
סינמה סיטי ראשון לציוןסינמה סיטי גלילות
סינמה סיטי נתניהסינמה סיטי כפר סבא

20
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זמן אשכול
בסינמה סיטי
ראשון לציון
עמודים 67-96

זמן אשכול
בסינמה סיטי

גלילות
עמודים 9-45

זמן אשכול
בסינמה סיטי

כפר סבא
עמודים 46-58

1-700-50-41-41

מטיילים עם 
זמן אשכול

עמודים 97-105

חדש!
 זמן אשכול

 בסינמה סיטי
החדש בנתניה

עמודים 59-66
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סינמה סיטי גלילות

כל הנושאים שמעניינים אותך:
תוכן העניינים:

קורסים בסינמה סיטי - גלילות, רמת השרון

אמנות
אמנות פלסטית/ מוסיקה/ קולנוע/תיאטרון

10 טעימות של אמנות 
11 המיתולוגיה היוונית בראי האמנות 
12 על צלילים ואנשים )סדרה חדשה( 
13 מרוסיה באהבה: שיאי המוזיקה של צ׳ייקובסקי 
14 משירי ארץ אהבתי - מועדון הזמר העברי 
15 האנשים הרציניים שמאחורי הקומדיות  )סדרה חדשה( 
16 הכוכבים הגדולים של עולם הקולנוע 
17 מסע קולנועי אל ישראל האחרת  )סדרה חדשה( 
18 מועדון טרום בכורה בקולנוע 
19 תיאטרון: כל העולם במה 

מדינה וחברה
אקטואליה/ משפט/ פסיכולוגיה/ פילוסופיה/ תרבות

20-21 בוקר אסטרטגי 
22 גלובליזציה: הצלחה מול משבר 
23 מאחורי הקלעים של בית המשפט  )סדרה חדשה( 
24 בין מזרח תיכון לחדאע״ש: מבט עומק על המתרחש באזורינו 
25 עתיד האנושות 
26 הסודות הכמוסים של עולם המודיעין 
27 פילוסופיה על-פי שפירא: מסע אל הדברים החשובים באמת 
28 תורת המשחקים ככלי רב עוצמה לחיים טובים יותר 
29 מסע מרתק אל נפש האדם- בראי הקולנוע 
30 על שינה וחלומות 
31 הדרך אל האושר- בראי הקולנוע 

תרבויות, מקומות ואטרקציות בעולם
32 קצה העולם  )סדרה חדשה( 
33 תרבויות עולם סביב הגלובוס- בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
34 עולם קסום- בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 

מדעי הרוח
היסטוריה/ תנ״ך

35 קיצור תולדות האנושות 
36 הסיפורים האפלים של אבות האומה 
37 חגי ישראל: מסורת והיסטוריה 

מדע
38 כל סודות מהפכת ההנדסה הגנטית  )סדרה חדשה( 
39 נפלאות המוח האנושי  )סדרה חדשה( 
40 תורת הקוונטים: המציאות המדעית מול התודעה האנושית 

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

“לטעום מכל הטוב שבעולם״- מופעים ב״זמן אשכול״                    
41 ❏ מקסיקו: ארץ התרבויות, הנופים והמוסיקה 
41 ❏ סוד קסמה של בריטניה 

שישי אישי
42 ❏ ״לאהוב, להאמין, לנצח!״ עם יובל קדוש 

שישי בכיף
43 ❏ ״איך להיות מאושר בשיעור אחד״ עם פרופ׳ יורם יובל 

❏ ״לחיות בהצלחה״: השילוב המנצח להצלחה לחיים
44     עם ד״ר עינת גלזר 

שישי ישראלי לרוח ולנשמה 
45 ❏ “כולנו קצת רוסים...״ 

מטיילים עם “זמן אשכול״
98 מסע אנתרופולוגי אל קהילות אחרות 
99 סיורים ספרותיים בתל אביב 
100 תל אביב הסמויה מהעין  )סדרה חדשה( 
101 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 

  102 כל קסמי ירושלים 
                                                                                                         103 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 

104 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 
105 טעימות מ״שביל ישראל״ 

106-107 שכר הלימוד 
111 נהלי הרשמה 
3 פעילות זמן אשכול בחלוקה לימים 
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פעילות "זמן אשכול" בסינמה סיטי-
צומת גלילות, רמת השרון בחלוקה לימים

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

ב
ו
ק
ר

האנשים 
הרציניים 
שמאחורי 

הקומדיות  
)סדרה חדשה( 

)עמוד 15(

תרבויות 
עולם- בראי 

הקולנוע 
 קבוצה 1

 )סדרה חדשה(
)עמוד 33(

מאחורי 
הקלעים של 

בית המשפט  
)סדרה חדשה( 

)עמוד 23(

מסע מרתק אל 
נפש האדם- 

בראי הקולנוע  
)עמוד 29(

תרבויות 
עולם - בראי 

הקולנוע 
 קבוצה 2

 )סדרה חדשה(
)עמוד 33(

מועדון 
טרום בכורה 

 בקולנוע
קבוצה 2  
)עמוד 18(

תל אביב 
הסמויה 

 מהעין
)סדרה חדשה(
)עמוד 100(

כל סודות 
מהפכת 
ההנדסה 
הגנטית  

)סדרה חדשה(                    
)עמוד 38( 

קיצור תולדות 
האנושות   

)עמוד 35(
קצה העולם 

)סדרה חדשה(  
)עמוד 32(

גלובליזציה: 
הצלחה מול 

 משבר
)עמוד 22(

בוקר 
אסטרטגי   

)עמודים 
)20-21

סיורים 
ספרותיים 
בתל אביב 
)עמוד 99(

מסע קולנועי 
אל ישראל 
האחרת  

)סדרה חדשה(  
)עמוד 17(

על צלילים 
ואנשים  

)סדרה חדשה(
)עמוד 12(

הסיפורים 
האפלים של 

אבות האומה    
)עמוד 36(

טעימות של 
 אמנות

)עמוד 10(
כל קסמי 
ירושלים  
 )עמוד 102(

מרוסיה 
באהבה: שיאי 
המוזיקה של 

צ׳ייקובסקי                          
)עמוד 13(

 תיאטרון:
כל העולם 

במה                                                      
)עמוד 19( 

תורת 
המשחקים 
ככלי רב 

עוצמה לחיים 
טובים יותר
)עמוד 28(  

פילוסופיה 
על-פי שפירא:                                                                                                      

מסע אל 
הדברים 
החשובים 

 באמת
)סדרה חדשה( 

)עמוד 27(
הכוכבים 

הגדולים של 
עולם הקולנוע   

)עמוד 16(

סדרת סיורים:
מפגשים עם 

נשים מעולמות 
אחרים  
)עמוד 104(

ע
ר
ב

תורת 
הקוונטים: 
המציאות 
 המדעית

מול התודעה 
האנושית                                                             
 )עמוד 40(   

על שינה 
וחלומות   

)עמוד 30(
הדרך אל 

האושר- בראי 
הקולנוע  
)עמוד 31(

עולם קסום- 
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 34(

“משירי ארץ 
אהבתי“- 

מועדון הזמר 
העברי   
)עמוד 14(

חגי ישראל: 
מסורת 

והיסטוריה     
)עמוד 37(

המיתולוגיה 
 היוונית

 בראי האמנות
)עמוד 11(

הסודות 
הכמוסים של 

עולם המודיעין 
 )עמוד 26(

בין מזרח 
תיכון 

לחדאע״ש: 
מבט עומק 

על המתרחש 
באזורינו 
 )עמוד 24(

עתיד האנושות  
)עמוד 25(

נפלאות 
המוח האנושי   
)סדרה חדשה(   

)עמוד 39(

מועדון 
טרום בכורה 

בקולנוע 
קבוצה 1 
)עמוד 18(

לטעום מכל 
הטוב שבעולם

)עמוד 41(

שישי אישי
)עמוד 42(
שישי בכיף

)עמוד 43-44(
שישי ישראלי 

)עמוד 45(
סדרות 
 סיורים 

בימי שישי

מסע 
אנתרופולוגי 
אל קהילות 
אחרות  
)עמוד 98(

 סיורי 
שווקים: 

חוויה של כל 
החושים  
)עמוד 101(

סיורים 
מודרכים 

במוזיאונים 
וגלריות

)סדרה חדשה(  
)עמוד 103(

טעימות 
מ״שביל 
ישראל״ 

 )עמוד 105(
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סינמה סיטי גלילות
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 Ô̈ÂÈ̄ Â‚–Ô· ̇ ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÛÂ̇ È̆ · ÆÈËÈÒ ‰ÓÈÒ ̇ Â̂·˜Ó
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כל הנושאים שמעניינים אותך:
תוכן העניינים:

 קורסים בסינמה סיטי בכפר סבא

סינמה סיטי כפר סבא

חמישירביעישלישישניראשון

ב
ו
ק
ר

הדרך אל המודעות 
 האישית-

 בראי הקולנוע
)עמוד 52(

 רואים עולם-
בראי הקולנוע  
)סדרה חדשה(   

)עמוד 53(

הרנסנס באיטליה: 
ציור, פיסול 
 וארכיטקטורה

)עמוד 47(                             

גדולי המצביאים 
 שכבשו את העולם   

)עמוד 56(

 האירועים שעיצבו
את ההיסטוריה 

 האנושית
)עמוד 55(

בין מזרח תיכון 
לחדאע״ש: מבט 

עומק על המתרחש 
 באזורינו
)עמוד 50(

העולם מצחיק אז 
צוחקים- הומור 

 סובב עולם-
 בקולנוע

)עמוד 48(

 נפלאותיו
 של המוח האנושי
 )סדרה חדשה(  

)עמוד 58(

סודות חוכמת 
 הקבלה  
)עמוד 57(

ע
ר
ב

 עולם קסום-
 בראי הקולנוע
 )סדרה חדשה( 

)עמוד 54(

 מאחורי הקלעים
 של בית המשפט
 )סדרה חדשה(  

)עמוד 51(

מועדון טרום בכורה 
 בקולנוע

)עמוד 49(

                                              47 הרנסנס באיטליה: ציור, פיסול וארכיטקטורה 
                    48 העולם מצחיק אז צוחקים- הומור סובב עולם- בקולנוע 
                                                  49 מועדון טרום בכורה בקולנוע 

50 בין מזרח תיכון לחדאע״ש: מבט עומק על המתרחש באזורינו 
51 מאחורי הקלעים של בית המשפט  )סדרה חדשה( 

                                                                          52 הדרך אל המודעות האישית- בראי הקולנוע 
                             53 רואים עולם- בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 

54 עולם קסום- בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
55 האירועים שעיצבו את ההיסטוריה האנושית 
56 גדולי המצביאים שכבשו את העולם 
57 סודות חוכמת הקבלה 

                               58 נפלאותיו של המוח האנושי )סדרה חדשה( 

פעילות “זמן אשכול״ בסינמה סיטי כפר סבא בחלוקה לימים 

מטיילים עם “זמן אשכול״
98 מסע אנתרופולוגי אל קהילות אחרות 
99 סיורים ספרותיים בתל אביב 
100 תל אביב הסמויה מהעין  )סדרה חדשה( 
101 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 

  102 כל קסמי ירושלים 
                                                                                                         103 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 

104 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 
105 טעימות מ״שביל ישראל״ 

108 שכר הלימוד 
111 נהלי הרשמה 



∂Æ≥Æ∞∑
 Ô̈ÂÈ̄ Â‚–Ô· ̇ ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÛÂ̇ È̆ · ÆÈËÈÒ ‰ÓÈÒ ̇ Â̂·˜Ó

ıÂÁ È„ÂÓÈÏÏ È‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÊÎ¯Ó‰

Ï‡¯ È̆· ÏÂ„‚‰ È‡Ù‰ È„ÂÓÈÏ ÊÎ¯Ó

סינמה סיטי גלילות

∂Æ≥Æ∞∑
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כל הנושאים שמעניינים אותך:
תוכן העניינים:

קורסים בסינמה סיטי החדש בנתניה

סינמה סיטי החדש בנתניה

חמישירביעישלישישניראשון

ב
ו
ק
ר

הדרך אל האושר- 
 בראי הקולנוע
)עמוד 61(   

תרבויות עולם סביב 
הגלובוס- בראי 

 הקולנוע  
)עמוד 63(

האנשים ששינו את 
התרבות האנושית- 
 בראי הקולנוע   

)עמוד 60(

תורת הקוונטים: 
המציאות המדעית 

מול התודעה 
 האנושית
)עמוד 66(

הסודות שמאחורי 
המוזיקה הקלאסית    

)עמוד 59(

 סוד הזיכרון
המצוין                                                           

)עמוד 62(

ע
ר
ב

 מזרח אסיה-
בראי הקולנוע   

)עמוד 64(

מועדון טרום בכורה 
בקולנוע  )עמוד 65(

59 הסודות שמאחורי המוזיקה הקלאסית 
60 האנשים ששינו את התרבות האנושית- בראי הקולנוע 
61 הדרך אל האושר- בראי הקולנוע 
62 סוד הזיכרון המצוין 
63 תרבויות עולם סביב הגלובוס- בראי הקולנוע 
64 מזרח אסיה- בראי הקולנוע 
65 מועדון טרום בכורה בקולנוע 
66 תורת הקוונטים: המציאות המדעית מול התודעה האנושית 

פעילות “זמן אשכול״ בסינמה סיטי החדש בנתניה בחלוקה לימים

מטיילים עם “זמן אשכול״
98 מסע אנתרופולוגי אל קהילות אחרות 
99 סיורים ספרותיים בתל אביב 
100 תל אביב הסמויה מהעין  )סדרה חדשה( 
101 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 

  102 כל קסמי ירושלים 
                                                                                                         103 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 

104 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 
105 טעימות מ״שביל ישראל״ 

108 שכר הלימוד 
111 נהלי הרשמה 
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כל הנושאים שמעניינים אותך:
תוכן העניינים:

קורסים בסינמה סיטי בראשון לציון

אמנות
אמנות פלסטית/ מוסיקה/ קולנוע

68 אמנות יוון ורומא- “ממלכת היופי״ 
69 היצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית  )סדרה חדשה( 
70 הסיפור החברתי של הקולנוע העולמי 
71 מסע קולנועי אל ישראל האחרת  )סדרה חדשה( 
72 העולם מצחיק אז צוחקים- הומור סובב עולם- בקולנוע 
73 מועדון טרום בכורה בקולנוע 

מדינה וחברה
מדינה וחברה/ משפט/ פסיכולוגיה/ פילוסופיה

74 הסכסוכים שמאיימים על שלום העולם 
75 הסכסוך הישראלי-פלסטיני בראיה גלובאלית 

 76 מודיעין מחוץ לקופסא: הסיפורים החסויים של המודיעין הישראלי 
77 האירועים שעיצבו את דמותה של מדינת ישראל 
78 גיבורי תרבות ששינו את האנושות 
79 אשנב לפסיכולוגיה- בראי הקולנוע   
80 הדרך אל האושר- בראי הקולנוע 

תרבויות, מקומות ואטרקציות בעולם
81 קצה העולם  )סדרה חדשה( 
82 תרבויות עולם סביב הגלובוס- בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
83 חוכמת המזרח- בראי הקולנוע 
84 עולם קסום- בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
85 מסע אל המקומות הקדושים ביותר בעולם 

מדעי הרוח
היסטוריה/ תנ״ך

86 המנהיגים הגדולים בהיסטוריה 
87 האירועים שעיצבו את ההיסטוריה האנושית 
88 סודות ספר הזוהר  )סדרה חדשה( 
89 חגי ישראל: מסורת והיסטוריה 

מדע
90 נפלאות המוח האנושי  )סדרה חדשה( 
91 מסע מופלא אל סודות החיים ביקום  )סדרה חדשה( 

אירועים מיוחדים ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי בראשון לציון

“לטעום מכל הטוב שבעולם״- מופעים ב״זמן אשכול״
92 ❏ איי יוון: בטברנה של זורבה 
92 ❏ אירלנד: כבשים שיכורות מגינס 

שישי אישי
93 ❏ ״לאהוב, להאמין, לנצח!״ עם יובל קדוש 

שישי בכיף
94 ❏ ״איך להיות מאושר בשיעור אחד״ עם פרופ׳ יורם יובל 

❏ ״לחיות בהצלחה״: השילוב המנצח להצלחה לחיים
95     עם ד״ר עינת גלזר 

שישי ישראלי לרוח ולנשמה 
96 ❏ “כולנו קצת רוסים...״ 

מטיילים עם “זמן אשכול״
98 מסע אנתרופולוגי אל קהילות אחרות 
99 סיורים ספרותיים בתל אביב 
100 תל אביב הסמויה מהעין  )סדרה חדשה( 
101 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 

  102 כל קסמי ירושלים 
                                                                                                         103 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 

104 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 
105 טעימות מ״שביל ישראל״ 

109-110 שכר הלימוד 
111 נהלי הרשמה 
7 פעילות זמן אשכול בחלוקה לימים 

סינמה סיטי ראשון לציון
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סינמה סיטי ראשון לציון

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

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

ב

ו

ק

ר

נפלאות 
 המוח

האנושי  
)סדרה חדשה(

)עמוד 90(

אשנב
 לפסיכולוגיה

בראי
הקולנוע

)עמוד 79(

תרבויות 
עולם סביב 
הגלובוס- 

בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 82(

האירועים 
שעיצבו את 
ההיסטוריה 
האנושית   

)עמוד 87(

מסע קולנועי 
אל ישראל 
האחרת  

)סדרה חדשה(  
)עמוד 71(

 מועדון
טרום בכורה 

בקולנוע 
קבוצה 2  
)עמוד 73(

תל אביב 
הסמויה 

מהעין
)סדרה חדשה(
)עמוד 100(

חוכמת 
 המזרח-

 בראי הקולנוע
)עמוד 83(

הסכסוכים 
שמאיימים 
על שלום 
העולם   
)עמוד 74(

היצירות 
הגדולות של 

המוזיקה 
הקלאסית  

)סדרה חדשה(  
)עמוד 69(

הסיפור 
החברתי של 

הקולנוע 
העולמי    

)עמוד 70(

קצה העולם 
)סדרה חדשה(  

)עמוד 81(
סיורים 

ספרותיים 
בתל אביב
)עמוד 99(

המנהיגים 
הגדולים 
בהיסטוריה
)עמוד 86( 

חגי ישראל: 
מסורת 

והיסטוריה   
)עמוד 89(

גיבורי 
תרבות ששינו 
את האנושות    

)עמוד 78(

אמנות יוון 
ורומא- 
“ממלכת 
היופי״  
)עמוד 68(

כל קסמי 
ירושלים   
)עמוד 102(

האירועים 
שעיצבו את 
דמותה של 

מדינת ישראל    
)עמוד 77( 

סדרת 
סיורים:
מפגשים 
עם נשים 
מעולמות 

אחרים
)עמוד 104(

ע

ר

ב

עולם קסום- 
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 84(

העולם 
מצחיק אז 
צוחקים- 

הומור סובב 
 עולם-

בקולנוע
 )עמוד 72(

הדרך אל 
האושר- 

בראי 
הקולנוע   
)עמוד 80(

 סודות
ספר הזוהר  
)סדרה חדשה(

)עמוד 88(

מודיעין מחוץ 
לקופסא: 
הסיפורים 

החסויים של 
המודיעין 
הישראלי 

)עמוד 76(   

מסע מופלא 
אל סודות 

החיים 
 ביקום

)סדרה חדשה(  
)עמוד 91(

לטעום 
מכל הטוב 

שבעולם
)עמוד 92(

 מועדון 
טרום בכורה 

בקולנוע 
קבוצה 1  
)עמוד 73(

הסכסוך 
הישראלי-
פלסטיני 
בראיה 

גלובאלית  
)עמוד 75(

מסע אל 
המקומות 
הקדושים 

ביותר בעולם 
)עמוד 85(

שישי אישי
)עמוד 93(

שישי בכיף
)עמוד 94-95(

שישי ישראלי 
)עמוד 96(
סדרות 
 סיורים 

בימי שישי
מסע 

אנתרופולוגי 
אל קהילות 
אחרות  
)עמוד 98(
 סיורי 

שווקים: 
חוויה של כל 
החושים  
)עמוד 101(

סיורים 
מודרכים 

במוזיאונים 
וגלריות  

)סדרה חדשה(
)עמוד 103(
טעימות 
מ״שביל 
ישראל״ 

 )עמוד 105(
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ממשיכים לגדול ולהרחיב את הפעילות
"זמן אשכול", מרכז לימודי הפנאי הגדול בישראל 
מסמסטר האביב גם בסינמה סיטי החדש בנתניה

שלום רב,

אנו מתכבדים להציג בפניכם את תכנית הלימודים לסמסטר האביב, שיפתח החל מתחילת חודש מרץ 2017.

 בתוכנית המוצגת לפניכם בחוברת זו, עשרות קורסים חדשים בנושאים רבים ומגוונים,
המוגשים על ידי המרצים המובילים בתחומם.

לנוחיותכם, פעילות "זמן אשכול" מתקיימת במרכזים הבאים:
• בסינמה סיטי- בצומת גלילות, רמת השרון 

• בסינמה סיטי בראשון לציון 
• בסינמה סיטי בכפר סבא, וב"פארק מול" ברעננה 

• בסינמה סיטי בירושלים
• בסינמה סיטי החדש בנתניה 

 הקפדנו לכלול בתוכנית הלימודים מספר רב של קורסים בנושאים מגוונים, המשלבים לימודי העשרה
לצד הרצאות חווייתיות, להנאתכם. רוב ההרצאות מלוות במצגות מרשימות, המוצגות על מסך קולנוע 
ענק, תוך ניצול מערכות ההגברה המשוכללות של הסינמה סיטי. כל אלה מוסיפים עניין והופכים את 

ההרצאות לחוויה אמיתית.

ממשיכים את ההצלחה עם סדרות חדשות של סיורי ערים, אנתרופולוגיה וטבע: סיורי בוקר חווייתיים 
בשכונות תל אביב, ירושלים, סדרת סיורים אנתרופולוגיים ייחודית, סיורי שווקים, סיורי מוזיאונים 

וגלריות, סדרת סיורים בה נעשה היכרות עם נשים מעולמות אחרים, סדרת סיורים ספרותיים, סיורים 
ב"שביל ישראל" ועוד )פירוט בעמודים 98-105(

לאור ההצלחה, נמשיך לערוך אירועים חד-פעמיים בנושאי תרבויות בעולם.
כתלמידי "זמן אשכול", תינתן לכם האפשרות להירשם לאירועים בתנאים מועדפים.

)פירוט בעמודים 41 ו-92(.

 בסמסטר זה נרחיב את פעילותינו במסגרת אירועי בוקר חווייתיים במיוחד בימי שישי: 
 "שישי בכיף" )עמודים 43-44 ו- 94-95( ו"שישי ישראלי" )עמודים 45 ו- 96(. ו- "שישי אישי"

)עמודים 42 ו- 93( אל תפספסו!

כל תלמיד שיירשם לקורס יקבל כרטיס חבר של "זמן אשכול". כרטיס זה יזכה אתכם בהטבות כאורחי 
כבוד של מתחמי הסינמה סיטי. כמו כן, כל תלמיד שיירשם לקורס במסגרת "זמן אשכול", יזכה בכרטיס 

מתנה לאחד הסרטים המוקרנים בכל מתחמי הסינמה סיטי.

וכמובן, לצד מגוון הפעילויות הרחב, נמשיך ונשים דגש מיוחד על השירות והיחס האישי, לנוחיותכם והנאתכם. 

ד"ר איריס כהן-קנר
מנהלת אקדמית

וכל צוות "זמן אשכול"

עופר בירב
מנהל המרכז



קורסים ואירועים
בסינמה סיטי 

גלילות
)עמודים 10-45( 
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אמנות

טעימות של אמנות
מרצה: ד"ר אפי זיו.

10  אמנות פלסטית

נושאי ההרצאות:

האור בתולדות האמנות
 מסע מרתק בעקבות האור ביצירות האמנות.

האור הטבעי של התקופה הקלאסית מפנה מקום 
 לאור המסתורי, לאור הנר של תקופת הבארוק.

 האור האימפרסיוניסטי והאור של ז'ורז' סרה
הניאו-אימפרסיוניסטי.

הדיוקן: האם "משמר הלילה" היא תמונת דיוקן?
דיוקן אישי, קבוצתי, זה של הפטרון והשליט וגם 

דיוקנה של המאהבת הסודית. סיור מרתק בתולדות 
ציורי הדיוקן, מקיסרי רומא ועד לדיוקן העצמי של 

גדולי האמנות.

"... כולנו היינו פעם ילדים..."
מסע מרתק אל הילדות. הפסל הרומי של הילד 

"מוציא הקוץ", מעללי הרקולס התינוק, משה בתיבה, 
ישו העולל, משחקי הילדים של ברויכל - כל אלה הם 

חלק מסקירה של ילדים בתולדות האמנות.

נשים מתרחצות
 ארטמיס ונערותיה, בת שבע על הגג, סוזנה והזקנים-
סיפורי נשים מתרחצות. ההרצאה תוביל את הצופה 
עד רנואר, דגה, סזאן ואמנים אחרים אשר מצאו את 

נושא הנשים המתרחצות למרתק ומסעיר.

"קדימה אוכל"
משתאות של זלילה וסביאה בעולם העתיק. הסעודה 

האחרונה, סעודות חתונה, ארוחת בוקר – כל אלה 
במסע אמנותי בעקבות אוכל וסעודות בתולדות 

האמנות. 

סדרה מרתקת וייחודית, בה כל הרצאה עוסקת בנושא חתך אחר וסוקרת את התייחסות 
האמנות - בציור, בפיסול ובארכיטקטורה - לנושאי ההרצאה. בסדרה יוצגו מיטב יצירות 

האמנות המפורסמות בעולם.

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי חמישי
בין השעות 10:30-12:00 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,4.5.17 ,20.4.17 ,6.4.17 ,23.3.17 ,16.3.17 ,2.3.17 

8.6.17 ,18.5.17
)מספר קורס: 34501(

זוגיות ואהבה
“הנשיקה״ של רודן, טקסי החתונה מול מקדש הרה 

באגריג׳נטו שבסיציליה – ומה שביניהם. הזוגיות, 
האהבה– אלות האהבה ואלי הנישואין, קופידון 

המשלח את חצי האהבה– הם ואחרים יככבו 
 בהרצאה שתסקור את יחסה החם של האמנות,

בציור ובפסול אליהם.
 

שינה טובה וחלומות פז
מאריאדנה הנרדמת וחלום יעקב, נושא השינה מדיר 
שינה מהאמנים. נעקוב אחר יצירות מופת המתארות 

שינה וחלומות. סיפורי תנ"ך, מיתולוגיה ועד היפהפיה 
הנרדמת באגדת העם המפורסמת.

אהבת נשים- נשים אוהבות נשים
אהבה לסבית, אהבה בין נשים, היא עתיקה כימי המין 
האנושי. ההרצאה תנסה לעמוד על נושא מרתק ומסעיר 

זה באמצעות יצירות אמנות בהן באה לידי ביטוי, 
באופן ישיר ובאופן מרומז, אהבה בין נשים. 

סינמה סיטי גלילות

סדרה ייחודית
של סיורים מודרכים 

לחובבי האומנות
ניתן למצוא בעמוד 103 בחוברת זו
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המיתולוגיה היוונית בראי האמנות
 מרצה: ד"ר אפי זיו, מרצה בכיר לאמנות ומחבר הספרים ״מיתולוגיה עכשיו״,

"משחקי האלים", "סודות אלי האולימפוס" ו"הצופן הנוצרי באמנות".

נושאי ההרצאות:

מדוע דווקא המיתולוגיה היוונית? 
מסע אל העולם הספרותי, התרבותי והחברתי של 

יוון ורומא על רקע האתוס המיתולוגי. המיתולוגיה 
הקלאסית - התנ"ך של העולם המערבי ועד ימינו. 

העולם של לפני היווצרות האלים האולימפיים.

מיכאלאנג'לו ודה וינצ'י עולים לאולימפוס
זאוס ואהובותיו הרבות, הרה אשתו וקנאותיה 

לנשותיו הרבות של בעלה ורדיפתם של צאצאיו. 
סיפורי הרפתקאות של הראקלס ופרסאוס, בניו של 
זאוס – כפי שהם באים לידי ביטוי ביצירותיהם של 

גדולי האמנים.

פוסידון והאדס: אחים לפסלים  
שני אחיו של זאוס חלקו יחדיו את השלטון בעולם. 

בין מטלותיהם היו: אחריות על הים, רעידות אדמה, 
הסוסים ועולם המתים. וגם הם לא נמנעו מחטיפות 

של נשים. ברניני מספר בפסליו את פרטי הפרטים של 
הסיפור.

במזל תאומים: אפולו וארטמיס )דיאנה(
אפולו וארטמיס הם תאומים, ילדיו של זאוס. נכיר 

את אפולו, אל שאחראי על תחומים רבים. נבין מדוע 
היוונים ראו בו את "האל היווני ביותר". לא נוותר על 

פסלו המדהים של ברניני – אפולו ודפנה. ארטמיס, 
האחות התאומה של אפולו הינה אלה יוצאת דופן.

היופי באמנות
אפרודיטה הייתה אלת האהבה והיופי. "ונוס ממילו", 
"היפה שבאלות". באמצעות הקופידון )ארוס( ושלוש 

הגרציות, הביאו את האהבה אל לבבותיהם של 
האלים ושל בני האדם. כיאה לתפקידה, הייתה 

עסוקה גם בפרשיות אהבים רבות ומגוונות.

מסע מרתק אל נבכי המיתולוגיה היוונית המשמשת עד היום בסיס לתרבות המערב. אלי האולימפוס, 
הגיבורים, ההרפתקאות, המלחמות והאהבות- יוצגו במלוא תפארתם על פי המקורות, החל 

מהאיליאדה והאודיסאה של הומרוס, וכלה במחזות היוונים ובסיפורים של משוררי וסופרי רומא.

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 19:00-20:30 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,23.5.17 ,16.5.17 ,25.4.17 ,18.4.17 ,21.3.17 ,7.3.17 

13.6.17 ,6.6.17
)מספר קורס: 34502(

ביקור וירטואלי באקרופוליס של אתונה
האלה הפטרונית של העיר, הנקראת על שמה: אתנה, 

הייתה אלת המלחמה והחכמה. נספר על מפעלי 
הבנייה ברחבי יוון ונסקור גם את אישיותו ודמותו 

של הרמס, אל הסוחרים והגנבים, שליחו לתפקידים 
מיוחדים של אביו, זאוס.

 
דיוניסוס: סיפורים משכרים

מציורי הקיר הארוטיים של פומפיי ועד ציוריו של 
קאראואג'יו. האל שלכבודו נערכו האורגיות בטקסי 

המסתוריות ביוון, ברומא וכמובן בפומפיי. האל 
שלימד את בני האדם את מלאכת היקב ואת אמנות 

השתייה, במקביל לתפקידו כממונה על התיאטרון 
היווני.

גיבורים גדולים: האיליאדה והאודיסיאה- 
באמנות, בספרות ובקולנוע

האם אכן חטף פאריס את הלנה? האם הלכה הלנה 
מאוהבת אחריו? עשר שנים של מלחמת היוונים 
בטרויאניים, הרפתקאות, דו קרב, הרבה אהבה 

וטרגדיות של הגיבורים, על פי הומרוס ועל פי 
כותבים אחרים שהשלימו את תמונות המלחמה. 

נספיק גם לשמוע על האיניאדה, האפוס הרומאי על 
ייסודה של רומא.

סינמה סיטי גלילות
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אמנות 12  מוסיקה

סינמה סיטי גלילות

על צלילים ואנשים
מרצה: הפסנתרן רועי עלוני.

מפגש מרתק עם יצירות המופת של עולם המוסיקה הקלאסית. ההרצאות מלוות בהדגמות חיות 
של הפסנתרן רועי עלוני ובהשמעת מבחר מהקלטותיהם של גדולי המבצעים. נאזין למבחר מיצירות 

 המופת של עולם המוסיקה הקלאסית וניצור זיקה בין יצירות אלו למאורעות החברתיים
והפוליטיים של התקופה.

סדרה

חדשה

נושאי ההרצאות:
שומאן: הקונצ'רטו לפסנתר

סיפורו של שומאן חסר תקדים בעולם המוסיקה: אבא 
ואחות שקורסים בשל מחלות נפש מסתוריות, יוצר 
גאון שכל חייו מפחד מתי זה יקרה גם לו, דמויות 

פיקטיביות פרי מוחו הלוקחות חלק הולך וגובר בחייו 
 וכמובן - סיפור אהבה מהגדולים של כל הזמנים.

עולמו הפנימי של מלחין מרתק. 
פרוקופייב: הסימפוניה הראשונה, ה"קלאסית"

חודש לפני פרוץ המהפכה הבולשביקית סיים 
פרוקופייב את הלחנתה של הסימפוניה הראשונה 

שלו, אותה החל להלחין כבר שנה קודם לכן. כיצד 
התאפיינה המוסיקה שהולחנה ברוסיה לפני "אוקטובר 

האדום"?  
אדוארד גריג: "שופן של הצפון"

"יש לנו, במוסיקה העממית שלנו, מקורות עשירים 
ביותר לכל מי שאוזניים לו לשומעה, לבבות להרגישה 
והשכל לרושמה". כך נהג לומר המלחין שהקדיש את 

מיטב שנותיו בהגדרת זהות מוסיקאלית עצמאית לבני 
עמו. כיצד הצליחה נורווגיה להתגבר על שיעבוד מדיני 

ותרבותי בן מאות שנים ו"לייצר" גאונות כה יוצאת 
דופן? 

גוסטב מאהלר: הסימפוניה התשיעית
בעיני רבים נחשב מאהלר לפורץ הדרך החשוב ביותר 

בעולם המוסיקה לאחר בטהובן. הסימפוניות של 
מאהלר הן גדולות ומונומנטאליות. חלקן ארוכות, 

אחרות ארוכות מאד. חששו הגדול היה להתמודד עם 
תקרת הזכוכית שהיא הסימפוניה התשיעית.

אייזיק שטרן: "יידל מיט דה פידל " 
כיצד הפך הכינור לכלי שכה מזוהה עם העם היהודי? 
מתי הצליח הכנר היהודי לעשות את המעבר מנגינה 

בגטו לקדמת הבמה באולם הקונצרטים? סיפור 
הקריירה המגוונת של אחד מגדולי הכנרים של המאה ה-20.

רוסיני: מיסה חגיגית קטנה
לא היה מלחין בראשית המאה ה-19 שזכה לרמת 

העושר, היוקרה והסלבריטאיות כפי שהיו לרוסיני. 
וכאשר הגיע לשיא הצלחתו, נטש את ההלחנה 

בפתאומיות ושקע לתקופה ארוכה של חולי פיסי ונפשי. 
לאחר כשלושים שנות בצורת מוסיקאלית, חיבר לפתע 

יצירה ווקאלית מופלאה זו.  
ריכארד שטראוס: הספד לסימפוניה

במפגש זה נתוודע למלחין שחיבר את שיר ההספד 
לז'אנר הסימפוני והכתיר תחתיו את היורשת 

המוסיקאלית, הפואמה הסימפונית. האם ראוי 
להשמיע בישראל מיצירותיו של אדם שנשא תפקיד 

רשמי בגרמניה הנאצית? 
סיפור הפרברים: טרגדיה כמחזמר

למעלה משלוש מאות וחמישים שנים לאחר שהוצגה 
לראשונה הטרגדיה השייקספיריאנית הנודעת, מחליט 

גם לאונרד ברנשטיין להצטרף לסיפור האהבה של 
 רומיאו ויוליה. כיצד שילב ברנשטיין את הסיפור

הנודע באחד ממחזות הזמר הגדולים שנכתבו אי פעם. 

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
מועדי המפגשים:

,23.5.17 ,9.5.17 ,25.4.17 ,4.4.17 ,21.3.17 ,7.3.17 
13.6.17 ,6.6.17

)מספר קורס: 34503(
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אמנות

מרוסיה באהבה: שיאי המוזיקה של צ'ייקובסקי
 מרצה: עומר שומרוני, מרצה למוזיקה באוניברסיטת תל-אביב ומבקר

המוזיקה הקלאסית של "אופוס" ו"מעריב". 

13  מוסיקה

סינמה סיטי גלילות

בקורס זה נתענג על יצירות נבחרות של המלחין הרוסי פיוטר-איליץ' צ'ייקובסקי, מהמלחינים 
האהובים ביותר של תקופת הרומנטיקה. המפגשים יקיפו מגוון יצירות מופת: הקונצ'רטי 

המפורסמים לפסנתר ולכינור, הבלט "אגם הברבורים", האופרה "יבגני אונייגין" והסימפוניות 
המאוחרות מלאות הרגש. דגש מיוחד יינתן לאלמנט האוטוביוגרפי אותו ניתן למצוא בחלק 

מהיצירות, במיוחד במוזיקה הסימפונית. 
במהלך הקורס ניצפה בביצועי DVD מרהיבים בביצוע מיטב הסולנים, התזמורות והמנצחים: 

ליאונרד ברנשטיין, דניאל ברנבוים, זובין מהטה, ואלרי גרגייב, יצחק פרלמן ואחרים. 
נושאי ההרצאות:

הקונצ'רטו מספר 1 לפסנתר
מפגש מהנה עם הקונצ'רטו הראשון לפסנתר של 

צ'ייקובסקי, מהיצירות האהובות ביותר ברפרטואר 
הרומנטי. במהלך המפגש נעמוד על השימוש המפתיע 

של המלחין בנושאים מוזיקליים שונים במהלך 
הקונצ'רטו, ונרכוש כלים להאזנה מושכלת ליצירה. 

הקונצ'רטו לכינור
מדוע הסתיר צ'ייקובסקי את זהותו של הסולן שעבורו 
חובר הקונצ'רטו שלו לכינור? וכיצד הושפע מבטהובן 
במהלך ההלחנה? במהלך המפגש נענה על שאלות אלו 

ואחרות, תוך צפייה בביצוע נפלא ליצירה, בנגינתו 
הסולנית של יצחק פרלמן. 

הבלט "אגם הברבורים"- מפגש 1
שני מפגשים שיוקדשו לבלט הגדול מכולם, בביצוע 

 צבעוני ומרהיב המשחזר את הכוריאוגרפיה המקורית
של מריוס פטיפה )Petipa(. במהלך המפגשים נכיר 

לעומק את סיפור העלילה, ונתענג על המוזיקה 
הנהדרת ועל ריקודי הבלט היפהפיים. 

הבלט "אגם הברבורים"- מפגש 2
המשך ההיכרות עם הבלט הנפלא של צ׳ייקובסקי. 

האופרה "יבגני אונייגין"- מפגש 1
האופרה "יבגני אונייגין" מבוססת על רומן בחרוזים 

של פושקין, המציג סיפור אהבה נכזבת עם סוף 
מפתיע. בשני המפגשים נכיר את היצירה לעומקה, 

תוך השוואה בין ביצועים מצולמים מעולים עם טובי 
הסולנים. 

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 11:00-12:30 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,22.5.17 ,8.5.17 ,24.4.17 ,3.4.17 ,20.3.17 ,6.3.17 

19.6.17 ,5.6.17
)מספר קורס: 34504(

האופרה "יבגני אונייגין"- מפגש 2
 חלק שני למפגש עם "יבגני אונייגין",
עם דוגמאות מביצועי DVD מעולים. 

סימפוניה מספר 4
הסימפוניה הרביעית היא יצירה אוטוביוגרפית 

מרגשת, בה מעביר צ'ייקובסקי בעזרת המוזיקה 
מרכיבים חשובים מעולמו הפנימי. במהלך המפגש 

נתוודע לתכנית החוץ-מוזיקלית של היצירה, ונעמוד 
על דרכי ההלחנה בהן נוקט המלחין כדי להעביר את 

סיפורו למדיום הסימפוני. 

סימפוניה מספר 6 )ה"פאתטית"(
צ'ייקובסקי הלחין את הסימפוניה השישית שלו זמן 

קצר לפני מותו. זוהי יצירה נפלאה, קורעת לב, בה 
נפרד המלחין מהעולם. במהלך המפגש נצפה ביצירה 

בביצוע אדיר בניצוחו של סייג'י אוזווה, עם סיום 
שאין מרגש ממנו.  



אמנות

"משירי ארץ אהבתי" 
מפגשי זמר עם שיריהם של יוצרים מובילים בזמר העברי 

14  מועדון זמר

סינמה סיטי גלילות

 מועדון הזמר "משירי ארץ אהבתי" של "זמן אשכול", מזמין אתכם להצטרף לחוויה יוצאת דופן.
אחת לחודש נתכנס למפגש עם נושא מוביל, כאשר בכל מפגש נשיר ונספר את הסיפורים שמאחורי 
השירים שנכתבו על ידי מיטב המלחינים והפזמונאים, חלקם חתני וכלות פרס ישראל לזמר עברי. 

במפגשים נתייחס לתיאורי הטבע והנוף שבשירים והחיבור שלהם לעונות השנה, לחגי ישראל 
ולמקורות ישראל. מילות השירים יוקרנו באמצעות מצגת מחשב בצד תמונות הקשורות לשירים. 

את המפגשים ינחה אודי מילוא, מוסיקאי, מנהל מוסיקלי, נגן אקורדיון, מנחה ערבי זמר ומדריך 
סיורים מזמרים. תצטרף לאודי הזמרת רחל חובב.

נושאי ההרצאות:

"ניצנים נראו בארץ" 
נשיר ונספר את הסיפורים שמאחורי השירים של 

המלחין נחום )נחצ'ה( היימן, חתן פרס ישראל לזמר 
עברי לשנת תשס"ט )2009(, מגדולי המלחינים בזמר 

העברי בישראל. רבים ממאות הלחנים שכתב, הראשון 
שבהם "ניצנים נראו בארץ" שנכתב בנעוריו, הפכו 

לנכסי צאן ברזל בתולדות הזמר העברי.

"כי האביב שוב צועד בעקבותייך" 
בסמוך לחג הפסח נשיר את השירים שהולחנו לפסוקים 
נבחרים ממגילת שיר השירים, ומשירי האביב והפריחה 
היפים ביותר שנכתבו בהשראת מרכיבי הטבע והנוף של 

הארץ בעונת האביב.

 המפגשים יתקיימו בימי חמישי
בין השעות 20:30-22:00 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
15.6.17 ,11.5.17 ,20.4.17 ,9.3.17

)מספר קורס: 34505(

"עוף גוזל" 
נשיר משיריו של אריק איינשטיין, מי שנחשב 

למוסיקאי מוערך ונערץ ולאחד מגדולי הזמרים 
בישראל, וכפי שאמר עליו יואב קוטנר: "אריק 

איינשטיין הוא ארץ ישראל האמיתית".

"ספרי איילת אהבים" 
לקראת ט"ו באב, חג האהבה, נשיר את שירי האהבה 

היפים ביותר שחוברו בעשרות השנים האחרונות, 
ונספר סיפורי אהבה קדומים, רבים מהם בעקבות 

מרכיבי הטבע והנוף של הארץ. 
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אמנות

האנשים הרציניים מאחורי הקומדיות המצחיקות
מרצה: אלון גור אריה, במאי, תסריטאי ומרצה על קומדיה.

15  קולנוע

סינמה סיטי גלילות
סדרה

חדשה

באדום״. על שיתופי הפעולה המרתקים עם האריסון 
פורד, ריצ׳רד פריור וודי אלן. מהסאטירה על היטלר 

ועד ״כל מה שרצית לדעת על מין״.
סרט לצפייה: ״רבי אברהם במערב הפרוע״

 
"החיפושיות": הצד המצחיק של ארבעת המופלאים 
הלהקה המצליחה בהיסטוריה יצרה לא מעט רגעים 

קומיים בהופעות, ראיונות ובקומדיות שכיכבו 
בהן. הסיפורים מאחורי מילות השירים, הסרטים 

והפארודיות בהשתתפות ארבעת המופלאים מליברפול. 
סרט לצפייה: "לילה של יום מפרך" 

הרולד לויד: הגאון של הקולנוע האילם
 הרולד לויד נחשב לממציא הקומדיה הרומנטית.

