגיות בוערות במנגל הישראלי 
18 הגלובליזציה והקרב על הקידמה  )סדרה חדשה( 
19 אקטואליה משפטית 
20 צופן העתיד: להביט אל המחר 
21 הטכנולוגיות שמנהלות את העולם 
22 מהקצה אל הקצה 
23 פילוסופיית חיים: דברים שרציתי לומר  )סדרה חדשה( 
24 פיתוח החשיבה היצירתית 
25 הצד המעשי של הפסיכולוגיה - בראי הקולנוע 
26 אינטליגנציה רגשית בחיי היום-יום 

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/ קבלה/ פרשת השבוע

30 המלחמות ששינו את פני ההיסטוריה 
31 קבלת שבת עם הסיפורים שמאחורי פרשת השבוע 
32 סודות חוכמת הקבלה 
33 ימי כיבוש הארץ וטרום המלוכה  )סדרה חדשה( 



 

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

זמן אשכול גלילות

ב
ו
ק
ר

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון
מהקצה 

אל הקצה 
)עמוד 22(

תרבויות עולם - 
בראי הקולנוע 

קבוצה 1
)סדרה חדשה(

)עמוד 27(

אקטואליה 
משפטית    

)עמוד 19(
הצד המעשי של 
הפסיכולוגיה - 

בראי הקולנוע    
)עמוד 25(

תרבויות עולם - 
בראי הקולנוע 

קבוצה 2
)סדרה חדשה(

)עמוד 27(

מועדון טרום 
בכורה בקולנוע 

קבוצה 2 
)עמוד 14(

סיורים קסומים 
אל סודותיה של 

תל אביב  
)עמוד 96(

תגליות וחידושים 
בחקר המוח   
)סדרה חדשה(  

)עמוד 34(

המלחמות ששינו 
את פני ההיסטוריה       

 )עמוד 30(
על צלילים ואנשים  

)סדרה חדשה(
)עמוד 9(

הגלובליזציה
והקרב על הקידמה
)סדרה חדשה(     

)עמוד 18(

אוונגרד צרפתי: 
אמנות ומרדנות 

בצרפת
)עמוד 8(

“על האש“- סוגיות 
בוערות במנגל 

הישראלי  
)עמודים 16-17(      

כל קסמי 
ירושלים  
 )עמוד 100(

סודות חוכמת 
הקבלה

)עמוד 32(
מסע קולנועי אל 
ישראל האחרת  
)סדרה חדשה(  

)עמוד 13(

“מצ׳פלין ועד 
טרנטינו“-

הבמאים הגדולים 
של עולם הקולנוע    

)עמוד 12(

ימי כיבוש הארץ 
וטרום המלוכה     
)סדרה חדשה(  

 )עמוד 33(

צופן העתיד: 
להביט אל המחר 

)עמוד 20(
שישי בכיף
)עמוד 39(
שישי נשי
)עמוד 40(

מגלים את
אמנות הרחוב
)סדרה חדשה(

)עמוד 99(

הסימפוניות 
הגדולות והמנצחים 

הגדולים של 
המוזיקה הקלאסית

)סדרה חדשה( 
)עמוד 10(

פריצות דרך 
וגילויים חדשים 
בחקר היקום 
)סדרה חדשה(

)עמוד 35(

קצה העולם
)סדרה חדשה(  

)עמוד 28(
הצגות מופת 
בתיאטרון 
הישראלי 

על מסך הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 15(

שישי אנושי
)עמוד 40(

סדרת סיורים: 
מפגשים עם נשים 
מעולמות אחרים  

)עמוד 105(

סדרת סיורים:
סדרת טיולי 
הג׳יפים של

״זמו אשכול״
)סדרה חדשה(
)עמוד 106(

ע
ר
ב

אינטליגנציה  
רגשית

 בחיי היום-יום
)עמוד 26(

מסע אל
מאה שנות ג׳אז     

)עמוד 11(
עולם קסום-

בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 29(

קבלת שבת 
עם הסיפורים 

שמאחורי
פרשת השבוע    

)עמוד 31(
מועדון טרום 

בכורה בקולנוע 
קבוצה 1 
)עמוד 14(

פילוסופיית חיים: 
דברים 

שרציתי לומר
)סדרה חדשה(

)עמוד 23(

הטכנולוגיות
שמנהלות

את העולם     
)עמוד 21(

סודות הרפואה 
התזונתית- כלים 
לריפוי טבעי   

)עמוד 37(

פיתוח החשיבה 
היצירתית
)עמוד 24(

התגליות המדעיות 
הגדולות בעולם  

 )עמוד 36(
לטעום מכל 
הטוב שבעולם

)עמוד 38(

 סדרות סיורים 
בימי שישי

טעימות 
מ״שביל ישראל״
)סדרה חדשה(
)עמוד 104(

ירושלים של אנשים
)סדרה חדשה(
)עמוד 101(

 סיורי שווקים: 
חוויה של כל 
החושים  
)עמוד 97(

סיורים מודרכים 
במוזיאונים 

וגלריות 
)סדרה חדשה( 

עמוד 98(
כל טעמי ומטעמי 
שווקי ירושלים 

)עמוד 102(

סיורים באזורי 
עימות

)עמוד 103(



כל הנושאים שמעניינים אותך
תוכן העניינים:

קורסים בסינמה סיטי בכפר סבא

פעילות "זמן אשכול" בסינמה סיטי כפר סבא, בחלוקה לימים

תוכן
עניינים

זמן אשכול כפר סבא

ב
ו
ק
ר

חמישירביעישלישישניראשון
אשנב לפסיכולוגיה - 

בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 50(

נפלאות היקום      
)עמוד 56(

רואים עולם-
בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 51(

אמנות הבארוק: 
ניצחון הפאתוס 

והדרמה
)עמוד 41(

האנשים ששינו את 
התרבות האנושית 

)סדרה חדשה( 
 )עמוד 46(

ההחלטות ששינו
את ההיסטוריה 

האנושית   
 )עמוד 53(

הסכנות שמאיימות 
על שלום העולם 
בעיניו של כתב 

מלחמה
)סדרה חדשה(

)עמוד 47(

פרשיות הריגול 
שהסעירו 
את העולם 
)עמוד 48(

על צלילים 
ואנשים

)סדרה חדשה(
 )עמוד 43(

“עברית בכיף“ -  
סיפורה יוצא הדופן 
של השפה העברית   

)עמוד 49(

״העולם מצחיק 
אז צוחקים״- 

יצירות המופת של 
הקומדיה העולמית                 

 )עמוד 45(

ע
ר
ב

עולם קסום- 
בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 52(

חגי ישראל: מסורת 
והיסטוריה   

)עמוד 54(

המוזיאונים 
המרתקים בעולם

)עמוד 42( 

תגליות וחידושים 
בחקר המוח

)סדרה חדשה(   
)עמוד 55(

מועדון טרום
בכורה בקולנוע 

)עמוד 44(

41 אמנות הבארוק: ניצחון הפאתוס והדרמה 
42 המוזיאונים המרתקים בעולם 
43 על צלילים ואנשים  )סדרה חדשה( 
44 מועדון טרום בכורה בקולנוע 

״העולם מצחיק אז צוחקים״-
45 יצירות המופת של הקומדיה העולמית 

                         46 האנשים ששינו את התרבות האנושית - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
                                                        47 הסכנות שמאיימות על שלום העולם בעיניו של כתב מלחמה 
                                                                    48 פרשיות הריגול שהסעירו את העולם 

49 "עברית בכיף" -  סיפורה יוצא הדופן של השפה העברית 
50 אשנב לפסיכולוגיה - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
51 רואים עולם - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
52 עולם קסום - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
53 ההחלטות ששינו את ההיסטוריה האנושית 
54 חגי ישראל: מסורת והיסטוריה 
55 תגליות וחידושים בחקר המוח  )סדרה חדשה( 
56 נפלאות היקום 

מטיילים עם “זמן אשכול“
96 סיורים קסומים אל סודותיה של תל-אביב 
97 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 

                                               98 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 
99 מגלים את אמנות הרחוב  )סדרה חדשה( 
100 כל קסמי ירושלים 
101 ירושלים של אנשים  )סדרה חדשה( 

                                  102 כל טעמי ומטעמי ירושלים 
103 סיורים באזורי עימות 
104 "טעימות משביל ישראל"  )סדרה חדשה( 
105 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 
106 סדרת טיולי הג׳יפים של "זמן אשכול"  )סדרה חדשה( 

שכר הלימוד                                               108-109                        
נהלי הרשמה                                    98



כל הנושאים שמעניינים אותך
תוכן העניינים:

 קורסים בסינמה סיטי בנתניה

פעילות ״זמן אשכול״ בסינמה סיטי בנתניה בחלוקה לימים

תוכן
עניינים

זמן אשכול נתניה

ב
ו
ק
ר

חמישירביעישלישישניראשון
מסע אישי סובב עולם                                                                         

)עמוד 64(
מדעי האושר -  
בראי הקולנוע   

 )סדרה חדשה(
)עמוד 61(

יהדות-נצרות- 
אסלאם: 

שלושתן ביחד 
וכל אחת לחוד 

)עמוד 59(

תרבויות עולם 
סביב הגלובוס -
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 63(

לגלות את אמריקה 
בקולנוע    

)עמוד 58(

סיפור עבדות 
מצרים: 

לידתו של מיתוס                                                   
)עמוד 66(

מסע אל חידות 
החיים החשובות 

באמת 
)עמוד  60(                                                

תגליות וחידושים 
בחקר המוח   

)סדרה חדשה(        
)עמוד 67(

ע
ר
ב

עולם קסום - 
בראי הקולנוע  

)סדרה חדשה(
)עמוד 65(

זיכרון בלתי נשכח 
)עמוד 62(  

מועדון טרום 
בכורה בקולנוע

 )עמוד 57(

                                                      57 מועדון טרום בכורה בקולנוע 
58 לגלות את אמריקה בקולנוע 
59 יהדות- נצרות- אסלאם: שלושתן ביחד וכל אחת לחוד 

 60 מסע אל חידות החיים החשובות באמת 
 61 מדעי האושר - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
62 ״זיכרון בלתי נשכח״-אימון, שימור ושיפור הזיכרון 
63 תרבויות עולם סביב הגלובוס – בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
64 מסע אישי סובב עולם 
65 עולם קסום – בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
66 סיפור עבדות מצרים: לידתו של מיתוס 

         67 תגליות וחידושים בחקר המוח  )סדרה חדשה( 

מטיילים עם “זמן אשכול“
96 סיורים קסומים אל סודותיה של תל-אביב 
97 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 

                                               98 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 
99 מגלים את אמנות הרחוב  )סדרה חדשה( 
100 כל קסמי ירושלים 
101 ירושלים של אנשים  )סדרה חדשה( 

                                  102 כל טעמי ומטעמי ירושלים 
103 סיורים באזורי עימות 
104 ״טעימות משביל ישראל״  )סדרה חדשה( 
105 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 
106 סדרת טיולי הג׳יפים של ״זמן אשכול״  )סדרה חדשה( 

שכר הלימוד                                                     109
נהלי הרשמה                                     98      



כל הנושאים שמעניינים אותך
תוכן העניינים:

 קורסים בסינמה סיטי בראשון לציון

תוכן
עניינים

זמן אשכול ראשון לציון

מדע
חקר המוח/ רפואה

91 תגליות וחידושים בחקר המוח   )סדרה חדשה( 
92 תזונה, בריאות וסוד אריכות הימים 

אירועים מיוחדים ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי בראשון לציון

“לטעום מכל הטוב שבעולם“- מופעים ב״זמן אשכול״                        
93 ❏ הצוענים: בין מיתוסים למציאות 
93 ❏ גואטמלה: ארץ הקשת בענן 

שישי בכיף
94 ❏ שייקה אופיר- ממאה שערים ל״יופי נחמה״ 

                                                          94 ❏ “להיות מצוין“ – מופע של שכל והומור עם ד״ר צבי ברק 

שישי אנושי
95 ❏ ״מה קרה לתאיר?״ עם אילנה ראדה ומעיין בשן 

שישי נשי
95 ❏ ״אני מלכה״  עם גאיה קורן 

מטיילים עם "זמן אשכול"
96 סיורים קסומים אל סודותיה של תל-אביב 
97 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 

                                               98 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 
99 מגלים את אמנות הרחוב  )סדרה חדשה( 
100 כל קסמי ירושלים 
101 ירושלים של אנשים  )סדרה חדשה( 

                                  102 כל טעמי ומטעמי ירושלים 
103 סיורים באזורי עימות 
104 "טעימות משביל ישראל"  )סדרה חדשה( 
105 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 
106 סדרת טיולי הג׳יפים של "זמן אשכול"  )סדרה חדשה(   

                                                                                                              110-111 שכר הלימוד 
                                                    98 נהלי הרשמה 
              7 פעילות זמן אשכול בחלוקה לימים 

אמנות
אמנות פלסטית/ מוסיקה/ קולנוע/ תיאטרון                                                      

68 גדולי הבארוק באדריכלות, פיסול וציור  )סדרה חדשה( 
69 היצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית  )סדרה חדשה( 

          70 האנשים ששינו את התרבות האנושית – בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
מ-״הוא הלך בשדות״ ועד ״אפס ביחסי אנוש״:

71 תמורות בחברה הישראלית- בראי הקולנוע 
                             72 מסע קולנועי אל ישראל האחרת  )סדרה חדשה( 

73 מועדון טרום בכורה בקולנוע 
74 ״העולם מצחיק אז צוחקים״- בראי הקולנוע  )סדרה חדשה(  

                         75 הצגות מופת בתיאטרון הישראלי על מסך הקולנוע  )סדרה חדשה( 
76 ״משירי ארץ אהבתי״ 

מדינה וחברה
אקטואליה/ פילוסופיה/ פסיכולוגיה/ תרבות

77 הגלובליזציה והקרב על הקידמה  )סדרה חדשה( 
                                           78-79 הבמה המרכזית- סוגיות אסטרטגיות במרחב בו אנו חיים 

80 המזרח התיכון על פרשת הדרכים 
81 צופן העתיד: להביט אל המחר 
82 עברית בכיף: סיפורה יוצא הדופן של השפה העברית  )סדרה חדשה( 
83 טעימות פילוסופיות של חידות החיים   )סדרה חדשה( 

                            84 הדרך אל המודעות האישית - בראי הקולנוע 
85 החשיבה החיובית כדרך חיים  )סדרה חדשה( 

תרבויות, מקומות ואטרקציות בעולם
                                     86 קצה העולם  )סדרה חדשה( 
        87 תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
                                  88 עולם קסום - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 

מדעי הרוח
היסטוריה/ תנ״ך

89 הרודנים ששינו את ההיסטוריה 
90 סיפור עבדות מצרים: לידתו של מיתוס 



 

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

זמן אשכול ראשון לציון

ב
ו
ק
ר

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון
הצגות מופת 
בתיאטרון 

הישראלי על 
מסך הקולנוע

)סדרה חדשה(           
 )עמוד 74(

הדרך אל 
המודעות 
האישית - 

בראי הקולנוע  
 )עמוד 84(

תרבויות עולם
סביב הגלובוס -
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 87(

הרודנים ששינו 
את ההיסטוריה    

 )עמוד 89(
האנשים ששינו 
את התרבות 
האנושית – 

בראי הקולנוע  
)סדרה חדשה( 

)עמוד 70(

מועדון טרום 
בכורה בקולנוע

קבוצה 2  
)עמוד 73(

סיורים קסומים 
אל סודותיה 
של תל אביב  

)עמוד 96(

הגלובליזציה 
והקרב על 
הקידמה 

 )סדרה חדשה(      
)עמוד 77(

היצירות 
הגדולות של 

המוזיקה 
הקלאסית  

)סדרה חדשה(  
)עמוד 69(

שינויים 
ותמורות בחברה 

הישראלית- 
בראי הקולנוע      

)עמוד 71(

גדולי הבארוק 
באדריכלות, 
פיסול וציור

)סדרה חדשה( 
)עמוד 68(

הבמה המרכזית- 
סוגיות 

אסטרטגיות 
במרחב בו 
אנו חיים

)עמודים 78-79(

כל קסמי 
ירושלים  
 )עמוד 100(

קצה העולם 
)סדרה חדשה(  

)עמוד 86(
סיפור עבדות 
מצרים: לידתו 
של מיתוס  

)עמוד 90(

מסע קולנועי אל
ישראל האחרת
)סדרה חדשה(  

)עמוד 72(

תזונה, בריאות 
וסוד אריכות 

הימים
)עמוד 92(

מגלים את 
אמנות הרחוב

)סדרה חדשה( 
)עמוד 99(

עברית בכיף: 
סיפורה יוצא 

הדופן של 
השפה העברית

)סדרה חדשה(     
)עמוד 82(

סדרת סיורים:
מפגשים
עם נשים

מעולמות 
אחרים

)עמוד 105(

סדרת סיורים:
סדרת טיולי 
הג׳יפים של 
“זמן אשכול“

)סדרה חדשה(     
)עמוד 106(

שישי בכיף
)עמוד 94(

שישי אנושי
)עמוד 95(
שישי נשי
)עמוד 95(

ע
ר
ב

העולם מצחיק 
אז צוחקים- 
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(
  )עמוד 74(

טעימות 
פילוסופיות של 

חידות החיים
)סדרה חדשה(    

 )עמוד 83(

מועדון טרום 
בכורה בקולנוע  

קבוצה 1
)עמוד 73(

המזרח התיכון
על פרשת דרכים  

)עמוד 80(
״משירי ארץ 
אהבתי״     

)עמוד 76(

עולם קסום- 
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 88(

החשיבה 
החיובית כדרך 

חיים  
)סדרה חדשה(

 )עמוד 85(

תגליות וחידושים
בחקר המוח

)סדרה חדשה(    
 )עמוד 91(

 

לטעום מכל 
הטוב שבעולם

)עמוד 93(
צופן העתיד:  

להביט
אל המחר   

)עמוד 81(

 סדרות סיורים 
בימי שישי

 טעימות 
מ״שביל 
ישראל״

)סדרה חדשה(  
)עמוד 104(

סיורי שווקים: 
חוויה של כל 
החושים  
)עמוד 97(

סיורים מודרכים 
במוזיאונים 

וגלריות 
)סדרה חדשה( 

עמוד 98(
סיורים באזורי 
עימות ביטחוניים

)עמוד 103(
 ירושלים של 

אנשים
)סדרה חדשה( 

)עמוד 101(
כל טעמי 

ומטעמי שווקי 
ירושלים

)עמוד 102(



אוונגרד צרפתי:
אמנות ומרדנות בצרפת

מרצה: אור-לי אלדובי, )M.A( חוקרת, מרצה בכירה בנושאי אמנות ותרבות.
בעליות הגג הטחובות של המונמארטר, בבתי הקפה של הרובע הלטיני או ב“סלון הדחויים“, 

יצרו האמנים שפריז הייתה להם בית וכור היתוך מפרה. הם אלו שיעצבו את פניה של 
אמנות המחר. מדוע דווקא בצרפת נולדים הסגנונות שיולידו את אמנות המאה ה-20?

נושאי ההרצאות:
הגיבן מנוטרדם: לידתו של סגנון

סוחרים, אצילים, אבירים ובעלי מלאכה, היו המתווכים 
של שני הסגנונות שהיו הפאן אירופאיים הראשונים. 

כנסיות האבן החשוכות והמסיביות של סגנון הרומנסק 
הוחלפו בגותיקה האלגנטית של יצירות אדריכליות 

מרהיבות.
להיות צרפתייה: ממדאם דה פומפדור לקרלה ברוני 

דיאן דה פואטייה, מאדם דה פומפדור, גבריאל 
ד׳אסטרה ועוד- היו פילגשים של מלכי צרפת.

איך פרצה המהפכה  הצרפתית מהזווית הנשית?
מיהן הנשים החזקות בחצר המלוכה הצרפתית ואיך

הן באות לידי ביטוי באמנות? 
ניאוקלסיקה: מקדשים יווניים של בטון ופלדה

על רקע תנועת ההשכלה והמהפכה הצרפתית, נולד 
הסגנון הניאו-קלאסי. עם החומרים החדשים של 

המהפכה  התעשייתית, ברוח  ערכי האמנות הקלאסית, 
הייתה זו התנועה האמנותית שבישרה את המודרניזם.

התנועה האימפרסיוניסטית: אמנות, קברט ובתי קפה
מועדונים, חיי לילה, אמנות משגשגת, בורגנות נהנתנית 

ורצון ל“טרוף“ את העולם. זאת הייתה התקופה 
שנקראת “התקופה היפה“ בין 1870 לפרוץ מלחמת 
העולם הראשונה. הקרקסים, בתי הקפה וכמובן - 
הציירים מונה, רנואר, דגה ואחרים, יוצרי התנועה 

האימפרסיוניסטית.
מרודן לג׳יאקומטי: שני ענקים, שתי גישות

גישתו המהפכנית של הפסל רודן לעירום, הביאה 
להאשמה כי הוא יוצק על פי מודל חי. הוא הזדהה  
עם הדימוי של הפסל ההרואי ברוח  ענקי הרנסנס. 

ג׳יאקומטי נודע בעיקר בזכות פסליו המוארכים, 
המתארים דמויות בודדות, המבטאות את הלך רוחו

של האדם הבודד במאה ה-20.

זמן אשכול גלילות

08 | אמנות פלסטית אמנות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,19.12.19 ,5.12.19 ,21.11.19 ,7.11.19

13.2.20 ,30.1.20 ,9.1.20 ,2.1.20
)מספר קורס: 50501(

סדרות ייחודיות של סיורים 
מודרכים לחובבי האמנות

ניתן למצוא בעמודים 98-99 בחוברת זו

מרצה:
אור-לי 
אלדובי

מאטיס פיקאסו ומרסל דושן: לידת המודרניזם
פריז של תחילת המאה ה-20 הייתה מרקחה תוססת של 

קבוצות אמנים עם סגנונות מאוד שונים. רוב הזרמים 
זכו לקיתונות של ביקורת ע“י המבקרים. הפוביסטים, 

הקוביסטים, הסוריאליסטים הדאדא ועוד. מה היו 
המניפסטים הגדולים של תנועות אלו ואיך נכנסה 

ה“משתנה“ כפסל למוזיאון?
מודליאני, חיים סוטין ומארק שאגאל: אסכולת פריז

מספרם של הציירים היהודים שחיו ועבדו בפריז עד 
מלחמת העולם השנייה גדול יותר מאשר מספרם בכל 
מקום אחר. האמנים נמשכו לאווירת החופש של עיר 

האורות, שהולידה תפיסה חדשה באמנות. בעקבותיהם  
הפכה פריז מקור חשוב לאמנות הארצישראלית בשנות 

ה-30 וה-40. 
פריז: אקטואלית מתמיד

פריז היא בעלת ארכיטקטורה מרשימה ומפוארת המעידה 
על היסטוריה מלאה ומרובת שנים. בשנים האחרונות 
יודעת העיר שוב תנופת בנייה חסרת תקדים, עם כל 

“השמות הגדולים“ של עולם האדריכלות.



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:
לאונרד ברנשטיין: איש הרנסאנס

סיפור הקריירה המטאורית של לאונרד ברנשטיין,
איש האשכולות האמריקני, שבשעת לילה מאוחרת 

הציץ בתוכניותיו ליום שלמחרת וקרא בבהלה:
“למי אני חושב את עצמי – לכולם?!“

ואלס: רוקדים בשלושה צעדים
במפגש זה נבחן את ההיסטוריה של הואלס. כיצד הפך 

כה פופולארי ומהן התמורות שעבר ריקוד זה במסעו 
מאולם הנשפים לאולם הקונצרטים.

סטרווינסקי: מציפור האש ועד לפולחן האביב 
מפגש עם שלושת הבאלטים הגדולים של “מלחין אלף 

הסגנונות“, במהלכו נבדוק כיצד שילב בהצלחה בין 
שיר העם הרוסי, הפרימיטיביזם של רוסיה הפגאנית 
והקומדיה דל ארטה האיטלקית ומדוע הזכיר המגזין 

״TIME“ את שמו כאחד האנשים המשפיעים
על המאה ה-20.

חג החנוכה במוסיקה הקלאסית
מאז ומעולם הייתה למלחינים היהודיים תרומה 

מזערית בעולם המוסיקה הקלאסית. פסנתרנים וכנרים 
היו לנו בשפע, אבל מלחינים משלנו? במפגש זה נבחן עד 

כמה התייחסו גדולי המלחינים לחג החנוכה והאם זה 
מספיק, לפחות לרגע קט, לראות בהם “משלנו“.

קאמי סן סאנס: הסקרנות מעל לכל
“העוגביסט הטוב בעולם והפסנתרן הטוב בעולם... חוץ 

ממני“, כך כינה אותו הוירטואוז הנצחי של הפסנתר, 
פרנץ ליסט. במפגש זה נכיר כמה מיצירות המופת 

של סן סאנס ונבחן את הרב-גוניות הניכרת בסגנונו 
המוסיקאלי של אדם שיצר הסקרנות שלו מעולם לא 

הוגבל רק לעולם המוסיקה.

זמן אשכול גלילות

מרצה:9 | מוסיקה
רועי עלוני

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,17.12.19 ,3.12.19 ,19.11.19 ,5.11.19

11.2.20 ,28.1.20 ,14.1.20 ,31.12.19
)מספר קורס: 50502(

אמנות

מוצארט של האיים הקאריביים
במפגש זה נבחן פספוס היסטורי מהדהד של אחד מגדולי 

המלחינים של צרפת במאה ה-18, אשר נישא בחייו על
גלי התהילה, אולם נשכח זמן קצר לאחר מותו.

פוצ׳יני: טוסקה
מי מפחד מאופרה?! נסקור את התפתחותו של הז׳אנר 

האופראי, מהאופרות הראשונות של המאה ה-17 ועד לבל 
קאנטו ולווריזמו של שלהי המאה ה-19. כן נאזין לאריות 
ולדואטים המופלאים של אחת מיצירות המופת של עולם 

האופרה.

בטהובן: הסימפוניה מס׳ 6, “הפסטוראלית“
“המילים כבולות בשלשלאות, הצלילים הם חופשיים,“ 
נהג לומר המלחין הגרמני, אשר נמנע בעקביות מלתת 

כותרות ליצירותיו. במפגש זה נכיר את אחת היצירות בהן 
חרג ממנהגו זה, ונתן לתיאוריו המילוליים להנחות אותנו 

במסע מוסיקאלי באזורי הספר של וינה. 

סדרה חדשה!



הסימפוניות הגדולות והמנצחים 
הגדולים של המוזיקה הקלאסית

מרצה: עומר שומרוני, מרצה למוזיקה באוניברסיטת ת“א ומבקר מוזיקה קלאסית במגזין “אופוס“.
מפגש חוויתי עם מבחר מהסימפוניות הגדולות של המוזיקה הקלאסית, תוך היכרות עם 
עקרונות יסוד של הלחנה לתזמורת. הקורס מלווה בצפייה מודרכת בדוגמאות מהפקות 
מצולמות מרהיבות של גדולי המנצחים לאורך השנים, עם התזמורות הטובות בעולם. 

בין המנצחים בהם נצפה: ליאונרד ברנשטיין, קרלוס קלייבר, גוסטאבו דודאמל,
סייג׳י אוזאווה, קלאודיו אבאדו ועוד רבים. הקורס אינו דורש ידע מוזיקלי מוקדם.

נושאי ההרצאות:
היידן: סימפוניה מספר 94 )“ההפתעה“( 

במפגש זה נכיר עקרונות יסוד של הסימפוניה 
הקלאסית, כפי שהם משתקפים בסימפוניות נבחרות 

של היידן ובראשן סימפוניית “ההפתעה“. 
בטהובן: סימפוניה מספר 5

סימפוניית “הגורל“ של בטהובן היא אחת היצירות 
החשובות ביותר שחוברו בתולדות המוזיקה.

במפגש ננתח את היצירה מבחינה מוזיקלית ותוכניתית, 
ונשווה בין ביצועים מצולמים מעולים. 

ברליוז: הסימפוניה הפנטסטית
“בחור צעיר מנסה להתאבד עקב אהבה נכזבת, אך 

מנת הסם לא חזקה מספיק כדי להמיתו ובמקום זאת 
הוא שוקע בהזיות“. כך נפתחת התכנית שכתב ברליוז 

לסימפוניה ה“פנטסטית“ שלו, יצירה נפלאה ומלאת 
צבע, שמספרת בצלילים סיפור של חזיונות שווא על 

אהבה נכזבת.
ברוקנר: סימפוניה מספר 7 

אנטון ברוקנר התחיל את דרכו כנגן עוגב, וניסה לשחזר 
את אפקט ה“הוד וההדר“ הכנסייתי גם בכתיבתו 
הסימפונית בסימפוניה מספר 7. עובדה זו בולטת 

במיוחד בפרק השני היפהפה, שנכתב כאות הערכה 
לריכרד וגנר. 

צ׳ייקובסקי: סימפוניה מספר 6 )“הפאתטית“(
צ׳ייקובסקי כתב כי לסימפוניה השישית שלו יש תכנית, 

“אך תכנית זו תישאר סודית לעולמים“. במפגש ננסה 
לפצח את הסוד, ולשפוך אור על יצירה מרגשת זו. 

מהלר: סימפוניה מספר 5 
“על הסימפוניה לחבוק הכול“: כך כתב גוסטב מהלר 

על גישתו לצורת הסימפוניה. במפגש זה נכיר את עולמו 
של מהלר דרך הסימפוניה החמישית שלו, כולל השוואה 

מרתקת בין ביצועים מעולים. 
מבוא לניצוח תזמורות )שני מפגשים(

מפגש מהנה עם עולמו של מנצח התזמורת, כולל היכרות 
עם היסודות הטכניים של הניצוח, צפייה בקטעים 

מחזרות, והשוואות מרתקות בין מנצחים שונים.

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

אמנות

מועדי המפגשים:
,16.12.19 ,2.12.19 ,18.11.19 ,4.11.19

3.2.20 ,20.1.20 ,6.1.20 ,23.12.19
)מספר קורס: 50503(

מרצה:
עומר 

שומרוני
סדרה חדשה!



מסע אל מאה שנות ג׳אז 
מרצה: יוסי אקצ׳וטי, מפיק, מבקר ומורה לג׳אז.

מסע מרתק אל הג׳אז שמתקיים כבר למעלה ממאה שנים וכונה “תרומתה הגדולה ביותר של
אמריקה לתרבות העולמית“. פגישה עם הדמויות המרכזיות שיצרו אותו, לצד תמורות חברתיות, 
כלכליות, טכנולוגיות ומוזיקליות במאה ה-20. היכרות עם מרכיביו המוזיקליים - האלתור כמוטיב 

מרכזי וייחודי, המקצבים המשתנים ואינספור סגנונות מהם ינק ואליהם חבר.

נושאי ההרצאות:
השורשים וניו אורלינס 

שירי העבודה, הבלוז העממי והגוספל בכנסיות השחורות 
במאה ה-19 כסגנונות, משתלבים בחיי העיר התוססים 
ובמרקם האתני העשיר ויוצרים בתחילת המאה ה-20 
סגנון חדש ומקורי המכונה פשוט - סגנון ניו אורלינס. 

מניו אורלינס - לשיקגו ולניו יורק
במקביל להרכבי כלי הנשיפה הצועדים בניו אורלינס 

ומנעימים את זמנם של מבקרי המועדונים בעיר, נוצרים 
תתי-סגנון “פסנתרניים“, כגון רגטיים, סטרייד ובוגי ווגי. 

המוזיקה נודדת ומתפשטת צפונה לשיקגו ולמזרח-
לניו יורק ומבשרת על הולדת סגנון חדש- הסווינג.

הוירטואוזים המוקדמים והתזמורות הגדולות
)שני מפגשים(

עם הגעת הג׳אז לניו יורק )ולכל רחבי אמריקה( 
והתגבשותו כסגנון, הופך הסווינג לסגנון שולט ופופולארי 
בשנות ה-30 וה-40. הרפרטואר המקורי של הג׳אז זוכה 
לטיפול וירטואוזי של מבצעים )לואי ארמסטרונג, ארט 

טייטום, לסטר יאנג( ושל מנהיגי תזמורות )דיוק אלינגטון, 
גלן מילר, בני גודמן(. לצד אלה מתהווה תור הזהב של 

זמרי וזמרות הג׳אז.

לידתו של הג׳אז המודרני
התבססות הסווינג כסגנון שולט והשפעותיהם של 

מלחינים קלאסיים כגון ברטוק וסטרווינסקי, דוחפת 
קבוצת נגנים מצומצמת לשינוי והרחבת השפה. השינוי 

גורר מוזיקאים נוספים והבי בופ שמתקבל בתחילה 
בהיסוס, הופך בהמשך לנחלת הכלל ולזרם מרכזי -

מאז ועד היום )צ׳רלי פרקר, דיזי גילספי, ת׳לוניוס מונק(.

קול והארד בופ בשנות ה-50
קול בופ )Cool( נועד לאפיין גישה צוננת ורכה, אם כי לא 
פחות מתוחכמת לבי בופ. היא יוחסה בעיקר למוזיקאים 
לבנים מקליפורניה אך לא רק )ג׳רי מאליגן, דייב ברובק 

ושורטי רוג׳רס(. ההארד בופ, שפלש גם לשנות ה-60,
הציע גרסה נוקשה, כבדה ואפלה של הבי בופ )סוני רולינס, 

ארט בלייקי, הוראס סילבר(.

ג׳אז חופשי
בעשור השישי לקיומו של הג׳אז, קמו הרפתקנים טריים 

וחדשניים שדחפו אותו לכיוונים אוואנגרדיסטיים.
מושג החופש מתייחס בעיקר לחופש ממהלכי אקורדים 

מתוכננים וממקצבים קבועים ומציע דגש רב יותר על אלתור 
בזמן אמת )ג׳ון קולטריין, סיסל טיילור, אורנט קולמן(.

משנות ה-70 ועד היום
לאורך כל שנות קיומו, ידע הג׳אז לינוק השפעות מסגנונות 
חיצוניים ושונים ממנו. המפגש שלו עם מוזיקת הרוק יצרה 

היתוך חדש שכונה פשוט “ג׳אז-רוק“ ובשם הכללי יותר-
“פיוז׳ן“. מאז ועד היום נמשכת מגמת ההתמזגות הזו 

בתקווה להיווצרות סגנון חדש )ג׳ון מקלפלין, הרבי הנקוק, 
ג׳ון זורן, רוברט גלספר(. 

זמן אשכול גלילות
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מועדי המפגשים:
,17.12.19 ,3.12.19 ,19.11.19 ,5.11.19

11.2.20 ,28.1.20 ,14.1.20 ,31.12.19
)מספר קורס: 50504(

מרצה:אמנות
יוסי

אקצ׳וטי

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.



״מצ׳פלין ועד טרנטינו״-
הבמאים הגדולים של עולם הקולנוע

 מרצה: זיו אלכסנדרוני, מורה, מרצה ובמאי קולנוע.
מפגש מרתק עם במאי הקולנוע, שהותירו את חותמם על הקולנוע העולמי. המציאו סגנונות, 
יצרו מושגים חדשים, הפכו את הקולנוע לאמנות והעלו לצמרת כוכבים ששמם ייזכר לעולם. 
בחלקו הראשון של כל מפגש נלמד להכיר את מכלול היצירה של הבמאי ובחלקו השני נצפה 

בסרט באורך מלא.
נושאי ההרצאות:
צ׳ארלי צ׳פלין: הגדול מכולם

הדמות הקולנועית החשובה והמצליחה ביותר במחצית 
הראשונה של המאה העשרים, היה לא רק איש קולנוע 

נדיר, אלא אמן אמיץ שלא פחד להציג את דעותיו 
הפוליטיות ואף לשלם על כך מחיר אישי כבד.

סרט לצפייה: “הקרקס“
אלפרד היצ׳קוק: צידה האפל של הגאונות

כיצד הפך במאי של סרטי מתח לבמאי המוערך
והמצוטט ביותר בתולדות הקולנוע? מדוע נכלא

היצ׳קוק בבית המעצר בגיל 5? כיצד יוצרים מתח?
ולמה כדאי לנעול את הדלת כאשר נכנסים לאמבטיה? 

סרט לצפייה: “ורטיגו“
רומן פולנסקי:  סודות ושקרים 

הבמאי היהודי-פולני הגאון רומן פולנסקי ידוע בסרטיו 
המופלאים. אך המסתורין והדרמה בסרטים שלו הם

כאין וכאפס לעומת חייו הסוערים.
סרט לצפייה: “סופר צללים“
אורי זוהר: גבר הולך לאיבוד

קריירת הבימוי העשירה והמוערכת של הרב אורי זוהר 
מתאפיינת בתפניות חדות מבידור פופולארי ועד אומנות 

גבוהה. אך בכל עשייתו ניתן למצוא את הנסיבות שהביאו 
אותו לבחור בדרך אחרת.

סרט לצפייה: “שלושה ימים וילד“
מילוש פורמן: גורלנו בידנו 

יתום, מהגר, הומניסט, ובמאי גדול, מילוש פורמן הגיע 
לארה“ב מצ׳כיה הקומוניסטית. הרצון להשתייך למולדתו 

החדשה מנחה את יצירתו מאז כמו גם תפיסת עולמו 
ההומניסטית. 

סרט לצפייה: “אמדאוס“

פדרו אלמודובר: “אהבה בשר ודם“
סיפור חייו ויצירתו של גדול הבמאים הספרדיים בדור 

האחרון: פדרו אלמודובר. נסקור את אישיותו הצבעונית, 
נעקוב אחר המוטיבים החוזרים ביצירתו המשכרת ונתמקד

בכוחה הבלתי מוגבל של האהבה והתשוקה בסרטיו. 
סרט לצפייה: “לחזור“

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

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

הללו?
סרט לצפייה: “העיתון“

קוונטין טרנטינו: קולנוע על קולנוע
קוונטין טרנטינו מעולם לא למד קולנוע. את כל השכלתו 

הקולנועית רכש בחנות וידאו שבה עבד. הסרטים שלו הם 
אוסף אין סופי ומרהיב של ציטוטים ומחוות מהסרטים 

שהוא ראה בחנות. מה שלא מנע ממנו להיות היוצר 
החשוב והמשפיע ביותר על הקולנוע בתחילת האלף הנוכחי

סרט צפייה: “ג׳קי בראון“

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,17.12.19 ,3.12.19 ,19.11.19 ,5.11.19

4.2.20 ,28.1.20 ,14.1.20 ,31.12.19
)מספר קורס: 50505(  

מרצה:אמנות
 זיו 

אלכסנדרוני



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

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

מביאים נקודת מבט אנושית על מציאות החיים בישראל.

נושאי ההרצאות:
זעקת המיעוטים 

בימים שבהם החברה הישראלית הופכת קיצונית 
וגזענית, מגלים גיבורי הסרט שהמרחב הציבורי נהיה 

אלים יותר ומכיל פחות. חלק  מהדמויות בסרט 
מאבדות את תחושת החיבור למדינה.

הקרנת הסרט “ארץ זרה“
ומפגש עם הבמאי שלומי אלדר/יואב זאבי. 

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

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

הבחירות של ילדיהם.
הקרנת הסרט “שומרת נגיעה“

ומפגש עם הבמאית ליאת דאודי.

 סודות המחלקה היהודית בשב“כ 
שלוש שנים חיו ריקי אייל ובעלה חיים רגילים,

ורק ההיעלמויות המסתוריות שלו עוררו בה חשד
עד שהתגלה הסוד: בעלה של ריקי הוא סוכן שב“כ. 

 עולמה קרס, ועד היום היא לא סולחת.
הקרנת הסרט “נשואה לשב“כ“

ומפגש עם הבמאית פז שוורץ.

גורלו של זר בישראל
טוני, כדורגלן מבנין שבמערב אפריקה, חי עם ישראלית 

ולהם ילד משותף, עידן. טוני גורש מהארץ כי אינו יהודי. 
לרגל בר מצווה, עידן ואמו כמהים להביא את טוני לחגיגה.

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

אתוס הזיכרון במשפחת השכול 
במשך חמישים שנה ידעו שעמי נהרג במלחמת ששת 
הימים. אחיינו, שקד גורן מגלה שדודו מת בנסיבות 

שהושתקו. הוא מחליט לעצור את המורשת המשפחתית 
של ‘׳על זה לא מדברים׳׳. 

הקרנת הסרט “אלי פלט דוד שלי גיבור“
ומפגש עם הבמאי שקד גורן. 

 חרדה ושמה פנסיה 
המציאות החדשה שאחרי הפרישה לפנסיה היא רגע 

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

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

הדרוזים והחברה הישראלית: להיות שוטר דרוזי
דקות לאחר שהודיע בקשר שחיסל את המחבל בפיגוע 

בצומת “מעריב“, נמצאה גופתו של השוטר הדרוזי סלים 
ברכאת על הכביש. לאחר עשר שנים יוצא ג׳מאל, אחיו, 

למסע שנועד לגלות מי הרג את אחיו.
הקרנת הסרט “סיבת המוות“
ומפגש עם הבמאי רמי א.כץ.

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

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

הקרנת הסרט “רק לאלוהים מותר“
ומפגש עם הבמאי גדי אייזן.

זמן אשכול גלילות
מרכזת 
 הסדרה:

בלהה גזית

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,9.12.19 ,2.12.19 ,18.11.19 ,4.11.19

3.2.20 ,20.1.20 ,13.1.20 ,23.12.19
)מספר קורס: 50506(

סדרה חדשה!אמנות 13 | קולנוע דוקומנטרי
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14 | קולנוע

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

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

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

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

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

חדש!
 מועדון טרום בכורה
עם אפשרות בחירה

 רישום לסמסטר
)ארבעה מפגשים ראשונים(

 או
 רישום שנתי

)לכל שמונת המפגשים(

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

והופכים את המפגשים לחוויה ייחודית שלא קיימת
באף מקום אחר״

קבוצה 1:
הקורס יתקיים בימי שני החל 
מהשעה 19:00 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים: 
 ,13.1.20 ,9.12.19 ,11.11.19

 ,6.4.20 ,16.3.20 ,10.2.20
8.6.20 ,4.5.20

)מספר קורס: 50507(

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון

מועדי המפגשים: 
 ,17.1.20 ,13.12.19 ,15.11.19

 ,3.4.20 ,20.3.20 ,14.2.20
12.6.20 ,8.5.20

)מספר קורס: 50508(

אמנות



נושאי ההרצאות:
 “הנפש הטובה מסצ׳ואן“ - התיאטרון הקאמרי 

מחבר: ברטולד ברכט. תרגום: פרופ׳ שמעון זנדבנק. 
 עיבוד ובימוי: אודי בן משה.

האם תיאטרון מבדר יכול להיות גם תיאטרון 
 משמעותי? 

ביקורת “הארץ“: “אחת הדוגמאות היפות ביותר 
ל“תיאטרון האפי“ נוסח ברכט, שמבקש למוטט את 
האשליה התיאטרונית ולגרום לצופים להכריע לגבי 

שאלות מוסריות באמצעות שיפוט שכלי“.
 “סוף טוב“ - התיאטרון הקאמרי 
 מאת: ענת גוב. בימוי: עדנה מזי“א.

מחזמר על מחלה סופנית. השאלה היא לא
 “להיות או לא להיות“ אלא “איך להיות?“

ביקורת “ידיעות אחרונות“: “נראה שגוב ושותפיה 
הצליחו להפוך הצגה על חולים סופניים לשלאגר“. 

 “חתונת הדמים“ - תיאטרון באר שבע 
מאת: פרדריקו גרסייה לורקה. תרגום: רינה ליטוין. 

 בימוי: כפיר אזולאי.
מבין שלוש הטרגדיות הגדולות שכתב פדריקו גרסיה 

לורקה - ״בית ברנרדה אלבה״, ״ירמה״ ו״חתונת 
הדמים״ - הפיצוח הבימתי של האחרונה קשה 

 מכולן.  
ביקורת “הבמה“: “ ״חתונת הדמים״ של לורקה 

זוכה בתיאטרון באר שבע בביצוע מושלם של בימוי, 
עיצוב ומשחק. 

 “הדוד וניה“ -  תיאטרון החאן
מאת: אנטון צ׳כוב. נוסח עברי: רבקה משולח. 

 בימוי: מיקי גורביץ׳.
האם הטרגדיה לא טמונה במוות אלא בצורך 

 להחזיק מעמד בחיים?
ביקורת “כלכליסט“: “שורה תחתונה: אנטון צ׳כוב 

ואריה צ׳רנר במיטבם..“

 “משרתם של שני אדונים“ - התיאטרון הקאמרי 
מאת: קרלו גולדוני. תרגום: ניסים אלוני.

 בימוי: מוני מושונוב
האם קומדיה דל׳ארטה מלפני למעלה מ-300 שנים 

 יכולה להיות רלוונטית במאה ה-21? 
ביקורת “מאקו“: “דרור קרן, באחת ההופעות 

הקומיות המוצלחות ביותר שראינו“.
 “סיפור משפחתי“ – התיאטרון הקאמרי 

 מחזה: עדנה מזי“א. בימוי: עמרי ניצן.
 דרמה, מלודרמה או “אופרת סבון?“

ביקורת “ידיעות אחרונות“: “שעתיים של הצגה 
חולפות ביעף ומותירות טעם של עוד“.
 “ינטל“ – תיאטרון חיפה והקאמרי

מאת: יצחק בשביס-זינגר. עיבוד: דן אלמגור.
 עיבוד ובימוי: משה קפטן.

 נשמה של תלמיד חכם שנתגלגלה לתוך גוף של אישה.
ביקורת “הארץ“: “לא נותר אלא לצעוק “בראוו“...  

 “החגיגה“ – התיאטרון הקאמרי
מאת: תומאס ויטנברג ומוגנס רוקוב.

 תרגום: שלומי מושקוביץ׳. בימוי: חנן שניר.
כתב אישום חריף נגד החברה הבורגנית, המנסה 

 להעלים ניצול מיני במשפחה.
ביקורת “מעריב“: “איתי טיראן הוא ראש החץ של 

להקת שחקנים מצוינת“.

זמן אשכול גלילות

מועדי המפגשים:
,12.12.19 ,28.11.19 ,14.11.19 ,7.11.19

6.2.20 ,23.1.20 ,9.1.20 ,19.12.19
)מספר קורס: 50509(

מרצה:15 | תיאטרוןאמנות
ד״ר דן רונן

הצגות מופת בתיאטרון הישראלי
על מסך הקולנוע

מרצה: ד״ר דן רונן, במאי, מרצה וחוקר תיאטרון.
בקורס ייחודי זה, נקרין שמונה הצגות מופת שהוצגו בתיאטרון הישראלי. ההצגות שנבחרו 

אינן מוצגות עוד וזו הדרך היחידה לחוות אותן לאחר שירדו מהבמה.
כל מפגש ייפתח בהרצאת עומק על ההצגה שתוצג באותו מפגש, ולאחריה תוקרן ההצגה 

)תיאטרון חי מצולם( באורך מלא.

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

סדרה חדשה!
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16 | אקטואליה מדינה
וחברה

משתתפים:
מירון רפפורט – יו“ר תנועת השלום “שתי מדינות–

מולדת אחת“.
הודיה כורש חזוני – הכתבת המדינית בעיתון

 “מקור ראשון“.
שקד מורג – מנכ“לית “שלום עכשיו“.

דני זקן - כתב לענייני כלכלה בעולם הערבי ב“גלובס“, 
לשעבר כתב שטחים ברשת ב׳, כותב באתר “אל-מוניטור“. 

מפגש 4
אתגרי מערכת המשפט

מערכת המשפט מתמודדת בשנים האחרונים עם עומס, 
כרסום באמון שהציבור רוחש לה, מאבק עיקש מול 
הכנסת, ואי הבנה של רבים בציבור את האופן שבו 
היא עובדת. האם “המהפכה החוקתית“ של נשיא 

בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק, חרגה מגבול 
הסביר? לאן צועדת מערכת המשפט? ומה תהיה תוצאת 

ההתנגשות הבלתי נמנעת עם הרשות המחוקקת?

משתתפים:
פרופ׳ אביעד הכהן – נשיא המרכז האקדמי

“שערי מדע ומשפט“. 
עו“ד שחר בן מאיר – משפטן ואקטיביסט.

 אביעד גליקמן - כתב לענייני משפט, חדשות 13.

מפגש 5
מזרח תיכון חדש: מערכות היחסים של ישראל, 

עם שכנותיה ומדינות המפרץ 
מהם האינטרסים שיאפשרו שיפור ביחסים בין 

ישראל למדינות המפרץ? האם ישראל תרוויח מכך? 
האם הקשרים בין המדינות יותנו בקידום השלום עם 
הפלסטינים? האם האינטרסים של ישראל ושל ארצות

הברית במפרץ זהים? כיצד משפיע הזהב השחור על כל זה?

נושאי המפגשים:

מפגש 1 
מערכת היחסים המורכבת בין צה“ל והחברה הישראלית

כיצד הפכו החיילים ל“ילדים של כולנו“? האם ומדוע 
נוצרה היררכיית שכול בחברה הישראלית? האם החשש 

מנפגעים פוגע בביטחון ישראל? האם שילוב חרדים 
בצה“ל בהכרח פוגע בזכויות החיילות? האם עוד יש סיבה 

לקיומו של צבא העם?

משתתפים:                                                                                                                         
ח“כ אלוף במיל. אלעזר שטרן – “כחול לבן“- 

לשעבר ראש אכ“א וקצין חינוך ראשי. 
ד“ר ציפי ישראלי – חוקרת בכירה במכון למחקרי 

ביטחון לאומי, מתמחה ביחסי צבא וחברה.
טל לב רם – פרשן “מעריב“ לענייני צבא וביטחון.

מפגש 2
בנימין נתניהו - האיש, החידה והאגדה                                                        

ניסיון לפענח את דמותו של ראש הממשלה בקדנציה 
הארוכה ביותר אי פעם. חלק מבוחריו רואים בו שליח 

האלוהים. מדוע? כיצד ריכז סביבו עוצמה ציבורית 
ופוליטית כה משמעותית? ומהו חזונו לעתיד?

משתתפים:
מזל מועלם – עיתונאית, אל-מוניטור וערוץ הכנסת, 

חוקרת את דמותו של בנימין נתניהו.
 רותם דנון – עורך “ליברל“ – חוקר דמותו של בנימין נתניהו. 
אביב בושינסקי - לשעבר דוברו ומקורבו של בנימין נתניהו. 

מפגש 3                                                                                                                              
האומנם מדינה אחת? 

העתיד מחייב דיון בפתרונות אפשריים לסכסוך הישראלי 
פלשתיני. האם נהפוך למדינה אחת? האם יש היתכנות 

לפתרון שתי המדינות? אולי קונפדרציה היא הפתרון?
דיון אמיץ ומעמיק על מה שנשאיר לנכדים שלנו.

סוגיות בוערות“על האש“ - 
הישראליבמנגל 
פובליציסטית בגלי צה“ל ובמעריב, מרצה ומנחה אירועים אקטואליים.עורכת מארחת ומנחה: נורית קנטי – עיתונאית. מגישה ועורכת בגלי צה“ל, 
מפגש פאנל מומחים ואנשי מחשבה ומעשה מן השורה הראשונה סדרת מפגשים ייחודית ומאתגרת בימי שישי בבוקר, בה יתכנס בכל 
בנקודות מפתח במציאות המדינית, הביטחונית, החברתית והכלכלית מתחומי הביטחון, החברה, הרוח והתקשורת, בהתאם לנושא הדיון. נדון 
לצד הסוגיות המאתגרות והמכאיבות.שאתן מתמודדת מדינת ישראל ובנקודות האור וההישגים של ישראל, 

משתתפים:
ד“ר מיכל יערי - מומחית למדיניות החוץ של סעודיה 

ולמדינות המפרץ ומייעצת לגופי ביטחון. 
 מרצה באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה הפתוחה.
ד“ר יוסי מן - ראש המחלקה למזרח התיכון במרכז 

הבינתחומי בהרצליה.
ג׳קי חוגי - פרשן גלי צה“ל לענייני ערבים.

מפגש 6
פייק או ניוז?

גלגולה של ידיעה עד שהיא הופכת לפייק ניוז.
איך מייצרים פייק ניוז? אם הכול שקר, איך נדע מה היא 

האמת? הרשתות החברתיות – האם הן הורסות או בונות 
חברה? האתגרים של העיתונות והתקשורת בעידן שבו 

הפוליטיקה מנסה לשלוט בהן, והשקרנים מנסים להתל בהן.

משתתפים:
ד“ר תהילה שוורץ אלטשולר- עמיתה בכירה 

במכון הישראלי לדמוקרטיה. ראש התכנית לרפורמות 
במדיה ודמוקרטיה בעידן המידע. חברת נשיאות מועצת 

העיתונות.
אבנר הופשטיין – עיתונאי חוקר, ראש דסק התחקירים 

ב״זמן ישראל״ ומרצה לעיתונות.
תומר אביטל – עיתונאי עצמאי, אקטיביסט, מייסד אתר 

העיתונות “שקוף“ ומיזמי שקיפות נוספים. 

מפגש 7
שנהיה כולנו בריאים

מצד אחד, חדרי המיון קורסים תחת העומס והציבור נקרא 
שלא להגיע. ומצד שני, מערכת הבריאות הישראלית נחשבת 

לאחת הטובות בעולם המערבי. כיצד מיישבים את הפער? 
מי אשם במצוקת מערכת הבריאות? כיצד ניתן להיטיב 

את הרפואה הציבורית? האם חייבים להגביל את הרפואה 
הפרטית? האם תיירות המרפא משגשגת על חשבון המטופל 

הישראלי? חידושים במחקר הרפואי הישראלי.
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הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שישי
בין השעות 10:30-12:00 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,7.2.20 ,3.1.20 ,6.12.19 ,8.11.19

5.6.20 ,8.5.20 ,3.4.20 ,6.3.20
)מספר קורס: 50510(

עורכת,
מארחת ומנחה:
נורית קנטי סוגיות בוערות“על האש“ - 

הישראליבמנגל 
פובליציסטית בגלי צה“ל ובמעריב, מרצה ומנחה אירועים אקטואליים.עורכת מארחת ומנחה: נורית קנטי – עיתונאית. מגישה ועורכת בגלי צה“ל, 
מפגש פאנל מומחים ואנשי מחשבה ומעשה מן השורה הראשונה סדרת מפגשים ייחודית ומאתגרת בימי שישי בבוקר, בה יתכנס בכל 
בנקודות מפתח במציאות המדינית, הביטחונית, החברתית והכלכלית מתחומי הביטחון, החברה, הרוח והתקשורת, בהתאם לנושא הדיון. נדון 
לצד הסוגיות המאתגרות והמכאיבות.שאתן מתמודדת מדינת ישראל ובנקודות האור וההישגים של ישראל, 

משתתפים:
ד“ר מיכל יערי - מומחית למדיניות החוץ של סעודיה 

ולמדינות המפרץ ומייעצת לגופי ביטחון. 
 מרצה באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה הפתוחה.
ד“ר יוסי מן - ראש המחלקה למזרח התיכון במרכז 

הבינתחומי בהרצליה.
ג׳קי חוגי - פרשן גלי צה“ל לענייני ערבים.

מפגש 6
פייק או ניוז?

גלגולה של ידיעה עד שהיא הופכת לפייק ניוז.
איך מייצרים פייק ניוז? אם הכול שקר, איך נדע מה היא 

האמת? הרשתות החברתיות – האם הן הורסות או בונות 
חברה? האתגרים של העיתונות והתקשורת בעידן שבו 

הפוליטיקה מנסה לשלוט בהן, והשקרנים מנסים להתל בהן.

משתתפים:
ד“ר תהילה שוורץ אלטשולר- עמיתה בכירה 

במכון הישראלי לדמוקרטיה. ראש התכנית לרפורמות 
במדיה ודמוקרטיה בעידן המידע. חברת נשיאות מועצת 

העיתונות.
אבנר הופשטיין – עיתונאי חוקר, ראש דסק התחקירים 

ב״זמן ישראל״ ומרצה לעיתונות.
תומר אביטל – עיתונאי עצמאי, אקטיביסט, מייסד אתר 

העיתונות “שקוף“ ומיזמי שקיפות נוספים. 

מפגש 7
שנהיה כולנו בריאים

מצד אחד, חדרי המיון קורסים תחת העומס והציבור נקרא 
שלא להגיע. ומצד שני, מערכת הבריאות הישראלית נחשבת 

לאחת הטובות בעולם המערבי. כיצד מיישבים את הפער? 
מי אשם במצוקת מערכת הבריאות? כיצד ניתן להיטיב 

את הרפואה הציבורית? האם חייבים להגביל את הרפואה 
הפרטית? האם תיירות המרפא משגשגת על חשבון המטופל 

הישראלי? חידושים במחקר הרפואי הישראלי.

משתתפים:
ח“כ יעל גרמן – כחול לבן – לשעבר שרת הבריאות.

ד“ר איתן חי-עם, לשעבר מנכל משרד הבריאות
 שמואל בן יעקב – יו“ר האגודה לזכויות החולה.

יונתן אדירי- סטארטאפיסט ישראלי בתחומי בריאות, 
 .Healthy.io  מנכ“ל

מפגש 8
פופוליטיקה:

האם ניתן לרפא את הפוליטיקה הישראלית?
האם חברי הכנסת משפיעים על חיינו? כמה מזמנם 

של השרים מוקדש לענייני משרדם? מי מחליט - 
השר, המנכ“ל או היועץ המשפטי? האם הדמוקרטיה 
הישראלית מתה? האם יש לשנות את שיטת המשטר 

כדי לאפשר משילות? האם הרוב קובע? האם ה“בייס“ 
קובע? האם המשפטיזציה חיסלה כל אפשרות לקידום 

נושאים במגזר הציבורי? עד כמה משפיעים הלוביסטים 
על החקיקה? מתי, אם בכלל, חושבים על טובתו של 

הציבור?

משתתפים:
 ח“כ צבי האוזר – כחול לבן – לשעבר מזכיר הממשלה. 

עו“ד אלדד יניב – אקטיביסט, יו“ר מפלגת
“ארץ חדשה“, לשעבר ראש המטה של רה“מ אהוד ברק.                                                                                                        
לינור דויטש – מנכלי“ת לובי 99 – הלובי הציבורי הראשון.

כל
תה

סי
ור 

דר
ם: 

צל
ט ל

די
קר



נושאי ההרצאות:
איך נולד העולם? 

העולם המודרני לא נוצר סתם כך. הוא איננו תוצר 
של התקדמות ליניארית, אלא קפיצה נחשונית 
ויוצאת דופן. כמה עובדות חשובות על הרנסנס 

והקדושים שנהרגו למען המדע והמהפכה המדעית.
מרצה: נדב אייל.

אוכל, קדימה אוכל 
איך, ובעיקר מדוע עברנו מציידים לקטים לחקלאים?
וכיצד שלוש מהפיכות חקלאיות, מביות החיטה ועד 

המהפיכה הירוקה, הביאו לגידול האוכלוסיה–
אולי מדי?

מרצה: אורן נהרי. 
ההמצאה החשובה בהיסטוריה

כיצד המצאת הדפוס, או בעצם המצאת הדפוס 
מחדש, שינתה את העולם, הביאה למהפכות דתיות, 

מחשבתיות, מדעיות וטכנולוגיות, הפילה רודנים, 
הביאה לחילוניות – והחלה את עידן עליונות המערב. 

מרצה: אורן נהרי. 
תן לי כוח

החשמל והמנוע, התגלית ששינתה את העולם, 
האירה אותו פשוטו כמשמעו – והמנועים, החל 
במנועי הקיטור ועד הגרעין. מנולי האריגה ועד 
המכונית, המטוס והטיל – עולמנו מסתמך על 

האנרגיה שאנו יוצרים – והיא משנה את העולם, 
לטוב ולרע. וכיצד הבינו כבר בהתחלה העובדים, 

שההמצאות הנפלאות האלה, המכונות, יחליפו 
וייתרו את העובדים.

מרצה: אורן נהרי.

סביבה תחת איום: סכנת ההכחדה הביולוגית 
האתגר הגדול ביותר שמציבה הקידמה הטכנולוגית 
איננה לאנושות, אלא לעצם קיומו של כדור הארץ 

כסביבה ביולוגית.
מרצה: נדב אייל.

פונדמנטליזם: האיום העמוק על המודרניות חוזר 
אין יריבים מרים יותר, וגם ותיקים יותר, עבור 

הקידמה מאשר הפונדמנטליסטים – שמנסים 
להשמידה מהרגע הראשון. 

מרצה: נדב אייל.

אויבי הקידמה החדשים 
שוב ניצבת הקידמה בפני לאומנים, פופוליסטים, 
אנטי-מדעיים ורבים אחרים הנחושים להחליפה 

במציאות אחרת, המתנגדת למחקר אמפירי.
אלה האתגרים של הקידמה במאה ה-21. 

מרצה: נדב אייל.

נהיה בקשר
מהטלגרף אל הסמרטפון, עידן המידע בזמן אמת שינה 

את כל צורות ההתקשרות. לפני מאה וחמישים שנה 
בלבד הידיעה על רצח לינקולן הגיעה לאירופה אחרי 12 

יום. היום המידע זורם במהירות האור – לטוב ולרע. 
מרצה: אורן נהרי.

זמן אשכול גלילות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,18.12.19 ,11.12.19 ,27.11.19 ,13.11.19

5.2.20 ,22.1.20 ,8.1.20 ,1.1.20
)מספר קורס: 50511(

הגלובליזציה והקרב על הקידמה
מרצים: נדב אייל, עורך חדשות החוץ של ערוץ 13.

אורן נהרי, עורך חדשות החוץ והפרשן לנושאים בינלאומיים בוואלה ניוז.
המהפכה המדעית, מהפכת הנאורות והמהפכה התעשייתית, הן שהביאו להתקדמותו של המין 
האנושי ולשיפור האדיר ברמת חייו. תוחלת החיים הוכפלה, וההכנסה הממוצעת בכדור הארץ 

צמחה פי כמה מונים. אך לקידמה פנים רבות: חלקן מאיימות וזוועתיות, אחרות מסחריות, 
כאלו שמקדמות את בני האדם ופוגעות בסביבה. יותר ויותר בני אדם וקהילות מנסים לדחות 

את עקרונות הקידמה, ומתחדש קרב עתיק בין מודרניות ובין העולם הישן.

מדינה
וחברה

 מרצה:
אורן נהרי

 מרצה:
נדב אייל סדרה חדשה! 18 | אקטואליה



זמן אשכול גלילות

19 | משפט

אקטואליה משפטית
מרצה: גבריאלה )דה-ליאו( לוי, שופטת )בדימ׳(.

הזדמנות חד-פעמית להיחשף לניתוח משפטי של אירועים אקטואליים המצויים על סדר
היום, סביבם נדון בסוגיות שונות מתחומי המשפט הפרטי והציבורי. מבט מסקרן אל 

הדילמות הערכיות והחברתיות המשפיעות על חיי כולנו, ובחינה של הסוגיות הפוליטיות 
המעצבות את סדר היום בישראל. הקורס יעסוק בסוגיות ציבוריות נבחרות, בצד ניתוח 

אירועים קונקרטיים ודיון באקטואליה המשפטית.

נושאי ההרצאות:
כל העולם משפט: אמת או קלישאה

האמת על מהותו של המשפט בחברה. האם העולם 
יכול להתקיים ללא משפט? האם לשופטים יש כוחות 
יתר? האם שופטים צריכים להכריע בסוגיות אתיות 
וחברתיות פרטיות, או אף כאלו המשפיעות על כלל 

החברה? היכרות עם תפקידיו המרובים של בית 
המשפט, תוך התייחסות  למקרים קונקרטיים.

התקשורת מול בית המשפט
מהו יחסן של התקשורת והרשתות החברתיות אל 

עולם המשפט? האם התקשורת לקחה על עצמה את 
תפקיד שומר הסף עד הקצה, עד כדי ניהול “משפט 

ציבורי“ לחשודים קבל עם ועדה? דוגמאות אקטואליות 
מפרשותיהם של נתניהו, קצב, זדורוב ואחרים.

בג“צ והכנסת: “משחקים“ בהורדות
האם סמכותו של בית המשפט העליון לבטל חוקים היא 

אמצעי לשמירת הדמוקרטיה, או התערבות בעבודת 
הרשות המחוקקת והפרת האיזון הנדרש בדמוקרטיה? 

איך מתנהל המאבק הבלתי פוסק בין הרשויות על כוחן?

ישראל כמדינה דמוקרטית בראי המשפט
מהו חלקם של בתי המשפט ובית המשפט העליון בעיצוב

הדמוקרטיה בישראל? איך משפיע העדרה של חוקה 
בישראל? האם חקיקת חוקי היסוד יכול לשמש כזרז 

לפיתוח ושמירת הדמוקרטיה בישראל על ידי בתי המשפט?

האם יש הרשעות שווא בתיקים פליליים?
האם בבתי הכלא בישראל יושבים אנשים חפים מפשע?

בארה“ב נבחנו הרשעות עבר מחדש, על יסוד בדיקות 
DNA חדשניות, דבר שהביא לזיכוים של מאות מורשעים.

ומה המצב בישראל? האם מישהו מרים את הכפפה? נבחן 
את הסוגיה תוך התייחסות למקרים ספציפיים כמו עמוס 

ברנס, מורשעי פרשת רצח הילד דני כץ ואחרים.

האם השופטים הם אובייקטיביים?
האם בניסיון לחלץ את האמת מתוך שלל הראיות 

והנסיבות, השופטים הם ניטרליים, אובייקטיבים ועומדים 
מעל לכל מחלוקת, או שמא ניתן לזהות בתוך פסקי הדין 

הטיות שונות, בין אם עמדות חברתיות ערכיות או אף  
הטיות פסיכולוגיות בלתי מודעות.

מינוי שופטים בישראל: פוליטיקה או קשרים?
איך פועלת הוועדה למינוי שופטים? האם יש צורך בשינוי?  

מהי הדרך הטובה למינוי שופטים? ועדה פוליטית, ועדה 
מקצועית בלתי תלויה או שילוב? מי יקבע ומדוע זה חשוב?

משפט מול אקטואליה
מבט אובייקטיבי על אספקטים משפטיים של עניינים 
שהיו ויהיו על סדר היום הציבורי. איך משפיעה העין 

הציבורית על שופטי ישראל? ומניסיון של כולנו – תמיד 
יהיו סערות משפטיות!

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,31.12.19 ,10.12.19 ,26.11.19 ,12.11.19

11.2.20 ,4.2.20 ,21.1.20 ,7.1.20
)מספר קורס: 50512(

מרצה:
גבריאלה

)דה-ליאו( לוי,
שופטת )בדימ׳(

מדינה
וחברה



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.

זמן אשכול גלילות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
2.1.20 ,12.12.19 ,28.11.19 ,14.11.19

)מספר קורס: 50513(

מרצה:
פרופ׳

דוד פסיג
מדעי

החברה
20 | עתידנות

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום

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 

המדעיים והטכנולוגיים ומה יהיו השלכותיו המדעיות, 
התעשייתיות והחברתיות. ההרצאה מלווה בדוגמאות 

מחזית המדע והטכנולוגיה, המבהירים את הדיון סביב 
המושג סינגולריות.



הטכנולוגיות שמנהלות את העולם
מרצה: מני ברזילי, מומחה לאבטחת מידע וסייבר, יזם ומרצה בינ“ל, העוסק רבות חיזוי התפתחויות 

טכנולוגיות והשלכותיהן על האנושות, על העולם העסקי ועל מערכת היחסים בין מדינות. 
יש שני צדדים למטבע הזה. מצד אחד, לא ניתן למצוא תחום בחיים שהטכנולוגיה לא

השפיעה עליו. הטכנולוגיה הפכה מכלי עבודה לדרך חיים. וכמעט כל יום אנחנו שומעים 
על המצאה חדשה שיכולה לשנות את העולם. ומאידך עלינו לזכור את החוק הבלתי ניתן 

לערעור של הטכנולוגיה – כל המצאה מייצרת הזדמנויות חדשות וגם איומים חדשים. 
בתקופה קצרה מאוד, העולם הפך למורכב, מסוכן ומרתק. השינויים הטכנולוגים האדירים 

שחווינו בשנים האחרונות הובילו להתפתחויות בתחום הרפואה, התחבורה, והרווחה. אך גם 
להתפתחויות יוצאות דופן בעולם הפשע, הלוחמה, והמודיעין. הטכנולוגיה הולידה פושעים 

מסוג חדש המייצרים פשעים מסוג חדש. היא מאפשרת לגורמים בעלי אינטרס לבצע 
מניפולציה של האופן בו אנחנו חושבים. והיא מעלימה חברות ענק שעד לפני שנים מספר 

היו הדומיננטיות בתחומן.
הצטרפו בסדרת ההרצאות הזו למסע מרתק הן בצדדים המרתקים של הטכנולוגיה

והן בסמטאות החשוכות ביותר שלה.
נושאי ההרצאות:

הסייבר: הפשע המאורגן ביותר בעולם
זו הפעם הראשונה בהיסטוריה בה עולם הפשע מובל 

על ידי האנשים המבריקים בעולם. לכן, אין פלא שעולם 
הסייבר מלא בפשיעה יצירתית, מתוחכמת ויוצאת דופן. 

עולם הפשיעה הקיברנטית הפך לתעשייה של ממש,
בה קיימות חברות פשיעה, שירותי פשיעה, ומומחי 
פשיעה אותם ניתן לשכור בקלות. וזו רק ההתחלה.

מותה של הפרטיות: עולם של קירות שקופים
הפרטיות אינה מתה, אך איננו רחוקים מהיום בו הדבר 
יקרה. כבר היום חברות טכנולוגיה גדולות יודעות עלינו 
הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים על עצמנו. קשה מאוד 

לשמור סודות מפייסבוק וגוגל. חברות כאלה יודעות 
אפילו את המחשבות הכי כמוסות שלנו. טכניקות 

איסוף המידע מתקדמות יחד עם ההתפתחות בתחום 
חקר המוח והפסיכולוגיה ומייצרות מציאות מסוכנת 

ומרתקת. 

בינה מלאכותית ותבונה אנושית 
כבר יותר מחמישים שנה האנושות עובדת על פיתוח 

“בינה מלאכותית“. ישות תבונית דיגיטלית בעלת 
מודעות עצמית וכוח מחשבתי מתקדם יותר משלנו.

היא עשויה למצוא פתרון לכל המחלות בעולם, לפתור את 
בעיות הרעב באפריקה, ולייצר תקופה של שגשוג עולמי. 

אבל מומחים רבים מגדירים בינה מלאכותית חזקה, כאחד 
האיומים הגדולים ביותר על האנושות.

מה מצב הבינה המלאכותית היום? ומה צופה לנו העתיד?

מאין באנו ולאן אנחנו הולכים
האנושות נמצאת במסע, בו אנחנו מנסים למצוא תשובות 

חדשות לשאלות ישנות. הטכנולוגיה מאפשרת לנו להמציא 
מחדש את האופן שבו אנחנו מתייחסים לכלכלה, חוקים, 

משטר, ואפילו מערכות יחסים, החיים על כוכבי לכת 
אחרים ואפילו מוות. העולם החל לעבור תהליכי שינוי 

שיובילו אותנו למקום שונה מאוד מזה בו אנחנו נמצאים 
היום. איך יראה העתיד? ולאן אנחנו הולכים מכאן?

זמן אשכול גלילות

21 | טכנולוגיה ואקטואליה

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
12.2.20 ,15.1.20 ,11.12.19 ,13.11.19

)מספר קורס: 50514(

מדינה
וחברה

מרצה:
מני

ברזילי



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

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

בלתי אפשריים ולמצוא את דרכם אל החופש האישי.

זמן אשכול גלילות

22 | סיפורים אישיים

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,15.12.19 ,1.12.19 ,17.11.19 ,3.11.19

2.2.20 ,19.1.20 ,5.1.20 ,22.12.19
)מספר קורס: 50515(

נושאי ההרצאות:
ילדות בצל אלימות וגילוי עריות

בחשיפה יוצאת דופן, קורעת ניצה סקולניק מסכים 
של בושה, של אשמה והתכחשות, שהסתירו התעללות 

משפחתית רבת שנים. מאז ילדותה עברה אלימות וגילוי 
עריות מצד אחיה ואביה לאורך חייה כאישה חרדית 

ואם לתשעה ילדים - עד בריחתה אל החופש.

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

במרוקו, עלייה לארץ, התבגרות, נישואין, גירושין, יציאה 
מהארון ועד לפעילות בקהילה הלהט“בית. קורין בעלת 

תואר ראשון בפסיכולוגיה ותעודת מטפלת ביצירה 
והבעה. הרצאה שהיא מופע.

“תיק אימוץ סודי ביותר“
רוני פרידמן גדלה עד גיל 32 בצלו של “סוד“ משפחתי. 

היא לא ידעה שהיא ילדה מאומצת. היו מסרים סמויים 
שהוריה המאמצים אינם הוריה הביולוגיים. רוני 

העדיפה להתעלם, להדחיק. גילוי הסוד באופן מקרי 
על ידי אישה זרה במפגש מקרי ברחוב, טלטל את כל 

עולמה והביא אותה לקריסה נפשית ופיזית.

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

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

שמדינת ישראל תחזיר אותו הביתה.

 הכת ששינתה את זהותי
יהודית הרמן הגיעה לכת של גואל רצון כשהייתה בת 

17 ויצאה ממנה בגיל 29 עם חמישה ילדים. היא חוותה 
ניצול כלכלי, מיני ונפשי. עד היום המרגש, שבמבצע רחב 

היקף בשיתוף כוחות של הרווחה, המשטרה והמרכז 
הישראלי לנפגעי כתות – יצאה לחופשי.

מדעי
החברה

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

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

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

 ניצחון הרוח
תא“ל )במיל׳( דרור פלטין, נפצע קשה בתאונת 

צניחה, בה התרסק פלג גופו התחתון והיה חשש לחייו. 
כשהוא עדיין בכיסא גלגלים צלח את הכינרת והשתתף 
בטריאתלון אילת. כעבור 10 חודשים השתתף בתחרות 

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

היישומיות מסיפורו האישי.

“חזרתי בשאלה מחומות הגטו“
שרה איינפלד, חסידת גור שהעזה לחזור בשאלה מאחת 

החסידיות הקיצוניות ביותר, מספרת בגילוי לב על 
דרכה מחומות הגטו החרדי. היא מדברת על החרם ככלי 

לשליטה ופיקוח בחברה החרדית, על דיכוי נשים בשם 
ה“צניעות והתורה“ ועל הפרדה מגדרית נוסח אירן.

 מרכזת
הסדרה: 

בלהה גזית



פילוסופיית חיים:
דברים שרציתי לומר

מרצה: ד“ר חיים שפירא, אינטלקטואל רב-תחומי.
אתם מוזמנים לסדרת הרצאות מרתקת, מאירת עיניים והומוריסטית עם ד“ר חיים שפירא,

סופר, מתמטיקאי ומרצה מחונן ומשעשע, המעבד לסיפורים מרתקים בסיסי מידע 
מתחומי הפילוסופיה, הספרות, האמנות, המוסיקה וחכמת הרחוב, המוגשים באופן מרתק 

והומוריסטי. אתם מוזמנים להצטרף ולספוג מן השפע המציף את עולמו של האינטלקטואל 
הרב-תחומי הנדיר הזה.

זמן אשכול גלילות

23 | פילוסופיה

נושאי ההרצאות:
בית ספר לחיים

שיחה בעקבות כתביו של הפילוסוף והסופר הבריטי
אלן דה בוטון. על בעיות אמיתיות ואמיתיות הרבה 

פחות, על אהבה וזוגיות, על ידידות ובדידות, על עצב 
ושמחה, על חרדת ההחמצה ואהבת החכמה, בקיצור- 

על כל מה שחשוב בחיים.

שלווה סטואית
מרקוס אורליוס, סנקה, אפיקטטוס: מאבי למדתי 

חמלה, דבקות בחברים, עבודה קשה ואדישות לאופנות 
חולפות. מאמי למדתי גמילות חסדים והימנעות, לא 
רק ממעשים רעים אלא אף ממחשבות רעות, פשטות 
ועזיבת הרגלים של העשירים. על פי מרקוס אורליוס– 

קיסר רומא, לוחם ופילוסוף.

12 כללים לחיים
הפסיכולוג הקנדי ומבקר התרבות ג׳ורדן פיטרסון, 

משתלט על ערוץ היוטיוב ומבקש מאנשים לסדר את 
חדרם, בטרם ינסו לערוך סדר בעולם. על דת ואמונה, 

על סדר וכאוס, על תקינות פוליטית וחופש הדיבור,
על פשיזם וקומוניזם, על חרדה ותקווה.

תהיות על טעויות והטיות
מבט על מוזרויותיו של המוח האנושי, טעויות 

הסתברותיות וכיצד משקרים לנו בעזרת סטטיסטיקה. 
מבט על האפקט של דאנינג-קרוגר ושלל אשליות והטיות 
קוגניטיביות, אשר מונעות מאיתנו לראות מציאות בצורה 

קצת יותר הגיונית.

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
4.2.20 ,7.1.20 ,10.12.19 ,12.11.19

)מספר קורס: 50516(

מדעי
החברה

מרצה:
ד״ר חיים 

שפירא
סדרה חדשה!

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



פיTוח החשיVה היציRתית-
הדרך להגיע רחוק

מרצה: אביבה חלפון, מפתחת שיטת כלי״ם, המקנה ידע כיצד להפיק יותר מעצמי 
באמצעות שימוש במפתחות “TVR“  לפיTוח חשיVה יציRתית.

רבים יגדירו יצירתיות כחשיבה מחוץ לקופסה. בקורס זה נייצר פתרונות מפתיעים ופורצי 
דרך דווקא באמצעות חשיבה בתוך הקופסה. נתוודע לתבניות חשיבה מסודרות, שאם רק 

נפעל בהתאם להן, נוכל לפרוץ קדימה, להצליח, להתמודד טוב יותר בעתות משבר ואל מול 
אתגרים מורכבים, לממש חלומות ולהגיע רחוק.

נושאי ההרצאות:
“הטייס האוטומטי“

על קיבעונות חשיבה וכל מה שנאגר ב“בוידעם האנושי“ 
ומנהל אותנו במשך שנים. נתוודע לאוסף של פעולות 

ומחשבות שמגיעות אלינו מתוך שיגרה והרגל.
“תפוסים בדפוסים“ 

כיצד פורצים את מחסום החשיבה התבניתית?
כיצד מייצרים חידושים בשגרת היומיום? 

האם יצירתיות היא תכונה מולדת או מיומנות נרכשת? 
מה ההבדל בין מקוריות ליצירתיות?

יצירתיות כגישה לחיים
אם החיים היו סוג של מבוך, כיצד הייתם מתנהלים על 
המסלול, מנסים מבפנים לצאת החוצה או הפוך, מבחוץ 

מנסים להיכנס פנימה? במפגש זה נלמד על משמעותה 
של החשיבה ההפוכה כגישה לחיים.

המקום שבו נגמר ההיגיון, שם מתחילה היצירתיות
האם היה עולה על דעתכם להפוך בעיה למורכבת 
עוד יותר ממה שהיא כבר, על מנת לפתור אותה? 

ולהפך, האם ניתן להוריד ממנה את מה שנראה בעליל 
בלתי אפשרי, ועל ידי כך להגיע אל הפתרון המיוחל? 

במפגש זה נערוך היכרות ותרגול עם עקרונות החשיבה 
היצירתית.

יצירתיות לשם הרחבת האפשרויות
מידי יום אנחנו חיים את המציאות הגלויה לעין ומטבע 
הדברים, נוטים פחות להתייחס למה שמסתתר מתחת 

לפני השטח. במפגש זה נלמד לזהות את הפוטנציאל 
ברובד הסמוי של החיים, ועל ידי כך להגדיל את 

האפשרויות העומדות בפנינו. 

יצירתיות: הדרך לניהול קונפליקטים
האחד עקשן כמו פרד, השני חושב כמו זברה ורואה 

רק שחור ולבן והשלישי כמו דג רואה את הפיתיון ולא 
רואה את הרשת. ואתם? אומרים שמותר האדם מן 

הבהמה בחשיבה. במפגש זה נבחן את דפוסי הפעולה 
של בעלי החיים, כדרך מחשבה חדשנית ויצירתית עבורנו 

להתמודדות בעתות משבר ואל מול אתגרים מורכבים. 
היציאה מהקופסה

כיצד ניתן להפוך את החשיבה היצירתית לדרך חיים 
בחינוך, בהורות, בעבודה, בזוגיות ובכלל? מפגש עם מצבים 

מאתגרים, דרך חשיפת סיפורים מתחומים שונים בהם 
שזורה החשיבה היצירתית ככלי שהוביל לפתרון.
אאוריקה מצאתי! או... אאוריקה מצא- אותי!

יצירתיות מעשית- במפגש זה נתמודד יחד מול אתגר 
“מפתחות“ T.V.R במשחק חברתי אינטראקטיבי נחשוף 
יישום של תבניות חשיבה יצירתיות המאפיינות אותנו 

כישראלים ובכלל. 

זמן אשכול גלילות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,17.12.19 ,3.12.19 ,19.11.19 ,5.11.19

11.2.20 ,28.1.20 ,14.1.20 ,31.12.19
)מספר קורס: 50517(

24 | חשיבה יצירתית מדעי
החברה

מרצה:
אביבה
חלפון



נושאי ההרצאות:
מהי נפש ומה חוסנה?

רבות נכתב על הנפש, אך האם אנו יכולים באמת 
להכירה? מהי נפש בריאה? מהן שיטות הטיפול 

שמאפשרות לאנשים לחזור לתפקד בחברה לאחר שהם 
חוו משברים? ומה יכול כל אחד מאיתנו ללמוד על 

עצמו? דרכי התבוננות חדשות על העצמי.  
סרט לצפייה: “סיפור משפחתי“

בניגוד לכל הציפיות
כשהמציאות שונה ממה שחשבנו – והפתעות משנות 
את כל תפיסותינו. הרצאה על גזענות, אנושיות ומה 

שביניהם.
סרט לצפייה: “42“

האמת על מוסד “המשפחה“ 
ההורים שלנו הם העבר או העתיד? בכל אחד מאיתנו 
מגולמת משפחת המוצא. מה קורה לנו כשאנו גדלים? 

האם באמת הצלחנו לייצר משפחה אחרת מזו שבה 
צמחנו? מבט מרתק על השפעות גנטיות וסביבתיות על 

עיצוב אישיות האדם. 
סרט לצפייה: “החטאים“

מאין באת ולאן אתה הולך? 
מתי החלטנו את ההחלטות הרות הגורל שהשפיעו על 

חיינו? מתי לקחנו פיקוד והובלנו אחרים? מהן התכונות 
הרצויות למנהיג? האם החלטה לפתוח בדיאטה/

להפסיק לעשן/ להתגרש/ להגר, מחייבות תכונות של 
מנהיג? מהם הערכים המובילים את חיינו וכיצד אנו 

מתנהלים לאורם? 
סרט לצפייה: “טובת הילד“

הצד המעשי של הפסיכולוגיה –
בראי הקולנוע

מרצה: ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, M.A בחינוך.
עולם הפסיכולוגיה, מציע מגוון של טיפולים ומצע רחב של הסברים, בכל הכרוך במבנה הנפש 

ובדרך הייחודית בה בנינו את תעודת הזהות האישית של כל אחד מאתנו. מהן התיאוריות 
המובילות בתחום השפעת העבר על העתיד? מהן הדרכים הנכונות לתקשורת בינאישית יעילה 

במשפחה ומחוץ לה? מהי שפת הגוף ואיך לפרש אותה כראוי?
בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא העוסק בנושא ההרצאה.

זמן אשכול גלילות

25 | פסיכולוגיה

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,18.12.19 ,4.12.19 ,20.11.19 ,6.11.19

5.2.20 ,29.1.20 ,15.1.20 ,1.1.20
)מספר קורס: 50518(

כמעט הכול על האהבה 
מהו תפקיד האהבה בחיינו? מהם יחסי אהבה בריאים- 

ואלה שפחות- בין בני זוג, בין אחים, בין חברים ועוד? 
סרט לצפייה: “חגיגה של אהבה“

איך לדבר כדי שיקשיבו לנו? 
עוד משהו שכדאי לדעת על תקשורת בינאישית, על 

אמפתיה והזדהות, ועל הדרך הבטוחה להעברת מסר 
ברור ובהיר. 

סרט לצפייה: “נוטינג היל“

מה שחשוב לדעת על “שפת הגוף“ 
ערוץ התקשורת הראשוני, מהי בעצם שפת הגוף? 

מהם הסודות לשכנוע? כיצד ניתן לייעל ולשפר את 
כרטיס הביקור הקרוי “הצגת העצמי“? מהי תדמית? 
מהם ההבדלים בין נשים לגברים בשפת הגוף? ומהם 

סטריאוטיפים מיניים?
סרט לצפייה: “להתאהב  מעל הראש“

בוא נצחק על זה  
מהו תפקיד ההומור בחיינו? מה מצחיק? מה אמר פרויד 

על ההומור? מהי התפיסה הטיפולית שלוקחת את 
ההומור ככלי מרכזי בריפוי? מפגש משעשע על תפקיד 

הצחוק בחיינו.
סרט לצפייה: ״חמישים אביבים״

מדעי
החברה

מרצה:
ענת זפרני



אינטליגנציה רגשית בחיי היום יום
מרצה: ד“ר רונית נשר, פסיכותרפיסטית ומנחת קבוצות. מרצה בכירה בארץ ובעולם. 

מלמדת במגוון מסגרות בעולם האקדמי והעסקי בארץ ובחו“ל. 
מי באמת מנהל את חיינו- אנחנו או הרגשות שלנו? האם מצאתם את עצמכם מתנהגים 

או מחליטים החלטות באופן לא רציונלי רק בגלל רגש מסוים? “אינטליגנציה רגשית“ היא 
אוסף המורכב ממיומנויות נרכשות, שיכולות לשפר משמעותית את איכות חיינו.

נושאי ההרצאות:
הקשר בין שכל, רגש והתנהגות

ב“מבוא לאינטליגנציה רגשית“ נכיר את מערכת הרגשות 
שלנו. נלמד את טכניקות הזיהוי והאבחון של רגשות 

ראשוניים ומשניים, והשפעתם על חיי היום-יום.

מהי מערכת הרגשות שלנו
מי מפחד מהפחד? מה היחס שלכם לקנאה? נלמד לזהות

את ה“רומן“ שיש לנו עם כל רגש, ולאתר “חוזים לא 
גמורים“ עם רגשות מורכבים.

שיעור ראשון בניהול רגשות
האם אנחנו יודעים לנהל את הרגש שלנו- או שהרגש 

מנהל אותנו? מתוך מה אנו מגיבים? מתוך הכעס? 
האשמה? מה מסתתר מאחורי הכעס והתסכול?

ומדוע כל כך קשה לנו להתמודד עם חוסר אונים?

מה עושים כשניהול הרגשות לא פועל?
איך משנים מחשבה היוצרת התנהגות לא רצויה? ואיך 
מווסתים רגשות שיצאו משליטה? איך אפשר להיגמל 
מתופעות של התנהגות כפייתית על ידי וויסות רגשי?

אינטליגנציה רגשית במערכות יחסים 
מערכת יחסים משמעותית יכולה להיות הרסנית ויכולה 

 להיות מקור לתמיכה, לצמיחה ולחיזוק. 
מהם הרגשות ה“מככבים“ במערכות היחסים שלנו? 

מתי אנחנו “חיים בסרט“? ואיך ניתן לשנות את הסרט 
הזה לטובה?

“המזוודות“ במערכות היחסים
כולנו מגיעים למערכות יחסים עם מטען. מדוע אני שוב 

ושוב מוצא את עצמי מתעצבן על חבר לעבודה ולא מסוגל 
להביע את הכעס בצורה ברורה? ואיך קורה שאני שוב 

נעלבת מהחברים הקרובים שלי?

“העץ הנדיב“: באמת נדיב או פראייר? 
“אני לא רוצה לשים גבול- כי אז יחשבו שאני לא 
נחמדה...“ גבולות זה אחד הנושאים הכי חשובים 

בהתנהלות האנושית. האם אתם יודעים לזהות את 
הרצונות והצרכים שלכם? להביע אותם ולשמור על 

הגבולות שלכם? 

לעשות שלום בין הראש ללב
אינטליגנציה רגשית טובה היא אינטגרציה בין השכל 
)המחשבה(, הלב )הרגש( וההתנהגות. כיצד ניתן ליצור 

אינטגרציה בין הרגשות? מתי מערכת הרגשות שלנו 
עובדת בהרמוניה? ומתי נשמעים לעיתים צלילים צורמים 

מצד מנגנוני ההגנה שלנו?