סרטיו כללו פעלולים מרהיבים, קפיצות מבניינים 
והתעסקות בחומרי נפץ )מה שעלה לו באיבוד שתיים 

מאצבעות ידו(, אך תמיד בסוף השיג את הנערה. 
סרט לצפייה: "האח הקטן"

להיות פיטר סלרס
סיפורו המדהים של הקומיקאי הבריטי האגדי, 
שהתפרסם בזכות הדמויות הרבות שידע לגלם. 

המפורסמת מהן היא "המפקח קלוזו" מסרטי הפנתר 
הורוד. 

סרט לצפייה: "הפנתר הורוד"

נושאי ההרצאות:

המנגינה של קוסטוריצה 
מסע בעקבות סוד קסמו של הבמאי, השחקן 

והמוסיקאי הסרבי, זוכה דקל הזהב ומועמד לאוסקר, 
אמיר קוסטוריצה. סרטיו משלבים קומדיה, רומנטיקה 

ומוסיקה, שמצליחים לסחוף קהלים בעולם כולו. 
סרט לצפייה: "חתול שחור חתול לבן"

מרילין מונרו: האגדה ההוליוודית 
סיפורה האמיתי של נורמה ג'ין בייקר, שכבשה את 

עולם הבידור והפכה לאייקון נוצץ. מהתפקיד הראשון 
שנתן לה גראוצ'ו מרקס, אל מחזות הזמר הקלילים ועד 

לקומדיות המתוחכמות של בילי ויילדר. 
סרט לצפייה: "גברים מעדיפים בלונדיניות" 

אלוהים כוכב קולנוע 
הקונפליקט בין הדת לחיים המודרניים מקבל ביטוי 

נרחב בקולנוע. יוסי בנאי, מורגן פרימן, חבורת לול, וודי 
אלן ואחרים חטאו בתסרוט דבר האל ומהלכים על 

הקו הדק בין יראת קודש לביקורת חריפה.  
סרט לצפייה: "השמיים יכולים לחכות"

ג'ון קליז: הפנים של ההומור הבריטי
מאז שהקים את חבורת מונטי פייתון, הספיק ג'ון קליז 
להגדיר מחדש את ההומור הבריטי בעשרות תפקידים 

מיתולוגיים, מבאזיל ב"מלון של פולטי" ועד מחליפו של 
"קיו" בסרטי ג'יימס בונד 

סרט לצפייה: ״דג ושמו וונדה״

ג׳ין ויילדר: קורע לב, קורע מצחוק
סיפורו של הקומיקאי היהודי האהוב ג׳ין ויילדר. 

ילדים מכירים אותו כ״ווילי וונקה״, הוריהם מ״האשה 

“יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז", אמר צ'רלי צ'פלין. בסדרת הרצאות חדשה ומצחיקה במיוחד, 
ייקח אתכם הבמאי וחוקר הקולנוע אלון גור אריה אל מאחורי הקלעים של יצירות המופת של 
עולם הקומדיה. מה היו הטכניקות, המניעים והפילוסופיה של המאסטרים בתחום, שגם היום 

 ממשיכים לגרום למיליוני אנשים בעולם לצחוק עד דמעות מול מסך הקולנוע.
בחלקו השני של כל מפגש נצפה בקומדיה קלאסית של אותו יוצר.

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי ראשון
בין השעות 10:30-14:30 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,7.5.17 ,23.4.17 ,9.4.17 ,2.4.17 ,19.3.17 ,5.3.17 

4.6.17 ,21.5.17
)מספר קורס: 34506(
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אמנות

הכוכבים הגדולים של עולם הקולנוע
מרכז הסדרה: זיו אלכסנדרוני, מרצה לקולנוע ובמאי סרטים.

16  קולנוע

סינמה סיטי גלילות

הפוכים של שחקנים: "הממסדי מול המורד". הנקס  
הוא הגיבור האמריקאי הקלאסי. ולעומתו דה קפריו 
מייצג דמויות "שרוטות", ו"פגומות" הנמצאות כמעט 

תמיד על הקצה.
מרצה: ירון שמיר.

 סרט להקרנה: "תפוס אותי עם תוכל"

אסי דיין: החיים בצל המיתוס
הילד שנולד במושב נהלל ונועד להיות גנרל, הפך 

להיות במאי ושחקן קולנוע נערץ, שלא הפסיק 
להתכתב עם דמותו המיתולוגית של אביו.  

מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: "מר באום"

דסטין הופמן: איך עושה זיקית?
למרות שאינו חתיך ויפה מראה, הצליח הופמן 
להשתחל לצמרת שחקני הוליווד, בהציגו מנעד 

מעורר התפעלות של תפקידים, השונים במהותם 
וייחודיים באתגרים הגדולים שהם מביאים לשחקן.

מרצה: רפי שרגאי ׀ סרט לצפייה: "טוטסי" 

"סופר ג'ק": חייו ויצירתו של ג'ק ניקולסון
השחקן שבנה את הקריירה שלו מתפקידים של גברים 

אקסצנטריים על גבול הטרוף, ידע לאורך הקריירה 
להביא אל המסך גם הרבה רוך ואפילו פגיעות. 

מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: "שבועה" 

נושאי ההרצאות:

קלינט איסטווד: הארי המזוהם לומד לבכות 
אחד האייקונים הגדולים של הקולנוע האמריקאי, 

שהחל את דרכו כאקדוחן קשוח ומחוספס, הפך 
בשלושת העשורים האחרונים לאחד הבמאים 

החשובים. 
מרצה: זיו אלכסנדרוני.

סרט לצפייה: "מיליון דולר בייבי"  

ג'ודי פוסטר: בדרכה שלה
ג'ודי פוסטר קנתה את עולמה כבר בגיל 14, בתפקיד 
ילדה זונה בסרט "נהג מונית". אבל להבדיל מ"ילדים 

שחקנים" אחרים, היא נהפכה לשחקנית מוערכת 
ומרגשת.

מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: "קונטקט" 

רובין ויליאמס: הנער הנצחי של הקומדיות  
הקומיקאי זוכה האוסקר רובין ויליאמס, קנה את 
עולמו כאשר גילם תפקיד משנה של חייזר בסדרת 

הטלוויזיה "ימים מאושרים". מאז לא הפסיק 
להצחיק ולהפתיע בתפקידים קולנועיים בלתי 

נשכחים, עד שחלה ושם קץ לחייו. 
מרצה: אלון גור אריה ׀ סרט לצפייה: "פאטץ' אדאמס"  

מריל סטריפ: הגדולה מכולן
19 !!! מועמדויות לפרס האוסקר, שלוש זכיות ועוד 

אין סוף פרסים אחרים, מעניקים למריל סטריפ )67( 
את התואר, גדולת השחקניות של הקולנוע ובוודאי 

המגוונת מכולן. 
מרצה: רפי שרגאי ׀ סרט לצפייה: "אשת הברזל" 

הממסדי מול המורד: לאונרדו דה קפריו וטום הנקס
טום הנקס ולאונרדו דה קפריו מייצגים שני סוגים 

השחקנים נתפסים פעמים רבות כמריונטות בידיו של הבמאי, שמנסה באמצעותם להגשים 
את חזונו הקולנועי. אך האמת היא, שעבודת השחקן והאישיות שלו משפיעים על איכות 
 היצירה הקולנועית יותר מכול גורם אחר. מי הם השחקנים הגדולים אשר הטביעו חותם

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

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 10:30-14:30 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,23.5.17 ,9.5.17 ,25.4.17 ,4.4.17 ,21.3.17 ,7.3.17 

13.6.17 ,6.6.17
)מספר קורס: 34507(
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אמנות

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

17  קולנוע דוקומנטרי
סדרה

חדשה
סינמה סיטי גלילות

נושאי ההרצאות:
הזיכרונות העצובים של אימהות ילדות 

מסע חייהן של נשים שנולדו במרוקו ובתימן, וחותנו 
בעודן ילדות קטנות. עכשיו הן מתמודדות לראשונה 
עם עברן ועם האופי בו הוא עדיין משפיע על חייהן 

ועל חיי בני משפחתן. הקרנת הסרט "אימא ילדה" 
ומפגש עם הבמאית יעל קיפר.

דו"ח אינטימי מהפריפריה
הצצה לחיי צעירים מהגרים בערי הפריפריה. תוך 

כדי ההכנות לתחרות ברייקדאנס, מצטיירת מציאות 
חברתית של מצוקה. אחד תומך באחיו הקטנים 
ואם אלכוהוליסטית. השני חייל המנסה לחלום 

לרקוד ולטפל באם חד הורית חולה. הקרנת הסרט 
"החולמים מבבילון" ומפגש עם הבמאי רומן 

שומונוב.

 העובד הזר שהפך לקבלן 
סיפורו של ניקולאי מרומניה, שהיה עובד זר בישראל. 

יום אחד גילה שסבתו יהודייה. הוא חזר לרומניה, 
עלה לישראל עם משפחתו בחסות חוק השבות ונהפך 

לקבלן שיפוצים. הקרנת הסרט "אגדה על ניקולאי" 
ומפגש עם הבמאי דוד אופק.

המסע האחרון לעיירה בפולין 
שמואל שילה ז"ל, שמיל החביב מ"רחוב סומסום", 

ממקימי קיבוץ צאלים, יצא למסע עם בנו לפולין, שם 
עברו חוויה כואבת. בנו חש לראשונה מה זה להיות 
גולה בארץ נוכרייה. הקרנת הסרט "אם תישאר 

בחיים" ומפגש עם הבמאי צביקה נבו. 

על גזענות ודעות קדומות
הרומאים קראו ללוד "עיר האלוהים", אבל אלוהים 
לא גר כאן יותר. לוד היא מקום של נחשלות, ייאוש 

ופחד. הסרט מספר את סיפורם של תושביה של העיר 

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

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

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 10:30-12:15 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,22.5.17 ,8.5.17 ,24.4.17 ,3.4.17 ,20.3.17 ,6.3.17 

19.6.17 ,5.6.17
)מספר קורס: 34508(

שעדיין לא אמרו נואש וממשיכים להילחם על הבית. 
הקרנת הסרט "עיר בעין הסערה" ומפגש עם 

הבמאי אורי רוזנו וקס. 

בין המחברת למרעה
הסרט הוא קולאז' של ארבעה סרטים של במאים 

שונים, העוסקים בהיבטים שונים של החברה 
הבדואית. סיפור על קונפליקט בין רצונן של בנות 
העדה לצאת ללימודים, בעוד רצון משפחתם הוא 

שיישארו בבית ויעבדו כרועות צאן. הקרנת הסרט 
"4 סיפורים מהנגב" ומפגש עם הבמאי אורי 

רוזנווקסז. 

חברות בצל ההתנתקות 
סיפור התבגרותם המרגש והמורכב של שיר לב-רן 
ויאיר קליין, שפונו מביתם בגוש קטיף כשהיו בני 

שמונה, ועד לגיוסם לצה"ל. תיעוד מרגש לאורך 10 
שנים של שני חברים שלא יכולים להתנתק. הקרנת 
הסרט "כתומים" ומפגש עם הבמאי יובל ארז.   

 הלוחמת שלא נשברה
אור בן יהודה, המ"פ מקרקל, נבחרה להיות האישה 

הראשונה בצה"ל לתפקיד מ"פ בקורס קציני חי"ר 
 בבה"ד 1. הקרנת הסרט "החירניקית" ומפגש

עם הבמאית פז שוורץ.
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אמנות 18  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 ארבעה מפגשים, שיתקיימו בסינמה סיטי-גלילות, רמת השרון.
כל מפגש כולל הרצאה מקדימה על נושא הסרט בת 45 דקות ואת הקרנת הסרט.

סינמה סיטי גלילות

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

קבוצה 1:
 הקורס יתקיים בימי שני

החל מהשעה 19:00 ב״זמן אשכול״
 בסינמה סיטי- גלילות,

רמת השרון.
מועדי המפגשים: 

26.6.17 ,5.6.17 ,8.5.17 ,20.3.17
)מספר קורס: 34509(

קבוצה 2:
הקורס יתקיים בימי שישי

החל מהשעה 10:00 ב״זמן אשכול״
 בסינמה סיטי- גלילות,

רמת השרון.
מועדי המפגשים: 

23.6.17 ,26.5.17 ,28.4.17 ,24.3.17
)מספר קורס: 34540(

 מועדון טרום בכורה
וקורס ערב לבחירתכםשתי קבוצות - קורס בוקר עם אפשרות בחירה
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סינמה סיטי גלילות

תיאטרון: כל העולם במה
מרצה: ארז מעין, דוקטורנט בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. מרצה לתיאטרון בחוג 
לתיאטרון באוניברסיטת חיפה, בטכניון ובסטודיו מיסודו של יורם לוינשטיין. יוצר רב-תחומי. 

סדרת מפגשים המפנים מבט אל התיאטרון העכשווי לאור עברו ההיסטורי, מיוון העתיקה ועד 
לימינו. מדוע לא כל אסון הוא "טרגדיה"? האם השחקן מוכרח באמת "להזדהות" עם הדמות 

המגולמת? מדוע דווקא לקומדיה יש פוטנציאל חתרני? מה קרה לתיאטרון )אמנות בת אלפי שנים( 
במפגש עם מדיות מאוחרות יותר )קולנוע, טלוויזיה ואפילו אינטרנט(? על מחזאים, שחקנים, 

במאים, מעצבים וכן על הקהל וגם על המבקרים. כל אלה ועוד בסדרת מפגשים מרתקים, 
המלווים בקטעי צפייה מתוך הצגות תיאטרון, סרטי קולנוע עלילתיים וסרטי תעודה.

כל ההרצאות מועברות בליווי מצגת וכן קטעי וידאו מתוך הצגות תיאטרון, סרטי קולנוע 
עלילתיים וסרטי תעודה.

נושאי ההרצאות:

מה הופך את העולם לבמה אחת גדולה
"כל העולם במה וכל איש וכל אישה שחקנים הם" 

 )כטוב בעיניכם, ויליאם שייקספיר(
הסיבות האמיתיות לכך שלמרות שהעולם כולו במה– 

הבמה היא עולם ומלואו.

סודה של הקומדיה
"אנחנו חייבים לצחוק על אדם כדי שנימנע מלבכות 

 בשבילו" )נפוליאון בונפרטה(.
למה הקומדיה מצחיקה אותנו? מליזיסטרטה ועד 

מונטי פייטון.

שייקספיר מחפש משמעות
 להיות או לא להיות, ואם כבר להיות אז איך?

המחזה השייקספירי והמוסכמה השייקספירית 
מחפשים משמעות.

חגיגה איטלקית
פנטלונה, ארלקינו, אינאמורטו, ועוד מילים איטלקיות 

 כמו אוטוסטרדה ופטה מורגנה.
הקומדיה דל'ארטה והחגיגה שבאימפרוביזציה 

האיטלקית.

האמת על הריאליזם בתיאטרון
"ריאליזם אמיתי הוא לגלות דברים מפתיעים שההרגל 

מסתיר" )ז'אק קוקטו(. ריאליזם אינו המציאות, הוא 
רק מתחפש לה- מתחת למראית העין של היומיום 

שוכנת האמנות הגדולה. מבית הבובות ודרומה.

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 10:30-12:00 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים: 
,16.5.17 ,25.4.17 ,4.4.17 ,28.3.17 ,14.3.17 ,7.3.17 

20.6.17 ,6.6.17
)מספר קורס: 34510(

האם כל אחד יכול להיות שחקן?
"אין תפקידים קטנים יש רק שחקנים לא מיומנים" 

 )פראפרזה על קונסטנטין סטניסלבסקי(. לא, לא כל אחד
יכול לעשות את זה... מסטניסלבסקי ועד היום– 

משחק: מתחת למכסה המנוע.

תפקידו האמיתי של התיאטרון 
"אני לא רוצה שהקהל ישאיר את השכל שלו עם 

המעיל בכניסה." )ברטולד ברכט(. מה התפקיד של 
התיאטרון והאם התיאטרון יכול לעשות שינוי? 

ברטולד ברכט והתיאטרון הפוליטי.

האמת על תיאטרון האבסורד
"כשאנו טובעים בזוהמה עד צוואר, לא נשאר לנו דבר 

 אלא לשיר". )מולוי, סמואל בקט(.
מוכרחים למצוא היגיון באי-גיון. השקפת העולם 

 האופטימית במפתיע של תיאטרון האבסורד.
מחכים לגודו וסמואל בקט.



סינמה סיטי גלילות

20  אקטואליה

נושאי ההרצאות:

אנחנו ו"הכפר הגלובאלי"  
המתרחש סביבנו משפיע על המציאות בה אנו חיים 

ומשרטט גבולות ביניהם תותווה דרכנו לעבר העתיד. 
מהם הכוחות הטקטוניים המבעבעים במזרח התיכון 
ולאיזה כיוונים הם מושכים-דוחפים? מהי ההשפעה 

שלנו – במעשינו ובמחדלינו – על המתרחש ב"כפר 
הגלובאלי" הסובב אותנו?

 משתתפים:
תא"ל )מיל'( איתי ברון, ראש חטיבת המחקר באמ"ן 

לשעבר; פרופ' איל זיסר, סגן הרקטור באונ' ת"א, 
מזרחן והיסטוריון; השגריר )בדימ'( צבי מגן, מהמכון 

  .INSS ללימודים אסטרטגיים

הטרור – קוו ואדיס? 
"אומנות" ההפחדה והטלת המורא הפכה, מזה כמה 
עשורים, למכשיר פופולארי בקרב תנועות וארגונים 

שונים. אחרי מופעי הבלהה של ה"כתום" הדאע"שי, 
מה צפוי לנו בשנים הקרובות ובאילו אפיקים יזרמו 
המים העכורים )או הדם!?(, של הארגונים הנוקטים 
טרור כשיטות פעולה? היש לטרור השפעה של ממש 

על מדינות ומקבלי החלטות?
משתתפים:

פרופ' בועז גנור, דיקן הפקולטה לממשל ומדיניות 
וראש המכון לחקר מדיניות נגד טרור, במרכז 

הבינתחומי בהרצליה; אל"מ )מיל'(. ד"ר רובקה 
 ארליך, ראש המרכז למודיעין ולטרור,

 במרכז למורשת המודיעין )מל"ם( בגלילות.
 מר עופר דקל, לשעבר המשנה לראש השב"כ;

תא"ל )מיל'( יוסי קופרווסר, ראש חטיבת המחקר 
באמ"ן לשעבר ומנכ"ל המשרד לעניינים אסטרטגיים 

לשעבר.  

כאוס המזה"ת– היש תקווה?
מאז שלהי מלחמת העולם הראשונה, עת חילקו 

בעלות הברית המנצחות את  שללן מידי האימפריה 
העות'מנית הקורסת, מהווה אזורנו זירת אינטרסים, 
דחפים ולחצים, השואבים אליה גם כוחות חיצוניים 

בעלי-עניין והשפעה. מה שיכול היה להיות גן-עדן 
לתושביו, מתפרץ מעת לעת בהתנגשויות אלימות 
עקובות מדם ורוויות סבל. היש תקווה לאזורנו, 

בעתיד הנראה לעין?
משתתפים:

מר ישראל חסון, מנכ"ל רשות העתיקות, לשעבר 
 ח"כ והמשנה לראש השב"כ;

תא"ל )מיל'( פרופ' אריה אלדד )לשעבר ח"כ(; 
העיתונאי מר ג'קי חוגי, הכתב לענייני ערבים בגל"צ. 

צה"ל והחברה הישראלית – לאן?
מאז הוקם, היה צבא ההגנה לישראל בבת עינו של 

הציבור הישראלי-יהודי. השינויים המהותיים שחווה 
החברה הישראלית, המציאות הגלובאלית והמתרחש 

ב"שכונתנו" שלנו, קוראים תיגר על שהיה מוסכם 
וברור – לכאורה – מאליו. האם צה"ל הינו עדיין 

"צבא העם"? ולאן פניו? 
משתתפים:

פרופ' אסא כשר, מומחה לאתיקה מאוניברסיטת 
ת"א, מחבר "הקוד האתי" של צה"ל; אלוף )מיל'( 

דורון אלמוג, לשעבר אלוף פיקוד הדרום, חתן "פרס 
ישראל", יו"ר "עלה נגב – נחלת ערן"; ח"כ )לשעבר( 
ד"ר רחל אדאטו; סרן )מיל'( ברקת שמאי, לשעבר 

מפקדת סוללת רקטות בתותחנים, יו"ר אגודת 
הסטודנטים למשפטים.

סדרת מפגשים להכרת ההוויה האסטרטגית סביבנו, בהשתתפות מומחים    מהשורה הראשונה להבנת המציאות המדינית-בטחונית בה אנו חיים. 

"בוקר אסטרטגי" –   המרחב בו אנו חיים
עורך, מארח ומנחה:   תא"ל )מיל'( רון כתרי
קצין מודיעין בכיר    ודובר צה״ל לשעבר.
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מדינה וחברה

 הקורס כולל שישה מפגשים בימי חמישי
בין השעות 11:00-13:00 ב"זמן אשכול" 

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
מועדי המפגשים:

22.6.17 ,8.6.17 ,11.5.17 ,20.4.17 ,30.3.17 ,9.3.17
)מספר קורס: 34511(

התקשורת– זה )כל?( הסיפור 
ההתפתחות הטכנולוגית ברבע המאה האחרונה, 

משפיעה דרמטית על כל מרחבי חיינו. בין 
התחומים המושפעים ביותר מהשינויים, בולט 
במיוחד עולם תקשורת ההמונים: האינטרנט; 

השידור הלווייני; הטלפוניה הסלולארית; הרשתות 
החברתיות... כל אלה )ועוד( הפכו את עולמנו 

למתועד ומצולם, מוקלט ומשודר. האם התקשורת 
מדווחת על התרחשויות ותהליכים, או שכבר מזמן 
היא יוצרת אותם? היש אתיקה בהתנהלותה, בעת 

הזאת? אנה פניה ופנינו? 
 משתתפים:

כב' השופטת העליונה )בדימ'( דליה דורנר, 
נשיאת מועצת העיתונות; מר משה שלונסקי, 
מפקד גלי צה"ל לשעבר, ראש החוג לתקשורת 

במכללת עמק יזרעאל; הגב' כרמלה מנשה, 
 הכתבת הצבאית של "קול ישראל";

מר רוני רימון, מומחה ליח״צ ותקשורת, חבר 
מועצת העיתונות.

היתרון האיכותי– האדם והטכנולוגיה
מאז המהפכה התעשייתית, פורצת הטכנולוגיה 

לתחומיה כל גדר וגבול בהשפעתה על חיינו 
ואין לאדם כל סיכוי או דרך להתמודד עם 

הפריצה לחלל; חידושי הרפואה מונעי המחלות 
ומאריכי החיים; הסייבר וממדיו האימתניים... 

מהי ההבטחה-הטכנולוגית לאדם בן-זמננו? 
מהם האיומים הגלומים בהתפתחות טכנולוגית 

בלתי-מבוקרת ומהירה מדי? כיצד נרתום את 
הטכנולוגיה לטובת האדם והחברה? מהם המסרים 
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 המתבקשים, לחברה שלנו, למחנכי הדור
ולבני-הנוער? 

משתתפים:
האלוף )מיל'( פרופ' יצחק בן ישראל, יו"ר 

סוכנות החלל הישראלית ויו"ר המועצה הלאומית 
למחקר ולפיתוח ; פרופ' חיים אשד, יו"ר תחום 

החלל במועצה הלאומית למו"פ, לשעבר ראש 
מנהלת החלל הצבאית; פרופ' פרץ לביא, נשיא 
הטכניון; מר קובי הוברמן, יזם היי-טק ופעיל 
חברתי, שותף-מייסד בתנועת "ישראל יוזמת"; 

אל"מ )מיל'( רני הלרמן, לשעבר מפקד היחידה 
הטכנולוגית באמ"ן.

)רשימת המשתתפים נתונה לשינויים ועדכונים, 
בהתאם לנסיבות(

סדרת מפגשים להכרת ההוויה האסטרטגית סביבנו, בהשתתפות מומחים    מהשורה הראשונה להבנת המציאות המדינית-בטחונית בה אנו חיים. 

"בוקר אסטרטגי" –   המרחב בו אנו חיים
עורך, מארח ומנחה:   תא"ל )מיל'( רון כתרי
קצין מודיעין בכיר    ודובר צה״ל לשעבר.

חניה בשפע
חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה
נגיש מכל מקום
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גלובליזציה: הצלחה מול משבר 
מרצה: נדב אייל, עורך חדשות החוץ של ערוץ 10.

איך נולדה התופעה הגדולה של זמננו, ממהפכת הנאורות ועד האייפד? מה הקשר בין מכונות 
הכביסה שלנו ומלחמת האזרחים הסורית? כיצד גלובליזציה משנה את מצבה של ישראל בעולם? 

הקורס יעסוק במילת המפתח של המאה, הגלובליזציה, וינסה לתאר אותה באמצעות נדידה לנקודות 
ההצלחה והמשבר שלה ברחבי העולם. 

נושאי ההרצאות:
הדרך למהפכת המידע

איך רעיון קטן שינה את העולם. על הקשר בין 
חילוניות והתנתקות מכנסייה למהפכת המידע 

הגלובלית הנוכחית.
 

עולם חדש
1945: אמריקה מעצבת עולם חדש. איך ארה"ב בנתה 
את הגלובליזציה הנוכחית כתכנית פוליטית, ואיך זו 

הביסה את הגוש המזרחי וניצחה את המלחמה הקרה. 

בין מסורת להוליווד
ההתנגשות: בין מסורת מקומית ובין הוליווד. על 

הדרך בה התרבויות המקומיות מאוימות כתוצאה 
מגלובליזציה תרבותית. 

איום ושמו אלימות
אלימות מדינתית וטרור: האם גלובליזציה מפחיתה 

אלימות או מרחיבה אותה? 

המאבק על הגלובליזציה
האיחוד האירופי כמקרה מבחן. האם הגלובליזציה 

היא בת קיימא? האם העקרונות האוניברסלים 
שעומדים מאחוריה יכולים להתמודד עם תגובות הנגד 

המאסיביות נגדה? 

מתיחות פוליטית
המקום בו הגלובליזציה פורחת. האם זה המקום בו 
היא גם תמות? על מזרח אסיה כמוקד בינלאומי של 

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעימסחר וגם של מתיחות פוליטית גוברת.
בין השעות 10:30-12:00 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,10.5.17 ,26.4.17 ,19.4.17 ,5.4.17 ,22.3.17 ,8.3.17 

7.6.17 ,24.5.17
)מספר קורס: 34512(

עניין של מדיניות
ברק אובמה וג'ורג' בוש: האם שני הנשיאים היו 
הפכים ביחס למציאות הבינלאומית, או שאולי 

המשיכו את המדיניות בדרכים אחרות?  

ישראל בתוך הגלובליזציה
האם ישראל היא האומה המותאמת ביותר למציאות 
גלובלית, או שמא היא המתרחקת ביותר ממציאות זו? 

חניה בשפע
חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה
נגיש מכל מקום
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מאחורי הקלעים של בית המשפט

מרצה: שלי טימן, שופט )בדימוס( בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, שם כיהן כראש הרכב 
פשעים חמורים ודן בתיקים תקשורתיים. משמש כפרשן בטלוויזיה וברדיו.

מפגש מרתק עם השאלות הקשות הניצבות בפני השופטים ובתי המשפט. מהו הקו הדק המפריד בין 
משפטן לעבריין? כיצד מתייחסת מערכת המשפט בישראל לפוליטיקאים שסרחו? מהו חלקו של בית 

המשפט במאבק בשחיתות הציבורית? ומהו מעמדם של ארגוני הפשיעה בחברה הישראלית?
נושאי ההרצאות:

אתיקה של עורכי דין ושל שופטים
המעמד המכובד – לכאורה – של העוסקים בתחום 
המשפט, נגזר ממעמדם של עורכי הדין והשופטים 
בעבר. היום יש צורך להזכיר, גם לעורכי הדין וגם 

לשופטים )למרבה הצער(, את המגבלות והמחויבות 
שלהם בעיסוקם בתחום זה. לשם כך, נוסחו הוראות 
של אתיקה מקצועית גם לעו"ד וגם לשופטים, בהיכל 

המשפט ובחיי היום-יום.

קורבנות של עבירות ומעמדם בהליך השיפוטי
באורח מוזר למדי, אין לקורבנות של עבירות פליליות 
כל מעמד חוקי. המדינה קובעת אם יוגש כתב אישום 

או שהראיות חלשות מדי, והיא המאשימה בכל משפט 
פלילי. תפקיד הקורבן מתמצה בעדות בלבד ולעיתים 

גם בהבעת דעה בלתי מחייבת לגבי העונש. 

מערכת המשפט מול פוליטיקאים
במדינה מתוקנת, לא נזקקים להתערבות מאסיבית 

של בתי המשפט בעניינם של פוליטיקאים, כפי 
שקורה אצלנו. במדינה מתוקנת לא הייתה מתפתחת 

מערכת משומנת כנגד בתי המשפט המתוזמרת על 
ידי פוליטיקאים. מה באמת קורה כשהחוק פוגש 

פוליטיקאים? 

מעמדם בחברה של ארגוני הפשיעה 
דומה שרק עיתונאים ויודעי ח"ן יודעים עד כמה 

מעורבים ארגוני הפשיעה בחיי היום יום של כולנו, 
ואיזה מעמד יש להם בכל מקום אפשרי: מארגוני 

צדקה לטובת הלווייתנים ויערות הגשם, דרך המלכת 
אנשי ציבור ועד ליחס בבית הכלא – כאשר הם מגיעים 

אליו.

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 10:30-12:00 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,16.5.17 ,9.5.17 ,25.4.17 ,4.4.17 ,28.3.17 ,14.3.17 

20.6.17 ,6.6.17
)מספר קורס: 34513(

מגילוי הפשע ועד הרשעה...
מעקב מרתק אחרי התהליך המשטרתי והמשפטי, 
מרגע גילוי דבר עבירה, דרך החקירה המשטרתית, 
המעצר, הגשת כתב האישום, והמהלכים שאחריו. 

המאבק בשחיתות הציבורית
כיצד עבר המאבק בשחיתות הציבורית מהגופים 

האמונים על ניהולו, לידי עמותות וגופים ציבוריים, 
לעיתונאים ולרשתות החברתיות? מהמחאה החברתית, 

עבור במחאת מתווה הגז ועד פרשת רומן זדורוב.

המשפט האזרחי מול המשפט הצבאי
מהי פקודה בלתי חוקית בעליל? כיצד נוהגים בתי 
 המשפט בישראל בעבריינים שהם חיילים וקצינים,

גם בעבירות צבאיות וגם בהוראות שעל פי חוק 
העונשין מעורב בהן איש צבא? המקרה של אלאור 

עזריה כדוגמא אקטואלית, אך לא רק מקרה זה.

המשפט, התיאטרון והקולנוע
"כל העולם במה" ודווקא העיסוק במשפט דומה 

להצגת תיאטרון משני כיוונים: חלוקת התפקידים, 
התפאורה, העלילה והתוצאה הבלתי צפויה. מהו 
העניין שיש לציבור בכרוניקה משפטית ובהצגות 
ובסרטי קולנוע העוסקים בכך? ההרצאה תלווה 

בקטעי סרטים.

סדרה

חדשה
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 בין מזרח תיכון חדש לחדאע״ש:

מבט עומק על המתרחש באזורינו
 מרצה: אסף רגב, PhD Can, חוקר אסלאם קלאסי ומזרח תיכון מודרני, אוני' חיפה ומכון גבעת חביבה.

פרשן לענייני ערבים של ערוץ הכנסת. מרצה אורח: שאול אריאלי, מומחה לסכסוך הישראלי-פלסטיני.

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 19:00-20:30 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,15.5.17 ,8.5.17 ,24.4.17 ,3.4.17 ,27.3.17 ,13.3.17

12.6.17 ,29.5.17
)מספר קורס: 34514(

נושאי ההרצאות:

אבו, מה זה?! מפגש עם "האביב הפלסטיני"
הרשות הפלסטינית החצויה בין דת ללאומיות ובין 

עזה לגדה המערבית, מהווה יותר מתמיד אתגר 
אסטרטגי וטקטי למדינת ישראל. מהם עיקרי הדברים 

בפוליטיקה ובחברה הפלסטינית?

יום עסל, יום אסד: סוריה על פרשת דרכים
מה מתרחש בזירה הסורית? מהם יחסי הכוחות בין 

ארגוני הטרור לבין עצמם? מהו הפן האזרחי של 
המדינה האסלאמית? ומהם התהליכים העוברים על 

הגולן הסורי?

סיסי ושמחו: מצרים בין הפייסבוק למסגד
שבועיים לאחר פרוץ האביב הערבי, טענו גורמים 
כי "תוך חמש שנים מצרים תהיה כמו בריטניה"... 

אך תחזיות לחוד ומציאות לחוד. מה מתרחש היום 
במצרים? האם המדינה צועדת אל העבר? 

העדה האבודה: העדה הנוצרית במזרח התיכון
רבות מדובר על הקהילות המוסלמיות במדינות המערב 

הנוצריות, אך מה באשר לקהילות הנוצריות במדינות 
האסלאם? נספר על ההיסטוריה של קשרי נצרות-

אסלאם במזרח התיכון, ונבחן את מצבם של הנצרות 
והנוצרים בהן כיום.

A,B,C: ישראל מול הרשות הפלסטינית                                                                    
איך התפתחו והורחבו גבולות מדינת ישראל בשלושה 

שלבי יסוד, למן הסכם סייקס פיקו ועד היום? מה היו 
המתווים לחלוקה טריטוריאלית, כפי שהוצעו במו"מ 

בין ישראל לאש"ף? למה בדיוק הכוונה כאשר מדברים 
על חילופי שטחים?

מרצה: שאול אריאלי, מומחה לסכסוך הישראלי-פלסטיני.

ב-17 בדצמבר 2010 הוצת בתוניסיה האביב הערבי, וכל השאר יסופר בסדרת הרצאות זו. 
 במסגרתה, נעבור בזירות העיקריות במזרח בתיכון, ונתייחס לתהליכים חוצי-זירות פרטניות,

דוגמת הטרור האסלאמי, מאבקים בין דתיים וקריסת הלאומיות באזור.

הסולטאן מאיסטנבול: תורכיה נרדפת על ידי עברה
אחד ממוקדי היציבות המזרח תיכוניים הוא תורכיה, 
מדינה מוסלמית שאינה ערבית. בהיותה כזו, מנצלת 

תורכיה היטב את קריסת הלאומיות הערבית באזורנו, 
תוך שאיפה להוות "כותל המזרח" לעולם הערבי. 

ואיך משפיעה דמותו של ארדואן ופעולותיו על הנעשה 
באזור.

איראן זה כאן: איראן בוחשת במזרח התיכון הערבי
הרפובליקה האסלאמית של איראן היא מוקד יציבות 
באזור. מעמדה של איראן, בדומה לתורכיה במערב,  
השתפר בעקבות התהליכים האזוריים, ואחת מדרכי 
הביטוי של שיפור זה הינו "איראניזציה" של המרחב 

הערבי.

מבט מבפנים: הזרמים המודרניים בטרור האסלאמי
ארגוני הטרור האסלאמי השונים מניפים זה עשרות 

שנים את הדגלים הירוקים. לאחרונה אנו עדים 
לעלייתם של הדגלים השחורים, וזו אינה מקריות. 

 מהם חמשת הזרמים בתורת הג'יהאד המודרנית?
ומה הם קווי הדמיון והשוני ביניהם?
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עתיד האנושות

 מרכז הסדרה: ארז ליבנה, מדען מוסמך מכון ויצמן ומנכ"ל חברת הביוטק
.Vecoy Nanomedicines

נושאי ההרצאות: 
הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ליצור אותו

ארז ליבנה, שייצג את ישראל בתוכנית המתקיימת 
בבסיס של נאס"א בקליפורניה יישתף אותנו בהרצאה 

מרתקת, באתגרים הגדולים שעומדים בפני המין האנושי 
בעשורים הקרובים, במטרה לשנות את העולם לטובה.
מרצה: ארז ליבנה, מדען, יזם ביוטק, חוקר עתידים.

כל דבר ניתן וכל אחד יכול
בעולם של מדפסות תלת-מימד, רחפנים, רובוטים 
ובינה מלאכותית כל אחד יכול להשפיע על העולם, 
ויש שכבר עושים זאת בהצלחה מרובה. נגלה כיצד 

?Fab-הופכים למייקר ומה עושים בהאקטון וב
 TOM: Tikkun Olam מרצה: ארנון זמיר, מנהל

Makers, מכון ראות.

שיימיניג מול רייטינג בעולם האינטרנט
רשויות החוק מתקשות להדביק את הקצב המסחרר 
של הדילמות המוסריות והמשפטיות שנוצרו במרחב 

הדיגיטלי. מה יעלה בגורל חופש הביטוי והחופש שלנו 
לפרטיות?

מרצה: עו"ד אילת אטיאס, מומחית בדיני תקשורת 
ולשון הרע באינטרנט. מרצה במשפטים ובתקשורת.

שדה הקרב העתידי
לטכנולוגיה הכח לשנות את מאזן הכוחות הצבאי. 

כיצד תיראנה מלחמות המחר? האם בעולם של 
רובוטים מתקדמים, שדות הקרב יהיו ריקים מבני אדם? 

מרצה: ד"ר לירן ענתבי, מומחית בנושא אסטרטגיה 
ושדה הקרב המודרני. מרצה באוניברסיטת ת"א 

וחוקרת במכון למחקרי בטחון לאומי.
ביוטכנולוגיה– מהפכה במבחנה

במעבדות בכל העולם מקדמים ביולוגים את מה 
שעד לפני זמן קצר נראה היה כבלתי אפשרי: גנטיקה 

מתקדמת מאפשרת לטפל במחלות, אך גם להזמין 
עוברים ולשבט בני אדם. לאן הביוטק עוד יתקדם?

העולם משתנה לנגד עינינו. אינטרנט וסלולר, גנטיקה ורובוטיקה, בינה מלאכותית ורשתות חברתיות. 
האם אנו מוכנים לאתגרים החברתיים והמוסריים החדשים שניצבים מולנו? בואו להכיר את האנשים 

שמשנים את העולם.

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 19:00-20:30 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,9.5.17 ,25.4.17 ,18.4.17 ,28.3.17 ,14.3.17 ,7.3.17 

6.6.17 ,16.5.17
)מספר קורס: 34515(

מרצה: גלעד גומא, יזם וביוטכנולוג. מייסד חברת 
.mirOculus

המדע של האהבה והשנאה
 חרף כל הקידמה האנושית בני אדם עוד נלחמים זה בזה.

מדוע? מהו רגש וכיצד הוא מפעיל אותנו? מה בין 
אהבה ושנאה, לבין שלום ומלחמה? והאם פני 

האנושות להכחדה או לשגשוג? 
מרצה: ד"ר ליאת יקיר, ד"ר לגנטיקה מולקולרית 

מטעם מכון ויצמן למדע. חוקרת את שורשי 
ההתנהגות האנושית.

המערב הפרוע של הסייבר
 גניבת כרטיסי אשראי, תוכנות כופר והונאות דרך

הרשת. מה ההבדל בין סייבר לאבטחת מידע? מהי 
 הנדסה חברתית? והאם באמת יוכלו מתקפות

 סייבר לשתק ארגונים ומדינות?
מרצה: גיא דגן, מומחה בתחומי סייבר, אבטחת מידע 

והנדסה חברתית. 
אוטופיה ודיסטופיה– השראה ואזהרה

הרובוט ופצצת האטום, הצוללת והמסע אל הירח, 
וירוס המחשב והאח הגדול – כולם רעיונות שנהגו 

לראשונה ביצירות המדע הבדיוני. נעסוק בהיזון 
החוזר שבין המדע למדע הבדיוני. האם אלו יכינו 

אותנו למחר?  
מרצה: אורי אביב, מייסד עמותת אוטופיה והפסטיבל 

הנושא את שמה. 
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נושאי ההרצאות:
למה מודיעין? מושגי יסוד בעולם הסוד

מפגש ראשון עם מושגי יסוד בהוויה המודיעינית. מהו 
מבנה קהילת המודיעין בישראל בפרט ובעולם בכלל? 
מה הם הקשיים והאילוצים הפועלים על המודיעין? 
מהו תהליך עבודת המודיעין והבנת מקומו בביטחון 

הלאומי? 

איסוף מודיעין: מסע אל המידע המודיעיני 
שלב ראשון והכרחי בעבודת המודיעין הוא השגת 

מידע והבאתו מהמקומות בהם הוא מצוי או טמון, 
אל גורמי האיסוף. מהן שיטות האיסוף של פרטי 
מידע? מהו המידע הגלוי והנסתר הנאסף על ידי 

האנשים בשטח?   

איש המודיעין: איך מכשירים מרגלים 
מהו הממד האנושי של איש המודיעין? מהם 

המאפיינים הנדרשים ממנו? איך מכשירים מרגלים 
מומחים? איך מטפחים איכויות מיוחדות? מהם 

 ההבדלים בין התמחויות מול רב-גוניות? ומהו,
בעצם, "מהנדס-ערביסט?"  

המודיעין בתנ"ך: אין חדש תחת השמש
בעצם- לא המצאנו דבר: גם בסיפורי המקרא מסופר 

על מרגלים שיצאו לאסוף מידע מסווג. דיון מרתק 
בסוגיות מודיעיניות כפי שהן באות לידי ביטוי ב"ספר 

הספרים".  

המחקר המודיעיני: מי צריך מודיעין 
המודיעין מקיף את כל שטחי החיים. העיסוק בעבר 

וצפי העתיד, אתגרי המחר בעולם דינמי-משתנה, 

סודות, מסתורין, ריגול וחתרנות... אלה הם פני המודיעין המוכרים לציבור ומרתקים אותו במשך 
מאות בשנים. למעשה, המודיעין הינו חלק קבוע והכרחי בחיינו– כמדינה, כחברה ואף כפרטים. 
בסדרת הרצאות מרתקת, נתוודע להיבטים מגוונים של עולם המודיעין– גישות רווחות, הארגון 

והמבנה, תפיסות ההפעלה וגם לאורות והצללים המלווים את עולם הסתר. )בחלק מן ההרצאות 
יתארחו מומחים מעולם המודיעין(.

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 19:00-20:30 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,10.5.17 ,3.5.17 ,19.4.17 ,29.3.17 ,22.3.17 ,8.3.17 

14.6.17 ,24.5.17
)מספר קורס: 34516(

הסייבר הפולש לחיינו, קיבעון מחשבתי וקונצפציה. 
איך לעקוב אחריהם ומהן הדרכים להימנע מהם? 
המודיעין והקברניט: האומנם יש צורך במודיעין? 

סודו של היומינט: הכול על המודיעין האנושי  
מרגלים הם סוג מיוחד במינו של בני אדם. כיצד 

מגייסים סוכנים? מדוע הם מתגייסים לתפקיד שעלול  
להיות גם כפוי טובה? מה מסתתר מאחורי תופעת 

"הסוכן הכפול"? 

גלוי ונסתר: פניו  הכפולים של  יאנוס 
איך מתמודד המודיעין עם ריגול נגדי? איך שומרים 

על ביטחון המידע? והשאלה הגדולה באמת – מה 
מקומה של הצנזורה נוכח האתגר בחברה דמוקרטית?  

על טכנולוגיה ומודיעין: מאבק בלתי מתפשר
המודיעין משתנה במהירות בהתאמה להתפתחויות 

הטכנולוגיות, לקצב השינויים ולהיקפם. להתפתחות 
הטכנולוגיה השלכות רבות על מערכות המודיעין 
ועל אנשי המודיעין. איך מתמודדת הטכנולוגיה 

המודיעינית עם המודיעין על הטכנולוגיה?