זמן אשכול גלילות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון

מועדי המפגשים:
,23.12.19 ,16.12.19 ,25.11.19 ,18.11.19

17.2.20 ,3.2.20 ,20.1.20 ,6.1.20
)מספר קורס: 50519(

מדעי
החברה

מרצה:26 | פסיכולוגיה
ד״ר רונית 

נשר



תרבויות עולם סביב הגלובוס -
בראי הקולנוע

מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, מרצה, צלמת וכתבת.
מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות 

מגוונות ברחבי העולם. מהקרנבל הברזילאי אל חתונות הודיות, מסודות הממלכה הירדנית אל 
מלחמת העולם השנייה בבודפשט, מאימפריאליזם יפני אל סגירות צפון קוריאנית.

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

זמן אשכול גלילות

27 | תרבויות

נושאי ההרצאות:
ברזיל: ״ארץ הסמבה״

ברזיל היא המדינה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית.
נכיר קצת מנופיה המגוונים, החל ביערות העד של 

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

מרצה: ד“ר אופיר יעקבסון | סרט לצפייה: “פלה“

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

רעידות אדמה? איך יש כל כך הרבה מים זורמים 
במדינה עם משבר מים חריף? מי מרכיב היום את 

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

 בודפשט: הדנובה הכחולה 
מסע לעיר בה העבר וההווה נפגשים. אל היוצרים,

בתי הקפה, בית הכנסת מהגדולים והמפוארים באירופה. 
לרובע היהודי ולסיפור הקהילה היהודית. לתקופה 

האפלה של מלחמת העולם השנייה. 
מרצה: יואל שתרוג | סרט לצפייה: “שתיקה רועמת“

הודו: החגיגה שאינה נגמרת
החתונות ההודיות מאופינות בצבעוניות, חגיגיות, 

ריקודים ושירים- אלמנטים הנוכחים גם בסרטים 
ההודים. בהרצאה זו, נלמד על מרכזיות החתונה בתרבות 
ההודית ועל קסמו של הקולנוע ההודי, שמושך מעריצים 

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

יפן: מאימפריאליזם יפני ועד קערת מרק איטריות
במחצית הראשונה של המאה ה-20 יצאה יפן למסעות 

כיבוש ברחבי מזרח אסיה. היא ניצלה את המלחמה 

באירופה כדי לכבוש את כל מזרח אסיה והפכה את 
מלחמת אירופה למלחמת עולם.

מרצה: איילת אידלברג | סרט לצפייה: “דוכן הראמן“

שוויץ: השעון השוויצרי שאיחר
שוויץ היא המדינה שהעניקה זכות הצבעה לנשים רק 

בשנת 1971. נבחן את סוגיית מאבק זכות ההצבעה לנשים 
בשוויץ בהקשרים של חוסר השקט והתמורות החברתיות 

והתרבותיות. 
מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: “עושות סדר“

 בריטניה: מי הייתה אשת הברזל?
ננסה לפצח את דמותה של אחת הנשים החזקות 

בהיסטוריה המודרנית, ונגלה שמאחורי הברזל מסתתרת 
אישה בשר ודם. 

מרצה: ד“ר גוסטב מייסלס | סרט לצפייה: “אשת הברזל“

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

תרבות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

קבוצה 2:
הקורס כולל שמונה מפגשים בימי 

חמישי בין השעות 10:30-14:30 
ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,5.12.19 ,21.11.19 ,7.11.19
 ,16.1.20 ,2.1.20 ,19.12.19

6.2.20 ,30.1.20

)מספר קורס: 50537(

קבוצה 1:
הקורס כולל שמונה מפגשים בימי 

שני בין השעות 10:30-14:30 
ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,9.12.19 ,25.11.19 ,11.11.19

 ,13.1.20 ,6.1.20 ,16.12.19
10.2.20 ,27.1.20

)מספר קורס: 50520(

סדרה חדשה!



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

מסע אל עולם הולך ונעלם. רגעי הצצה נדירים לנופי בראשית של הטבע והאדם. חוויותיהם
של מובילי מסעות, שלקחו את המוצ׳ילה, מצלמה, הרבה יצר הרפתקנות ויצאו אל הלא נודע.

רשמי מסע, בליווי תמונות מרהיבות, שייקחו אתכם אל מחוזות קסומים ונופי בראשית.

נושאי ההרצאות:
על פסגת הר הגעש הפעיל ביותר באפריקה

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

לגלות מה קורה בלוע של הר הגעש הפעיל ביותר באפריקה.

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

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

ישראל לספר אותך במדבר.

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

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

אושיק פלר יוצאת למסע במנהרת הזמן בעמק האומו.

מסע אל קצה העולם
דן-דן בולוטין יוצא לגלות חיים אחרים באיים נידחים. 
הוא מביא סיפורים מאיים שונים: מגרינלנד, וספיצברגן, 
ועד לאי של רובינזון קרוזו, איי-פוקלנד, ואיי-הגלאפגוס -

מקור תורת האבולוציה של דארווין.

קוביית הקרח הגדולה בעולם: אגם בייקל בסיביר
דרור גרתי יוצא למסע סביב ועל-גבי אגם בייקל, 
שגודלו כגודל מדינת ישראל ואשר קופא לחלוטין 

בחורף. על רקע מערות ותצורות קרח מרהיבות, הוא 
פוגש את הסטארה ויירה– הרוסים המסורתיים, 

בודהיסטים נידחים ושמאנים מסתוריים.

עולם הולך ונעלם במיקרונזיה
טניה רמניק יוצאת לגלות כיצד מתקיימת אוכלוסייה של 
400 נפשות על אי קטנטן ומנותק בלב האוקיינוס השקט. 
מהו סוד האושר במקום כזה? נספר על כישופים המהווים 

חלק מחיי היום יום, על חלוקת התפקידים בין המלכה 
לצ׳יף, ועל האיזון בין גברים לנשים.

בהוטן: “דרך האושר ומסתורי ממלכת בהוטן“
עידן צ׳רני יוצא למסע בעקבות האושר, אל ממלכת 

בהוטן המסתורית בהרי ההימלאיה. מדוע סגרה בהוטן 
את שעריה לעולם החיצון? איזה תחליף היא מצאה 

לתרבות הצריכה של העולם המערבי? כיצד היא משמרת 
את התרבות הבוטאנית הייחודית?

סוף העולם ימינה: צ׳ילה והאי פסחא
נפתלי הילגר מגלה תרבויות נסתרות, טבע דרמטי 

וצילומים מרהיבים. מהמדבר היבש בעולם עד לקרחונים 
של פטגוניה. חידות, תעלומות והקהילה היהודית הקטנה 

בעולם, ששומרת על איזון בין זהות יהודית לאמונה 
באבות הקדומים.

זמן אשכול גלילות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,18.12.19 ,11.12.19 ,27.11.19 ,13.11.19

5.2.20 ,22.1.20 ,8.1.20 ,1.1.20
)מספר קורס: 50521(

מרכזת תרבות
הסדרה: 
רוית נאור
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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. מהקרנבל הברזילאי אל חתונות הודיות, מסודות הממלכה הירדנית 

אל מלחמת העולם השנייה בבודפשט, מאשת הברזל הבריטית אל זכויות הצבעה לנשים 
בשוויץ, מטלטלות אפגניות אל סגירות צפון קוריאנית.

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

ברזיל: ״ארץ הסמבה״
ברזיל היא המדינה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית. 

נכיר קצת מנופיה המגוונים, החל ביערות העד של 
האמזונס, וכלה בחופים אינסופיים. נכיר את האנשים, את 

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

הודו: החגיגה שאינה נגמרת
החתונות ההודיות מאופינות בצבעוניות, חגיגיות, 

ריקודים ושירים- אלמנטים הנוכחים גם בסרטים 
ההודים. בהרצאה זו, נלמד על מרכזיות החתונה בתרבות 
ההודית ועל קסמו של הקולנוע ההודי, שמושך מעריצים 

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

 בודפשט: הדנובה הכחולה 
מסע לעיר בה העבר וההווה נפגשים. אל היוצרים,

בתי הקפה, בית הכנסת מהגדולים והמפוארים 
באירופה. לרובע היהודי ולסיפור הקהילה היהודית. 

לתקופה האפלה של מלחמת העולם השנייה. 
מרצה: יואל שתרוג | סרט לצפייה: “שתיקה רועמת“

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

בהיסטוריה המודרנית, ונגלה שמאחורי הברזל מסתתרת 
אישה בשר ודם. 

מרצה: ד“ר גוסטב מייסלס | סרט לצפייה: “אשת הברזל“

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

רעידות אדמה? איך יש כל כך הרבה מים זורמים 
במדינה עם משבר מים חריף? מי מרכיב היום את 

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

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

מזרח אחר: אפגניסטן
רשמים אישיים מביקורים באזור שמיטלטל בין רחשי 

אחד הסכסוכים האלימים ביותר על פני כדור הארץ לבין 
ישובים שלווים בשולי הרי ההימלאיה. בקאבול נפגוש 

אפגנים שמנסים להשתקם כנגד כל הסיכויים, נבקר
בבית הכנסת ונשוחח עם היהודי האפגאני האחרון.

מרצה: נפתלי הילגר | סרט לצפייה: “רודף העפיפונים“

שוויץ: השעון השוויצרי שאיחר
שוויץ העניקה זכות הצבעה לנשים רק בשנת 1971. 

נבחן את סוגיית מאבק זכות ההצבעה לנשים בשוויץ 
בהקשרים של חוסר השקט והתמורות החברתיות 

והתרבותיות. 
מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: “עושות סדר“

זמן אשכול גלילות

תרבות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,11.12.19 ,27.11.19 ,13.11.19 ,6.11.19

5.2.20 ,22.1.20 ,8.1.20 ,1.1.20
)מספר קורס: 50522(

29 | תרבויות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג
סדרה חדשה!



המלחמות ששינו את פני ההיסטוריה
מרצה: ד“ר גוסטב מייסלס, היסטוריון.

ממעמקי ההיסטוריה, אין יום בחיי האנושות שבו במקום כלשהו בכדור הארץ לא מתנהלת
מלחמה. מלחמה היא פוליטיקה באמצעים אלימים. בסדרה מרתקת זו, נעלה לדיון כמה 
מן המלחמות שהכתיבו את מהלך ההיסטוריה בתקופתן. ננתח את הרקע להתלקחותן, 

מהלכיהן הטקטיים החשובים שהביאו לתוצאותיהן, ובמיוחד את ההשלכות הפוליטיות, 
הטכנולוגיות והחברתיות שהן גרמו.

נושאי ההרצאות:
מלחמת בר-כוכבא )136-132( 

מלחמת בר-כוכבא חיסלה למעשה את עצמאות עם 
ישראל למשך 2000 שנה. מצד שני, התבוסה הצבאית 

הפכה ל“דבק לאומי“. למה ואיך התנהלו הדברים, 
שהובילו לכישלון הצבאי הצורב ביותר בתולדות 

מלחמות ישראל?

מסעי הצלב )1095-1291( 
זהו סיפורן של מלחמות הדת הגדולות ביותר בהיסטוריה 

האנושית. מסעי הצלב החלו בספרד הכבושה בידי 
המוסלמים. היו אלה 300 שנה של מלחמות צלב, שאת 

מורשתן נושאות עד היום מדינות רבות בעולם, כולל 
מדינת ישראל.

מלחמת 100 השנה )1337-1453( 
מלחמה שהעמידה את שתי המעצמות, צרפת ואנגליה, 
האחת מול השנייה. למעשה הייתה זו מלחמת העולם 

הראשונה, בשל השתתפותן של כל ארצות העולם 
לצד מחנה זה או יריבו. הפרנקים הופכים “צרפתים“ 

והאנגלים טובעים במלחמת אחים.

מסע נפוליאון למצרים וארץ ישראל )1799(  
נפוליאון החל את הקריירה הצבאית שלו כקצין 

תותחנים, התגלה כגאון צבאי ולבסוף התמנה למפקד 
הצבא הצרפתי. שיכור כוח מתפקידו החדש, יצא לשורה 

של מלחמות. למה ואיך התנהל מסע נפוליאון למצרים 
ולארץ ישראל?

המלחמה שחיסלה את העבדות )1861-1865( 
מלחמת האזרחים באמריקה הייתה למעשה המלחמה 

האידיאולוגית הראשונה הגדולה. מטרתה החשובה 
הייתה מחיקת העבדות. למה לא קיבלו מדינות הצפון 

את הכרזת העצמאות של הדרום? אידיאולוגיה או 
אינטרס? פוליטיקה או “צדק חברתי“?

זמן אשכול גלילות

30 | היסטוריה

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,16.12.19 ,2.12.19 ,18.11.19 ,4.11.19

3.2.20 ,20.1.20 ,6.1.20 ,23.12.19
)מספר קורס: 50523(

מדעי
הרוח

המלחמה שתסיים את כל המלחמות )1914-1918(
מלחמת העולם הראשונה נועדה להיות גם המלחמה 

האחרונה. איפה, למה ומי החליט שתהיה מלחמה? מי ירה 
את הירייה הראשונה? ואיך התגלגלו העניינים עד לנפילתן 

של גרמניה ואוסטריה? מתי באמת נגמרה המלחמה?

סופו העגום של הרייך השלישי )1939-1945(
מלחמת העולם השנייה הייתה ההתנגשות הצבאית הגדולה 

ביותר של העולם בן זמננו. שגעונו של אדם אחד הטביע 
בדם את רוב רובו של העולם החופשי. הסיפור המרתק של 

הכישלון הצורב בכיבוש רוסיה. ממינכן 1938 ועד לסופו של 
הרייך השלישי.

הכישלון הצורב של מלחמת וייטנאם )1955-1975( 
למה ואיך הסתבכה ארה“ב במלחמה שאיננה מלחמתה? 
איך שונו פני החברה האמריקאית בעקבות מלחמה זו?  

ומדוע לא למדו האמריקאים שום דבר והסתבכו שוב 
בעיראק, אפגניסטאן, בוסניה...? 

מרצה: 
ד״ר גוסטב 

מייסלס



קבלת שבת עם הסיפורים
שמאחורי פרשת השבוע

מרצה: הרב ד“ר בני לאו, ראש מיזם “929 – תנ“ך ביחד“.
אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, בסגנונו הייחודי של הרב ד“ר בני לאו,

ולקבל את השבת בהיכרות מעמיקה, ייחודית ונפלאה עם פרשת השבוע. פרשת שבוע הוא אחד 
ממיזמי התרבות העתיקים והיפים שהשתמר בכל תפוצות ישראל ובכל הדורות. 

במסגרת הקורס נלווה את לוח השנה עם קריאה בפרשות השבוע דרך עין מתבוננת ובוחנת 
את הדמויות המשורטטות בתורה, בעזרת מפרשים והוגים בני כל הזמנים, ישנים וגם חדשים. 

נושאי ההרצאות:
פרשת “לך לך“ 

אורח הפרשה: אברהם אבינו.
הבחירה באברהם כ“אבי האומה“ מאתגרת את הפרשנים.

מה היה הרגע המכונן שהוציא את האיש מביתו וממולדתו 
“אל הארץ אשר אראך“? עד כמה בעלי אידיאות מונעים 

מכוח הרעיון? ומה המחיר שמשלמת המשפחה?
פרשת “וירא“

אורחת הפרשה: שרה אמנו. 
האישה שאתו. העקרות שלה הביאה אותה לאלטרואיזם 

של מסירת הגר לחיק בעלה. מה התרחש בעקבות 
המעשה הזה? מה קרה לה עם פרעה במצרים? ואיך 

עברה האם הראשונה את עקידת הבן?
פרשת “תולדות“

אורחי הפרשה: משפחת יצחק )עם רבקה יעקב ועשו(.
מה היה טיב הקשר בין יצחק לרבקה? הוא אהב אותה. 

והיא? ואיך זה שאבא אוהב בן אחד ואימא את הבן האחר? 
ואיך מחנכים תאומים שאחד נמשך לאוהל ואחד לשדה?

פרשת “וישב“
אורח הפרשה: יוסף.

רחל מתה בצעירותה והיתום היה קשור לאביו. האחים 
ניסו להתרחק, אבל הוא יצר מגע שגרם לסילוקו 

ממרחב החיים שלהם. איך מתמודד איש צעיר בארץ 
זרה שמציעה לו אלטרנטיבה? האם אדם יכול להתנתק 

מעברו ולחתור לחיים חדשים?
פרשת “ויגש“

אורח הפרשה – יהודה.
רחל ולאה בנו מתחם משפחתי עם שני קודקודים.
יהודה לא היה בכור לאה אבל היה הבכיר מבניה.

סיפור נפילתו וחזרתו מלווה את תולדות העם שלנו.

זמן אשכול גלילות

31 | פרשת השבוע

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,19.12.19 ,28.11.19 ,14.11.19 ,7.11.19

13.2.20 ,30.1.20 ,16.1.20 ,2.1.20
)מספר קורס: 50524(

מדעי
הרוח

מרצה: 
הרב ד״ר
בני לאו

פרשת “שמות“
אורח הפרשה – משה רבנו.

המיילדות, מרים ובת פרעה, הפכו את משה לאיש.
מה הרגע שבו נבחר משה להיות מנהיג היסטורי וסמל 

ללוחמי החופש? ומה היה במעמד הסנה שחשף את משה 
לשליחותו?

פרשת “בא“
אורח הפרשה – עם ישראל.

במצרים נולד עם שגילה את אלוהיו והתגבש לקראת 
היציאה מעבדות לחרות. איך הופכים עבדים לעם?

מה אנחנו - לאום או דת? האם חג הפסח מספר על יציאה 
לחופש או על כניסה למסגרת עבודת האל?

פרשת “יתרו“
אורח הפרשה- אלוהים.

הגיע הזמן לארח בסדרה את האלוהים בעצמו. נעמוד 
למרגלות הר סיני ונתכונן למעמד קבלת התורה.

מה התרחש מאחורי הקלעים? איך זה "לראות קולות"?



סודות חכמת הקבלה
מרצה: משה שרון, מחברם של 6 ספרים ומרצה בכיר לחכמת הקבלה.

הקבלה היא שיטה עתיקת יומין העוסקת בחקר המציאות בכלל וחקר פנימיות האדם בפרט.
למעשה זוהי החכמה הקרובה ביותר לאדם, שכן היא איננה לימוד תיאורטי או מופשט,

אלא לימוד מעשי, עמוק ופרקטי. הקורס מהווה מפתח לדלת הראשונה במרחבי החכמה 
האדירה הזו. מטרותיו: להנחיל לאדם מושגי יסוד בחכמת הקבלה, להתוודע למגוון רחב

של חוקים רוחניים המנהלים את היקום וגם, כדובדבן, לגלות לאדם כמה סודות על עצמו 
ועל העולם הסובב אותו, כדי להביאו למקום שלם, שליו ומאושר יותר.

נושאי ההרצאות:
תפיסות יסוד בקבלה 

מהם מקורותיה של חכמת הקבלה? האם היא רלוונטית 
לימינו? ומה סוד הקסם המהלך על המוצאים בה עניין 

בכל רחבי העולם?

סוד האושר בעיניים קבליות
בשיעור זה נברר את הסיבה לכוחות השליליים 

המתגלים בחיינו. נלמד על חוק "שורש וענף" ועל חוק 
"השתוות הצורה" שמנהלים את העולם ואיך ניתן דרכם 

להגיע לאושר.

סוד כוח המשיכה
חכמת הקבלה נקראת גם תורת ה"סוד" או תורת 

ה"נסתר". מהו אותו סוד? מה נסתר? ומה מקבלים 
מלחיות לפיו? 

סוד ההפכים
האם הפכים זה טוב או רע? האם מחלוקות מקרבות 

או מרחיקות? האם הפכים נמשכים זה לזה או נמנעים? 
איך מסתדרים עם מישהו שחושב וחי שונה ממני?

מפגש משנה חיים.

סודות הזמן
מהו זמן לפי הקבלה? מדוע חיינו סובבים סביב מושג 
הזמן? מהי המשמעות של ימי החול אל מול החגים? 

מדוע טוענת הקבלה שיש זמנים "טובים" יותר וזמנים 
"טובים" פחות? ולמה אין לנו סבלנות?

סוד הזוגיות
מילים רבות נכתבו בהיסטוריה על אהבה. אין אדם שלא 

מחפש אחריה. מדענים טוענים שהיא לא יותר מאשר 
תגובה כימית והורמונאלית בגוף. אחוזי הגירושין אותם 

מציגה הרבנות מטילים ספק בכדאיות החיפוש. מה חסר 
לנו כדי לאהוב ולהיות נאהבים באמת?

איך בונים זוגיות על פי חכמת הקבלה? הרצאה חווייתית, 
מרתקת ומצחיקה, בסופה יוצאים עם כלים פרקטיים 

לשיפור הזוגיות! 

סוד האותיות
השיעור יעסוק בפלא הגדול שנקרא ״השפה העברית״, 
ויענה על אינסוף שאלות: מדוע שפע עלול להפוך לפשע 
וענג לנגע? מה סוד האות א' ומדוע נברא העולם דווקא 

באות ב' ולא בשום אות אחרת? למה דווקא 22 אותיות? 
ואיך כל זה קשור אלינו?

סוד הגלגול
האם נשמותינו מתגלגלות? ואם כן, מה משמעות 
הגלגולים? מהו התיקון של כל אחד ואחד מאתנו?

מתי נפסקים הגלגולים? וכיצד הבנה זו על סוד הגלגול 
יכולה להשפיע עלי כאן ועכשיו?

זמן אשכול גלילות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,22.12.19 ,8.12.19 ,24.11.19 ,10.11.19

9.2.20 ,26.1.20 ,12.1.20 ,5.1.20
)מספר קורס: 50525(

32 | קבלה מדעי
הרוח

מרצה: 
משה שרון



ימי כיבוש הארץ וטרום המלוכה
מרצה: יוסי נינוה, מרצה בכיר לתנ“ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת“א.

הספרים יהושע ושופטים מספרים את תולדות עם ישראל על אדמתו מרגע היכנסם לארץ 
כנען ועד ימיה הראשונים של המלוכה. האם הכתוב בהם הוא היסטוריה אמיתית? או אולי 

סיפורי אגדות ללא יסוד היסטורי? אם כן - מי כתבם ומה הייתה מטרת הכותבים?
נושאי ההרצאות:

ספר יהושע והמחקר הארכיאולוגי
מה דעת המחקר המקראי על כיבוש הארץ? האם סיפור 
כיבוש הארץ היה? מי שלט בארץ כנען בתקופה זו? האם 

באמת נפלה חומת יריחו? האם עצרה השמש בגבעון?

סיפורים שונים על כיבוש הארץ
האם יהושע, הוא שכבש את הארץ? האם יהושע כבש 

את כל הארץ? האם נכבשה כל הארץ? כמה נוסחים 
שונים מכיל ספר יהושע? מה היא הכוונה הפוליטית 

המסתתרת מאחורי כל נוסח?

התוכנית של כיבוש הארץ
כיצד נכבשה הארץ על פי הספר? האם הייתה תוכנית 

מסודרת ומאורגנת לכיבוש? מהי מטרת סיפורי הניסים 
המלווים את סיפורי הכיבוש? השמדת עמי כנען - מהו 

יחס התורה לעמי הארץ? וכיצד היא מתמודדת מוסרית 
עם הצו להשמדתם?

רחב הזונה והגבעונים “הרמאים“
סיפור מגוחך על שני מרגלים “לא יוצלחים“, המסתבכים 
במיטת הזונה, וסיפורם של “הרמאים“ מגבעון. מי רימה 
את מי? מה הקשר בין שני הסיפורים? מי כתב את שני 

הסיפורים ולאיזו מטרה?

מלחמת דבורה וברק: “כן יאבדו כל אויביך ה׳“
הניצחון על הכנענים בחצור הונצח הן בשירה והן 

בסיפור. מה ההבדלים ביניהם? כיצד הובסו הכנענים? 
כיצד נרצח סיסרא? מה מטרת המשורר לעומת מטרת 

הסופר?

התנחלותם של שבטי ישראל 
מה הייתה שיטת חלוקת הארץ לנחלות השבטים? 

מדוע 12 נחלות? היכן הייתה נחלת הלוויים? האם היו 
12 שבטים? האם חלקם היה עמים זרים שסופחו, כדי 

למלא את המספר 12?

הטקסים בהר עיבל 
מהי פרשת “הברכה והקללה“? מהו המזבח שבהר עיבל? 

מהי “ברית שכם“? מדוע לא נזכר מעמד הר סיני בתוך 
סיפור יציאת מצרים המסופר בספר יהושע? מהם דיני 
הנפשות בתורה? מה תפקידן של  ערי המקלט במסגרת

דיני הנפשות? והיכן היו?

“ובימים ההם אין מלך בישראל...“ 
האם סיפורי השופטים הם סיפורי אגדות, המשמשים את 

הכותב לחיזוק עמדותיו? מי כתב את הסיפורים? האם היה 
הסופר פרו-מלוכה, או מתנגד לה? האם היה בעד “מלכות 

שמיים“? לשם מה בכלל כתב את הספר הזה?

זמן אשכול גלילות

33 | תנ״ך

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,18.12.19 ,4.12.19 ,20.11.19 ,6.11.19

5.2.20 ,29.1.20 ,15.1.20 ,1.1.20
)מספר קורס: 50526(

מדעי
הרוח

מרצה: 
יוסי נינוה סדרה חדשה!

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



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

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

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

נושאי ההרצאות:
התגליות במדעי המוח ששינו את חיינו

בעשורים האחרונים המציאות סביבנו השתנתה באופן 
דרמטי. מטרת התגליות הייתה הבנתו של המוח ואופן 

פעולתו. כיצד תחומי הבינה המלאכותית ישנו את 
המציאות?

מרצה: ניסים פרץ, המרכז לחקר המוח, אוני׳ תל אביב. 
ממהפכת המוח למהפכת המיינדפולנס

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

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

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

המרכז הבינתחומי הרצליה.
ריטלין עכשיו!? 

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

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

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

האוניברסיטה הפתוחה.
התמכרות לסמים: גזירה או בחירה?

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

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

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

למכשירים ניידים גורם להפרעות שינה?  
מרצה: ד“ר עמית גרין, המכון לרפואת שינה, בית 
החולים אסותא וכן המכללה האקדמית תל חי.  

איברים על שבב
מספר התרופות החדשות שמאושרות על ידי ה-FDA לא 
משתנה ואף יורד. שיטה חדשנית המיושמת במעבדתו של 

ד“ר מעוז מאפשרת לחקות פעילות של איברים,
ללא צורך בניסויים בבני אדם או בעלי חיים. 

מרצה: ד“ר בן מעוז, המחלקה להנדסה ביו-רפואית
ובית הספר סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל אביב.

הכול על “חזית המוח“
קליפת המוח הקדם מצחית היא האזור האחרון שמתפתח 

במוחנו. אזור זה אמון על תפקודים רבים. מהו התפקוד של 
אזור מוחי חשוב זה?

מרצה: ד“ר אורי פלביץ, המחלקה למדעי החיים, 
האוניברסיטה הפתוחה. 

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

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

התנהגות תוקפנית? האם קיים בסיס מוחי להתנהגות זו?
מרצה: ד“ר רביד דורון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, 

האוניברסיטה הפתוחה.

זמן אשכול גלילות

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

בסינמה סיטי גלילות, רמת השרון. 

מועדי המפגשים:
,15.12.19 ,1.12.19 ,17.11.19 ,3.11.19

2.2.20 ,19.1.20 ,5.1.20 ,22.12.19
)מספר קורס: 50527(
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 הסדרה:
ד״ר רביד 

דורון
סדרה חדשה!



פריצות דרך וגילויים חדשים
בחקר היקום

מרצה: אילן מנוליס, אסטרונום. מנהל את מצפה הכוכבים של מכון ויצמן למדע.
אחד מתחומי המדע הדינמיים ביותר הינו האסטרופיזיקה. אנחנו נמצאים בעיצומה של

מהפכה דרמטית בשיטות המחקר, מהפכה שהתאפשרה בזכות שיגור טלסקופים לחלל,  
ויכולתו של המין האנושי “לראות“ באורכי גל שנבצר מאתנו עד לפני מספר שנים. כל אלה 

פתחו צוהר חדש לתהליכים שלא היו ידועים. מהם החידושים בתחום מרתק זה?
נושאי ההרצאות:

אסטרולוגיה בראי האסטרונומיה
האם האסטרולוגיה היא אוסף בדותות, או שיש 

מאחוריה אמת כלשהי? האם תמיד היו האסטרונומיה 
והאסטרולוגיה נבדלות? נדון בעזרת כלים מדעיים בנושא 

שנוי במחלוקת זה. 

אור חדש על האור
כולנו עדים לאור, אך מיעוטנו מכיר את טיבו. מהו האור?

כיצד הוא נוצר? מדוע השמש שלנו מאירה? איך מגיע 
האור לעינינו ומה מהירותו? מה משמעות המושג
שנת-אור? מדוע חורים שחורים אינם מאירים? 

הזמן ולוחות השנה
מה משמעות הזמן? האם חץ הזמן נע בכיוון אחד, או 

אולי ניתן לנוע אחורה בזמן? האם ניתן לחלק את הזמן 
ליחידות בדידות? וכיצד פועלים לוחות השנה שלנו?

אחד מן הנושאים העמוקים ביותר זוכה לדיון יסודי ומרתק.

אז למה מאדים?
נושא הטיסה המאוישת למאדים, כאפשרות סבירה, 

מעסיק רבים. נבחן את הקשיים הניצבים בפני טיסה 
מאוישת למאדים, הן מההיבט הטכנולוגי והן מההיבט 

הכלכלי וננסה להסביר מדוע הטיסה המאוישת למאדים 
רחוקה מאוד עד בלתי אפשרית.

הפיצוצים האדירים ביקום
מפגש עם המנגנונים האימתניים ביותר ביקום– מקריסה 

של כוכבים וגמור במיזוגם של כוכבי ניוטרונים וחורים 
שחורים, שהם הפיצוצים החזקים ביותר ביקום.

מה טיבם? מה תוצאותיהם? מה שכיחותם? היכן הם 
מתרחשים? כיצד מגלים אותם? אילו תופעות פיסיקליות 

עומדות מאחורי פיצוצים אלה?

זיהום אור: הבעיה והפתרון
המין האנושי מאבד בהדרגה את שמי הלילה. עובדה 

מדאיגה זו מוכרת לכל מי שניסה לצפות בשביל החלב 
וגילה עד כמה הדבר הופך קשה יותר ויותר. ממה נגרמת 
תופעה זאת? ואיך להתמודד עם הנזק הסביבתי כתוצאה 

מזיהום האור, הן עבור האדם והן לבעלי החיים?

המהפכה הקופרניקנית
בשנת 1543 עבר העולם המדעי מהפכה, עם הצגת מודל 

אשר הציב את השמש במרכז המערכת. על פי המודל 
הבלעדי שקדם לו, כדור הארץ לא היה רק במרכז מערכת 

השמש אלא אף במרכז היקום כולו. מה הביא למהפכה זו? 
האם היא אכן הייתה מהפכה של ממש או שביטאה שינוי 

הדרגתי? מי היה האיש שגרם לה?

כוכב הלכת שבתאי
שבתאי משך את תשומת לבנו מאז צפה בו לראשונה 

גלילאו גליליי, מבלי שיצליח לפענח את טיבו. נסקור את 
מבנהו, נעשה היכרות עם הטבעות המרהיבות המקיפות 

אותו וננסה להבין את מקורן. 

זמן אשכול גלילות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,17.12.19 ,3.12.19 ,19.11.19 ,5.11.19

 ,4.2.20 ,21.1.20 ,7.1.20 ,31.12.19
)מספר קורס: 50528(

 מרצה:מדע
אילן

מנוליס
סדרה חדשה!35 | אסטרונומיה



התגליות המדעיות הגדולות בעולם
 מסע בעקבות זוכי פרסי נובל  

מרצה: ד“ר עמוס סימון, מרצה וחוקר בכיר במרכז לחקר הסרטן ובמכון ההמטולוגי,
המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר.

ההתקדמות המדעית במאה השנים האחרונות שיפרה את תוחלת ואיכות חיי האדם 
בצורה דרמטית. מגילוי האנטיביוטיקה ופיתוח חיסונים, עבור בגילוי בניית ופירוק 

חלבונים, ועד להפריה חוץ גופית ויצירת תאי גזע לייצור רקמות ואיברים להחלפה. כל אלה 
הם מקצת התגליות להם אחראים גדולי המוחות, ביניהם יהודים רבים ואף ישראלים. 

בקורס ניחשף לתגליות מדעיות במדע וברפואה, ששינו את חיי האדם וזיכו מדענים בפרסי 
נובל ברפואה וכימיה.

נושאי ההרצאות:
הקפיצה הגדולה בהארכת תוחלת החיים 

מיגור מחלות הנגרמות על ידי חיידקים היה הישג 
מדעי ענק. משחפת עד הליקובקטר. כיצד התגלו 

החיידקים האלימים מחוללי המחלות באדם ופותחו 
האנטיביוטיקות והחיסונים כנגדם.

המלחמה הקשה בווירוסים מחוללי מחלות באדם
פיתוח החיסונים לנגיף הפוליו, גילוי הווירוסים מחוללי 

סרטן צוואר הרחם ואיידס שזיכו את צור האוזן, 
בארה-סינוסי ומונטלייה בפרס הנובל– האם כעת כבר 

ניתן לרפא מחלות אלו?

סיפורן של הנשים: מסכרת ועד מלריה
סיפורן של המדעניות והרופאות שתגליותיהן שינו את 

רפואת האדם וזכו להכרה הגבוהה ביותר – פרסי הנובל. 
ממארי קירי דרך גרטי תרזה קורי, ריטה לוי-מונטלצ׳יני, 

ועד טו יויו.

סודה של מולקולת החיים
פיצוח סוד התורשה ריתק את הביולוגים והכימאים 
מאז התגלה ה-DNA כחומר התורשתי. תומס מורגן, 

ווטסון וקריק, ארתור )האב( ורוג׳ר )הבן( קורנברג, זכו 
בפרסי הנובל ורבים אחרים תרמו להבנת סוד יצירת 

והמשכיות החיים.

נובל כחול-לבן: תעלומת החלבונים 
הם אלה שבונים את התאים, רקמות ואיברי הגוף, 

ומבצעים את כול פעולות החיים החיוניות- החלבונים. 
פרסי נובל למדענים הישראלים הרשקו, צ׳חנובר ועדה 

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,18.12.19 ,4.12.19 ,20.11.19 ,13.11.19

12.2.20 ,29.1.20 ,15.1.20 ,1.1.20
)מספר קורס: 50529(

יונת ניתנו על  גילוי מבנה בית החרושת שלהם, הריבוזום, 
ומנגנון הפירוק ע“י מערכת היוביקוויטין.

משיבוט ועד יצירת איברים להחלפה 
סיפוריהם המרתקים של התגליות שהובילו לשיבוט 

ורפואת תאי גזע של ימינו, שזיכו את גורדון ויאמאנאקה 
בפרס הנובל. האם בעתיד ייוצרו איברים להשתלה 

במדפסת תלת מימד ובמעבדה?

הזכות ליצירת חיים חדשים
הקסם המדעי שמאחורי הפריות חוץ גופיות, ילדי מבחנה, 
שזיכה את מפתח השיטה רוברט אדוארדס בפרס הנובל. 

מהן ההשלכות העכשוויות והעתידיות לפריצת הדרך 
ביצירת עוברים מחוץ לרחם?

אימונו-תראפיה: האמנם תרופה לסרטן?
פרס נובל ברפואה ל- 2018 הוענק לאליסון והונג׳ו על 

פיצוח המנגנון שמאפשר פגיעה ביכולת של תאים סרטניים 
להתגונן מתאים של מערכת החיסון. גילויים אלה הובילו 

למהפכת הטיפול החדשני במחלות הסרטן בשנים 
האחרונות, האימונו-תראפיה. כיצד מופעלת מחדש מערכת 

החיסון המושתקת ע“י תאים סרטניים? מה התרומה של 
המדע הישראלי לתגליות אלו?

 מרצה:מדע
ד״ר עמוס

סימון



סודות הרפואה התזונתית
כלים לריפוי טבעי הרצאות שמשנות חיים

מרצה: ד“ר גיל יוסף שחר )M.D(,  בוגר הטכניון וראש המרכז לרפואת הרמב“ם – מרכז לקידום בריאות 
 טבעית מבוססת מדע. 

כל מה שחשוב לנו לדעת על תזונה, בריאות, ובעיות רפואיות הנפוצות ביותר בחברה 
המערבית. ההרצאות מעמיקות, מבוססות מדע, משלבות חכמה עתיקה עם ממצאי המדע 

העדכניים ביותר.

נושאי ההרצאות:
 כיצד לשפר את ספיגת הוויטמינים והמינרלים

כולנו יודעים כי מה שחשוב זה לא רק מה אנחנו 
אוכלים, אלא כמה אנחנו סופגים מהמזון שאנחנו 
אוכלים. כיצד ניתן להגדיל את ספיגת המינרלים 

והוויטמינים? איך לשפר משמעותית את הבריאות, 
להגדיל את העירנות והריכוז? איך לאזן את משקל הגוף 

ולהקטין את הסיכון לעשרות מחלות?

 ההורמונים הסודיים המשפיעים על המשקל שלנו 
מהם ההורמונים המשפיעים על המשקל וכיצד להביא 

אותם לאיזון? איזה הורמונים משפיעים על חילוף 
החומרים וכיצד ניתן לשלוט בהם? מה גורם לכמעט 

כל דיאטה להיכשל בסופו של דבר ואיך להימנע מכך? 
איך להשפיע על תחושת השובע שמורגשת במוחנו? 

מהם שלושת הכלים שחיוניים כדי למנוע האטה בחילוף 
חומרים בזמן ירידה במשקל?

 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?

זמן אשכול גלילות

37 | רפואה

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:

6.2.20 ,9.1.20 ,12.12.19 ,21.11.19

)מספר קורס: 50530(

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

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

את הידלדלות העצמות? ההרצאה מנפצת מיתוסים ומקנה 
כלים רבים למניעה ולריפוי לאחת הבעיות הנפוצות ביותר 

בקרב נשים.

מרצה:מדע
ד״ר גיל 
יוסף שחר

 בכל הקורסים
 כרטיס מתנה

לסרט!
 לפי בחירתך,

לנרשמים
*הכרטיס תקף בבתי הקולנוע 

בסינמה סיטי בימים א׳-ה׳.



רמי סימסולו, מרצה לתרבויות, מדריך טיולים באגן הים התיכון והמזרח התיכון, ייקח אותנו למסע מצולם ומוסיקלי 
אל מסתוריה של יוון, מאתונה לסלוניקי, מהתפתחות התרבות היוונית הקלאסית - ערש תרבות המערב - אל 

אלכסנדר מוקדון כובש העולם העתיק. ממלחמת העצמאות היוונית, מהאימפריה העותומנית ועד להתמודדות של יוון 
העכשווית עם בעיות הכלכלה והמהגרים הלא חוקיים. מסע באתרים נבחרים ביבשת היוונית ובאייה הרבים. 

ילווה את המסע אנסמבל “מאסטרו“ עם מיטב השירים היווניים הפופולאריים, שכולנו אוהבים.

אנסמבל “מאסטרו“:
נטלי יואנידו- שירה. 

גארי לובארוב- ניהול מוסיקלי, אקורדיון. 
יהודה אלול- בוזוקי.

אריק פולקובסקי- גיטרה, גיטרה בס. 
עומר שנידמן- כלי הקשה.

הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים
של המטבח היווני.

הפקה: ד.י.ר דבורה רוטברט. 

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.

תחת שמי צרפת 
דבורה רוטברט, מרצה לספרות ותרבויות עולם, כתבת גאוגרפית ומדריכת טיולי בוטיק, תיקח אותנו למסע מצולם 

מרתק בצרפת. לפריז עיר האורות, ששימשה השראה לאמנים רבים. נכיר את אוצרותיה התרבותיים ודמויות 
מרכזיות שחיו בה, ואף נגלה מה חדש בעיר האורות. נצפין לנורמנדי, חבל הפלישה, ששינה את פניה של מלחמת 

העולם השנייה, ונדרים לחבל  פרובנס, שטוף השמש, עם שדות הלוונדר המרהיבים וטעם הכמהין האלוהי. 
ילווה  את המסע אנסמבל “מונדו“ בשנסונים צרפתיים: עלי שלכת, החיים בוורוד ועוד ועוד. 

אנסמבל “מונדו“:
עדן הולן- שירה. 

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

ליאון חביב- תופים.  

הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים
של המטבח הצרפתי.

הפקה: ד.י.ר דבורה רוטברט. 
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  יוון - ארץ ים והרים, ארץ אלים ובני אנוש 

האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום שלישי ה- 10.12.19 בשעה 20:00

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.  
)מספר אירוע: 50531(

האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום שלישי ה- 21.1.20 בשעה 20:00

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.  
)מספר אירוע: 50532(
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שישי בכיף

האירוע יתקיים ביום שישי ה-  17.1.20
בין השעות 10:00-12:15 ב“זמן אשכול“ 

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
)מספר אירוע: 50533(

 מרצה:
ד״ר

צבי ברק

אתם מוזמנים לצאת לחוויה מיוחדת במינה, בה 
תוכלו לפתוח את הראש לתובנות חדשות.

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית - מפגש מרתק ומאלף בנושא 

״להיות מצוין״, עם ד״ר צבי ברק, אחד המרצים 
המובילים בארץ בתחומו.

מפגש מרתק, מלא הומור, שנון ואינטליגנטי, בסיומו
יוצאים המשתתפים עם תובנות וכלים מעשיים לקידום 

ושיפור בכל מעגלי החיים. 

״ההזדמנות הטובה ביותר שהאדם יכול לקבל בחייו 
האישיים, היא ההזדמנות שהוא יוצר לעצמו״.

אנחנו ורק אנחנו נושאים באחריות לשיפור איכות חיינו. 
במסגרת ההרצאה, נעסוק בנקודת המוצא למצוינות, 

בהבדל בין מצוינות להישרדות, בכלים העומדים לרשותנו 
לשפר את מערכת היחסים הבינאישית והזוגית שלנו, 

ובטכניקות שבאמצעותן ניתן לקדם אינטרסים אישיים 
במעגלי החיים השונים. וכל אלה - בהומור מדהים מבית 

היוצר של צבי ברק.
ד״ר צבי ברק הוא מומחה למדעי ההתנהגות ומחבר 
הספרים: ״מודל המצוינות״, ״חכמת הניהול באמרה 

ובשנינה״, ו״הומור בניהול״.

מופע של שכל והומור
״להיות מצוין״

עם ד״ר צבי ברק

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 7.2.20
בין השעות 10.00-12.15 ב“זמן אשכול“ 

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
)מספר אירוע: 50534(

״הקהל לא מפסיק לצחוק ולהתרגש וקטעי הסרטים 
מביאים אותו לשיא של בידור והנאה״ ״הרצאה שהוא חוויה יוצאת דופן״ 

״מעניין, זורם, מצחיק ואינטליגנטי״

שישי בכיף
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 שייקה אופיר, שחקן קולנוע 

ותאטרון, קומיקאי, פנטומימאי ובמאי.

שייקה אופיר
ממאה שערים ל״יופי נחמה״ 

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

במפגש סוחף ומלא הומור שיוקדש לאיש 
שהפך לאגדת תרבות. 

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

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

אורי זוהר, מרלן דיטריך ואלפרד היצ׳קוק.

במהלך המפגש יוצגו קטעים מהמערכונים ומהסרטים 
המצחיקים והמרגשים ביותר של שייקה אופיר ונחשף 

לסיפורים שמאחוריהם, שהפכו לחלק מאתנו:
ממנצח המקהלה ל“ציונה והעין המקולקלת“,
“ככה וככה“ ועד דמות השוטר אזולאי מסרטי

אפרים קישון, שהביאה את ישראל לטקס האוסקר.

 מרצה:
 אלון

גור אריה
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מסע נשי בשישישישי אנושי

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 10.1.20
בין השעות 10:00-12:15 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
)מספר קורס: 50536(

״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. ולמנה העיקרית- מפגש מרתק 
שהוא קריאת התעוררות הנותנת זווית ראייה חדשה על 

החיים. מופע חיים על החיים, שמעצים נשים.

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

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

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

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

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

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

גרושות, אלמנות ולכל אישה באשר היא אישה. 
דרך סיפור חייה הלא פשוט, שכולל מוות של בן זוג, פיטורין 
בהיריון, גירושין, גאיה למדה להפיק את המיטב מהרגע. את 
מוזמנת למפגש אופטימי שיעניק לך אהבה עצמית, כך שבכל 
פעם שתעברי ליד המראה תעצרי ותגידי לעצמך: ״אני מלכה!״

מרצה:
גאיה קורן

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

נפתח את הבוקר המיוחד והמרגש בכיבוד עשיר 
ומפנק.