הסודות הכמוסים של עולם המודיעין
 מרצה: תא"ל )מיל'( רון כתרי, קצין מודיעין בכיר ודובר צה"ל לשעבר,

מנהלו הכללי לשעבר של ביה"ס הריאלי העברי בחיפה.
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פילוסופיה על-פי שפירא
המסע אל הדברים החשובים באמת

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

נושאי ההרצאות:

פרידריך ניטשה: האיש שהעז לחשוב
האם חשבתם אי-פעם מחשבה אמיתית משלכם? 
למשל- מות אלוהים ושקיעת האלילים, מפגש עם 

העל-אדם, הרצון לעוצמה, מוסרי או לא מוסרי, ניסוי 
אלף המסכות, או אולי מחשבה אישית על אהבת 

הגורל כדרך לגאולת האדם.

ארתור שופנהאואר: פילוסוף הנחמה
משל מקסים על החפרפרת והרצון לחיות, על קנאה 

וחופש בחירה, על הנחמה הגדולה של איינשטיין, 
עקרון הכאב וברכת הבריאות, על אנוכיות וטיפשות, 

ולבסוף - עשר תובנות על טבע האדם.

הימים שעוד נכונו לנו
פילוסופיית החיים של המלך שלמה והרוזן טולסטוי 

במסע לעמק השאלות הגדולות.
שני אנשים שהיה להם הכול בחיים, מגלים שלמעשה 

אין להם כלום. לכן הם יוצאים לחיפוש אחר משמעות 
החיים ואיך להפוך לנכונים יותר את הימים שעוד 

נכונו לנו.

ד"ר חיים שפירא, סופר, מתמטיקאי ומרצה מחונן ומשעשע, מעבד לסיפורים מרתקים 
בסיסי מידע מתחומי הפילוסופיה, הספרות, האמנות, המוסיקה וחכמת הרחוב. אתם מוזמנים 

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

 הקורס כולל ארבעה מפגשים בימי חמישי
בין השעות 11:00-12:30 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
15.6.17 ,25.5.17 ,4.5.17 ,6.4.17

)מספר קורס: 34536(                               

אהבה בראי הפילוסופיה
איך להתמודד בהצלחה עם אהבה אפלטונית 

וההשתוקקות ל"חצי השני"? ואיך אפשר "לשבור את 
הגלים"? וגם משהו על אהבה ואמונה על פי קירקגור, 

תורת האהבה של שופנהאואר, וגם מפגש עם ארוס 
ולוגוס.

חניה בשפע
חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה
נגיש מכל מקום
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 תורת המשחקים ככלי רב עוצמה

לחיים טובים יותר
מרצה: ד"ר קרן אור-חן, אוניברסיטת חיפה. 

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 10:30-12:00 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,3.5.17 ,26.4.17 ,5.4.17 ,29.3.17 ,15.3.17 ,1.3.17 

7.6.17 ,17.5.17
)מספר קורס: 34517(

נושאי ההרצאות: 
משחק החיים

נקודת מבט משותפת על הפסיכולוגיה של המשחק 
והפילוסופיה של המדע. האם באמת הכול זה רק 
משחק? מהם מרכיביו? מה עוצר אותנו מלשחק? 

והאם ניתן לדעת איך הוא ייגמר?

החלטות זה לא רק משחק
היכרות מרתקת עם ההטיות הרבות באופן קבלת 

ההחלטות שלנו, והכרעה חד משמעית בשאלה הגדולה: 
האם עדיף להיות רציונאלי או אמוציונאלי?

מפסיקים לשחק לבד
איך משחקים עם אנשים נוספים? מתי כדאי לשתף 

פעולה ומתי לא? איך מתגברים על המתח הנצחי 
בין תחרות לבין שיתוף פעולה? ואיך מתמודדים עם 

סטירות לחי במשחק? בסטירה חזרה או בהפניית 
הלחי השנייה?

שם המשחק: תקשורת בינאישית
מהם הפתרונות שנותנת תורת המשחקים לכללים 
שמכוננים תקשורת בינאישית בריאה? ואיך אפשר 

לעבור בקלות מדיאלוג פשוט - ועד התנהלות במו"מ?

לקבוע את כללי המשחק
מהו האופן שבו אנחנו יכולים לבנות משחק שישרת 

את צרכינו? הרעיון של תכנון מנגנוני משחק הוא 
תחום פורץ דרך, המאפשר לנו ללמוד דרכים חדשות 

ויצירתיות להתמודד עם בעיות, שכיום נדמות כקשות 
לפתרון. 

"תורת המשחקים" לוקחת תורה כלכלית מתמטית מסובכת ומורכבת, ומפשטת אותה כדי 
להשתמש בעקרונותיה בחיי היומיום. עולם הפסיכולוגיה החיובית, שואף להגיע לאיכות 

חיים טובה ומאוזנת, הגורמת סיפוק. השימוש בתורת המשחקים, מציג הדרכה וכלים 
לחשיבה אסטרטגית ודרך מוכחת לעיצוב החיים כמשחק מענג, מוצלח ורב תועלת.

הסודות הצפונים של תורת המשחקים
היכרות מעמיקה עם אחד ממנגנוני המשחק היעילים 

 ביותר בעידן זה- crowd-sourcing, ובעברית -
איך לרתום אחרים לטובת ביצוע המשימות שלך?

מחייכים בסוף המשחק
 מדריך מעשי להתמודדות עם חרטות ואכזבות.
איך להתמודד עם רגשות שליליים? וכיצד ניתן 

לרתום אותם, כדי לחיות חיים מחויכים יותר ולתעל 
את עצמנו למקומות חיוביים יותר?

 "תורת המשחקים" בחוג המשפחה,
העבודה והפנאי 

"תורת המשחקים" יכולה לתרום רבות גם בפתרון 
בעיות בכל תחום בחיינו: איך מיישמים אותה 

במקומות הכואבים והרגישים ביותר? איך הופכים 
 סיטואציות קשות להזדמנויות טובות? ובעיקר – 
איך ממשיכים להתפתח ולבנות לעצמנו חיים עם 

רווחה משמעותית ותחושת אושר?
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מסע מרתק אל נפש האדם - בראי הקולנוע 
מרצה: ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, בעלת M.A בחינוך.

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 10:30-14:30 ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,10.5.17 ,26.4.17 ,19.4.17 ,5.4.17 ,22.3.17 ,8.3.17 

7.6.17 ,24.5.17
)מספר קורס: 34518(

נושאי ההרצאות:

הטיפול הנפשי מפרויד ועד ימינו
נפש האדם מורכבת מרבדים רבדים של צרכים, גנטיקה 

והשפעות סביבתיות. במפגש זה נכיר את התיאוריות 
הפסיכולוגיות הקלאסיות, את הדרכים הישירות 
והעקיפות להבנת מורכבות התנהגויות אנושיות.

סרט לצפייה: “פנים לאהבה״ 

סגנון חיים ואמונה המתגשמת מאליה 
האם אנו חיים במציאות שיצרנו בעצמנו? מהו עיוורון 

חלקי סלקטיבי מתוך בחירה? איך אנחנו משפיעים 
על הסביבה הקרובה וכיצד היא משפיעה עלינו? איך 

סגנון חיינו משפיע על הבחירות שלנו?
סרט לצפייה: “משפחת בלייה״

צמתים בתקשורת
כיצד אנו לומדים לתקשר? החל מהתינוק המחייך 

לשמע צעדי אמו וכלה באדם הבוגר המפעיל 
שלל טכניקות להעברת רצונותיו? מהי התקשורת 

הבינאישית? מהי תקשורת אסרטיבית? ומהן 
הטכניקות לשיפור התקשורת הבינאישית?

סרט לצפייה: “גברים נשים וילדים״

מה בעצם, מרגש אותנו?
מה מניע אותנו לקום בבוקר, לעבוד, ליצור קשרים 

חברתיים, להתחתן וללדת? מהם סוגי המניעים שלנו: 
הביולוגיים )רעב וצמא( והנפשיים )סקרנות ואהבה(? 
כיצד אנו שולטים בהם ובאילו מקומות הם מנהלים 

אותנו? מהו ריגוש? כיצד ניתן להתייחס לעולם 
הרגשות? ומהו ויסות רגשי?

סרט לצפייה:  “אודט של כולם״

 מסע מרתק אל נפש האדם, החברה בה הוא חי והאופן שהמפגש האנושי-חברתי משפיע על כל אחד מאיתנו.
 מה קובע את הבחירות שאנו עושים בחיים? האם דרכי ההתנהגות שלנו פועלות בצורה אוטומטית?

מה מסתתר מאחורי האחיזה באמונות ובעמדות כחלק מהגדרת העצמי? ומהן שיטות הטיפול המגוונות 
הקיימות כיום? בחלקו השני של כל מפגש נצפה בסרט באורך מלא הקשור לנושא ההרצאה. 

תעלומת המשיכה הבינאישית
 מדוע אנשים מתנהגים אחרת בחברות אחרות?

מהו קוד תרבותי? מהי השפעה חברתית? כיצד נקבעת 
המשיכה הבינאישית? ומהם המאפיינים שיופיעו בכל 

קבוצה שהיא? סרט לצפייה: “באהבה רוזי״

על זיכרון ושכחה
מה הקשר בין גיל לזיכרון? מהם הפריטים אותם אנו 

נוטים לשכוח, ומדוע? כיצד ניתן להבין את המנגנון 
הקרוי זיכרון? מהן הטכניקות לשיפור יכולת הזכירה 
וממה מושפעת השכחה? סרט לצפייה: “אבות ובנות״

נורמאלי או לא – זו השאלה
איך מגדירים נורמאליות? מהם מבחנים פסיכולוגים 
לאיתור מחלות נפש? מה ההבדל בין הפרעה נפשית 

למחלה נפשית? אלו סוגי התמכרויות מזמן לנו העידן 
המודרני? ואיך אפשר לבחון הכול בראי התרבות?

סרט לצפייה: “זינוק בעליה״ 

סודו של “הפסיכולוג הטוב״ 
היכרות מרתקת עם גישות טיפוליות: מהן שיטות 

הטיפול המקובלות לבעיות כמו מימוש עצמי, חרדה, 
פרידה ואבל, זוגיות ועוד? במפגש יוצגו ארבעה 
מקרים טיפוליים שבאמצעותם נלמד על מגוון 

הטיפולים הקיימים.
סרט לצפייה: “לב רחב״
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על שינה וחלומות

מרצה: ד"ר קרן אור-חן, אוניברסיטת חיפה.

נושאי ההרצאות: 

מהו הקשר בין הגוף והנפש? 
מחקרים קבעו שיש לפחות שלוש מוטיבציות שמונעות 

על ידי הקשר בין הגוף והנפש: אוכל, סקס ושינה. 
מהם התהליכים הגופניים המבטאים מצבים רגשיים? 

ואיך משפיעים תהליכים גופניים על הרגש האנושי? 

מדוע בעיות שינה מבטאות מצבי לחץ?
נדודי שינה הם ביטוי למצבי לחץ. מהם החרדות 

שמביאים לקושי וחסך בשינה? מהם סוגי הפרעות 
השינה? ומדוע התמקדות בדפוסי עבודה פוגעים 

באיכות השינה? 

איך מגדירים תהליכי שינה? 
מהו מעגל השינה? מהן התופעות המגדירות כל שלב 
בשינה? מהם ההבדלים בין שינה קלה, שינה עמוקה, 
דיבור מתוך שינה, הליכה בתוך שינה ושינה בעיניים 

 ?REM-פקוחות? ומהו שלב שנת ה

טיפים לשינה טובה יותר )שתי הרצאות( 
הגדרת טיפוסי שינה והבנת תהליכים שונים מקדמים 

את איכות השינה שלנו. איך הקשר בין הגוף והנפש 
משפיע על השינה? האם תזונה נכונה משפיעה על 

איכות השינה? מה השפעתה של פעילות גופנית על 
השינה? איך גורמים מסיחים, כגון טלוויזיה, קריאה 

ומוסיקה, קובעים את איכות השינה? ומהם ההבדלים 
בין שנת יום ושנת לילה? 

הקשר בין הגוף והנפש מלווה אותנו לאורך כל חיינו. אבל חלק חשוב מחיינו אנחנו פשוט ישנים. מהם 
תהליכי השינה העוברים עלינו? מה אומר מיפוי פסיכולוגי של טיפוסי "שינה " שונים? כיצד נוכל לשפר 

את איכות השינה שלנו? איך לתת מענה יישומי לקשיים אובייקטיביים של אנשים שעובדים במצבי לחץ, 
שמפרים את איכות וכמות שנתם? מהו המקום שתופשים בשנתנו החלומות? מהו תפקידם של החלומות? 

מה משמעותם? ואיך אפשר לפרש אותם?   

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 19:00-20:30 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,15.5.17 ,24.4.17 ,3.4.17 ,27.3.17 ,13.3.17 ,6.3.17 

12.6.17 ,29.5.17

)מספר קורס: 34519(

חלומות: ההיבט הפסיכולוגי של השינה  
מהו תפקידו של החלום בתהליך השינה? מהם 

ההיבטים הפילוסופיים, הרגשיים, הפסיכולוגיים 
והחברתיים שבאים לידי ביטוי בתופעת החלומות? 

איך לזכור ואיך לפרש חלומות? )שתי הרצאות(
מהם ההקשרים החברתיים, התרבותיים והסביבתיים 
בזיכרון ופירוש חלומות? מי זוכר יותר טוב חלומות? 
מהם משמעותם של חלומות חוזרים? האם חלומות 

יכולים להתגשם? ואיך אפשר להגדיר אינטרפרטציה 
חברתית לפירוש חלומות? 

חניה בשפע
חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה
נגיש מכל מקום
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מדעי החברה 31  פסיכולוגיה

נושאי ההרצאות:

מהו בעצם אושר  
מהו אושר? מהם המרכיבים העיקריים שלו על פי 
גישות שונות, החל מבודהיזם וכלה בפסיכולוגיה 

חיובית? מדוע אנו חשים אושר ברגעים מסוימים, אך 
מתקשים לשמר את החוויה הזו לאורך זמן? ומהם 
המאפיינים של אנשים שמדווחים על רמות אושר 

גבוהות במיוחד? סרט לצפייה: "המרדף אחר האושר"

כוחה של אמונה 
מהן האמונות וההקשרים שמתוכם אנו רואים את 

המציאות? איך הם מכתיבים לנו מה אפשרי ומה לא 
אפשרי עבורנו? ואיך לתרגל דרכים להחלפת אמונות 
מגבילות באמונות שנותנות לנו כוח ואנרגיה לפעול?

סרט לצפייה: "הזדמנות שנייה" 

עוצמתה של גישה 
מהי הגישה שלנו בחיים? עד כמה היא משרתת אותנו 

ותומכת בנו? כיצד מגיבה הסביבה המקיפה אותנו 
לגישתנו? מהן גישות ש"עובדות"? כיצד ניתן להגביר 
את תחושת החיבור, האהבה והשותפות ביחסנו עם 

האנשים בחיינו באמצעות שינוי הגישה שלנו?
 "Yes Man" :סרט לצפייה

דרכים ליצירת משמעות 
כיצד מציאת משמעות ומטרה בחיינו, משדרגת 

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

סרט לצפייה: "האיש שידע אינסוף"

איך ליצור את החוויה המיטבית 
מה מאפיין חוויות של זרימה בחיינו? מה ניתן לעשות 

כדי להפוך מערכות יחסים למהנות יותר, ועבודות 

סדרה מרתקת של הרצאות חווייתיות, העונות על מספר שאלות משמעותיות בחיינו: מהו אושר וממה 
הוא מורכב? כיצד להתחבר לחלומותינו האמיתיים? מהן האמונות והגישות שיאפשרו לנו לפעול בעוצמה 
להגשמתם? מה נדרש על מנת לחוש משמעות, ליהנות מהדרך ולחוות אושר לאורך זמן? כיצד אנו יכולים 

למנף את המשברים בחיינו לשינוי ההתנהלות האוטומטית, ולפעול באומץ להשגת מה שבאמת חשוב 
ומשמעותי בחיינו? בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא העוסק בנושא ההרצאה.

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 19:00-22:00 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,23.5.17 ,9.5.17 ,18.4.17 ,4.4.17 ,21.3.17 ,14.3.17 

13.6.17 ,6.6.17
)מספר קורס: 34520(

ומשימות בחיינו - לפעולות מאתגרות ומספקות?
סרט לצפייה: "מחוברים לחיים"

טיפוח חוזקות ואושר
מה הקשר בין פיתוח מידות טובות וחיבור לחוזקות 

לבין יכולתנו לחוש מאושרים? כיצד שינוי הפוקוס 
ממיקוד בצמצום חולשותינו לטיפוח חוזקותנו 

וכישרונותינו, משדרג משמעותית את איכות חיינו? 
סרט לצפייה: "המתמחה"

איך להגשים חלומות?  
כיצד להתגבר על התמכרות לפנטזיה על היום בו 

יחשפו את הפוטנציאל האדיר החבוי בנו ואז נזכה 
בתהילה, פרסום ועושר? ואיך אפשר לפעול בעוצמה 

כדי להגשים את חלומותינו האותנטיים? 
סרט לצפייה: "משפחת בלייה"

המשבר כמגבר  
כיצד לשנות את היחסים שלנו עם משברים ואיך 
להתייחס אליהם בדרך חדשה? איך "לנצל" את 

המשברים שנקרים בדרכנו, כדי ללמוד את השיעור 
שהם מזמנים לנו?

סרט לצפייה: "ילדות פרא" 

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

סינמה סיטי גלילות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
מועדי המפגשים:

,16.5.17 ,9.5.17 ,25.4.17 ,4.4.17 ,28.3.17 ,14.3.17 
13.6.17 ,6.6.17

)מספר קורס: 34521(

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

32  תרבויות בעולם
סדרה

חדשה

נושאי ההרצאות:

טג'יקיסטאן: מסע אל גג העולם 
 במרכז אסיה נמצא "גג העולם"- הרי הפאמיר.

מידן וישינסקי יוצא למסע רגלי במדבר הגבוה של 
האזור. נכיר את דת האיסמעילים השיעים ונספר על 

מנהיגם המוזר- הנסיך "אגא-חאן". 

כל הדרך לפסגה
רוית נאור בודקת את גבולותיה אל מול גבולות 

הגלובוס. מסע שמתחיל מהמון בלאן והקילימנגר'ו, 
חולף על פני רוסיה והקוטב הצפוני ומסתיים באופן 

מפתיע דווקא בפיטסבורג שבארה"ב.

אלבניה: החורים השחורים של אירופה 
נועם בן משה ייקח אותנו למסעו באלבניה – מדינה 
שבמשך עשרות שנים הייתה מסוגרת מהעולם. ארץ 

הררית קשוחה, בה חוקי הכבוד העתיקים חזקים 
מחוקי המדינה. מסורות של נקמות דם, מוסלמים 
השותים אלכוהול ואוכלים, בובות מחמד צלובות 

בכניסה לכל בית ומנהגים ההופכים את המסע להזוי 
ומרתק.   

איקריה: סוד החיים הארוכים
האי הנידח איקריה, הוא המקום בו נמדדה תוחלת 
החיים הארוכה ביותר בעולם. כיצד חולים סופניים 
שהגיעו לאי הצליחו להתאושש באופן מפתיע? כיצד 
קשישי האי ממשיכים לתפקד עד לגיל מאה ויותר? 

יורם פורת יכיר לנו את אורח החיים הייחודי של 
תושבי האי ואת סוד אריכות הימים ואת הדרך 

להגשמתו.  

 טיבט: מסע בין כיבוש לחמלה 
עידן צ'רני מתחקה אחר נתיבו של הבודהיזם ודרכו 

אל טיבט. כיצד הגיע הבודהיזם לטיבט? מיהו באמת 
הדלאי לאמה? מה מקור הסכסוך בין סין לטיבט? 

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

 רשמי מסע, בליווי תמונות מרהיבות, שייקחו אתכם אל מחוזות קסומים ונופי בראשית.
מפגש עם מקומות בהם הזמן עצר מלכת וחוויות נשגבות, שאינן מוכרות לרוב האנשים בעולם!

וזוכה בהצצה נדירה, לחיים הרוחניים של העם 
הטיבטי.

קנדה: הרפתקה בנהר הפרא
גליה גוטמן, במטוס אמפיבי, כמעט נוגעת בדרמה 
הגדולה של מפלי וירג'יניה, שנופלים באמצע הנהר 
מגובה של כ-96 מטרים. כך החלה הרפתקת השיט 

שלה ברפסודות על הנהאני, בשממה הבלתי מופרעת 
של צפון קנדה.

 צפון בורמה: מסע תחת שלטון צבאי 
מורן קושניר לוקחת אותנו למסע  במורד 

נהר האירוואדי, עורק חיים ראשי בבורמה. הצצה 
לצד האחר של מדינה הנשלטת על ידי חונטה צבאית. 

הפלגה על דרכי מים עטופות בנופים מרהיבים לעיירות 
של מחפשי זהב ולכפרים נטולי חשמל.

אתרי אונסק"ו: מסע בעקבות האתרים היפים 
בעולם 

נבקר יחד עם נפתלי הילגר במקומות שאונסק"ו 
שומר כמורשת תרבותית. ביניהם, אדריכלות החימר 

המרהיבה בדרום תימן, שוק החתונות של שבט 
המונגים בלאוס, שיטות חינוך שבטיות שהפכו 
למורשת תרבותית, וגם מסע של "פעם בחיים" 

לקמצ'טקה.  
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תרבות

סינמה סיטי גלילות

תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע
מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות.

33  תרבויות בעולם

נושאי ההרצאות:

וייטנאם ואירלנד: קתוליות, מלחמה וחמלה
בין מערב אירופה למזרח אסיה, בין עוצמת הכנסייה 

 הקתולית באירלנד להשלכות מלחמת וייטנאם.
בין מצוקה אירית לילדי הרחוב העזובים בווייטנאם.

מרצה: איילת אידלברג ׀ סרט לצפייה: "נובל"

 אלסקה הפראית: כתר היבשת
מסע מרתק בנופים פראים בעקבות מגלי עולם, רודפי 

בצע והרפתקנים רומנטיים. נטייל עם דובים, נטפס 
על קרחונים נמסים ונבקר בקהילה היהודית הצפונית 

שמכנה את עצמה "העם הנבחר הקפוא". 
מרצה: נפתלי הילגר ׀ סרט לצפייה: "עד קצה העולם"

איטליה: על רומא ומנהיגה הרוחני
כיצד תפסה וביססה רומא את מעמדה כמרכז העולמי 

 של הקתוליות? מה סוד עוצמתו, מרכזיותו וכוחו
של האפיפיור? ומי יותר קתולי מהאפיפיור?

מרצה: ד״ר עודד ציון ׀ סרט לצפייה: "יש לנו אפיפיור"

עיראק: סיפור מלחמה
מה הביא את התרבות האסלאמית להתנגשות עם 

 התרבות המערבית? וכיצד הולידה התנגשות
 זאת את הביטוי האלים והאכזרי מבית מדרשם

של "אלקאעידה" ודאע"ש? 
מרצה: רמי סימסולו ׀ סרט לצפייה: "צלף אמריקאי"

טורקיה: בין המסורתי למודרני
המאבק על מקומן של הנשים בחברה הטורקית משקף 
את המתיחות הגואה במדינה בנושא דת ומדינה. הצצה 
למעמדן המורכב של נשים בחברה הטורקית, שקרועה 

בין המסורתי למודרני.
מרצה: גליה פסח ׀ סרט לצפייה: "ילדות פרא"

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות 
ברחבי העולם. ממרחבי אלסקה אל פאתי בגדד, מהממסד הקתולי באירלנד אל האפיפיור ברומא, 

מהבריטים בהודו אל המסורת בטורקיה, מסמלים אוניברסליים אל פריצת גבולות בקירגיסטאן.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

קירגיזסטן: גשר בין עולמות
קירגיזסטן היא מדינה מוסלמית. מקומן של הנשים 
בתרבות הקירגיזית מסורתי, אך הן פורצות גבולות 

ושוברות את תקרת הזכוכית.
 מרצה: דינה היימן.

סרט לצפייה: "טנגרי– שמיים כחולים"

הודו הבריטית: עושק וקדמה
 מדוע הגיעו הבריטים להודו? כיצד ביססו את שלטונם?

מה מידת הנזק וההשפעה שהותירו אחריהם? ומה 
הקשר בין הבריטים לבין שרפת אלמנות הודיות? 

מרצה: מורן קושניר ׀ סרט לצפייה: "לפני הגשמים"

צופן דה וינצ'י: סמלים ומשמעותם
מסע גלובאלי מרתק, בו נתוודע אל השפה 

האוניברסלית היחידה שהמין האנושי פיתח: שפת 
הסמלים. מהו התפקיד שהסמלים ממלאים בחיינו? 
מה מקורם של סמלים כמו הצלב האדום ומגן דוד? 

מרצה: ד"ר אופיר יעקובסון.
סרט לצפייה: "צופן דה וינצ'י"

סדרה

חדשה

קבוצה 1:
 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני

בין השעות 10:30-14:30 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,15.5.17 ,8.5.17 ,3.4.17 ,27.3.17 ,20.3.17 ,6.3.17

29.5.17, 12.6.17                         )מספר קורס: 34522(

קבוצה 2:
 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי חמישי
בין השעות 10:30-14:30 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,11.5.17 ,27.4.17 ,20.4.17 ,30.3.17 ,16.3.17 ,2.3.17

25.5.17, 8.6.17                           )מספר קורס: 34541(
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סינמה סיטי גלילות

עולם קסום - בראי הקולנוע
מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה, 

מרצה, צלמת וכתבת.

34  תרבויות בעולם

נושאי ההרצאות:

אוסטרליה: הקיום הפשוט, ההתמודדות המורכבת
סיפורם המרתק של האבוריג'נלים, שחיים ביבשת 
אוסטרליה כבר 40,000 שנה בהרמוניה עם הטבע 

ועם תרבות מיתולוגית עשירה ומפותחת. מפגשם עם 
האדם הלבן היה טראגי וכמעט הביא להכחדתם. 

מרצה: איילת אידלברג.
סרט לצפייה: "האבנים הכחולות"

איראן: מבט מבפנים
מסע אל פרס העתיקה ואיראן העכשווית, בניסיון 

להבין את הפרדוקס האיראני. כיצד רפורמות 
משתלבות עם המהפכה האסלאמית? למה נשות 

איראן מצליחות יותר להילחם על מעמדן מאשר נשים 
במדינות אסלאם אחרות?

מרצה: נפתלי הילגר ׀ סרט לצפייה: "קפה טרנזיט"
 אנגליה: החברה המעמדית

ההתנגשות בין התעקשות האצולה הבריטית 
להתפרצות החברה הפתוחה של המאה ה-20, 

מעסיקה לא מעט את הקולנוע. נתחקה אחרי שורשי 
קונפליקט המעמדות בחברה הבריטית ובכלל, 

והשינויים העצומים שחלו בה.
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס ׀ סרט לצפייה: "קלת דעת"

ארגנטינה: ה״מלחמה המלוכלכת״
נצא למסע במרחביה האינסופיים של ארגנטינה, ונגיע 

גם לבירה הנוצצת - בואנוס איירס. במהלך המסע, 
נכיר קצת מההיסטוריה והתרבות הארגנטינאית, 

ונדבר גם על התקופה האפלה בתולדותיה. 
מרצה: ד״ר אופיר יעקובסון ׀ סרט לצפייה: "קמצ'טקה".

מאיראן לצרפת: הגירה ואתגריה
ב-1979 פרצה באיראן המהפכה הִאסלאמית, שהפכה 
את איראן החילונית לרפובליקה ִאסלאמית. כתוצאה 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות ברחבי 
העולם. מפרס העתיקה ואיראן העכשווית אל המדבר האוסטרלי, מהאצולה הבריטית לכנסיה הקתולית 

 בימי הביניים, משינויים בברזיל להגירה לצרפת, מאוכל וזוגיות בסין אל ההיסטוריה הארגנטינאית.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 19:00-22:00 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,10.5.17 ,26.4.17 ,19.4.17 ,29.3.17 ,15.3.17 ,8.3.17 

7.6.17 ,24.5.17
)מספר קורס: 34523(

מהמהפכה, ברחו רבים למערב. חלקם הגיעו לצרפת 
ושם התמודדו עם האתגרים במפגש בין התרבויות 

והערכים השונים.
מרצה: גליה פסח ׀ סרט לצפייה: "המשפחה הפרסית שלי"

ברזיל: סדר חדש ושינויים בברזיל המודרנית
סמבה רוקדים ביחד: שחורים, לבנים, עניים ועשירים. 

את החיים חיים לחוד. על ההבדלים בין צפון מזרח 
 ברזיל והבירה ההיסטורית סלבדור, לבין העיר
סאו פאולו, הלב הכלכלי והתרבותי של ברזיל.

מרצה: יונית קמחי ׀  סרט לצפייה: "אמא שנייה"
סין: אוכל וזוגיות

התרבות הסינית רואה בתנאי הקיום הבסיסיים של 
אוכל וזוגיות, תחומים שנתונים לחוקיות ולנורמות 

שמוכתבות על ידי מסורת ארוכת שנים. פיתוחה של 
תרבות המטבח הסיני מעלה אל פני השטח את המגוון 

העצום הגלום בתחום המטעמים.
מרצה: דינה היימן.

סרט לצפייה: "אוכל שתיה גבר אישה"
בין אמונה לתבונה באירופה של ימי הביניים

מהם האתגרים עימם התמודדה הכנסייה הקתולית 
בשלהי ימי הביניים? כיצד ניתן להסביר את עוני 

המאמינים ועושר הכנסייה? האם מגיה וכישוף 
מותרים? מיהם הכופרים להם נועדה האינקוויזיציה?

מרצה: ד״ר עודד ציון ׀ סרט לצפייה: "שם הורד"

סדרה

חדשה
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מדעי הרוח

סינמה סיטי גלילות

קיצור תולדות האנושות
מרצה: ד"ר גוסטב מייסלס.

35  היסטוריה

נושאי ההרצאות:

כאשר האדם התחיל לדבר
המהפכה הלשונית, שהחלה לפני כ-70,000 שנה, 

הובילה להתפתחות התודעה האנושית ופיתחה את 
כישורי שיתוף הפעולה של האדם, עד שהפך לאדון 
העולם. זו הייתה התחלת הציוויליזציה. בעקבותיה 

החלה המהפכה החקלאית, שבמהלכה התיישב האדם 
הנווד בישובים קבועים. 

הישגי התרבויות של יוון ורומי
ממיתולוגיה לדת מונותאיסטית. מבקתה לבנייה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מסע מרתק אל השלבים החשובים ביותר בתולדות המין האנושי. מה הייתה תרומתה של מסופוטמיה 
לתרבות האנושית? מה הניע את הקונפליקט הים-תיכוני בין תרבויות הודו-אירופיות לתרבויות השמיות? 

 מה היו הישגי התרבויות של יוון ורומי? איך קמו תנועות קיצוניות כמו הקומוניזם והנאציזם?
ומה מזמנת לנו המהפכה האסלאמית המתחוללת בימים אלה?

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 11:00-12:30 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,22.5.17 ,8.5.17 ,24.4.17 ,27.3.17 ,20.3.17 ,6.3.17 

5.6.17 ,29.5.17
)מספר קורס: 34524(

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

הקפיטליזם עם כל מה שטוב בו ושרע בו? והקיטוב 
החברתי, שהוביל למהפכה הצרפתית- ציון דרך בפתח 

החברה בת זמננו.

המאבק לחופש לאומי
במאה ה-19 התעוררה לראשונה השאיפה לעצמאות 

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

מדינות לאום ושוב למלחמות, הפעם מלחמות 
טכנולוגיות וכוללניות. 

עידן הסכיזופרניה 
המאה ה-20 החלה במלחמת העולם הראשונה 

והעולם השתנה. התקופה החדשה פתחה את הדרך 
לאידיאולוגיות הטוטאליטריות: הקומוניזם והנאציזם. 

מלחמת העולם השנייה הולידה את "המלחמה 
הקרה" בין שני גושים המונהגים על ידי אידיאולוגיות 

מנוגדות. נפילת המשטרים הקומוניסטים ב-1989 
תוביל אותנו למאה ה-21.

ברוכים הבאים לעתיד
ההיסטוריה בת זמננו פותחת לפנינו תמונה מוזרה: 

האיחוד האירופי מתפורר והמלחמה הקרה מתחממת 
על רקע הקונפליקטים במזרח התיכון והפלישה 

המוסלמית למערב.
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הסיפורים האפלים של אבות האומה
מרצה: יוסי נינווה, מרצה בכיר לתנ״ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב.

36  תנ״ך

נושאי ההרצאות:

"לך לך מארצך"                                                                                                               
 מדוע מוצאו של אברם הוא דווקא מאור כשדים?

ולמה ללכת? מהיכן יצא למסעו? ומדוע דווקא לארץ 
כנען? ומדוע נשותיו – האחת מסופוטמית )שרה(, 

והשנייה מצרית )הגר(?

קניית מערת המכפלה
 שלושה מקומות בלבד נקנו בכסף מלא: מערת המכפלה,

קבר יוסף )יעקב?(, והר הבית. מדוע דווקא הם? 
מה תפקיד הסיפורים הללו במאבק השבטים על 

מקומותיהם המקודשים? מדוע קונה אברהם את אשר 
כבר הובטח לו?

יעקב השקרן
מה גרם ליעקב להונות את אביו ולהיות מוצג כשקרן? 
מדוע שלושה סיפורי בכורה? מדוע נכתב סיפור מכוער 

שכזה? את מי הוא משרת? האם היו יעקב ועשו 
תאומים- עשו המפרנס ויעקב הבטלן?

כך הושמצו ארבע האימהות
מדוע מוצגות אימהות האומה באופן כל כך שלילי, 

ללא שום פן חיובי? מה היתה כוונתם של הכותבים, 
בהציגם את ארבע האימהות באופן כה לא מחמיא: 
שרה המרשעת, רבקה הרמאית, רחל הגנבת, ולאה 

המתחזה? האם רחל היא באמת אימנו?

סיפורי אברהם ויעקב: מאבק הצפון והדרום
היבט שונה על אופן חיבורם של הסיפורים ה״היסטוריים״ 

על אבות האומה בישראל וביהודה ליצירת קדושה 
למקדשיהם, ולהשמצה הדדית זה את זה? מדוע מוכר 

אברהם את שרה, מדוע מגרש ללא רחמים את ישמעאל 

ספר “בראשית״ גדוש במאבקים מרים בין אבות האומה המוכרים לכולנו. בסדרה זאת נשמע את 
סיפורי האבות בספר “בראשית״ מנקודת זווית שונה. בארץ כנען, בימי המקרא, חיו שתי ישויות 

 פוליטיות נפרדות: יהודה בדרום וישראל בצפון. לכל עם- היסטוריה מסופרת משלו. לכל עם-
אב שונה ומקומות מקודשים שונים. סיפורי האבות נוצרו במסגרת המאבק הדתי והפוליטי ביניהם. 

וישנו גם מאבק נוסף: המאבק על הזכות לכהונה, שבין כל הטוענים למעמד המכובד הזה.

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״ 
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.  

מועדי המפגשים:
,17.5.17 ,3.5.17 ,19.4.17 ,29.3.17 ,15.3.17 ,1.3.17 

7.6.17 ,24.5.17
)מספר קורס: 34525(

בנו? מדוע יוצא לרצוח את בנו יצחק? ומדוע סיפורי 
יעקב נכתבו כסיפורי “מראה״ לסיפורי אברהם?

סיפור אונס דינה
מעשה האונס של דינה– מול סיפור העגל: לוי הרוצח 
בבני שכם מול לוי הרוצח בבני עמו העובדים לעגל, 

 אהרון הנבחר לכהונה מול אהרון בונה העגל.
כך התנהלה מלחמת ההשמצות במסגרת המאבק על 

השירות בקודש.

הסיפור הנורא על לוט ובנותיו
סיפור לוט ובנותיו מול סיפור פילגש בגבעה - בנייתה 

של מערכת מתוכננת ומובנית של סיפורים מכוערים 
להכפשת שמה של שושלת מלוכה בישראל.

מדוע מכרו את יוסף?
סיפור יוסף וכתונת הפסים הוא אחד השיאים של 
ספר בראשית. דמותו של יוסף כאבי שבטי הצפון. 

המאבק האכזרי של יוסף הצפוני מול יהודה ושמעון 
הדרומיים.



∂Æ≥Æ∞∑
 Ô̈ÂÈ̄ Â‚–Ô· ̇ ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÛÂ̇ È̆ · ÆÈËÈÒ ‰ÓÈÒ ̇ Â̂·˜Ó

ıÂÁ È„ÂÓÈÏÏ È‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÊÎ¯Ó‰

Ï‡¯ È̆· ÏÂ„‚‰ È‡Ù‰ È„ÂÓÈÏ ÊÎ¯Ó

מדעי הרוח

סינמה סיטי גלילות

חגי ישראל: מסורת והיסטוריה
מרצה: יוסי נינוה, מרצה בכיר בתנ"ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת"א.

37  תנ״ך

נושאי ההרצאות:

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?

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 האילן, אכילת פירות, "סדר ט"ו בשבט", 

הנטיעות, ואפילו יום הולדתה של הכנסת?

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?

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?

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?  

 מסע מרתק אל חגי ישראל ברוח המסורת, בשילוב המחקר המדעי המודרני. מהו מקורם
 של החגים והמועדים בישראל? מהו אופיים? ומהי הספרות היהודית הקשורה אליהם? מפגש

עם דעות מגוונות המתייחסות למועדי ישראל מכל כיוון אפשרי.

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
מועדי המפגשים:

 ,22.5.17 ,15.5.17 ,8.5.17 ,3.4.17 ,20.3.17 ,6.3.17 
12.6.17 ,29.5.17

)מספר קורס: 34526(

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.

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?

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?
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כל סודות מהפכת ההנדסה הגנטית
מרצה: פרופ' ידידיה גפני, חוקר בכיר במחלקה לגנטיקה, מכון וולקני.

38  גנטיקה

נושאי ההרצאות:
 מהפכת ההנדסה הגנטית

מהו החומר התורשתי וכיצד הוא צופן בו את כל 
תכונותינו? איך החלו מדענים בשנות ה-70 של המאה 

העשרים להשתמש בידע לצורך העברת גנים מיצור 
ליצור ומדוע? האם נוכל לייצר יצורים חדשים?  

 הריבוזום והקוד הגנטי
פועלי התא העסוקים בביצוע תהליכי חיינו הם 
חלבונים. ייצורם מוכתב לתאים על ידי הגנים 

השולחים הוראות כתובות בצופן כימי אל בתי החרושת 
לחלבונים המצויים בכל תא. אלה הם הריבוזומים. 

שמם עלה לכותרות עם קבלת פרס הנובל לפרופ' 
עדה יונת שהצליחה, כנגד כל הסיכויים, להבין כיצד 

הריבוזום בנוי ומתפקד.

 על נגיפים, חיידקים ואדם  
מאז ומעולם מלווים וירוסים וחיידקים את החיים 

על כדור הארץ. השפעותיהם על חיינו הן עצומות 
והמלחמה בחלקם היא מסע ארוך אל תבונת האדם, 

שהביאה לגילויים מסעירים. 

 הדם הוא הנפש
רקמת הדם והלב המניע אותה בגופנו מהווים מרכיב 

הכרחי בקיום החיים. במאה העשרים החלו עירויי 
הדם להפוך לשגרה והידע על הגנטיקה המרתקת 

שעומדת מאחורי סיפור קבוצות הדם הלך והתעצם, 
ומאפשר כיום להתמודד עם בעיות שונות של סוגי דם.

 הגנטיקה שמאחורי השכחה
ניוון של תאי העצב במוח מביא איתו לעתים למחלות 

נוירולוגיות קשות. כיום אנו יודעים לא מעט על 
הביוכימיה ועל הגנים המקודדים לפעילויות אלו. 

גילוייה של הגנטיקה המודרנית ויישומם בהנדסה הגנטית, הביאו לשינויים אדירים בכל 
 תחומי המחקר הביולוגי, מחקר המוח ועד לתעשיית התרופות. מהבנת מוצא האדם ועד

ייצור אבקות כביסה. מסע מרתק ממטבחו של אלוהים, אל נפלאות המחקר הגנטי.

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי ראשון
בין השעות 10:30-12:00 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.  

מועדי המפגשים:
 ,21.5.17 ,7.5.17 ,23.4.17 ,26.3.17 ,19.3.17 ,5.3.17 

18.6.17 ,4.6.17
)מספר קורס: 34527(

הבנת תפקודם של הגנים בבריאות ובחולי מקרבת 
אותנו הן להבנת המוח וחלקיו, והן ליישום הידע 

בפיתוח דרכי טיפול. 

 על השיבוט ושימושו 
האם ניתן לשכפל אדם? ליצור העתק בצלמו ובדמותו? 
לשאלה זו ניתנה תשובה חלקית וראשונית עם בואה 
של הכבשה "דולי" לעולם. להצלחה זו חברו יצורים 

נוספים ששוכפלו. והאדם? ימים יגידו.

 תאי גזע ושימושם ברפואה המודרנית
תאינו הרבים והשונים החלו את חייהם מתא אחד 

בלבד, שנוצר מהמפגש בין תא זרע לביצית. אך 
בהיותם עדיין תאים עובריים, תאים אחדים נותרו 
בנו שלא סיימו את התמיינותם. אלה קרויים תאי 

גזע. כיום ניתן להיעזר בהם ברפואה המודרנית. 

 על מוצא האדם בראי הדנ"א
חקר מוצא המינים בכלל והאדם בפרט, מואץ 

באמצעות השימוש בהנדסה הגנטית לזיהוי מקומם 
של אבותינו הקדומים במפת האבולוציה. גילויים 

חדשים של עצמות אדם מאפשרים גם הבנת הדרכים 
בהן פסעו אבותינו מאפריקה לשאר חלקי העולם. 

סדרה

חדשה
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נפלאות המוח האנושי 
 מרכז הסדרה: ד"ר רביד דורון, ביה"ס למדעי ההתנהגות, האקדמית ת"א יפו ובמחלקה

לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.

39  חקר המוח

נושאי ההרצאות:

קונפליקט בין חיים למוות
מהי אובדנות? כיצד היא נוצרת? מהו המסלול 

האובדני במוח האדם? האם ניתן לזהות מוח אובדני? 
כיצד סיבולת לכאב רגשי ופיזי קשורה לתופעה זו? מה 

ניתן לעשות כדי לזהות ולמנוע ניסיונות אובדניים? 
מרצה: ד"ר קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח 

ופסיכולוגיה ניסויית מחקרית.

מה מספרים עלינו הגנים?
יש בידינו מידע רב לגבי מחלות גנטיות ודרכים 

למנוע אותן. אך יש רק ידע מועט על ריפוי גנטי. מהן 
המחלות הפוגעות במוח? ומה טומן בחובו העתיד?
מרצה: ד"ר רעות מטר, המכון הגנטי ע"ש רפאל 

רקנאטי, מרכז רפואי רבין.

 מבט מקרוב על סכיזופרניה
האם הסכיזופרניה היא מחלת נפש שלא ניתנת לטיפול 

בכלים רפואיים? מה היו הטיפולים הביולוגיים 
הראשונים נגד המחלה? ומהם הטיפולים המודרניים 

כיום? מה קורה במוחות של סכיזופרנים?
מרצה: ד"ר נועה אלבלדה, מרכז סגול למוח ותודעה, 

המרכז הבינתחומי הרצליה. 

 תעלומת המוח הגמיש
בעבר האמינו שמבנה המוח לא יכול להשתנות. היום 

אנו יודעים שהמוח שומר על יכולתו להשתנות בתגובה 
לאירועים חיצוניים ופנימיים. מהי פלסטיות מוחית? 

איך אפשר להשפיע על המוח להשתנות לטובה ולשמר 
את הפלסטיות שלו?

מרצה: ד"ר נועה אלבלדה, מרכז סגול למוח ותודעה, 
המרכז הבינתחומי הרצליה. 

נוירוהורמונים בגיל הזהב
המערכת ההורמונלית משמשת כמנגנון בקרה של 

מסע מרתק בתוך מוחנו עם טובי המרצים בחקר המוח. למה אנחנו ישנים? כיצד אנחנו 
מתמודדים עם פחדים? מהי מחלת הסכיזופרניה? איך המוח שלנו לומד וזוכר מה קורה לו 

בגיל הזהב? האם יש הסבר להתנהגות אובדנית? ומה אומרים עלינו הגנים? 

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 19:00-20:30 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,3.5.17 ,19.4.17 ,5.4.17 ,22.3.17 ,15.3.17 ,1.3.17 

7.6.17 ,17.5.17
)מספר קורס: 34528(

תפקודי הגוף. מה קורה למערכת ההורמונלית כאשר 
היא מזדקנת? אילו שינויים הורמונליים מתרחשים? 

וכיצד זה משפיע על תפקוד המוח?
מרצה: ד"ר אורי פלביץ', המחלקה למדעי הטבע 

והחיים, האוניברסיטה הפתוחה.

מקורם של הפחדים
מהו האזור המוחי המתווך את הפחדים שלנו? 

מהם פחדים מולדים מול פחדים נרכשים? מדוע 
תגובת פחד מוגזמת מובילה לחרדות ותסמונת פוסט 

טראומטית? וכיצד ניתן למנוע מצבים מעין אלה? 
מרצה: ד"ר אילנה רוט-דרעי, המחלקה לחינוך 

ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה. 
אוטיזם, דיסלקציה והפרעות ריכוז וקשב

מהי תסמונת האוטיזם, וכיצד היא קשורה בפעילות 
מוחית? מה ידוע כיום על הרקע הגנטי? מהו רצף 

ההפרעות על הספקטרום הרחב של תסמונות שונות 
שהינן בעלות מכנה משותף עם האוטיזם הקלאסי? 

מרצה: ד"ר רבקה רביד, המכון למחקר מוח של 
האקדמיה למדעים אמסטרדם הולנד. 

לשם מה אנחנו ישנים?
כשליש מחיינו אנו מבלים בשינה. מה עומד בבסיס 
תופעה זו? מהם שלבי השינה? כיצד מבחינים בהם? 
האם קיימים מנגנונים מוחיים שאחראים על שינה? 

 ומהן מחלות השינה?
מרצה: ד"ר רביד דורון.

סדרה

חדשה
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 תורת הקוונטים: המציאות המדעית
מול התודעה האנושית

מרצה: ד״ר יואב בן-דב, מרצה בכיר, פיזיקאי ופילוסוף של המדע. 

40  מדע

נושאי ההרצאות:

מהעולם המכני למציאות הקוונטית
המדע הישן מתאר את המציאות כמין שעון ענק, 

שפועל על פי חוקים מדויקים. אבל התברר שהתמונה 
הזו אינה מצליחה לתאר את תופעות האטומים 

והאור. כיצד הצליחה תורת הקוונטים להתגבר על 
הכישלון הזה - ואיזה מוזרויות נאלצו הפיזיקאים 

“לבלוע״ כשקיבלו אותה?

מפגש עם התודעה האנושית
כיצד ייתכן שהמציאות הפיזיקלית תלויה בתודעה 

האנושית? על פי תורת הקוונטים, אטומים 
ואלקטרונים אינם דבר מוגדר ומדויק, אלא יש בהם 

אי וודאות ואקראיות. ואם מנסים לשאול מהו האור, 
מתברר שהתשובה איננה דבר אובייקטיבי, אלא 

משהו שתלוי בנו. 

מסע אל העולמות המקבילים
בניסיונות להבין את המסתורין של תורת הקוונטים, 

הגיעו הפיזיקאים לתגליות ולרעיונות מוזרים ומפתיעים. 
בין השאר, ניסויים מראים שאולי העולם שלנו אינו 

אלא רק אחד מבין אינספור עולמות מקבילים, שבכל 
אחד מהם יש מציאות שונה. 

המציאות המוזרה של הקוונטים
הרעיון העמוק ביותר של תורת הקוונטים, הוא 

ההכרה שהתודעה שלנו איננה יכולה לתפוס את 
המציאות בשלמותה. איך אפשר להתמודד עם 
 המציאות המוזרה של הקוונטים בעזרת הרעיון

של מושגים משלימים, ואיך הוא קשור לפילוסופיה 
ולמיסטיקה ההודית?

השתלבות הרעיונות הקוונטיים ב״אשליית האני״
תורת הקוונטים מאפשרת מבט חדש על התפיסה 

שלנו את עצמנו. כיצד משתלבים הרעיונות הקוונטיים 

תורת הקוונטים היא תורה מדעית המציגה רעיונות מהפכניים ומסתוריים, שיכולים לשנות 
את התפיסה שלנו על עצמנו ועל המציאות. מהי תורת הקוונטים? מה הקשר שלה לתורות רוחניות 

ולפילוסופיה מזרחית? ומה אפשר לקחת ממנה כדי ליצור מציאות חדשה בחיינו האישיים? 

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי ראשון
בין השעות 19:00-20:30 ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

 מועדי המפגשים:
 ,28.5.17 ,21.5.17 ,7.5.17 ,2.4.17 ,19.3.17 ,5.3.17 

18.6.17 ,11.6.17
)מספר קורס: 35529(

בתיאוריות עדכניות של פסיכולוגיה, בתגליות מתחום 
חקר המוח ובתובנות הפילוסופיה הבודהיסטית 

העתיקה?

אשליות ותעתועי דמיון
במקביל להתפתחות תורת הקוונטים גם חוקרי 

המוח והתפיסה הגיעו לתובנה, שאנו תופסים את 
המציאות כדבר מוחלט וקבוע. אבל בעצם זה המוח 
שלנו שיוצר אותה בכל רגע מחדש. כיצד אשליות של 
תפיסה ותעתועי דמיון יכולים ללמד אותנו על יצירת 

המציאות במוח שלנו?

שיטות חשיבה חיובית
בשנים האחרונות הופיעו סרטים וספרים כמו 

“הבליפ״, “הסוד״ ואחרים, שקושרים את המציאות 
הקוונטית עם שיטות של חשיבה חיובית ויצירה של 
מציאות בכוח התודעה. האם ואיך אפשר להשתמש 

בתובנות הקוונטיות כדי לשנות את חיינו ברמה 
האישית?

סגירת המעגל: בין חומר ותודעה
כמו כל יצירה אנושית, גם המושגים של תורת 

הקוונטים הם השלכה של תבניות שקיימות במוח 
ובתודעה שלנו. כיצד מושגי החלקיק והגל של תורת 

הקוונטים משקפים את הקטבים הבסיסיים של 
חווית הקיום האנושית? ואיזה תובנות ניתן להפיק 

מכאן על עצמנו?



סינמה סיטי גלילות

סוד קסמה של בריטניה 
ד"ר גוסטב מייסלס ייקח אותנו למסע ברחבי 

בריטניה, מסע המשלב היסטוריה, נופים ותרבות. 
נבין איך אי קטן )יחסית( בסוף העולם העתיק, 

הפך לאימפריה חובקת עולם. נתחקה אחרי הנופים 
הירוקים של הצפון הסקוטי על אנשיו הססגוניים 
ונדרים לערי חוף מקסימות ואזור האגמים הירוק, 

ואף ניגע בסיפור יציאתה של בריטניה מהאיחוד 
האירופי. 

ילוו את המסע שי טוכנר ולהקתו במוסיקה מרחבי 
האימפריה הבריטית, משנות ה-60 ועד היום, בשירי 
רוק בריטי, קנטרי עוד, משירי החיפושיות, האבנים 

המתגלגלות, דונובן ואחרים.

האנסמבל:
גבריאלה לואיס – שירה. 

שי טוחנר- גיטרה, מפוחית ושירה. 
יונתן מילר- כינור, מנדולינה ושירה. 

יונתן בר רשי- כלי הקשה. 

הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים של 
המטבח הבריטי.

 האירוע - הארוחה והמופע -
 יתקיים ביום שלישי ה- 23.5.17 בשעה 20:00

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.  
)מספר אירוע: 34531(

"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.

 מקסיקו:
ארץ התרבויות, הנופים והמוסיקה

דבורה רוטברט, מרצה לתרבויות וכתבת ב"מסע 
אחר", תיקח אותנו למסע מצולם במקסיקו, בעקבות 
מלינצ'ה הנסיכה האצטקית, לבירת המדינה מקסיקו 

סיטי, לחצי האי יוקטן ולפירמידות של הצ'יאפס. 
נשתתף ב"חג המתים", נתוודע למוסיקה המופלאה, 

נבין מהי טקילה ונכיר את דייגו ריברה ופרידה קאלו. 
את המסע ילווה אנסמבל "טריו אינדיו" במוסיקת 

המאריצ'יס המקסיקנית, בשירים פופולאריים ממיטב 
הפולקלור המקסיקני. בין השאר - לה קוקרצ'ה, 

סייליטו לינדו, יורונה ועוד...

אנסמבל "טריו אינדיו":
סילביה קיגל- שירה. 

קלאודיו אפשטיין- גיטרה, שירה.  
דניאל קסרס- גיטרון, ביגואלה. 

יבגני בריסוצקי- חצוצרה. 

 הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים
של המטבח המקסיקני.

 האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום שלישי ה- 28.3.17 בשעה 20:00

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.  
)מספר אירוע: 34530(

לטעום מכל הטוב שבעולם
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון

41  אירועים מיוחדים
       ב"זמן אשכול"
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שישי אישי
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"שישי אישי" הוא מפגש אנושי-ייחודי, אינטימי ומרגש במיוחד, המיועד לאנשים המבקשים 
לחוות חוויה אחרת ותובנות חדשות. 

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית - סיפור אנושי, יוצא דופן ומרתק עם מסרים חשובים לחיים, כשהמרכזי שבהם 

הוא שלא חשוב מה קורה לנו בחיים - חשוב מה אנחנו בוחרים לעשות עם זה!

״לאהוב, להאמין, לנצח!״
עם יובל קדוש

ב-6 באוקטובר 2008, בשורה נוראית שינתה את חייו מהקצה אל הקצה! בתו עמית, הנסיכה 
 הקסומה שרק ימים ספורים קודם שרה עם בני כיתתה "שלום כיתה א'", חלתה בלוקמיה-

סרטן הדם. מדינה שלמה עקבה בדריכות אחר מסע ההחלמה של עמית.       
מפגש מטלטל ומחולל שינוי, שלא מותיר איש מהנוכחים אדיש לנוכח העוצמה הבלתי מתפשרת 

 של האופטימיות והאמונה, שלפיהן הכול אפשרי בדרך אל האושר.

הרצאה מרתקת ומלאת השראה, שסוחפת למסע ארוך, מורכב וחובק עולמות להצלתה של עמית. 
זהו סיפור אנושי על הורות, ערכים, אהבה, תעוזה, אומץ ובעיקר נחישות ואמונה לעשות את 

 השינוי ולהחזיר לעמית את שנות הילדות שנגזלו ממנה.
בהרצאתו המרגשת חולק יובל עם המשתתפים את מה שלמד על החיים ועל קדושתם. את הדרך 

 שלו להתמודד עם מה שנראה כבלתי אפשרי.
משתתפי המפגש זוכים לחוות מקרוב את הדרך שעבר עם משפחתו וללמוד מהיכן אוזרים את 

הכוחות, להאמין שאפשר להתמודד עם כל פחד. כיצד מקבלים החלטות במצב של חוסר ודאות 
להצלחה. איך לומדים להיעזר וליהנות מאהבה ועזרה. מהי הדרך להתמודד עם מה שנראה כחסר 

סיכוי ואיך מצליחים לשמור על אנרגיה ואופטימיות במצבים כאלה.

"הרצאה מעוררת השראה שחובה לשמוע".

 האירוע יתקיים  ביום שישי ה- 12.5.17
בין השעות 10:00-12:15 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

)מספר אירוע: 34532(



43  אירועים מיוחדים ב"זמן אשכול"

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

ולמנה העיקרית - מפגש מרתק, עם פרופ' יורם יובל, שיוביל אותנו אל האושר, תוך הצגת 
מתודולוגיות מרתקות ומודלים חדשניים שיעזרו לנו להיות מאושרים יותר.

״איך להיות מאושר בשיעור אחד״
עם פרופ' יורם יובל

 כולנו רוצים להיות מאושרים, אבל מתברר שמה שהופך אנשים למאושרים הוא, לא בדיוק
מה שחשבנו. מה ההבדל בין אושר להנאה? האם אושר הוא חוויה או פעולה? מתי האהבה תהפוך 

אותנו למאושרים? ואיך האושר מקודד במוח? 
פרופ' יובל, ישתף אותנו במיטב התובנות המדעיות המעודכנות ביותר על הדרך אל האושר- 

תחום המתחדש בקצב מסחרר. בהרצאתו, ייתן לנו פרופ' יובל כלים מעודכנים, שיעזרו לנו להיות 
מאושרים יותר. 

"הרצאה מרתקת ומלאת תובנות לחיים שאסור להחמיץ".

 האירוע יתקיים ביום שישי ה- 31.3.17
בין השעות 10:00-12:15 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

)מספר אירוע: 34533(

שישי בכיף



44  אירועים מיוחדים ב"זמן אשכול"

סינמה סיטי גלילות
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אתם מוזמנים לצאת לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו לפתוח את הראש לתובנות חדשות.
נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד קל ומפנק.

ולמנה העיקרית - מפגש מרתק ומאלף עם ד״ר עינת גלזר, אחת המרצות המובילות בארץ בתחומה.

מופע של שכל והומור

״לחיות בהצלחה: השילוב המנצח להצלחה בחיים״
 עם ד״ר עינת גלזר

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

 בהרצאתה הקלילה והמשעשעת, חושפת אותנו ד״ר עינת גלזר לנדבכי התאוריה המסבירה,
אולי יותר מכל קודמותיה, את הקשר בין הצלחה בחיים לבין מיומנויות אישיות ובין אישיות.

ההרצאה מספקת, מלבד הסברים תאורטיים, כלים ממשים ליישום והפעלה.
כלים אלה, שמיושמים במאות בתים ובקרב אלפי אנשים, הם הסיבה להבדלים בין אנשים 

אינטליגנטיים שאינם מגשימים את עצמם, לאחרים שעושים זאת יום יום.

"הרצאה שכולה כיף. השילוב המנצח בין תיאוריה לחיים האמיתיים".
״הרצאה שחובה לשמוע!״.

 האירוע יתקיים ביום שישי ה- 28.4.17
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״

בסינמה- גלילות, רמת השרון. 

)מספר אירוע: 34534(
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 45  אירועים מיוחדים  
       ב"זמן אשכול"

סינמה סיטי גלילות

שישי ישראלי
אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, ולחגוג "קבלת שבת לנשמה".

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית – בוקר חוויתי במיוחד, הכולל את הצלילים, הסיפורים והשירים של מיטב 

היוצרים, המושרים ברוסית ובתרגומים לעברית. קלאסיקות רוסיות במיטבן. 

"כולנו קצת רוסים..."
 ילנה גרישקוב וגילה חסיד מגישות בהומור, ברגש ובעיבודים קוליים מיוחדים, יחד עם

 עוזי רוזנבלט והאקורדיון, שירים של מיטב היוצרים בביצועים מרעננים, לקלאסיות רוסיות
בשפת המקור ובעברית: נעורי זהב, בדומיה, שלום עירי נוחמה, היו ימים חבר, ועוד... בתיבול 

קטעי אקורדיון וירטואוזיים.
מסע מוסיקלי מרתק בעקבות השירים שעיצבו את הישראליות החלוצית, כשבין השירים תספר 

ילנה גרישקוב על הקשר האישי שלה לשירים ומקורותיהם, ותשתף אותנו בחוויות ילדות רוסית, 
שיזכירו לכולנו את ילדותנו שלנו. כי הרי "כולנו קצת רוסים...".

הנחייה, שירה וגיטרה- ילנה גרישקוב.
שירה ופסנתר- גילה חסיד.

אקורדיון- עוזי רוזנבלט.

״תרבות ישראלית במיטבה״.

 האירוע יתקיים ביום שישי ה- 9.6.17
בין השעות 10:00-12:15 ב"זמן אשכול" 

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

)מספר אירוע: 34535(



קורסים
בסינמה סיטי

כפר סבא
ובסינמה סיטי
החדש בנתניה

)עמודים 47-66( 
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אמנות

סינמה סיטי כפר סבא

הרנסנס באיטליה: ציור, פיסול וארכיטקטורה
מרצות: אור-לי אלדובי, )M.A( חוקרת, מרצה בכירה בנושאי אמנות ותרבות.                                 

מירי צח, מרצה בכירה לתולדות האמנות.

47  אמנות פלסטית

נושאי ההרצאות:

ג'וטו ומזאצ'ו: גשר בין עבר לעתיד
איך קרמה עור וגידים אותה "לידה מחדש" ומי היו 

 ה"אורות ראשונים" של תקופת הרנסנס?
 מה היו התנאים הפוליטיים והכלכליים שהצמיחו
 את התופעה? על ראשית הפרספקטיבה המדעית

וה"תיאור הנכון" אצל ג'וטו ומאזאצ'ו.                                                  
מרצה: אור-לי אלדובי.

מלוכה ואצולה צפונית: הסגנון הגותי הבינלאומי
במאה ה-14 הגיע מעבר להרי האלפים סגנון שיהיה 

 עוד נדבך חשוב בדרך לרנסנס. תכשיטים, חפצי אמנות
וכתבי יד מאוירים נדדו מארצות השפלה לאיטליה 

ובחזרה ע"י מעמד בינוני חדש ומתעשר ויצרו את 
הסגנון הגותי הבינלאומי האלגנטי והחצרוני.                             

מרצה: אור-לי אלדובי.
משפחת המדיצ'י: לאן נעלמו המדיצ'י?

חתונות בין לאומיות, אפיפיורים מושחתים, בצע, 
 קנאה ופטרונות אדירה. הרנסנס חי ונושם את המדיצ'י.
הם שלטו בדת ובאמנות, השאירו לנו מורשת חזותית 

 מופלאה ונעלמו מן המפה.
מרצה: אור-לי אלדובי.

פירנצה: מבירת הרנסנס ל"יפהפייה הנרדמת"
האמנים החשובים ביותר במקום הנכון ביותר: 

דונטלו, בוטיצ'לי, גיברטי ועוד. כנסייה אדירה, דלתות 
של "גן העדן", בית יתומים ואין ספור ארמונות. 

מעיר פרזות לשיא של בנייה ועשייה תרבותית.                                                                                                                       
מרצה: מירי צח.

ליאונרדו: מוינצ'י לעמק הלואר
חיים מלאי תהפוכות, סודות ונדודים היו לליאונרדו: 

"מעולם לא היה הטבע נדיב עם בן אנוש כפי שהיה 
עם ליאונרדו", כך כתב עליו בן התקופה. צייר, פסל, 

הרנסנס בראשיתו היה מוצר איטלקי מובהק. כיצד הפכה פירנצה, עיר בשולי העשייה האמנותית, 
לעיר שבטבורה של התרבות באירופה? מה היו התנאים שהולידו את התקופה ואת הסגנון, שהותירו  

חותם בל ימחה על תרבות המערב והניחו את התשתית לתרבות החילונית וראשית העידן המודרני? 
מי היו האמנים? מה היה מעמדם ומהו הדיאלוג העכשווי המתמשך עם אותה תקופה? 

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.
מועדי המפגשים:

 ,10.5.17 ,26.4.17 ,5.4.17 ,29.3.17 ,15.3.17 ,1.3.17
7.6.17 ,24.5.17

)מספר קורס: 34311(

ארכיטקט, מהנדס מדען ומשורר. על חידות וצמתים 
 חדשים ביצירתו.
מרצה: מירי צח.

מיכאלאנג'לו: הגאון המתייסר
"הטרגדיה של חיי", כך קרא מיכלאנג'לו למצבה 

הבלתי גמורה שהיה אמור לפסל לקברו של האפיפיור 
יוליוס השני. מדוע לא סיים אותה מעולם ומהו הדיאלוג 

שממשיך להתקיים בשדה האמנות עם המיניות 
 החבויה של האמן?

מרצה: אור-לי אלדובי.
ונציה: כשהמזרח פגש את המערב

ונציה תמיד הפנתה את גבה ל"אדמה המוצקה" 
ולאיטליה. רק עם נפילת קונסטנטינופוליס מגיע 

הרנסנס לעיר והוא שונה לחלוטין: שכרון חושים של 
צבע ואור, קורטיזנות בהירות שיער, טקסטורות של 

משי וזהב. מפגש סוער בין ביזנטיון והרפובליקה 
הימית הסוערת של ורונזה, טיציאן וטינטורטו.                                                                           

מרצה: אור-לי אלדובי.
אנדראה פאלדיו: גם בתל אביב 

מי היה אותו פאלדיו שעבד רק באזור ונציה, אך 
השפיע על כל עיצוב הארכיטקטורה של העולם? הוא  
בנה ארמונות, וילות וכנסיות - מבני מופת של שקט, 
שלמות והרמוניה. אוטופיות ארכיטקטוניות של עיר 

ואדם. מרצה: אור-לי אלדובי.
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אמנות

העולם מצחיק אז צוחקים 
הומור סובב עולם- בקולנוע  

מרצה: אלון גור אריה, במאי, תסריטאי ומרצה על קומדיה.

48  קולנוע

"אני רוצה להודות להוריי על המתנה החשובה ביותר שנתנו לי: עוני", צחק רוברטו בניני על במת 
טקס האוסקר. במסע קולנועי מצחיק ומרתק נחשוף את הסיפורים שמאחורי יצירות המופת של 

הקומדיה העולמית. מאמיר קוסטוריצה ועד לואי דה פינס, יוצרים יחידי סגולה, חיברו בין נופים, 
תרבויות וביקורת, תוך כדי שהם מצחיקים עד דמעות.

סינמה סיטי כפר סבא

נושאי ההרצאות:

לצחוק בצרפתית: הולדת הקומדיה והקולנוע
הקולנוע הומצא בצרפת, כך גם הקומדיה הראשונה 

בעולם. ז'אק טאטי האגדי ממשיך להשפיע על 
תרבותנו גם היום, ולצידו בורביל, פרננדל, לואי דה 

פינס ואחרים, שהצליחו לפרוץ מגבולות ארצם ולהגיע 
לטקס האוסקר.

מפליני עד בניני: קומדיה נוסח איטליה
טוטו הנפוליטני, רוברטו בניני, פרדריקו פליני, 
מאוריציו ניקטי, מאסטוריאני ואחרים, העזו 

למתוח ביקורת על הפוליטיקה, הדת ועולם הפשע, 
תוך שהם יוצרים כמה מהפנינים הקולנועיות 

הגדולות של איטליה ומצליחים להרגיז שוב ושוב 
את הממסד. מסע דרך הנופים, המיזרקות ובעיקר 

החוצפה האיטלקית לאורך השנים.

ברודווי מצטלמת: מחזות הזמר הגדולים 
הצצה אל מאחורי הקלעים של יצירות המופת 

הגדולות של הז'אנר האהוב, שהצליח לקחת את 
התיאטרון המוסיקלי אל המסך הגדול. מי האנשים 

האמיתיים מאחורי "סיפור הפרברים", "צלילי 
המוסיקה", "גבירתי הנאווה" ואחרים?

המנגינה של קוסטוריצה: צוענים וקולנוע בלקני
מסע בעקבות סוד קסמו של הבמאי, שחקן ומוסיקאי 

 הסרבי, זוכה דקל הזהב ומועמד לאוסקר,
אמיר קוסטוריצה. אהבתו לתרבות הצוענים העליזה 

והמלחמות שחוותה מולדתו, הפכו את סרטיו 
לפסטיבל של  צחוק, רומנטיקה ומוסיקה משולבים 

בכאב. 

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

בסינמה סיטי בכפר סבא
מועדי המפגשים: 

 ,10.5.17 ,26.4.17 ,5.4.17 ,29.3.17 ,15.3.17 ,1.3.17
7.6.17 ,24.5.17
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מהשטטל לניו יורק: הומור יהודי בקולנוע
האם יש דבר כזה הומור יהודי ולמי מותר לספר אותו 

בלי להיחשב אנטישמי? נתהה על הכללים ליצירת 
בדיחה יהודית ורגעיה היפים בקולנוע, מטוביה החולב 

ועד למי שהצליחו להפוך את אלוהים לכוכב קולנוע.

חזית ההומור: הקומדיות שנלחמו בנאצים
"הדיקטטור הגדול" שכמעט נגנז, הפך לסרטו המצליח 

ביותר של צ'רלי צ'פלין. נפגוש בקומדיות שעוסקות 
במלחמת העולם השנייה ואף בכאלו שנוצרו תחת אפו 

של המשטר הנאצי.

קומדיות פולחן: הומור מסביב לעולם
טיול סביב הגלובוס אל קומדיות חד פעמיות, שהפכו 

לאגדה. מהביוגרפיה השוודית המפוברקת אודות 
פאבלו פיקאסו, דרך סרטי להקת הביטלס ועד 

לשוברי קופות מתורכיה, סוריה, ארגנטינה ואיראן. 
ואיפה נמצאת ישראל על מפת ההומור העולמי?

ג'ון קליז ופיטר סלרס: הומור בריטי במיטבו
מהו הומור בריטי? סיפורם של פיטר סלרס, שהתפרסם 
בתור המפקח קלוזו מסרטי "הפנתר הורוד", ותלמידו 
ג'ון קליז, שהיה חלק מחבורת מונטי פייתון, המשיך 
כבאזיל ב"מלון של פולטי", קיו בסרטי ג'יימס בונד.
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49  קולנוע

מועדון “טרום בכורה בקולנוע״ של “זמן אשכול״
בסינמה סיטי- כפר סבא 

במסגרת הקורס יבחרו מומחי הקולנוע של הסינמה סיטי סרטי איכות טרם יציאתם לבתי הקולנוע. את הסרטים 
הנבחרים נציג בפניכם בליווי הרצאה מקדימה בת 45 דקות, מפי מרצים מומחים מתחומים שונים, בהתאם 

לנושא הסרט הנבחר. ההרצאה תאיר את הנושא באור חדש ולא מוכר, דבר שיעצים את חוויית הצפייה. 

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

הסדרה כוללת ארבעה 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

 הקורס יתקיים בימי חמישי
החל מהשעה 19:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים: 
22.6.17 ,8.6.17 ,11.5.17 ,23.3.17

)מספר קורס: 34310(
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50  אקטואליה

נושאי ההרצאות:
אבו, מה זה?! מפגש עם "האביב הפלסטיני"

הרשות הפלסטינית החצויה בין דת ללאומיות ובין עזה 
לגדה המערבית, מהווה יותר מתמיד אתגר אסטרטגי 

וטקטי למדינת ישראל. מהם עיקרי הדברים בפוליטיקה 
ובחברה הפלסטינית?

יום עסל, יום אסד: סוריה על פרשת דרכים
מה מתרחש בזירה הסורית? מהם יחסי הכוחות בין 

ארגוני הטרור לבין עצמם? מהו הפן האזרחי של המדינה 
האסלאמית? ומהם התהליכים העוברים על הגולן 

הסורי?

סיסי ושמחו: מצרים בין הפייסבוק למסגד
שבועיים לאחר פרוץ האביב הערבי, טענו גורמים 
כי "תוך חמש שנים מצרים תהיה כמו בריטניה"... 

אך תחזיות לחוד ומציאות לחוד. מה מתרחש היום 
במצרים? האם המדינה צועדת אל העבר? 

A,B,C: ישראל מול הרשות הפלסטינית                                                                    
איך התפתחו והורחבו גבולות מדינת ישראל בשלושה 
שלבי יסוד, למן הסכם סייקס פיקו ועד היום? מה היו 

המתווים לחלוקה טריטוריאלית, כפי שהוצעו במו"מ בין 
ישראל לאש"ף? למה בדיוק הכוונה כאשר מדברים על 

חילופי שטחים?
מרצה: שאול אריאלי, מומחה לסכסוך הישראלי-פלסטיני.

העדה האבודה: העדה הנוצרית במזרח התיכון
רבות מדובר על הקהילות המוסלמיות במדינות המערב 

הנוצריות, אך מה באשר לקהילות הנוצריות במדינות 
האסלאם? נספר על ההיסטוריה של קשרי נצרות-אסלאם 

במזרח התיכון, ונבחן את מצבם של הנצרות והנוצרים 
בהן כיום.

הסולטאן מאיסטנבול: תורכיה נרדפת על ידי עברה
אחד ממוקדי היציבות המזרח תיכוניים הוא תורכיה, 
מדינה מוסלמית שאינה ערבית. בהיותה כזו, מנצלת 

תורכיה היטב את קריסת הלאומיות הערבית באזורנו, 
תוך שאיפה להוות "כותל המזרח" לעולם הערבי. ואיך 

משפיעה דמותו של ארדואן ופעולותיו על הנעשה באזור.

איראן זה כאן: איראן בוחשת במזרח התיכון הערבי
הרפובליקה האסלאמית של איראן היא מוקד יציבות 
באזור. מעמדה של איראן, בדומה לתורכיה במערב,  
השתפר בעקבות התהליכים האזוריים, ואחת מדרכי 
הביטוי של שיפור זה הינו "איראניזציה" של המרחב 

הערבי.

מבט מבפנים: הזרמים המודרניים בטרור האסלאמי
ארגוני הטרור האסלאמי השונים מניפים זה עשרות 

שנים את הדגלים הירוקים. לאחרונה אנו עדים לעלייתם 
של הדגלים השחורים, וזו אינה מקריות. מהם חמשת 

הזרמים בתורת הג'יהאד המודרנית? ומה הם קווי הדמיון 
והשוני ביניהם?

 בין מזרח תיכון חדש לחדאע״ש:
מבט עומק על המתרחש באזורינו

מרצה: אסף רגב, PhD Can, חוקר אסלאם קלאסי ומזרח תיכון מודרני, אוני' חיפה ומכון גבעת חביבה. 
פרשן לענייני ערבים של ערוץ הכנסת.  מרצה אורח: שאול אריאלי, מומחה לסכסוך הישראלי-פלסטיני.

ב-17 בדצמבר 2010 הוצת בתוניסיה האביב הערבי, וכל השאר יסופר בסדרת הרצאות זו. 
במסגרתה, נעבור בזירות העיקריות במזרח בתיכון, ונתייחס לתהליכים חוצי-זירות פרטניות, 

דוגמת הטרור האסלאמי, מאבקים בין דתיים וקריסת הלאומיות באזור.

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.
מועדי המפגשים:

 ,23.5.17 ,16.5.17 ,4.4.17 ,28.3.17 ,14.3.17 ,28.2.17
20.6.17 ,13.6.17

)מספר קורס: 34301(
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51  משפט

נושאי ההרצאות:
 מי צריך "שותף לעבירה" ו"עד מדינה"

במערכת התביעה המשפטית בולטים שני סוגי עדים 
הראויים לעונש והוקעה ציבורית, אך אי אפשר 

בלעדיהם כדי להרשיע ולהעניש עבריינים בכירים יותר. 
 כיצד הם נבחרים? מהו גבול ההטבות הניתנות להם

)אם בכלל(? ומהו משקל עדותם בבית המשפט?

 איך נקבע עונשו של עבריין 
מהם הכללים המחייבים שופט, כשהוא גוזר עונשו של 

עבריין? מהם הכלים העומדים לרשותו? ומה עובר במוחו 
בעת גזירת העונש?

 על עדים וזיכרון אנושי
מהם השיקולים המנחים שופט בבואו לכתוב פסק 

דין? מדוע עדיף לבסס פסק דין על אמצעים מדעיים 
או מוחשיים ואובייקטיביים, מאשר לסמוך על הזיכרון 

האנושי, או על עדים שיש להם נטייה לכאן או לכאן?

 סודות הדינמיקה בהרכב של שופטים 
הצצה אל מאחורי דלת לשכתם של שופטים היושבים 

 בהרכב בית המשפט: כיצד הם מגיעים להחלטה–
משותפת או שונה? ועד כמה קובע הגורם האנושי את 

הצלחתו של ההרכב, בעיני המערכת ובעיני הציבור?

ילדים ונוער בראי המשפט                                                                                                                
מאז ומתמיד זוכים הקטינים - ילדים או נערים על סף 

בגרותם -  למעטפת של הגנה ויחס אוהד מבית המשפט. 
גם בהיותם קורבנות וגם בהיותם עבריינים. תיאור 

עובדתי וביקורתי של היחס הזה, משלב החקירה ועד 
לענישה וכליאה.

 "דגל שחור" על הוראה בלתי חוקית בעליל 
מטבע הלשון שנקבע במשפט הטבח בכפר קאסם, בשנת 

1956, מקבל משמעות אקטואלית מדי יום, במלחמות 
ובפעילות הביטחון השוטף מעבר לקו הירוק. מתי מותר 

וראוי לסרב לפקודה?

 על סדר היום: דיון בעניינים אקטואליים
 מפגש מיוחד שיוקדש להסברים, שאלות ותשובות

ושיחה חופשית על נושאים משפטיים שהעסיקו את 
הציבור והתקשורת בתקופה שחלפה.

 על תקשורת ומשפט
בשלוש השנים האחרונות התעצם הקשר בין המשפט 

לכלי התקשורת השונים. מעורבותם עברה מתחום 
האינפורמציה לתחום ההסברתי, עד כדי השפעה גלויה 

על שופטים. עד כמה גדולה השפעתם? והאם טוב הדבר?

סדרה

חדשה

מאחורי הקלעים של בית המשפט
מרצה: שלי טימן, שופט )בדימוס( בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, שם כיהן כראש הרכב 
פשעים חמורים ודן בתיקים תקשורתיים. מרצה מבוקש באקדמיה, משמש כפרשן בטלוויזיה, 

ברדיו ובמדיה הדיגיטלית.

 מסע מרתק אל מאחורי הקלעים של בית המשפט. איך קובע שופט את עונשו של עבריין?
מדוע זוכים קטינים ליחס מיוחד במערכת המשפט? איך מתייחס בית המשפט לסירוב פקודה? 

ומדוע נעזרים התביעה ובית המשפט בעדי מדינה? 

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

בסינמה סיטי בכפר סבא. 
מועדי המפגשים:

 ,23.5.17 ,9.5.17 ,18.4.17 ,4.4.17 ,21.3.17 ,7.3.17 
13.6.17 ,6.6.17

)מספר קורס: 34302(

חניה בשפע חינם!!!
זמן אשכול מיקום מעולה

נגיש מכל מקום
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52  פסיכולוגיה

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: "למה זה מגיע לי?"

להתמודד עם רגשות שליליים )הרצאה 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: "אנשים מושלמים"

להתמודד עם רגשות שליליים )הרצאה 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 ממנים 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"

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.

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

בסינמה סיטי בכפר-סבא.
מועדי המפגשים:

 ,21.5.17 ,7.5.17 ,23.4.17 ,2.4.17 ,19.3.17 ,5.3.17 
11.6.17 ,4.6.17

)מספר קורס: 34303(
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53  תרבויות בעולם
סדרה

חדשה

נושאי ההרצאות:

הודו: השורשים הקדומים של הודו המודרנית
בהודו של ימינו החיים המודרניים מתנהלים לאורה 
של מסורת בת אלפי שנים. נספר על הפולחן הקדום 

ועל תפיסות העולם העתיקות. נתבונן גם בהווה 
ונראה כיצד מתגלמות תפיסות בנות 3500 שנים 

בהודו המודרנית. 
מרצה: מורן קושניר ׀ סרט לצפייה: "חתונת מונסון"

מסגרות משפחתיות מוזרות בתרבויות העולם  
היכן מתקיימים נישואי הליכה, אך ללא חתונה? אצל 

מי מקובל לגנוב אישה מגבר אחר, ולשאת אותה במקום 
 אשתך? מהם נישואין זמניים וכמה זמן זה ״זמני״?

היכן חייב מאהב לעזוב את בית אהובתו לפני עלות 
השחר, אחרת ייחשב נשוי לה? 

מרצה: דני ינאי ׀ סרט לצפייה: "מיס סאנשיין הקטנה"

סארייבו: מלחמות והסכמים
עם התפרקותה של הרפובליקה הסוציאליסטית של 

יוגוסלביה ב-1991, התחילה סדרה של מלחמות בין אזרחיה. 
במלחמת האזרחים הנוראה הזו, הייתה סאראייבו לסמל 

של האכזריות הנוראה והסבל הבלתי נתפס.
מרצה: רמי סימסולו ׀ סרט לצפייה: "נולד פעמיים"

מקסיקו: פרידה קאלו ותנועת המורליסטה
היכרות מרתקת עם אומנות מונומנטאלית ויוצאת דופן – 
אומנות המורליסטה )ציורי קיר(. נכיר מעט מיצירותיהם 
של דוד אלפרו סיקירוס, חוסה קלמנטה אורוסקו וכן את 

הזוג המלכותי דייגו ריברה ופרידה קאלו.
מרצה: ד״ר אופיר יעקובסון ׀ סרט לצפייה: "פרידה" 

בריטניה: מאבק על זכות הצבעה לנשים 
מאבקן של הסופרג'יסטיות הבריטיות על זכות 

ההצבעה לנשים, הינו אחד מהחשובים במאה ה-20. 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות ברחבי 
העולם. מנשות קירגיסטאן אל מאבק נשות בריטניה, מהודו המסורתית והמודרנית אל הצוענים באירופה, 

מהמלחמה בסארייבו אל האבוריג'ינים באוסטרליה, מאומנות מקסיקנית אל משפחות מוזרות בעולם. אתם 
מוזמנים להצטרף למסע! אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.
מועדי המפגשים:

 ,23.5.17 ,9.5.17 ,25.4.17 ,4.4.17 ,21.3.17 ,7.3.17 
13.6.17 ,6.6.17

)מספר קורס: 34304(

הנשים, שסיכנו הכול, הפכו אותן לאחד המותגים 
המצליחים ביותר.

מרצה: גליה פסח ׀ סרט לצפייה: "סופרג'סטיות"

קירגיזסטן: גשר בין עולמות
קירגיזסטן היא מדינה מוסלמית. מקומן של הנשים 
בתרבות הקירגיזית מסורתי, אך הן פורצות גבולות 

ושוברות את תקרת הזכוכית.
מרצה: דינה היימן ׀ סרט לצפייה: "טנגרי – שמיים 

כחולים"

מפגש מרתק עם הצוענים
מעטים יודעים מאין הצוענים באו ולאן הם הולכים? 

כיצד הם משלבים בין תרבותם המסורתית 
למערביזציה, בין גזענות לקסם הפולקלור הצבעוני, 
בין דחייה למשיכת האקזוטיים החברתי- תרבותי.

מרצה: ד"ר גוסטב מייסלס.
סרט לצפייה: "חתול שחור- חתול לבן"

אוסטרליה: הקיום הפשוט, ההתמודדות המורכבת
סיפורם המרתק של האבוריג'נלים, שחיים ביבשת 

 אוסטרליה כבר 40,000 שנה בהרמוניה עם הטבע
 ועם תרבות מיתולוגית עשירה ומפותחת. מפגשם

עם האדם הלבן היה טראגי וכמעט הביא להכחדתם. 
מרצה: איילת אידלברג ׀ סרט לצפייה: "האבנים 

הכחולות"

רואים עולם - בראי הקולנוע  
 מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה,

מרצה, צלמת וכתבת.
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54  תרבויות בעולם

נושאי ההרצאות:

הודו: צבעוניות וניגודים
הודו היא מקום המתאפיין בניגודים של עושר ועוני, 

קדמה ומסורת, לצד עליבות. מדינה המפורסמת 
במונומנטים מרהיבים, דת צבעונית ותרבות יוצאת 

דופן. מהו סוד הקסם של הודו? 
מרצה: מורן קושניר.

סרט לצפייה: "מלון מריגולד האקזוטי 2"

צרפת: גיוון אתני וקונפליקטים עכשוויים
כיתת תיכון כמיקרוקוסמוס: אתגרים וקונפליקטים 

בין ערכים בצרפת של היום. צוהר לחיי הנוער בצרפת 
הרב תרבותית והגיוון האתני באירופה.

מרצה: גליה פסח ׀ סרט לצפייה: "סיפור מהחיים"

סובלנות והגירה באירופה העשירה
בראשית תהליך שיקומה של אירופה מהריסות 

מלחמת העולם השנייה, מתקיימת הגירה מהמדינות 
המתפתחות אל אירופה העשירה. כיצד מתמודדות 

מדינות אירופה עם התופעה? והאם הן לא התעוררו 
מאוחר מדי?

מרצה: רמי סימסולו ׀ סרט לצפייה: "למה זה מגיע לי?"

ברזיל: סדר חדש ושינויים בברזיל המודרנית
סמבה רוקדים ביחד: שחורים לבנים עניים ועשירים. 
את החיים חיים לחוד. על ההבדלים בין צפון מזרח 
ברזיל והבירה ההיסטורית סלבדור, לבין העיר סאו 

פאולו, הלב הכלכלי והתרבותי של ברזיל.
מרצה: יונית קמחי ׀ סרט לצפייה: "אמא שנייה"

איראן: מבט מבפנים
מסע אל פרס העתיקה ואיראן העכשווית, בניסיון 
להבין את הפרדוקס האיראני. כיצד דמוקרטיזציה 

משתלבת עם המהפכה האסלאמית? למה נשות איראן 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות ברחבי 
העולם. מהצבעוניות ההודית אל קונפליקטים בצרפת, מהגירה אירופאית אל שינויים בברזיל המודרנית, 

מפרס העתיקה ואירן העכשווית אל שלטון דיקטטורי בארגנטינה, מאומנות אירופאית לזוגיות ואוכל סיני.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.
מועדי המפגשים:

 ,28.5.17 ,14.5.17 ,7.5.17 ,2.4.17 ,26.3.17 ,5.3.17 
18.6.17 ,4.6.17

)מספר קורס: 34305(

מצליחות יותר להילחם על מעמדן מאשר נשים 
במדינות אסלאם אחרות? מה מונע מהרוב החילוני 

למרוד נגד המשטר? 
מרצה: נפתלי הילגר ׀ סרט לצפייה: "קפה טרנזיט"

סין: אוכל וזוגיות
התרבות הסינית רואה בתנאי הקיום הבסיסיים של 
אוכל וזוגיות, תחומים שנתונים לחוקיות ולנורמות 

שמוכתבות על ידי מסורת ארוכת שנים.
מרצה: דינה היימן.

סרט לצפייה: "אוכל שתיה גבר אישה"

אירופה: על אומנות ועל שיגעון
מלחמת העולם הראשונה השאירה צלקות קשות 
 בתודעה הקולקטיבית של כולם וכמובן בתודעתם

 של האומנים: אומנות חדשה קמה, אומנות הסירוב
לישר קו עם המציאות הרציונלית.

מרצה: ד"ר גוסטב מייסלס.
סרט לצפייה: "סראפין: סיפורה של ציירת"

ארגנטינה: ה'מלחמה המלוכלכת'
מסע במרחבי ארגנטינה, בין חופי הים לפסגות 

נישאות, ונגיע גם לבירה הנוצצת - בואנוס איירס. 
נכיר קצת מההיסטוריה והתרבות הארגנטינאית, 

ונדבר על התקופה האפלה בתולדותיה. 
מרצה: ד"ר אופיר יעקובסון.

סרט לצפייה: "קמצ'טקה"

עולם קסום - בראי הקולנוע
מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה, 

מרצה, צלמת וכתבת.
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סינמה סיטי כפר סבא

לא מעט אירועים והתרחשויות רגעיות הכתיבו מהלכים היסטוריים, פוליטיים, חברתיים ותרבותיים 
בהיסטוריה המודרנית. הם עדיין מטביעים את חותמם ומשפיעים על המאורעות הסוערים של 

ראשית המאה ה-21. מסע מרתק אל כמה מן האירועים האלה, שהיו בעלי השלכות מכריעות על 
התפתחות העולם בן זמננו.   