ולמנה העיקרית - מפגש מרגש, מפתיע, שנוגע בכל 
אחד ואחת מאיתנו, עם אילנה ראדה ומעיין בשן.

מה קרה לתאיר?
במפגש חד-פעמי, יספרו אילנה ראדה, אמה של
תאיר ראדה ז״ל ומעיין בשן, מומחית לשפת גוף

ובוגרת לימודי פרופילאות פלילית, את הסיפור המלא,
כולל כל מה שלא סופר בתקשורת עד היום.

במפגש מרתק, נוגע ללב ומפעים, הן ינסו לענות על השאלה -
מה קרה לתאיר? – ומה מסתתר מאחורי חקירת הרצח 

שהסעירה ועדיין מסעירה מדינה שלמה. 
מי הייתה אותה ילדה מופלאה שכולם מכירים את שמה? 

מה עובר על משפחת ראדה מאז אותו יום ארור? 
מה קרה בחדרי החקירות ומהם הליקויים והמחדלים 

שעדיין נעשים אל מול הרשעתו של רומן זדורוב.
וכמובן, האם זדורוב באמת אשם ברצח תאיר?

בהרצאה מרתקת המשלבת בין הרגש לשכל, ינתחו אילנה 
ומעיין את כל ההיבטים שמסביב לאותו יום גורלי, כולל 

ניתוחי שפת הגוף ופרטים שעד עתה טרם סופרו.
 

האירוע יתקיים ביום שישי  ה- 6.12.19
בין השעות 10:00-12:15 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
)מספר אירוע: 50535(

 מרצות:
אילנה ראדה
ומעיין בשן



אמנות הבארוק:
ניצחון הפאתוס והדרמה

מרצה: אור-לי אלדובי, )M.A( חוקרת ומרצה בכירה בנושאי אמנות ותרבות.
אחרי הרנסנס המאופק וההרמוני, אמנות המאה ה-16 עד ה-18 הייתה סוחפת ומלאת רגש
דרמטי. פריחה אינטלקטואלית, מלחמות דת, תעמולה קאתולית ורדיפת מכשפות היו חלק 
מהתופעות שאפיינו את התקופה. האמנות הגיבה בתיאור סצנות ארוטיות סוערות, לעומת 

חזיונות דתיים, וכל זאת בדינמיות סוערת וחגיגה של אור וצל.
נושאי ההרצאות:

אדריכלות הבארוק ותרמית העין
פלאי הארכיטקטורה והסודות מאחורי המבנים 

המדהימים, הפיאצות, המגדלים, הארמונות, החצרות, 
הגשרים, הגנים והעיירות. כל אלה הטביעו את חותמם 

על האסתטיקה האנושית.
רומא: עיר של ככרות ומים 

המרכז ההיסטורי של רומא של ימינו עוצב במאה ה-17. 
טובי הארכיטקטים שעבדו בעיר יצרו עושר צורני מפואר,
כדי להראות את העיר במלוא הדרה. חידוש השימוש 

באמות המים העתיקות של העיר איפשר בניית מזרקות 
מרהיבות סביב ככרות עוצרות נשימה.

ברניני: מעצב מדינת הוותיקן
עם עלייתה של התנועה הפרוטסטנטית, נזקקה הכנסייה 

לסגנון חדש שיהמם את הצופה בעוצמתו וישכנע אותו 
לחזור לחיקה החם של הכנסייה הקאתולית. רובה 

של מדינת הוותיקן היא יצירה של התקופה. אמנים 
חשובים, ביניהם ברניני, עבדו בשירות הכנסייה ופארו 

אותה.
האלימות כבמה: בין קאראוג׳יו לארטימיסיה 

ג׳נטילסקי
שני ציירים, שתי גישות ופירושים עכשוויים אין סופיים. 

הוא- רע מזג, רוצח מורשע קצר ימים עם סיום טרגי 
לחיים אלימים, תזזיתיים ומלאי יצירתיות מתפרצת. 

היא – ציירת, אישה בחברה גברית עוינת ומדכאת. 

רובנס: הבארוק הפלמי
רובנס היה צייר, איש רוח ודיפלומט. בין פטרוניו נמנו בתי 
המלוכה הגדולים של אירופה. הוא שילב מקורות השפעה 
איטלקיים וצפוניים עם ידע קלאסי נרחב ולימוד אנטומי. 
ציוריו המשופעים בדרמה רגשית, בתנועה סוחפת ובצבע 

עשיר, שינו את פני הציור באירופה.
רמברנדט: “תור הזהב ההולנדי“

הנערה עם עגיל הפנינה של ורמיר, משמר הלילה ועשרות 
הדיוקנאות העצמיים של רמברנדט, הם חלק מהיצירות 

הנפלאות של מה שמכונה “תור הזהב ההולנדי“.
כיצד נדד הסגנון האיטלקי לארצות השפלה ואיזה 

מאפיינים מקומיים קלט.
וולסקז: הבארוק הספרדי והעולם החדש

חשיבה חדשנית, ניסיונות בהשתקפויות והכנסת הצייר 
לציור כחלק מההתרחשות המתוארת בו, היו חלק 

מהדברים הייחודים שאפיינו את ציירי החצר הספרדיים 
וולסקז בראשם. הסגנון שאפיין את חצר המלוכה הגיע 

לאותם מקומות שספרד הקולוניאילת שלטה בהם.
צרפת: מלכות הזהב

בעוד שבאיטליה סגנון הבארוק היה בחסות האפיפיור, 
בצרפת התפתחות הסגנון היא בחסות המלך. הסגנון 
הראוותני מצא את ביטויו המלוכני בארמון וורסאי 
וארמונות נוספים עטורי זהב, שהיו הבסיס  והרקע 

ליצירה האמנותית.

זמן אשכול כפר סבא

מרצה:41 | אמנות פלסטית
אור-לי 
אלדובי

אמנות

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,18.12.19 ,11.12.19 ,27.11.19 ,13.11.19

5.2.20 ,22.1.20 ,8.1.20 ,1.1.20
מספר קורס: 50301(

סדרות ייחודיות של סיורים 
מודרכים לחובבי האמנות

ניתן למצוא בעמודים 98-99 בחוברת זו



המוזיאונים המרתקים בעולם
מרצה: ד"ר אפי זיו, סופר ומרצה בכיר לאמנות. 

מחבר הספרים "משחק האלים", "סודות אלי האולימפוס", הצופן הנוצרי באמנות",
"מיתולוגיה עכשיו". מדריך סיורי אמנות באירופה.

הצגה מרתקת של יצירות האמנות במוזיאונים הידועים והחשובים בעולם. נצא לסיור
וירטואלי במוזיאונים ובגלריות ברחבי העולם. כל הרצאה מלווה בהקרנת תמונות איכותיות 

של יצירות האמנות וצילומי תקריב יוצאי דופן. 

נושאי ההרצאות:
מוזיאון האופיצי בפירנצה

המוזיאון הגדול ביותר של תקופת הרנסנס ובו ייצוג לכל 
האמנים החשובים של התקופה. נבחן את התפתחות 

הציור בתקופת הרנסנס, מראשוני המחדשים- ג׳וטו ובני 
דורו, עד לשלהי תקופת הרנסנס עם מיכאלאנג׳לו, רפאל, 

לאונרדו, טיציאן ורבים אחרים.
מוזיאון הלובר בפריז 

המוזיאון הגדול ביותר בעולם מכיל בשלושת האגפים 
שלו מאות אלפי יצירות. נראה את יצירות המופת מכל 
התקופות, נכיר את האמנים הידועים ונתוודע לאמנים 

רבים. ננסה לעמוד על סודה של המונה ליזה– כיצד הפכה 
להיות התמונה המפורסמת ביותר בעולם.

מוזיאון ה“פראדו“ במדריד
האוסף הגדול ביותר בעולם של הציור הספרדי. נתחיל 

את סיורנו עם הציירים הפלמיים, נמשיך עד לרובנס 
ונבין את השפעתו של טיציאן עליו. נלמד את סודו 

של ולסקז ביצירתו “לס מנינס“ ונספר את סיפור חייו 
הטראגי של גויה. 

מוזיאון האורסיי בפריז
תחנת הרכבת שהפכה למוזיאון הגדול והחשוב בעולם 
ליצירות אמנות של המחצית השנייה של המאה ה-19. 

נלמד מה משמעות הסגנון “הניאו-קלאסי“, נבין את 
מהפכנותם של קורבה, נמשיך עם אדוארד מאנה ונגיע 

עד לשכיות החמדה האימפרסיוניסטיות של מונה, רנואר, 
דגה ורבים אחרים.

הגלריה הלאומית בלונדון
ביקור בלונדון בלי לבקר במוזיאון הלאומי שלה אינו 

שלם. המוזיאון הייחודי, אשר יש בו שפע של יצירות מופת 
מ“נישואי ארנולפיני“ של יאן ואן אייק, יצירות המופת של 

טיציאן, רובנס, רמברנדט עם “משתה בלשאצר“ ונסיים עם 
ונוס של דייגו ולסקז.
גלריה בורגזה ברומא

הגלריה המרתקת ביותר של רומא, נחשבת לאחד 
המוזיאונים המרתקים בעולם. נראה ונשמע על פסלי 

המיתולוגיה של ברניני, “פאולין בורגזה“ של קנובה, ציורים 
של קאראואג׳יו, בוטיצ׳לי, רפאל ועוד.

מוזיאוני פיקאסו בברצלונה ובפריז
פיקאסו נולד בספרד ובית משפחתו בברצלונה הפך להיות 

מוזיאון ייחודי שלו. נבקר בו ומשם נצפין לפריז, לארמון 
ה“סאל“. ננסה ללמוד על כמה מהחידושים הגאוניים שלו 

ונכיר את הנשים בחייו וכיצד תאר אותן ביצירותיו.
מוזיאוני ואן גוך בהולנד

האמן הלאומי של הולנד זכה לשני מוזיאונים מרשימים 
ביותר להצגת יצירותיו. נבקר במוזיאון ואן גוך באמסטרדם 

ובמוזיאון קרולר-מולר. ננסה לחשוב מה פשר פרסומו 
של האמן וחלק מיצירותיו. האם באמת בגלל איכותן של 

יצירותיו?

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,17.12.19 ,26.11.19 ,12.11.19 ,29.10.19

11.2.20 ,28.1.20 ,14.1.20 ,31.12.19
)מספר קורס: 50302(

זמן אשכול כפר סבא

מרצה:42 | אמנות פלסטיתאמנות
ד״ר אפי זיו

סדרות ייחודיות של סיורים 
מודרכים לחובבי האמנות

ניתן למצוא בעמודים 98-99 בחוברת זו



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:
ויוה איטליה!

מתקופת הזוהר של הבארוק במוסיקה הכלית, עברה 
איטליה להתמקד באמנות הווירטואוזית של השירה. 
נעשה סיור מוסיקאלי מקיף במחוזותיה השונים של 

ארץ המגף. בין הקונצ׳רטי המוקדמים של קורלי 
וויוואלדי ועד לאוברטורות של רוסיני, מהשירים 

הנפוליטנים ועד לשירה האופראית של ורדי ופוצ׳יני.
צלילי הרומנטיקה: איתני הטבע

במאה ה-19, הפך הטבע לאחד מנושאי היצירה 
הפופולרים ביותר בקרב מלחיני היבשת האירופית. 

נאזין לכמה מיצירות מופת אלה ונבחן כיצד הקבילו 
הוגי הדעות של הרומנטיקה בין הטבע ונפשו של האדם.  

קלוד דביסי: אימפרסיוניסט בעל כורחו
דביסי כתב מוסיקה לכל גיל ולכל מצב. הוא שינה את 

כללי המלודיה, ההרמוניה, והקצב ותיעב את אלה שכינו 
אותו “אימפרסיוניסט“. במפגש זה נבחן מדוע תבע 

דביסי מעצמו ומעמיתיו לנטוש את המסורת האירופית 
ה“מזדקנת“, וכיצד בא הדבר לידי ביטוי בכמה 

מיצירותיו הגדולות.  
בטהובן: קונצ׳רטו מס׳ 5, “הקיסר“ 

לאחר שוויתר על הקדשתה של ה“ארואיקה“ 
לבונפארטה, חזר בטהובן והלחין יצירה נוספת ובאותו 
סולם מוסיקאלי. כיצד הצליח לייצר מוסיקה השופעת 

אופטימיות ותעצומות נפש דווקא באחת מתקופות 
השפל של חייו?

הצ׳לנית ז׳קלין דה פרה
הסיפור על הקריירה המטאורית של ז׳קלין דה פרה. 

נספר את סיפורה הטראגי של הצ׳לנית הדגולה, ונבחן 
כיצד הצליחה להותיר חותם בל יימחה בקריירה כה 
קצרה. כל זאת על רקע כמה מהקלטותיה המובחרות.

בראהמס: הקונצ׳רטו הכפול
באמצע שנות החמישים לחייו מחבר יוהאנס בראהמס את 

יצירתו התזמורתית האחרונה - הקונצ׳רטו לכינור, צ׳לו 
ותזמורת. שילובם של שני אלה כסולנים היה דבר כמעט 

חסר תקדים. נבחן את הנסיבות שהביאו את המלחין 
הגרמני הנודע לכתיבת יצירה בלתי שגרתית זו וכיצד 

השפיעו אלה על החלטותיו הקומפוזיטוריות. 
מסקאני: אבירות כפרית

באמצע שנות העשרים לחייו חולל פייטרו מסקאני את 
אחת השערוריות הגדולות בתולדות האופרה, כאשר הציג 
דרמה ריאליסטית שהפכה לאבן הפינה בסגנון ה“וריזמו“. 

נבחן כיצד שיקפה היצירה את התמורות החברתיות 
באירופה של המאה ה-19.

רוברט שומאן: בין מציאות לבדיה
סיפורו של שומאן חסר תקדים בעולם המוסיקה:

אבא ואחות שקורסים בשל מחלות נפש, יוצר גאון שכל 
חייו פחד מתי זה יקרה גם לו, וכמובן - סיפור אהבה 

מהגדולים של כל הזמנים. ניכנס לעולמו הפנימי של מלחין 
מרתק ונבחן כיצד מצאו מוזרויותיו השונות את ביטוין 

בכמה מיצירותיו הגדולות. 

זמן אשכול כפר סבא

43 | מוסיקה

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,18.12.19 ,4.12.19 ,20.11.19 ,6.11.19

12.2.20 ,29.1.20 ,15.1.20 ,1.1.20
)מספר קורס: 50303(

מרצה:אמנות
רועי עלוני

סדרה חדשה!



זמן אשכול כפר סבא

44 | קולנוע

מועדון ״טרום בכורה בקולנוע״ של ״זמן אשכול״
בסינמה סיטי בכפר 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

חדש!
 מועדון טרום בכורה
עם אפשרות בחירה

 רישום לסמסטר
)ארבעה מפגשים ראשונים(

 או
 רישום שנתי

)לכל שמונת המפגשים(

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

והופכים את המפגשים לחוויה ייחודית שלא קיימת
באף מקום אחר״

אמנות

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

בסינמה סיטי כפר סבא.

מועדי המפגשים:
,13.2.20 ,16.1.20 ,5.12.19 ,14.11.19

11.6.20 ,14.5.20 ,16.4.20 ,12.3.20
)מספר קורס: 50304(



״העולם מצחיק אז צוחקים״                                                            
יצירות המופת של הקומדיה הקולנועית

מרצה: אלון גור אריה, במאי, תסריטאי ומרצה על קומדיה.

נושאי ההרצאות:
צ׳רלי צ׳פלין: חייו וסודותיו

הכובע, השפם וההליכה שלו, היו שם נרדף לא רק 
לקומדיה, אלא גם לקולנוע בכלל. אולם הוא דאג 

להשמיד את כל חומרי הגלם של סרטיו, כדי שסודותיו 
לא יתגלו. סיפורו של סיר צ׳רלס צ׳פלין, שהמשיך ליצור 

סרטים אילמים גם בתקופת הסרט המדבר.
סרט לצפייה: “הקרקס“

אריק איינשטיין וחבורת “לול“: “מה הוא קופץ?“
מפגש של מוסיקה והומור, שיוקדש לזמר והשחקן 
אריק איינשטיין. הסיפורים, השירים והמערכונים 

מהסרט “שבלול“, חבורת “לול“, וסרטי הפולחן 
“מציצים“, “כבלים“ ואחרים. 

סרט לצפייה: “כבלים“
מחזות הזמר הגדולים של המאה ה-20 

הצצה אל מאחורי הקלעים של יצירות המופת הגדולות 
של הז׳אנר האהוב. מי האנשים האמיתיים מאחורי 

“סיפור הפרברים“, “צלילי המוסיקה“, “גבירתי הנאווה“ 
ואחרים?

סרט לצפייה: “היירספריי“
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 שוב ושוב את הממסד.

סרט לצפייה: “החיים יפים“
הוא והיא: תולדות הקומדיה הרומנטית

“אורות הכרך“ של צ׳רלי צ׳פלין הוא רק יריית הפתיחה 
לשרשרת של יצירות מופת קולנועיות. אודרי אופבורן, 

זמן אשכול כפר סבא

45 | הומור

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,1.1.20 ,11.12.19 ,27.11.19 ,13.11.19

12.2.20 ,5.2.20 ,22.1.20 ,15.1.20
)מספר קורס: 50305(

קלארק גייבל ובילי קריסטל גרמו לקהל להתאהב בז׳אנר 
שממשיך לגרום לכולנו לצחוק ולהתרגש.

סרט לצפייה: “הכי טוב שיש“
דני קיי: הומור עם לב רחב 

דניאל קמינסקי רצה להיות רופא, אך הוריו היהודים 
דחפו אותו להפוך לאיש במה. מפגש מעורר השראה עם 
זוכה האוסקר, שהפך את ההצחקה ממקצוע לשליחות.

סרט לצפייה: “המפקח הכללי“
חברי כנסת, קומיקאים ומה שביניהם  

מאז יוון העתיקה, סאטירה הייתה אבן בוחן לאיכות 
הממשל. לעתים מיטשטשים הגבולות כשקומיקאים הפכו 
לפוליטיקאים ולהפך. על הומור, הון ושלטון, מ“כן, אדוני 

השר“ ועד “ארץ נהדרת“. 
סרט לצפייה: “לכשכש בכלב“

אסי דיין – מ“גבעת חלפון“ ל“בטיפול“
דמותו של אסי דיין, כמו יצירתו, משמשת ראי למיתוס 

הצבר הישראלי. כיצד הפך מ“הבן של“ ליוצר פורה ושנון 
אך גם שנוי במחלוקת? מ“הוא הלך בשדות“, עבודתו עם 

שלישיית “הגשש החיוור“ ועד עידן “בטיפול“. 
סרט לצפייה: “מר באום“

אמנות

“יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז“ אמר צ׳רלי צ׳פלין. בסדרת הרצאות סוחפת ומלאה
בהומור ייקח אתכם הבמאי וחוקר התרבות אלון גור אריה, אל הסודות שמאחורי 

יצירות המופת של הקומדיה הקולנועית. מה היו הטכניקות, המניעים והפילוסופיה של 
המאסטרים, שגם היום ממשיכים לגרום למיליוני אנשים בעולם לצחוק עד דמעות מול 

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

 מרצה:
אלון

גור אריה



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

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

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

נושאי ההרצאות:
פו הדב וכריסטופר רובין

למה החיים אינם מסובכים אלא פשוט חסרי פתרון? 
למה הדרך אל האושר כל כך פשוטה, אבל בלתי 

אפשרית? ולמה כריסטופר רובין שנא את הספר שהפך 
אותו לילד הכי מפורסם בעולם?

מרצה: אירי ריקין. 
סרט לצפייה: “להתראות כריסטופר רובין“

מרלין מונרו: “גברים מעדיפים בלונדיניות“ 
כיצד הפכה נורמה ג׳יין, נערה מבית הרוס, ל“מרלין מונרו“,

סמל הסקס הגדול בהיסטוריה? והאם יתכן שמתחת 
לבלונד פלטינה הסתתרה בחורה מוכשרת שלא זכתה 

להערכה? 
מרצה: זיו אלכסנדרוני | סרט לצפייה: “חמים וטעים“

עמוס עוז: “סיפור על אהבה וחושך“
34 שנים מפרידות בין “מיכאל שלי“, הרומן הראשון 

שכתב עמוס עוז, לבין הרומן המקיף “סיפור על אהבה 
וחושך“. שתי היצירות משרטטות את החיבור בין חייו, 

יצירתו והשקפת עולמו של מחברן. 
מרצה: שלמה הרציג | סרט לצפייה: “סיפור על אהבה 

וחושך“
מרתין 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 לשווין 
זכויות לשחורים ולצבעוניים באמריקה הסוערת של 
שנות השישים. נואם ענק עם חלום גדול לשנות את 

אמריקה ללא אלימות. 
מרצה: זיו אלכסנדרוני | סרט לצפייה: “סלמה“

שייקספיר: המחזאי החשוב ביותר
בשנת 1592 מגיע ללונדון שחקן צעיר אלמוני. תוך 20 
שנה יהפוך ויליאם שייקספיר למחזאי החשוב ביותר 
בתרבות העולמית. 37 המחזות אותם כתב, יעלו אין 

זמן אשכול כפר סבא

אמנות

ספור פעמים בכול פינה על פני הגלובוס ויהפכו לגוף 
היצירה המשפיע ביותר מאז כתבי הקודש.

מרצה: ד“ר דן רונן | סרט לצפייה: “שייקספיר מאוהב“
יוסיף סטלין: האל האדום

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

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

מרצה: קובי חוברה | סרט לצפייה: “סטלין מת“
מרגרט תאצ׳ר: “אשת הברזל“ 

ראש ממשלת בריטניה בשנות השמונים, הייתה אחת 
הנשים החזקות בהיסטוריה המודרנית. היא קנתה לה 
מעריצים ושונאים רבים, אך מתחת לברזל הסתתרה 

אישה בשר ודם. 
מרצה: ד“ר גוסטב מייסלס.
סרט לצפייה: “אשת הברזל“
פרידה קאלו: ללא מסיכות 

פרידה קאלו הוצגה לרוב כאשתו הקטנה של הצייר 
המפורסם דייגו ריברה. מבט עכשווי מראה, כי עסקה 

בפוליטיקה של זהויות, מגדר ורב תרבותיות, שנים לפני 
שמושגים אלו הפכו אופנתיים. 

מרצה: אור-לי אלדובי | סרט לצפייה: “פרידה“

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,12.12.19 ,28.11.19 ,14.11.19 ,7.11.19

6.2.20 ,23.1.20 ,9.1.20 ,2.1.20
)מספר קורס: 50306(

מרכז 
הסדרה:

 זיו 
אלכסנדרוני
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הסכנות שמאיימות על שלום העולם
תמונת מצב בעיניו של כתב-מלחמות

מרצה: הנריקה צימרמן, עיתונאי בינלאומי המתמחה בסיקור באזורי עימות בעולם.

נושאי ההרצאות:
ישראל מול האסלאם הקיצוני 

גל של מנהיגים פופוליסטים שוטף את העולם. מה גרם 
להתחזקות הימין הקיצוני באירופה? האם הנוכחות 

הגוברת של רוסיה במזרח התיכון משנה את מצבן של 
מדינות האזור? מהן הסכנות שאליהן ישראל צריכה 

להיערך כנגד האסלאם הקיצוני? ואיך הג׳יהאד העולמי 
מהווה איום על שלום העולם? 

האסלאם: המדינות שהתרסקו לרסיסים
המפה שנקבעה במסגרת הסכם סייקס-פיקו ב-1916, 

מתרסקת לרסיסים. חמש מדינות שוב אינן קיימות 
כשלטון עצמאי - סוריה, עירק, תימן, לוב וסומליה. 

במדינות אלו מתרחשת היום מלחמת הכול בכול. האם 
הסכם סייקס-פיקו יוחלף בהסכם טראמפ-פוטין?

הפלשתינים: בין פטיש החמאס לחלום העצמאות
מה מניע את מלחמת האזרחים בין הישויות הפלשתיניות?

מהן ההשלכות שיש לכך על מדינת ישראל? האם יש 
סיכוי שהחמאס יכיר בישראל וינטוש את האידיאל 

להקים מדינה אסלאמית.
הצונאמי האסלאמי: האומנם מלחמת דת? 

האם אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמת עולם שלישית?
מה יקרה לאירופה, ישראל וארצות הברית, אם המדינה 

האסלאמית לא תובס?
שיטת העבדות חוזרת למזרח התיכון

בחסות המדינה האסלאמית, נוסדו במזרח התיכון 
שווקי עבדים, הממוקמים במוסול- עירק, וברקעאא- 

סוריה, שבהם נמכרים נשים וילדים. כיצד עובד המנגנון 
התעמולתי של דאעש, המכונה ״החליפות הדיגיטלית״?  

אקסודוס הפליטים מזעזע את העולם
אנו חיים את משבר הפליטים הגדול ביותר מאז מלחמת 

העולם השנייה. פליטים מהמזרח התיכון ממשיכים לזרום 
לאירופה. בערים הגדולות באירופה נוצרו גטאות של 

אוכלוסיות מוסלמיות, שהן חממה לגל הפיגועים החדש 
באירופה ובארצות הברית.

איראן מאיימת על שלום העולם
מבט ממקור ראשון אל שיטות הלוחמה של גופי המודיעין 
הישראלי, האמריקני, והעולמי אל מרוץ התחמשות הגרעין 
האיראני. האם הסכם הגרעין שנחתם בין המערב לאיראן 

יישמר? האם אכן מדובר באיום הגדול ביותר על שלום 
העולם?

החזית הסונית מושיטה יד לישראל
המציאות האזורית החדשה משנה את המזרח התיכון.
אנו עדים ליצירת בריתות חדשות בעקבות האיום של 
ארגוני הג׳יהאד העולמי, ושל המדינה השיעית הגדולה 
ביותר- איראן. מדינות שראו בישראל אויב, מתייחסות

אל המדינה היהודית כשותף פוטנציאלי. 
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הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 10:30-12:00 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,23.12.19 ,9.12.19 ,25.11.19 ,4.11.19

3.2.20 ,27.1.20 ,13.1.20 ,6.1.20
)מספר קורס: 50307(

זמן אשכול כפר סבא

הנריקה צימרמן, שזכה בעשרות פרסים בינלאומיים, על גישורו בין העמים, עבודתו העיתונאית
ותחקירי השטח שביצע בחזיתות הלחימה הרבות בהן היה, יחשוף בפנינו בקורס מרתק זה,

את רשמיו ממסעותיו בשטח, תוך שילוב ניתוח תהליכים ביטחוניים, מדיניים וחברתיים.
מה הפך את המזרח התיכון לאזור מוכה האסון ההומניטארי הגדול ביותר מאז מלחמת העולם
השנייה? מה יעלה בגורלם של מיליוני פליטים שנאלצו להתפזר בעשרות מדינות ברחבי העולם?

כיצד ההתרסקות של המזרח התיכון משפיעה על המעצמות ועל המעורבות שלהן באזורנו?

מדינה
וחברה

מרצה:
הנריקה
צימרמן

סדרה חדשה!



פרשיות הריגול שהסעירו את העולם
מרצה: משה כץ, מומחה בנושא הריגול, בעל עבר עשיר בתחום המודיעין.

מאחורי הקלעים של המלחמה החשאית. מפגש מסקרן ומרתק עם פרשיות ריגול שנותרו חסויות
שנים רבות. “מחדלינו חשופים לעיני כל, בעוד שהצלחותינו חסויות“, מתלוננים ארגוני הביון. 
האומנם? סיפורם של מרגלים וארגוני ביון שקבעו את גורלן של מלחמות ושינו את פני העולם.

נושאי ההרצאות:
“חפרפרות“ נגד מדינת ישראל 

ה“חפרפרות“ הן סיוט הבלהות של אירגוני הביון. שלוש 
פרשיות היו מהחמורות שידעה ישראל. שתיים מתארות 

כיצד הצליחו שרותי הביון המזרח אירופאים להחדיר 
חפרפרות לשירותי הביטחון. השלישית היא על אל“מ 

במודיעין שהסתבך בחובות והפך לסוכן ק.ג.ב.

האמת מאחורי פרשת פולארד 
מדוע פגעה פרשת הריגול המפורסמת ביחסים עם 
ארה“ב? מדוע האמריקנים כל כך כועסים ולא היו 

מוכנים לשחרר את פולארד במשך 30 שנה? כיצד ניהלה 
הלק“מ את מבצע הריגול בארה“ב? 

פרשת פרופ׳ מרקוס קלינגברג  
“האיש שגרם את הנזק הגדול ביותר לישראל“. בשנת 

1983 נעצר מי שהיה סגן מנהל המכון הביולוגי בנס 
ציונה, אחד המוסדות הסודיים ביותר של מדינת ישראל. 
האיש נידון ל-20 שנות מאסר. מי האיש ומה היו מניעיו?

“חפרפרת“ בסי. אי. איי. 
בגידתו של איש סי.אי.איי. הובילה להוצאתם להורג של 

יותר מעשרה סוכנים שריגלו לטובת ארה“ב. הפרשה 
החלה בסוף תקופת “המלחמה הקרה“ ונמשכה גם 

לאחר פירוקה של ברה“מ. הפרשה כמעט הובילה לניתוק 
היחסים הדיפלומטים בין ארה“ב ורוסיה.

פרשות הריגול של אלי כהן ומאיר בינט 
כיצד הצליח המרגל הישראלי אלי כהן לחדור לצמרת 

השלטון הסורי? מדוע מסרבים הסורים להחזיר את 
גופתו? וגם סיפורו המרתק של המרגל מאיר בינט, איש 

הצלילים והצללים, שהצליח לחדור לצמרת ההנהגה 
המצרית. מדוע רצו שנשכח אותו?

האמת על פרשת ואנונו  
סיפורו של האיש שחשף את סודות הגרעין של ישראל.

מה הקשר בין פרשה זאת ופרשת קו 300? כיצד הצליח 
המוסד להביא אותו לישראל?

האיש שלנו בקהיר: אשרף מרואן- סוכן או סוכן כפול?  
האם היה אשרף מרואן המקור הטוב ביותר שהיה אי פעם 
למוסד בקהיר, או שהיה סוכן כפול? ראש אמ“ן במלחמת 

יוה“כ, האלוף בדימוס אלי זעירא, חשף את שמו לתקשורת 
וטען שמרואן היה סוכן כפול. צבי זמיר, ראש המוסד 
באותה עת טוען אחרת. העימות ביניהם גלש לתביעת 

דיבה. מי מהם צודק?

נוכלים בשרותי המודיעין 
כאשר מרגל פועל בארץ יעד, הוא אמור לשקר במיומנות 

רבה, לדעת לפרוץ במומחיות למקומות שונים ולעיתים אף 
לחטוף או לחסל אנשים. דרישות אלה גרמו לעיתים לגייס 

נוכלים לשירותי המודיעין. פרשיות שגרמו נזקים קשים 
לארגוני הביון ונזק לא קטן למדינה.
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הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 10:30-12:00 ב“זמן אשכול“ 

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,17.12.19 ,3.12.19 ,26.11.19 ,12.11.19

4.2.20 ,21.1.20 ,14.1.20 ,31.12.19
)מספר קורס: 50308(

זמן אשכול כפר סבא

מרצה:
משה כץ מדינה

וחברה



״עברית בכיף״
סיפורה יוצא הדופן של השפה העברית

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

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 הקמרית, 

משחקי השפה של לימור, ועד “כמעט שבת שלום“ וסצנת 
הסטנד-אפ הישראלי. 

או-אם-ג׳י: עברית אינטרנטית
באינטרנט וברשתות החברתיות נוצרה שפה מצחיקה 

ומשונה, שפת קיצורים. מהם העקרונות של השפה הזו? 
איך מפענחים את המילון המיוחד שלה? איך משפיעים 

הטוקבקיסטים על תרבות השיח בישראל? מיהן הָפָקצות, 
ולמה הן כל כך חשובות? 

שרים בעברית: שפת הזמר הישראלי 
הזמר העברי מלווה את הישראלים מאז ראשית 

ההתיישבות בסוף המאה ה-19 ועד היום. עשרות אלפי 
השירים שנכתבו השפיעו על השפה העברית ושיקפו את 
השינויים בשפה. נערוך מסע אל שפת הזמר, מ“אנו באנו 

ארצה“ ועד סטטיק ובן אל. 

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,12.12.19 ,28.11.19 ,14.11.19 ,7.11.19

6.2.20 ,23.1.20 ,9.1.20 ,2.1.20
)מספר קורס: 50309(

מדינה
וחברה

מרצה:
ד״ר רוביק

רוזנטל



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

מסע מרתק ומאלף אל נפש האדם. מה הם הכוחות המניעים והפועלים להגשמה עצמית?
על מה אנו חולמים וכיצד מפענחים את המסתורין הקרוי “אישיות האדם“? מהו הפאזל

המרכיב את חיינו? מה מסתתר מאחורי מבנה המוח והאישיות? ואיך הפסיכולוגיה מאפשרת 
את הבנת חוקיות נפש האדם ומסייעת לנו לחזות כיצד יתנהגו אנשים במצבים דומים?

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

כל סודות הפסיכולוגיה 
נפש האדם מרתקת את כולנו. במפגש זה תוצג 

התפתחות הפסיכולוגיה לאורך השנים: מהם הזרמים 
המרכזיים השולטים בה? באילו תחומים עוסקת 
הפסיכולוגיה? וכיצד היא מאפשרת לנו הצצה אל 

מאחורי הקלעים של אישיותנו?
סרט לצפייה: “אייריס וג׳ון“ 

מסתרי המוח האנושי  
משקלו של המוח השולט על ההתנהגות שלנו הוא 
קילוגרם וחצי בלבד! מפגש מרתק על מבנה המוח,

ועל הבדלים בין גברים לנשים. מהו כאב פסיכולוגי 
וכיצד פועלים משככי כאבים? מי מועד להתמכרות 

לסמים? מהן תרופות נוגדות דיכאון וחרדה?
היכן ממוקם הזיכרון? ולמה משמשת ההיפנוזה?

סרט לצפייה: “ניסים מן המשמים“
היכרות עם אישיות האדם

מי אני? שאלה קיומית שעליה ננסה לענות באמצעות 
תורתם של  פרויד ורוג׳רס מאסלו. היכרות עם 

הפסיכואנליזה, ההומניזם ומה שביניהם.
סרט לצפייה: “בית ליד הים“

פסיכולוגיה חיובית בעת משברים 
מחויבות למשפחה או נאמנות לעצמך? מה באמת הופך 

אנשים למאושרים? ומה עושים כשהחיים הופכים 
לפחות צפויים ושתחושת השליטה נלקחת ממך?

איך אפשר לנווט את ספינת חייך חזרה לשליטתך?
סרט לצפייה: “הרדוף לבן“

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,22.12.19 ,8.12.19 ,24.11.19 ,10.11.19

9.2.20 ,26.1.20 ,12.1.20 ,5.1.20
)מספר קורס: 50310(

סוד אמנות השכנוע
מה קורה לנו בנוכחות אחרים? באילו מקרים החברה 

משפיעה עלינו? כיצד נוצרות עמדות? וכיצד ניתן לשכנע 
אותנו בכל זאת לקנות קרם פנים יקר, למרות שהוא לא 

יעיל?!   
סרט לצפייה: “קשה על הבוקר“

מסע לאורך ציר החיים 
היכרות קרובה ומאלפת עם הפסיכולוגיה ההתפתחותית 
של המתבגר, המבוגר והזקן. מהם התהליכים אותם אנו 

צפויים לעבור לאורך מסלול חיינו? 
סרט לצפייה: “איש ושמו אובה“

איך להתמודד עם סודות במשפחה
מפגש מרתק עם מקרים מספת הפסיכולוג, המציגים את 

מורכבות היחסים בתוך המשפחה. על סודות שנושאים 
עימם אנשים והשפעתם על עיצוב האווירה המשפחתית 

ועל האנשים שאנו הופכים להיות בסופו של דבר.
סרט לצפייה: “המילים הטובות“

החלום בראי הפסיכולוגיה
מהו תפקידו ומשמעותו של החלום בחיי היום יום?

כיצד ניתן לאבחן טיפוסי אישיות באמצעות סמלים 
החוזרים על עצמם בחלום?

סרט לצפייה: “לחלום אותך“

 מרצה:
ענת זפרני מדעי

החברה
סדרה חדשה!



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

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

אל מיזוג תרבויות בסיציליה, מאשת הברזל הבריטית אל זכויות הצבעה לנשים בשוויץ, 
מאימפריאליזם יפני אל סגירות צפון קוראנית. אתם מוזמנים להצטרף למסע!
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
ברזיל: ״ארץ הסמבה״

ברזיל היא המדינה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית. נכיר 
קצת מנופיה המגוונים, החל ביערות העד של האמזונס, 

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

מרצה: ד“ר אופיר יעקבסון.
סרט לצפייה: “פלה“

הודו: החגיגה שאינה נגמרת
החתונות ההודיות מאופינות בצבעוניות, חגיגיות, 

ריקודים ושירים- אלמנטים הנוכחים גם בסרטים 
ההודים. בהרצאה זו, נלמד על מרכזיות החתונה בתרבות 
ההודית ועל קסמו של הקולנוע ההודי, שמושך מעריצים 

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

קוריאה הצפונית: מעבר למסך הברזל
מסע מצמרר אל מדינת המשטרה המסוגרת בעולם, 
קוריאה הצפונית. דני ינאי ביקר במדינה המסתורית 
ויספר על שראה, ובמיוחד על מה שלא ניתן לראות.  

מרצה: דני ינאי.
סרט לצפייה: “הדיקטטור הגדול“

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

רעידות אדמה? איך יש כל כך הרבה מים זורמים 
במדינה עם משבר מים חריף? מי מרכיב היום את 

החברה הירדנית?
מרצה: נועם בן משה.

סרט לצפייה: “קפטן אבו ראעד“ 
סיציליה: אי השמש

טרינקריה קראו לה היוונים ואחר כך הרומאים
ואחר כך כל הכובשים. באי המדהים יש מיזוג של 

תרבויות והוא גשר בין מזרח למערב.
מרצה: רמי סימסולו.

סרט לצפייה: “טרה פרמה“
יפן: מאימפריאליזם יפני ועד מרק אטריות

במחצית הראשונה של המאה ה-20, יצאה יפן למסעות 
כיבוש ברחבי מזרח אסיה. היא ניצלה את המלחמה 
באירופה כדי לכבוש את כל מזרח אסיה והפכה את 

מלחמת אירופה למלחמת עולם.
מרצה: איילת אידלברג.

סרט לצפייה: “דוכן הראמן“
שוויץ: השעון השוויצרי שאיחר

שוויץ היא המדינה שהעניקה זכות הצבעה לנשים רק 
בשנת 1971. נבחן את סוגיית מאבק זכות ההצבעה לנשים 
בשוויץ בהקשרים של חוסר השקט והתמורות החברתיות 

והתרבותיות. 
מרצה: גליה פסח.

סרט לצפייה: “עושות סדר“
 בריטניה: תעלומת אשת הברזל

ננסה לפצח את דמותה של אחת הנשים החזקות 
בהיסטוריה המודרנית, ונגלה שמאחורי הברזל מסתתרת 

אישה בשר ודם. 
מרצה: ד“ר גוסטב מייסלס.
סרט לצפייה: “אשת הברזל“

51 | תרבויות

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,17.12.19 ,3.12.19 ,19.11.19 ,5.11.19

4.2.20 ,28.1.20 ,7.1.20 ,31.12.19
)מספר קורס: 50311(

זמן אשכול כפר סבא

סדרה חדשה!
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג
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. מהקרנבל הברזילאי אל חתונות הודיות, מסודות הממלכה הירדנית 

אל מלחמת העולם השנייה בבודפשט, מאשת הברזל הבריטית אל זכויות הצבעה לנשים 
בשוויץ, מטלטלות אפגניות אל סגירות צפון קוריאנית.

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

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,15.12.19 ,1.12.19 ,17.11.19 ,3.11.19

9.2.20 ,2.2.20 ,19.1.20 ,5.1.20
)מספר קורס: 50312(

נושאי ההרצאות:
ירדן: סודות הממלכה

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

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

הודו: החגיגה שאינה נגמרת
החתונות ההודיות מאופינות בצבעוניות, חגיגיות, 

ריקודים ושירים- אלמנטים הנוכחים גם בסרטים 
ההודים. בהרצאה זו, נלמד על מרכזיות החתונה בתרבות 
ההודית ועל קסמו של הקולנוע ההודי, שמושך מעריצים 

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

ברזיל: ״ארץ הסמבה״
ברזיל היא המדינה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית. 

נכיר קצת מנופיה המגוונים, החל ביערות העד של 
האמזונס, וכלה בחופים אינסופיים. נכיר את האנשים, את 

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

 בודפשט: הדנובה הכחולה 
מסע לעיר בה העבר וההווה נפגשים. אל היוצרים,

בתי הקפה, בית הכנסת מהגדולים והמפוארים 
באירופה. לרובע היהודי ולסיפור הקהילה היהודית. 

לתקופה האפלה של מלחמת העולם השנייה. 
מרצה: יואל שתרוג | סרט לצפייה: “שתיקה רועמת“

שוויץ: השעון השוויצרי שאיחר
שוויץ העניקה זכות הצבעה לנשים רק בשנת 1971. נבחן 

את סוגיית מאבק זכות ההצבעה לנשים בשוויץ בהקשרים 
של חוסר השקט והתמורות החברתיות והתרבותיות. 

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: “עושות סדר“

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

בהיסטוריה המודרנית, ונגלה שמאחורי הברזל מסתתרת 
אישה בשר ודם. 

מרצה: ד“ר גוסטב מייסלס | סרט לצפייה: “אשת הברזל“

מזרח אחר: אפגניסטן
רשמים אישיים מביקורים באזור שמיטלטל בין רחשי 

אחד הסכסוכים האלימים ביותר על פני כדור הארץ לבין 
ישובים שלווים בשולי הרי ההימלאיה. בקאבול נפגוש 

אפגנים שמנסים להשתקם כנגד כל הסיכויים, נבקר בבית 
הכנסת ונשוחח עם היהודי האפגאני האחרון.

מרצה: נפתלי הילגר | סרט לצפייה: “רודף העפיפונים“

קוריאה הצפונית: מעבר למסך הברזל האחרון
מסע מצמרר אל מדינת המשטרה המסוגרת בעולם, 

קוריאה הצפונית. דני ינאי ביקר במדינה המסתורית ויספר 
על שראה, ובמיוחד על מה שלא ניתן לראות.  

מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: “הדיקטטור הגדול“

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג
סדרה חדשה!תרבות



ההחלטות ששינו
את ההיסטוריה האנושית

מרצה: ד“ר גוסטב מייסלס, היסטוריון.
צעדי הענק של ההיסטוריה, מתחילים בהחלטות של מנהיגים פוליטיים, חברתיים או

כלכליים. סדרה היסטורית חדשה המתחקה אחר החלטות כאלו. מה היה הרקע ההיסטורי, 
החברתי והאישי, שגרמו להחלטות הרות גורל ששינו את העולם? מה היו השיקולים לקבלת 

אותן החלטות? ומה היו השלכותיהן, שהשאירו את חותמן לאורך ההיסטוריה ועד היום?
נושאי ההרצאות:

יוליוס קיסר: “הפור הושלך“
החלטותיו הרות הגורל והנועזות של יוליוס קיסר, 

שינו את מהלך ההיסטוריה והותירו את חותמן לא רק 
בתקופתו, אלא שנים רבות לאחר מכן.

הרצל: “בבזל הקמתי את מדינת היהודים“ 
חמש המילים שכתב הרצל ביומנו, הפכו את החלום 

למציאות. הציונות הערטילאית הפכה לציונות מעשית 
ולציונות מדינית. מה היו ההחלטות החשובות ביותר של 

אבות הציונות?

נפוליאון: “להחזיר ליהודים את ירושלים שלהם“
ההחלטות האסטרטגיות והטקטיות במלחמות 

נפוליאון בונפרטה, שינו למשך שנים רבות את המפה 
הגיאופוליטית של יבשת אירופה והמזרח התיכון 

והשאירו את חותמן על המשך ההתפתחות ההיסטורית 
של המערב.

צ׳רצ׳יל: “אביר המלחמות“
וינסטון צ׳רצ׳יל ייזכר בהיסטוריה האנושית כאיש של 
החלטות. מערכת ההחלטות הגורליות שקיבל צ׳רצ׳יל 

בעימותים פוליטיים ובניהול מלחמות, ובעיקר במלחמת 
העולם השנייה, הטביעו את רישומן לא רק על אנגליה, 

אלא על העולם כולו למשך דורות.

גמל עבד-אל-נאצר: “להשמיד את ישראל“ 
“בכוונתנו לפתוח בהתקפה כוללת על ישראל. מטרתנו 
הבסיסית היא השמדת ישראל“. ההכרזה התוקפנית 
וההחלטה הזו של השליט המצרי, היוו אות לפתיחת 

מלחמת ששת הימים ולכל מה שקרה אחריה, עד ימים 
אלו ממש.

אירופה: “איחוד לקראת פירוק“ 
ההחלטה להקים את “האיחוד האירופי“ שינתה את 

אופיין וכלכלתן של רוב מדינות אירופה. מה הוא אפקט 
הבומרנג של האיחוד האירופי? והאם הייתה זו החלטה 

שמתנפצת בפרצוף המחליטים?

פוטין: מחליט לחמם את המלחמה הקרה
ולדימיר פוטין החליט לחמם את המלחמה הקרה, 

כנראה בדרכו להקים אימפריה רוסית שלישית. למה 
החליט לספח את קרים? מה הניע אותו לגרום למשבר 

באוקראינה? ו)כנראה( לשגר את גל הפליטים לאירופה? 
והאם באמת התערב גם בבחירות בארה“ב ובצרפת?

משאלי עם: האם הדמוקרטיה הישירה מנצחת?
האם העולם חוזר לעקרון הדמוקרטיה הישירה? כך,
על כל פנים, מסתבר מהחלטות שהתקבלו בעקבות 
משאלי-עם בעשורים האחרונים. מה ההבדלים בין 

משאל העם בשוויצריה, למשל, למשאל העם של 
ארדואן בטורקיה? ומה מסמנים משאלי העם בקטלוניה 

ובכורדיסטן )אוקטובר 2017(?

זמן אשכול כפר סבא

53 | היסטוריה

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,15.12.19 ,1.12.19 ,17.11.19 ,3.11.19

2.2.20 ,19.1.20 ,5.1.20 ,22.12.19
)מספר קורס: 50313(

מרצה: 
ד״ר גוסטב 

מייסלס
מדעי
הרוח



חגי ישראל: מסורת והיסטוריה 
מרצה: יוסי נינוה, מרצה בכיר בתנ"ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת"א.
מסע מרתק אל חגי ישראל ומועדיו, בשילוב המחקר המדעי המודרני ורוח המסורת.

מהו מקורם של החגים והמועדים בישראל? מהו אופיים? ומהי הספרות היהודית הקשורה 
אליהם? מפגש עם דעות מגוונות המתייחסות למועדי ישראל מכל כיוון אפשרי.

נושאי ההרצאות:
מועדי תשרי–המעבר מחגי אמונה וטבע לחגים דתיים

החודש הראשון שהפך לשביעי וחזר והפך לחודש 
הראשון. מדוע קיימים שני ראשי שנים– בתשרי ובניסן? 
כיצד התפתחו החגים בישראל מחגים חקלאיים לחגים 

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

פורים: מגילת אסתר -  סיפורה של יהדות מתבוללת
"רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר".

מה משמעותו של הפסוק? מדוע שם האלוהים לא נזכר 
במגילה? ומהי המטרה אשר למענה כתב הסופר סיפור 
זה? מה הקשר בין פרעה לאחשוורוש ובין אסתר ליוסף?

פסח: מהו הסדר שב"ליל סדר"?
"והגדת לבנך ביום ההוא" – מדוע מגידים אנו לבנינו 
בלילה ולא ביום? תולדותיה של "ההגדה", מהו מבנה 
ליל סיפור יציאת מצרים? למה ארבע קושיות? למה  

ארבעה בנים? למה ארבע כוסות? למה חרוסת וביצה? 
מהו האפיקומן?

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

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

בניצחונות המקבים?  
הצומות בישראל – מדוע כה רבים ימי הצער והצום                                                

תולדות ימי הצום בישראל - היסטוריה ואמונה.
מדוע לצום? הצומות השונים: של יחיד ושל רבים, 

היסטוריים ואישיים. התפתחותם של ימי צום רבים 
ביהדות לאורך הדורות.

מרד בר כוכבא – הכוכב שהכזיב                                                                                           
שמעון בן כוסיבא שהפך ל"בר כוכבא", וסיים- בן כוזיבא. 

המרד השלישי ברומאים שתחילתו גאווה, וסופו אסון 
לאומי כבד, שהשלכותיו החמורות קיימות עד עצם היום 
הזה. מה מקור האבל בימי ספירת העומר? ומה להילולת 

ר' שמעון בר יוחאי ול"ג בעומר?
חג שבועות – האם מתן תורה?                                                                               
מהו "שבועות": האם שבוע, או שבועה? מה בין חג הקציר 

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

האחרים שהם בני שבעה ימים?
ט"ו בשבט: גלגוליו של יום

איך נהפך ט"ו בשבט מתאריך לחג? ממעשרות לנטיעות? 
כיצד כל דור הטביע ביום זה את חותמו: יום הולדת 

לאילן, אכילת פירות, "סדר ט"ו בשבט", הנטיעות, ואפילו 
יום הולדתה של הכנסת?

זמן אשכול כפר סבא

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,16.12.19 ,2.12.19 ,18.11.19 ,4.11.19

,10.2.20 ,27.1.20 ,20.1.20 ,6.1.20
)מספר קורס: 50314(

54 | תנ״ך מדעי
הרוח

מרצה: 
יוסי נינוה

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



נושאי ההרצאות:
היש הסבר להתנהגות תוקפנית?

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

אלימים? מהם החומרים הכימיים השונים המופרשים 
במוח במהלך התנהגות תוקפנית? האם קיים בסיס מוחי 

להתנהגות זו?
מרצה: ד“ר רביד דורון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, 

האוניברסיטה הפתוחה.
איברים על שבב

מספר התרופות החדשות שמאושרות על ידי ה- FDA לא 
משתנה ואף יורד. שיטה חדשנית המיושמת במעבדתו 

של ד“ר מעוז, מאפשרת לחקות פעילות של איברים,
ללא צורך בניסויים בבני אדם או בעלי חיים. 

מרצה: ד“ר בן מעוז, המחלקה להנדסה ביו-רפואית 
ובית הספר סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל אביב.

ממהפכת המוח למהפכת המיינדפולנס
אנחנו חיים בעידן עתיר ידע וגירויים. לכן חשוב שנדע 

לטפח את המוח להתמודדות מיטבית. אחד הכלים 
שנחקרו בצורה מעמיקה הוא תרגול המיינדפולנס. מהם 

הממצאים העיקריים לגבי ההשפעה של המיינדפולנס 
על המוח?

מרצה: ד״ר נועה אלבלדה, מרכז סגול למוח ותודעה, 
המרכז הבינתחומי הרצליה.

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

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

החולים אסותא וכן המכללה האקדמית תל חי.  

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

פעולתו. כיצד תחומי הבינה המלאכותית ישנו את 
המציאות?

מרצה: ניסים פרץ, המרכז לחקר המוח, אוני׳ תל אביב. 
ריטלין עכשיו!? 

מסע אל עולמם של הסובלים מלקות למידה והפרעת קשב 
וריכוז. מה משתנה במוחם? מהי שכיחות ההפרעות ומהם 
התסמינים הקליניים? מהו הטיפול התרופתי וכיצד הוא 

משפיע על המוח? למה לצפות? ומה אפשר לעשות? 
מרצה: ד“ר טליה אסף, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, 

האוניברסיטה הפתוחה.
הכול על “חזית המוח“

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

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

האוניברסיטה הפתוחה. 
התמכרות לסמים: גזירה או בחירה?

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

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

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

בסינמה סיטי בכפר סבא. 

מועדי המפגשים:
 ,11.12.19 ,4.12.19 ,20.11.19 ,6.11.19

 5.2.20 ,29.1.20 ,15.1.20 ,1.1.20
)מספר קורס: 50315(

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

תחום מדעי המוח תופס תאוצה וחדשות לבקרים מגיעים החוקרים לתובנות נוספות על
פעילותו המופלאה של מוחנו. קורס זה מאגד את טובי החוקרים והמרצים בתחום מדעי 
המוח, שיספרו אודות המחקרים העכשוויים והתגליות המעודכנות ביותר בעולם המדע.

זמן אשכול כפר סבא

55 | חקר המוח
מרכז 

 הסדרה:
ד״ר רביד 

דורון
סדרה חדשה!מדע



נושאי ההרצאות:
מדוע לא נגיע בקרוב למאדים

מה קורה לגוף האדם בתנאים של מיקרו-כבידה, כגון 
בתחנת החלל הבין-לאומית? האם ניתן יהיה אי-פעם 

לשלוח אדם לטיסות חלל ממושכות מאוד?
כיצד מתרחצים ומה אוכלים בחלל? 

מערכת השמש: השכונה שלנו ביקום
הרצאת מבוא להיכרות עם הגופים המקיפים את כוכב 

הבית שלנו- הלא היא השמש. נכיר את שכנינו כוכבי 
הלכת, ירחיהם והגופים הקטנים, המהווים יחדיו את 

מערכת השמש. ההרצאה כוללת גילויים עדכניים מחקר 
מערכת השמש.

לידתו, חייו ומותו של כוכב
מהו מהלך החיים של כוכב, מאז לידתו בענן של גז ואבק 

בין כוכבי ועד ענק אדום, ננס לבן, כוכב ניוטרונים וחור 
שחור? מסע מרתק אל לב ליבה של האסטרופיזיקה.

היש חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ
מפגש עם אחד הנושאים המסקרנים והמרתקים מכולם–

חיים תבוניים. האם ביקרו אותנו חוצנים? האם הם 
קיימים? האם בכלל תיתכן תקשורת אתם ואם כן, 

כיצד? ננסה לבסס את התשובות על עובדות מדעיות 
מדויקות.

מהמפץ הגדול ועד הופעת החיים
היכרות עם התפתחות היקום מרגע לידתו ועד לתנאים 
אשר אפשרו הופעתם של חיים, החל מגילויו של אדווין 

האבל בדבר התפשטות היקום ועד לגילוי שהיקום מאיץ 
את התפשטותו, גילוי שזיכה את חוקריו בפרס נובל 

לפיזיקה לשנת 2011.

השפעות אסטרונומיות על אקלים כדור הארץ
האם יש קשר בין הפעילות על-פני השמש להתחממות 

כדור הארץ? מה הקשר בין התנאים הנוראיים השוררים 
על-פני כוכב הלכת נוגה לנעשה אצלנו? להיכן נעלמו 

המים שהיו פעם על-פני כוכב הלכת מאדים? ומהי באמת 
תרומתו של האדם לתהליך ההתחממות הגלובלית?

הכחדות המוניות וסכנת האסטרואידים
כיצד הושמדו הדינוזאורים? האם מרחף בחלל גוף המאיים 
להתנגש בכדור הארץ? ואם זה אכן יקרה, מה מידת הסכנה 

ומה ניתן לעשות לגביה, אם בכלל?
המנגנון המופלא: המונה ליזה של האסטרונומיה

הרצאה מרתקת ומפתיעה, העוסקת בתגלית ייחודית 
המשלבת ארכיאולוגיה, היסטוריה של המדע ואסטרונומיה. 

התגלית שינתה לעד את תפיסתנו לגבי ידיעותיהם 
הפיסיקליות ויכולותיהם ההנדסיות של היוונים הקדומים.

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים: 
 ,16.12.19 ,9.12.19 ,25.11.19 ,11.11.19

10.2.20 ,3.2.20 ,20.1.20 ,6.1.20
)מספר קורס: 50316(

נפלאות היקום
מרצה: אילן מנוליס, אסטרונום. מנהל את מצפה הכוכבים של מכון ויצמן למדע.

בסדרת הרצאות מרתקת, נצא למסע להבנת צפונות היקום הסובב אותנו ולמפגש עם מדע
האסטרונומיה, שהינו תחום ידע דינאמי, סוחף ומלהיב הנמצא בחזית המחקר המדעי כיום. 
מה קורה לגוף האדם בצאתו לחלל ומה הן ההשלכות על טיסות חלל מאוישות? מה מאפיין 

את שכנינו במערכת השמש? מהו כוכב )שמש( ומה קורה בתוכו? מהם חורים שחורים?
האם קיימים חוצנים? מה פשר שינויי האקלים שאנו חווים והאם יש להם קשר לאסטרונומיה? 

ומה יהיה גורל היקום?

זמן אשכול כפר סבא

 מרצה:56 | אסטרונומיה
אילן

מנוליס
מדע



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

חדש!
 מועדון טרום בכורה
עם אפשרות בחירה

 רישום לסמסטר
)ארבעה מפגשים ראשונים(

 או
 רישום שנתי

)לכל שמונת המפגשים(

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

באולמות הסינמה סיטי - עושים את ההבדל והופכים את 
המפגשים לחוויה ייחודית שלא קיימת באף מקום אחר“.

זמן אשכול נתניה

57 | קולנוע

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים: 
 ,20.2.20 ,23.1.20 ,12.12.19 ,21.11.19

18.6.20 ,21.5.20 ,23.4.20 ,19.3.20
)מספר קורס: 50101(

אמנות



זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,19.12.19 ,5.12.19 ,21.11.19 ,31.10.19

6.2.20 ,30.1.20 ,16.1.20 ,2.1.20
)מספר קורס: 50102(

58 | קולנוע

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:
מסע אל “המערב הפרוע“ 

בתחילת המאה ה-19, החלו ראשוני המתיישבים 
הלבנים לנוע ממזרח ארה“ב אל עבר השטחים העצומים 

ממערב לנהר המיסיסיפי. התקופה הזו, אשר עיצבה 
למעשה את גבולותיה ותרבותה של אמריקה, הונצחה 

בז׳אנר הקולנועי הראשון: “המערבון“. 
סרט לצפייה: “בצהרי היום“

סיפורה של הקהילה האפרו אמריקאית 
בחירתו של ברק אובמה לנשיאות ארה“ב היה רגע 

הניצחון של הקהילה השחורה בארה“ב. העבדים 
שהגיעו מאפריקה כדי לעבוד בשדות הכותנה, סבלו 

במשך 200 שנה מאפליה וקיפוח. כיצד משתקף המאבק 
שלהם בקולנוע? ואיזה שינוי התחולל בעקבות בחירת 

אובמה?
סרט לצפייה: “המשרת“ 

רצח קנדי בקולנוע
רצח הנשיא ג׳ון קנדי סימן את אחת הטראומות 

הגדולות ביותר של האומה האמריקאית. הקולנוע לא 
נשאר אדיש לאירוע הטראומתי וסרטים רבים ניסו 

לענות על השאלה: מי רצח את קנדי? נשחזר את האירוע 
בעזרת סרטים תיעודיים, ונתמקד בסרטו הפרובוקטיבי 

של אוליבר סטון  “J.F.K תיק פתוח“.
סרט לצפייה: “בקו האש“

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“
על קפיטליזם, כסף גדול וערכים 

המשבר הפיננסי האדיר של 2008, חשף את פניו 
המכוערות של הקפיטליזם האמריקאי. השיטה 

הכלכלית שהביאה את אמריקה להישגים חסרי תקדים, 

הפכה בשלושת העשורים האחרונים לשם נרדף לחזירות, 
חוסר מוסר ולתאוות בצע בלתי נשלטת.

סרט לצפייה: “המייסד“
סטיב ג׳ובס: האיש ששינה את חיינו 

בכול דור קמים גאונים שמשנים את פני האנושות.
סטיב ג׳ובס, ממציא הטלפון החכם, עשה את זה שלוש 

פעמים. מה מסתתר מאחורי האיש המורכב והאניגמטי, 
שידע לחבר טכנולוגיה ובני אדם.

סרט לצפייה: “סטיב ג׳ובס“
הדרמה של סרטי ספורט 

דרמה, יצרים, אלימות, גיבורים, מנצחים ומפסידים. 
מגרשי הספורט השונים מספקים לקולנוע גיבורים גדולים 
מהחיים. אבל יותר מכול מלמדים אותנו מהי הדרך לנצח 

ולהצליח “במשחק החיים“.
סרט לצפייה: ״המרוץ״

ניו יורק בקולנוע
נדמה שאין עוד מקום בעולם המבטא את מהותו של 

המין האנושי כמו העיר ניו-יורק בכלל והאי מנהטן 
בפרט. גם הקולנוע לא נשאר אדיש לדימוי האורבאני 

העוצמתי הזה. סרטים וסדרות שצולמו בעיר הפכו את 
ה“מנהטניזם“ לדימוי המשפיע ביותר בעולם.

סרט לצפייה: “על חבל דק“ 

מרצה:
 זיו 

אלכסנדרוני
אמנות



זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,17.12.19 ,10.12.19 ,26.11.19 ,12.11.19

11.2.20 ,28.1.20 ,21.1.20 ,7.1.20
)מספר קורס: 50103(

59 | דתות

יהדות-נצרות-אסלאם: 
שלושתן ביחד וכל אחת לחוד

מרצה: ד“ר גוסטב מייסלס. היסטוריון. מומחה לדתות.
מסע מקורי ומרתק אל סודותיהן ומנהגיהן של שלוש הדתות המונותיאיסתיות 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 מונותיאיזם 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
מדינה
וחברה



זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,18.12.19 ,4.12.19 ,20.11.19 ,6.11.19

12.2.20 ,22.1.20 ,8.1.20
)מספר קורס: 50104(

60 | פילוסופיה

מסע אל חידות החיים 
החשובות באמת

מרצה: אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה. מבקר ספרות בעיתון “הארץ“ וב“קול ישראל“ ויוצר דוקומנטרי.
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? 
נושאי ההרצאות:

על החיים כסרט ועל נפלאות הדמיון האנושי
אחת מחידות החיים היא יכולתו של המוח האנושי 

לייצר קולנוע פנימי זוהר של זיכרונות, רגשות ודמיונות 
של דברים שקיימים רק בתוך ראשנו. כיצד הפך אותנו 

הדמיון לנזרי הבריאה ואלופי העולם באולימפיאדת 
החיים?

מה אפשר לדעת, ומה אנחנו באמת יודעים? 
האם חושינו מספרים לנו את האמת על “גברת מציאות“?

למה הדברים החשובים באמת סמויים מן העין, ומה זה 
בכלל “אמיתי“? האם יש דברים שאנו יודעים בוודאות? 

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

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

ומדוע בכלל כדאי, או צריך, להיות טוב?
האם יש אלוהים? 

האם אלוהים ברא את האדם, או שמא האדם המציא 
את האלוהים? על דמותו של אלוהים כגיבור טראגי, 

שהכול נעשה בדברו, אבל מפעל חייו מתפרק שוב ושוב. 
ועל ההבדל בין אלוהי הפילוסופים, אלוהי הדתות 

ואלוהי המשוררים. איך השפיעה דמותו של אלוהים על 
החברה האנושית? והאם אנו מסוגלים באמת לחיות 

בלי להאמין?

האם יש לנו רצון חופשי? 
בחירה חופשית ויכולת להבדיל בין טוב לרע, הם התשתית 

עליה מתבססת כל מערכת המשפט והענישה בחברה 
האנושית. האם אנו באמת בוחרים את מעשינו, או אולי 

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

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

ולמה היום לא מתים מאהבה?
האם אושר הוא בר-השגה? 

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

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

מרצה:
אירי ריקין מדעי

החברה



זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,16.12.19 ,2.12.19 ,18.11.19 ,4.11.19

10.2.20 ,27.1.20 ,20.1.20 ,23.12.19
)מספר קורס: 50105(
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מדעי האושר – בראי הקולנוע
מרצה: ד״ר רונית נשר, מרצה בכירה, פסיכותרפיסטית ומנחת קבוצות בארץ ובעולם, מלמדת במגוון מסגרות 

בעולם האקדמי והעסקי בארץ ובחו״ל.
השראה, תקווה ואושר, הם חלק בלתי נפרד ממקורות הכוח והחיוניות שלנו. איך ניתן להגדיל 

באופן מודע את מקורות הכוח האלה? כיצד ניתן ליצור הזדמנויות לשמחה מוגברת, לסיפוק 
ולהגשמה? סדרת הרצאות חווייתית על הכלים האפקטיביים להגברת האושר בחיינו.

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

מבוא לאושר האישי
מהן הגישות המרכזיות בפסיכולוגיה הקלאסית 

הקשורות לאושר? האם מנגנוני ההגנה שלנו מונעים 
מאתנו אושר? מהי משמעות מצב הרוח שלנו, ומה 
משפיע עליו? מהם המשפיעים הגדולים ביותר על 

תחושת האושר והשמחה בחיי היומיום?
סרט לצפייה: "המרכיב הסודי"

מה פוגע באושר שלנו
ביקורת, אשמה, בושה, אכזבה, קורבניות וצדקנות– 

אלו הן התחושות המחסלות את האושר. האם אפשר 
להיגמל מתופעות אלו? מה מפעיל את המנגנון ההרסני 

הזה? וכיצד אפשר להקטין משמעותית תופעה זו? 
סרט לצפייה: "חתונה מאוחרת" 

מפגש עם מקורות האושר
מהם מקורות האושר? איך לזהות את מקורות הכוח 

שלנו וכיצד ניתן להגביר ולהעצים אותם באופן מודע? 
נכיר כלים מעולם הפסיכולוגיה הרוחנית שמתאימים 

בדיוק למטרה זו.
סרט לצפייה: "החיוך האטרוסקי"

ההנאות הקטנות של החיים
לכל אחד מאתנו יש אפשרות לחוות רגעי סיפוק והנאה 
קטנים בכל יום. רבים אינם מצליחים לזהות הזדמנויות 
אלו. מהי המשמעות של רגעי אושר קטנים? וטיפ מיוחד: 

7 ההרגלים של אנשים מאושרים.
סרט לצפייה: "מסע של מאה צעדים"

אופטימיות מול פסימיות
האם בני אדם נולדים עם נטייה לפסימיות או 

לאופטימיות? האם מי שגדל בבית פסימי יכול לשנות 
את הגישה ולהפוך לאופטימי? נלמד על החלקים 

השונים שבתוכנו, ונבין מה עומד מאחורי הדיאלוג של 
הפסימי והאופטימי.

סרט לצפייה: "כשתראי נמר בשלג" 
העננים שמעיבים על האושר

לכולנו יש ימים בהם קשה לראות את האושר או לחוש 
בו. בימים אלה מתעצמת אי היכולת לחוש אופטימיות. 

הפסיכולוגיה החיובית נותנת כלים להתמודדות עם דאגות 
ורגשי נחיתות.

סרט לצפייה: "על גוף ונפש"   
תרגול מעשי בחדר כושר רגשי

היכולת להאמין בטוב היא יכולת נרכשת. ממש כמו 
שמתאמנים בחדר כושר לחיזוק שרירי הגוף, כך אפשר 

להתאמן לחיזוק שרירי האמונה בטוב. איך הפסיכולוגיה 
מאפשרת לנו לראות את חצי הכוס המלאה?

סרט לצפייה: "צ׳מפיונס"
אהבה עצמית, דימוי עצמי, ביטחון עצמי

בכל גיל אנו מוזמנים להיות מסופקים מחוויות שונות. 
מהם מאפייני הפוטנציאל של כל עשור? כיצד ליהנות 
מהפירות של כל גיל? ואיך מימוש הפוטנציאל מוביל 

לתחושה רבה יותר של אושר?
סרט לצפייה: "דוכן הראמן"

מדעי
החברה

מרצה: 
 ד״ר רונית 

נשר
סדרה חדשה!



זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,18.12.19 ,11.12.19 ,27.11.19 ,13.11.19

12.2.20 ,29.1.20 ,15.1.20 ,1.1.20
)מספר קורס: 50106(
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״זיכרון בלתי נשכח״
אימון, שימור ושיפור הזיכרון

מרצה: איתי עניאל, מרצה מומחה לשיפור הזיכרון, מייסד “אומנות הזיכרון“, עורך ומנחה סדנאות וקורסים 
לפיתוח ושיפור הזיכרון כבסיס להצלחה אישית ומקצועית.

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

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

זיכרון בלתי נשכח
במפגש מרתק עם הזיכרון שלנו נלמד איך הוא עובד, 

ממה הוא מושפע ואיך אפשר לשפר אותו באופן 
משמעותי? מהו הבסיס החשוב ביותר לתהליך פיתוח 

ושיפור הזיכרון?
לזכור מצוין במהירות ובקלות

איך להכניס לזיכרון מידע בצורה נכונה ולשלוף אותו 
במהירות? במפגש זה נלמד וניישם שיטה מעולה, 

שתאפשר לנו לזכור כל מידע שנרצה בהרבה פחות זמן 
ובקלות. שיטה זו תאפשר לנו לחסוך זמן יקר ולאמן את 

המוח והזיכרון.
לא לשכוח לזכור 

מה רציתי לומר? מה רציתי לעשות? איפה הנחתי את זה?
במפגש זה נלמד שיטה נפלאה לזכור מיקומי חפצים 
ונקבל טיפים מעולים איך להפסיק לשכוח את מה 

שחשוב לנו בחיי היום יום.
שמות של אנשים

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

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

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

של הזיכרון שלנו. נלמד שלוש שיטות לזכור בקלות 
מספרים חשובים ובמקביל לחדד ולשפר את יכולות 

המוח והזיכרון שלנו.

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

את אימוני הזיכרון בחיי היום יום? מהם תומכי הזיכרון 
הטובים ביותר? הקשר בין תזונה נכונה ושינה לתפקוד 

הזיכרון? 
ללמוד שפה חדשה וקריאה מהירה

איך לשפר משמעותית את מהירות הקריאה ולזכור את 
מה שקראנו? נלמד איך לפתח אותם בקלות ובמהירות 

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

איך לתייג ולשלוף במהירות זיכרונות חשובים? איך לזכור 
נכון את מה שעוזר לנו להצליח במה שאנו עושים? שיטת 
“הזיכרון המעצים“ מבוססת על הצלחות וחוזקות שלנו 

שנשמרו בזיכרון ועל היכולת שלהן להישלף ממנו במהירות 
ולהשפיע עלינו להשיג תוצאות מצוינות בחיי היום.

מדעי
החברה

מרצה: 
איתי

עניאל



זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,18.12.19 ,4.12.19 ,20.11.19 ,6.11.19

5.2.20 ,29.1.20 ,15.1.20 ,1.1.20
)מספר קורס: 50107(

תרבויות עולם סביב הגלובוס -
בראי הקולנוע

מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, מרצה, צלמת וכתבת. 
מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות

מגוונות ברחבי העולם. מהקרנבל הברזילאי אל חתונות הודיות, מסודות הממלכה הירדנית אל 
מלחמת העולם השנייה בבודפסט, מאשת הברזל הבריטית אל זכויות הצבעה לנשים בשוויץ, 

מאימפריאליזם יפני אל סגירות צפון קוריאנית. אתם מוזמנים להצטרף למסע!
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
הודו: החגיגה שאינה נגמרת

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

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

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

קוריאה הצפונית: מעבר למסך הברזל
מסע מצמרר אל מדינת המשטרה המסוגרת בעולם, 
קוריאה הצפונית. דני ינאי ביקר במדינה המסתורית 
ויספר מה שראה, ובמיוחד על מה שלא ניתן לראות.  

מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: “הדיקטטור הגדול“

ברזיל: ״ארץ הסמבה״
ברזיל היא המדינה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית. 

נכיר קצת מנופיה המגוונים, החל ביערות העד של 
האמזונס, וכלה בחופים אינסופיים. נכיר את האנשים,

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

יפן: מאימפריאליזם יפני ועד מרק אטריות
במחצית הראשונה של המאה ה-20, יצאה יפן למסעות 
כיבוש במזרח אסיה. היא ניצלה את המלחמה באירופה 

כדי לכבוש את כל מזרח אסיה והפכה את מלחמת 
אירופה למלחמת עולם.

מרצה: איילת אידלברג | סרט לצפייה: “דוכן הראמן“

 בודפשט: הדנובה הכחולה 
מסע לעיר בה העבר וההווה נפגשים. אל היוצרים,

בתי הקפה, בית הכנסת מהגדולים והמפוארים 

באירופה. לרובע היהודי ולסיפור הקהילה היהודית. 
לתקופה האפלה של מלחמת העולם השנייה. 

מרצה: יואל שתרוג | סרט לצפייה: “שתיקה רועמת“

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

רעידות אדמה? איך יש כל כך הרבה מים זורמים במדינה 
עם משבר מים חריף? מי מרכיב היום את החברה הירדנית?

מרצה: נועם בן משה | סרט לצפייה: “קפטן אבו ראעד“ 

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

בהיסטוריה המודרנית, ונגלה שמאחורי הברזל מסתתרת 
אישה בשר ודם. 

מרצה: ד“ר גוסטב מייסלס | סרט לצפייה: “אשת הברזל“

שוויץ: השעון השוויצרי שאיחר
שוויץ העניקה זכות הצבעה לנשים רק בשנת 1971. נבחן 

את סוגיית מאבק זכות ההצבעה לנשים בשוויץ בהקשרים 
של חוסר השקט והתמורות החברתיות והתרבותיות. 

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: “עושות סדר“

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג
סדרה חדשה!63 | תרבויותתרבות



זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
 ,8.12.19 ,1.12.19 ,17.11.19 ,3.11.19

2.2.20 ,12.1.20 ,5.1.20 ,22.12.19
)מספר קורס: 50108(

64 | תרבויותתרבות

חמישה טיילים נועזים, מביאים אלינו שמונה סיפורי מסעות קסומים ומסעירים, 
מהכורסא בסינמה סיטי - אל המדינות שהעולם המודרני עדיין לא הגיע אליהן. 

ההרצאות משלבות צילומים מרהיבים, חוויות אישיות ומידע מעמיק ממסעות אל מקומות 
שטייל ישראלי יכול רק לחלום עליהם. 

נושאי ההרצאות:
מסביב לעולם בסירת מפרש

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

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

תכולות, על שבטים נשכחים והתמודדויות עם סערות 
ושודדי ים.

אישה בקצה העולם
רוית נאור, עיתונאית, טייסת והרפתקנית, הייתה 

הישראלית היחידה שהצליחה להגיע אל הקוטב הצפוני.
מקום אליו הגיעו פחות אנשים מאשר אל פסגת האוורסט.

אישה יחידה, שהובילה משלחת של שישה גברים, אל 
המקום הקר והקשה בעולם. סיפור של ההתמודדות 

מול איתני הטבע במינוס 70 מעלות.
מסע חוצה הימלאיה

נועם בן משה מדריך משלחת שכל חבריה חסרי 
ניסיון טיפוס, יוצא למסע שטח הרפתקני וחוצה את 
ההימלאיה ההודית, מהיערות הטרופיים דרך שדרת 

הקרחונים אל הרמה הטיבטית המדברית. במסע 
פוגשים חברי המשלחת שבטים נידחים המשמרים 

מנהגים ייחודיים, נופי הרים מדהימים ומתמודדים עם 
סופה המוחקת כפרים עתיקים לאורך הדרך.

הפרדוקס הפרסי  
רשמים אישיים ממסעו המרתק של נפתלי הילגר 

לפרס העתיקה ואיראן העכשווית, בניסיון להבין את 
הפרדוקס האיראני: כיצד דמוקרטיה משתלבת עם 

מהפכה אסלאמית? ולמה הרוב החילוני מהסס למרוד 
במשטר השמרני?    

איים מכושפים בלב האוקיינוס 
אמיר גור, ביולוג ימי ומוביל מסעות, צולל אל הטבע 

הנדיר באיי גלפגוס ומגלה סיפור היסטורי מרתק 

בעקבות ביקור של צ׳ארלס דארווין במאה ה-19,
שחשף את תעלומת התעלומות - הופעתם והתפתחותם 

של בעלי החיים על פני כדור הארץ.
מפגשים פראים באיי שלמה 

טניה רמניק, יצאה להפלגה בין איי מלנזיה. סיפור מסעה
המרתק הינו חלון הצצה נדיר אל שבטי האזור, שמתהדרים

במנהגים “פראיים“. מה פשרה של ערמת גולגלות הנמצאת 
בסמוך לכפר באיי שלמה? איזו מנחה יש להעניק לאב 
המשפחה באיי פפואה כדי להבטיח את ידה של בתו? 

סעודיה: הממלכה המתעוררת  
נפתלי הילגר יוצא למסע מרתק בסעודיה. שחקנית 

ראשית במזה“ת, שסגורה בפני תיירים ופתוחה לאנשי 
עסקים: סעודיה מתעוררת בצומת דרכים, בין מודרנה 

למסורת, בין קיצוניות דתית לחיים ראוותנים,
בין עושר לעוני.

משלחת אל בטן האדמה
רוית נאור יצאה עם משלחת ישראלית ראשונה למסע 

עוצר נשימה אל בטן האדמה. לאחר חצייה של ג׳ונגלים, 
נהרות וכפרים נידחים, היא הגיעה לפתחה של המערה 

הגדולה ביותר בעולם.

מסע אישי סובב עולם
מרכזת הסדרה: לילך יפת, מפיקה אירועי עניין ותרבות.

מרכזת
הסדרה:

לילך יפת



עולם קסום - בראי הקולנוע 
מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, מרצה, צלמת וכתבת.
מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות

מגוונות ברחבי העולם. מהקרנבל הברזילאי אל חתונות הודיות, מסודות הממלכה הירדנית אל 
מלחמת העולם השנייה בבודפשט, מאשת הברזל הבריטית אל זכויות הצבעה לנשים בשוויץ, 

מטלטלות אפגניות אל סגירות צפון קוריאנית.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
ברזיל: ״ארץ הסמבה״

ברזיל היא המדינה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית. 
נכיר קצת מנופיה המגוונים, החל ביערות העד של 

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

מרצה: ד“ר אופיר יעקבסון | סרט לצפייה: “פלה“

מזרח אחר: אפגניסטן
רשמים אישיים מביקורים באזור שמיטלטל בין רחשי 

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

נבקר בבית הכנסת ונשוחח עם היהודי האפגאני 
האחרון.

מרצה: נפתלי הילגר | סרט לצפייה: “רודף העפיפונים“

 בודפשט: הדנובה הכחולה 
מסע לעיר בה העבר וההווה נפגשים. אל היוצרים, בתי 

הקפה, בית הכנסת מהגדולים והמפוארים באירופה. 
לרובע היהודי ולסיפור הקהילה היהודית. לתקופה 

האפלה של מלחמת העולם השנייה. 
מרצה: יואל שתרוג | סרט לצפייה: “שתיקה רועמת“

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

רעידות אדמה? איך יש כל כך הרבה מים זורמים 
במדינה עם משבר מים חריף? מי מרכיב היום את 

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

הודו: החגיגה שאינה נגמרת
החתונות ההודיות מאופינות בצבעוניות, חגיגיות, ריקודים 

ושירים- אלמנטים הנוכחים גם בסרטים ההודים. בהרצאה 
זו, נלמד על מרכזיות החתונה בתרבות ההודית ועל קסמו 
של הקולנוע ההודי, שמושך מעריצים הדוקים מכל רחבי 

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

שוויץ: השעון השוויצרי שאיחר
שוויץ העניקה זכות הצבעה לנשים רק בשנת 1971. נבחן 

את סוגיית מאבק זכות ההצבעה לנשים בשוויץ בהקשרים 
של חוסר השקט והתמורות החברתיות והתרבותיות. 

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: “עושות סדר“

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

בהיסטוריה המודרנית, ונגלה שמאחורי הברזל מסתתרת 
אישה בשר ודם. 

מרצה: ד“ר גוסטב מייסלס | סרט לצפייה: “אשת הברזל“

קוריאה הצפונית: מעבר למסך הברזל האחרון
מסע מצמרר אל מדינת המשטרה המסוגרת בעולם, 

קוריאה הצפונית. דני ינאי ביקר במדינה המסתורית ויספר 
על שראה, ובמיוחד על מה שלא ניתן לראות.  

מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: “הדיקטטור הגדול“

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,9.12.19 ,25.11.19 ,11.11.19 ,4.11.19

3.2.20 ,27.1.20 ,13.1.20 ,30.12.19
)מספר קורס: 50109(
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זמן אשכול נתניה

סדרה חדשה!
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג
תרבות



סיפור עבדות מצרים: לידתו של מיתוס
מרצה: יוסי נינוה, מרצה בכיר לתנ“ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת“א.

סיפור עבדות מצרים והגאולה מעבדות לחרות הוא סיפור מכונן בתולדות עם ישראל.
בסדרה זו נבחן את מטרות חיבורו של מיתוס זה. מי כתב את “ספר שמות“? ומדוע דווקא 
הורדנו למצרים? כיצד נקשרים סיפור יציאת מצרים, ומעמד הר סיני לכינונה של האמונה 

הישראלית? והאם באמת יצאנו מעבדות לחירות?
נושאי ההרצאות:

אשמת עבדות מצרים
על  מי מוטלת “אשמת“ שעבוד מצרים? אברהם?

שרה? יעקוב? יוסף? או התוכנית האלוהית? למה דווקא 
למצרים? מהי משמעות ההתגלות האלוהית למשה 

דווקא בהר סיני? 
יציאת מצרים - המסע שכן היה )?(

מדוע חובר סיפור השעבוד? מה הן מטרותיו? מה 
מקומה של עבדות מצרים ברעיון הברית עם אלוהים?
מהי ״ברית״? מהי ״עדות״? כיצד נוצרה אמונה באל 

אחד- ״יהוה״?
“ואני אקשה את לב פרעה“

סיפור עשר מכות מצרים כיצירה ספרותית מתוכננת  
ומדויקת להפליא. וכיצד הקשחת לב פרעה מנוגדת 
לרעיון “הבחירה החופשית“? מדוע ההתעללות הזו 

במלך מצרים? מדוע “קדש לי כל בכור... באדם ובבהמה 
לי הוא“? ומי כתב את הדברים האלה?

“קומו צאו מתוך עמי“
ההכנות ליציאת מצרים. מהו “פסח“? מהו ״פסח 

שני״? ומדוע “מצות“? ומדוע “החודש הזה לכם ראש 
חודשים“? האם גורשו ממצרים או ברחו משם?

מי כתב את “עשרת הדברים“?
יש בתורה מספר גרסאות שונות ל“עשרת הדברים“.

כל נוסח מבטא תפישת עולם אחרת. כל נוסח נכתב על 
ידי קבוצה בעלת אמונה שונה. מי כתב כל נוסח? וכיצד, 

לאורך הדורות, כל דור פיתח לו “עשרת דברים“ משלו?
משה רבנו: דמותו של לא מנהיג 

מדוע מוצגת בספר שמות דמותו של משה כחסר יכולת 
מנהיגותית: מסרב לתפקידו, אינו מסתדר ללא אהרון,

אינו נבחר לכהן בקודש, אין לבניו אחריו זכר ותפקיד, 
איננו מחוקק! מי היה מעוניין להציג כך את משה?

מי חיבר את סיפור העגל והיה מעוניין בהצגת דמותו 
המתבזה של אהרון בעשותו חטא מן החמורים בתנ“ך?  

זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,16.12.19 ,2.12.19 ,18.11.19 ,4.11.19

10.2.20 ,27.1.20 ,20.1.20 ,6.1.20
)מספר קורס: 50110(

 

מרצה: 66 | תנ״ך
יוסי נינוה מדעי

הרוח

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום

תולדות הכהונה בישראל
כיצד התפתחה האמונה הפאגאנית בישראל לאמונה 
מופשטת באל אחד? כיצד התפתחה הכהונה? מי הם 

״הלוויים״? ״בני אהרון״? ״בני צדוק״?
מהו הסדר שב“ליל הסדר“?

תולדות “ההגדה“ ומבנה ליל סיפור יציאת מצרים. למה 
ארבע קושיות? למה ארבעה בנים? למה ארבע כוסות? למה 
חרוסת וביצה? ומה פירושו של: “אין מפטירין אחר הפסח 

אפיקומן“? מהו הרעיון הפדגוגי מאחורי כל הלילה הזה?



זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה. 

מועדי המפגשים:
 ,19.12.19 ,5.12.19 ,21.11.19 ,7.11.19

6.2.20 ,30.1.20 ,16.1.20 ,2.1.20
)מספר קורס: 50111(

נושאי ההרצאות:
התגליות במדעי המוח ששינו את חיינו

בעשורים האחרונים המציאות סביבנו השתנתה באופן 
דרמטי. מטרת התגליות הייתה הבנתו של המוח ואופן 

פעולתו. כיצד תחומי הבינה המלאכותית ישנו את 
המציאות?

מרצה: ניסים פרץ, המרכז לחקר המוח, אוני׳ תל אביב. 
איברים על שבב

 FDA -מספר התרופות החדשות שמאושרות על ידי ה
לא משתנה ואף יורד. שיטה חדשנית המיושמת 

במעבדתו של ד“ר מעוז מאפשרת לחקות פעילות של 
איברים, ללא צורך בניסויים בבני אדם או בעלי חיים. 

מרצה: ד“ר בן מעוז, המחלקה להנדסה ביו-רפואית 
ובית הספר סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל אביב.

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

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

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

מרצה: ד“ר רביד דורון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, 
האוניברסיטה הפתוחה.
הכול על “חזית המוח“

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

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

האוניברסיטה הפתוחה. 
ריטלין עכשיו!? 

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

ההפרעות ומהם התסמינים הקליניים? מהו הטיפול 

התרופתי וכיצד הוא משפיע על המוח? למה לצפות? ומה 
אפשר לעשות? 

מרצה: ד“ר טליה אסף, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, 
האוניברסיטה הפתוחה.

התמכרות לסמים: גזירה או בחירה?
מהי התמכרות? מהו היקף הבעיה, הסיבות וגורמי סיכון 

להתמכרות? האם קיימים הבדלים בין נשים לגברים? 
מרצה: ד“ר עינת פלס, מרפאת אדלסון לטיפול ומחקר 
בנפגעי סמים, מרכז רפואי תל אביב ואוניברסיטת ת“א. 

ממהפכת המוח למהפכת המיינדפולנס
אנחנו חיים בעידן עתיר ידע וגירויים. לכן חשוב שנדע לטפח 

את המוח להתמודדות מיטבית. אחד הכלים שנחקרו 
בצורה מעמיקה הוא תרגול המיינדפולנס. מהם הממצאים 

העיקריים לגבי ההשפעה של המיינדפולנס על המוח?
מרצה: ד״ר נועה אלבלדה, מרכז סגול למוח ותודעה, 

המרכז הבינתחומי הרצליה.
האם אור הסמארטפון משבש את שנתנו?

איך לטפל בהפרעות שינה? האם אור הנובע מהחשיפה 
למכשירים ניידים גורם להפרעות שינה?  

מרצה: ד“ר עמית גרין, המכון לרפואת שינה, בית 
החולים אסותא וכן המכללה האקדמית תל חי.  

מרצה:67 | חקר המוח
ערן כץ מדע

מרכז 
 הסדרה:

ד״ר רביד 
דורון

תגליות וחידושים בחקר המוח 
מרכז הסדרה: ד“ר רביד דורון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה.
תחום מדעי המוח תופס תאוצה וחדשות לבקרים מגיעים החוקרים לתובנות נוספות על

פעילותו המופלאה של מוחנו. קורס זה מאגד את טובי החוקרים והמרצים בתחום מדעי המוח, 
שיספרו אודות המחקרים העכשוויים והתגליות המעודכנות ביותר בעולם המדע.

סדרה חדשה!



גדולי הבארוק באדריכלות, פיסול וציור
מרצה: ד“ר אפי זיו, סופר ומרצה בכיר לאמנות. 

מחבר הספרים  “משחק האלים“, “סודות אלי האולימפוס“, הצופן הנוצרי באמנות“,  “מיתולוגיה עכשיו“.
מדריך סיורי אמנות באירופה.

המאה ה-17, תקופת הבארוק, מפגישה אותנו עם אמנות דרמטית, מפתיעה וחדשנית, 
לאחר תקופת הרנסנס השלווה והנינוחה. בסדרה נפגוש בגדולי האמנות של התקופה- 

ברניני, קאראואג׳יו, רובנס, רמברנדט ורבים אחרים.

נושאי ההרצאות:
קאראואג׳יו: מחולל סגנון הבארוק  

האמן הצעיר והסוער, אשר מנתץ, אחת לאחת, את כל 
המוסכמות המקובלות בציור ומביא לעולם שפע של 
יצירות נועזות ומרתקות. מחולל סגנון הבארוק בציור.

ארטמיסיה ג׳נטילסקי באיטליה, ולסקז בספרד 
השפעתו של קאראואג׳יו על אמני תקופתו הייתה מיידית. 