נושאי ההרצאות:

מגנה כרטא מפלסת את הדרך לדמוקרטיה המודרנית
"כתב הזכויות הגדול של החירויות" הוא כתב התחייבות 
של ג'ון, מלך אנגליה, לכבד את הזכויות שהעניק לברוניו 

ביוני 1215. מסמך זה, שהגביל את סמכויות הכתר, 
נחשב לראשית המשפט החוקתי ונודעה לו השפעה גם 

על החוקה האמריקנית ומגילת זכויות האדם. 

יוהאן גוטנברג ממציא את הדפוס הנייד
המצאת הדפוס הנייד היא מהפכה טכנולוגית הנחשבת 

על ידי רבים להמצאה החשובה ביותר באלף הקודם. 
המצאתו של גוטנברג, אפשרה הדפסה של ספרים רבים 

תוך זמן קצר ובעלות נמוכה יחסית, והביאה לעלייה 
משמעותית באחוזי האוריינות בקרב הציבור הרחב. 

הסיפור שמאחורי גירוש יהודי ספרד
שנת 1492 הפכה לסמלית בהיסטוריה המודרנית 

של העולם ולעם היהודי כאחד. ב-2 בינואר נשלמת 
"הרקונקיסטה", הכיבוש מחדש של הטריטוריה 

הספרדית על ידי הנוצרים מידי המוסלמים ואירופה היא 
שוב נוצרית בשלמותה. ב-31 במרץ, פורסם צו על גירוש 

 יהודי ספרד ואחרוני היהודים עוזבים את ספרד.
ב- 12 באוקטובר, כריסטופר קולומבוס "מגלה" את 

אמריקה ופותח את עידן "העולם החדש".

הרעיונות הליברליים של המהפכה הצרפתית
המהפכה הצרפתית היא נקודת המפנה הדרמטית 

והחשובה ביותר בהיווצרות התרבות המערבית בימינו, 
כמו הדמוקרטיה והחילוניות. היא מבטאת תהליכי 

שינוי חברתיים, כלכליים, פוליטיים והגותיים עמוקים 
שהתרחשו בעת החדשה. 

המניפסט הקומוניסטי שנהפך לדת חדשה
במהפכת פברואר 1848, התבקש הפילוסוף הפרוסי-יהודי 

הגולה קרל מרקס, לחבר מסמך דרישות מהפכניות. 
כך נולד "המניפסט הקומוניסטי", מצע של דת חדשה: 

הקומוניזם. 

צ'ארלס דרווין ותיאוריית האבולוציה
תורת האבולוציה, באמצעות הברירה הטבעית, הפכה 
את פני הביולוגיה והשפיעה רבות על המדע בכללותו. 

הברירה הטבעית הפכה במהלך שנות השלושים של 
המאה ה-20 להסבר המקובל לאבולוציה. 

הטלת פצצות האטום על הירושימה ועל נגסאקי
פצצת האטום הראשונה, הוטלה על הירושימה ב-6 
באוגוסט 1945. הפצצה השנייה הוטלה על נגסאקי 

שלושה ימים לאחר מכן. הטלת שתי פצצות האטום על 
יפן הייתה השימוש המבצעי הראשון – והיחיד – שנעשה 

בנשק גרעיני עד היום.

מהפכת האינטרנט שינתה את העולם
ב-29 באוקטובר 1968 נפתח עידן ה-IT  "מידענות": 

המעבר מכלכלה מבוססת על חומר, אל כלכלה 
המבוססת על ידע. כך הגענו לעידן הפלאפון ו"הרשתות 
 החברתיות" של זמננו. בדור אחד בלבד כל חיינו השתנו-

ולאיזה כיוון?

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.
מועדי המפגשים:

 ,21.5.17 ,7.5.17 ,23.4.17 ,2.4.17 ,19.3.17 ,5.3.17
11.6.17 ,28.5.17

)מספר קורס: 34306(

55  היסטוריה

האירועים שעיצבו את ההיסטוריה האנושית
מרצה: ד"ר גוסטב מייסלס.
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56  היסטוריה

נושאי ההרצאות:

"אש משמיים": אלכסנדר הגדול
מאות בשנים היתה יוון העתיקה מפוצלת מבחינה 

פוליטית. מולדת הדמוקרטיה נפלה קרבן לסכסוכים 
ולמלחמות פנימיות. במאה הרביעית לפני הספירה הכניע 

מלכה התקיף של מקדוניה את ערי יוון. נפילתו ביד 
רוצחים העלתה אל הכס את בנו הצעיר, אלכסנדר עתיר 

הכישורים, שבמהרה יהפוך לאחד מגדולי המצביאים.

"חניבעל מחוץ לשערים": המצביא שהשפיל את רומא
תשוקה יוקדת לנקמה פיעמה בליבותיהם של בני קרתגו, 
מאז תבוסתה מידי "עכברי היבשה" היהירים של רומא. 
לחניבעל, בנו של המצביא המובס חמילקר, היתה סיבה 

מיוחדת לנקום, ובבוא השעה החליט להפתיע את אויביו.  

יהודה המכבי: "מי לה' אלי!"
עם מותו של אלכסנדר הגדול, התפוררה האימפריה. 

עליית רומא מהווה אתגר עבור האימפריה הסלווקית, 
אך הסלווקים נתקלים בעם קטן המתעקש לשמור על 
מורשתו. כשיפרוץ המרד, יופיע יהודה המכבי, שיהפוך 

למנהיג הגדול.  

יוליוס קיסר: הצעיר השאפתן שיצא למלחמה
בעיות פנימיות קשות פילגו את הרפובליקה הרומית. 

המצב נוצל על ידי אישים תאבי כוח. גנראל ותיק קרבות 
ואחד מעשירי רומא החליטו לנצל את המצב, תוך 

כריתת ברית עם צעיר, שאפתן ובלתי מנוסה בשם גאיוס 
יוליוס קיסר.

סר פרנסציס דרייק: שודד הים פורע חוק
באמצע המאה ה-16 איבדה אנגליה את המאחז האחרון 

באירופה. המעצמה החזקה היתה ספרד. סם החיים 
של האימפריה הספרדית היה הזהב, אליו לטשו עיניים 

שודדי ים והרפתקנים. אחד מאותם פיראטים הפך 

 לאחד מגדולי יורדי הים - מגלה ארצות שהקיף
את העולם. 

גוסטב אדולף: האריה מן הצפון 
במאה ה-16 משתחרר אזור שבדיה מן הכתר הדני. 

מאה שנים לאחר מכן, הופך אחד מהמלכים הצעירים 
של שבדיה, גוסטב אדולף II שמו, ו"האריה מן הצפון" 

לכינויו, לגדול מלכיה של שבדיה. 

לורד נלסון: גדול הימאים בהיסטוריה 
עם הצלחת המהפכה הצרפתית הולכת אנגליה ומבודדת 

יותר ויותר. שוב תאיים פלישה של צבא היבשה על 
האי הבריטי. ושוב נמצא האיש המוציא את אנגליה מן 
המיצר, ובזכות גאונותו מסכל את הפלישה ומסיר את 

הסכנה. היה זה גדול הימאים בהיסטוריה - הלורד נלסון. 
 

נפוליאון בונפרטה: התותחן שהפך לקיסר 
המהפכה הגדולה של 1789 החלה לגלוש אל מחוץ 
לגבולותיה. קצין צעיר יליד קורסיקה, הדהים את 

אירופה בהביסו תוך מספר חודשים ששה צבאות שונים. 
עלייתו המטאורית תורגמה לעוצמה פוליטית. כוכבו של 

"התותחן שהפך לקיסר" דרך והעולם כרע לרגליו.

גדולי המצביאים שכבשו את העולם
מרצה: אלון קליבנוב, היסטוריון וחוקר תרבויות.

ההיסטוריה מלאה אירועים, פרשיות ודמויות מרתקות. עם זאת, דומה כי אין דמויות 
מרשימות ומרתקות יותר מן האנשים אשר כוח רצונם ויכולת מנהיגותם הצבאית השפיעו 

השפעה מרחיקת לכת על ההיסטוריה האנושית כולה, גם דורות רבים אחריהם. 

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.
מועדי המפגשים:

 ,18.5.17 ,4.5.17 ,20.4.17 ,30.3.17 ,16.3.17 ,2.3.17
8.6.17 ,25.5.17

)מספר קורס: 34308(
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הקבלה היא שיטה עתיקת יומין העוסקת בחקר המציאות בכלל וחקר פנימיות האדם בפרט. למעשה 
זוהי החכמה הקרובה ביותר לאדם, שכן היא איננה לימוד תיאורטי או מופשט, אלא לימוד מעשי, 

עמוק ופרקטי. הקורס מהווה מפתח לדלת הראשונה במרחבי החכמה האדירה הזו. מטרותיו: להנחיל 
לאדם מושגי יסוד בחכמת הקבלה, להתוודע למגוון רחב של חוקים רוחניים המנהלים את היקום 

וגם, כדובדבן, לגלות לאדם כמה סודות על עצמו ועל העולם הסובב אותו, כדי להביאו למקום שלם, 
שליו ומאושר יותר.

נושאי ההרצאות:

הרצאת מבוא על תפיסות יסוד בקבלה 
מהם מקורותיה של חכמת הקבלה? האם היא רלוונטית 
לימינו? ומה סוד הקסם המהלך על המוצאים בה עניין 

בכל רחבי העולם?

סוד האושר בעיניים קבליות
בשיעור זה נברר את הסיבה לכוחות השליליים 

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

להגיע לאושר.

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

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

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

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

משנה חיים.

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

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

סוד הזוגיות
מילים רבות נכתבו בהיסטוריה על אהבה. אין אדם 
שלא מחפש אחריה. מדענים טוענים שהיא לא יותר 

מאשר תגובה כימית והורמונאלית בגוף. אחוזי הגירושין 
אותם מציגה הרבנות מטילים ספק בכדאיות החיפוש. 
מה חסר לנו כדי לאהוב ולהיות נאהבים באמת? איך 
בונים זוגיות על פי חכמת הקבלה? הרצאה חווייתית, 
מרתקת ומצחיקה, בסופה יוצאים עם כלים פרקטיים 

לשיפור הזוגיות! 

סוד האותיות
השיעור יעסוק בפלא הגדול שנקרא 'השפה העברית', 

ויענה על אינסוף שאלות: מדוע שפע עלול להפוך לפשע 
וענג לנגע? מה סוד האות א' ומדוע נברא העולם דווקא 

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

סוד הגלגול
האם נשמותינו מתגלגלות? ואם כן, מה משמעות 

הגלגולים? מהו התיקון של כל אחד ואחד מאתנו? מתי 
נפסקים הגלגולים? וכיצד הבנה זו על סוד הגלגול יכולה 

להשפיע עלי כאן ועכשיו?

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.
מועדי המפגשים:

 ,16.5.17 ,9.5.17 ,25.4.17 ,4.4.17 ,21.3.17 ,7.3.17 
20.6.17 ,6.6.17

)מספר קורס: 34307(

57  קבלה

סודות חכמת הקבלה
מרצה: משה שרון, מרצה בכיר לקבלה והתפתחות רוחנית.
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סינמה סיטי כפר סבא
סדרה

חדשה

נפלאותיו של המוח האנושי 
מרצים: ד"ר רביד דורון, ביה"ס למדעי ההתנהגות, האקדמית ת"א-יפו ובמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה 
באוני' הפתוחה. ד"ר נועה אלבלדה, מרכז סגול למוח ותודעה, בית ספר ברוך איבצ׳ר לפסיכולוגיה, 

המרכז הבינתחומי הרצליה. 

58  חקר המוח

נושאי ההרצאות:

התפתחות המוח: ההצגה המופלאה ביקום
מה התהליכים שעוברת מערכת העצבים במהלך 

תשעת חודשי ההיריון? אילו תהליכים התפתחותיים 
עוברים על המוח גם לאחר הלידה? כיצד באה לידי 

ביטוי האינטראקציה בין סביבה לתורשה בעיצוב 
מוחנו, אישיותנו והתנהגותנו?

מרצה: ד"ר נועה אלבלדה.

לשם מה אנחנו ישנים?
כשליש מחיינו אנו מבלים בשינה. מה עומד בבסיס 
תופעה זו? מהם שלבי השינה, כיצד מבחינים בהם? 
מה יקרה אם נחליט לוותר על שנתנו? האם קיימים 

מנגנונים מוחיים שאחראים על שינה? 
מרצה: ד"ר רביד דורון.

תנועה, קלקול ותיקון
מהי המערכת המוטורית? כיצד אנחנו נעים במרחב? 
ננסה להתחקות אחר פעילות המוח התקין והפגום 

בזמן פעילות מוטורית ונספר על ההתפתחויות 
הביוטכנולוגיות בתחום זה. וגם- מהן פרקינסון 

והנטינגטון ומהם הטיפולים הקיימים במחלות הללו?
מרצה: ד"ר רביד דורון.

מפגש עם סגנונות רגשיים
 הסיפור על תאוריית הסגנונות הרגשיים של חוקר המוח
ריצ׳י דייוידסון, שבוחנת את הבסיס המוחי להבדלים 

בינאישיים בתפקוד רגשי. עד כמה אנחנו שולטים 
בסגנון הרגשי האישי שלנו? ועד כמה הוא ניתן לשינוי 

ועיצוב? מרצה: ד"ר נועה אלבלדה.

על השיגעון
סכיזופרניה היא מחלה בעלת שכיחות של 1% 

מאוכלוסיית העולם? מדוע הלוקים בה נתפסים 

חשיפה נדירה אל היבטים מגוונים של הפעילות המוחית האנושית. כיצד נוכל לשפר תהליכי 
 למידה וזיכרון? איך אפשר להעמיק את החוויות הרגשיות? כיצד לשדרג את איכות השינה שלנו?

האם נוכל להבין מה עומד בבסיס ההפרעות של חרדה ודיכאון? וכיצד נתמודד עם פחדים מוגזמים? 

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.
מועדי המפגשים: 

 ,11.5.17 ,27.4.17 ,20.4.17 ,30.3.17 ,16.3.17 ,2.3.17
8.6.17 ,25.5.17

)מספר קורס: 34309(

"כמשוגעים"? האם ההפרעה גנטית או סביבתית? 
מהם השינויים המוחיים שגורמים להתפרצות מחלה 

זו? וכיצד ניתן לטפל בה? מרצה: ד"ר רביד דורון.

על חיידקים, מוח והתנהגות
מתברר שיש קשר הדוק בין הרכב חיידקי המעיים 

 שלנו לבין תפקודים מוחיים והתנהגות. מהן ההשפעות
החיוביות והשליליות של הרכב חיידקי המעיים על 
התנהגות דרך השפעתם על המוח? מה המעורבות 
שלהם בהפרעות כמו אוטיזם וסכיזופרניה? ומה 

השפעתם על זיכרון ותהליכים קוגניטיביים? 
מרצה: ד"ר נועה אלבלדה.

DHEA מונע התמכרות לקוקאין
האם ניתן להגדיר התמכרות כמחלה? היכן פועלים 
סמים במוח? נתמקד בסם קוקאין, נסביר את דרך 
פעולתו ונתוודע לתרופה ניסיונית חדשה שמסייעת 

 לגמילה מסם זה.
מרצה: ד"ר רביד דורון.

על מוח ומדיטציית מיינדפולנס
כיצד נוצר הקשר המעניין בין נזירים בודהיסטים 
לחוקרי מוח מובילים? ואיך שיתוף הפעולה הזה 
הוביל למחקרים פורצי דרך אודות ההשפעה של 

מדיטציה על רווחה נפשית וגופנית? 
מרצה: ד"ר נועה אלבלדה.
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אמנות
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59  מוסיקה

נושאי ההרצאות:

העולם המופלא של התזמורת הסימפונית
התזמורת הסימפונית היא אחת התופעות המופלאות 

ביותר שיצר האדם בתרבות המערבית. מפגש עם הרכב 
מוסיקלי מורכב ועשיר, שלמענו כותבים מלחינים יצירות 

מוסיקליות. 

 המנצח כמנהיג:
מקאראיין וברנשטיין ועד גוסטאבו דודמל 

המנצח מפעיל את התזמורת, קובע מה היא תנגן, סוחף 
את נגניה בקונצרט וקובע כיצד היא תתנהל. איך זה 
קורה ומה גורם לקבוצה של יותר ממאה איש ללכת 

בעקבות החזון של המנצח?   

התמודדות עם הגורל: החמישית של בטהובן 
כיצד אדם שאינו שומע יכול לכתוב מוזיקה נפלאה, 

ששינתה את ההיסטוריה. מה יש ביצירה הכבירה הזו 
של בטהובן, שכבר יותר מ- 200 שנים מעוררת בנו 

השראה?  

מוזיקה ומיסטיקה: האם יש שם משהו מעבר? 
מוצרט, סימפוניה מס' 41 )יופיטר(. כשאומרים את 

המילה מוצרט, תמיד מתכוונים לאיזה פלא, לתופעה 
מיוחדת במינה. הגאון הבלתי נתפש הזה, שכתב כל כך 
הרבה מוסיקה ומת כבר בגיל 35. מהו אותו פלא? האם 

יש בתופעה הזו משהו מיסטי?         

בדם חם: יצרים, רגש ולהט במוזיקה הספרדית 
המוזיקה הספרדית עם הקצב, הרגש והחום הכול כך 
מיוחדים לה, הייתה מקור השראה למלחינים רבים. 

ספרדים כמו דה פאייה ורודריגו, איטלקים כמו בוקריני, 
גרמנים כמו יוהן שטראוס ועוד. מהו סוד הקסם של 

המוזיקה הזו, שמכשפת אותנו שוב ושוב?  

״בעיניכם היא פרוצה ובעיני היא ברה״
האופרה ״לה טרוויאטה״, יצירת המופת מאת המלחין 

ג׳וזפה ורדי.

רואים את הקולות: מוזיקה, מחשבים וקטעי וידיאו
כולנו שומעים מוזיקה, אבל האם ישנה אפשרות לראות 

את הצלילים? מה הקשר בין צלילים לצבעים? מה הקשר 
בין "חמישיית דג השמך" של שוברט למשחקי מחשב? 

בעזרת הטכנולוגיה המתקדמת "ניכנס" אל כמה מיצירות 
המופת המוזיקליות הגדולות ביותר במוזיקה הקלאסית 

המערבית.   

צחוק והומור: קונצ'רטו דה לה קומדיה 
כשהומור ומוזיקה קלאסית נפגשים, התוצאה מענגת 

ביותר. השילוב בין הומור ומוזיקה תורם רבות לקשרים 
בין אנשים ולשבירת מחיצות. נחווה כמה מרגעי ההומור, 

ההשתובבות ובדיחות הדעת של כמה מהמוזיקאים 
הגדולים ביותר. אליהם יצטרפו גם צ'רלי צ'פלין, דני קיי 

ו"מיסטר בין". הרצאה של צחוק וקלות דעת. 

הסודות שמאחורי המוזיקה הקלאסית
מרצה: ד"ר אורי לשמן, מנצח, מלחין, פסנתרן ואיש חינוך.

למוזיקה יש מקום מרכזי בחיינו: היא מנחמת, מרגשת, מעודדת ומחזקת. בסדרת הרצאות זו נלמד 
על המוזיקה מלאת היופי וההוד, העשירה, המורכבת ומלאת הרגש, המהווה את שיאה של התרבות 

המערבית. נעסוק בתזמורת הסימפונית, בסודות הניצוח ובכמה מיצירות המופת המוזיקליות 
הגדולות ביותר. איך המוזיקה פועלת ומפעילה אותנו? איך היא מחוברת לחיי המלחינים שיצרו 

אותה? ומהו החיבור לכל אחד מאתנו?  

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

בסינמה סיטי החדש בנתניה.
מועדי המפגשים:

,17.5.17 ,3.5.17 ,19.4.17 ,5.4.17 ,22.3.17 ,8.3.17 
14.6.17 ,24.5.17

)מספר קורס: 34101(
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60  ביוגרפיות קולנועיות

נושאי ההרצאות:

בטהובן: המוסיקאי הגדול מכולם
סיפור שנותיו האחרונות של המלחין הדגול, בהן 
הגיע לשיא בשלותו. כיצד עשה שינויים מפליגים 

במבנה הסימפוניה בעודו חרש כמעט לחלוטין? 
מרצה: עומר שומרוני. 

סרט לצפייה: "להעתיק את בטהובן"  
אודיסאוס: מסע למחוזות הילדות

האודיסיאה היא המיתוס הגדול והבסיסי של 
המיתולוגיה היוונית ותרבות המערב. סיפור המסע 
הוא סיפור השיבה של אדם למחוזות ילדותו לאחר 

שנים של נדודים, פיתויים ותלאות לאורך הדרך.
מרצה: אור-לי אלדובי. 

סרט לצפייה: "אחי איפה אתה?"
הדלאי למה: נושא הלפיד של השלום העולמי  

מאז נכבשה על ידי סין בשנת 1959, הפך הדלאי למה, 
מנהיגה הרוחני של טיבט, שם נרדף למאבק לשחרור 

טיבט ורדיפת שלום. כיצד נבחר הדלאי למה 
לתפקידו? ומדוע בטיבט אסור להחזיק את תמונתו? 

מרצה: איילת אידלברג ׀ סרט לצפייה: "קאנדאן"
זיגמונד פרויד: הגאון שהמציא את הפסיכואנליזה 

מפגש מרתק עם פרויד, יונג ומה שביניהם. האם 
הפסיכולוגיה מונעת על ידי יצרים או תהליכים 

 מודעים? מה עדיף- שיטת טיפול של צלילה לעבר,
או אסוציאציות חופשיות?

מרצה: ענת זפרני ׀ סרט לצפייה: "שיטה מסוכנת" 
"באדר מיינהוף"

"כנופיית באדר מיינהוף הייתה חבורה של צעירים 
 גרמנים, שהקימו קבוצת "טרור אורבני" באמצע שנות

השבעים בגרמניה. אנדראס באדר ואולריקה מיינהוף, 
נמצאו מתים בכלאם ונסיבות מותם נשארו עלומות.

מרצה: דוד ויצטום.  
סרט לצפייה: "כנופיית באדר מיינהוף" 

מולייר: החיוך שחשף את הצביעות
המחזאי הצרפתי שאף בכלל לכתוב טרגדיות, אך 

באורך פלא הפך לאחד מכותבי הקומדיות הגדולים 
בהיסטוריה של התיאטרון. במחזותיו חושף מולייר 

את הצביעות בחוגי החברה הגבוהה, השלטון 
והממסד הדתי. 

מרצה: ד"ר דן רונן ׀ סרט לצפייה: "מולייר"
"אליזבת השנייה"– 64 שנות מלוכה!!!

אליזבת השנייה אשר לא מכבר חגגה את יום הולדתה 
90, הפכה להיות המונרך בעל הכהונה הארוכה ביותר 

בתולדות באנגליה. לאורך שנותיה הרבות בשלטון, 
ראתה 18 ראשי ממשלה שונים!!! ו- 15 נשיאים 

אמריקאים ועולם ישן שהתחלף בחדש. מה תהיה 
מורשתה? ומה יקרה אחרי מותה?  

סרט לצפייה:"המלכה"
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.

היצ'קוק: הצד האפל של הגאונות  
מסע אל סרטיו ואישיותו של גדול במאי הקולנוע. 

כיצד השפיע החינוך הקפדני שקיבל בילדותו על 
עבודותיו וסרטיו של הבמאי הגדול. ואיך כול זה 

קשור לאשמה?  
מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: "ורטיגו" 

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. בכול מפגש נעסוק 

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

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

בסינמה סיטי החדש בנתניה.
מועדי המפגשים:

,18.5.17 ,4.5.17 ,20.4.17 ,6.4.17 ,23.3.17 ,9.3.17 
15.6.17 ,25.5.17

)מספר קורס: 34102(
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61  פסיכולוגיה

נושאי ההרצאות:

מהו בעצם אושר  
מהו אושר? מהם המרכיבים העיקריים שלו על פי גישות 

שונות, החל מבודהיזם וכלה בפסיכולוגיה חיובית? 
מדוע אנו חשים אושר ברגעים מסוימים, אך מתקשים 

לשמר את החוויה הזו לאורך זמן? ומהם המאפיינים של 
אנשים שמדווחים על רמות אושר גבוהות במיוחד?

סרט לצפייה: "המרדף אחר האושר"

כוחה של אמונה 
מהן האמונות וההקשרים שמתוכם אנו רואים את 

המציאות? איך הם מכתיבים לנו מה אפשרי ומה לא 
אפשרי עבורנו? ואיך לתרגל דרכים להחלפת אמונות 
מגבילות באמונות שנותנות לנו כוח ואנרגיה לפעול?

סרט לצפייה: "הזדמנות שנייה" 

עוצמתה של גישה 
מהי הגישה שלנו בחיים? עד כמה היא משרתת אותנו 

ותומכת בנו? כיצד מגיבה הסביבה המקיפה אותנו 
לגישתנו? מהן גישות ש"עובדות"? כיצד ניתן להגביר את 
תחושת החיבור, האהבה והשותפות ביחסנו עם האנשים 

בחיינו באמצעות שינוי הגישה שלנו?
 "Yes Man" :סרט לצפייה

דרכים ליצירת משמעות 
כיצד מציאת משמעות ומטרה בחיינו, משדרגת 

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

סרט לצפייה: "האיש שידע אינסוף"

איך ליצור את החוויה המיטבית 
מה מאפיין חוויות של זרימה בחיינו? מה ניתן לעשות כדי 

להפוך מערכות יחסים למהנות יותר, ועבודות ומשימות 
בחיינו - לפעולות מאתגרות ומספקות?

סרט לצפייה: "מחוברים לחיים"

טיפוח חוזקות ואושר
 מה הקשר בין פיתוח מידות טובות וחיבור לחוזקות,
לבין יכולתנו לחוש מאושרים? כיצד שינוי הפוקוס 

ממיקוד בצמצום חולשותינו לטיפוח חוזקותנו 
וכישרונותינו, משדרג משמעותית את איכות חיינו? 

סרט לצפייה: "המתמחה"

איך להגשים חלומות?  
כיצד להתגבר על התמכרות לפנטזיה על היום בו יחשפו 

את הפוטנציאל האדיר החבוי בנו ואז נזכה בתהילה, 
פרסום ועושר? ואיך אפשר לפעול בעוצמה כדי להגשים 

את חלומותינו האותנטיים? 
סרט לצפייה: "משפחת בלייה"

המשבר כמגבר  
 כיצד לשנות את היחסים שלנו עם משברים ואיך להתייחס

אליהם בדרך חדשה? איך "לנצל" את המשברים שנקרים 
בדרכנו, כדי ללמוד את השיעור שהם מזמנים לנו?

סרט לצפייה: "ילדות פרא" 

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

סדרה מרתקת של הרצאות חווייתיות, העונות על מספר שאלות משמעותיות בחיינו: מהו אושר וממה 
הוא מורכב? כיצד להתחבר לחלומותינו האמיתיים? מהן האמונות והגישות שיאפשרו לנו לפעול בעוצמה 
להגשמתם? מה נדרש על מנת לחוש משמעות, ליהנות מהדרך ולחוות אושר לאורך זמן? כיצד אנו יכולים 

למנף את המשברים בחיינו לשינוי ההתנהלות האוטומטית, ולפעול באומץ להשגת מה שבאמת חשוב 
ומשמעותי בחיינו? בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא העוסק בנושא ההרצאה.

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 10:30-14:30 ב"זמן אשכול"

בסינמה סיטי החדש בנתניה.
מועדי המפגשים:

,29.5.17 ,22.5.17 ,8.5.17 ,3.4.17 ,20.3.17 ,6.3.17 
19.6.17 ,12.6.17

)מספר קורס: 34103(
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62  פסיכולוגיה

נושאי ההרצאות:

"הרגע זה היה לי ביד"! 
שלוש שיטות מדהימות לתיוק מנטלי בזיכרון: איך 
להכניס לזיכרון מידע ולשלוף אותו במהירות בזמן 
ובמקום הרצוי? איך לשלוף מידע מהזיכרון בתנאי 

לחץ ולזכור בקלות מספרי טלפון, מספרים סודיים, 
תאריכים, ימי הולדת ואירועים חשובים אחרים? איך 
לפתח זיכרון מצוין לשפות ולזכור בקלות שפות זרות, 

מילים ומונחים מסובכים?
מרצה: ערן כץ.

על זיכרון ושכחה 
איפה הנחתי את זה? מה הלכתי להביא? איך 

קוראים לשחקן ההוא? מהו בכלל הזיכרון? ממה 
נובעת השכחה? ומהם הטיפים הנפלאים לשיפור 

יכולת הזכירה בחיי היום יום?
מרצה: ענת זפרני.

מודל שלושת המאגרים  
שלושה מאגרי זיכרונות לאדם. מה תפקידו של כל 

מאגר? כיצד גילו אותו? מה מלמד אותנו המודל על 
עצמנו? וכיצד ניתן להשתמש בידע זה על מנת לזכור 

טוב יותר?
מרצה: ענת זפרני.

קוגניציה, זיכרון והקשר ביניהם
מהי קוגניציה? מהם כישורים קוגניטיביים? במפגש 

זה "נחדד את המוח" ונתנסה במגוון משימות 
מאתגרות שיעזרו לנו להבין  למה אנחנו מתכוונים 

כשאנחנו מדברים על קשב וזיכרון. 
מרצה: אהוד שפירא.

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

הצלחתם? מה הקשר בין כשרון מוזיקלי לסינית? 

הרצאה מרתקת שתלמד אותנו מגוון טכניקות ללמוד 
שפה חדשה. וגם- איך זוכרים בקלות מילים לועזיות?   

מרצה: ערן כץ.

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

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

נבחין אילו שינויים בזיכרון הם תקינים ואילו הם 
פתולוגיים? 

מרצה: אהוד שפירא.

שיעור מעשי באימון קוגניטיבי
מהו אימון קוגניטיבי? נקבל כלים, שיטות וטכניקות 

לשיפור היכולות הקוגניטיביות בכלל, והזיכרון 
והקשב בפרט. כמו כן נלמד על אורח חיים נכון ובריא 

לשיפור הזיכרון.
מרצה: אהוד שפירא.

על חלום וזיכרון בראי הפסיכולוגיה   
לשינה בכלל ולחלומות בפרט יש השפעה ישירה על 

 הזיכרון. במפגש מרתק זה נכיר את שלבי השינה,
ואת תפקיד ומהות החלום בתהליך הזכירה.

מרצה: ענת זפרני.

סוד הזיכרון המצוין
 מרצים: ערן כץ, שיאן גינס בזיכרון, מחבר רבי המכר "סוד הזיכרון המצוין", "סוד המוח היהודי"

ו- "חמש מתנות למוח". עורך ומנחה סדנאות בתחום פיתוח הזיכרון והאינטליגנציה.
אהוד שפירא, מנכ"ל רי-מיינד, המרכז לזיכרון וקוגניציה. ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, M.A בחינוך.

 הירידה בזיכרון וכן בעיות של קשב וריכוז, הולכים ותופסים מקום נכבד במהלך חיינו.
בסדרת הרצאות מרתקת ומעשית נקבל ידע תיאורטי ושימושי בנושא הזיכרון, וכן כלים, שיטות 

וטכניקות שיעזרו לאמן, לשפר ולחזק את יכולות המוח בכלל ואת הזיכרון והקשב בפרט.

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

בסינמה סיטי החדש בנתניה.
מועדי המפגשים:

,18.5.17 ,4.5.17 ,20.4.17 ,6.4.17 ,23.3.17 ,9.3.17 
15.6.17 ,25.5.17

)מספר קורס: 34104(
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תרבות

סינמה סיטי נתניה

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

בסינמה סיטי החדש בנתניה.
מועדי המפגשים:

,17.5.17 ,3.5.17 ,19.4.17 ,5.4.17 ,22.3.17 ,8.3.17 
14.6.17 ,24.5.7

)מספר קורס: 34105(

תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע 
 מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה,

מרצה, צלמת וכתבת.

63  תרבויות בעולם

נושאי ההרצאות:
הודו: מסע בין עבר לקידמה

מסע מסקרן ברחבי הודו, בין מסורת וקידמה, כפר ועיר, 
הרצון להתפתח מול המנהגים הכובלים אל העבר. מהו סגנון 

החשיבה ההודי וכיצד הוא משפיע על היכולת להתקדם?
מרצה: איילת אידלברג ׀ סרט לצפייה: "אומריקה"

סארייבו: מלחמות והסכמים
עם התפרקותה של הרפובליקה הסוציאליסטית של יוגוסלביה 

 ב-1991 התחילה סדרה של מלחמות בין אזרחיה. בין סרביה
לבין סלובניה, קרואטיה ובעיקר בוסניה המוסלמית. 

סאראייבו הייתה לסמל של האכזריות במלחמה זו.
מרצה: רמי סימסולו ׀ סרט לצפייה: "נולד פעמיים"

בין אמונה לתבונה באירופה של ימי הביניים
מהם האתגרים עימם התמודדה הכנסייה הקתולית בשלהי 
ימי הביניים? כיצד ניתן להסביר את עוני המאמינים ועושר 
הכנסייה? איך לשלוט בידע שהוא כוח? האם מגיה וכישוף 

מותרים? מיהם הכופרים להם נועדה האינקוויזיציה?
מרצה: ד״ר עודד ציון ׀ סרט לצפייה: "שם הורד"

מזרח גרמניה: תמונת חיים במדינת משטרה
אחרי הקמתה ב-1949, התקבע אופייה של "הרפובליקה 

הדמוקרטית של גרמניה", כאחת המדינות הקיצוניות ביותר. 
כיצד התנהלו החיים בצד המעורבות של המשטר במחשבות, 

ברגשות ובמאוויים של כל אדם ואדם?
מרצה: אלון קליבנוב ׀ סרט לצפייה: "ברברה"

איטליה: הון והון אנושי במאה ה-20 
מהי השאלה העקרונית של יחס המעמדות בעידן המודרני? 
ננסה להתחקות אחרי התגבשות שתי הדתות החדשות של 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות 
ברחבי העולם. מהכפר ההודי אל הטבע הסיני, ממעמדות באיטליה אל מעמד האישה האפגאנית, 

מהמלחמה בבלקן אל העולם המזרח גרמני, מהקתוליות והאינקוויזיציה אל מרחבי סעודיה.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

המאה ה-20 – המרקסיזם, שרואה ביחס בין המעמדות 
את המאבק הבלתי פוסק, והפאשיזם האיטלקי, שדוגל 

ב"קואופרציה" בין המעמדות.
מרצה: ד"ר גוסטב מייסלס ׀ סרט לצפייה: "הון אנושי"

סין: בין עבר תרבותי לעתיד טכנולוגי
 סין המודרנית נעה בין תרבות הצריכה ועברה התרבותי העשיר.

בחיפוש אחר נפשה הנצחית של סין, נשענים הסינים על 
הטבע גם כמשענת רוחנית.

מרצה: דינה היימן ׀ סרט לצפייה: "הזמיר"

אפגניסטן: לשרוד את הטאליבן
סבבי הלחימה באפגניסטן הביאו להרס שהשפיע על אזרחיה, 

ובעיקר על הנשים האפגניות, שתחת משטר הטאליבן נכנסו 
למעצר בית. הלחימה חשפה את המצוקה הקשה שחווה 

המדינה, שמנסה להשתקם.
מרצה: גליה פסח ׀ סרט לצפייה: "אוסמה"

סעודיה: שמרנות מול שינוי
מדוע השלטון הסעודי מסרב לאפשר לנשים לנהוג, אך מוכן

שהן תהיינה טייסות? למה בסעודיה יש כל כך הרבה רווקות 
מעל גיל 30? למי מותר למכור לנשים סעודיות הלבשה 

תחתונה?
מרצה: ד"ר מיכל יערי ׀ סרט לצפייה: "וואג'דה"
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סינמה סיטי נתניה

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 19:00-22:00 ב"זמן אשכול"

בסינמה סיטי החדש בנתניה.
מועדי המפגשים:

,15.5.17 ,8.5.17 ,24.4.17 ,3.4.17 ,20.3.17 ,6.3.17 
12.6.17 ,29.5.17

)מספר קורס: 34106(

מזרח אסיה - בראי הקולנוע
 מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה,

מרצה, צלמת וכתבת.

64  תרבויות בעולם

נושאי ההרצאות:

הודו: הקסם והחידה
מסע אקזוטי ומרתק ברחבי תת היבשת ההודית, אחד 

מהמקומות המסקרנים בעולם. בין אנשים צבעוניים 
 בכפר ובעיר, בעושר ובעוני, בקדושה ובזוהמה.

הודו היא עולם ומלואו שהכול בו ושזר לא יבינו. 
מרצה: מורן קושניר ׀ סרט לצפייה: "עוברים להודו"  

הודו: נשים בין אפליה לחוסר חמלה
רצח תינוקות, שריפת אלמנות – מעמד הנשים בהודו 

היה ועודנו בעייתי. האישה ההודית שייכת לגבר: אביה, 
בעלה, בנה. על מקומה של האישה בחברה ההודית 

המסורתית והיום, על מנהג הסאטי ועל "הנשים 
הנעלמות" במזרח אסיה.

מרצה: מורן קושניר ׀ סרט לצפייה: "מים"

יפן: שמרנות ואוונגרד במדינה אחת
האם מפתיע החיבור שבין גרמניה ליפן? מסע ביפן אל 

פריחת הדובדבן, טיפוס על הר פוג'י, ביקור בעיר הבירה 
התוססת טוקיו וביקור בעולם הדפסי הדיו של הוקוסאי.
מרצה: איילת אידלברג ׀ סרט לצפייה: "פריחת הדובדבן"

הונג קונג: מסורת סינית בין גורדי שחקים
המושבה הבריטית שחזרה לרשותה של סין שומרת על 

ייחודה בתוך אימפריית הענק. על הזן בודהיזם שהתפתח 
בסין וכמעט נעלם ממנה, אך נשמר במדינות האזור. על 

פיתוח התודעה ועשייה מדיטטיבית כדרך אימון.
מרצה: טל רשף ׀ סרט לצפייה: "המתופף"  

סין: תמורות ושינויים בסין של המאה ה-21 
מהרפורמות הכלכליות של דנג שיאו-פינג ועד הפיכתה 

של סין למעצמה כלכלית אדירה. הזינוק הכלכלי 
האדיר– ומחירו הכבד. מסע בסין בין עבר קיסרי להווה 

קומוניסטי ועתיד כלכלי עוצמתי.
מרצה: דינה היימן ׀ סרט לצפייה: "ביחד"

צפון ויאטנם: משדות המלחמה אל שדות האורז
מסע להכרות ראשונית עם העם, התרבות והמנטליות 
הויאטנמית. נצא מעיר הבירה  הנוי, אל שדות האורז 

הירוקים והפוריים. מהמיעוטים האתניים החיים 
בבידוד בהרי הצפון, אל צוקי האבן במפרץ הא-לונג.

מרצה: זאביק רילסקי.
סרט לצפייה: "האמריקאי השקט"

דרום ויאטנם: קפיטליזם ווייטקונג  
נצא מסייגון התוססת אל אתרי מלחמת ויאטנם – 
ממחילות הוייטקונג ועד החילוץ החפוז משגרירות 

ארה"ב בסייגון. נמשיך אל דלתת נהר המקונג: שווקים 
צפים, בתי כלונסאות והרבה מים.

מרצה: זאביק רילסקי ׀ סרט לצפייה: "אל הארץ היפה"

יפן: החיים כחישול– מסע מפרך 
עולם העבודה ביפן הוא טוטאלי ודורש התמסרות 

מוחלטת של העובד למקום העבודה, על חשבון חייו 
הפרטיים. לאחרונה נאלצים היפנים להתמודד עם 

פיטורים – והשבר הוא גדול.
מרצה: איילת אידלברג.

סרט לצפייה: "סונטת טוקיו"

מסע מרתק לאורכה ולעומקה של מזרח אסיה, בין אנשים, תרבויות, נופים חלומיים, היסטוריה 
מטלטלת והרבה ענין ויופי. מאקזוטיקה הודית אל מלחמות בויאטנם, מזן-בודהיזם אל שינויים 

עוצמתיים בסין, משבירת מסורות ביפן אל שלווה אסייתית. אתם מוזמנים לצאת למסע!
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.



סינמה סיטי נתניה

65  קולנוע

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 ארבעה 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

 הקורס יתקיים בימי חמישי
החל מהשעה 19:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי החדש בנתניה.

מועדי המפגשים: 
15.6.17 ,18.5.17 ,20.4.17 ,16.3.17

)מספר קורס: 34107(

נתניה
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מדע

סינמה סיטי נתניה

 תורת הקוונטים: המציאות המדעית
מול התודעה האנושית

מרצה: ד״ר יואב בן-דב, מרצה בכיר, פיזיקאי ופילוסוף של המדע. 

66  מדע

נושאי ההרצאות:
מהעולם המכני למציאות הקוונטית

המדע הישן מתאר את המציאות כמין שעון ענק, 
שפועל על פי חוקים מדויקים. אבל התברר שהתמונה 
הזו אינה מצליחה לתאר את תופעות האטומים והאור. 

כיצד הצליחה תורת הקוונטים להתגבר על הכישלון 
הזה - ואיזה מוזרויות נאלצו הפיזיקאים “לבלוע״ 

כשקיבלו אותה?

מפגש עם התודעה האנושית
כיצד ייתכן שהמציאות הפיזיקלית תלויה בתודעה 

 האנושית? על פי תורת הקוונטים, אטומים ואלקטרונים
אינם דבר מוגדר ומדויק, אלא יש בהם אי וודאות 
ואקראיות. ואם מנסים לשאול מהו האור, מתברר 

שהתשובה איננה דבר אובייקטיבי, אלא משהו שתלוי 
בנו. 

מסע אל העולמות המקבילים
בניסיונות להבין את המסתורין של תורת הקוונטים, 

הגיעו הפיזיקאים לתגליות ולרעיונות מוזרים 
ומפתיעים. בין השאר, ניסויים מראים שאולי העולם 

שלנו אינו אלא רק אחד מבין אינספור עולמות 
מקבילים, שבכל אחד מהם יש מציאות שונה. 

המציאות המוזרה של הקוונטים
הרעיון העמוק ביותר של תורת הקוונטים, הוא 

ההכרה שהתודעה שלנו איננה יכולה לתפוס את 
המציאות בשלמותה. איך אפשר להתמודד עם 

המציאות המוזרה של הקוונטים בעזרת הרעיון של 
מושגים משלימים, ואיך הוא קשור לפילוסופיה 

ולמיסטיקה ההודית?

השתלבות הרעיונות הקוונטיים ב״אשליית האני״
תורת הקוונטים מאפשרת מבט חדש על התפיסה 

שלנו את עצמנו. כיצד משתלבים הרעיונות הקוונטיים 

תורת הקוונטים היא תורה מדעית המציגה רעיונות מהפכניים ומסתוריים, שיכולים לשנות את 
התפיסה שלנו על עצמנו ועל המציאות. מהי תורת הקוונטים? מה הקשר שלה לתורות רוחניות 

ולפילוסופיה מזרחית? ומה אפשר לקחת ממנה כדי ליצור מציאות חדשה בחיינו האישיים? 

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

בסינמה סיטי החדש בנתניה.
מועדי המפגשים:

 ,29.5.17 ,22.5.17 ,8.5.17 ,3.4.17 ,20.3.17 ,6.3.17
19.6.17 ,12.6.17

)מספר קורס: 34108(

בתיאוריות עדכניות של פסיכולוגיה, בתגליות מתחום 
חקר המוח ובתובנות הפילוסופיה הבודהיסטית 

העתיקה?

אשליות ותעתועי דמיון
במקביל להתפתחות תורת הקוונטים גם חוקרי 

המוח והתפיסה הגיעו לתובנה, שאנו תופסים את 
המציאות כדבר מוחלט וקבוע. אבל בעצם זה המוח 

שלנו שיוצר אותה בכל רגע מחדש. כיצד אשליות של 
תפיסה ותעתועי דמיון יכולים ללמד אותנו על יצירת 

המציאות במוח שלנו?

שיטות חשיבה חיובית
בשנים האחרונות הופיעו סרטים וספרים כמו 

“הבליפ״, “הסוד״ ואחרים, שקושרים את המציאות 
הקוונטית עם שיטות של חשיבה חיובית ויצירה של 
מציאות בכוח התודעה. האם ואיך אפשר להשתמש 

בתובנות הקוונטיות כדי לשנות את חיינו ברמה 
האישית?

סגירת המעגל: בין חומר ותודעה
כמו כל יצירה אנושית, גם המושגים של תורת 

הקוונטים הם השלכה של תבניות שקיימות במוח 
ובתודעה שלנו. כיצד מושגי החלקיק והגל של תורת 

הקוונטים משקפים את הקטבים הבסיסיים של 
חווית הקיום האנושית? ואיזה תובנות ניתן להפיק 

מכאן על עצמנו?



סינמה סיטי נתניה

קורסים ואירועים
בסינמה סיטי 
ראשון לציון

)עמודים 68-96( 
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אמנות 68  אמנות פלסטית

אמנות יוון ורומא- ממלכת היופי
מרצה: דוד איבגי, אוצר ומרצה לאמנות.

נושאי ההרצאות:

תזאוס והמינוטאור
התרבות המינואית באי כרתים מול המיקנית בפלופונס. 

הן שונות, מנוגדות ועומדות כל אחת לעצמה, אך יחד 
יצרו את המארג ממנו צמחה תרבות יוון.

                         
"האדם- מידת כל הדברים"

השינוי במחשבה וביחס למקומו של האדם בעולם, 
הולידו את תרבות המערב ואת מושגיה. נכיר את 

התהליך האיטי והמתמיד בו התגבשו יסודות האמנות 
היוונית בתקופתה הארכאית.

 הרמוניה בשיש 
 לרגע קצר נדמה שהחיפוש אחר ההרמוניה הושלם.

דור יצירה אחד במאה החמישית לפני הספירה, דור 
אמני התקופה הקלאסית, הטביע חותמו מאז על כל 

תולדות האמנות במערב. 

 ונוס מתפשטת
כך התפשט הרעיון היווני בתקופה ההלניסטית והתמזג 

עם המזרח.

 איטליה מתעוררת 
התרבות האטרוסקית ממזגת יסודות הייחודיים לה, 
עם השפעות חזקות מן התרבות היוונית ויוצרת בכך 

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי חמישיאת הבסיס לאמנות הרומית באיטליה.
בין השעות 10:30-12:00 ב"זמן אשכול"

בסינמה סיטי בראשון לציון.
מועדי המפגשים:

,11.5.17 ,27.4.17 ,20.4.17 ,6.4.17 ,23.3.17 ,9.3.17 
8.6.17 ,25.5.17

)מספר קורס: 34701(

 יחי הקיסר
האמנות הרומית צמחה מתוך יסודות אטרוסקים 

ויוונים, אך התאימה עצמה לתפיסת העולם של 
האימפריה הרומית הקיסרית. נבחן כיצד באים 
עקרונות אלה לביטוי במפעלי הבנייה האדירים 

ובמונומנטים.

 שיעור בריאליזם
מגמות וסגנונות באמנות הרומית בפיסול ובציור 

במאות הראשונות לספירה.

"לא תעשה לך.."- האמנם?   
כיצד מתיישב איסור זה עם שפע האמנות היהודית 
בתקופה היוונית-רומית וכיצד היא מתמודדת עם 

התרבות האלילית סביבה? 

סדרה ייחודית
של סיורים מודרכים 

לחובבי האומנות
ניתן למצוא בעמוד 103 בחוברת זו

סינמה סיטי ראשון לציון

תרבויות יוון ורומא העניקו לעולם ראייה חדשה של האמנות ותפקידה. המושגים של אמת 
ויופי שנוצרו באתונה הקלאסית לפני כ- 2,500 שנים, קבעו את יחסנו לאמנות והם מהווים 

מקור השראה ונקודת יחס גם כיום. אז מהי הקלאסיקה הזו שהפכה למופת העליון במערב? 
מדוע נוצרה דווקא ביוון? וכיצד אימצו אותה והוסיפו לה הרומאים כשהנחילו אותה ברחבי 

האימפריה? ואיך אנחנו, היהודים, מתמודדים איתה מאז?



סינמה סיטי ראשון לציון
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אמנות 69  אמנות פלסטית

נושאי ההרצאות:

בטהובן: הקונצ'רטו לכינור
הקונצ'רטו לכינור של בטהובן נחשב לאחת הפסגות 

של הרפרטואר הקלאסי. במפגש ננתח את הקונצ'רטו 
מבחינה מבנית וצורנית, ונעמוד על החידושים 

המשמעותיים שבטהובן מציג ביצירה זו. במהלך 
השיעור ניצפה בדוגמאות מביצועים מצולמים נפלאים 

לקונצ'רטו.   

)Te Deum( "ברוקנר: "טה דאום
 ה"טה דאום" הוא מזמור לטיני שנפתח במילים

Te Deum Laudamus  )"אותך, אלוהים, נשבח"(. 
 במפגש נתוודע לגירסה המפוארת שחיבר לטקסט זה

אנטון ברוקנר, הכתובה לזמרים סולנים, מקהלה 
ותזמורת.

דבוז'אק: חמישיית הפסנתר אופוס 81
מפגש עם חמישיית הפסנתר היפהפייה של דבוז'אק, 

בביצוע מרגש בהשתתפות הפסנתרן הוותיק מנחם 
פרסלר )שהיה בן 90 בעת ההקלטה!( עם רביעיית 

מיתרים מובילה. 

שוסטקוביץ': סימפוניה מספר 5
סימפוניה אדירה זו חוברה, במילותיו של שוסטקוביץ' 

עצמו, כ"תשובה לביקורת צודקת" של המפלגה 
הקומוניסטית. במפגש ניצפה בסימפוניה בביצוע 
מעולה, ונעמוד על האירוניה המרה שמשלב בה 

המלחין באופן סמוי.   

מונטוורדי: "מגניפיקט"
ה"מגניפיקט" של מונטוורדי חותם את יצירתו 

המונומנטלית "תפילות ערבית לבתולה המבורכת" 
משנת 1610. יצירה זו כתובה לסולנים, מקהלה 

ותזמורת, ומהווה דוגמא בולטת למוזיקה המפוארת 
של הבארוק האיטלקי המוקדם. 

פוצ'יני: "לה בוהם" )מפגש 1(
שני מפגשים בהם נכיר לעומקה את האופרה הנפלאה 

של ג'אקומו פוצ'יני, המספרת את סיפור אהבתם 
 הטראגית של משורר ותופרת ברובע הלטיני בפאריז

של שנת 1830. 

פוצ'יני: "לה בוהם" )מפגש 2(
חלקו השני של המפגש על האופרה המרגשת של 

 פוצ'יני, בביצוע נפלא מה"מטרופוליטן אופרה"
בניו-יורק עם כמה מטובי סולני האופרה בעולם.   

צ'ייקובסקי: "מפצח האגוזים"
קטעים נבחרים מהבלט האהוב של צ'ייקובסקי, 

בביצוע מצולם מרהיב המשלב מוזיקה ומחול. 

סדרה

חדשה

היצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית
 מרצה: עומר שומרוני, מרצה למוזיקה באוניברסיטת תל-אביב ומבקר המוזיקה הקלאסית

של "אופוס" ו"מעריב". 

מפגש חוויתי עם מבחר מהיצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית, במטרה להעמיק את 
ההיכרות איתן ואת ההבנה של המבנים והצורות המוזיקליות שלהן. הקורס מלווה בצפייה 

 בהפקות DVD מרהיבות ומלאות צבע של גדולי הסולנים, התזמורות והמנצחים, באיכות
צפייה של אולם קולנוע.

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.
מועדי המפגשים:

,23.5.17 ,9.5.17 ,25.4.17 ,4.4.17 ,21.3.17 ,7.3.17 
20.6.17 ,6.6.17

)מספר קורס: 34702(
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אמנות 70  קולנוע

סינמה סיטי ראשון לציון

הסיפור החברתי של הקולנוע העולמי
מרכז הסדרה: זיו אלכסנדרוני, מרצה לקולנוע ובמאי סרטים.

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.
מועדי המפגשים:

,17.5.17 ,3.5.17 ,19.4.17 ,29.3.17 ,15.3.17 ,1.3.17 
7.6.17 ,24.5.17

)מספר קורס: 34703(

נושאי ההרצאות:
“חריגים״ בעולם הקולנוע  

החל משנות השמונים של המאה שעברה הקולנוע מטפל 
בנושא החריגים בחברה. סרטים כגון “איש הפיל״, “איש 
הגשם״, “ילדים חורגים לאלוהים״, “כף רגלי השמאלית״ 

ואחרים, עוסקים בשאלה: האם אנשים חריגים ובעלי 
מוגבלויות יכולים להשתלב בחברה “הרגילה״ ולחיות 

חיים נורמליים? מרצה: זיו אלכסנדרוני 
סרט לצפייה: “וינסנט רוצה לים״ 

קפיטליזם חזירי או נזירות דתית  
אמריקה נוסדה על ידי מהגרים סגפנים ופוריטנים, 

שהגיעו אליה מאירופה. החזון שלהם היה להקים חברת 
מופת דתית, מסתפקת במועט, הוגנת וחרוצה. לצד החזון 
הזה צמח חזון אחר, המקדם פולחן דתי של כסף ומטיף 

להתעשרות ללא מעצורים מוסריים.
מרצה: ירון שמיר ׀ סרט לצפייה: “שנה קשוחה מאוד״

ימים של ריאליטי
החל מאמצע שנות החמישים ירשה הטלוויזיה את 

הקולנוע בתפקיד המדיום המוביל בחברה האנושית. 
איזה תמורות הביאה איתה הטלוויזיה לבני האדם? 

ואיזה סכנות טמונות במדיום, שהפך את כול האנושות 
לכפר גלובלי אחד קטן?   

מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: “חיית לילה״
הקולנוע של הפרולטריון 

יוצרים וסרטים בקולנוע האירופי גילו מחויבות 
חברתית והתמקדות בשכבות החלשות. בניגוד לקולנוע 

האמריקאי, הקולנוע האירופאי החברתי מאמין 
ש״החיים גדולים מהקולנוע״.

מרצה: ירון שמיר ׀ סרט לצפייה: “יומיים ולילה״ 

פריפריה ומרכז בקולנוע הישראלי 
כיצד משתקפת הפריפריה בקולנוע הישראלי? איזה יחסי 

כיצד משתקפת החברה האנושית בקולנוע העכשווי? מה מניע את יוצרי הסרטים להקדיש את יצירותיהם 
לבעיות חברתיות, לחינוך, לתפיסות עולם חברתיות, למנגנונים הכלכליים ולאנשים הנמצאים בשולי החברה? 

במהלך הסדרה נעסוק בהיבטים שונים של החברה המודרנית, ובאופן שהם מטופלים בקולנוע.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

גומלין קיימים בין הפריפריה לבין “מדינת תל אביב״, 
המרכז התרבותי והפיננסי של ישראל? והאם יש תקווה 

לפריפריה?  
מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: “כיכר החלומות״ 

המסע האישי של המהגרים 
מיליוני מהגרים עשו את דרכם לארה״ב במחצית 

הראשונה של המאה העשרים. השינוי חייב את 
המהגרים לבחון את זהותם האישית, המשפחתית 

והלאומית, ויצר יחד עם מיליוני מהגרים אחרים חברה 
מגוונת ורב תרבותית. 

מרצה: רפי שרגאי ׀ סרט לצפייה: “ברוקלין״/ “המהגרת״
סיפורו של האיום האקולוגי 

האיום האקולוגי על עתיד האנושות הפך לנושא מרכזי 
בשיח הציבורי החל מאמצע שנות התשעים. כיצד נראה 
האיום האקולוגי על מסך הקולנוע? ובמה יכול הקולנוע 

לתרום להעלאת המודעות לנושא? 
מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: “חיות הדרום הפראי״

החינוך הצרפתי בראי הקולנוע 
הקולנוע הצרפתי מרבה לעסוק במערכת החינוך כסוג 

של מראה חברתית. המיקרוקוסמוס החברתי בתוך 
הכיתה ובעיקר מערכת היחסים בין המורים לתלמידים, 

מייצגים את הבעיות והתקוות של החברה הצרפתית.
מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: “הכול מתחיל היום״
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סינמה סיטי ראשון לציון

71  קולנוע דוקומנטרי

מסע קולנועי אל ישראל האחרת

נושאי ההרצאות: 

הקייס הצעיר ביותר בישראל
רועי טמניו רק בן 20, וכבר קייס )מנהיג רוחני של 

העדה האתיופית( הצעיר ביותר בארץ. רועי הוכשר 
לתפקיד מגיל 6. בעוד בני גילו משרתים בצבא, רועי 

 מתכונן לשלב האחרון בהסמכתו לקייס.
 הקרנת הסרט "אל הנער הזה התפללתי" ומפגש

עם היוצר לייזי שפירא.

מאירופה לדימונה: אז והיום
 שבע נשים הגיעו בשנות החמישים לדימונה.

הן מספרות על כאבי עקירה מהמולדת שהשאירו 
מאחור, על קשיי ההסתגלות ועל ניסיונותיהן ליצור 

חיים מלאי משמעות.
הקרנת הסרט "דימונה טוויסט", זוכה פסטיבל 

הקולנוע ירושלים, ומפגש עם היוצרת מיכל אביעד.

חזיר בארץ הקודש
סיפורה של תעשיית בשר החזיר בארץ הסעיר את 

ממשלות ישראל. איך הפך החזיר לטאבו הגדול 
ביותר בדת היהודית, ואיך הפך לחלק מסמלי הזהות 

בישראל החילונית? 
הקרנת הסרט "חזיר בארץ הקודש" ומפגש עם אחד 

היוצרים חן שלח או דוקי דרור.

להיות חבר של מישהו אחר                  
סיפור חברותם של מעיין שוורץ ויניב אבירן הלוקה 

בניוון שרירים. הצצה לחברות הכנה בין השניים, 
החושפת את הניגוד בין האופן שבו החברה מסתכלת 

על יניב ובין האופטימיות שבה הוא מביט עליה בחזרה.    
הקרנת הסרט "חבר שלי יניב" ומפגש עם הבמאי 

מעין שוורץ.

הטייסים ששרדו את השואה 
הארי קלאוזנר ניצל מהנאצים ונשבע שיהיה טייס. 
בארץ שינה את שמו לאריה עוז והפך לטייס בחיל 

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.
מועדי המפגשים:

,11.5.17 ,27.4.17 ,6.4.17 ,30.3.17 ,16.3.17 ,2.3.17 
8.6.17 ,25.5.17

)מספר קורס: 34704(

האוויר. בקורס טיס הכיר את שעיה חרסית. הצטרפו 
אליהם איז'ו בירן, יתום שחי לבד ביער, ומשה סער 

ששרד באוקראינה. הארבעה, בני 80, יוצאים בעקבות 
ילדותם האבודה.

הקרנת הסרט "שם וכאן" ומפגש עם הבמאי 
אבידע לבני.

חזון ומנהיגות מול המציאות העכשווית
ראיון מצולם, שמעולם לא הוקרן, עם דוד בן-גוריון 
בן ה-82. הוא חי בבדידות בביתו בשדה בוקר, עורך 

חשבון נפש ומביע דעתו על עתיד האומה.
הקרנת הסרט "בן גוריון- אפילוג" ומפגש עם 

היוצרים יעל פרלוב או יריב מוזר.

מאמינים במשטרה
שלושה צעירים דתיים מתגייסים למשטרה במסגרת 

פרויקט "מאמינים במשטרה". הסרט מתעד את 
הקונפליקטים שלהם עם עצמם ומשפחתם סביב 

הסוגיות שהשירות במשטרה מזמן להם. 
הקרנת הסרט "מאמינים במשטרה" ומפגש עם 

היוצר מורדי קרשנר.

להציל את נור
 סיפור מאבקם של הורים מעזה, איברהים ומאהה,

 על חייה של בתם נור, בת ה-9, שחלתה במחלה
גנטית של נישואי קרובים.

הקרנת הסרט "להציל את נור" ומפגש עם הבמאית 
נילי טל. 

סדרה

חדשה

שמונה סרטים תיעודיים חדשים וזוכי פרסים, והיכרות מרתקת עם הבמאים שלהם, מפגישים 
 אותנו עם הפנים השונות של החברה הישראלית, עם יוצרים חדשים ועם מסעות משפחתיים.
הסרטים והמפגשים שיתקיימו מיד לאחריהם עם היוצרים, מביאים נקודת מבט אנושית 

ומרעננת על מציאות החיים המורכבת בישראל.
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אמנות 72  קולנוע

העולם מצחיק אז צוחקים 
הומור סובב עולם- בקולנוע  

מרצה: אלון גור אריה, במאי, תסריטאי ומרצה על קומדיה.

נושאי ההרצאות:

לצחוק בצרפתית: הולדת הקומדיה והקולנוע
הקולנוע הומצא בצרפת, כך גם הקומדיה הראשונה 

בעולם. ז'אק טאטי האגדי ממשיך להשפיע על 
תרבותנו גם היום, ולצידו בורביל, פרננדל, לואי דה 

פינס ואחרים, שהצליחו לפרוץ מגבולות ארצם ולהגיע 
לטקס האוסקר.

מפליני עד בניני: קומדיה נוסח איטליה
טוטו הנפוליטני, רוברטו בניני, פרדריקו פליני, 

מאוריציו ניקטי, מאסטוריאני ואחרים, העזו למתוח 
ביקורת על הפוליטיקה, הדת ועולם הפשע, תוך 

שהם יוצרים כמה מהפנינים הקולנועיות הגדולות של 
 איטליה ומצליחים להרגיז שוב ושוב את הממסד.

 מסע דרך הנופים, המיזרקות ובעיקר החוצפה
האיטלקית לאורך השנים.

ברודווי מצטלמת: מחזות הזמר הגדולים 
הצצה אל מאחורי הקלעים של יצירות המופת הגדולות 

של הז'אנר האהוב, שהצליח לקחת את התיאטרון 
המוסיקלי אל המסך הגדול. מי האנשים האמיתיים 

מאחורי "סיפור הפרברים", "צלילי המוסיקה", 
"גבירתי הנאווה" ואחרים?

המנגינה של קוסטוריצה: צוענים וקולנוע בלקני
מסע בעקבות סוד קסמו של הבמאי, שחקן ומוסיקאי 

 הסרבי, זוכה דקל הזהב ומועמד לאוסקר,
אמיר קוסטוריצה. אהבתו לתרבות הצוענים העליזה 

והמלחמות שחוותה מולדתו, הפכו את סרטיו 
לפסטיבל של  צחוק, רומנטיקה ומוסיקה משולבים 

בכאב. 

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.
מועדי המפגשים: 

,23.5.17 ,9.5.17 ,25.4.17 ,4.4.17 ,21.3.17 ,7.3.17 
13.6.17 ,6.6.17

)מספר קורס: 34705(

מהשטטל לניו יורק: הומור יהודי בקולנוע
האם יש דבר כזה הומור יהודי ולמי מותר לספר אותו 

בלי להיחשב אנטישמי? נתהה על הכללים ליצירת 
בדיחה יהודית ורגעיה היפים בקולנוע, מטוביה החולב 

ועד למי שהצליחו להפוך את אלוהים לכוכב קולנוע.

חזית ההומור: הקומדיות שנלחמו בנאצים
"הדיקטטור הגדול" שכמעט נגנז, הפך לסרטו המצליח 

ביותר של צ'רלי צ'פלין. נפגוש בקומדיות שעוסקות 
במלחמת העולם השנייה ואף בכאלו שנוצרו תחת אפו 

של המשטר הנאצי.

קומדיות פולחן: הומור מסביב לעולם
טיול סביב הגלובוס אל קומדיות חד פעמיות שהפכו 

לאגדה. מהביוגרפיה השוודית המפוברקת אודות 
פאבלו פיקאסו, דרך סרטי להקת הביטלס ועד לשוברי 

קופות מתורכיה, סוריה, ארגנטינה ואיראן. ואיפה 
נמצאת ישראל על מפת ההומור העולמי?

ג'ון קליז ופיטר סלרס: הומור בריטי במיטבו
מהו הומור בריטי? סיפורם של פיטר סלרס, 

שהתפרסם בתור המפקח קלוזו מסרטי "הפנתר 
הורוד", ותלמידו ג'ון קליז, שהיה חלק מחבורת מונטי 
פייתון, המשיך כבאזיל ב"מלון של פולטי" קיו בסרטי 

ג'יימס בונד.

סינמה סיטי ראשון לציון

"אני רוצה להודות להוריי על המתנה החשובה ביותר שנתנו לי: עוני", צחק רוברטו בניני על 
במת טקס האוסקר. במסע קולנועי מצחיק ומרתק, נחשוף את הסיפורים שמאחורי יצירות 
המופת של הקומדיה העולמית. מאמיר קוסטוריצה ועד לואי דה פינס, יוצרים יחידי סגולה 

שחיברו בין נופים, תרבויות וביקורת, תוך כדי שהם מצחיקים עד דמעות.
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אמנות 73  קולנוע

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 ארבעה 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

קבוצה 1:
 הקורס יתקיים בימי שלישי

החל מהשעה 19:00 ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים: 
27.6.17 ,6.6.17 ,9.5.17 ,21.3.17

)מספר קורס: 34706(

קבוצה 2:
 הקורס יתקיים בימי שישי

החל מהשעה 10:00 ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים: 
16.6.17 ,19.5.17 ,21.4.17 ,17.3.17

)מספר קורס: 34707(

חדש!
 מועדון טרום בכורה
וקורס ערב- לבחירתכםשתי קבוצות- קורס בוקר עם אפשרות בחירה

סינמה סיטי ראשון לציון
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סינמה סיטי ראשון לציון

74  אקטואליה

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.
מועדי המפגשים:

,29.5.17 ,22.5.17 ,8.5.17 ,3.4.17 ,20.3.17 ,6.3.17 
19.6.17 ,12.6.17

)מספר קורס: 34708(

 הסכסוכים שמאיימים על שלום העולם
מרצים: נדב אייל, עורך חדשות החוץ של ערוץ 10.

ערד ניר, עורך חדשות החוץ של ערוץ 2.

נושאי ההרצאות:

מלחמת האזרחים הסורית 
המלחמה על גבולנו הולכת ומצטיירת כסכסוך הקטלני 

ביותר לפי שעה במאה ה-21. מהן הסיבות למלחמת 
האזרחים שגובה את חייהם של מאות אלפי ערבים?

מרצה: נדב אייל, עורך חדשות החוץ של ערוץ 10.

מלחמת הסמים במקסיקו 
מה גרם לכישלון של המדינה מול קרטלי הסמים 

הגדולים בעולם? ואיך משתלבת במלחמה זאת 
השותפות השקטה של תעשיות הנשק האמריקניות? 

מרצה: נדב אייל, עורך חדשות החוץ של ערוץ 10.

בוקו חראם ואיסאלם קיצוני באפריקה 
בין חטיפת הנערות לפיגועי טרור יומיומיים, איך בוקו 

חראם וארגונים אחרים יוצרים מסורת אפריקנית 
פונדמנטליסטית?

מרצה: ערד ניר, עורך חדשות החוץ של ערוץ 2.

העתיד הלא ברור של קשמיר 
איך קורה שבין שתי מעצמות גרעיניות, מסתתרת 

פיסת גן עדן שמסכנת באורח תמידי את שלום העולם? 
מרצה: נדב אייל, עורך חדשות החוץ של ערוץ 10.

בין רצח העם ברואנדה לאפריקה החדשה 
האם השבטיות, הקללה הוותיקה של אפריקה, נסוגה 

מפני הגלובליזציה וההצלחה? 
מרצה: נדב אייל, עורך חדשות החוץ של ערוץ 10.

מהן הסיבות לשורה של סכסוכים בעולם, שמעסיקים את סדר היום הפוליטי הבינלאומי? 
 המלחמות והעימותים הללו רווי דם ועמוסי הקשר מקומי, אך הם מושפעים ומשפיעים
 על הגלובליזציה. מה הקשר בין מלחמת הסמים במקסיקו ומלחמת האזרחים הסורית?

מה הקשר בין קרנות פנסיה לעתיד חבל קשמיר? 

בין צ'צ'ניה לאוקראינה
 מה מניע את הסכסוכים של רוסיה ופוטין?

ומהי הדרך בה הם יוצרים מציאות בינלאומית 
חדשה-ישנה? 

מרצה: ערד ניר, עורך חדשות החוץ של ערוץ 2.

סופו של סכסוך
איך התנהל המשא ומתן בין אנגליה וצפון אירלנד? 

ומדוע שתי היריבות הללו הצליחו היכן שישראל 
והערבים נכשלו?

מרצה: ערד ניר, עורך חדשות החוץ של ערוץ 2.

מבט אל הסכסוך הערבי-ישראלי בראי הגלובליזציה 
האם העולם הגלובאלי מרחיק או מקרב את הסיכוי 

להסדר שלום? האם יש טעם לצפות לו?
מרצה: נדב אייל, עורך חדשות החוץ של ערוץ 10.
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75  אקטואליה

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.
מועדי המפגשים:

,10.5.17 ,3.5.17 ,19.4.17 ,5.4.17 ,22.3.17 ,8.3.17 
7.6.17 ,24.5.17

)מספר קורס: 34710(

הסכסוך הישראלי–פלסטיני בראיה גלובאלית
 מרצה: אל"מ במיל. שאול אריאלי, מומחה לסכסוך הישראלי-פלסטיני. לשעבר מח"ט הצפונית ברצועת עזה,
 ראש המנהלת של הסכמי הביניים בצה"ל ומנהלת הסכמי הקבע בכהונתם של ראשי הממשלה רבין, פרס,

נתניהו וברק. כיום מרצה במרכז הבינתחומי הרצליה ובאקדמית תל אביב יפו. פרסם ו-5 ספרים אודות הסכסוך. 
 

נושאי ההרצאות:

מה מניע את הסכסוך הישראלי-פלשתיני? 
מהם מקורות הסכסוך הישראלי פלסטיני? מה היה 

תפקידן של המעצמות, חבר הלאומים והאו"ם? מהם 
הנרטיבים הלאומיים של הצדדים? מהו "צדק בצדק 

נגע"?

האם חלוקת הארץ תסיים את הסכסוך?
מנהלי המו"מ מסכימים, כי לגבול חשיבות מכרעת 
ביישוב הסכסוך. איך הקהילה הבינלאומית עיצבה 
את גבולות א"י? איך התפתחו גבולות המדינה ומה 

היו ההצעות בקמפ דיוויד, אנאפוליס וטאבה?

למי חשובה ההתנחלות בשטחים הכבושים? 
ה"שמאל" ו"הימין" מתווכחים על הגישות הפוליטיות 

לתפיסת ההתיישבות: מה צריכים להיות דפוסי 
ההתיישבות השונים בארץ ישראל בכלל וביהודה 

 ושומרון בפרט? מה בין ציונות לציונות דתית?
איך הקהילה הבינלאומית מתייחסת לכך?

מה היו הסיבות להקמת חומת ההפרדה? 
"החומה הגדולה" עשויה להוות את הגבול שבין 

ישראל לבין פלסטין. איך התפתחה תפיסת ההפרדה 
המדינית והפיזית? מהם המניעים האמתיים והמדומים 

לקביעת תוואי המכשול? מה היא עמדת הקהילה 
הבינלאומית? ומה הייתה מערכת היחסים בין צה"ל, 

משרד הביטחון ובית המשפט העליון- לגבי הפיכת 
המכשול לגבול הקבע?

הקורס הינו מפגש מרתק עם הממדים ההיסטוריים, המדיניים, הביטחוניים, החברתיים 
והמוסריים של הסכסוך. מה חלקה של הקהילה הבינלאומית ביצירת הסכסוך ובליוויו? מהו התוקף 

המדיני, המשפטי, ההיסטורי והמוסרי להקמת מדינת ישראל? מהן עמדות הצדדים ביחס ליישוב 
הסכסוך? מהי ההיתכנות ליישום רעיון שתי המדינות? איך נוצרו גבולות ישראל ומה חלקה של 

הקהילה הבינלאומית? האם ירושלים מאוחדת? האם הפליטים גורשו או ברחו ולמה זה לא חשוב?

האם יש סיכוי לחלוקת ירושלים? 
כך התפתחו הפתרונות המדיניים לירושלים במהלך 
המאה ה-20: המקומות הקדושים לשלוש הדתות, 
חלוקת העיר ואיחודה, התפתחות העיר המאוחדת 

וההצעות המדיניות של הישראלים והפלסטינים 
במו"מ בקמפ דייוויד, טאבה, ואנאפוליס.

הגישה הישראלית: גיבוש הביטחון והפעלת כוח
על רקע המדיניות האזורית והמאבק בין המעצמות 
גיבשה ישראל את תפישת הביטחון והפעלת הכוח, 
וכיום גם את עמדותיה למדינה פלסטינית מפורזת.

האם יש סיכוי לסיום הסכסוך?
האם "זכות השיבה" היא מכשול להסדר? איך נוצרה 

שאלת הפליטים הפלסטינים? כיצד הייתה מעורבת 
הקהילה הבינלאומית? מהם המרכיבים שהתגבשו 

לפתרון.

שתי מדינות או מדינה אחת?
 האומנם בסיום הסכסוך תקום כאן מדינה דו-לאומית,

 או שעדיין אפשר לדבר על שתי מדינות?
מהי ההיתכנות התודעתית, ההיתכנות הפוליטית 

וההיתכנות המרחבית של רעיון שתי המדינות? 
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מדינה וחברה 76  מודיעין

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.
מועדי המפגשים:

 ,16.5.17 ,9.5.17 ,18.4.17 ,4.4.17 ,28.3.17 ,14.3.17
13.6.17 ,23.5.17

)מספר קורס: 34711(

מודיעין "מחוץ לקופסא" 
הסיפורים החסויים של המודיעין הישראלי

 מרצה: סא"ל במיל' גדעון מיטשניק, לשעבר רע"ן ההיסטוריה והמורשת באמ"ן,
ס' הרמ"ח להיסטוריה בצה"ל ועוזר לענייני מודיעין לשלושה שרי ביטחון.

נושאי ההרצאות:

המודיעין מא' ועד ת'
היכרות ראשונה עם עולם המודיעין, קהילת המודיעין 
הישראלית ומושגי יסוד - מהמרגלים הראשונים בתנ"ך 

עד לסיגינט, היומינט, ההונאה והויזינט, מודיעין 
השדה ואתגרי הסייבר. מפגש מקיף ומאלף והצגת 

מבנה קהילת המודיעין ותחומי האחריות.

מ"עסק הביש" ועד ל"מבצע להבה" 
כיצד ומדוע הפך "מבצע סוזנה" ל"עסק הביש"? על 

"גיבוריה" וקורבנותיה. "מבצע ירקון", מבצע הסיכול 
הממוקד הראשון, מבצע "להבה" והעלאת יהודים 

לישראל. כן נעסוק ב"צל כבד" ביחסי אמ"ן- מוסד 
בתקופת איסר הראל כראש המוסד. 

מאלי כהן דרך "המרגל על הסוס" 
 מבצעי המוסד בשנות ה-60: הסיפור המלא שעדיין

לא סופר במלואו על אלי כהן. דרך גיוסו, סיפור הפעלתו 
ומדוע התגלה ונפל. וגם - הפעלת "המרגל על הסוס" 

בקהיר והמבצע המזהיר לחטיפת המיג העיראקי ב-1966.

מבצע "מוקד" ומלחמת ששת הימים
ה-5 ביוני נקבע כיום חיל המודיעין, לאור הישגיו 

במלחמה. אלא שהיו גם כשלים בדרך למלחמה. על 
ההכנות למבצע "מוקד" שארכו שנים, הכשל בהערכת 

הכוונות, המודיעין שלא הגיע לצנחנים בגבעת 
התחמושת ובניית מערכי האיסוף לאחר המלחמה.

"חטא היוהרה" של מלחמת יום הכיפורים 
 מדוע וכיצד כשל המודיעין במלחמת יום הכיפורים?

מה קרה שם לאנשים המבריקים בצמרת אמ"ן? האם 
רק אלי זעירא אשם בכישלון הגדול? ומעל הכול: 

המודיעין אמנם כשל, אך לא רק הוא.

סדרת הרצאות מרתקת על המודיעין הישראלי ואבני דרך מרכזיות בהתפתחותו, ועל אישים 
ופרשיות מרכזיות שהשפיעו עליו. בין השאר נחשוף פרטים חסויים על המודיעין במלחמות 

ובמבצעים מיוחדים, המאבק בארגוני הטרור ומבט אל הסייבר ואתגרי העתיד. ההרצאות יפתחו 
צוהר לעולם המודיעין מזווית שלא הכרתם, וישולבו בהן אנשי מודיעין, מצגות וקטעי סרטים.

השמיים אינם הגבול
זרקור על המבצעים המשותפים עם חיל האוויר: 
ממבצע "ירקון" ב-1955, חטיפת המכ"ם המצרי 

ב-1965 "מבצע יונתן", "מבצע אופרה" ורבים אחרים.

"בוא אלינו לים" 
 המודיעין וחיל הים: ממבצע "סנונית" ו"ירקון" בשנות
ה-50, הצלחות וכישלונות במאבק בטרור, "אביב נעורים", 

פיגוע כביש החוף, מבצע "דרך הנץ" )אפריל 1985( 
והטבעת ה"אטבירוס". וגם - מבצע "תגלית": חיסול 

אבו ג'יאהד – 1985 לכידת הקארין אי-)2000( 
ואחרים.

המודיעין והמאבק בטרור
מחיסול יחיא עיאש, דרך הסיכולים הממוקדים של 
ראשי החמאס והמאבק במנהרות, עד "צוק איתן". 
המודיעין בשירות המלחמה על התודעה: מתי הבינו 
בקהילת המודיעין את חשיבות המודיעין להסברה?  

חניה בשפע חינם!!!
זמן אשכול מיקום מעולה

נגיש מכל מקום
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 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 10:30-12:00 ב"זמן אשכול"

בסינמה סיטי בראשון לציון.
מועדי המפגשים:

,17.5.17 ,3.5.17 ,19.4.17 ,29.3.17 ,22.3.17 ,8.3.17 
7.6.17 ,24.5.17

)מספר קורס: 34712(

77  תולדות המדינה

מסע מרתק אל המאורעות וההחלטות המדיניות שעיצבו את דמותה של מדינת ישראל. מה היו 
האירועים שהטביעו את חותמם על החברה הישראלית? מה היו הנסיבות שגרמו לאירועים אלה? מי 
ואיך החליטו על המהלכים שקבעו את תוצאותיהם? ומה הייתה השפעתם לאורך השנים, עד היום?

נושאי ההרצאות:

כך הוכרזה מדינת ישראל                                                                                            
באביב 1948 נאספו בחדר ישיבות בתל אביב עשרה 
אנשים שעמדו לקבל את אחת ההכרעות הגורליות 

ביותר בתולדות ישראל. מהמידע שהונח לעיונם 
הזדקרה חרדה נוראית מפני מלחמת ענק בכל החזיתות. 

מנגד הבהיק שביב התקווה. מדינת ישראל יצאה 
לדרך. 

מדוע נחתם הסכם השילומים עם גרמניה                                                          
כשנמוג העשן, ניצב העולם מול זוועות הנאצים. 

ממשלת גרמניה החדשה הסכימה להחזיר לעם היהודי 
 אחוז מזערי מחובה. מבחינת מדינת ישראל היה זה

סכום עצום. האם יש לממשלה זכות לקבל את ההצעה? 
האם יש לה זכות לדחות אותה?

מי נתן את ההוראה לפרשת לבון                                                                              
בראשית ימיו, ביצע המודיעין הישראלי תכנית נפל, 

שהתבררה בדיעבד כשגויה מבחינה מדינית, מפוקפקת 
מבחינה מוסרית, כושלת מבחינה מבצעית ומופקרת 

מבחינת האחריות שגילתה המדינה כלפי שליחיה. מי 
היה אחראי? מי נתן את ההוראה?

איך פרצו מהומות ואדי סאליב                                                                              
בשנת 1959 התלקחה בחיפה מחאה חברתית עזה, 
שבה פרצו בעוצמה ובאלימות תסכול כלכלי ומתח 
עדתי. מדינת ישראל נדרשה להביט בה בעת בערכי 
היסוד שעל בסיסם קמה, ובמציאות שמולה ניצבה.

הסיפור האמיתי על שחרור ירושלים                                                                             
משך ארבעה ימים עקובים מדם, לחמו שלוש חטיבות 
של צה"ל בשתי חזיתות על ירושלים האחת. סיפורם 
של האירועים הגורליים שבשיאם שוחררה ירושלים.

תכנית אלון-גלילי                                                                                                       
בסוף שנת 1967 היו כוחות צה"ל פרוסים בין הים 

לירדן, מפסגת החרמון ועד קו תעלת סואץ. לראשונה 
בתולדותיה זכתה ישראל למרחב נשימה, עומק 

אסטרטגי ויכולת גישה אל נופים תנ"כיים. ישראל 
נדרשה לראשונה בתולדותיה להתמודד מול פירות 

הניצחון. 

כך נולד הסכם השלום עם מצרים                                                          
במוצאי שבת נחת, בפעם הראשונה בהיסטוריה, מטוס 

של חברת התעופה המצרית בשדה התעופה בלוד. 
כל הנהגת המדינה ניצבה על המסלול וצפתה באיש 

שנחשב עד אותו רגע כגדול אויבי ישראל. שלושים שנה 
עמדנו בגבורה במלחמות. האם נדע להתמודד גם 

בשלום?

מאחורי הקלעים של תכנית ההתנתקות                                                                 
בשנת 1984 קם הישוב נצרים, בהתאם לתכניות שהתוו 

השרים גלילי ואלון. בשנת 2003 הצהיר אריאל שרון: 
"דין נצרים כדין תל אביב". שנתיים אחר כך הרסה 
ממשלת ישראל בראשות אריאל שרון את כל יישובי 

גוש קטיף. מה קרה לפני ומאחורי הקלעים?

האירועים שעיצבו את דמותה של מדינת ישראל
מרצה: עופר רגב, מרצה בכיר, חוקר תולדות ארץ ישראל וסופר.



∂Æ≥Æ∞∑
 Ô̈ÂÈ̄ Â‚–Ô· ̇ ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÛÂ̇ È̆ · ÆÈËÈÒ ‰ÓÈÒ ̇ Â̂·˜Ó

ıÂÁ È„ÂÓÈÏÏ È‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÊÎ¯Ó‰

Ï‡¯ È̆· ÏÂ„‚‰ È‡Ù‰ È„ÂÓÈÏ ÊÎ¯Ó
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מדעי החברה 78  פילוסופיה

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

בסינמה סיטי בראשון לציון. 
מועדי המפגשים:

 ,10.5.17 ,26.4.17 ,5.4.17 ,29.3.17 ,15.3.17 ,1.3.17
14.6.17 ,24.5.17

)מספר קורס: 34709(

גיבורי תרבות ששינו את האנושות
 מרצה: אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה. מבקר ספרות בעיתון "הארץ" וב"קול ישראל"

ויוצר דוקומנטרי.

נושאי ההרצאות:

אפלטון
לימד אותנו, שהמציאות מתחילה איפה שמשתתקים 

החושים, ולמה אהבה אפלטונית יותר שווה מכל 
האהבות.

 
רנה דקארט

לימד אותנו לשאול מי קיים, איך אפשר לגלות את 
אלוהים בלי אמונה, ולמה אלוהים בכלל לא דתי.

 
קהלת 

לימד אותנו למה הבל הבלים היא העסקה הכי טובה, 
ולמה “איש באמונתו יחיה״, זה בכלל לא מה שחשבנו.

 
שייקספיר

לימד אותנו בשלושה מחזות )המלט, רומיאו ויוליה 
והמלך ליר( את כל מה שרצינו )ולא רצינו( לדעת על 

המצב האנושי.
 

זיגמונד פרויד
לימד אותנו שאושר אף פעם לא היה בתוכנית 

הבריאה, וכולנו משוגעים, סוטים, ביזארים ומסוכנים 
ברגע שמציצים לנו אל תוך הנשמה.

תולדות התרבות האנושית ידעו דמויות שהטביעו את חותמם על הנצח. פילוסופים שהראו לנו מי אנחנו 
באמת, מה אנחנו יכולים לדעת, ומה אנחנו מסוגלים לרצות. במהלך הקורס ניפגש עם שבעה גיבורי תרבות 

אנושיים ודב פרוותי אחד, שמכל אחד מהם למדנו משהו, על החיים, המוות וכל מה שביניהם.

 
אלבר קאמי 

לימד אותנו מה פרוש להיות בנאדם, ולמה השאלה 
הפילוסופית היחידה היא למה לא להתאבד?

 
אלדוס האכסלי

לימד אותנו שעולם חדש הוא לא תמיד מופלא.
 

פו הדב
לימד אותנו את הדרך היחידה אל האושר, ולמה מעט 

זה המון.

חניה בשפע
חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה
נגיש מכל מקום
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סינמה סיטי ראשון לציון

מדעי החברה 79  פסיכולוגיה

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 10.30-14.30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.
מועדי המפגשים:

 ,15.5.17 ,8.5.17 ,3.4.17 ,27.3.17 ,20.3.17 ,6.3.17 
12.6.17 ,29.5.17

)מספר קורס: 34713(

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

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: “אי של שקט״ 

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? למה משמשת ההיפנוזה?  

סרט לצפייה: “ניסים משמים״

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: “המלבישה״

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״

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.

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: “מכאן אני ממשיך״

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״
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סינמה סיטי ראשון לציון

מדעי החברה 80  פסיכולוגיה

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

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.
מועדי המפגשים:

,17.5.17 ,3.5.17 ,5.4.17 ,29.3.17 ,15.3.17 ,8.3.17 
14.6.17 ,24.5.17

)מספר קורס: 34714(

נושאי ההרצאות:

מהו בעצם אושר  
מהו אושר? מהם המרכיבים העיקריים שלו על פי 
גישות שונות, החל מבודהיזם וכלה בפסיכולוגיה 

חיובית? מדוע אנו חשים אושר ברגעים מסוימים, אך 
מתקשים לשמר את החוויה הזו לאורך זמן? ומהם 
המאפיינים של אנשים שמדווחים על רמות אושר 

גבוהות במיוחד? סרט לצפייה: "המרדף אחר האושר"

כוחה של אמונה 
מהן האמונות וההקשרים שמתוכם אנו רואים את 

המציאות? איך הם מכתיבים לנו מה אפשרי ומה לא 
אפשרי עבורנו? ואיך לתרגל דרכים להחלפת אמונות 
מגבילות באמונות שנותנות לנו כוח ואנרגיה לפעול?

סרט לצפייה: "הזדמנות שנייה" 

עוצמתה של גישה 
מהי הגישה שלנו בחיים? עד כמה היא משרתת אותנו 

ותומכת בנו? כיצד מגיבה הסביבה המקיפה אותנו 
לגישתנו? מהן גישות ש"עובדות"? כיצד ניתן להגביר 
את תחושת החיבור, האהבה והשותפות ביחסנו עם 

האנשים בחיינו באמצעות שינוי הגישה שלנו?
 "Yes Man" :סרט לצפייה

דרכים ליצירת משמעות 
כיצד מציאת משמעות ומטרה בחיינו, משדרגת 

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

סרט לצפייה: "האיש שידע אינסוף"

איך ליצור את החוויה המיטבית 
מה מאפיין חוויות של זרימה בחיינו? מה ניתן לעשות 

כדי להפוך מערכות יחסים למהנות יותר, ועבודות 

סדרה מרתקת של הרצאות חווייתיות, העונות על מספר שאלות משמעותיות בחיינו: מהו אושר וממה 
הוא מורכב? כיצד להתחבר לחלומותינו האמיתיים? מהן האמונות והגישות שיאפשרו לנו לפעול בעוצמה 
להגשמתם? מה נדרש על מנת לחוש משמעות, ליהנות מהדרך ולחוות אושר לאורך זמן? כיצד אנו יכולים 

למנף את המשברים בחיינו לשינוי ההתנהלות האוטומטית, ולפעול באומץ להשגת מה שבאמת חשוב 
ומשמעותי בחיינו? בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא העוסק בנושא ההרצאה.

ומשימות בחיינו - לפעולות מאתגרות ומספקות?
סרט לצפייה: "מחוברים לחיים"

טיפוח חוזקות ואושר
מה הקשר בין פיתוח מידות טובות וחיבור לחוזקות 

לבין יכולתנו לחוש מאושרים? כיצד שינוי הפוקוס 
ממיקוד בצמצום חולשותינו לטיפוח חוזקותנו 

וכישרונותינו, משדרג משמעותית את איכות חיינו? 
סרט לצפייה: "המתמחה"

איך להגשים חלומות?  
כיצד להתגבר על התמכרות לפנטזיה על היום בו 

יחשפו את הפוטנציאל האדיר החבוי בנו ואז נזכה 
בתהילה, פרסום ועושר? ואיך אפשר לפעול בעוצמה 

כדי להגשים את חלומותינו האותנטיים? 
סרט לצפייה: "משפחת בלייה"

המשבר כמגבר  
כיצד לשנות את היחסים שלנו עם משברים ואיך 
להתייחס אליהם בדרך חדשה? איך "לנצל" את 

המשברים שנקרים בדרכנו, כדי ללמוד את השיעור 
שהם מזמנים לנו?

סרט לצפייה: "ילדות פרא" 
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תרבות

סינמה סיטי ראשון לציון

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.
מועדי המפגשים:

 ,18.5.17 ,4.5.17 ,20.4.17 ,30.3.17 ,16.3.17 ,9.3.17 
8.6.17 ,1.6.17

)מספר קורס: 34715(

סדרה

חדשה

נושאי ההרצאות:

טג'יקיסטאן: מסע אל גג העולם 
 במרכז אסיה נמצא "גג העולם"- הרי הפאמיר.

מידן וישינסקי יוצא למסע רגלי במדבר הגבוה של 
 האזור. נכיר את דת האיסמעילים השיעים ונספר

על מנהיגם המוזר- הנסיך "אגא-חאן". 

אלבניה: החורים השחורים של אירופה 
נועם בן משה ייקח אותנו למסעו באלבניה – מדינה 
שבמשך עשרות שנים הייתה מסוגרת מהעולם. ארץ 

הררית קשוחה, בה חוקי הכבוד העתיקים חזקים מחוקי 
המדינה. מסורות של נקמות דם, מוסלמים השותים 

אלכוהול ואוכלים, בובות מחמד צלובות בכניסה לכל 
בית ומנהגים ההופכים את המסע להזוי ומרתק.   

כל הדרך לפסגה
רוית נאור בודקת את גבולותיה אל מול גבולות 

הגלובוס. מסע שמתחיל מהמון בלאן והקילימנגר'ו, חולף 
על פני רוסיה והקוטב הצפוני ומסתיים באופן מפתיע 

דווקא בפיטסבורג שבארה"ב.

קנדה: הרפתקה בנהר הפרא
גליה גוטמן, במטוס אמפיבי, כמעט נוגעת בדרמה הגדולה 

של מפלי וירג'יניה, שנופלים באמצע הנהר מגובה של 
כ-96 מטרים. כך החלה הרפתקת השיט שלה ברפסודות 

על הנהאני, בשממה הבלתי מופרעת של צפון קנדה.

איקריה: סוד החיים הארוכים
האי הנידח איקריה, הוא המקום בו נמדדה תוחלת 

החיים הארוכה ביותר  בעולם. כיצד חולים סופניים 
שהגיעו לאי הצליחו להתאושש באופן מפתיע? כיצד 

 קשישי האי ממשיכים לתפקד עד לגיל מאה ויותר?
יורם פורת יכיר לנו את אורח החיים הייחודי של תושבי 

האי ואת סוד אריכות הימים ואת הדרך להגשמתו.  

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

 רשמי מסע, בליווי תמונות מרהיבות, שייקחו אתכם אל מחוזות קסומים ונופי בראשית.
מפגש עם מקומות בהם הזמן עצר מלכת וחוויות נשגבות, שאינן מוכרות לרוב האנשים בעולם!

אתרי אונסק"ו: מסע בעקבות האתרים היפים בעולם 
נבקר יחד עם נפתלי הילגר במקומות שאונסק"ו שומר 

כמורשת תרבותית. ביניהם, אדריכלות החימר המרהיבה 
 בדרום תימן, שוק החתונות של שבט המונגים בלאוס,
שיטות חינוך שבטיות שהפכו למורשת תרבותית, וגם 

מסע של "פעם בחיים" לקמצ'טקה.  

 צפון בורמה: מסע תחת שלטון צבאי 
מורן קושניר לוקחת אותנו למסע  במורד 

נהר האירוואדי, עורק חיים ראשי בבורמה. הצצה לצד 
 האחר של מדינה הנשלטת על ידי חונטה צבאית.

הפלגה על דרכי מים עטופות בנופים מרהיבים לעיירות 
של מחפשי זהב ולכפרים נטולי חשמל.

 טיבט: מסע בין כיבוש לחמלה 
 עידן צ'רני מתחקה אחר נתיבו של הבודהיזם ודרכו

אל טיבט. כיצד הגיע הבודהיזם לטיבט? מיהו באמת 
 הדלאי לאמה? מה מקור הסכסוך בין סין לטיבט?

וזוכה בהצצה נדירה, לחיים הרוחניים של העם הטיבטי.

81  תרבויות בעולם
קצה העולם

מרכזת הסדרה: רוית נאור, עיתונאית, טייסת וטיילת.
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82  תרבויות בעולם
סדרה

חדשה

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.
מועדי המפגשים:

 ,9.5.17 ,25.4.17 ,4.4.17 ,28.3.17 ,14.3.17 ,7.3.17 
6.6.17 ,16.5.17

)מספר קורס: 34716(

תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע
מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה, 

מרצה, צלמת וכתבת.

נושאי ההרצאות:

איטליה: דרומה לרומא 
מסע יפהפה בחבל קמפניה, בצל הר הגעש וזוב, בין 

נאפולי וסורנטו וקו החוף האמלפיטני, עם פיצה 
מרגריטה ענקית וכוס של לימונצ'לו לקינוח.

מרצה: רמי סימסולו ׀ סרט לצפייה: "רק אהבה"

ארגנטינה: ה״מלחמה המלוכלכת״
נצא למסע במרחביה האינסופיים של ארגנטינה, 

בין חופי הים לבין פסגות נישאות, ונגיע גם לבירה 
הנוצצת - בואנוס איירס. במהלך המסע נכיר 

קצת מההיסטוריה והתרבות הארגנטינאית, ונדבר על 
התקופה האפלה בתולדותיה. 

מרצה: ד״ר אופיר יעקובסון ׀ סרט לצפייה: "קמצ'טקה"

 אלסקה הפראית: כתר היבשת
מסע מרתק בנופים הפראים בעקבות מגלי עולם, רודפי 

בצע והרפתקנים רומנטיים. מדוע גם הרוסים וגם 
האמריקאים לא רצו בה? ביקור בארץ בראשית: נטייל 

עם דובים, נטפס על קרחונים, נצפה בזוהר הצפון 
ונבקר בקהילה היהודית שמכנה את עצמה "העם 

הנבחר הקפוא".
מרצה: נפתלי הילגר ׀ סרט לצפייה: "עד קצה העולם"

אנגליה: גמגומו של המלך
המלך ג׳ורג׳ השישי במצוקה. במציאות המודרנית, בה 

יכולת הביטוי שלו נתפסת כחלק מרכזי מכושר תפקודו, 
 עלול גמגומו לפגוע במעמדו באופן בלתי הפיך.

מנין תבוא הישועה?.
מרצה: אלון קליבנוב ׀ סרט לצפייה: "נאום המלך"

אתיופיה: השבטים האבודים של עמק האומו
עמק נהר האומו באתיופיה, מהווה פסיפס ססגוני של 
שבטים פראים. נתוודע לסיפורם של כמה מהמרתקים 
שבהם. נצפה בטקסי חניכה פרועים ונכיר את מסורת 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות ברחבי 
העולם. מקו החוף האיטלקי אל ההרים הגבוהים בסקוטלנד, מקומוניזם רומני אל קונפליקטים בצרפת, 
ממצוקת המלך באנגליה אל שלטון דיקטטורי בארגנטינה, ממרחבי אלסקה אל טקסים אתיופים. אתם 
מוזמנים להצטרף למסע! אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

המינגי של אמונה בקללה איומה, המאיימת על 
הישרדות השבטים.

מרצה: דני ינאי.
סרט לצפייה: "ילדי הארורים של עמק האומו"

רומניה: קומוניזם וחברה מתפרקת
הקומוניזם בנוסח הסובייטי התפתח ברומניה בקווים 

 המיוחדים לה. איך נולדה הדת החדשה הזאת–
הקומוניזם, ומה פולחנה? איך חיו בצילה, למה היא 

נפלה ומה ההשלכות של נפילתה?
מרצה: ד"ר גוסטב מייסלס ׀ סרט לצפייה: "בן יחיד"

צרפת: גיוון אתני וקונפליקטים עכשוויים
כיתת תיכון כמיקרוקוסמוס: אתגרים וקונפליקטים 

בין ערכים בצרפת של היום. צוהר לחיי הנוער בצרפת 
הרב תרבותית של היום והגיוון האתני באירופה.

מרצה: גליה פסח ׀ סרט לצפייה: "סיפור מהחיים"

סקוטלנד: מסע ויקינגי אל ההיילנדס
מסע בין האוקיינוס הצפוני לאוקיינוס האטלנטי, בין 

התיישבות הקלטים לפלישות הויקינגים, במורדות 
ההיילנדס ואל מעמקי הלוכים, בין שדות המרעה 

והמסורת, אל ניסיונות ההתנתקות מאנגליה.
מרצה: איילת אידלברג.

סרט לצפייה: "החופשה הסקוטית שלי"
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83  תרבויות בעולם

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.
מועדי המפגשים:

 ,21.5.17 ,7.5.17 ,23.4.17 ,2.4.17 ,19.3.17 ,5.3.17 
11.6.17 ,4.6.17

)מספר קורס: 34718(

חוכמת המזרח - בראי הקולנוע
מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה.                        

נושאי ההרצאות:

לאוס: בודהיזם ונזירות ילדים
על נזירות ילדים בבודהיזם התרוואדי בלאוס ובשאר 

מדינות מזרח אסיה. על הניתוק מתענוגות החומר 
למען המסע הרוחני, על הפילוסופיה הבודהיסטית 

ויישומה בחיים.
מרצה: איילת אידלברג.

סרט לצפייה: "היום טוב יותר מפעמיים מחר"

הודו: בין רוח, חומר וחומריות
מהם הפנים השונות של הרוחניות ההודית? מה הם 
מקורותיה הקדומים שקיימים גם כיום? כיצד לצד 
המסורת העתיקה והסגפנית, מתקיימת גם רוחניות 

חדשה? מיהו אושו – המורה יוצא הדופן שיצא מהודו 
אל המערב?

מרצה: מורן קושניר ׀ סרט לצפייה: "אושו– פרח מרדן"

על החיים ועל המוות
מסע לעומקם של אופני התייחסות שונים לחיים ולמוות. 

האם המוות הוא חידלון או תחילתו של מסע מחודש? 
מה סופי במהות שלנו ומה קיים גם ללא נוכחותנו 

הפיזית? ואיך סופיות המוות מחזקת את החיים?
מרצה: איילת אידלברג.

סרט לצפייה: "המוות מאפשר חיים"

טיבט: "טקסים בגג העולם"
נכיר כמה מהטקסים הטיבטיים ונבאר את הקשר 

האדוק שבין אמונה לדת, כולל טקסי מנדלה וריקודי 
מסיכות של נזירים. מהו האופן בו מסוגלות רוחות 

של ישויות גבוהות לבוא לידי ביטוי דרך גופן של 
מתקשרות?

 מרצה: יותם יעקובסון
סרט לצפייה: "שמי ואג'רה מעל טיבט"

 קורס חדשני יפרוס בפנינו את חוכמת המזרח דרך טקסים ופולחנים, פסטיבלים וסיפורי עם,
 דתות ואמונות. מבודהיזם בלאוס אל רוחניות בהודו, מסיפורי עם אל מדד האושר בבהוטן,

 מטקסים בטיבט אל עליה לרגל בהודו.
אחרי כל הרצאה, יוקרן סרט תיעודי מרתק ממזרח אסיה הקשור לנושא ההרצאה בהקרנת בכורה לקהל הרחב.

הודו: פסטיבל "קומבה-מלה" 
מדי שלוש שנים מתקיימת בהודו התכנסות דתית 

עצומה המכונה "קומבה מלה" - פסטיבל הכד. מהו 
 הרקע המיתולוגי ל"קומבה מלה"? ומה משמעותו

של מוטיב הכד בדת ההינדואית?
מרצה: יותם יעקובסון.

סרט לצפייה: "קיצור דרך לנירוונה"

בהוטן: "ארצו של הדרקון הלא מעשן"
בהוטן, הממלכה הבודהיסטית העצמאית האחרונה 

בהרי ההימלאיה, עוברת בעשור הנוכחי שינוי דרמטי 
עם הפיכתה לדמוקרטיה מונרכית, תוך ניסיון מרתק 

לשמר על צביונה התרבותי והרוחני.
מרצה: דני ינאי ׀ סרט לצפייה: "אושר"

"הסיפור, החוכמה, המורשת"
לסיפורי עם יש כוח רב. נכיר מעט מכוחם 

ומחשיבותם של הסיפורים שמחלחלים לתודעת 
המאזין, מעצבים אותה, ויוצרים התמרה של ממש.

מרצה: ד"ר אופיר יעקובסון.
סרט לצפייה: "יופיו של סיפור"

הגורו והמורה הרוחני בתרבויות המזרח
"זה הסיפור על השקר הגדול שסיפרתי אי פעם 

והאמת הכי גדולה שחוויתי". כשהמלים הללו מלוות 
אותנו, נצא למסע בו ננסה להכיר את דמותו של 

המורה הרוחני במסורת המזרח.
מרצה: ד"ר אופיר יעקובסון.

סרט לצפייה: "קומארי – הגורו המתחזה"
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84  תרבויות בעולם

נושאי ההרצאות:

איראן: מבט מבפנים
מסע אל פרס העתיקה ואיראן העכשווית, בניסיון להבין 

את הפרדוקס האיראני. כיצד רפורמות משתלבות עם 
 המהפכה האסלאמית? למה נשות איראן מצליחות יותר

להילחם על מעמדן מאשר נשים במדינות אסלאם 
אחרות?

מרצה: נפתלי הילגר ׀ סרט לצפייה: "קפה טרנזיט"

אוסטרליה: הקיום הפשוט, ההתמודדות המורכבת
סיפורם המרתק של האבוריג'נלים, שחיים ביבשת 

אוסטרליה כבר 40,000 שנה בהרמוניה עם הטבע ועם 
תרבות מיתולוגית עשירה ומפותחת. מפגשם עם האדם 

הלבן היה טראגי וכמעט הביא להכחדתם. 
מרצה: איילת אידלברג ׀ סרט לצפייה: "האבנים הכחולות"

 אנגליה: החברה המעמדית
 ההתנגשות בין התעקשות האצולה הבריטית להתפרצות
 החברה הפתוחה של המאה ה-20, מעסיקה לא מעט את
 הקולנוע. נתחקה אחרי שורשי קונפליקט המעמדות בחברה

הבריטית ובכלל והשינויים העצומים שחלו בה.
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס ׀ סרט לצפייה: "קלת דעת"

בין אמונה לתבונה באירופה של ימי הביניים
מהם האתגרים עימם התמודדה הכנסייה הקתולית 

בשלהי ימי הביניים? כיצד ניתן להסביר את עוני 
המאמינים ועושר הכנסייה? האם מגיה וכישוף מותרים? 

מיהם הכופרים להם נועדה האינקוויזיציה?
מרצה: ד״ר עודד ציון ׀ סרט לצפייה: "שם הורד"

ברזיל: סדר חדש ושינויים בברזיל המודרנית
סמבה רוקדים ביחד: שחורים, לבנים, עניים ועשירים. 

את החיים חיים לחוד. על ההבדלים בין צפון מזרח 
ברזיל והבירה ההיסטורית סלבדור לבין העיר סאו פאולו, 

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 19:00-22:00 ב"זמן אשכול"

בסינמה סיטי בראשון לציון.
מועדי המפגשים:

 ,15.5.17 ,8.5.17 ,24.4.17 ,27.3.17 ,13.3.17 ,6.3.17
12.6.17 ,29.5.17

)מספר קורס: 34717(

הלב הכלכלי והתרבותי של ברזיל.
מרצה: יונית קמחי ׀ סרט לצפייה: "אמא שנייה"

מאיראן לצרפת: הגירה ואתגריה
ב-1979 פרצה באיראן המהפכה הִאסלאמית, שהפכה 
את איראן החילונית לרפובליקה ִאסלאמית. כתוצאה 

מהמהפכה ברחו רבים למערב. חלקם הגיעו לצרפת 
ושם התמודדו עם האתגרים במפגש בין התרבויות 

והערכים השונים.
מרצה: גליה פסח ׀ סרט לצפייה: "המשפחה הפרסית שלי"

סין: אוכל וזוגיות
התרבות הסינית רואה בתנאי הקיום הבסיסיים של 
אוכל וזוגיות, תחומים שנתונים לחוקיות ולנורמות 

שמוכתבות על ידי מסורת ארוכת שנים. פיתוחה של 
תרבות המטבח הסיני מעלה אל פני השטח את המגוון 

העצום הגלום בתחום המטעמים.
 מרצה: דינה היימן.

סרט לצפייה: "אוכל שתיה גבר אישה"

ארגנטינה: ה'מלחמה המלוכלכת'
נצא למסע במרחביה האינסופיים של ארגנטינה, ונגיע 

גם לבירה הנוצצת- בואנוס איירס. במהלך המסע נכיר 
קצת מההיסטוריה והתרבות הארגנטינאית, ונדבר גם 

על התקופה האפלה בתולדותיה. 
מרצה: ד״ר אופיר יעקובסון ׀ סרט לצפייה: "קמצ'טקה". 

סדרה

חדשה

עולם קסום - בראי הקולנוע
 מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה,

מרצה, צלמת וכתבת.

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות ברחבי 
 העולם. מפרס העתיקה ואיראן העכשווית אל המדבר האוסטרלי, מהאצולה הבריטית לכנסיה הקתולית

בימי הביניים, משינויים בברזיל להגירה לצרפת, מאוכל וזוגיות בסין אל ההיסטוריה הארגנטינאית.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.
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תרבות

סינמה סיטי ראשון לציון

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.
מועדי המפגשים:

 ,16.5.17 ,9.5.17 ,25.4.17 ,28.3.17 ,21.3.17 ,7.3.17 
13.6.17 ,6.6.17

))מספר קורס: 34722(
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מסע מרתק ומופלא אל אתרים ברחבי העולם שהוגדרו כ"קדושים", בהם השמיים נוגעים באדמה. 
נבחן את תופעת העלייה לרגל אל המקומות האלה ונבקר בהם. נלמד על  התהוותם כמקומות 

קדושים, אופיים והפולחנים הקשורים בהם. 

נושאי ההרצאות:

מהו בעצם, "מקום קדוש"?
איך "נולדים" מקומות קדושים? מדוע דתות 

מקדשות אתרים? אלו הם המקומות הקדושים 
ביותר ליהדות? ומה מקורה ומשמעותה של תופעת 

הצליינות והעלייה לרגל?

סוד קדושתה של ירושלים
ירושלים ידועה כעיר הקדושה ביותר בעולם. 

מה מסתתר מאחורי מרכזיותה לשלוש הדתות 
המונותיאיסטיות? מה עשה אותה כל כך קדושה 

ליהדות? מהו יחס הנצרות לירושלים? והאם ירושלים 
קדושה לאסלאם?

הפלא הקדוש של כרנק
היכרות מרתקת עם תשלובת המקדשים של מצריים 

העתיקה: מקדש האל אמון, מקדש האלה מוט, 
מקדש לוקסור. איך משתלבת הקדושה עם דת 

ופוליטיקה? ואיך עושים תעמולה על קירות המקדש.

נדידת העמים הגדולה בשם האיסלם 
הסופרת היהודייה ילידת מצרים ג׳יזל ליטמן, פיתחה 
תיאוריה רבת השפעה, שלפיה צרפת קשרה קשר עם 

מדינות האיסלם להציף את אירופה במוסלמים.

תעלומת הקדושה של דלפי
ההיסטוריה היוונית קידשה את דלפי כמשכן אל 
השמש אפולו, למרגלות הר פארנאסוס, שהוא גם 
משכן המוזות. מה מסתתר מאחורי אתר שמשך 

רבבות כדי לשמוע לעצתה של פיטיה מגלה העתידות 
וכדי להשתתף או לצפות במשחקים הפיטיים, 

"המתחרים" במשחקים האולימפיים.

אתר של רבבות צליינים
סנטייגו דה-קומפוסטלה היא אחוזת הקבר של 

סנטיאגו "מתהמורוס"– "קוטל המורים". מה גרם 
לאתר שולי לכאורה להפוך למקום השלישי בקדושתו 

בנצרות הקתולית, המושך עד היום רבבות צליינים?

מסע אל סודות המאיה
כיצד נהפכה צ'יצ'ניצה, המקום הקדוש של המאיה 

בחצי האי יוקטאן שבמקסיקו ובירתם עד למאה 
ה-9, למקום הקדוש ביותר לצאצאי בני המאיה? 
ומה הפך את הפירמידה הגדולה שבמרכזו ל"באר 

הקורבנות", שבה הוקרבו קורבנות אדם.

כל פלאי ואראנאסי
מי קידש את העיר השוכנת על גדות הנהר הקדוש 

גאנג'ס, הקדושה כיום להינדואיזם, הבודהיזם 
ולג'ייניזם? מדוע ההינדים מאמינים שטבילה 

ב"גטות" הטבילה הפרוסות לאורך הגנגס, שוטפת 
את החטאים, ופיזור אפר הגופה בנהר לאחר המוות 

משפר את החיים בגלגול הבא?

הקסם הקדוש של לורד
רבבות נכים ומשותקים הנוהרים אל מעיין קטן בעיר 
לורד שלרגלי הפירינאים, מזינים את תופעת ה"מרייניזם", 
מריה הקדושה  ידי התגלות של  על  מקומות שקודשו 

לאורך ההיסטוריה והפכו למקומות עליה לרגל. 

מסע אל המקומות הקדושים ביותר בעולם
מרצה: ד"ר גוסטב מייסלס.
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סינמה סיטי ראשון לציון

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.
מועדי המפגשים:

,21.5.17 ,14.5.17 ,23.4.17 ,9.4.17 ,26.3.17 ,5.3.17 
18.6.17 ,11.6.17

)מספר קורס: 34719(
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בתולדות התרבות האנושית, שמור מקום מכובד במיוחד לאנשים שהשפעתם על ההיסטוריה היתה 
גדולה ומשמעותית. אנשים שעיצבו בכוח אישיותם, כוח רצונם ומנהיגותם לא רק את תולדות עמיהם 

שלהם, אלא היו בעלי השפעה מכרעת על ההיסטוריה כולה.

נושאי ההרצאות:

אוגוסטוס: מעצב האימפריה
לקראת סוף המאה השניה לפני הספירה, החלה 
הרפובליקה הרומית לגלות סימני קריסה. שורה 
של אנשים שאפתניים מתחילים לשנות את פני 

הפוליטיקה. יהיה זה בנו המאומץ של יוליוס קיסר, 
אשר יקח לעצמו את הכינוי "אוגוסטוס" וישנה 

לצמיתות את ההיסטוריה.    

קרל הגדול: אבי אירופה החדשה
בסוף המאה החמישית תיעלם האימפריה הרומית. 
לאחר תבוסת הפלישה המוסלמית לאירופה, יארגן 
נכדו של המצביא המנצח, שנולד בשם קארל ואשר 
זכה עוד בחייו לתואר "הגדול", את קווי היסוד של 

אירופה החדשה.

ויליאם הכובש: לידתה של אומה חדשה
במאה השמינית מתחילים שבטים סקנדינבים לפשוט 

באירופה. אחד מאזורים אלו הפך להיות מוכר 
בשם "האזור של האנשים מן הצפון" או בצרפתית 

נורמאנדי. בשנת 1066 לטשו רבים עיניים לכתר 
האנגלי. ויליאם מנורמאנדי היה הנחוש מבין תובעי 

הכס. בזכות יכולתו הצבאית והמדינית הוא גיבש את 
השושלת היושבת על הכס בלונדון עד היום.             

 אליזבת' הראשונה: המלכה הבתולה
בעולם הברוטאלי וחסר המעצורים של המאה ה-16 

לא היה קל להיוולד אישה. האתגר הגדול שעמד בפני 
הנסיכה הצעירה היה לשרוד, ורק לאחר מכן ניתן 

היה לחשוב על הכס. אליזבת' הוכיחה יכולות, תבונה 
ותעוזה, אשר הפכו אותה לאחת הגדולות והאהובות 

במלכי אנגליה.     

לואי ה-14: "מלך השמש"
כשעלה יורש העצר לואי על כס המלוכה, היה בן חמש 

בלבד. רבים ניסו לנצל את גילו הצעיר ואת חולשת 
הכתר. כאשר החל לשלוט בפועל, יישם המלך הצעיר 
משנה סדורה של עוצמה, ריכוז כוח ופאר. לואי איחד 

את מושג הכס עם המדינה והביא את מעמד הכתר 
לגבהים חסרי תקדים.        

 גוסטב אדולף: האריה מן הצפון 
במאה ה-16 משתחררת שבדיה מן הכתר הדני וזוכה 

בעצמאותה. פחות ממאה שנים לאחר מכן, הופך אחד 
מהמלכים הצעירים של שבדיה, גוסטב אדולף II שמו, 

"האריה מן הצפון", לגדול מלכי שבדיה. 
פטר הגדול: יוצרה של רוסיה המודרנית

כשהוכתר פטר הראשון, היתה רוסיה מרוכזת בעצמה. 
בזכות שורה של הרפתקנים שהשפיעו על הנסיך 

הצעיר, הבין פטר כי ארצו מפגרת בתחומים רבים. 
סדרת הרפורמות שערך בארצו שינתה את פניה. 

נצחונו על הצבא השבדי, סלל את הדרך להפיכתה של 
רוסיה לאחת המעצמות הגדולות באירופה.  

וינסטון צ'רצ'יל: הבולדוג האנגלי הנחוש 
כשהפך צ'רצ'יל לחבר פרלמנט החל להתבלט 

בעיקשותו, נחישותו ועקרונותיו. בשנות ה-30 היה 
צ'רצ'יל קול בודד מול התעצמותה של גרמניה 

הנאצית. עם התפטרות צ'מברליין נקרא לדגל והנהיג 
את ארצו תוך גילויי מנהיגות שהפכו אותו לאגדה.   

המנהיגים הגדולים בהיסטוריה
מרצה: אלון קליבנוב, היסטוריון וחוקר תרבויות.



∂Æ≥Æ∞∑
 Ô̈ÂÈ̄ Â‚–Ô· ̇ ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÛÂ̇ È̆ · ÆÈËÈÒ ‰ÓÈÒ ̇ Â̂·˜Ó

ıÂÁ È„ÂÓÈÏÏ È‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÊÎ¯Ó‰

Ï‡¯ È̆· ÏÂ„‚‰ È‡Ù‰ È„ÂÓÈÏ ÊÎ¯Ó

מדעי הרוח

סינמה סיטי ראשון לציון

נושאי ההרצאות:

מגנה כרטא מפלסת את הדרך לדמוקרטיה המודרנית
"כתב הזכויות הגדול של החירויות", הוא כתב 

התחייבות של ג'ון, מלך אנגליה, לכבד את הזכויות 
שהעניק לברוניו ביוני 1215. מסמך זה, שהגביל את 

סמכויות הכתר, נחשב לראשית המשפט החוקתי 
ונודעה לו השפעה גם על החוקה האמריקנית ומגילת 

זכויות האדם. 

יוהאן גוטנברג ממציא את הדפוס הנייד
המצאת הדפוס הנייד היא מהפכה טכנולוגית הנחשבת 

על ידי רבים להמצאה החשובה ביותר באלף הקודם. 
המצאתו של גוטנברג אפשרה הדפסה של ספרים רבים 

תוך זמן קצר ובעלות נמוכה יחסית, והביאה לעלייה 
משמעותית באחוזי האוריינות בקרב הציבור הרחב. 

הסיפור שמאחורי גירוש יהודי ספרד
שנת 1492 הפכה לסמלית בהיסטוריה המודרנית 

של העולם ולעם היהודי כאחד. ב-2 בינואר נשלמת 
"הרקונקיסטה", הכיבוש מחדש של הטריטוריה 

הספרדית על ידי הנוצרים מידי המוסלמים ואירופה 
היא שוב נוצרית בשלמותה. ב-31 במרץ פורסם צו על 

גירוש יהודי ספרד ואחרוני היהודים עוזבים את ספרד. 
ב-12 באוקטובר, כריסטופר קולומבוס "מגלה" את 

אמריקה ופותח את עידן "העולם החדש".

הרעיונות הליברליים של המהפכה הצרפתית
המהפכה הצרפתית היא נקודת המפנה הדרמטית 

והחשובה ביותר בהיווצרות התרבות המערבית בימינו, 
כמו הדמוקרטיה והחילוניות. היא מבטאת תהליכי שינוי 

חברתיים, כלכליים, פוליטיים והגותיים עמוקים 
שהתרחשו בעת החדשה. 

לא מעט אירועים והתרחשויות רגעיות הכתיבו מהלכים היסטוריים, פוליטיים, חברתיים ותרבותיים 
בהיסטוריה המודרנית. הם עדיין מטביעים את חותמם ומשפיעים על המאורעות הסוערים של 

ראשית המאה ה-21. מסע מרתק אל כמה מן האירועים האלה, שהיו בעלי השלכות מכריעות על 
התפתחות העולם בן זמננו.   

 המניפסט הקומוניסטי שנהפך לדת חדשה
 במהפכת פברואר 1848, התבקש הפילוסוף

הפרוסי-יהודי הגולה קרל מרקס, לחבר מסמך דרישות 
מהפכניות. כך נולד "המניפסט הקומוניסטי", מצע של 

דת חדשה: הקומוניזם. 

צ'ארלס דרווין ותיאוריית האבולוציה
תורת האבולוציה, באמצעות הברירה הטבעית, הפכה 
את פני הביולוגיה והשפיעה רבות על המדע בכללותו. 

 הברירה הטבעית הפכה במהלך שנות השלושים
של המאה ה-20 להסבר המקובל לאבולוציה. 

הטלת פצצות האטום על הירושימה ועל נגסאקי
פצצת האטום הראשונה הוטלה על הירושימה ב-6 
באוגוסט 1945. הפצצה השנייה הוטלה על נגסאקי 
 שלושה ימים לאחר מכן. הטלת שתי פצצות האטום

על יפן הייתה השימוש המבצעי הראשון והיחיד, 
שנעשה בנשק גרעיני עד היום.

 מהפכת האינטרנט שינתה את העולם
ב-29 באוקטובר 1968 נפתח עידן ה-IT "מידענות": 

המעבר מכלכלה מבוססת על חומר, אל כלכלה 
המבוססת על ידע. כך הגענו לעידן הפלאפון ו"הרשתות 

החברתיות" של זמננו. בדור אחד בלבד כל חיינו 
השתנו - ולאיזה כיוון?

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.
מועדי המפגשים:

 ,24.5.17 ,10.5.17 ,26.4.17 ,5.4.17 ,22.3.17 ,8.3.17 
14.6.17 ,7.6.17

)מספר קורס: 34720(

87  היסטוריה
האירועים שעיצבו את ההיסטוריה האנושית

מרצה: ד"ר גוסטב מייסלס.
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סינמה סיטי ראשון לציון

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.
מועדי המפגשים:

 ,22.5.17 ,8.5.17 ,24.4.17 ,3.4.17 ,20.3.17 ,6.3.17 
12.6.17 ,29.5.17

)מספר קורס: 34721(

סדרה

חדשה
88  קבלה

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

היכרות מעמיקה עם ספר מיוחד זה ועם כתיבתו המיסטית. בכל אחת מהתחנות הללו ייחשפו קווי 
היסוד של הקבלה הזוהרית ועולמה החווייתי, ונלמד כמה סודות על עצמנו, כדי להביא אותנו למקום 

שלם, שלו ומאושר יותר.

נושאי ההרצאות:

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

לומדים נכון את ספר הזוהר?

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

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

זוהרית פנומנלית ומרחיקת לכת על בריאת העולם.

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

והירח, היום והלילה? מדוע היום בנוי בצורת ערב 
ואחר כך בוקר? מדוע ישנם דווקא שבעה ימים 

בשבוע? ומה העבודה הרוחנית המיוחדת שהמבנה הזה 
טומן בחובו?

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

לא לאכול ועל זה אנחנו נענשים בעבודה קשה וצירי 
לידה? מה באמת קרה שם? מה היה החטא עליו אנו 
משלמים עד היום? סיפור אדם וחווה בזווית קבלית 

מרתקת.

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

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

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

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

הקשות ומלמד אותנו מה עלינו לעקוד ומה לא.

תעלומת עשרת הדיברות 
המשמעות הרוחנית של מעמד מתן תורה מהדהד 
כבר אלפי שנים, עד ימינו. חלק מן הדברות אנחנו 
מקבלים ומיישמים בשמחה, וחלק מתמיה אותנו 

מאוד )לא תחמוד?( שיעור זה ייתן פרשנות חדשנית 
מרתקת על עשרת הדברות.

מדוע רע לצדיק וטוב לרשע? 
סוגיית איוב ו״צדיק ורע לו ורשע וטוב לו״ מלווה 
את העם היהודי כבר אלפי שנים, ובכל זאת עדיין 
לא מצאנו תשובה מספקת לשאלה הקשה – כיצד 
ניתן להבין ולהצדיק את הצלחת הרשעים וסבלם 
של הצדיקים? ספר הזוהר עונה תשובה מפתיעה 

ומרחיקת לכת.

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

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?

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?  

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?

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 
האילן, אכילת פירות, "סדר ט"ו בשבט", הנטיעות, 

ואפילו יום הולדתה של הכנסת?

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?

מסע מרתק אל חגי ישראל ברוח המסורת, בשילוב המחקר המדעי המודרני. מהו מקורם של 
החגים והמועדים בישראל? מהו אופיים? ומהי הספרות היהודית הקשורה אליהם? מפגש עם דעות 

מגוונות המתייחסות למועדי ישראל מכל כיוון אפשרי.

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.

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?

 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?

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.
מועדי המפגשים:

 ,16.5.17 ,9.5.17 ,25.4.17 ,4.4.17 ,21.3.17 ,14.3.17 
6.6.17 ,23.5.17

)מספר קורס: 34723(

89  תנ״ך

חגי ישראל: מסורת והיסטוריה
מרצה: יוסי נינוה, מרצה בכיר בתנ"ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת"א.
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נושאי ההרצאות:

 מבט מקרוב על סכיזופרניה
האם הסכיזופרניה היא מחלת נפש שלא ניתנת לטיפול 

בכלים רפואיים? מה היו הטיפולים הביולוגיים 
הראשונים נגד המחלה? ומהם הטיפולים המודרניים 

כיום? מה קורה במוחות של סכיזופרנים?
מרצה: ד"ר נועה אלבלדה, מרכז סגול למוח ותודעה, 

 המרכז הבינתחומי הרצליה. 

 תעלומת המוח הגמיש
בעבר האמינו שמבנה המוח לא יכול להשתנות. 

היום אנו יודעים, שהמוח שומר על יכולתו להשתנות 
בתגובה לאירועים חיצוניים ופנימיים. מהי פלסטיות 

מוחית? איך אפשר להשפיע על המוח להשתנות לטובה 
ולשמר את הפלסטיות שלו?

מרצה: ד"ר נועה אלבלדה, מרכז סגול למוח ותודעה, 
המרכז הבינתחומי הרצליה. 

מקורם של הפחדים
מהו האזור המוחי המתווך את הפחדים שלנו? מהם 

פחדים מולדים מול פחדים נרכשים? מדוע תגובת פחד 
מוגזמת מובילה לחרדות ותסמונת פוסט טראומטית? 

וכיצד ניתן למנוע מצבים מעין אלה?
מרצה: ד"ר אילנה רוט-דרעי, המחלקה לחינוך 

ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה. 

לשם מה אנחנו ישנים?
כשליש מחיינו אנו מבלים בשינה. מה עומד בבסיס 
תופעה זו? מהם שלבי השינה? כיצד מבחינים בהם? 
האם קיימים מנגנונים מוחיים שאחראים על שינה? 

ומהן מחלות השינה?
מרצה: ד"ר רביד דורון.

אוטיזם, דיסלקציה והפרעות ריכוז וקשב
מהי תסמונת האוטיזם, וכיצד היא קשורה בפעילות 

מוחית? מה ידוע כיום על הרקע הגנטי? מהו רצף 

מסע מרתק בתוך מוחנו עם טובי המרצים בחקר המוח. למה אנחנו ישנים? כיצד אנחנו מתמודדים 
 עם פחדים? מהי מחלת הסכיזופרניה? איך המוח שלנו לומד וזוכר מה קורה לו בגיל הזהב?

האם יש הסבר להתנהגות אובדנית? ומה אומרים עלינו הגנים? 
ההפרעות על הספקטרום הרחב של תסמונות שונות, 

שהינן בעלות מכנה משותף עם האוטיזם הקלאסי?
מרצה: ד"ר רבקה רביד, המכון למחקר מוח של 

האקדמיה למדעים אמסטרדם הולנד. 

נוירו-הורמונים בגיל הזהב
המערכת ההורמונלית משמשת כמנגנון בקרה של 

תפקודי הגוף. מה קורה למערכת ההורמונלית כאשר 
היא מזדקנת? אילו שינויים הורמונליים מתרחשים? 

וכיצד זה משפיע על תפקוד המוח?
מרצה: ד"ר אורי פלביץ', המחלקה למדעי הטבע 

והחיים, האוניברסיטה הפתוחה.

קונפליקט בין חיים למוות
מהי אובדנות? כיצד היא נוצרת? מהו המסלול 

האובדני במוח האדם? האם ניתן לזהות מוח אובדני? 
כיצד סיבולת לכאב רגשי ופיזי קשורה לתופעה זו? מה 

ניתן לעשות כדי לזהות ולמנוע ניסיונות אובדניים?
מרצה: ד"ר קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח 

ופסיכולוגיה ניסויית מחקרית.
 

מה מספרים עלינו הגנים?
יש בידינו מידע רב לגבי מחלות גנטיות ודרכים 

למנוע אותן. אך יש רק ידע מועט על ריפוי גנטי. מהן 
המחלות הפוגעות במוח? ומה טומן בחובו העתיד?
מרצה: ד"ר רעות מטר, המכון הגנטי ע"ש רפאל 

רקנאטי, מרכז רפואי רבין.

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.
מועדי המפגשים:

,21.5.17 ,7.5.17 ,23.4.17 ,2.4.17 ,19.3.17 ,5.3.17
11.6.17 ,28.5.17

)מספר קורס: 34724(

סדרה

חדשה
90  חקר המוח

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

לחינוך ופסיכולוגיה האוניברסיטה הפתוחה.



∂Æ≥Æ∞∑
 Ô̈ÂÈ̄ Â‚–Ô· ̇ ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÛÂ̇ È̆ · ÆÈËÈÒ ‰ÓÈÒ ̇ Â̂·˜Ó

ıÂÁ È„ÂÓÈÏÏ È‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÊÎ¯Ó‰

Ï‡¯ È̆· ÏÂ„‚‰ È‡Ù‰ È„ÂÓÈÏ ÊÎ¯Ó

מדע

סינמה סיטי ראשון לציון

מסע מופלא אל סודות החיים ביקום
מרצה: פרופ׳ ידידיה גפני.

91  גנטיקה ומדע

נושאי ההרצאות:

מוצא החיים: כולנו אבק קוסמי 
מיליארדי גלקסיות ובכל אחת מהן מיליארדי 
שמשות וכולן עשויות מחומרים שנוצרו ממפץ 

מדהים, שקרה לפני כעשרים מיליארדי שנים. גם 
החיים על כדור הארץ עשויים מאותם חומרים: אבק 

כוכבים. ייחודם של חומרים אלה על כדור הארץ 
הוא ביכולתם להכפיל עצמם ולהשתכלל. איך נוצרו 

החיים וכיצד הם משתנים.

אימונו תראפיה: המהפכה הטיפולית החדשה
האם ניתן לגייס את מערכת החיסון להילחם בסרטן? 
התרופות "הביולוגיות" מוכיחות שאנו בדרך חדשה 

במאבק באם כל המחלות. אימונותראפיה היא גישה 
רביעית שמגויסת למלחמה בסרטן בכלים חדשניים. 

הכיוון נראה מבטיח.

סוציו מיקרוביולוגיה: סודות החיידקים
חיידקים אינם מיליארדי יצורים בודדים, אלא 

"יצור רב תאי" בעל תקשורת מופלאה בין תאיו. מה 
"יצור" כזה עושה לנו במהלך חיינו? נכיר את הקשר 
ה"חברתי" בין חיידקים ועל חשיבותו למהלך חיינו.

ימי הפוליו: הישגיו של המדע 
שבעים שנה חלפו מאז הפאניקה של האדם המודרני 

מול וירוס הפוליו. גדולתו של האדם ביכולת 
ההתמודדות שלו באמצעות המדע. כך התגברנו על 
אבעבועות שחורות, התגברנו על הפוליו, האם נדע 

להתגבר על האיידס?

שינה: החידה הגדולה ביותר  
מי לא ישן? למה אנחנו "מבזבזים" את חיינו 

הקצרים בשקיעה למצב מנותק למשך כשליש 
מחיינו? למה האבולוציה מרשה זאת? מהם אזורי 

היכרות האדם עם צופן החיים, מבנה התא ועולם החי הסובב אותו, הביאו למהפכה של ממש 
ברפואה, בתעשייה ובחקלאות. בשנים האחרונות חלה גם מהפיכה בהבנת פעולות המוח, 

תהליכי הזקנה, וההשפעה של הסביבה על פעילות הגנים שלנו. בסדרה החדשה נמשיך להכיר 
את הביולוגיה החדשה של האדם המודרני.

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.
מועדי המפגשים:

,10.5.17 ,26.4.17 ,5.4.17 ,29.3.17 ,15.3.17 ,1.3.17
 7.6.17 ,24.5.17

)מספר קורס: 34725(

סדרה

חדשה

המוח המפקחים ומה קורה כשהם נפגעים ואין שינה? 
חידה מעניינת כשלעצמה.

אלצהיימר: המחלה המאיימת ביותר 
יותר מכל מחלה אחרת, מאיימת מחלת האלצהיימר 

על אוכלוסיית האדם במערב. נפיצותה גדלה כל שנה, 
הסבל ממנה עצום ומזור של ממש עדיין איננו בנמצא. 

מה חדש בנושא? יש חדש? נברר.

מוח-מכונה: הדבר הבא בחקר המוח 
להפעיל רובוט בכוח המחשבה- כבר לא מדע בדיוני. 
תחשבו רגע על חום, קור, רעש ושקט. עכשיו דמיינו 

מצב שבו כל מחשבה כזו מתורגמת למעשה: חם? 
המזגן מופעל. קר? יש חימום. לא מדובר במדע בדיוני 

אלא בממשק מוח-מכונה: הדבר הבא בחקר המוח.

כרומוזומים: הקשר לאולימפיאדה
כרומוזומי המין שלנו קובעים את מיננו, אך מכילים 

גם גנים רבים שאינם תלויים במין. מדוע אם כך 
המופיליה, מחלת דושן, דלתוניזם ולבקנות הן 

תופעות ששכיחותן רבה יותר בזכרים? ומה קורה 
כשמספר כרומוזומי המין גדול משניים? ומדוע זה 

קשור למשחקים האולימפיים?



אירלנד: כבשים שיכורות מגינס
איילת איידלברג, מרצה בכירה, אנתרופולוגית 

וחוקרת תרבויות ודתות, תיקח אותנו למסע מרתק  
לתוכו של האי הירוק ולאורך חופיו, בין הרים 

ואגמים, טירות ומבנים מגליתיים, פרות וכבשים, 
ארמונות וצוקים, פאבים ומועדונים.

 אל "אי האיזמרגד", עם כרי הדשא הנרחבים ומורדות
 ההרים המיוערים. נפגוש את האירים מכניסי האורחים
בפאבים עם כוס בירה או ויסקי ביד, רוקדים מנגנים 

או יוצאים למרעה.  
ילוו את המסע שי טוחנר ולהקתו בשירת הפאבים 
של אירלנד, עם מנגינות ושירים ממיטב הרפרטואר 

האירי. 
האנסמבל:

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

יונתן מילר - כינור, מנדולינה, חליל אירי.
יונתן בר-רשי - כלי הקשה. 

הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים
של המטבח האירי.

האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום שני ה- 5.6.17 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר אירוע: 34727(

“זמן אשכול״ מזמין אתכם לקחת חלק במופעים חווייתיים אותנטיים מרהיבים, המעלים 
בסיפור, במוסיקה ובמחול את התרבויות הקסומות של מדינות שונות בעולם. 
כל אירוע כולל ארוחה, בה יוגשו מבחר מאכלים התואמים את נושא הערב.

איי יוון: בטברנה של זורבה
דבורה רוטברט, מרצה לתרבויות וספרות, תיקח אותנו 

למסע מצולם באיי יוון. נפליג מנמל פיראוס לאיים 
בים היוני והאגאי ונעמוד על סוד קסמם. נטייל באי 

כרתים, בו נולדו זאוס מלך האלים וזורבה היווני, נגיע 
לקורפו בעקבות אודיסאוס וסיסי, נתוודע לסיפור 
היהודי המרתק של זקינתוס ונתבשם מיופיים של 

מיקונוס וסנטוריני. 
את המסע ילוו ליאונידס ולהקתו עם המוסיקה 
המיוחדת של האיים ועם השירים הפופולאריים 

היווניים – נמל פיראוס, יאלו יאלו ועוד ועוד.
האנסמבל:

ליאונידס )ליאון( סיאם – שירה, גיטרה. 
גארי לוברוב – אקורדיון. 

אלון יקוטי – בוזוקי. 
ונגליס מינאס – קלידים. 

הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים
של המטבח היווני.

האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום שני ה- 27.3.17 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר אירוע: 34726(

לטעום מכל הטוב שבעולם
בסינמה סיטי בראשון לציון

92  אירועים מיוחדים
       ב"זמן אשכול"

סינמה סיטי ראשון לציון



93  אירועים מיוחדים ב"זמן אשכול"

האירוע יתקיים  ביום שישי ה- 16.6.17
בין השעות 10:00-12:15 ב"זמן אשכול"

בסינמה סיטי בראשון לציון.

)מספר אירוע: 34728(

∂Æ≥Æ∞∑
 Ô̈ÂÈ̄ Â‚–Ô· ̇ ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÛÂ̇ È̆ · ÆÈËÈÒ ‰ÓÈÒ ̇ Â̂·˜Ó

ıÂÁ È„ÂÓÈÏÏ È‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÊÎ¯Ó‰

Ï‡¯ È̆· ÏÂ„‚‰ È‡Ù‰ È„ÂÓÈÏ ÊÎ¯Ó

שישי אישי
"שישי אישי" הוא מפגש אנושי-ייחודי, אינטימי ומרגש במיוחד, המיועד לאנשים המבקשים 

לחוות חוויה אחרת ותובנות חדשות. 
נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.

ולמנה העיקרית - סיפור אנושי, יוצא דופן ומרתק, עם מסרים חשובים לחיים, כשהמרכזי שבהם 
הוא שלא חשוב מה קורה לנו בחיים - חשוב מה אנחנו בוחרים לעשות עם זה!

״לאהוב, להאמין, לנצח!״
עם יובל קדוש

ב-6 באוקטובר 2008, בשורה נוראית שינתה את חייו מהקצה אל הקצה! בתו עמית, הנסיכה 
 הקסומה שרק ימים ספורים קודם שרה עם בני כיתתה "שלום כיתה א'", חלתה בלוקמיה-

סרטן הדם. מדינה שלמה עקבה בדריכות אחר מסע ההחלמה של עמית.       
מפגש מטלטל ומחולל שינוי, שלא מותיר איש מהנוכחים אדיש לנוכח העוצמה הבלתי מתפשרת 

 של האופטימיות והאמונה, שלפיהן הכול אפשרי בדרך אל האושר.

הרצאה מרתקת ומלאת השראה, שסוחפת למסע ארוך, מורכב וחובק עולמות להצלתה של עמית. 
זהו סיפור אנושי על הורות, ערכים, אהבה, תעוזה, אומץ ובעיקר נחישות ואמונה לעשות את 

 השינוי ולהחזיר לעמית את שנות הילדות שנגזלו ממנה.
בהרצאתו המרגשת חולק יובל עם המשתתפים את מה שלמד על החיים ועל קדושתם. את הדרך 

 שלו להתמודד עם מה שנראה כבלתי אפשרי.
משתתפי המפגש זוכים לחוות מקרוב את הדרך שעבר עם משפחתו וללמוד מהיכן אוזרים את 

הכוחות להאמין שאפשר להתמודד עם כל פחד. כיצד מקבלים החלטות במצב של חוסר ודאות 
להצלחה. איך לומדים להיעזר וליהנות מאהבה ועזרה. מהי הדרך להתמודד עם מה שנראה כחסר 

סיכוי ואיך מצליחים לשמור על אנרגיה ואופטימיות במצבים כאלה.

"הרצאה מעוררת השראה שחובה לשמוע".

סינמה סיטי ראשון לציון



94  אירועים מיוחדים ב"זמן אשכול"

 האירוע יתקיים ביום שישי ה- 2.6.17
בין השעות 10.00-12.15 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון. 

)מספר אירוע: 34729(

∂Æ≥Æ∞∑
 Ô̈ÂÈ̄ Â‚–Ô· ̇ ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÛÂ̇ È̆ · ÆÈËÈÒ ‰ÓÈÒ ̇ Â̂·˜Ó

ıÂÁ È„ÂÓÈÏÏ È‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÊÎ¯Ó‰

Ï‡¯ È̆· ÏÂ„‚‰ È‡Ù‰ È„ÂÓÈÏ ÊÎ¯Ó

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

ולמנה העיקרית - מפגש מרתק, עם פרופ' יורם יובל, שיוביל אותנו אל האושר, תוך הצגת 
מתודולוגיות מרתקות ומודלים חדשניים שיעזרו לנו להיות מאושרים יותר.

״איך להיות מאושר בשיעור אחד״
עם פרופ' יורם יובל

 כולנו רוצים להיות מאושרים, אבל מתברר שמה שהופך אנשים למאושרים הוא לא בדיוק
מה שחשבנו. מה ההבדל בין אושר להנאה? האם אושר הוא חוויה או פעולה? מתי האהבה תהפוך 

אותנו למאושרים? ואיך האושר מקודד במוח? 
פרופ' יובל ישתף אותנו במיטב התובנות המדעיות המעודכנות ביותר על הדרך אל האושר- 

תחום המתחדש בקצב מסחרר. בהרצאתו ייתן לנו פרופ' יובל כלים מעודכנים, שיעזרו לנו להיות 
מאושרים יותר. 

"הרצאה מרתקת ומלאת תובנות לחיים שאסור להחמיץ".

שישי בכיף

סינמה סיטי ראשון לציון



95  אירועים מיוחדים ב"זמן אשכול"

 האירוע יתקיים ביום שישי ה- 31.3.17
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון. 

)מספר אירוע: 34730(

∂Æ≥Æ∞∑
 Ô̈ÂÈ̄ Â‚–Ô· ̇ ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÛÂ̇ È̆ · ÆÈËÈÒ ‰ÓÈÒ ̇ Â̂·˜Ó

ıÂÁ È„ÂÓÈÏÏ È‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÊÎ¯Ó‰

Ï‡¯ È̆· ÏÂ„‚‰ È‡Ù‰ È„ÂÓÈÏ ÊÎ¯Ó

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

ולמנה העיקרית - מפגש מרתק ומאלף עם ד״ר עינת גלזר, אחת המרצות המובילות בארץ בתחומה.

מופע של שכל והומור

״לחיות בהצלחה: השילוב המנצח להצלחה בחיים״
 עם ד״ר עינת גלזר

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

 בהרצאתה הקלילה והמשעשעת, חושפת אותנו ד״ר עינת גלזר לנדבכי התאוריה המסבירה,
אולי יותר מכל קודמותיה, את הקשר בין הצלחה בחיים לבין מיומנויות אישיות ובין אישיות.

ההרצאה מספקת, מלבד הסברים תאורטיים, כלים ממשים ליישום והפעלה.
כלים אלה, שמיושמים במאות בתים ובקרב אלפי אנשים, הם הסיבה להבדלים בין אנשים 

אינטליגנטיים שאינם מגשימים את עצמם, לאחרים שעושים זאת יום יום.

"הרצאה שכולה כיף. השילוב המנצח בין תיאוריה לחיים האמיתיים".
״הרצאה שחובה לשמוע!״.

שישי בכיף

סינמה סיטי ראשון לציון



 96  אירועים מיוחדים  
       ב"זמן אשכול"

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 12.5.17
בין השעות 10:00-12:15 ב"זמן אשכול" 

בסינמה סיטי בראשון לציון.
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סינמה סיטי ראשון לציון

שישי ישראלי
אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, ולחגוג "קבלת שבת לנשמה".

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית – בוקר חוויתי במיוחד, הכולל את הצלילים, הסיפורים והשירים של מיטב 

היוצרים, המושרים ברוסית ובתרגומים לעברית. קלאסיקות רוסיות במיטבן. 

"כולנו קצת רוסים..."
 ילנה גרישקוב וגילה חסיד מגישות בהומור, ברגש ובעיבודים קוליים מיוחדים, יחד עם

 עוזי רוזנבלט והאקורדיון, שירים של מיטב היוצרים בביצועים מרעננים, לקלאסיות רוסיות
בשפת המקור ובעברית: נעורי זהב, בדומיה, שלום עירי נוחמה, היו ימים חבר, ועוד... בתיבול 

קטעי אקורדיון וירטואוזיים.
מסע מוסיקלי מרתק בעקבות השירים שעיצבו את הישראליות החלוצית, כשבין השירים תספר 

ילנה גרישקוב על הקשר האישי שלה לשירים ומקורותיהם, ותשתף אותנו בחוויות ילדות רוסית, 
שיזכירו לכולנו את ילדותנו שלנו. כי הרי "כולנו קצת רוסים...".

הנחייה, שירה וגיטרה- ילנה גרישקוב.
שירה ופסנתר- גילה חסיד.

אקורדיון- עוזי רוזנבלט.

״תרבות ישראלית במיטבה״.



 מטיילים עם
״זמן אשכול״

)עמודים 98-105( 
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מסע אנתרופולוגי אל קהילות אחרות 
מרכזת הסדרה: דורית ברק.

פירוט הסיורים:

"הלכה והליכה": סיור בשטייטל של בני ברק
מדריכה: דורית ברק, בת למייסדי בני ברק, וחוקרת 

תולדות העיר.
בטיול קסום ונוסטלגי נסייר בין סמטאות בני ברק. 
נכיר את העיר כמרכז לגמילות חסדים. נפתח צוהר 
לעולם החרדי, ונפגוש בדמויות אותנטיות מרתקות, 

עימן נוכל לשוחח. נשמע את סיפורה המרגש של ספינת 
הדגל של הציבור הליטאי, ישיבת "פוניבז". נגיע לבית 

כנסת קטן ודל, בו מתפללים אלפי יהודים ביום. נספוג 
ונתבשם מאווירת העיר הנערכת לבוא שבת המלכה. יש 
להגיע במכנסיים ארוכים ובחולצות חצי שרוול )מכסות 

כתפיים( או בשרוול ארוך.
על הגברים להגיע עם כיפה/כובע.

נקודת מפגש: רחבת עיריית בני ברק, רח' ירושלים 58.
חנייה מומלצת: ברח' ירושלים וברחובות הסמוכים. 

נווה שאנן: שכונת המהגרים של תל אביב 
מדריך: יהונתן ה. משעל, מדריך טיולים וחוקר 

אורבאני.
לכל עיר גדולה יש שכונת מהגרים. בתל אביב זוהי 
שכונת נווה שאנן. מעטים יודעים על ההיסטוריה 

המעניינת שלה מראשית המאה ה-20 ואיך הגיעה 
למצבה כיום, כשכונה המאכלסת את מבקשי העבודה 

והפליטים. נסייר במדרחוב הנעליים הידוע, נשמע 
סיפורים על מאבקים באזור ונקבל מידע על המתרחש 

 כיום. מי הם מבקשי המקלט? מה ההבדל בינם
למהגרי עבודה? מה הכוונה בכינוי ״פליט״? ניפגש עם 

מבקש מקלט, תושב השכונה, שיספר על זווית הראייה 
 שלו למצב. 

 נקודת מפגש: גינת לוינסקי.
חניה מומלצת: חניון הגדוד העברי, צמוד לגינה.

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

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.
מועדי הסיורים:

.9.6.17 ,5.5.17 ,31.3.17 ,3.3.17

)מספר קורס: 34551(

מפגש עם הקהילה הלהט"בית
מפגש ייחודי עם הקהילה הגאה, הכולל פעילות 
 חברתית ותיאטרלית וסיפור אישי במרכז הגאה

בתל אביב. נכיר את הבית המשמש את הקהילה, 
נשוחח על סטיגמות, סטריאוטיפים ומגדר. נצפה 

במופע קצר ובסרטון, שיבטאו את המסר והאמירה של 
הקהילה. ידריכו: עוז שפר – שחקן, ואם לבן שנפצע 

בפיגוע בבר נוער, שתשתף אותנו באירועי אותו הערב, 
ובפעילותה בארגון להורים לנוער להט"בי.

נקודת מפגש: בכניסה לגן מאיר מרח׳ קינג ג׳ורג׳.
חנייה מומלצת:  בחניון הסמוך שבדיזנגוף סנטר.

שומרונים: בעקבות קהילה לא נודעת
מדריך: שחר יהושע, מרצה ומדריך בנושא הקהילה 

השומרונית, בן לעדה.
הקהילה השומרונית היא שריד לישראל הקדומה, 

והיא מקיימת את הכתוב בתורת משה ככתבה וכלשונה. 
נסייר בשכונה השומרונית בחולון ונפגוש בתושבים 

מהקהילה, ונתרשם מקרוב מאורחות חייהם. נתארח 
במתנ"ס, שם נשמע הרצאה בליווי מצגת, שתספר לנו 

על מחזור החיים של השומרונים כברית מילה וחתונה, 
על דרך שמירת השבת והחגים – זבח פסח, שבועות 

וסוכות. נבקר בבית הכנסת, התופס מקום מרכזי בחיי 
הקהילה, שם יפתח לנו הכהן את ספרי התורה. 

נקודת מפגש: רח' בן עמרם 14, חולון.
חנייה מומלצת: במקום.

ארבעה מפגשים מרתקים עם ארבעה מגזרים של אנשים החיים בינינו, אך מנהלים את חייהם יוצאי 
הדופן בצד ובמקביל לחברה הסובבת אותם. היכרות קרובה ומפתיעה, בסביבתם הטבעית, החל 

מהטיפוסים המיוחדים במינם המאכלסים את ה"שטייטל" של בני ברק, וכלה בשומרונים, השומרים על 
הגחלת היהודית בשורה של מנהגים שנדמה כי עברו מן העולם.



73  מטיילים עם "זמן אשכול"
99  מטיילים עם "זמן אשכול"

סיורים ספרותיים בתל אביב
מדריך: צפריר קורציה, מדריך המתמחה בתל-אביב.

סדרת סיורים המזמנת לנו מפגשים מרתקים ונוסטלגיים עם סיפוריהן של ארבע דמויות, שיצירותיהן 
עיצבו את אופייה של העיר העברית הראשונה. משיריו של אריק איינשטיין, סיפוריו של ש״י עגנון, ציוריו 

של נחום גוטמן וסיור מיוחד שהוא אירוע תיאטרלי יוצא דופן ברחובות תל-אביב למחזותיו של חנוך לוין. 
מסע אל העבר הכי קרוב שאפשר.

פירוט הסיורים:

“האריה והשבלול״ – הסיור על אריק איינשטיין 
על הדרך והצורה בה שינה אריק את פני המוזיקה בארץ. 

המקומות, האנשים ו... השירים השירים. ובדרך– עוד 
פיסת תל אביב לא כל כך מטויילת באזור אבן גבירול, 
ארלוזורוב ועוד. ממסעדת “כתר המזרח״ המיתולוגית 

ועד למשרדי חברת ההפקות “הגר״, שהפיקה את “לול״, 
“מציצים״ ואת אלבומי המופת כגון: “שבלול״, “סע 

לאט״, “בדשא אצל אביגדור״ ועוד. אלבומים ושירים 
המהווים עד היום אבני דרך קלאסיות במוזיקה 

הישראלית. סיור שונה ומרגש המלווה בהשמעת שירים!
נקודת מפגש: רח׳ הדסה פינת שד׳ בן גוריון, מאחורי 

גן העיר.
חנייה מומלצת: חניון גן העיר.

“תמול = שלשום = היום״- בעקבות ש״י עגנון
בנווה צדק של תחילת המאה התרכזו מיטב הכוחות 

היוצרים והפועלים של הישוב העברי. אחד מאלה היה 
פרח סופרים צעיר בשם שמואל יוסף צ׳צ׳קעס. לימים 

יזכה בפרס נובל לספרות, אלא שאז הוא יוכר בשם 
ש״י עגנון. את ארבע השנים הראשונות לשהותו בארץ, 

בנווה צדק, הוא לא ישכח ויעלה את רשמיו בשלל 
סיפורים. הסיור משלב בתוכו סיפורים על ומאת אנשי 
התקופה במקומות בהם חיו יצרו ופעלו. בין בית שלוש 

לבית הסופרים, בין מרכז סוזן דלל לקולנוע עדן.
נקודת מפגש: חניית מוזיאון האצ״ל בתש״ח, “בית גידי״. 

גן צ׳ארלס קלור.
חנייה מומלצת: חניון מוזיאון האצ״ל.

בעקבות נחום גוטמן בתל אביב הקטנה
ראשיתה של תל אביב כפי שהיא מצטיירת ומסופרת 

ע״י נחום גוטמן – “המיתולוג״ הגדול של העיר העברית 
הראשונה. בנייניה הראשונים, סיפוריה הייחודיים 

ואתריה המיוחדים של תל אביב הקטנה, הוארו ביד 
האמן של נחום גוטמן. מהפסיפס הנפלא אל אנדרטת 

המייסדים, מפסאז׳ פנסק לקו מסילת הברזל ומביה״ח 
פרויד לבתי המשפט.

נקודת מפגש: רח׳ הרצל פינת רח׳ אחד העם.
 חנייה מומלצת: חניון רוטשילד ברח׳ הרצל פינת

רח׳ רוטשילד.

“הילד חולם״ - בעקבות חנוך לוין
אירוע תיאטרלי יוצא דופן ברחובות תל-אביב של 

אזור התחנה המרכזית הישנה. נתחקה אחר “מלאכת 
החיים״ של שנות ילדותו של חנוך ואחרי תולדותיה 

ואופייה של השכונה שבה נולד וגדל, והעלה אותה על 
הבמה- האנשים, הדמויות והמקומות של המחזות ושל 
עלילת חייו של גדול מחזאי ישראל. התחנה המרכזית 
הישנה מתגלה כתפאורה היומיומית האמיתית ממנה 
צמחו המחזות ועל רקעה מקימים השחקנים לתחייה 

את הדמויות ורוקמים תמונות מתוך מחזותיו של חנוך 
לוין. קומדיה עצובה לשכונה אחת, חמישה רחובות, 

מחזאי, שני שחקנים ומדריך.
נקודת מפגש: רח׳ לבנדה 32.

חנייה מומלצת: ברחובות הסמוכים.

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

יציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

מועדי המפגשים:
24.6.17 ,20.5.17 ,22.4.17 ,18.3.17

)מספר קורס: 34552(
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תל אביב הסמויה מהעין
מדריך: צפריר קורציה, מדריך המתמחה בתל אביב.

סדרת סיורים מרתקת, המיועדת לכל חובבי תל אביב באשר הם, מנסה לפתוח צוהר אל פניה של העיר 
דרך המקומות המוכרים יותר והידועים פחות. ננסה להבין את סוד קסמה של העיר דרך ההיסטוריה 

שלה, מפגש עם השמות הגדולים שבנו אותה ופעלו בה והכרת סיפורי הפולקלור שלה- אדריכלות 
ורכילות, שימור ושיחזור, בדיה והיסטוריה.

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

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.
מועדי הסיורים:

13.5.17 ,29.4.17 ,25.3.17 ,11.3.17

)מספר קורס: 34553( 

פירוט הסיורים:

 אל שוק הפשפשים ועג'מי
תהליך היציאה מחומות יפו לא היה מוגבל רק 

ליהודים שבנו את נווה צדק, אלא קודם כל למוסלמים 
 ולנוצרים. בסיור קסום בשכונות הראשונות של

תל אביב נספר על אירועים, על מקומות ועל אנשים 
שהובילו את השינוי הגדול. נטייל באזור שוק הפשפשים 

ונתרשם מהשינוי הנדל"ני הגדול, לצד תנופת הפיתוח 
לחוף ימה של השכונה. נמשיך אל אחת מהיפות 

בשכונותיה של יפו– השכונה המרונית בעג׳מי, הגולשת 
אל ימה של יפו. 

נקודת מפגש: כיכר השעון יפו.
חנייה מומלצת: באזור השעון לכיוון הים יש חנייה. 

)מאחורי המשטרה לשעבר(.

 "מי-מה-קיר את הקיר"– אדריכלות בת"א
בסיור בין בנייניה הראשונים של תל אביב, נתוודע אל 

שני סגנונות אדריכליים: הסגנון האקלקטי של שנות 
ה-20 וסגנון ה"באוהאוס" של העיר הלבנה. בניינים 
שאנו עוברים על פניהם בשגרה, יקבלו צורה חדשה 

ומשמעות נוספת, כשנקלף מעליהם את הטיח והפיח 
ונתבונן אל חלומות בוניהם - כיצד התבטאו בקירות, 

באריחי בצלאל, במרזבים, במעקות, בכרכובים ועוד.
נקודת מפגש: מגדל שלום.

חנייה מומלצת: חניון רוטשילד ברח' הרצל פינת רוטשילד.

סיור נוסטלגי בפנתיאון הלאומי
בלב ליבה של תל-אביב – ברחוב טרומפלדור הוותיק– 
משתרע בית הקברות הישן, בו קבורים ראשוני העיר, 

 האנשים שנהפכו עוד בחייהם לסמלי תרבות.
בית הקברות נהפך זה מכבר לפנתיאון הלאומי 

והציוני. כל שמות רחובותיה של תל-אביב נחים 
בשלווה בשורות ארוכות של קברים מסותתים. סיור 

מרגש בין שאול טשרניחובסקי לנחום גוטמן, בין מאיר 
דיזנגוף לחיים נחמן ביאליק. 

נקודת מפגש: בכניסה לבית הקברות ברחוב טרומפלדור.
חנייה מומלצת: ליד מגדל האופרה, באלנבי-הירקון.

סיור קסום בנמל התוסס
בסיור צבעוני בין בתי קפה תוססים ובתי מסחר סואנים 
בנמל תל אביב, ניזכר בדרך ובתהליך שעברה תל אביב 

משנות ה-30 ועד ימינו. סיפורו של נמל תל אביב 
משקף יותר מכל את הדרך שעברה תל אביב מעיר 

המגשימה את החזון הציוני, אל ה"עיר ללא הפסקה". 
ננסה להבין איך נוצרה "הבועה התל אביבית" 

ו"מדינת תל אביב" המושמצת והנחשקת כל כך...
נקודת מפגש: ליד רידינג– תחנת החשמל )מהצד של 

תחנת החשמל( ליד גשר הולכי הרגל שמוביל אל הנמל. 
חנייה מומלצת: חניון רידינג )ליד בית הלוויות(.

סדרה

חדשה
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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 ייחודית 
וטעימה במיוחד, נצא לגלות שכונות וקהילות על מטעמיהן, סיפוריהן וההווי המיוחד שטמון בכל אחת 

מהן. חוויה של צבעים, ריחות, טעמים וטעימות.

פירוט הסיורים:

 סיור טעימות בכרם התימנים 
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.

 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.  

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:
16.6.17 ,26.5.17 ,21.4.17 ,17.3.17

)מספר קורס: 34554(
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כל קסמי ירושלים 
מדריכה: אסתר סעד, מורת דרך ירושלמית.

 סיורים קסומים בשבת בבוקר בין בתים וגנים הצומחים מהאבן הירושלמית באוויר ההרים הצלול.
 נסייר בין המתחמים המרשימים והססגוניים שבנו האומות השונות בעיר הקדושה ביותר בעולם,

בעיר מופלאה אחת. 
פירוט הסיורים:

הסמטאות הקסומות של השכונות הוותיקות 
סיור בסמטאות הקסומות של השכונות הוותיקות 

במרכז העיר ירושלים, הנקראות בשם הכולל 
"נחלאות". אווירה מיוחדת שיוצרים התושבים שנקבצו 
מקצוות תבל- פסיפס מגוון של עדות ישראל )אורפלים, 

ג'רמולקים, סורים, חלבים, פרסים, ספניולים, יוונים, 
טורקים, מרוקאים, כורדים, ליטאים ועוד...(, בוסתן 

ספרדי ומשפחת בנאי, רב המצורעים והאסורים, משה 
מונטיפיורי, בתים שקוללו ולהבדיל בתים של צדיקים 
וישיבות מקובלים. ביקור בשוק מחנה יהודה, שהופך 

בשבת לגלריה לציור ססגונית במיוחד.
 נקודת מפגש:

 כיח פינת אגריפס ליד חנות הלחם של  ברמן. 
חנייה מומלצת: חניון העירייה ברח' מסילת ישרים.

לחיות למוות ולשוב ולחיות בירושלים 
נתחיל בביקור מחודש ומעמיק עם מנורת הכנסת, 

שבעזרת התבליטים שבה, נצא למסע מההיסטוריה 
הקדומה  של העם היהודי, דרך שיבת ציון וקום המדינה 

ועד לתחיית המתים. נרד לעמק המצלבה המשמש 
כריאה ירוקה בלב הבירה. ניכנס לביקור במנזר 

המצלבה, בו לפי המסורת הנוצרית צמח העץ ממנו 
נעשה הצלב, עליו צלבו את ישוע. נסייר במנזר רחב 

הידיים על חדריו המסתורים ונעלה לשכונת רחביה, שם 
נבקר בקבר מפואר מימי בית שני המסתתר בלב שכונת 

מגורים ירושלמית בורגנית. 
נקודת מפגש: המנורה מול הכנסת.                                   

חנייה מומלצת: רחוב קפלן.

הסודות הכמוסים של רחוב הנביאים
סיור נוסטלגי ברחוב הכי פיוטי וציורי בירושלים– 
רחוב הנביאים. נתחיל בבית מפואר, שהוקם כבית 

חולים וכיום משמש כבית ספר לילדי קונסולים זרים. 
נצא אל פתח העיר, מקום דרכו יעבור משיח בן יוסף, 
נחזה בדלתות בית החולים ביקור חולים, שעוצבו ביד 
האומן של  זאב רבן. נבקר בסמטת אתיופיה על בתיה 

המפוארים ובכנסייה והמנזר האתיופי שבעיבורה. 
נמשיך לכנסיה הרוסית במגרש הרוסים, נציץ על אצבע 

עוג מלך הבשן. 
 נקודת מפגש: כיכר הדווידקה.

 חניה מומלצת:
ברחובות ליד, או בחניון בתחילת רחוב פינס.

מרכז העיר נחלת שבעה  
מרכז העיר ירושלים עובר שינויים רבים בחמש השנים 
האחרונות. נכיר את ייחוד החן, העבר המפואר ונשמע 

על העתיד המתוכנן, נבקר בבריכת ממילא, בנחלת 
שבעה, בכיכר החתולות, אתרים ובניינים מרשימים 
לאורך רחוב הילל, במדרחוב בן יהודה ונעלה למגדל 

תצפית ייחודי.
נקודת מפגש: כיכר החתולות.

חנייה מומלצת: חניון ממילא או ברחובות הסמוכים.

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

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.
עלות הסיורים כוללת כניסה לאתרים.

מועדי המפגשים:
 ,20.5.17 ,29.4.17 ,1.4.17 ,11.3.17

)מספר קורס: 34555(



72  מטיילים עם "זמן אשכול"
סדרה103  מטיילים עם "זמן אשכול"

חדשה

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

סיורים מודרכים בתערוכות המדוברות והחשובות ביותר בישראל. בסדרת מפגשים זו נתעדכן במתרחש 
בזירת האמנות בשני מרכזי האמנות החשובים בארץ: תל-אביב וירושלים, תוך שימת דגש על דיון בשפת 

האמנות החזותית וניתוח מעמיק של יצירות האמנות אותן נפגוש במוזיאונים ובגלריות בהן נסייר.

פירוט הסיורים:

אמנות מודרנית באוספי מוזיאון תל-אביב 
במפגש הראשון נסייר בתערוכות של אמנות עכשווית 

מן הארץ ומן העולם במוזיאון תל-אביב המתחדש.
נקודת מפגש: בכניסה לבניין הישן.

שדרות שאול המלך 27, ת"א.

סיור גלריות בתל-אביב
רחובות תל אביב מציעים שפע של גלריות, המציגות 

אמנות ישראלית לצד זו הבינלאומית. נבקר בכמה 
 מהגלריות הנמצאות במתחם הרחובות גורדון
 ובן-יהודה ונתעדכן במתרחש בזירת האמנות.

לצד דיון איקונוגראפי, נעסוק גם בסוגיות מתחום 
האוצרות וניהול אוספי אמנות.

 נקודת מפגש:
פינת הרחובות גורדון-בן-יהודה )ליד חנות הפרחים(.

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

יש לשים לב לשעות היציאה לסיור במוזיאון ישראל בירושלים.
היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

עלות הקורס כוללת את הכניסה למוזיאונים בהם נסייר ואת 
ההסעה למוזיאון ישראל בירושלים.

מועדי הסיורים:
26.5.17 ,28.4.17 ,31.3.17 ,10.3.17

)מספר קורס: 34556(

מוזיאון ישראל בירושלים
מוזיאון ישראל הוא מוסד התרבות הגדול ביותר 

במדינת ישראל ונמנה עם המוזיאונים לאמנות 
וארכיאולוגיה המובילים בעולם. נבקר באוספים 

העשירים של אמנות ישראלית ובינלאומית המוצגים 
במוזיאון וכמובן - בתערוכות המדוברות והחשובות 

שיארח המוזיאון במועד הסיור.
היציאה בהסעה מאורגנת מהסינמה סיטי בגלילות 

בשעה 9:00.
 איסוף בסינמה סיטי בראשל"צ בשעה 9:30.

הסיור יערך בין השעות 10:30-13:00.

סיור גלריות במתחם קריית בעלי המלאכה
קריית בעלי המלאכה, שכונת סוהו תל-אביבית, 

מהווה מרכז ראשון מסוגו בתל אביב. נבקר בגלריות: 
רוזנפלד. רו ארט, פיינברג פרוג'קטס ובית בנימיני- 

מרכז לקרמיקה עכשווית, המהווה בית לשיתופי פעולה 
בין אמנים צעירים לוותיקים, מקומיים וזרים, לטובת 

קידום האמנויות.
נקודת מפגש: בכניסה לבית בנימיני.

רחוב העמל 17, תל אביב
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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: 

 בית ג'מאל - מסדר האחיות בבית לחם.
אבו גוש - המנזר הבנדיקטי, מנזר גבירתנו של ארון 

הברית. 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

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 חמישי
מועדי הסיורים:

25.5.17 ,27.4.17 ,23.3.17
 בשלושת הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים

ולהגיע עם נעליים נוחות וכובעים.

)מספר קורס: 34557(

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. נבקר בארמון 
השיח' סלמאן אלהוזייל, 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



105  מטיילים עם "זמן אשכול"

טעימות מ"שביל ישראל"
מדריך: יריב אברהם, מורה דרך, מטייל בנשמתו, בוגר קורס הכשרת מדריכים ועבד שנים 

רבות בהכשרת מדריכים ותפקידי ניהול בחברה להגנת הטבע. 

פירוט הסיורים:

קטן קטן אבל היפה מכולם
נצא אל המכתש הקטן שברכס חצרה, לתצפיות 

מרהיבות ויופי אינסופי בין הסלעים הצבעוניים. 
נתחיל את טיולנו בטיפוס קצר אל מצפה המכתש. 

מהמצפה נוכל לראות את המכתש בשיא יופיו ולהבין 
את ייחודו. נרד במעלה עלי אל תוך המכתש ונצעד בין 

 חולות וסלעים בצבעים שונים אל שער המכתש,
הלא הוא שער אשמדאי.

יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:45

שעת חזרה משוערת: 18:30

ירושלים- מעיינות סביב לה
נטייל בהרי יהודה בעקבות שביל המעיינות שמתחקה 

אחר שבילי החקלאות ההררית הקדומה. מיד קנדי 
נדלג בין המעיינות עד לעמק הגדול של נחל שורק 

ולאחר ביקור ב"כותל הקטן" נעלה אל חלקות השלחין 
שבמורדות הר סטף. 

יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:45

שעת חזרה משוערת: 17:30

הקורס כולל שלושה סיורים בימי שישי.
מועדי הסיורים: 

2.6.17 ,21.4.17 ,24.3.17
בשלושת הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים 

ולהגיע עם נעליים נוחות, מים וכובעים.
רמת הקושי של הסיורים- בינונית.

)מספר קורס: 34558(

מרגלים והוזים בהר מירון
נטייל במרום הגליל בין הר מירון לנחל עמוד, בין 

סיפורי מרגלים וסיפורי קדושים. נתחיל בטיפוס קל 
בתוך חורש מקסים אל פסגת הר מירון וממנה נשקיף 

לעבר הנופים המרהיבים של הגליל, הגולן ולבנון. 
נמשיך בירידה אל עבר נחל מירון דרך בית היערן 

וחרבת בק. נסיים במוקד עליית הרגל הגדול ביותר 
בישראל, הלא הוא קבר הרשב"י וננסה להבין את 

סוד קסמו של המקום.
יציאה מהסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:00

איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:45
שעת חזרה משוערת: 19:30

שביל ישראל הוא הטרק של המדינה. השביל מזמין אתכם לחוות את הארץ דרך כל הגוף וכל החושים. 
בסדרה זו כללנו שלושה מהסיורים היפים, המעניינים והאטרקטיביים ביותר. במסע במסלולי שביל ישראל, 

נטעם מכל חבל ארץ בצורה המיטבית מכל טוב הארץ: מהירוק של הרי הגליל, מהמעיינות שבאזור 
ירושלים ועד התצפית המרהיבה על הצבעים, הסלעים ויופיו האינסופי של המכתש הקטן. 



106  שכר הלימוד

מספר הקורסשם 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
34501105876186186507טעימות של אמנות  

34502115966276276607המיתולוגיה היוונית- בראי האמנות

34503125876186186507על צלילים ואנשים

 מרוסיה באהבה: שיאי המוזיקה
34504135876186186507של צ׳ייקובסקי   

 “משירי ארץ אהבתי״-
34505143163333333504מועדון הזמר העברי

האנשים הרציניים שמאחורי 
34506156687037037408הקומדיות  

34507166687037037408הכוכבים הגדולים של עולם הקולנוע

34508176326656657008מסע קולנועי אל ישראל האחרת

34509מועדון טרום בכורה בקולנוע  
34540183523713713904

34510196236566566907תיאטרון: כל העולם במה                                                      

3451120-215425705706007בוקר אסטרטגי  

34512226416756757108גלובליזציה: הצלחה מול משבר   

34513236416756757108מאחורי הקלעים של בית המשפט  

 בין מזרח תיכון לחדאע״ש:
34514246416756757108מבט עומק על המתרחש באזורינו

34515256416756757108עתיד האנושות  

34516266416756757108הסודות הכמוסים של עולם המודיעין   

פילוסופיה על-פי שפירא-                                                                                                      
34536273613803804005מסע אל הדברים החשובים באמת  

תורת המשחקים ככלי רב עוצמה 
34517286236566566907לחיים טובים יותר

 מסע מרתק אל נפש האדם-
34518296687037037408בראי הקולנוע   

34519306326656657008על שינה וחלומות  

34520316687037037408הדרך אל האושר- בראי הקולנוע  



107  שכר הלימוד

מספר הקורסשם 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

34521326326656657008קצה העולם

 תרבויות עולם סביב הגלובוס-
בראי הקולנוע

34522
34541336687037037408

34523346687037037408עולם קסום- בראי הקולנוע

34524356326656657008קיצור תולדות האנושות

34525366056376376707הסיפורים האפלים של אבות האומה  

34526376236566566907חגי ישראל: מסורת והיסטוריה

34527386236566566907כל סודות מהפכת ההנדסה הגנטית

34528396416756757108נפלאות המוח האנושי  

34529406416756757108תורת הקוונטים                                                                    

34530“לטעום מכל הטוב שבעולם״
לתלמידי זמן אשכול3453141

1492הלומדים בסמסטר ב' - ₪135

לתלמידי זמן אשכול3453242“שישי אישי״
1052הלומדים בסמסטר ב' - ₪95

לתלמידי זמן אשכול3453343“שישי בכיף״
1052הלומדים בסמסטר ב' - ₪95

לתלמידי זמן אשכול3453444“שישי בכיף״
1052הלומדים בסמסטר ב' - ₪95

לתלמידי זמן אשכול3453545“שישי ישראלי״
1052הלומדים בסמסטר ב' - ₪95



108  שכר הלימוד

מספר הקורסשם 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 כפר סבא
הרנסנס באיטליה: ציור, פיסול 

34311475876186186507וארכיטקטורה

 העולם מצחיק אז צוחקים-
34312486236566566907הומור סובב עולם- בקולנוע

34310493523713713904מועדון טרום בכורה בקולנוע                                                    

 בין מזרח תיכון לחדאע״ש:
34301506416756757108מבט עומק על המתרחש באזורינו  

34302516416756757108מאחורי הקלעים של בית המשפט

 הדרך אל המודעות האישית-
34303526687037037408בראי הקולנוע  

34304536687037037408רואים עולם- בראי הקולנוע

34305546687037037408עולם קסום- בראי הקולנוע

האירועים שעיצבו את ההיסטוריה 
34306556326656657008האנושית

34308566326656657008גדולי המצביאים שכבשו את העולם   

34307576236566566907סודות חוכמת הקבלה  

34309586236566566907נפלאותיו של המוח האנושי

סינמה סיטי נתניה
34101595876186186507הסודות שמאחורי המוזיקה הקלאסית  

 האנשים ששינו את התרבות
34102606687037037408האנושית- בראי הקולנוע

34103616687037037408הדרך אל האושר- בראי הקולנוע  

34104626326656657008סוד הזיכרון המצוין  
 תרבויות עולם סביב הגלובוס-

34105636687037037408בראי הקולנוע  

34106646687037037408מזרח אסיה- בראי הקולנוע  

34107653523713713904מועדון טרום בכורה בקולנוע  
תורת הקוונטים: המציאות המדעית 

34108666236566566907מול התודעה האנושית   



109  שכר הלימוד

מספר הקורסשם 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
34701685876186186507אמנות יוון ורומא- “ממלכת היופי״  

היצירות הגדולות של המוזיקה 
34702695876186186507הקלאסית

34703706687037037408הסיפור החברתי של הקולנוע העולמי  

34704716326656657008מסע קולנועי אל ישראל האחרת  
 העולם מצחיק אז צוחקים-

34705726236566566907הומור סובב עולם- בקולנוע  

34706מועדון טרום בכורה בקולנוע   
34707733523713713904

הסכסוכים שמאיימים על שלום 
34708746416756757108העולם  

 הסכסוך הישראלי-פלסטיני 
34710756416756757108בראיה גלובאלית  

מודיעין מחוץ לקופסא: הסיפורים 
34711766416756757108החסויים של המודיעין הישראלי

 האירועים שעיצבו את דמותה
34712776326656657008של מדינת ישראל  

34709786326656657008גיבורי תרבות ששינו את האנושות  

34713796687037037408אשנב לפסיכולוגיה- בראי הקולנוע

34714806687037037408הדרך אל האושר- בראי הקולנוע  

34715816326656657008קצה העולם

 תרבויות עולם סביב הגלובוס-
34716826687037037408בראי הקולנוע

34718836687037037408חוכמת המזרח- בראי הקולנוע  

34717846687037037408עולם קסום- בראי הקולנוע

 מסע אל המקומות הקדושים
34722856326656657008ביותר בעולם

34719866326656657008המנהיגים הגדולים בהיסטוריה  



110  שכר הלימוד

מספר הקורסשם 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

האירועים שעיצבו את ההיסטוריה 
34720876326656657008האנושית  

34721886416756757108סודות ספר הזוהר   

34723896056376376707חגי ישראל: מסורת והיסטוריה

34724906236566566907נפלאות המוח האנושי

34725916326656657008מסע מופלא אל סודות החיים ביקום   

34726“לטעום מכל הטוב שבעולם״
34727

92
92

לתלמידי זמן אשכול
1492הלומדים בסמסטר ב' - ₪135

לתלמידי זמן אשכול3472893“שישי אישי״
1052הלומדים בסמסטר ב' - ₪95

לתלמידי זמן אשכול3472994“שישי בכיף״                  
1052הלומדים בסמסטר ב' - ₪95

לתלמידי זמן אשכול3473095“שישי בכיף״
1052הלומדים בסמסטר ב' - ₪95

לתלמידי זמן אשכול3473196“שישי ישראלי״
1052הלומדים בסמסטר ב' - ₪95

מטיילים עם זמן אשכול
34551983793993994205מסע אנתרופולוגי אל קהילות אחרות

34552993894094094305סיורים ספרותיים בתל אביב  

345531003793993994205תל אביב הסמויה מהעין  

345541014434664664905סיורי שווקים: חוויה של כל החושים

345551023793993994205כל קסמי ירושלים

345561034614854855106סיורים מודרכים במוזיאונים וגלריות

325571046056376376707מפגשים עם נשים מעולמות אחרים   

325581056056376376707טעימות מ״שביל ישראל״

*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 אישי  ו-"שישי ישראלי",  אינם קורסים ואינם נחשבים ככאלה.
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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.

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

עלות ביטול הרשמה:

לנוחיותך מספר דרכי הרשמה:  .1
בטלפון )בכרטיס אשראי בלבד( 1-700-50-41-41  # 

)רב קווי( בימים א-ה, 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 בניין רב מכר,  # 

צומת 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, פרטים 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" 

ועל בסיס מקום פנוי בקורסים אחרים באותו סמסטר.

נהלי הרשמה

חניה בשפע
חינם!!!
זמן אשכול

מיקום מעולה
נגיש מכל מקום

סדרה ייחודית
של סיורים מודרכים 

 במוזיאונים
ובגלריות

ניתן למצוא בעמוד 103 בחוברת זו
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להרשמה ולפרטים נוספים:

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

 בגלילות או בראשל"צ או בירושלים
או בכפר סבא או בנתניה

פרטים נוספים בעמודים 18, 49, 65, 73

חדש ב"זמן אשכול"!
אפשרות להזמנת 

הרצאות לחוגי בית, 
למקום עבודה ולאירוע 

 בסינמה סיטי
1-700-50-41-41 

״משירי ארץ אהבתי״
 מועדון הזמר החדש
של "זמן אשכול"

עמוד 14

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