נכיר את יצירתה של האמנית הפמיניסטית ארטמיסיה 
ג׳נטילסקי, לה טור בצרפת וולסקז בספרד.

ברניני: הפיסול של הבארוק  
ברניני בעקבות קאראואג׳יו יוצר פיסול מסוג חדש. נסקור 

את יצירות הפיסול שלו, המתארות אקסטזה, סערת 
יצרים והנצחת רגע השיא בסיפור. מחולל סגנון הבארוק 

בפיסול.

ברניני ובורומיני: האדריכלות של הבארוק  
סגנון הבארוק המלהיב באדריכלות, אשר מבשריו הם 
ברניני ובורומיני, יוצא מרומא ומתפשט בכל אירופה. 

נסקור גם את כנסיית סנט פטרוס המעטירה.

רובנס: גדול ציירי ארצות השפלה  )מפגש 1(
רובנס, המושפע משהותו באיטליה, מביא אל ארצות 

השפלה את הסגנון החדש והמפתיע. הוא משלב ביצירותיו 
את המסורת הפלמית יחד עם החידושים של איטליה.

רובנס: מחזור הציורים על חייה של מריה דה מדיצ׳י 
)מפגש 2(

יצירתו הגדולה ביותר של רובנס, פרי הזמנתה של המלכה 
האם בצרפת, פרושה על פני 24 ציורי ענק במוזיאון הלובר. 

נסקור את חייה של מריה דה מדיצ׳י באמצעות יצירותיו 
של רובנס.

רמברנדט: ראש וראשון לציירי הולנד 
“משמר הלילה“, המייצג את שיא הווירטואוזיות של 

רמברנדט, מהווה גם נקודת מפנה דרמטית בחייו האישיים 
והמקצועיים. נסקור את פועלו של רמברנדט ואת השפעתו 

על בני דורו.

ורמיר: “נערה עם עגיל הפנינה“  
הצייר העני מהעיר דלפט הצליח להקסים את כולם 

ביצירותיו השקטות והנוגעות ללב. ננסה לעמוד על פשר סודו 
ועל הנוסחה להצלחה.

זמן אשכול ראשון לציון

אמנות

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,19.12.19 ,5.12.19 ,21.11.19 ,7.11.19

6.2.20 ,30.1.20 ,16.1.20 ,2.1.20
)מספר קורס: 50701(

מרצה:68 | אמנות פלסטית
ד״ר אפי זיו

סדרות ייחודיות של סיורים 
מודרכים לחובבי האמנות

ניתן למצוא בעמודים 98-99 בחוברת זו

סדרה חדשה!



היצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית
מרצה: עומר שומרוני, מרצה למוזיקה באוניברסיטת ת“א ומבקר מוזיקה קלאסית במגזין “אופוס“.

מפגש חוויתי עם מבחר מהיצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית, במטרה להעמיק את 
ההיכרות איתן ואת ההבנה של המבנים והצורות המוזיקליות שלהן. הקורס מלווה בצפייה 
מודרכת בדוגמאות מהפקות מצולמות מרהיבות של גדולי הסולנים, התזמורות והמנצחים.

הקורס אינו דורש ידע מוזיקלי מוקדם.
נושאי ההרצאות:

מנדלסון: סימפוניה מספר 3 )“הסקוטית“(
מנדלסון חיבר את הסימפוניה השלישית שלו לאחר 

ביקור בסקוטלנד, שנופיה ואופייה השאירו עליו רושם 
עצום. במפגש נכיר את הסימפוניה לעומקה, תוך דיון 

במכלול יצירותיו של מנדלסון.

מפגניני ועד קרייזלר: הכינור הווירטואוזי
מפגש עם כמה מגדולי הכנרים של זמננו, בביצועים 

מעולים לדוגמאות נבחרות מיצירות וירטואוזיות לכינור 
מהמאות ה-19 וה-20.

באך: “מתיאוס פסיון“ 
יצירה כבירה זו, העוסקת בסבלו וצליבתו של ישו, 

נחשבת לפסגת המוזיקה הכנסייתית של כל הזמנים. 
במהלך המפגש נדון במבנה היצירה ומאפייניה, ונשווה 

בין ביצועים מעולים.

מוצרט: קונצ׳רטו לפסנתר מספר 20 
קונצ׳רטו זה, הכתוב בסולם רה-מינור, הוא מהאהובים 

ביותר של מוצרט. הוא כולל מספר חריגות מסקרנות 
מהמודל הווינאי המקובל, ומציג את מוצרט בשיא 

כתיבתו הבשלה.

וגנר: האופרה “אמני הזמר מנירנברג“
קטעים נבחרים מהאופרה הקומית היחידה של וגנר, 

בה הפנה את חיציו באופן מוסווה כלפי מבקר המוזיקה 
השנוא עליו.

בטהובן: סימפוניה מספר 4
“עלמה ענוגה בין שני טיטאנים“: כך תוארה הסימפוניה 
הרביעית מלאת הקסם של בטהובן, הממוקמת בין שתי 

סימפוניות ענק )ה“ארואיקה“ ו״החמישית״(. במפגש ננתח 
את הסימפוניה לעומקה, ונשווה בין ביצועים מעולים.

הסולנים הגדולים של עולם האופרה )שני מפגשים(
מבחר אריות ודואטים נפלאים מעולם האופרה 

והאופרטה, עם כמה מהסולנים הגדולים של זמננו. 

זמן אשכול ראשון לציון
מרצה:
עומר 

שומרוני
אמנות

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,17.12.19 ,3.12.19 ,19.11.19 ,5.11.19

11.2.20 ,4.2.20 ,21.1.20 ,7.1.20
)מספר קורס: 50702(

סדרה חדשה!69 | מוסיקה

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



נושאי ההרצאות:
מרלין מונרו: “גברים מעדיפים בלונדיניות“ 

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

שמתחת לבלונד פלטינה הסתתרה בחורה מוכשרת שלא 
זכתה להערכה? 

מרצה: זיו אלכסנדרוני | סרט לצפייה: “חמים וטעים“

גוסטב קלימט: היופי המהפנט והמוות האורב
היופי הוא מהות הציור של קלימט ואצל קלימט 

האמנות והאישה אחד הם. הממסד תקף בחריפות את 
ציוריו הנועזים שהציגו מיניות נשית בוטה.

מרצה: אורלי אלדובי | סרט לצפייה: “האישה בזהב“

וולפגאנג אמדאוס מוצרט: ילד הפלא 
הוא היה ילד הפלא של המוזיקה הקלאסית, גאון 
מוזיקלי, לצד היותו מורד ומהפכן, בתקופה שבה 
הקונפליקט בין החושך לבין האור היה בשיאו.  

מרצה: מרב ברק | סרט לצפייה: “אמדאוס“

עמוס עוז: “סיפור על אהבה וחושך“
34 שנים מפרידות בין “מיכאל שלי“, הרומן הראשון 

שכתב עמוס עוז, לבין הרומן המקיף “סיפור על אהבה 
וחושך“. שתי היצירות משרטטות את החיבור בין חייו, 

יצירתו והשקפת עולמו של מחברן. 
מרצה: שלמה הרציג | סרט לצפייה: “סיפור על אהבה וחושך“

יוסיף סטלין: האל האדום
מבין שליטיה של רוסיה וברית המועצות, דמות אחת 

עולה אפופה ענני מיתולוגיה ומיסטיקה, דמותו של 
יוסיף סטאלין. מהיכן הגיע הערפל הדתי שעטף מנהיג 

אתאיסטי? והאם היה אכן אל אדום?
מרצה: קובי חוברה | סרט לצפייה: “סטלין מת“

זמן אשכול ראשון לציון

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,12.12.19 ,28.11.19 ,14.11.19 ,7.11.19

6.2.20 ,23.1.20 ,9.1.20 ,2.1.20

)מספר קורס: 50703(

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

מרכז הסדרה: זיו אלכסנדרוני.

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

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

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

מרתין 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 לשווין 

זכויות לשחורים ולצבעוניים באמריקה הסוערת של שנות 
השישים. הוא היה נואם ענק עם חלום גדול לשנות את 

אמריקה ללא אלימות. הוא נרצח בממפיס ב-29.3.1968.
מרצה: זיו אלכסנדרוני | סרט לצפייה: “סלמה“

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

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

אותו לילד הכי מפורסם בעולם?
מרצה: אירי ריקין | סרט לצפייה: “להתראות כריסטופר רובין“

אמנות

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

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

מרכז 
הסדרה:

 זיו 
אלכסנדרוני

סדרה חדשה! 70 | ביוגרפיות קולנועיות



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

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

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

נושאי ההרצאות:
ויהי בימי החלוצים

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

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

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

סרט לצפייה: “עץ או פלסטיין“
אהבה בימי בורקס

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

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

דובר קוסאשווילי .
סרט לצפייה: “אפס ביחסי אנוש“

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

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

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

להצלחה עצומה.
סרט לצפייה: “השוטר אזולאי“

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

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

סרט לצפייה: “כיכר החלומות“
הקיבוץ: החלום ושיברו

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

אך לצערנו הניסוי המפואר הזה התנפץ אל מול אופיו 

האינדיבידואליסטי של האדם וחשבון הנפש לא איחר לבוא.
סרט לצפייה: “עתליה“

ירושלים בראי הקולנוע
ירושלים והכותל המערבי היו במשך דורות רבים הסמל 

הגדול לחיבור ההיסטורי של עם היהודי לארץ ישראל.
כיצד מתמודד הקולנוע הישראלי עם מעמדה הייחודי

של עיר הקודש?
סרט לצפייה: “פלאות“

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

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

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

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

צפייה בסרט התיעודי “והנה רוח גדולה באה“, אותו צילם 
וביים המרצה זיו אלכסנדרוני בימי ההתנתקות מרצועת עזה 

באוגוסט 2005. לאחר הצפייה בסרט נדון על המסע האישי רב 
עוצמה אותו חווה עם ציבור המתנחלים, ובמעמדו המיוחד של 

הקולנוע התיעודי בשיח התרבותי והפוליטי בישראל.
סרט לצפייה: “והנה רוח גדולה באה“

זמן אשכול ראשון לציון

אמנות

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,18.12.19 ,4.12.19 ,20.11.19 ,6.11.19

5.2.20 ,29.1.20 ,15.1.20 ,1.1.20
)מספר קורס: 50704(

מרצה:71 | קולנוע
 זיו 

אלכסנדרוני



זמן אשכול ראשון לציון

אמנות

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.   

מועדי המפגשים:
 ,11.12.19 ,27.11.19 ,13.11.19 ,6.11.19

5.2.20 ,22.1.20 ,8.1.20 ,18.12.19
)מספר קורס: 50705(

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

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

היוצרים, מביאים נקודת מבט אנושית על מציאות החיים בישראל.
נושאי ההרצאות:

זעקת המיעוטים 
בימים שבהם החברה הישראלית הופכת קיצונית 

וגזענית, מגלים גיבורי הסרט שהמרחב הציבורי נהיה 
אלים יותר ומכיל פחות. חלק מהדמויות בסרט מאבדות 

את תחושת החיבור למדינה.
הקרנת הסרט “ארץ זרה“

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

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

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

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

 חרדה ושמה פנסיה 
המציאות החדשה שאחרי הפרישה לפנסיה היא רגע 

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

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

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

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

ילדיהם.
הקרנת הסרט “שומרת נגיעה“

ומפגש עם הבמאית ליאת דאודי.
גורלו של זר בישראל

טוני, כדורגלן מבנין שבמערב אפריקה, חי עם ישראלית 
ולהם ילד משותף, עידן. טוני גורש מהארץ כי אינו יהודי. 

לרגל בר המצווה, עידן ואמו כמהים להביא את טוני לחגיגה.
הקרנת הסרט “טוקולומטי“

ומפגש עם הבמאי גד אייזן/ דוד אופק.

אתוס הזיכרון במשפחת השכול 
במשך חמישים שנה ידעו שעמי נהרג במלחמת ששת הימים.

אחיינו, שקד גורן מגלה שדודו למעשה מת בנסיבות 
שהושתקו. הוא מחליט לעצור את המורשת המשפחתית 

של “על זה לא מדברים׳׳.
הקרנת הסרט “אלי פלט דוד שלי גיבור“

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

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

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

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

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

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

הקרנת הסרט “רק לאלוהים מותר“
ומפגש עם הבמאי גדי אייזן.

מרכזת 
 הסדרה:

בלהה גזית
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מועדון “טרום בכורה בקולנוע“ של “זמן אשכול“
בסינמה סיטי בראשון לציון 

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

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

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

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

חדש!
 מועדון טרום בכורה
עם אפשרות בחירה

 רישום לסמסטר
)ארבעה מפגשים ראשונים(

 או
 רישום שנתי

)לכל שמונת המפגשים(

זמן אשכול ראשון לציון
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“אין ספק שהסרטים שמומחי הסינמה סיטי בוחרים, בצירוף 
המרצים המובילים של “זמן אשכול“ וחוויית הצפייה 

באולמות הסינמה סיטי- עושים את ההבדל והופכים את 
המפגשים לחוויה ייחודית שלא קיימת באף מקום אחר“

קבוצה 2:
הקורס יתקיים בימי שישי החל 
מהשעה 10:00 ב“זמן אשכול“
בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים: 
 ,10.1.20 ,6.12.19 ,8.11.19
 ,17.4.20 ,13.3.20 ,7.2.20

5.6.20 ,15.5.20
)מספר קורס: 50707(

קבוצה 1:
הקורס יתקיים בימי שלישי החל 

מהשעה 19:00 ב“זמן אשכול“
בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים: 
 ,10.12.19 ,12.11.19

 ,17.3.20 ,11.2.20 ,14.1.20
9.6.20 ,5.5.20 ,21.4.20

)מספר קורס: 50706(

אמנות



זמן אשכול ראשון לציון

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,15.12.19 ,1.12.19 ,17.11.19 ,10.11.19

2.2.20 ,26.1.20 ,12.1.20 ,5.1.20

)מספר קורס: 50708(
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״העולם מצחיק אז צוחקים״ -
בראי הקולנוע

מרצה: אלון גור אריה, במאי תסריטאי וחוקר קומדיה.
בסדרת מפגשים סוחפת ומצחיקה במיוחד, נערוך מסע מרתק אל יסודות היצירה הקומית המודרנית. 

בעזרת מוחותיהם של הקומיקאים הגדולים נחשוף את המנגנונים מאחורי הקשר הבלתי ניפרד בין 
הומור לעולם הקולנוע, הבמה וחיי היום-יום. יחד ננסה ללמוד את סוד הקסם שגורם לכולנו הנאה. 

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

מרלין מונרו: האגדה ההוליוודית
הסיפור האמיתי על נורמה ג׳ין בייקר, שכבשה את עולם 

הבידור. מהתפקיד הראשון שנתן לה גראוצ׳ו מרקס,
אל מחזות הזמר הקלילים ועד לקומדיות המתוחכמת 

של בילי ויילדר.
סרט לצפייה: “גברים מעדיפים בלונדיניות״ 

אסי דיין: מ״גבעת חלפון״ ל״בטיפול״
דמותו של אסי דיין מהווה ראי למיתוס הצבר הישראלי. 

כיצד הפך מ״הבן של״ ליוצר פורה ושנון, אך גם שנוי 
במחלוקת? מ״הוא הלך בשדות״, עבודתו עם שלישיית 

“הגשש החיוור״ ועד עידן “בטיפול״.
סרט לצפייה: “מר באום״

וודי אלן: הומור יהודי, קולנוע וג׳אז
הוא כותב-במאי-שחקן, שכבר בגיל 16 כתב קומדיות. 
הוא מחזיק בשיא העולמי למועמדויות לאוסקר ועדיין 

כותב תסריטים במכונת כתיבה. סיפורו של היהודי 
הנוירוטי, שעדיין ממשיך לייצר סרט חדש מדי שנה.

סרט לצפייה: “שושנת קהיר הסגולה״
רואן אטקינסון: מיסטר בין האמיתי

מפגש עמוס הומור בריטי שיוקדש לקומיקאי רואן 
אטינקסון, המוכר לכולנו כ״מיסטר בין״, “הפתן השחור״, 
“ג׳וני אינגליש״ ועוד. הוא בכלל למד תואר שני בהנדסת 

חשמל כשמצא את עצמו מצחיק את אנגליה באמצע 
שנות השבעים יחד עם חבריו מאוניברסיטת אוקספורד. 

למרות תפקידים מדברים רבים, את פרסומו העולמי 
קנה כשהחליט לשתוק.

סרט לצפייה: “בין״

המנגינה של קוסטוריצה: צוענים וקולנוע בלקני
מסע בעקבות סוד קסמו של הבמאי, שחקן ומוסיקאי 

הסרבי, זוכה דקל הזהב ומועמד לאוסקר, אמיר קוסטוריצה.
סרטיו משלבים נוסטלגיה, מוסיקה, וצוענים אמיתיים, 

שהפכו במהלך השנים לכוכבי קולנוע.
סרט לצפייה: “חתול שחור חתול לבן״

בילי קריסטל: מצחיקן ורומנטיקן חסר תקנה
מאז שנחשף בסדרה המיתולוגית “בועות״, כיכב הקומיקאי 
בילי קריסטל בעשרות קומדיות, מופעי במה וטקסי אוסקר,

אך תמיד נשאר נאמן לבדיחות על מוצאו היהודי.
סרט לצפייה: “תעצרו את העיר״

משירלי טמפל לג׳ון טרבולטה: ילדי הפלא של הקולנוע 
אלביס פרסלי כיכב בקומדיה מוסיקלית כשהיה 21, 

ג׳ינג׳ר רוג׳רס בגיל 19, ג׳ודי גארלנד בגיל 16 ושירלי טמפל 
כשהייתה בת 4. סיפורם של הילדים והנערים שהצחיקו 

וריגשו עולם שלם.
סרט לצפייה: “היירספריי״

ג׳רי לואיס: סלפסטיק בכל מחיר
סיפורו של הקומיקאי, שחקן מפיק ובמאי הקולנוע 

היהודי-אמריקני, שהתפרסם בזכות הומור הסלפסטיק 
שלו. את פרסומו ניצל לגיוס מיליארדי דולרים כתרומה 

לסובלים מניוון שרירים.
סרט לצפייה: “הפרופסור המטורף״ 

 מרצה:
 אלון

גור אריה
סדרה חדשה!
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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:

 “משפחה חמה“ - התיאטרון הקאמרי
 מאת: ענת גוב. בימוי: עדנה מזי“א. 

סאטירה על המשפחה הישראלית בה “בשביל 
שלמות המשפחה, מלכה )רבקה מיכאלי( מסוגלת 

 אפילו להרוג“.
ביקורת “עכבר העיר“: “משפחה חמה שורפת את 
הנשמה, מצחיקה עד דמעות ומרגיזה, במובן ממש 

חיובי של המילה“.
 “סיראנו דה ברז׳ראק“ – התיאטרון הקאמרי 

מאת: אדמונד רוסטאנד.
 תרגום ועיבוד: דורי פרנס. במאי: גלעד קמחי.

קומדיה קלאסית מחורזת – אתגר לתיאטרון
 ולקהל המודרני.

ביקורת “הארץ“: “כל מרכיבי ההצגה עשויים לעילא, 
ומעל כולם בולט שחקן יחיד ומיוחד: איתי טיראן“.

 “שונאים סיפור אהבה“ - תיאטרון גשר
על פי: יצחק בשביס זינגר. עיבוד: רועי חן, יבגני 

 אריה. נוסח עברי: רועי חן. בימוי: יבגני אריה.
גבר אחד )סשה דמידוב( ושלוש נשים )רות חיילובסקי, 

 נטשה מנור, אפרת בן צור(. צלקות מהשואה.
“ביקורת “עכבר העיר“: יבגני אריה, הקוסם הגאון 

של תיאטרון גשר, יודע לעשות תיאטרון“.
 “גטו“ – התיאטרון הקאמרי 

 מאת: יהושע סובול. בימוי: עמרי ניצן.
קורותיו המופלאים של תיאטרון, שפעל בתנאים

 אל-אנושיים בגטו וילנה בשנים 1942-1943. 
ביקורת “הארץ“: ליהוק משובח עד לאחרון 

התפקידים... הבמאי הסתייע בכישרונות הטובים 
ביותר שניתן להשיג היום בתיאטרון בכל תחום“.

“חשמלית ושמה תשוקה“ - התיאטרון הקאמרי 
 ותיאטרון הבימה 

מאת: טנסי וויליאמס. נוסח עברי: רבקה משולח. 
 בימוי: אילן רונן.

פרשנות בימתית חדשה לקלאסיקה מודרנית. 
 משתתפים: יבגניה דודינה, עמוס תמם ועוד.

ביקורת “ידיעות אחרונות“: הפקה מרשימה ומרוכזת, 
המצליחה לחשוף מחדש את העוצמה הרגשית של 

המחזה ולתת לו פרשנות עכשווית מפתיעה“.
 “הרטיטי את לבי“ – התיאטרון הקאמרי

 מחזאי: חנוך לוין. במאי: אודי בן משה.
קומדיה שהתגלתה בעיזבונו של המחזאי המנוח.  
 משתתפים: רמי ברוך, מירב גרובר, גדי יגיל ועוד.

ביקורת “ידיעות אחרונות“: “הצגה שכולה מעדן 
אמנותי צרוף“.

“אשה בורחת מבשורה“ - התיאטרון הקאמרי 
 ותיאטרון הבימה  

על פי ספרו של דוד גרוסמן. עיבוד ובימוי: חנן שניר.
עיבוד לספר מבריק שאינו מאבד דבר בדרכו לבמה. 

 משתתפים: אפרת בן צור, דרור קרן ועוד.
ביקורת “ידיעות אחרונות“: “הצגה מושלמת“.

 “כנר על הגג“ – התיאטרון הקאמרי
מאת: ג׳וזף שטיין. תרגום: דן אלמגור.

 בימוי: משה קפטן  
ספר – הצגה – סרט – ושוב הצגה. האם המחזמר 

 עדיין עובד? בתפקיד הראשי: נתן דטנר.
ביקורת “ידיעות אחרונות“: הפקה מלוטשת 

ומרשימה שמצליחה לקחת את הסיפורים והשירים 
הישנים ולהעניק להם חזות חדשה ורעננה. לחיים!

זמן אשכול ראשון לציון

מועדי המפגשים:
,15.12.19 ,24.11.19 ,17.11.19 ,3.11.19

2.2.20 ,19.1.20 ,5.1.20 ,22.12.19
 )מספר קורס: 50709(
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הצגות מופת בתיאטרון הישראלי
על מסך הקולנוע

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

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מרצה:
ד״ר דן רונן סדרה חדשה!



מועדון הזמר האיכותי “משירי ארץ אהבתי“ של “זמן אשכול“, מזמין אתכם להצטרף 
לחוויה יוצאת דופן. אחת לחודש נתכנס למפגש עם נושא מוביל, נשיר ונספר את הסיפורים 

שמאחורי השירים, שנכתבו על ידי מיטב המלחינים והפזמונאים. מילות השירים יוקרנו 
באמצעות מצגת מחשב לצד תמונות הקשורות לשירים. 

את ההרכב המוזיקאלי הכולל נגינה ושירה יוביל אודי מילוא, מנחה ערבי זמר, מוסיקאי, 
מנהל מוסיקלי ונגן אקורדיון.

מפגש חמישי: “כלניות“
נשיר ונספר את הסיפורים שמאחורי השירים של משה 

וילנסקי, מלחין, מעבד ומנצח, מגדולי המלחינים של הזמר 
העברי, חתן פרס ישראל לזמר עברי בשנת 1983. במוזיקה 
של וילנסקי ישנו איחוד בין הסגנון האירופי לבין הסגנון 
המזרחי, ולחניו הצטיינו בהיקלטות מהירה של המנגינה 

ועיקר גדולתו הייתה בעיבודים ובתזמור שהוא יצר לשיריו.
מפגש שישי: “העיר הלבנה“- משירי וסיפורי תל אביב 
במלאת 111 שנה להקמת העיר תל אביב, נשיר את השירים 

הרבים והיפים ונספר את הסיפורים שמאחורי השירים 
שנכתבו על “העיר הלבנה“, ש׳היו בה פעם שקמים׳ והיום 

‘ִגדלה מסביבה פרברים׳.  
מפגש שביעי: “לך ירושלים“ 

בערב יום ירושלים, נשיר לך ירושלים ונספר את סיפורם 
של השירים שנכתבו במהלך המלחמה ובסמוך אליה על ידי 

מיטב הפזמונאים והמלחינים.

״משירי ארץ אהבתי״ 
מועדון הזמר של ״זמן אשכול״

נושאי המפגשים:
מפגש ראשון: “שירי שנות השבעים המופלאות“
במפגש נוסטלגי במיוחד, נשיר ונספר את הסיפורים 

שמאחורי שירי העשור הרביעי של מדינת ישראל.
שנות השבעים בישראל היו תקופה מלאת אירועים, אשר 
השפיעו מאוד על החברה הישראלית בכלל ועל המוזיקה 
הישראלית בפרט, ושירי הזמר העברי בהם התמקדו יותר 

בהתבוננות אישית.
מפגש שני: “ערב הוקרה ללהקות הצבאיות“ 

נשיר ונספר את הסיפורים שמאחורי שירי הלהקות 
הצבאיות, אשר ליוו את החיילים עוד לפני הקמת מדינת 

ישראל ולאורך כל שנות קיומה. תקופת הזוהר שלהן 
הייתה בשנות הששים עד אמצע שנות השבעים. ללהקות 

הצבאיות תרמו מיטב יוצרי הזמר העברי, חיים חפר, נעמי 
שמר, יאיר רוזנבלום, יורם טהרלב ורבים אחרים. 

מפגש שלישי: “שוב יוצא הזמר“ 
נשיר ונספר את הסיפורים שמאחורי שירי הלהקות 

הבולטות בתרבות הישראלית ובזמר העברי בעשורים 
הראשונים למדינת ישראל: להקת ‘בצל ירוק׳, להקת 

‘התרנגולים׳, ‘שלישיית גשר הירקון׳, להקת ‘הגבעטרון׳,  
ועוד. 

מפגש רביעי: משירי אריק איינשטיין 
במלאת 7 שנים 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“.  

המפגשים יתקיימו בימי חמישי
בין השעות 20:30-22:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,13.2.20 ,9.1.20 ,12.12.19 ,14.11.19

 ,21.5.20 ,23.4.20 ,19.3.20
)מספר קורס: 50710(

זמן אשכול ראשון לציון
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זמן אשכול ראשון לציון

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,9.12.19 ,2.12.19 ,18.11.19 ,4.11.19

27.1.20 ,13.1.20 ,6.1.20 ,23.12.19
)מספר קורס: 50711(

הגלובליזציה והקרב על הקידמה
מרכז הסדרה: נדב אייל, עורך חדשות החוץ של ערוץ 13.

המהפכה המדעית, מהפכת הנאורות והמהפכה התעשייתית, הן שהביאו להתקדמותו של המין 
האנושי ולשיפור האדיר ברמת חייו. תוחלת החיים הוכפלה, וההכנסה הממוצעת בכדור הארץ 

צמחה פי כמה מונים. אך לקידמה פנים רבות: חלקן מאיימות וזוועתיות, אחרות מסחריות, 
כאלו שמקדמות את בני האדם ופוגעות בסביבה. יותר ויותר בני אדם וקהילות מנסים לדחות 

את עקרונות הקידמה, ומתחדש קרב עתיק בין מודרניות ובין העולם הישן.
נושאי ההרצאות:

איך נולד העולם? 
העולם המודרני לא נוצר סתם כך. הוא איננו תוצר של 

התקדמות ליניארית, אלא קפיצה נחשונית ויוצאת דופן.
וגם כמה עובדות חשובות על הרנסנס והקדושים שנהרגו 

למען המדע והמהפכה המדעית. 
מרצה: נדב אייל.

צרפת המודרנית:  בין קידמה לבין אפלה ובגידה 
צרפת, מעוז הקידמה, ממחישה גם את האתגרים 
והאכזבות הנוראות בתהליך הנוכחי- בין הגירה, 

ליברליזם, גזענות וקולוניאליזם. 
מרצה: ערד ניר, עורך חדשות החוץ של ערוץ 12.

ההמצאה החשובה בהיסטוריה
כיצד המצאת הדפוס, או בעצם המצאת הדפוס מחדש, 

שינתה ומשנה את העולם, הביאה למהפכות דתיות, 
מחשבתיות, מדעיות וטכנולוגיות, הפילה רודנים, הביאה 

לחילוניות – והחלה את עידן עליונות המערב. 
מרצה: אורן נהרי, עורך חדשות החוץ והפרשן לנושאים 

בינלאומיים בוואלה ניוז.

פונדמנטליזם: האיום העמוק על המודרניות חוזר 
אין יריבים מרים יותר, וגם ותיקים יותר, עבור הקידמה 

מאשר הפונדמנטליסטים – שמנסים להשמידה מהרגע 
הראשון. 

מרצה: נדב אייל.

תן לי כוח
החשמל והמנוע, התגלית ששינתה את העולם, האירה 

אותו פשוטו כמשמעו– והמנועים, החל במנועי הקיטור 
ועד הגרעין. מנולי האריגה ועד המכונית, המטוס והטיל–
עולמנו מסתמך על האנרגיה שאנו יוצרים– והיא משנה 

את העולם, לטוב ולרע. וכיצד הבינו כבר בהתחלה 

סדרה חדשה! מרכז77 | אקטואליה
 הסדרה:

נדב אייל
מדינה
וחברה

העובדים, שההמצאות הנפלאות האלה, המכונות, יחליפו 
וייתרו את העובדים.

מרצה: אורן נהרי.

העולם שטוח והחיסונים: אויבי הקידמה החדשים 
שוב ניצבת הקידמה בפני לאומנים, פופוליסטים,

אנטי-מדעיים ורבים אחרים הנחושים להחליפה במציאות 
אחרת, המתנגדת למחקר אמפירי. אלה האתגרים של 

הקידמה במאה ה-21. 
מרצה: ערד ניר.

סביבה תחת איום: סכנת ההכחדה הביולוגית 
האתגר הגדול ביותר שמציבה הקידמה הטכנולוגית איננה 

לאנושות, אלא לעצם קיומו של כדור הארץ כסביבה 
ביולוגית. 

מרצה: נדב אייל.

מסע הצלב של הקידמה 
העולם המודרני בתקופה המתועשת מדבר גבוהה-גבוהה על 
ערכים ליברליים, ובמקביל מבצעה מעשים של השמדת עם.

מהן הסיבות לפרדוקס בין ליברליזם ועליית השנאה? 
מרצה: נדב אייל.



  

זמן אשכול ראשון לציון

78 | אקטואליה

פירוט המפגשים:
מפגש 1: “שומרי הסף“

מערכת המשפט והפוליטיקה בישראל 
“כף של D - 9 על בית המשפט העליון“... “אקטיביזם 
שיפוטי“. כיצד מגן בית המשפט על האזרחים ומדוע 

סבורות הרשות המחוקקת וזו המבצעת, כי בית המשפט 
פולש לתחומים לא-לו? מהו מרקם היחסים של העולם 

השיפוטי עם המישור הפוליטי וזה התקשורתי? 
משתתפים:

תא“ל )מיל׳( עו“ד רחל דולב– לשעבר פרקליטה 
צבאית, הצנזורית הראשית והסנגורית הצבאית הראשית.
אל“מ )מיל׳( עו“ד שלומי ציפורי– בוגר הפרקליטות 
הצבאית, יו“ר ועדת צבא וביטחון בלשכת עורכי-הדין, 

לשעבר יועמ“ש של ארגוני יד לבנים ואלמנות צה“ל.

מפגש 2: ביטחון ישראל
היש עלינו איום קיומי? והאם אנו ערוכים למלחמה? 

“הרוצה בשלום– ייכון לקרב“. מהי “מוכנות למלחמה“? 
מי/מה מאיים על המדינה? כיצד מעריכים איום ונערכים 
למולו? “השמיכה הקצרה“– כיצד היא משפיעה על חיינו? 

החתירה ליכולת גרעינית– “אופנה“ וצל-מאיים, או 
שמדובר בתהליך דטרמיניסטי במזרח התיכון )ובקוריאה 

הצפונית...(?
משתתפים:

האלוף )מיל׳( יצחק בריק– לשעבר מפקד גיס והמכללות 
הצבאיות ונציב קבילות החיילים )במשך עשור שנים(

תא“ל )מיל׳( עיבל גלעדי– יזם חברתי וכלכלי, יו“ר הועד 
המנהל במכללת הגליל המערבי, לשעבר ראש חטיבת 

תכנון אסטרטגי באגף התכנון בצה“ל ומפקד בכיר בחיל 
התותחנים.

מפגש 3: החברה הישראלית
שבטים או “כור היתוך“? 

מהם הזרמים שעיצבו אותה ומה קורה לה כעת? מנין 
נוצרו מרכיבי העוינות– אם קיימים הם- וכיצד ניתן 

להתמודד עם התופעה? גלי העלייה– מה הביאו עמם וכיצד 
התנהל המפגש עם ה“צבר“ כאן, שלא ממש האיר פניו 

לחדשים שזה מקרוב באו? איך ניתן להשביח את המרקם 
החברתי שלנו, דווקא מתוך השונות הנובעת ממקורותינו 

המגוונים? 
משתתפים:

הסופר אלי עמיר, מחבר “תרנגול כפרות“, “נער האופניים“ 
ועוד...

ד“ר שאול פז, לשעבר מנהל היחידה לדו-קיום ודמוקרטיה
במשרד החינוך, מחבר הספר “פנינו אל השמש העולה“.

מפגש 4: חינוך: למה וכיצד? 
מדוע איננו “הכי טובים“? מה בין חינוך לערכים לבין חינוך 

למצוינות והישגיות אישית? הזרמים בחינוך בישראל -
הטובה הגישה אם רעה? אתגרי החיברות מול סחף 

הוירטואליה. התקציב הגדול ביותר במדינה: איך ניתן 
להפיק ממנו יותר? איך ניתן לחנך את הנוער לחשיבה 

פוליטית- מתקדמת? 
משתתפים:

ד“ר זאב דגני– מנהל הגימנסיה העברית הרצליה בת“א.
מנדי רבינוביץ׳– מנהל החטיבה העליונה בביה“ס הריאלי 

העברי בחיפה.

מפגש 5: “אי“ בלב אוקיינוס-ערבי 
מהן ההשלכות של מיקומנו הגיאו-אסטרטגי?

“וילה בג׳ונגל“– האמנם? עד כמה מגוונים פניו של העולם 
הערבי שסובב אותנו ומהם יחסי הגומלין בין מרכיביו? 
“האביב הערבי“– מה דמות לתהליכים שהתפתחו ומהו 

הצפי לעתיד לבוא? נידונו לשכנות עם הפלשתינים– כיצד 
ראוי לנהל את “הבית המשותף“ ואיך מנצלים את 

יתרונותינו היחסיים לקדם את חיינו כאן?

צמד מומחים מן השורה הראשונה לשיח אודות סוגיות הניצבות בליבת החשיבה                  סדרת מפגשים ייחודית ומאתגרת, בה יפגיש מנחה המפגשים, תא״ל )מיל( רון כתרי, 
החינוך והתקשורת ונברר את מורכבותם והשלכותיהם ההדדיות.      האסטרטגית והמערכתית במדינת ישראל. נדון בתחומי הביטחון, החברה, 

צה״ל לשעבר, ראש המכון לחקר המורשת במל״ם – המרכז למורשת המודיעין.      עורך, מארח ומנחה: תא״ל )מיל׳( רון כתרי, קצין מודיעין בכיר ודובר 

מדינה
וחברה

סוגיות אסטרטגיות בישראל            ״הבמה המרכזית״ – 
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צמד מומחים מן השורה הראשונה לשיח אודות סוגיות הניצבות בליבת החשיבה                  סדרת מפגשים ייחודית ומאתגרת, בה יפגיש מנחה המפגשים, תא״ל )מיל( רון כתרי, 
החינוך והתקשורת ונברר את מורכבותם והשלכותיהם ההדדיות.      האסטרטגית והמערכתית במדינת ישראל. נדון בתחומי הביטחון, החברה, 

צה״ל לשעבר, ראש המכון לחקר המורשת במל״ם – המרכז למורשת המודיעין.      עורך, מארח ומנחה: תא״ל )מיל׳( רון כתרי, קצין מודיעין בכיר ודובר 

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,14.2.20 ,17.1.20 ,20.12.19 ,15.11.19

12.6.20 ,15.5.20 ,17.4.20 ,13.3.20
)מספר קורס: 50712(

משתתפים: 
ג׳קי חוגי– פרשן גל“צ לעניינים ערביים.

תא“ל )דימ׳( שלום הררי– מומחה לתחום הפלשתיני, 
לשעבר בכיר באמ“ן ובתיאום הפעולה בשטחים.

מפגש 6: “ימין ושמאל, רק חול וחול“... 
המרקם הפוליטי בישראל  

כיצד מתנהל העולם הפוליטי שלנו? האם תצמח תקווה מן 
המרקם הפוליטי וכיצד נכון לקדם את ענייניה החיוניים של 
מדינתנו? מדוע הטובים ביותר אינם מוצאים עצמם בשדה 
הזה? מה בין פוליטיקה למדינאות וכיצד מתקיימים הללו, 

זה בצד זה?
משתתפים:

אלוף )מיל׳( גרשון הכהן- לשעבר מפקד המכללות הצבאיות 
ומפקד גייס.

קובי הוברמן– בכיר היי-טק לשעבר, יזם ופעיל חברתי, 
ממייסדי תנועת “ישראל יוזמת“.

מפגש 7: אתיקה ותקשורת האם ילכו יחדיו?  
פרופ׳ טוויטר וד“ר פייסבוק– הזה עולמה של התקשורת בעת 

הזו? מהו מרקם היחסים בין הפוליטיקאים לבין
כלי התקשורת? האם התקשורת מדווחת על חדשות 

ותהליכים או )גם...( יוצרת מציאות? מי מאמין לתקשורת? 
שינויים בהרגלי צריכת תקשורת: “כולנו עיתונאים“... האמנם?

משתתפים:
פרופ׳ יחיאל )חיליק( לימור– עיתונאי לשעבר, הקים וניהל 
בתי-ספר לתקשורת, חבר במועצת העיתונות ויו“ר בית הדין 

לאתיקה במועצה.
אריאלה רינגל-הופמן– עיתונאית ופובליציסטית, “ידיעות 

אחרונות“.

מפגש 8: פני המחר:
מנין אנו באים ואנה אנו הולכים? 

זיהוי הזרמים האסטרטגיים– גלויים וסמויים– בהם אנו 
מצויים כאן, מה מהם בשליטתנו ומה “גדולים עלינו“; 

האם יש ביד הקברניטים להתוות מהלכים ומה משפיע 
על יכולת זו? האם ניתן לשרטט “קו“ ברור, שעברנו 

מצביע עליו ושבכיוונו אנו פוסעים?
משתתפים:

רולי גרון– לשעבר ראש אגף במוסד למודיעין 
ולתפקידים מיוחדים. בעל ותק של 25 שנים בתחומי 

המודיעין וביטחון-פנים מגוונים.
תא“ל )דימ׳( יוסי קופרווסר– ראש המכון לחקר 

המתודולוגיה במרכז למורשת המודיעין, לשעבר ראש 
חטיבת המחקר באמ“ן ומנכ“ל המשרד לעניינים 

אסטרטגיים.

יתכנו שינויים בהרכב המשתתפים בסדרה.

עורך,
מארח ומנחה:

רון כתרי

סוגיות אסטרטגיות בישראל            ״הבמה המרכזית״ – 

אוהבים לשיר?
30% הנחה

ברישום למועדון הזמר
של ״זמן אשכול״

לנרשמים לקורס אחד או יותר
בסמסטר א׳

פרטים בעמוד 76 בחוברת זו



זמן אשכול ראשון לציון

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,1.1.20 ,11.12.19 ,27.11.19 ,13.11.19

12.2.20 ,5.2.20 ,22.1.20 ,8.1.20
)מספר קורס: 50713(

המזרח התיכון על פרשת דרכים
מרצה: ד״ר מיכל יערי, מומחית למזה״ת. אוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה.
ב-2011 יצאו מיליוני אזרחים במדינות ערב למחות נגד שליטים רודנים ומושחתים.

לרגע היה נדמה כי המזרח התיכון צועד לעבר עתיד אופטימי וטוב יותר, אלא שבמהרה הסתבר 
כי התקוות נרמסו על ידי ארגונים אסלאמיים רדיקליים. כיצד נראה המזרח התיכון בחלוף 
עשור של מהפכות ומלחמות? מה מטריד את האזרחים במדינות ערב? האם מאבק הנשים 

לזכויות עמד ביעדיו? האם איראן וסעודיה יכולות לעמוד במחיר הכלכלי של העימות ביניהן? 
ומה תפקידה של ארצות הברית במזרח התיכון?

נושאי ההרצאות:
המזרח התיכון בטלטלה

מהם הנושאים שנמצאים בראש סדר היום של מדינות 
ערב? מדוע לא פרץ ״אביב ערבי״ במדינות המפרץ?

מה מלמדים אותנו אחוזי הגירושים הגבוהים על משבר 
הזהות של מדינות ערב? 

העימות שמעצב את פני המזרח התיכון
איך משפיע העימות האיראני-סעודי על המזרח התיכון?

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

בין שתי המדינות משפיע על ישראל?

נפט, דמוקרטיה ומזרח תיכון
האם הנפט יכול למנוע את הפלת נסיכויות המפרץ? 
כיצד חיבל הנפט בסיכויים למשטרים דמוקרטיים 
במזרח התיכון? איך עיצב הנפט את היחסים בין 

המדינות באזור?

ארצות הברית והעולם הערבי
מה עומד בבסיס היחסים בין ארצות הברית לעולם 

הערבי? האם טרמאפ יכול לשקם את היחסים?
האם הוא יוביל מדיניות חדשה במזרח התיכון?

כיצד השפיעה מדיניות אובמה על הידוק הקשרים
בין ישראל למדינות ערב?

סעודיה: מדינה עשירה, אזרחים עניים
כיצד הפכה ממלכת הנפט העשירה, למדינה המתמודדת 

עם בעיות כלכליות? מה יקרה ביום שבו ייגמר הנפט 
הסעודי? האם המצב הכלכלי עלול להוביל להפלת 

השלטון? איך מתמודדת הממלכה עם בעיית העובדים 
הזרים?

הרשתות החברתיות כמחוללות שינוי
כיצד משפיעות הרשתות החברתיות על המבנה החברתי 

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

החברתיות תכניות טלוויזיה מרדניות?

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

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

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

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

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

עד כמה משתנים חייהן כשהן יוצאות לעבוד?  

80 | אקטואליה מדינה
וחברה

מרצה:
ד״ר מיכל 

יערי



זמן אשכול ראשון לציון

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:

11.12.19 ,27.11.19 ,13.11.19 ,30.10.19
)מספר קורס: 50714(

מרצה81 | עתידנות
פרופ׳

דוד פסיג
מדעי

החברה
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 

המדעיים והטכנולוגיים ומה יהיו השלכותיו המדעיות, 
התעשייתיות והחברתיות. ההרצאה מלווה בדוגמאות 

מחזית המדע והטכנולוגיה, המבהירים את הדיון סביב 
המושג סינגולריות.

אוהבים לשיר?
30% הנחה

ברישום למועדון הזמר
של ״זמן אשכול״

לנרשמים לקורס אחד או יותר
בסמסטר א׳

פרטים בעמוד 76 בחוברת זו



נושאי ההרצאות:
המסע המופלא של העברית

12 תחנות בהיסטוריה של השפה העברית, מדמדומי 
שפת המקרא ועד העברית הישראלית. סיפורה של 

העברית מתמשך על אלפי שנים, ועבר תהפוכות, יחסים 
משתנים בין לשון הדיבור ובטקסט העברי, מגעים עם 
תרבויות ולשונות ומהפכה יחידה במינה: חזרה משפת 

הקודש לשפה אופפת כל.
עברית בשלל שפות:

ארמית ויוונית, גרמנית ואנגלית גלובלית
דוברי השפה העברית עמדו לאורך כל שנות קיומה במגע 

עם שפות שונות שהשפיעו על אוצר המילים, משמעות 
המילים, הדקדוק והתחביר. מהפרסית והאכדית של

ימי קדם, דרך הארמית בתקופת בית שני וחז“ל, היוונית 
של תקופת הכיבוש, הערבית של הדור הזה בספרד, 

ושפות אירופה בתקופת תחיית הלשון.
שפות היהודים והעברית הישראלית

בכל אחת מתפוצות ישראל נוצרה שפה מיוחדת של 
יהודים, המשלבת את שפת הסביבה עם יסודות בעברית 

ועם ההווי היהודי. יידיש, לדינו, יהודית מרוקאית 
ויהודית בגדדית הן רק כמה דוגמאות לכך.

איך השפיעו שפות אלה על העברית שלנו, על אוצר 
המילים, המשפטים, מטבעות הלשון, וטעימות 

מהפולקלור היהודי העשיר של פתגמים ומשלים.
השפה הפוליטית: מנאומים ארוכים לציוצים

השפה הפוליטית הישראלית עברה שינויים מפליגים, 
בעיקר עקב השינוי באמצעי התקשורת. מנאומים חוצבי 

להבות לראיונות משודרים, שבהם נחשפת שפת הגוף 
ומשפיעה יותר מהמילים הנאמרות, ועד לפוליטיקה של 

ציוצים, המכווצת את השיח הפוליטי למשפטים קצרים. 

זוגיות, אהבה וחיזור בשפה
שפת החיזור עברה שינויים רבים, מאז ימי החיזור 

הרומנטי, דרך החיזור החלוצי והקיבוצי, החיזור החרדי, 
הגילוי המיני של שנות השבעים, תרבות הדייטים ותרבות 

הפיק-אפ.
שמות פרטיים ושמות משפחה בישראל

בישראל מבחר עשיר של שמות פרטיים הנבחרים לילדים 
ושמות משפחה שאנשים נושאים איתם, בדרך כלל 

ממשפחתם בגולה. איך נוצרו שמות המשפחה ומה מניע 
את נותני השמות הפרטיים בישראל.

שבורית זכוכה וזהג נהיר: עברית שפה משובשת
השפה היא כלי משחק ושעשוע, וניתן להפיק ממנה 
באמצעים שונים צחוק והומור. ביטויים משובשים, 

ביטויים שוברי שיניים, הם רק חלק ממשחקי הלשון 
המוכרים לנו.
אוכל ושפה

התפריט העברי החדש נשען על העברית הקלאסית, אבל 
רוב המאכלים המוגשים בבתים ובמסעדות נושאים שמות 
לועזיים. איך נקבעו שמות המצרכים והמאכלים בעברית 
החדשה? אילו שפות מגיעות אלינו לשולחן? ואיך אפשר 

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים: 
,16.12.19 ,9.12.19 ,25.11.19 ,11.11.19

10.2.20 ,3.2.20 ,27.1.20 ,13.1.20
)מספר קורס: 50715(

זמן אשכול ראשון לציון

מדינה
וחברה

מרצה:
ד״ר רוביק

רוזנטל

״עברית בכיף״
סיפורה יוצא הדופן של השפה העברית

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

העברית היא השפה שבה אנו מדברים וכותבים, שפת הלאום, שפת המדינה, שפת 
התקשורת והספרות, שפת האם של הילדים. נספר את סיפורה יוצא הדופן. איך הפכה 

שפה עתיקה לשפה חיה וצומחת? איך מדברים הישראלים? ואיך נולדה השפה המיוחדת 
ברשתות החברתיות באינטרנט?

סדרה חדשה!



חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום

טעימות פילוסופיות של חידות החיים 
מרצה: אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה. מבקר ספרות בעיתון "הארץ" וב"קול ישראל" ויוצר דוקומנטרי

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

ולו בגלל שעיקר חיינו מורכבים מדברים שלעולם לא נוכל לראות, לשמוע, להריח, לטעום 
או לגעת בהם. במסגרת הקורס נבחן את שילוש החידות הנצחי של המצב האנושי: מי או 

מה אנחנו? למה אנחנו כך ולא אחרת? ואיך גוש האטומים של מוחנו יוצר קולנוע פנימי 
זוהר של חווית חיים? בכל מפגש נבדוק את השווה והשונה בתשובותיהם של מדענים, 

פילוסופים ופסיכולוגים, וגם ננסה לענות על השאלה הגדולה מכל: האם החיים שווים את 
כל המאמץ שהם דורשים, ומה בדיוק הופך אותם לשווים?
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זמן אשכול ראשון לציון

נושאי ההרצאות:
האם יש מישהו שמבין? 

מה מלמדים אותנו פילוסופים ומדענים על החיים, 
המוות וכל מה שביניהם? 

האם יש לחיינו משמעות? 
מדוע אנו החיה היחידה שעצם קיומה מהווה בעיה? 
ואיך הפך האדם לסתם יונק עצוב שיודע להסתרק? 

למה אנחנו עדריים וצייתנים?
למה ככל שמותר לנו להיות יותר שונים, כך אנחנו 

נהיים דומים יותר אחד לשני? מתנשאים עם מודעותנו 
העצמית על פרות באחו, אבל כשמסתכלים מקרוב 

)ומרחוק( רואים שאנחנו עדר אחד גדול... 
מהו האדם?

האם הנפש היא אכן המצאה של משוררים, כמו 
שמספרים לנו המדענים? 

על מיתוס הרציונליות והקדמה האנושית
האם אנחנו באמת יצורים תבוניים כפי שאנו מתיימרים 
להיות? והאם חיינו אכן משתפרים כפי שאנחנו מקווים?

על הטוב, הרוע וכל מה שביניהם
פרידריך ניטשה, הפילוסוף שגילה לנו מי אנחנו באמת: 

כל הדברים שאנחנו מסתירים גם מעצמנו.
הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני 

בין השעות 19:00-20:30 ב“זמן אשכול“
בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,16.12.19 ,2.12.19 ,18.11.19 ,4.11.19

10.2.20 ,27.1.20 ,13.1.20 ,30.12.19
)מספר קורס: 50716(

מרצה:
אירי ריקין מדעי

החברה
סדרה חדשה!

על סגולותיה של הספרות כתעודת זהות של נזר הבריאה
מה מלמדים אותנו ספרים על טבע האדם; על עתידה של 

המילה הכתובה בעידן הצ׳יפ-קליפ, והאם תמונה אחת 
אכן שווה אלף מלים?
אפוקליפסה עכשיו?

מדוע אנחנו תמיד כל כך פוחדים מהעתיד? האם סוף 
העולם אכן ממתין מעבר לסיבוב? ומה ירגיש האדם 

הפוסט-אנושי?



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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,16.12.19 ,2.12.19 ,25.11.19 ,11.11.19

10.2.20 ,3.2.20 ,20.1.20 ,6.1.20
)מספר קורס: 50717(

זמן אשכול ראשון לציון

הדרך אל המודעות האישית
בראי הקולנוע

מרצה: ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, בעלת M.A. בחינוך.
קורס פסיכולוגיה מרוכז ומעשי, המציע למשתתפים כלים יעילים להתמודדות עם מצבים 

המוכרים לכולנו: זהות ומיניות, תקשורת בינאישית, התמודדות עם משברים, תוך מתן 
כלים יישומיים להתנהלות במעגלי החיים השונים.

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

הדרך אל האושר
העידן המודרני מקדש את תרבות האושר. הפסיכולוגיה 

מנסה לתת כלים יישומיים למציאת משמעות אישית 
לכל איש ואישה. מהו אושר ומהן הדרכים להשגתו?

סרט לצפייה: “התיאוריה של הכול“
איך לצמוח מחדש מתוך משבר

ציר החיים כולל בתוכו עליות ומורדות. חלקים רבים 
באישיותנו נבנים על בסיס המשבר. מדוע רק אז?

מה תפקידם של האחרים בחיינו בעת מצוקה?
מהי, בעצם, בנייה מחודשת של האני?

סרט לצפייה: “נובל“
מהי משמעות החיים?

תיאוריות פסיכולוגיות רבות עוסקות בחיפוש אחר 
משמעות, ובדרך שבה אנו מגשימים את הייעוד שלנו 

בהתאם לכישורים שאיתם נולדנו ושאותם רכשנו. 
במפגש זה נכיר את גישותיהם של רוג׳רס מאסלו,

מרטין היידגר וויקטור פרנקל. לנושא משמעות הקיום.
סרט לצפייה: “צ׳מפיונס“

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

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

סרט לצפייה: “מועדון הלקוחות של דאלאס“
להתמודד עם רגשות שליליים )מפגש 2(

על חרדה ודיכאון: מהן חרדת נטישה וחרדת ביצוע?
מה ההבדל בין דיכאון עונתי ודיכאון נשי לעומת 

גברי? מהם המחקרים החדשים בתחום ודרכי הטיפול 
המומלצות?

סרט לצפייה: “המרוץ“

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

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

שקשה לנו איתן? מה התפקיד של אחרים בסיפור חיינו 
והאם לא אנו הממנים אותם לתפקידים אלה?

מהו “ראי הזולת“? מהן התכונות שרכשתי דרך האנשים 
שליוו אותי? ומהם רגשי עליונות ורגשי נחיתות?

סרט לצפייה: “המגן“
“אני בסדר, אתה בסדר“

הרצאה מיוחדת, המוקדשת להצגת המודל המפורסם
של ד“ר תומאס הריס לשיפוטיות, ביקורת עצמית ושחרור 

מדפוסים כובלים.
סרט לצפייה: “אבות ובנות“

כוחו של הדימוי העצמי
בהרצאה זו נערוך היכרות מקיפה עם הדימוי העצמי שלנו, 
נקודות העוצמה ונקודות החולשה, קבלת העצמי, ולבסוף-

האדם השלם שאינו מושלם!
סרט לצפייה: “נער מקהלה“

84 | פסיכולוגיה מדעי
החברה

 מרצה:
ענת זפרני



זמן אשכול ראשון לציון

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,17.12.19 ,3.12.19 ,19.11.19 ,5.11.19

11.2.20 ,28.1.20 ,14.1.20 ,31.12.19
)מספר קורס: 50718(

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

סופרת של 7 ספרים בתחום.
כמה פעמים שמעת “כדאי לחשוב חיובי“ ולא הבנת איך עושים את זה? הפעם זה עומד להיות 
פשוט: שמונה מפגשים, שמונה צעדים, תובנות של החשיבה החיובית ההופכות לכלים מעשיים 

שישנו את דרך החשיבה שלך. כל אחד יכול לחשוב חיובי!
נושאי ההרצאות:

איך לשחרר פסימיות ולסגל אופטימיות 
מה המשמעות של להיות אדם אופטימי או פסימי?
כיצד ניתן לסגל אופטימיות? כיצד ניתן ללמד את 

משפחתנו להיות אופטימית יותר? ומהם היתרונות 
המוכחים מחקרית של ראיית עולם חיובית שכזו?

צעירים לנצח עם חשיבה חיובית 
כיצד החשיבה החיובית גורמת לנו להרגיש, להתנהג 

ולהיראות צעירים יותר? כיצד היא שומרת על חיוניות 
צעירה גם כשגילנו הביולוגי עבר מזמן את ה-40?

ומה חשוב לדעת כדי להגביר חיוניות ואנרגיית חיים 
בתאי גופנו? 

להתיידד עם הקשיים 
ראיית העולם החיובית אינה מעלימה עין מהקושי, 

אלא מאפשרת להתבונן בו ולחוות אותו באופן שונה 
מהמקובל. האם הסבל שאנו חווים בשעת קושי הוא אכן 

הכרחי? מהן הדרכים להתמודד עם קשיים? ואיך ניתן 
ליישם את הידע הזה בחוויה עכשווית שלנו?

העוצמה שבסליחה 
היכולת לסלוח מאפשרת ריפוי פנימי ושחרור האחיזה 

של מי שפגע בנו. כיצד מפתחים את היכולת לסלוח 
לאחרים ולעצמנו? מה היתרונות המוכחים של היכולת 

לסלוח? וכיצד ממשיכים לשמור על עצמנו מפגיעות 
עתידיות? 

גבולות ואסרטיביות
פעמים רבות אנו יודעים היטב מה הדבר שאנו רוצים 

לומר או לעשות, אך מתקשים מסיבות שונות לשים 
גבולות ולומר באופן ברור את רצונותינו.

החשיבה החיובית מראה את הדרך להכיר מהם 
הנושאים החשובים לנו, שעליהם אנו מוותרים מחוסר 

יכולת לשים גבול, וכן את הדרך לשים גבול באופן נכון, 
מבלי לחוש אשמה או תוקפנות.

הכול על כוחו של הדמיון 
הדמיון הוא אחת היכולות המפוספסות ביותר שלנו. הכוח 

הטמון בו הוא עצום, אלא שאיננו יודעים כיצד לרתום 
אותו לטובתנו. במפגש זה נכיר את העוצמה המוכחת 

הקיימת בדמיון ונבין כיצד להשתמש בו בצורה שתחזק 
אותנו ותמלא אותנו בתחושה טובה ובהנעה להגשמה.

לשחרר הרגלים מזיקים ולרכוש מועילים 
מהם הכללים החשובים בבואנו לשחרר הרגלים מזיקים? 

כיצד אפשר להקל על עצמנו לרכוש הרגלים מועילים 
ולהפכם לדרך חיים? איך לנצל מחקרים מדעיים ולהפכם 

לכלים מעשיים?

יצירת מציאות
חשיבה חיובית נעה בשני מישורים. מישור ההתמודדות
עם המציאות הנתונה, ומישור יצירת המציאות הרצויה.

אך גם ליצירת מציאות יש כללים. במפגש זה נתנסה 
בכללים המדויקים שיניעו אותנו מחלום למציאות.

 מרצה:
 שירלי

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

בסינמה סיטי בראשון.

מועדי המפגשים:
,16.12.19 ,2.12.19 ,18.11.19 ,4.11.19

3.2.20 ,20.1.20 ,6.1.20 ,23.12.19

)מספר קורס: 50719(

זמן אשכול ראשון לציון

תרבות

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

מסע אל עולם הולך ונעלם. רגעי הצצה נדירים לנופי בראשית של הטבע והאדם. חוויותיהם של 
מובילי מסעות, שלקחו את המוצ׳ילה, מצלמה, הרבה יצר הרפתקנות ויצאו אל הלא נודע.

רשמי מסע, בליווי תמונות מרהיבות, שייקחו אתכם אל מחוזות קסומים ונופי בראשית.
נושאי ההרצאות:

על פסגת הר הגעש הפעיל ביותר באפריקה
רוית נאור יוצאת עם משלחת ראשונה לקונגו, בעקבות 
מושבת הגורילות הצפופה בעולם. היא חוצה ג׳ונגלים, 
וכשהיא מלווה בצבא של חיילים חמושים היא יוצאת 

לגלות מה קורה בלוע של הר הגעש הפעיל ביותר 
באפריקה.

המסע למדבר סימפסון
ד“ר גיא שיאון מצטרף למשלחת מחקר ויוצא לארץ 

הלטאות במדבר סימפסון. הוא מבלה בחברת נחשים 
ארסיים, דינגו, פרות המסתובבות פרא, ושם, באמצע 

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

ישראל לספר אותך במדבר.

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

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

אושיק פלר יוצאת למסע במנהרת הזמן בעמק האומו.

מסע אל קצה העולם
דן-דן בולוטין יוצא לגלות חיים אחרים באיים נידחים. 
הוא מביא סיפורים מאיים שונים: מגרינלנד, וספיצברגן, 
ועד לאי של רובינזון קרוזו, איי-פוקלנד, ואיי-הגלאפגוס-

מקור תורת האבולוציה של  דארווין.

קוביית הקרח הגדולה בעולם: אגם בייקל בסיביר
דרור גרתי יוצא למסע סביב ועל-גבי אגם בייקל, 
שגודלו כגודל מדינת ישראל ואשר קופא לחלוטין 

בחורף. על רקע מערות ותצורות קרח מרהיבות, הוא 
פוגש את הסטארה ויירה– הרוסים המסורתיים, 

בודהיסטים נידחים ושמאנים מסתוריים.

86 | תרבויות

עולם הולך ונעלם במיקרונזיה
טניה רמניק יוצאת לגלות כיצד מתקיימת אוכלוסייה של 
400 נפשות על אי קטנטן ומנותק בלב האוקיינוס השקט. 
מהו סוד האושר במקום כזה? נספר על כישופים המהווים 

חלק מחיי היום יום, על חלוקת התפקידים בין המלכה 
לצ׳יף, ועל האיזון בין גברים לנשים.

בהוטן: “דרך האושר ומסתורי ממלכת בהוטן“
עידן צ׳רני יוצא למסע בעקבות האושר, אל ממלכת בהוטן 

המסתורית בהרי ההימלאיה. מדוע סגרה בהוטן את 
שעריה לעולם החיצון? איזה תחליף היא מצאה לתרבות 

הצריכה של העולם המערבי? כיצד היא משמרת את 
התרבות הבוטאנית הייחודית?

סוף העולם ימינה: צ׳ילה והאי פסחא
נפתלי הילגר מגלה תרבויות נסתרות, טבע דרמטי 

וצילומים מרהיבים. מהמדבר היבש בעולם עד לקרחונים 
של פטגוניה. חידות, תעלומות והקהילה היהודית הקטנה 

בעולם, ששומרת על איזון בין זהות יהודית לאמונה 
באבות הקדומים.

מרכזת 
הסדרה: 
רוית נאור

סדרה חדשה!



תרבויות עולם סביב הגלובוס
בראי הקולנוע

מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות מרצה, צלמת וכתבת.
מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות 

מגוונות ברחבי העולם. מרוחניות בהודו אל התרבות הפרסית, מהתשוקה לזהב אל הטבע הפראי 
באיסלנד, מחינוך יפני אל מסעות הצלבנים, משינויים בקובה למסע באוריינט אקספרס.

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

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

ומרתקת, העומדת בפני שינוי ואולי יציאה מקיפאון של 
למעלה מיובל. וגם- מבט מרתק ומשעשע אל תולדות 

המיניות האנושית.
מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: “ויוה“

בעקבות הזהב: מסע חוצה גבולות וזמן 
במהלך ההיסטוריה רבים כושפו על ידי הזהב, שנתפס 

בתרבויות רבות לא רק כמקור של עושר אלא גם כחומר 
אלוהי ומקודש. ננסה להתחקות אחר משמעותו של 

הזהב בתרבויות שונות.
מרצה: ד“ר אופיר יעקבסון | סרט לצפייה: “מכורים לזהב“

הצלבנים: בין אירופה לירושלים 
בסוף המאה ה-11, כבשו כמה אלפי צלבנים את ארץ 

ישראל מידי המוסלמים. מי היו הצלבנים ומדוע הגיעו 
לכאן? כיצד השפיעו נוצרים קתולים אלו על החיים 

בארץ ישראל?
מרצה: רמי סימסולו | סרט לצפייה: “ממלכת גן עדן“

האוריינט אקספרס: בין פריז לאיסטנבול 
מסע בעקבות האוריינט אקספרס, רכבת מיתולוגית 
שנסעה 3,000 ק“מ בין פריז לאיסטנבול. המסע חצה 
7 מדינות, תרבויות שונות, נופים שונים ומגוונים ונוף 

אנושי מרתק.
מרצה: יואל שתרוג | סרט לצפייה: “רצח באוריינט אקספרס“

איסלנד: מעבדה אנושית וגאולוגית
איסלנד המכונה ארץ הקרח והאש, היא מדינה בה 

הטבע פראי והאזרחים מאופקים. מתחת ללבה הרותחת 
תושביה מתמודדים גם עם אתגרים חברתיים וכלכליים.

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: “הים“

הודו: מסע אל הרוחניות
רוחניות היא חלק בלתי נפרד מהודו מזה אלפי שנים. 
בעשורים האחרונים הודו מושכת אליה רבים מאנשי 

המערב המבקשים למצוא בה מזור לבעיותיהם.
נצא למסע בעולם המרתק של הרוחניות ההודית.
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: “הוא + היא“

איראן: הפרדוקס הפרסי
רשמים אישיים ממסע לאורכה ולרוחבה של פרס העתיקה 
ואיראן העכשווית, בניסיון להבין את הפרדוקס האיראני: 

כיצד דמוקרטיה משתלבת עם מהפכה אסלאמית? 
מרצה: נפתלי הילגר | סרט לצפייה: “הסוכן“

יפן: החיים כחישול
על החינוך ועל הקשיחות, על הריחוק הרגשי ועל 

ההתמודדות. עולם המשפחה והחינוך ביפן מכין את 
הילדים אל עולם העבודה והחיים שדורשים מאמץ 
והקרבה. כיצד בנויה המשפחה היפנית ומהי חלוקת 

התפקידים שבין ההורים?
מרצה: איילת אדלברג.

סרט לצפייה: “אהבתה מרתיחה את מי האמבט“
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הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 10:30-14:30 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,10.12.19 ,26.11.19 ,12.11.19 ,5.11.19

4.2.20 ,28.1.20 ,14.1.20 ,31.12.19
)מספר קורס: 50720(

זמן אשכול ראשון לציון

תרבות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג
סדרה חדשה!



זמן אשכול ראשון לציון

תרבות

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,9.12.19 ,2.12.19 ,18.11.19 ,4.11.19
10.2.20 ,27.1.20 ,13.1.20 ,30.12.19

)מספר קורס: 50721(

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

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות 
ברחבי העולם. מהקרנבל הברזילאי אל חתונות הודיות, מסודות הממלכה הירדנית אל מלחמת 
העולם השנייה בבודפשט, מאשת הברזל הבריטית אל זכויות הצבעה לנשים בשוויץ, מטלטלות 

אפגניות אל סגירות צפון קוריאנית.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
הודו: החגיגה שאינה נגמרת

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

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

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

ברזיל: ״ארץ הסמבה״
ברזיל היא המדינה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית. 

נכיר קצת מנופיה המגוונים, החל ביערות העד של 
האמזונס, וכלה בחופים אינסופיים. נכיר את האנשים,

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

מזרח אחר: אפגניסטן
רשמים אישיים מביקורים באזור שמיטלטל בין רחשי 
אחד הסכסוכים האלימים ביותר על פני כדור הארץ, 
לבין ישובים שלווים בשולי הרי ההימלאיה. בקאבול 
נפגוש אפגנים שמנסים להשתקם כנגד כל הסיכויים, 

נבקר בבית הכנסת ונשוחח עם היהודי האפגאני האחרון.
מרצה: נפתלי הילגר.

סרט לצפייה: “רודף העפיפונים“

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

בהיסטוריה המודרנית, ונגלה שמאחורי הברזל מסתתרת 
אישה בשר ודם. 

מרצה: ד“ר גוסטב מייסלס | סרט לצפייה: “אשת הברזל“

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

רעידות אדמה? איך יש כל כך הרבה מים זורמים במדינה 
עם משבר מים חריף? מי מרכיב היום את החברה הירדנית?

מרצה: נועם בן משה | סרט לצפייה: “קפטן אבו ראעד“ 

 בודפשט: הדנובה הכחולה 
מסע לעיר בה העבר וההווה נפגשים. אל היוצרים,

בתי הקפה, בית הכנסת מהגדולים והמפוארים באירופה. 
לרובע היהודי ולסיפור הקהילה היהודית. לתקופה האפלה 

של מלחמת העולם השנייה. 
מרצה: יואל שתרוג | סרט לצפייה: “שתיקה רועמת“

שוויץ: השעון השוויצרי שאיחר
שוויץ העניקה זכות הצבעה לנשים רק בשנת 1971. נבחן 

את סוגיית מאבק זכות ההצבעה לנשים בשוויץ בהקשרים 
של חוסר השקט והתמורות החברתיות והתרבותיות. 

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: “עושות סדר“

קוריאה הצפונית: מעבר למסך הברזל האחרון
מסע מצמרר אל מדינת המשטרה המסוגרת בעולם, 

קוריאה הצפונית. דני ינאי ביקר במדינה המסתורית ויספר 
על שראה, ובמיוחד על מה שלא ניתן לראות.  

מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: “הדיקטטור הגדול“

מרכזת 88 | תרבויות
הסדרה: 
איילת 

אידלברג
סדרה חדשה!



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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,18.12.19 ,4.12.19 ,20.11.19 ,6.11.19

12.2.20 ,22.1.20 ,15.1.20 ,1.1.20
)מספר קורס: 50722(

זמן אשכול ראשון לציון

הרודנים ששינו את ההיסטוריה 
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס, היסטוריון.

מפגש מרתק עם רודנים אכזרים, שנשמרו בזיכרון הקולקטיבי של החברה האנושית.
האם  הרודנים הם תופעה שנוצרת מאישיות המנהיג שמשתלט על חברה, או שחברה יוצרת 

רודנים? האם יש “רודן חיובי״? מה היו נסיבות עלייתם לשלטון? האם יש להאשים את 
סביבתם והתנאים החברתיים וההיסטוריים שהפכו אותם לרודנים? מה הם עשו ואיך ניתן 

להסביר את מעשיהם?
נושאי ההרצאות:

יוסף סטאלין: הרודן שרצח את אזרחיו 
הרודן האכזר של העולם הסובייטי והקומוניסטי, 

שהפך את חיסול מתנגדיו לשגרה. רודנותו הפוליטית 
והכלכלית הביאה למותם של מיליוני אזרחים רוסים 

ואחרים.

אדולף היטלר: הצורר ש״קידש״ את הגזענות
היטלר היה מגדולי הצוררים שההיסטוריה האנושית 
הכירה. הוא היה בעל כושר רטורי ממגנט, ידע לנצל 
מצב ולתפוס את השלטון בגרמניה. בטירופו הנהיג 
משטר המבוסס על תזה גזענית, שבשמה ביצע את 

פשעיו.

פרנצ׳סקו פרנקו: סיפורו של “אל קאודיו״
מעריציו כינו אותו בשם “אל קאודיו״. אולם הוא היה 

רודן אכזר, ששלט בספרד שלטון דיקטטורי מ-1939
עד 1975. אזרחי מדינתו שואלים עד היום אם היה רודן, 

או גואל האומה שהחזיר את ספרד לאירופה.
האם מדכא אכזר של עמו, או פועל נאור לקידומו.

פידל קסטרו: הקומוניסט שהחריב את ארצו
קסטרו התגלה כדמות תימהונית, שהנהיג מהפכה 
נוסח דרום אמריקה. הוא הפך את קובה למדינה 

הקומוניסטית הראשונה בחצי הכדור המערבי. בתפיסתו 
את “הדיקטטורה של הפרולטריון״, הוא הוביל לחורבן 

כלכלי וחברתי של קובה.

אוגוסטו פינושה: הרודן האלים מצ׳ילה
פינושה עמד בראש שלטון של חונטה צבאית, אשר 

שלטה בצ׳ילה בין 1990-1973. הוא תפס את השלטון 
בהפיכה צבאית אלימה, במטרה להטיל מרות שלטונית 
שתשים קץ לתקופה ממושכת של חוסר יציבות כלכלית 

וחברתית.

אידי אמין דאדא: הקצב מאוגנדה
לאחר שבשנות ה-60 של המאה הקודמת השתתף בקורס 
צניחה של צה״ל והיה ל״ידיד״ ישראל, עד ששינה את עורו 

ונהיה לרודן השולט ללא רסן בארצו. שלטונו של אמין 
התאפיין בדיכוי פוליטי, ברדיפה דתית ובהוצאות להורג 

ללא משפט.

אל-אסד: האב והבן 
חפאז אל-אסד תפס את השלטון ב-1970, לאחר הפיכה 

צבאית שהובילה מפלגת הבעת׳ ב-1966. הוא הנהיג 
“רודנות משפחתית-עדתית״, תוך מינוי בני משפחתו 
ומקורביו העלאווים לעמדות מפתח ודיכוי אלים של 

מתנגדיו. בשנת 2000 הוא מינה את בנו כמחליפו.

ניקולאי צ׳אושסקו: המטורף שאמלל את עמו
הרודן הקומוניסטי של רומניה הצטייר בעיני רבים 

כמטורף, בשל התנהגותו האכזרית והיוצאת דופן.
הוא התחיל את חייו הבוגרים כסנדלר, עד שהצליח להכריז 

על עצמו כ״מנהיג״. הוא חי כמלך, היה נתון למרותה 
ולשיגעונותיה של אשתו והצליח לאמלל את עמו.

89 | הסטוריה מדעי
הרוח

מרצה: 
ד״ר גוסטב 

מייסלס



זמן אשכול ראשון לציון

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,17.12.19 ,3.12.19 ,19.11.19 ,5.11.19

4.2.20 ,21.1.20 ,7.1.20 ,31.12.19
)מספר קורס: 50723(

90 | תנ״ך מדעי
הרוח

מרצה: 
יוסי נינוה

סיפור עבדות מצרים: לידתו של מיתוס
מרצה: יוסי נינוה, מרצה בכיר לתנ“ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת“א.

סיפור עבדות מצרים והגאולה מעבדות לחרות הוא סיפור מכונן בתולדות עם ישראל.
בסדרה זו נבחן את מטרות חיבורו של מיתוס זה. מי כתב את “ספר שמות“? ומדוע דווקא 
הורדנו למצרים? כיצד נקשרים סיפור יציאת מצרים, ומעמד הר סיני לכינונה של האמונה 

הישראלית? והאם באמת יצאנו מעבדות לחירות?
נושאי ההרצאות:

אשמת עבדות מצרים
על  מי מוטלת “אשמת“ שעבוד מצרים? אברהם?

שרה? יעקוב? יוסף? או התוכנית האלוהית? למה דווקא 
למצרים? מהי משמעות ההתגלות האלוהית למשה 

דווקא בהר סיני? 
יציאת מצרים - המסע שכן היה )?(

מדוע חובר סיפור השעבוד? מה הן מטרותיו? מה 
מקומה של עבדות מצרים ברעיון הברית עם אלוהים?
מהי ״ברית״? מהי ״עדות״? כיצד נוצרה אמונה באל 

אחד- ״יהוה״?
“ואני אקשה את לב פרעה“

סיפור עשר מכות מצרים כיצירה ספרותית מתוכננת  
ומדויקת להפליא. וכיצד הקשחת לב פרעה מנוגדת 
לרעיון “הבחירה החופשית“? מדוע ההתעללות הזו 

במלך מצרים? מדוע “קדש לי כל בכור... באדם ובבהמה 
לי הוא“? ומי כתב את הדברים האלה?

“קומו צאו מתוך עמי“
ההכנות ליציאת מצרים. מהו “פסח“? מהו ״פסח 

שני״? ומדוע “מצות“? ומדוע “החודש הזה לכם ראש 
חודשים“? האם גורשו ממצרים או ברחו משם?

מי כתב את “עשרת הדברים“?
יש בתורה מספר גרסאות שונות ל“עשרת הדברים“.

כל נוסח מבטא תפישת עולם אחרת. כל נוסח נכתב על 
ידי קבוצה בעלת אמונה שונה. מי כתב כל נוסח? וכיצד, 

לאורך הדורות, כל דור פיתח לו “עשרת דברים“ משלו?
משה רבנו: דמותו של לא מנהיג 

מדוע מוצגת בספר שמות דמותו של משה כחסר יכולת 
מנהיגותית: מסרב לתפקידו, אינו מסתדר ללא אהרון,

אינו נבחר לכהן בקודש, אין לבניו אחריו זכר ותפקיד, 
איננו מחוקק! מי היה מעוניין להציג כך את משה?

מי חיבר את סיפור העגל והיה מעוניין בהצגת דמותו 
המתבזה של אהרון בעשותו חטא מן החמורים בתנ“ך?  

תולדות הכהונה בישראל
כיצד התפתחה האמונה הפאגאנית בישראל לאמונה 
מופשטת באל אחד? כיצד התפתחה הכהונה? מי הם 

״הלוויים״? ״בני אהרון״? ״בני צדוק״?
מהו הסדר שב“ליל הסדר“?

תולדות “ההגדה“ ומבנה ליל סיפור יציאת מצרים. למה 
ארבע קושיות? למה ארבעה בנים? למה ארבע כוסות? למה 
חרוסת וביצה? ומה פירושו של: “אין מפטירין אחר הפסח 

אפיקומן“? מהו הרעיון הפדגוגי מאחורי כל הלילה הזה?

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



זמן אשכול ראשון לציון

91 | חקר המוח

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

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

אודות המחקרים העכשוויים והתגליות המעודכנות ביותר בעולם המדע.

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

בסינמה סיטי בראשון לציון. 

מועדי המפגשים:
 ,11.12.19 ,27.11.19 ,13.11.19 ,6.11.19

5.2.20 ,22.1.20 ,8.1.20 ,18.12.19
)מספר קורס: 50724(

נושאי ההרצאות:
התגליות במדעי המוח ששינו את חיינו

בעשורים האחרונים המציאות סביבנו השתנתה באופן 
דרמטי. מטרת התגליות הייתה הבנתו של המוח ואופן 

פעולתו. כיצד תחומי הבינה המלאכותית ישנו את 
המציאות?

מרצה: ניסים פרץ, המרכז לחקר המוח, אוני׳  תל אביב. 
היש הסבר להתנהגות תוקפנית?

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

אלימים? מהם החומרים הכימיים השונים המופרשים 
במוח במהלך התנהגות תוקפנית? האם קיים בסיס 

מוחי להתנהגות זו?
מרצה: ד“ר רביד דורון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, 

האוניברסיטה הפתוחה.
התמכרות לסמים: גזירה או בחירה?

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

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

ממהפכת המוח למהפכת המיינדפולנס
אנחנו חיים בעידן עתיר ידע וגירויים. לכן חשוב שנדע 

לטפח את המוח להתמודדות מיטבית. אחד הכלים 
שנחקרו בצורה מעמיקה הוא תרגול המיינדפולנס. מהם 

הממצאים העיקריים לגבי ההשפעה של המיינדפולנס 
על המוח?

מרצה: ד״ר נועה אלבלדה, מרכז סגול למוח ותודעה, 
המרכז הבינתחומי הרצליה.

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

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

החולים אסותא וכן המכללה האקדמית תל חי.  

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

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

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

הספר סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל אביב.
ריטלין עכשיו!? 

מסע אל עולמם של הסובלים מלקות למידה והפרעת קשב 
וריכוז. מה משתנה במוחם? מהי שכיחות ההפרעות ומהם 
התסמינים הקליניים? מהו הטיפול התרופתי וכיצד הוא 

משפיע על המוח? למה לצפות? ומה אפשר לעשות? 
מרצה: ד“ר טליה אסף, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, 

האוניברסיטה הפתוחה.
הכול על “חזית המוח“

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

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

האוניברסיטה הפתוחה. 

מרכז 
 הסדרה:

ד״ר רביד 
דורון

סדרה חדשה!מדע



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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
 ,20.12.19 ,6.12.19 ,22.11.19 ,15.11.19

14.2.20 ,31.1.20 ,17.1.20 ,3.1.20
)מספר קורס: 50725(

זמן אשכול ראשון לציון

מרצה:92 | רפואה
שגיא
הלוי

תזונה, בריאות וסוד אריכות הימים
מרצה: שגיא הלוי, דיאטן קליני )B.Sc( ;)RD(, מרצה לתזונה קלינית, אורח חיים בריא, ומקצועות הספורט.

מרצה בכיר במכללה האקדמית בווינגייט. יועץ מקצועי לצה״ל ולמשטרת ישראל בנושאי תזונה ופעילות גופנית.
בסדרת הרצאות מרתקת, נכיר את העדויות והמחקרים המדעיים העדכניים ביותר בעולם

התזונה והבריאות, ואת תפקידה המכריע של התזונה במניעת מחלות והארכת תוחלת 
החיים. נעסוק בכל מה שחשוב לדעת על תזונה, בריאות ובעיות רפואיות נפוצות ונלמד 
כיצד ניתן באמצעות עקרונות תזונתיים פשוטים, אך משמעותיים ובעלי השפעה רבה, 

לשפר את איכות החיים ותוחלת החיים שלנו. 
נושאי ההרצאות: 

אבות המזון: משמעות תזונתית, אנרגטית ובריאותית
מהי צריכת אבות המזון המושלמת לתחושת שובע 

מירבית, לבריאות טובה ולמניעת השמנה? 
האם הפחמימות הן ה"אויב"? מהו היחס הנכון בין 

פחמימה-חלבון-שומן? ומה בין רמת הסוכר בדם 
למניעת השמנה והימנעות ממחלת הסוכרת.

האם הקלוריות הן “הקובעות"? והאם סיבים תזונתיים 
באמת מסייעים להורדת כולסטרול?

תזונה נכונה: איך למנוע השמנה
כיצד נדע האם התפריט היומי שלנו “נכון" לגופנו? 

האם מותר לצרוך חלב ומוצריו? ומה לגבי לחם וגלוטן? 
מהם המזונות “המשביעים"? מהי חלוקת הארוחות 

הנכונה במהלך היום? והאם מותר לאכול בשעות הלילה 
המאוחרות?

תזונה ופעילות גופנית למניעת השמנה לאורך זמן  
)שני מפגשים(

מדוע אנו משמינים? האם “הכול גנטי"? מהו מנגנון 
הרעב והשובע? מהי בעצם השמנה? נכיר את מנגנון 

הגרלין-לפטין הקובע כמה נשקול לכל ימי חיינו.
מיהם האנשים “המסונכרנים" שאף פעם לא משמינים? 

מה עדיף - דיאטת דלת שומן או דיאטת דלת פחמימות? 
והאם בכלל דיאטה זה הפתרון לירידה במשקל?

סוד אריכות הימים: עקרונות התזונה הבריאותית 
מה הקשר בין סרטן לתזונה? מהם המזונות המונעים 
התפתחות סרטן? כיצד נימנע מסוכרת? מהי השפעת 

התזונה על מחלות לב וכלי דם, כבד שומני ושומני דם? 
האם הכולסטרול הוא אויב או ידיד? מהם עקרונות 

התזונה הבריאותית המונעת? ומהו סוד אריכות הימים?

תוספי תזונה: למי הם נחוצים? 
האם תוספי התזונה בטוחים לשימוש? איך נדע אם אנו 
זקוקים לתוסף? למי נחוץ “אומגה 3"? רשויות הבריאות 
  .D בארה"ב קבעו לתסף את כלל האוכלוסייה בוויטמין

האם קביעה זו נכונה? ומה המצב בארץ? מהם תוספי 
ההרזיה שיש כיום בשוק? הם יעילים או מסוכנים?

דיאטות: איך להתאים תזונה אישית
למי מתאימה דיאטה על פי סוג דם? האם דיאטה נטולת 

גלוטן יעילה? האם קיימת דיאטה אישית בהתאמה 
גנטית? האם דיאטה טבעונית וצמחונית מומלצת, או שזה 

סתם טרנד חולף? האם דיאטות מיצים, צומות ו"ניקוי 
הגוף" מסוכנות?

מדע ומיתוס: מה הקשר בין תזונה ובריאות
מפגש עם כמה אמונות נפוצות. האם ממתיקים 

מלאכותיים מסרטנים? גורמים להשמנה? מועילים? 
האם מומלץ לצרוך מזון ללא חומרים משמרים? בחלקו 
השני של המפגש נעסוק ב- 10 “עקרונות הזהב" לתזונה 
נכונה, בריאות ובקרת משקל, אותם מומלץ לכול אחד 

ממשתתפי הקורס לחרוט על לוח ליבו. 

מדע
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לטעום מכל הטוב שבעולם
“זמן אשכול“ מזמין אתכם לקחת חלק במופעים חווייתיים אותנטיים מרהיבים, המעלים בסיפור, במוסיקה ובמחול, 

את התרבויות הקסומות של מדינות שונות בעולם. 
כל אירוע כולל ארוחה, בה יוגשו מבחר מאכלים התואמים את נושא הערב.

הצוענים: בין מיתוסים למציאות  
דבורה רוטברט, מרצה על תרבויות עולם, כתבת גאוגרפית ומדריכת טיולי בוטיק, תיקח אותנו למסע צבעוני ומרתק 
בעקבות הצוענים- עם הנודדים של אירופה, אשפי המוסיקה והמחול. נכיר את העם המופלא הזה, את עברם ואורח 
חייהם, את סיפורי הנדודים יוצאי הדופן, נוקיר את תרומת הצוענים למוסיקה ולמחול בארצות בהן חיו, נשתתף בפסטיבל 

המפורסם שלהם בצרפת סנט מארי סור מר ואף נכיר את הצוענים של ירושלים.  
את המסע ילווה אנסמבל “מאסטרו“ בשירי צוענים מרחבי אירופה ונעימות פופולריות מוכרות ואהובות. 

אנסמבל “מאסטרו“:
גארי לובארוב - ניהול אמנותי, אקורדיון. 

טניה שויחט - שירה. 
יוליה בלגליי - כינור.

אלי אברמוב - גיטרה.
סרגיי צ׳רקשין - תופים. 

הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים
של המטבח הצועני.

הפקה- ד.י.ר דבורה רוטברט. 

גואטמלה: ארץ הקשת בענן 
ד“ר אופיר יעקבסון, חוקר תרבויות ודתות, מרצה ומדריך טיולים, ייקח אותנו לגואטמלה, “ארץ הקשת בענן“,

“ארץ האביב הנצחי“. השמות השונים משקפים את המגוון התרבותי והנופי המוצע למטייל במרחביה. נבקר בשרידיה של 
תרבות פרה קולומביאנית מפותחת- המאיה, שנרמסה תחת רגלי הקונקיסטדורים- הכובשים הספרדיים, אך לימים שבה 
וזקפה ראש עם יצירה של תרבות חדשה, המשלבת מורשת מקומית ואמונה קתולית, ואף נשתתף בחג המתים המפורסם. 
את המסע ילווה האנסמבל לטינו אמריקאי במוסיקה פופולרית של גואטמלה והאזור בשילוב המרימבה- כלי 

הנגינה הלאומי של גואטמלה.
האנסמבל לפולקלור לטינו אמריקאי: 

קלאודיו טריקה כהן - שירה, כלי הקשה. 
ארז משיח - מרימבה. 

דריו אקוסטה - גיטרות. 
מרסלו זובר - חליל צד, חלילים אינדיאניים. 
הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים

של המטבח הגואטמלי.
הפקה- ד.י.ר דבורה רוטברט. 

האירוע - הארוחה והמופע - יתקיים ביום שני
ה- 9.12.19 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בראשון לציון.  

)מספר אירוע: 50726(

האירוע - הארוחה והמופע - יתקיים ביום שני
ה- 27.1.19 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בראשון לציון.  

)מספר אירוע: 50727(
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מרצה:

ד״ר צבי 
ברק

 מרצה:
 אלון

גור אריה

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 ומאלף בנושא 

״להיות מצוין״, עם ד״ר צבי ברק, אחד המרצים 
המובילים בארץ בתחומו.

מפגש מרתק, מלא הומור, שנון ואינטליגנטי, בסיומו
יוצאים המשתתפים עם תובנות וכלים מעשיים לקידום 

ושיפור בכל מעגלי החיים. 

״ההזדמנות הטובה ביותר שהאדם יכול לקבל בחייו 
האישיים, היא ההזדמנות שהוא יוצר לעצמו״.

אנחנו ורק אנחנו נושאים באחריות לשיפור איכות חיינו. 
במסגרת ההרצאה, נעסוק בנקודת המוצא למצוינות, 

בהבדל בין מצוינות להישרדות, בכלים העומדים לרשותנו 
לשפר את מערכת היחסים הבינאישית והזוגית שלנו, 

ובטכניקות שבאמצעותן ניתן לקדם אינטרסים אישיים 
במעגלי החיים השונים. וכל אלה - בהומור מדהים מבית 

היוצר של צבי ברק.
ד״ר צבי ברק הוא מומחה למדעי ההתנהגות ומחבר 
הספרים: ״מודל המצוינות״, ״חכמת הניהול באמרה 

ובשנינה״, ו״הומור בניהול״.

מופע של שכל והומור
״להיות מצוין״

עם ד״ר צבי ברק

שישי בכיף
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 שייקה אופיר, שחקן קולנוע 

ותאטרון, קומיקאי, פנטומימאי ובמאי.

שייקה אופיר
ממאה שערים ל״יופי נחמה״ 

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

במפגש סוחף ומלא הומור שיוקדש לאיש 
שהפך לאגדת תרבות. 

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

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

אורי זוהר, מרלן דיטריך ואלפרד היצ׳קוק.

במהלך המפגש יוצגו קטעים מהמערכונים ומהסרטים 
המצחיקים והמרגשים ביותר של שייקה אופיר ונחשף 

לסיפורים שמאחוריהם, שהפכו לחלק מאתנו:
ממנצח המקהלה ל“ציונה והעין המקולקלת“,
“ככה וככה“ ועד דמות השוטר אזולאי מסרטי

אפרים קישון, שהביאה את ישראל לטקס האוסקר.

״הקהל לא מפסיק לצחוק ולהתרגש וקטעי הסרטים 
״הרצאה שהוא חוויה יוצאת דופן״ מביאים אותו לשיא של בידור והנאה״

״מעניין, זורם, מצחיק ואינטליגנטי״

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 29.11.19
בין השעות 10:00-12:15 ב“זמן אשכול“ 

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר אירוע: 50728(

האירוע יתקיים ביום שישי  ה- 7.2.20
בין השעות 10:00-12:15 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי בראשון לציון.  
)מספר אירוע: 50729(
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האירוע יתקיים ביום שישי ה- 10.1.20
בין השעות 10:00-12:15 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי בראשון לציון.    
)מספר קורס: 50730(

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 6.12.19
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר קורס: 50731(

מרצה:
גאיה קורן

 מרצות:
אילנה תאיר
מעיין בשן

מסע נשי בשישי
״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. ולמנה העיקרית- מפגש מרתק 
שהוא קריאת התעוררות הנותנת זווית ראייה חדשה על 

החיים. מופע חיים על החיים, שמעצים נשים.

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

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

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

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

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

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

גרושות, אלמנות ולכל אישה באשר היא אישה. 
דרך סיפור חייה הלא פשוט, שכולל מוות של בן זוג, פיטורין 
בהיריון, גירושין, גאיה למדה להפיק את המיטב מהרגע. את 
מוזמנת למפגש אופטימי שיעניק לך אהבה עצמית, כך שבכל 
פעם שתעברי ליד המראה תעצרי ותגידי לעצמך: ״אני מלכה!״

שישי אנושי
אתם מוזמנים לקחת חלק בחוויה מיוחדת במינה, 

בה תוכלו לפתוח את הראש לתובנות חדשות.
נפתח את הבוקר המיוחד והמרגש בכיבוד עשיר 

ומפנק.
ולמנה העיקרית - מפגש מרגש, מפתיע, שנוגע בכל 

אחד ואחת מאיתנו, עם אילנה ראדה ומעיין בשן.

מה קרה לתאיר?
במפגש חד-פעמי, יספרו אילנה ראדה, אמה של
תאיר ראדה ז״ל ומעיין בשן, מומחית לשפת גוף

ובוגרת לימודי פרופילאות פלילית, את הסיפור המלא,
כולל כל מה שלא סופר בתקשורת עד היום.

במפגש מרתק, נוגע ללב ומפעים, הן ינסו לענות על השאלה -
מה קרה לתאיר? – ומה מסתתר מאחורי חקירת הרצח 

שהסעירה ועדיין מסעירה מדינה שלמה. 
מי הייתה אותה ילדה מופלאה שכולם מכירים את שמה? 

מה עובר על משפחת ראדה מאז אותו יום ארור? 
מה קרה בחדרי החקירות ומהם הליקויים והמחדלים 

שעדיין נעשים אל מול הרשעתו של רומן זדורוב.
וכמובן, האם זדורוב באמת אשם ברצח תאיר?

בהרצאה מרתקת המשלבת בין הרגש לשכל, ינתחו אילנה 
ומעיין את כל ההיבטים שמסביב לאותו יום גורלי, כולל 

ניתוחי שפת הגוף ופרטים שעד עתה טרם סופרו.
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סיורים קסומים
אל סודותיה של תל-אביב 

מדריך: אור ריין, מורה דרך המתמחה בתל אביב.
סדרת סיורים הפותחת צוהר אל פניה של העיר דרך המקומות המוכרים יותר והידועים פחות.
ננסה להבין את סוד קסמה של העיר ולשמוע מעט מההיסטוריה שלה. נגלה את פינות החמד,
יחד עם הקשיים של חצרותיה האחוריות. יחד ננסה להרכיב פסיפס של העיר החשובה בארץ.

פירוט הסיורים:
שרונה: סודה של המושבה הטמפלרית

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.

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.
חנייה מומלצת: חניון נמל יפו.

ישן מול חדש: פלורנטין והמושבה האמריקאית
סיור נוסטלגי באחת השכונות הססגוניות והוותיקות 

של תל אביב. זהו מפגש של ישן וחדש, של שכונה 
שהתנמנמה לה ומתעוררת לחיים חדשים. מסגריות 

ונגריות יחד עם ברים, בתי קפה שוקקים וסצנת 
גראפיטי ענפה. משכונה שהוקמה על ביצות יפו 

עבור יהודי הבלקן בשנות ה-20 ועד הפיכתה בשנים 
האחרונות למעוז של אמנות, התחדשות ושינוי. 

בסיורנו נבקר גם במושבה האמריקאית הסמוכה, 
שהוקמה באמצע המאה ה-19 ונשמע את סיפורם 

המרתק והעגום באחת מפנינות דרום העיר.
נקודת מפגש: רח׳ בר הופמן 5.

חנייה מומלצת: בחניונים הסמוכים.

מדינה אחרת מסביב לתחנה המרכזית הישנה  
תל אביב היא עיר הטרוגנית וקוסמופוליטית, דווקא 

בגלל החלק הפחות מוכר שלה – אזור התחנה 
המרכזית הישנה. נצא לגלות את המקום המרתק 

ביותר בתל אביב מבחינה תרבותית וחברתית.
נשמע על סיפור הקמתה של השכונה ואת סיפור 

הפיל הלבן המכונה התחנה המרכזית החדשה.
גולת הכותרת של הסיור היא מפגש עם תופעת 

העובדים הזרים והפליטים מרחבי העולם, שמעניקים 
לאזור הרגשה של מדינה אחרת...

נקודת מפגש: גינת השרון- פינת רחוב החשמל וברזילי.
חניה מומלצת: חנייה ברחובות הסמוכים.

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

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

מועדי הסיורים:
1.2.20 ,4.1.20 ,7.12.19 ,9.11.19

)מספר קורס: 50551(
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סיורי שווקים:
חוויה של כל החושים

ארבעה סיורי שווקים ואוכל ברחבי תל אביב-יפו ובבני ברק. קהילות מכל קצווי תבל
יצרו שכונות ושווקים בעלי צביון ומאפיינים שונים, ואיתם המטבח המקומי, ההווי והפולקלור.

בסדרת סיורים 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: ברחוב 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.

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.

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.

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(.

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

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות. 

עלות הקורס כוללת את הטעימות במהלך הסיורים.
מועדי הסיורים:

31.1.20 ,3.1.20 ,29.11.19 ,1.11.19
)מספר קורס: 50552(
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סדרה חדשה! זמן אשכול

עלות ביטול הרשמה:

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 למוזיאון.

שדרות שאול המלך 27, תל אביב.
סיור גלריות במתחם קריית המלאכה

קריית המלאכה, שכונת סוהו תל-אביבית, מהווה היום 
מרכז גלריות ראשון מסוגו בתל אביב. נבקר בגלריות 

רוזנפלד, רו ארט, בית בנימיני- מרכז לקרמיקה עכשווית, 
מקום לאמנות, גלריה מאיה ועוד. 

נקודת מפגש: בכניסה לבית בנימיני.
רחוב העמל 17, תל אביב.

מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית או מוזיאון פ“ת לאמנות 
בסיור זה נדגום את חיי האמנות המתקיימים מחוץ לעיר 
הגדולה. נבקר במוזיאון הרצליה או פתח תקווה לאמנות 

עכשווית, המציג אמנות בת זמננו ומשמש בימה לאמנים 
צעירים מן הארץ ומן העולם.

נקודת מפגש: בכניסה למוזיאון.
רח׳ הבנים 4, הרצליה/רח׳ ארלוזורוב 30, פתח תקווה.

סיור 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: תפורסם בהמשך, בהתאם לגלריות בהן נסייר.

הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שישי בין השעות 10:30-13:00.
היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

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

8.11.19, 6.12.19, 3.1.20, 24.1.20      )מספר קורס: 50553(

התשלום הנדרש מועד קבלת בקשת ביטול

דמי טיפול מינהלי בסך 80₪ עד יום תחילת הלימודים
ערך יחסי של מפגש אחד + 10% מעלות המפגש לאחר מפגש אחד

ערך יחסי של שני מפגשים + 10% מעלות המפגשים לאחר שני מפגשים
אין החזר כספי לאחר שלושה מפגשים

לנוחיותך מספר דרכי הרשמה:  .1
בטלפון )בכרטיס אשראי בלבד( 1-700-50-41-41  # 

)רב קווי( בכל ימות השבוע, מענה 24 שעות ביממה.  
www.zmaneshkol.co.il :באמצעות אתר האינטרנט שלנו  # 

בפקס )בכרטיס אשראי בלבד( 03-6909541  #
באופן אישי: במשרדי "זמן אשכול" בסינמה סיטי גלילות,  # 

בימים א-ה, בין השעות 9:30-17:30. טלפון - 03-6909559  
 2. פתיחת קורס מותנית במספר מינימום של תלמידים.

במקרים של אי פתיחת קורס עקב מיעוט משתתפים או כל סיבה 
אחרת יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד.

3. הודעה על פתיחת הלימודים ופרטים על האולם בו יתקיימו 
 ההרצאות, תמסר לנרשמים לפני פתיחת כל קורס.

הנהלת "זמן אשכול" שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים 
בתוכנית הקורסים, להחליף ו/או להוסיף מרצה.

4. לא יינתן זיכוי כספי עבור אי הגעה להרצאות במסגרת הקורס. 

תינתן אפשרות לקבל הרצאה חלופית עפ"י שיקולי "זמן אשכול" נהלי הרשמה
ועל בסיס מקום פנוי בקורסים אחרים באותו סמסטר.

5. נוהל ביטול הרשמה
# בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד למרכז ההרשמה 

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

6. תנאי תשלום
# בכרטיסי אשראי כמפורט בטבלת שכר הלימוד.

# בהמחאה/בהמחאות- תאריך ההמחאה הראשונה יהיה לשבוע 

לפני תחילת הקורס או ליום ההרשמה )המאוחר מהשניים(. תאריך 
ההמחאה האחרונה לא יהיה מאוחר מחודש לפני סיום הקורס.

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

המפגשים. כמו כן עלול להיווצר מצב בו לא יתאפשר לקיים 
מפגש אף על פי שהתפרסם בתוכנית הקורס ושהייתה כוונה 

לקיימו. הזכות לשינויים שמורה.
8. ברישום, לארועים בלבד, ניתן לבטל עד שבוע לפני הארוע.

סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות
מדריכה: שולמית גורצקי-פדרמן, מרצה לתולדות האמנות.
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מגלים את אמנות הרחוב
מדריכה:  דינה שגב - אמנית, מרצה ומדריכה ב “מגלים את אמנות הרחוב“

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 ועל

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, הורד וגרוזנברג.

 הכי אפור/הכי צבעוני- סלמה וקריית המלאכה  
נתחיל את הסיור בפרויקט הגרפיטי הענק של העיר, 

על שלל סיפוריו. ונדבר על "ג'נטריפיקציה" ותהליכים 
אורבניים. נמשיך אל קריית המלאכה, שרחובותיה הם 

'קנבס' עשיר של יצירות ומסרים. כאן עדיין קיימות 
יצירות של 'דור הנפילים' של אמנות הרחוב בארץ. 

נשמע את קורות המתחם- מאז ועד היום, ונגלה את כל 
ההפתעות הצבעוניות המסתתרות כאן, בתוך ה"אפור"

 נקודת מפגש: רח' הרצל פינת סלמה )בתחנת פז(.
חניה מומלצת: בכל מתחם קריית המלאכה.

 מפגש עם פרוייקט “הקומה השביעית“
פרויקט "הקומה השביעית" הפך את התחנה המרכזית 
החדשה לגלריית ענק של אמנות רחוב. עשרות אמנים 

יצרו כאן פצצה של צבע ויופי. בקומת הכניסה רוחשים 
שווקים ססגוניים, בקומות אחרות מסתתרים: שמורת 

טבע סודית, גלריות, סטודיאות אמנים, תיאטראות 
ועוד. נספר את קורותיה של התחנה, ואת סיפורו של 

הפרוייקט המיוחד. נסייר בין היצירות ונשמע את 
סיפורי האמנים.

נקודת מפגש: פינת גינת לוינסקי
 )רח' לוינסקי פינת לישנסקי(. 

חניה מומלצת: בכל הסביבה, בתחנה הישנה, וברח' 
הגדוד העברי.
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הסדרה כוללת ארבעה סיורים בימי שבת
בין השעות 10:00-13:00.

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

מועדי הסיורים:
8.2.20 ,11.1.20 ,14.12.19 ,16.11.19

)מספר קורס: 50554(

קורסים בנושא אמנות
ניתן למצוא בחוברת זו בעמודים 8, 41, 42, ו-68
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כל קסמי ירושלים
מדריכה: אסתר סעד, מורת דרך ירושלמית.

“בירושלים אפשר ללכת קילומטר אחד וכל מאה מטר להרגיש בארץ אחרת“. סדרת סיורים בין 
המתחמים המרשימים והססגוניים, שבנו האומות השונות בעיר הקדושה ביותר בעולם. לנגד עינינו 

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

פירוט הסיורים:
סתווי מעל פסגת הר הצופים   

סיור כמעט היסטורי בהר הצופים בעת פריחת 
הסתווניות, בשבת בה מתקיים טקס הזיכרון 

השנתי לחללי מלחמת העולם הראשונה, בנוכחות 
הקונסולים של הארצות שהשתתפו במלחמה. נעקוב 

אחרי הנציג הסקוטי לבוש החצאית ההולך בין 
הקברים ומנגן בחמת חלילים, נבקר ביצירת האמנות 
עץ החיים בבית החולים “הדסה“, נרד בעמק צורים 

בין אלות אטלנטיות מרשימות ונעבור באחוזות 
הקבר של משפחת בנטוויץ, המוסיקאים הציונים 

ואנשי האמריקן קולוני.
נקודת מפגש: בכניסה לבית הקברות הבריטי בהר 

הצופים, שדרות צ׳רצ׳יל. 
חנייה מומלצת: מול בית הקברות הבריטי בהר הצופים.

הרובע הנוצרי לובש חג
ירושלים בימים שלפני חג המולד היא עיר קסומה 

וחגיגית. סמטאות הרובע הנוצרי והכנסיות מתקשטות 
לכבוד החג וביקור בהן הוא חגיגה אמיתית.

במסגרת סיורנו נבקר בכנסיות המרשימות ברובע 
הנוצרי וסביבותיו, נתרשם מחנויות שהוסבו להיות 

חנויות חג המולד בהן מוכרים עצי אשוח וקישוטים 
זוהרים, אצטרובלי שוקולד ועוגות פנפורטה.

נקודת מפגש: הרחבה שמול שער יפו.
חניה מומלצת: ברחובות הסמוכים.

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.

שכיות החמדה של רחוב יפו המתחדש 
סיור לאורך רחוב יפו. עם סיום העבודות של 

הרכבת הקלה, נחשף רחוב יפו במלוא יופיו. נראה 
בניינים מנדטוריים מרשימים- בנין הדואר, בנין 

אנגלו פלסטינה ובנין ג׳נרלי. נמשיך אל נחלת 
שבעה, כיכר ציון, הפסל הנמוך בעולם, ציור קיר 

כמחווה לתחבורה בירושלים של קבוצת עיר היצירה 
הצרפתית, האריות השומרים על מחלקת האבדות של 

המשטרה, בית החתן המת ואתרים רבים אחרים.
נקודת מפגש: כיכר ספרא, ליד עצי הדקל.

חנייה מומלצת: חניון ספרא/ חניון ממילא/ ברח׳ 
שבטי ישראל.

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:

1.2.20 ,4.1.20 ,14.12.19 ,9.11.19
)מספר קורס: 50555(
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״ירושלים של אנשים״
פסיפס אנושי ירושלמי 

מדריך: מוטי בר-לב, מרצה ומורה דרך. גדל במאה שערים ויצא בשאלה.
בירושלים חיים זה לצד זה פסיפס מרהיב של אנשים, קהילות, דעות ואמונות. חילונים, חרדים, יוונים 
אורתודוקסים, מוסלמים, נזירים פרנציסקנים, חוזים כופרים. בסיור מרתק עם מורה הדרך והמרצה 

מוטי בר לב, נפגוש את האנשים ואת העדות ונחוש את הדופק הרוטט של אנשי ירושלים.
פירוט הסיורים:

ירושלים של חרדים
נסייר בשכונות החרדיות, נלמד על אופי השכונה 

החרדית, ונכיר את הקבוצות השונות ואת 
הפוליטיקה. נקרא פאשקווילים ונזהה מה הוא 

פייק פאשקוויל. ניכנס לחנות מוזיקה חרדית ונלמד 
על סגנונות המוזיקה החרדית. נזהה את העוברים 

והשבים לפי קודי הלבוש ונראה שאין מקריות 
בלבוש החרדי. נבקר בקברו של הרבי שחסידיו 

ידועים בשמרנותם המינית. נראה את המרכז
האנטי ציוני ונבין איך הוא פועל ומה ההירארכיה 
שלו. בסיור יתקיים מפגש עם יו“ר נטורי קרתא 

יואליש קרויס. 
נקודת המפגש: כיכר הדוידקה.

ירושלים של קדושה ושגעון
מאז ומעולם הייתה ירושלים מוקד רוחני שמשך 

אליו בעלי תודעה משיחית, חוזי קץ הימים ואחרית, 
מה שאנו מכנים סינדרום ירושלים. בסיור

קומי טראגי שיתחיל בכנסיית הקבר, נדבר על
טקס מסתורי שעיני העולם נשואות אליו. נפגוש 

פליטת כת משיחית קיצונית שתספר את סיפורה 
הבלתי ייאמן. נדבר על האורחים הידועים והפחות 

הידועים ששפיותם עזבה אותם. במגרש הרוסים 
שם נפגוש את הנואף הקדוש ששלט ברוסיה ואולץ 

לעלות לירושלים לכפר על חטאיו. בבית הצייר 
הנט אולמן נכיר אותו ואת חברו מונק שרצו 

לייסד בירושלים את ממשלת השלום הבינלאומית, 
ובכנסייה האוונגליסטית נבין איך כל זה קשור 

להעברת השגרירות לירושלים.
נקודת מפגש: ברחבה שמול שער יפו.

ירושלים של נוצרים
הנצרות שלטה בירושלים תקופות ארוכות.

בסיור ססגוני נראה את ירושלים דרך המשקפיים 
שלהם. נכיר את מגוון הקהילות הנוצריות ואת 
היחסים ביניהם. בכנסייה האתיופית נשמע על 
הנצרות של הקהילה הזו והקשר שלה ליהדות. 

בקהילת יעקב הצדיק נפגוש את האב רפיק נהרא 
ונשמע מפיו על יחסי יהדות נצרות. נמשיך לכנסיית 

המשיח ונפגוש אחד מנציגי הקהילה שיסביר מה 
גורם ליהודי להאמין במשיח.
נקודת המפגש: מגרש הרוסים.

ירושלים של קצוות
בסיור מטלטל, נספר את סיפורם של היוצאים 
בשאלה והחוזרים בתשובה. נפתח בישיבת גור 

ונדבר על בדידותו של שואל השאלות, הגילוי המיני, 
הספקות וההרהורים. בבית אליאנס נדבר על קהילת 

היוצאים בשאלה. ברחוב יפו נדבר על מיניות, 
אופנה, מוסיקה ועוד. נפגוש את המתחבאים מאחורי 

הספר בבקשם נחמה לעולמם הקרוע.
בשכונות החומה השלישית ננסה להבין את תנועת 

התשובה ואת המפגש שלה עם החברה החרדית. 
נתהה על גורלם של בני החוזרים בתשובה. האם הם 
נטמעו בחברה החרדית ומהו משחק הזהויות שלהם?

נקודת המפגש: שוק מחנה יהודה.
הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שישי

בין השעות 9:00-13:00.
היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

ייתכנו שינויים בתכנית הסיור.
מועדי הסיורים: 

7.2.20 ,10.1.20 ,13.12.19 ,15.11.19
)מספר קורס: 50556(

סדרה חדשה!
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כל טעמי ומטעמי ירושלים
מדריכה: אסתר סעד, מורת דרך ירושלמית.

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 פואד חבה. נכיר את החומוס של רחמו, ואת 
הקובה של מורדוך, נטעם ממלוואח, נלגום משקאות 

ייחודיים שרוקח עוזיאלי מאתרוגים וגת, נבקר בפינה 
האשכנזית ונטעם קוגל ירושלמי, נעבור בחמרות 

ובבית של משפחת בנאי, נשמע על ההיסטוריה של 
השוק ועל התוכניות העתידיות לגביו. נקנח בחלווה 

וברוגלך נוטפי עסיס שוקולדי במאפיית מרציפן. 
הסיור יתקיים ביום שישי ה- 8.11.19

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, חנות בה מגוון חלוות כולל חלווה 

ייחודית מדלעת.
הסיור יתקיים ביום שישי ה- 20.12.19

בין השעות 10:00-13:00
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 “קובה 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 הדיסקים בה גם 
.MP3 -גמ“ח שיעורי תורה ל

הסיור יתקיים ביום שישי ה- 31.1.20
בין השעות 10:00-13:00

נקודת מפגש: רח׳ הנביאים פינת שטראוס
)מול ביקור חולים(.

חנייה מומלצת: חניון שטראוס בהמשך הרחוב או 
בחניונים ברחוב הנביאים.

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.
עלות הקורס כוללת את הטעימות במהלך הסיורים.
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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.
“זמן אשכול“ מזמין אתכם לשלושה סיורים מרתקים באזורי עימות מרכזיים,

להכרה מקרוב של המציאות הביטחונית העכשווית בה מצויה ישראל.
פירוט הסיורים:

גבול לבנון: מול ארץ החיזבאללה
מטרת הסיור: סיור לאורך הגזרה המזרחית של הגבול 

להיכרות עם המציאות הביטחונית העכשווית.
מסלול הסיור: רמות נפתלי, “מצפה איתן“, אתר 

הנצחה לזכרו של רס“ן איתן בלחסן. ביקור במוצב 
צה“ל לאורך הגבול. תצפית על גבול המערכת ורכס 
הבופור. משגב עם, המצפור העליון. נשמע הרצאה 
מתושב המקום על החיים בקו העימות. תצפית על 
רמת נבטיה – “ארץ החיזבאללה“. מרגליות, טיילת 
נופית ע“ש סא“ל יוני נתניהו ז“ל ותצפית על קריית 

שמונה. כפר גלעדי, ביקור בכניסה לבית העלמין, 
מקום נפילת הרקטה שגרמה למותם של 12 חיילי 

מילואים במלחמת לבנון השנייה.
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- 18:30.

מעמק חפר לקו התפר
מטרת הסיור: הכרת סוגיית מותניה הצרות של 

ישראל וחשיבותם האסטרטגית של יישובי מרחב 
התפר על רקע הסדר מדיני עתידי.

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.

עוטף עזה: אל ארץ המנהרות והתבערה
מטרת הסיור: סיור לאורך גבול רצועת עזה להיכרות 
עם המציאות ואתגרי הביטחון מאז סיום מבצע “צוק 

איתן“.
מסלול הסיור: אנדרטת החץ השחור, אתר הזיכרון 

וההנצחה למורשת הקרב של הצנחנים. תצפית על 
השכונות הצפוניות של עזה. כיסופים, סקירה של 

מרכיבי הביטחון ותצפית על עבודות 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.

הקורס כולל שלושה סיורים בימי שישי.
בשלושת הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר

וצהריים ולהגיע עם נעליים נוחות, מים וכובע.

מועדי הסיורים:
17.1.20 ,20.12.19 ,15.11.19
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טעימות מ ״שביל ישראל״
מדריכים: יריב אברהם, מורה דרך, בוגר קורס הכשרת מדריכים. 

עטר זהבי, מורה דרך המתמחה בטיולי שטח.
שביל ישראל הוא ״הטרק של המדינה״. בסדרה זו כללנו שישה מהסיורים היפים, המעניינים 

והאטרקטיביים ביותר בשביל ישראל ונטעם מכל חבל ארץ בצורה המיטבית. 
פירוט הסיורים:

אל החלמוניות והמעלות בהרי יתיר
נדרים ליער יתיר. נצפה בפריחת החלמוניות ובחורבת 

ענים על מתקניה החקלאיים. נמשיך למסלול ביער 
ובשביל מעלה דרגה, היורד אל הישוב המיוחד 

דריג׳את.
מדריך: עטר זהבי.

יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בראשל“צ בשעה 7:30

שעת חזרה משוערת: 18:00
רכס זהר: מחוץ למסלול התיירים

נתחיל את מסלולנו בקרבת ערד. נרד מהר קינה אל 
נחל קינה ונחל כנפן. נלך בנופים בתוליים ונתגבר 

על מכתשות סלע בערוץ הנחל, עד ליובליו העליונים 
של נחל דימונה. נספר על ממצאים מרתקים במערה 

בערוץ הנחל ונצא אל כביש המפעלים.
מדריך: עטר זהבי.

יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בראשל“צ בשעה 7:30

שעת חזרה משוערת: 18:00
אל ליבו של מכתש רמון

מסלול מיוחד במכתש רמון: נתחיל מנחל ארדון 
והדייקים הגיאולוגיים שלו. נטפס לראש גבעת חרוט 
הגעשית. נמשיך לפרסת נקרות, וניכנס למכתש בשער 

רמון. נבקר בעין סהרונים ובחאן סהרונים, אתר 
חנייה נבאטי.

מדריך: עטר זהבי.
יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בראשל“צ בשעה 7:30

שעת חזרה משוערת: 19:00
פריחות ומעיינות בהרי ירושלים

מעין חיניה נצא בשביל ישראל אל עין אל בלד ונחל 
רפאים. בדרכנו נצפה אל קו התפר ובמסילת הרכבת 

הישנה לירושלים. ננפוש בעין קובי ונמשיך דרך 

הכרמים של מבוא ביתר אל יער ביתר.
מדריך: יריב אברהם.

יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בראשל“צ בשעה 7:30

שעת חזרה משוערת: 17:00
מרכס רמים אל הארי השואג

נתחיל בקיבוץ מנרה, ונרד בשביל יפהפה במצוק 
רמים. נלך בדרך נופית מעל קריית שמונה ונסיים 

באנדרטת הארי השואג של תל חי.
מדריך: עטר זהבי.

יציאה מהסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:30

שעת חזרה משוערת: 19:00
במרומי הגליל העליון

נצא מפסגת הר מירון אל עבר הר בר יוחאי ויובליו 
של נחל עמוד. נפגוש בבקתת הרים עם סיפור מרתק 
ונמשיך בדרך הנופית בין מטעי הפרי של אנשי בית 

ג׳אן. נבקר בחרבת שמע ונרד אל חיקו של נחל 
מירון. לאחר הליכה בנחל הקסום נטפס אל עבר הר 

מסרבים ונגיע לנקודת הסיום של המסלול.
מדריך: יריב אברהם.

יציאה מהסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:30

שעת חזרה משוערת: 19:00

הקורס כולל שישה סיורים בימי שישי.
מועדי הסיורים: 

8.5.20 ,27.3.20 ,14.2.20 ,24.1.20 ,13.12.19 ,8.11.19 

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

רמת הקושי של הסיורים- בינונית.
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מפגשים עם נשים מעולמות אחרים
שלושה סיורים מרתקים יפגישו אותנו עם נשים שחיות בסגנון אחר, באווירה אחרת ובמנהגים 

האופייניים רק לחברה המקיפה אותן. מה מניע נשים להפוך לנזירות? איך נראים חייה של האישה 
החרדית? ומה מקומה של האישה בחברה הבדואית? מפגשים חד-פעמיים עם נשים אחרות. 

פירוט הסיורים:
הנשואות לאל: סיור במנזרי נשים באזור ירושלים

מדריכה: אסתר סעד, מורת דרך ירושלמית.
מה הביא נשים צעירות לפרישות ולהקדיש את חייהן 
לישו? מהו סדר יומן? מהן השאיפות שלהן? מה גורם 
להן לצחוק? מדוע הגיעו דווקא לישראל? מפגשים עם 

נזירות ממגוון ארצות ומגוון מסדרי נזירות.
המסלול: דיר אל רעפת- מסדר האחיות בית 

לחם. אבו גוש- המנזר הבנדיקטי. עין כרם- מנזר 
האחיות ציון, האחיות רוזרי. יתכן שנבקר רק בחלק 

מהמנזרים, בכפוף לזמן שיעמוד לרשותנו.
יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה: 7:30
איסוף בסינמה סיטי בראשל“צ בשעה: 8:15

הסיור יערך בין השעות 9:00-14:00

רהט: הצצה אל עולמה של האישה הבדואית
מדריכה: אלהם אל כמלאת, תושבת רהט.

סיור עם אלהם אל כמלאת, מנהלת עמותת ידיד, 
מנהיגה פורצת דרך לשילוב נשים במעגל העבודה 

וההשפעה בחברה הבדואית. אלהם תספר על הקמת 
העיר רהט, בעיותיה והצלחותיה, והיכרות עם 

רהט האחרת- שכונה 7, בה מתגוררים הבדואים 
השחורים, שמזכירה שכונה באפריקה על כל 

צבעוניותה. נכיר שבטים שונים ואת סיפורם המיוחד. 
נשמע את סיפורה האישי של סיהאם אלכמלאת, 

שתתאר איך זה להיות אישה שנייה, נבקר בבית של 
אומנית בדואית, שמצאה נחמה בעבודות אומנות 
לאחר שבעלה לקח אישה שנייה. נלמד על אפיית 

לחם סאג׳, ולבסוף נבקר בביתה של אישה בדואית 
שגרה בכפר לא מוכר ליד רהט ונשמע את סיפורה. 
מדוע אינה עוברת לגור ברהט ומעדיפה לגור בפחון 

ללא חשמל ומים? 
יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה: 7:30
איסוף בסינמה סיטי בראשל“צ בשעה: 8:15

הסיור יערך בין השעות 9:30-14:30

נשות בני ברק: אשת חיל מי ימצא
מדריכה: דורית ברק, מדריכת סיורים. בת למייסדי 

בני ברק וחוקרת תולדות העיר.
טיול במסלול מקורי, שיתרכז בזווית הנשית בעקבות 

“נשות חיל“ בבני ברק. בין סמטאותיה הצרות של 
העיר, בין ה“שטיבלך“ והישיבות, נכיר את עולמה של 

האישה החרדית, השמרנית ופורצת הדרך גם יחד. 
נפגוש בנשים מרתקות, שתגלינה בפנינו את עולמן 

ותחומי עיסוקן. נשוחח עימן ונציג להן שאלות. נכיר 
את האם ברוכת הילדים )מעל עשרה...( ואת זו ש“רק 

על עצמה לספר ידעה“, ממנה נשמע סיפור אישי 
מרתק של צמיחה דרך גירושין, אקדמיזציה, בניית 

פרק ב׳, והמחיר... ניפגש עם דמות מפתח בקהילה -
“השדכנית“, שתספר על דרכו של זוג לחתונה, על 
הבדיקות הרפואיות, מקומו של משרד החקירות, 

זכות הסירוב, איסור הנגיעה, ועוד...
יציאה מהסינמה סיטי בראשל“צ בשעה: 7:30

איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה: 8:15
הסיור יערך בין השעות 9:00-14:00

הקורס כולל שלושה סיורים בימי שלישי
מועדי הסיורים:

14.1.20 ,17.12.19 ,19.11.19

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

יתכנו שינויים בדמויות הנשים אותן נפגוש במהלך 
הסיורים.
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פירוט מסלולי הטיול:
הכרמל: מסע אל ההר הירוק תמיד

במסלול זה נטייל גם בחורש נטוע וגם בחורש טבעי 
ברכס הכרמל. נתמקד בבעייתיות של חורש נטוע 

המורכב בעיקר ממינים דליקים, נבין מה היה בשטח 
ומה נוסף עם השנים, ונתמקד בהתחדשות החורש 

המרשימה אחרי השריפה הגדולה בכרמל.
נתחיל בשביל נופי בקרבת מושב עופר, נחצה את 

בקעת שיר ונעלה אל עבר חלקו הגבוה של הכרמל. 
נעבור בשולי דליית אל כרמל, ונטפס להר שוקף. 

נמשיך אל עבר חניון רקית ונצא לטיול רגלי
בנחל אלון. נמשיך ונבקר באנדרטה לנספים בשריפה 

בכרמל. 
נקודת מפגש: תחנת דלק צומת עופר, על כביש 4, 

בפניה לעופר וכרם מהר״ל.

מדבר יהודה: המדבר הקטן ביותר בעולם
בטיול זה נתמקד בחלקו הצפוני של המדבר הקטן 
בעולם, אך גם אחד המגוונים והמעניינים בעולם. 
נתרשם מתצפיות אל עבר בקע ים המלח ואל עבר

ואדי קלט, נספר על ההיסטוריה והדרכים העתיקות 
שעברו במדבר ונתרשם מהמבנה הגיאולוגי הייחודי

של המדבר. נתחיל בנסיעה מזרחה אל תצפית מרשימה
על ים המלח, מקו המצוקים. נמשיך אל אגן ואדי 
קלט, בו נצפה על מנזר סיינט ג׳ורג׳ הציורי, ונצא 

לטיול רגלי אל עין קלט. משם נטפס בשלוחה תלולה 
שתאפשר לנו תצפיות פנוראמיות על ואדי קלט 

מלמעלה. נבקר גם בשרידי מצודה צלבנית עתיקה - 
המבצר האדום - קסטלום רוג׳, ונספר על השומרוני 

הטוב ועל תצורת חתרורים המסתורית. 
נקודת מפגש: תחנת דלק כפר אדומים, כביש 1 לעבר 

ים המלח.

כל הדרכים מובילות לירושלים
במסלול זה נעקוב אחר הדרכים לירושלים 

בהיסטוריה הקרובה והרחוקה. נתחיל בשחזור 
המאמצים הכבירים לפרוץ דרך אל העיר הנצורה 

במלחמת העצמאות, נספר על קרבות לטרון, גילויה 
וסלילתה של דרך בורמה והמשמעות של ירושלים 

עברית ציונית. נמשיך ונתרשם מהמשלטים ששלטו 
על הדרך אל העיר הנצורה, ונקנח בדרכים שהובילו 

אל העיר בימי השלטון העות׳מאני, ואף בימי 
האימפריה הרומית, כולל אבני מיל בנות קרוב 
לאלפיים שנה שעדיין ניצבות לצד הדרך. נקווה 
ליהנות גם מפריחת השקד המרשימה ומפריחה 

חורפית מענגת. 
נקודת מפגש: לטרון, ברחבה ליד מוזיאון לשריון.

הקורס כולל שלושה טיולים בימי רביעי
בין השעות 9:00-15:30.

מועדי הטיולים: 6.11.19, 4.12.19, 8.1.20

יש להצטייד בארוחות בוקר וצהרים ולהגיע עם נעליים נוחות, 
מים וכובע. היציאה לטיולים מנקודות המפגש המצוינות.
המסלולים יכולים להשתנות בהתאם לתנאי מזג אויר

ושינויים בשטח.
)מספר קורס: 50561(

סדרה חדשה!

מתחשק לכם לצאת מהקופסה? לשבור את השגרה?
סדרת טיולי הג׳יפים של “זמן אשכול“ 

אנו מזמינים אתכם ליהנות מחוויה מדהימה בטיולי ג׳יפים, המשלבים את כל מה שקסום ונפלא 
בארץ ישראל. שלושה טיולים בג׳יפים ספורטיביים, שייקחו אותנו למקומות שמעטים בלבד
זוכים להכיר ולגלות מקומות ונופים מרהיבים, שבילים נסתרים ופינות קסומות.        

את הטיולים מוביל עטר זהבי, מורה דרך המתמחה בטיולי שטח, שייקח אותנו בג׳יפים 
שלו למקומות קסומים שלא הכרנו. בכל טיול נתכבד בעוגות וקפה.       
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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
5050186236566566907אוונגרד צרפתי: אמנות ומרדנות בצרפת

5050296236566566907על צלילים ואנשים
הסימפוניות הגדולות והמנצחים הגדולים 

50503106236566566907של המוזיקה הקלאסית
50504116326656657008מסע אל מאה שנות ג׳אז

“מצ׳פלין ועד טרנטינו״ -
50505126867227227608הבמאים הגדולים של עולם הקולנוע

50506136416756757108מסע קולנועי אל ישראל האחרת
50507מועדון טרום בכורה

5050814686
361

722
380

722
380

760
400

8
4

50509156867227227608הצגות מופת בתיאטרון הישראלי
״על האש״ -

5051016-176867227227608סוגיות בוערות במנגל הישראלי
50511186596946947308הגלובליזציה והקרב על הקידמה

50512196596946947308אקטואליה משפטית
50513203523713713904צופן העתיד: להביט אל המחר

50514213433613613804הטכנולוגיות שמנהלות את העולם
50515226416756757108מהקצה אל הקצה

50516233713903904104פילוסופיית חיים: דברים שרציתי לומר
50517246596846847208פיתוח החשיבה היצירתית

הצד המעשי של הפסיכולוגיה -
50518256867227227608בראי הקולנוע

50519266596846847208אינטליגנציה רגשית בחיי היום-יום
תרבויות עולם סביב הגלובוס -

בראי הקולנוע
50520
50537276867227227608

50521286416756757108קצה העולם
50522296867227227608עולם 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

50523306416756757108המלחמות ששינו את פני ההיסטוריה
קבלת שבת עם הסיפורים שמאחורי

50524316867227227608פרשת השבוע
50525326416756757108סודות חוכמת הקבלה

50526336416756757108ימי כיבוש הארץ וטרום המלוכה
50527346596846847208תגליות וחידושים בחקר המוח 

50528356416756757108פריצות דרך וגילויים חדשים בחקר היקום
50529366596846847208התגליות המדעיות הגדולות בעולם

סודות הרפואה התזונתית -
50530373523713713904כלים לריפוי טבעי

50531לטעום מכל הטוב שבעולם
לתלמידי ״זמן אשכול״5053238

1552הלומדים בסמסטר א׳ - 140 ש״ח

50533שישי בכיף
לתלמידי ״זמן אשכול״5053439

1102הלומדים בסמסטר א׳- 100 ש״ח

לתלמידי ״זמן אשכול״5053540שישי אנושי
1102הלומדים בסמסטר א׳ - 100 ש״ח

לתלמידי ״זמן אשכול״5053640שישי נשי
1102הלומדים בסמסטר א׳ - 100 ש״ח

סינמה סיטי- כפר סבא
50301416236566566907אמנות הבארוק: ניצחון הפאתוס והדרמה

50302426326656657008המוזיאונים המרתקים בעולם
50303436236566566907על צלילים ואנשים

5030444686מועדון טרום בכורה בקולנוע
361

722
380

722
380

760
400

8
4

העולם מצחיק אז צוחקים - יצירות המופת 
50305456867227227608של הקומדיה העולמית

האנשים ששינו את התרבות האנושית -
50306466867227227608בראי הקולנוע

הסכנות שמאיימות על שלום העולם
50307476596946947308בעיניו של כתב מלחמה

50308486416756757108פרשיות הריגול שהסעירו את העולם
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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

“עברית בכיף״ - סיפורה יוצא הדופן של 
50309496416756757108השפה העברית

50310506867227227608אשנב לפסיכולוגיה - בראי הקולנוע
50311516867227227608רואים עולם - בראי הקולנוע
50312526867227227608עולם קסום - בראי הקולנוע

50313536416756757108ההחלטות ששינו את ההיסטוריה האנושית
50314546416756757108חגי ישראל: מסורת והיסטוריה
50315556596846847208תגליות וחידושים בחקר המוח

50316566416756757108נפלאות היקום

סינמה סיטי- נתניה
5010157686מועדון טרום בכורה בקולנוע

361
722
380

722
380

760
400

8
4

50102586867227227608לגלות את אמריקה בקולנוע
יהדות- נצרות- אסלאם:

50103596416756757108שלושתן ביחד וכל אחת לחוד
50104605695995996308מסע אל חידות החיים החשובות באמת

50105616867227227608מדעי האושר- בראי הקולנוע
50106626596846847208זיכרון בלתי נשכח

תרבויות עולם סביב הגלובוס -
50107636867227227608בראי הקולנוע

50108646416756757108מסע אישי סובב עולם
50109656867227227608עולם קסום - בראי הקולנוע

50110666416756757108סיפור עבדות מצרים: לידתו של מיתוס
50111676596846847208תגליות וחידושים בחקר המוח 
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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
50701686236566566907גדולי הבארוק באדריכלות, פיסול וציור

50702696236566566907היצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית
האנשים ששינו את התרבות האנושית - 

50703706867227227608בראי הקולנוע
מ-״הוא הלך בשדות״  ועד

50704716867227227608“אפס ביחסי אנוש״
50705726416756757108מסע קולנועי אל ישראל האחרת

50706מועדון טרום בכורה בקולנוע
5070773686

361
722
380

722
380

760
400

8
4

50708746867227227608העולם מצחיק אז צוחקים - בראי הקולנוע
הצגות מופת בתיאטרון הישראלי

50709756867227227608על מסך הקולנוע
50710765605895896207“משירי ארץ אהבתי״

50711776596946947308הגלובליזציה והקרב על הקידמה
הבמה המרכזית - סוגיות אסטרטגיות 

5071278-796867227227608במרחב בו אנו חיים
50713806596846847208המזרח התיכון על פרשת דרכים

50714813523713713904צופן העתיד: להביט אל המחר
50715826416756757108עברית בכיף

50716836596846847208טעימות פילוסופיות של חידות החיים
הדרך אל המודעות האישית -

50717846867227227608בראי הקולנוע
50718856596846847208החשיבה החיובית כדרך חיים

50719866416756757108קצה העולם
תרבויות עולם סביב הגלובוס -

50720876867227227608בראי הקולנוע
50721886867227227608עולם קסום - בראי הקולנוע

50722896416756757108הרודנים ששינו את ההיסטוריה
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*הנחה לבני זוג/ משפחה, הגרים באותה כתובת. שכר הלימוד המפורט הינו עבור כל נרשם.
**ההנחה היא לנרשמים בו זמנית לשני קורסים או יותר באותו סמסטר.

אירועי "זמן אשכול"- "לטעום מכל הטוב שבעולם", "שישי בכיף, ״שישי נשי״ ו-"שישי אנושי", אינם קורסים ואינם נחשבים ככאלה.

מספר שם הקורס
הקורס

מתפרסם 
בחוברת 
בעמוד 

תלמיד ותיק 
עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני 
קורסים 
ויותר**

)₪(

 תלמיד חדש
 עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני 
קורסים 
ויותר**

)₪(

תלמיד 
ותיק

עלות 
לקורס 

בודד
)₪(

תלמיד 
חדש

עלות 
לקורס 

בודד
)₪(

מספר 
תשלומים 
מקסימאלי 

בכרטיס 
אשראי

50723906416756757108סיפור עבדות מצרים: לידתו של מיתוס

50724916596846847208תגליות וחידושים בחקר המוח

50725926777137137508תזונה, בריאות וסוד אריכות הימים

50726לטעום מכל הטוב שבעולם
לתלמידי ״זמן אשכול״5072793

1552הלומדים בסמסטר א׳- 140 ש״ח

50728שישי בכיף
לתלמידי ״זמן אשכול״5072994

1102הלומדים בסמסטר א׳- 100 ש״ח

לתלמידי ״זמן אשכול״5073095שישי אנושי
1102הלומדים בסמסטר א׳- 100 ש״ח

לתלמידי ״זמן אשכול״5073195שישי נשי
1102הלומדים בסמסטר א׳- 100 ש״ח

מטיילים עם זמן אשכול
50551963974184184405סיורים קסומים אל סודותיה של תל-אביב

50552974614854855105סיורי שווקים: חוויה של כל החושים
50553984254474474705סיורים מודרכים במוזאונים ובגלריות

50554993974184184405מגלים את אמנות הרחוב
505551003974184184405כל קסמי ירושלים

505561014074284284505ירושלים של אנשים
505571023523713713904כל טעמי ומטעמי שווקי ירושלים

505581036146466466807סיורים באזורי עימות
505591041,1551,2161,2161,2808“טעימות משביל ישראל״

505601056146466466807מפגשים עם נשים מעולמות אחרים
505611069489989981,0508סדרת טיולי הג׳יפים של “זמן אשכול״
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אוהבים לשיר? מחפשים מועדון זמר איכותי?
הרשמו למועדון הזמר של ״זמן אשכול״  ״משירי ארץ אהבתי״.

כל הפרטים בעמוד 76 בחוברת זו.

מועדון טרום בכורה - עם אפשרות בחירה
באמצע השבוע או ביום ששי, בבוקר או בערב, בגלילות או בראשל״צ

או בירושלים או בכפר-סבא או בנתניה.
פרטים בעמודים 14, 44, 57, 73

להרשמה ולפרטים נוספים:


