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כל הנושאים שמעניינים אותך
תוכן העניינים:

קורסים בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון

זמן אשכול גלילות

תוכן
עניינים

אמנות
אמנות פלסטית/ מוסיקה/ קולנוע

8 פענוח “הצופן הנוצרי״ באמנות 
9 אוצרות האמנות של פריז 
10 הסולנים הגדולים של המוזיקה הקלאסית  )סדרה חדשה( 
11 על צלילים ואנשים  )סדרה חדשה( 
12 ״משירי ארץ אהבתי״ 
13 זוגות ומערכות יחסים בקולנוע 
14 מסע קולנועי אל ישראל האחרת  )סדרה חדשה( 

האנשים ששינו את התרבות האנושית-
15 בראי הקולנוע   )סדרה חדשה( 
16 מועדון טרום בכורה בקולנוע 

מדינה וחברה
אקטואליה/ משפט/ פסיכולוגיה/ פילוסופיה/ תרבות

17 מעצמות ישנות-מעצמות מזנקות  )סדרה חדשה( 
19-18 בוקר אסטרטגי   )סדרה חדשה( 
20 המשברים שמאיימים על שלום העולם 
21 מסע מרתק אל דת האסלאם 
22 מאחורי הקלעים של בית המשפט  )סדרה חדשה( 

                                     23 עולם הסייבר: הצד האפל של הטכנולוגיה משפיע על העולם 
24 תענוגות החיים- בראי הקולנוע 
25 ״מחשבות״ עם ד״ר חיים שפירא  )סדרה חדשה( 
26 מפגש מרתק עם האופי האנושי- בראי הקולנוע 
27 סוד הזיכרון המצוין 
28 פסיכולוגיה רגשית מודרנית: “החופש להיות מי שאני״ 
29 הפסיכולוגיה החיובית- לחיים מאושרים 

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

מדעי הרוח
היסטוריה/ תנ״ך

33 עלייתן ונפילתן של האימפריות הגדולות 
34 אור חדש על סיפורי התנ״ך 
35 הצד הנעלם של ספר הספרים 

מדע
36 נפלאות הצופן הגנטי  )סדרה חדשה( 
37 נפלאות המוח האנושי  )סדרה חדשה( 
38 מדע בין כוכבים וגלקסיות  )סדרה חדשה( 

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

“לטעום מכל הטוב שבעולם״- מופעים ב״זמן אשכול״                    
39 ❏ פרו- תרבויות עבר מופלאות ונופים עוצרי נשימה 

                                                                               39 ❏ אוסטרליה- מסע אוסטרלי בין מדבר וים 

שישי בכיף 
40 ❏ ״להעז. לשנות. להגשים!״ עם ערן שטרן 
41 ❏ ״סוד הזיכרון המצויין״ עם ערן כץ, שיאן גינס בזיכרון 

שישי נשי                                                                         
42 ❏ ״לי זה לא יקרה״ עם רונית זיגלשטיין   

שישי ישראלי 
❏ ״אני ואתה נשנה את העולם״ -                                          43 

    אורי זוהר ואריק אנשטיין משנים את התרבות הישראלית

מטיילים עם “זמן אשכול״
98 תל אביב-יפו מזוית שלא היכרתם 
99 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 
סיורים ספרותיים בתל אביב                                               100
101 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 

                                             102 כל קסמי ירושלים 
103 כל טעמי ומטעמי ירושלים 
104 לקראת שבת 
105 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 
106 טעימות מ״שביל ישראל״ 

נהלי הרשמה                                          97
שכר הלימוד                                     107-108
פעילות זמן אשכול בחלוקה לימים                 3



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

זמן אשכול גלילות

 סדרות סיורים 
בימי שישי

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

ב
ו
ק
ר

האנשים ששינו 
את התרבות 
האנושית- 

בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה( 

)עמוד 15(

תרבויות עולם
סביב הגלובוס-
בראי הקולנוע 

קבוצה 1
)סדרה חדשה(

)עמוד 31(

קצה העולם 
)סדרה חדשה(  

)עמוד 30(
מפגש מרתק 
עם האופי 
האנושי - 

בראי הקולנוע 
)עמוד 26(

תרבויות 
עולם סביב 
הגלובוס-

בראי הקולנוע 
קבוצה 2

)סדרה חדשה(
)עמוד 31(

מועדון טרום 
בכורה בקולנוע

קבוצה 2  
)עמוד 16(

תל אביב-יפו
מזווית שלא 

הכרתם 
)עמוד 98(

נפלאות הצופן 
הגנטי

)סדרה חדשה(
)עמוד 36(

עלייתן ונפילתן 
של האימפריות 

הגדולות
)עמוד 33(

על צלילים 
ואנשים  

)סדרה חדשה(
)עמוד 11(

מעצמות 
ישנות- 
מעצמות 
מזנקות 

)סדרה חדשה(
)עמוד 17(

פענוח
“הצופן הנוצרי״ 

באמנות   
)עמוד 8(

שישי בכיף
)עמוד 40-41(
שישי ישראלי 

)עמוד 43(
מסע נשי בשישי

)עמוד 42(

טעימות
מ״שביל ישראל״
)סדרה חדשה(
)עמוד 106(

סיורי שווקים: 
חוויה של כל 
החושים  
)עמוד 99(

סיורים מודרכים 
במוזיאונים 

וגלריות
)סדרה חדשה(  

עמוד 101(

כל טעמי 
ומטעמי ירושלים 

)עמוד 103(

סיורים 
ספרותיים 
בתל אביב 
)עמוד 100(

מסע קולנועי 
אל ישראל 

האחרת
)סדרה חדשה(  

)עמוד 14(

זוגות ומערכות 
יחסים 

בקולנוע  
)עמוד 13(

אור חדש על 
סיפורי התנ״ך

)עמוד 34(
בוקר 

אסטרטגי 
)סדרה חדשה( 
)עמוד 18-19(

כל קסמי 
ירושלים  
 )עמוד 102(

הסולנים 
הגדולים

של המוזיקה 
הקלאסית 

)סדרה חדשה(  
)עמוד 10(

מסע מרתק אל 
דת האסלאם

)עמוד 21(
מדע בין 
כוכבים 
וגלקסיות

)סדרה חדשה(
 )עמוד 38(  

“מחשבות״ 
עם ד״ר חיים 

שפירא
)סדרה חדשה( 

)עמוד 25(

סדרת סיורים:
מפגשים עם 

נשים מעולמות 
אחרים  
)עמוד 105(

פסיכולוגיה 
רגשית 

מודרנית: 
“החופש להיות 

מי שאני״  
)סדרה חדשה(

)עמוד 28(

ע
ר
ב

סוד הזיכרון 
המצוין  

)עמוד 27(   
המשברים 

שמאיימים על 
שלום העולם 

)עמוד 20(

הפסיכולוגיה 
החיובית- 

לחיים
מאושרים
)עמוד 29(

עולם קסום- 
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 32(

“משירי ארץ 
אהבתי״- 

מועדון הזמר 
העברי   
)עמוד 12(

הצד הנעלם של 
ספר הספרים 

)עמוד 35(
אוצרות 
האמנות
של פריז
)עמוד 9(

עולם הסייבר: 
הצד האפל של 
הטכנולוגיה 
משפיע על 
העולם   
)עמוד 23(

תענוגות החיים- 
בראי הקולנוע   

)עמוד 24(
מאחורי 

הקלעים של 
בית המשפט

)סדרה חדשה(
)עמוד 22(

נפלאות 
המוח האנושי   
)סדרה חדשה(   

)עמוד 37(

מועדון טרום 
בכורה בקולנוע

קבוצה 1  
)עמוד 16(

לטעום מכל 
הטוב שבעולם

)עמוד 39(

לקראת שבת 
)עמוד 104(



כל הנושאים שמעניינים אותך
תוכן העניינים:

קורסים בסינמה סיטי בכפר סבא
44 ענקי האמנות הספרדית: הכוח, הדרמה והתשוקה  
45 מועדון טרום בכורה בקולנוע  
בנתיבי המשפט- אסכולות וסוגיות משפטיות מרכזיות  )סדרה חדשה(   46
47 מפגש עם העולם שמעבר לחוק  
48 מסע אל חידות החיים החשובות באמת  )סדרה חדשה(  
49 הכול נשאר במשפחה- בראי הקולנוע  
50 היכרות מעמיקה עם הפסיכולוגיה חיובית בדרך אל האושר  
51 קואוצ׳ינג עצמי- לברוא את המציאות  
52 חוכמת המזרח- בראי הקולנוע  
53 רואים עולם- בראי הקולנוע  )סדרה חדשה(  
54 עולם קסום- בראי הקולנוע  )סדרה חדשה(  
55 קיצור תולדות האנושות  
56 “המלחמה הגדולה״- מלחמת העולם הראשונה  
57 נפלאות המוח האנושי  )סדרה חדשה(  

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

תוכן
עניינים

זמן אשכול כפר סבא

חמישירביעישלישישניראשון

ב
ו
ק
ר

הכול נשאר במשפחה- 
בראי הקולנוע

)עמוד 49(

 חוכמת המזרח- 
בראי הקולנוע

)עמוד 52(

רואים עולם-
בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 53(

ענקי האמנות 
הספרדית: הכוח, 
הדרמה והתשוקה

)עמוד 44(

נפלאות המוח האנושי 
)סדרה חדשה(                                

)עמוד 57(

קיצור תולדות 
האנושות
)עמוד 55(

קואוצ׳ינג עצמי-
לברוא את המציאות 

)עמוד 51(

בנתיבי המשפט- 
אסכולות וסוגיות 
משפטיות מרכזיות 

)סדרה חדשה(
)עמוד 46(

“המלחמה הגדולה״- 
מלחמת העולם 

הראשונה
 )עמוד 56(

מסע אל חידות 
החיים החשובות 

באמת
)סדרה חדשה(

)עמוד 48(

ע
ר
ב

עולם קסום-
בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 54(

היכרות מעמיקה 
עם הפסיכולוגיה 

החיובית בדרך
אל האושר
)עמוד 50(

מפגש עם העולם 
שמעבר לחוק 

)עמוד 47(

מועדון
טרום בכורה בקולנוע 

)עמוד 45(

מטיילים עם “זמן אשכול״
98 תל אביב-יפו מזוית שלא היכרתם 
99 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 
סיורים ספרותיים בתל אביב                                               100
101 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 

                                             102 כל קסמי ירושלים 
103 כל טעמי ומטעמי ירושלים 
104 לקראת שבת 
105 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 
106 טעימות מ״שביל ישראל״ 

נהלי הרשמה                                          97
שכר הלימוד                                     108-109



כל הנושאים שמעניינים אותך
תוכן העניינים:

קורסים בסינמה סיטי בנתניה
58 הסודות שמאחורי המוזיקה הקלאסית  )סדרה חדשה( 
59 מועדון טרום בכורה בקולנוע 
60 בנתיבי המשפט- אסכולות וסוגיות משפטיות מרכזיות 
61 תענוגות החיים- בראי הקולנוע 
62 פרשיות ריגול שהסעירו את העולם 
63 אינטליגנציה רגשית בחיי היום יום- בראי הקולנוע 
64 העולם מצחיק אז צוחקים 
65 תרבויות עולם סביב הגלובוס- בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
66 עולם קסום- בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
67 מנהיגים ומנהיגות בתנ״ך 
68 מסע מופלא אל המוח האנושי 

פעילות ״זמן אשכול״ בסינמה סיטי החדש בנתניה בחלוקה לימים

תוכן
עניינים

זמן אשכול נתניה

ב
ו
ק
ר

חמישירביעישלישישניראשון

אינטליגנציה רגשית 
 בחיי היום יום-
 בראי הקולנוע

)עמוד 63(

מנהיגים ומנהיגות 
 בתנ״ך

)סדרה חדשה(
)עמוד 67(

 תרבויות עולם
 סביב הגלובוס-
 בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 65(

תענוגות החיים-
בראי הקולנוע

)עמוד 61(

פרשיות ריגול 
שהסעירו את העולם

)עמוד 62(

 העולם מצחיק
אז צוחקים
 )עמוד 64( 

הסודות שמאחורי 
המוזיקה הקלאסית- 

)סדרה חדשה( 
)עמוד 58(

 מסע מופלא
אל המוח האנושי  

)עמוד 68(

ע
ר
ב

עולם קסום-
בראי הקולנוע
)סדרה חדשה(

)עמוד 66(

בנתיבי המשפט- 
אסכולות וסוגיות 
משפטיות מרכזיות 

)עמוד 60(

מועדון טרום
בכורה בקולנוע 

)עמוד 59(

מטיילים עם “זמן אשכול״
98 תל אביב-יפו מזוית שלא היכרתם 
99 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 
סיורים ספרותיים בתל אביב                                               100
101 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 

                                             102 כל קסמי ירושלים 
103 כל טעמי ומטעמי ירושלים 
104 לקראת שבת 
105 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 
106 טעימות מ״שביל ישראל״ 

נהלי הרשמה                                          97
שכר הלימוד                                            109



כל הנושאים שמעניינים אותך
תוכן העניינים:

 קורסים בסינמה סיטי בראשון לציון

תוכן
עניינים

זמן אשכול ראשון לציון

אמנות
אמנות פלסטית/ מוסיקה/ קולנוע                                               

                                                                                                                        69 הולדתה של אמנות הרנסנס באיטליה 
      70 היצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית  )סדרה חדשה( 

                           71 הכוכבים הגדולים של עולם הקולנוע  )סדרה חדשה( 
                72 מסע קולנועי אל ישראל האחרת  )סדרה חדשה( 
                                     73 מועדון טרום בכורה בקולנוע 

מדינה וחברה
אקטואליה/ משפט/ פסיכולוגיה/ פילוסופיה

                                          74 המשברים שמאיימים על שלום העולם  )סדרה חדשה( 
75 מסע מרתק אל דת האסלאם 

                                      76 המזרח התיכון על פרשת דרכים 
77 “שומרי הסף״- סוגיות משפטיות בוערות  )סדרה חדשה( 
78 חוכמת תורת המשחקים- ליישום בחיים 

             79 קואוצ׳ינג עצמי  )סדרה חדשה( 
                                               80 מהקצה אל הקצה  )סדרה חדשה( 

81 תענוגות החיים- בראי הקולנוע 
82 מסע אל חידות החיים החשובות באמת  )סדרה חדשה( 

                                                                 83 הכול נשאר במשפחה- בראי הקולנוע 
84 חשיבה חיובית כדרך חיים  )סדרה חדשה( 

תרבויות, מקומות ואטרקציות בעולם
85 תרבויות עולם סביב הגלובוס- בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 

                                                        86 קצה העולם  )סדרה חדשה( 
87 עולם קסום- בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 

                                       88 סוד הקסם של הודו 

מדעי הרוח
היסטוריה/ תנ״ך

89 ההחלטות ששינו את ההיסטוריה האנושית 
                                                                    90 מקרא וארכיאולוגיה: ההיסטוריה המקראית בעיני המחקר 

מדע
                                                                91 נפלאות המוח האנושי  )סדרה חדשה( 

  92 נפלאות הצופן הגנטי  )סדרה חדשה( 

אירועים מיוחדים ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי בראשון לציון

“לטעום מכל הטוב שבעולם״ - מופעים ב״זמן אשכול״
❏ ברזיל ארץ הסמבה                                                       93                                         
❏ סקוטלנד: כבשים שיכורות מגינס                                    93                                        

שישי בכיף 
94 ❏ ״להעז. לשנות. להגשים!״ עם ערן שטרן 
95 ❏ ״סוד הזיכרון המצויין״ עם ערן כץ, שיאן גינס בזיכרון 

שישי נשי                                                                         
96 ❏ ״לי זה לא יקרה״ עם רונית זיגלשטיין   

שישי ישראלי 
❏ ״אני ואתה נשנה את העולם״ -                                          97

    אורי זוהר ואריק אנשטיין משנים את התרבות הישראלית

מטיילים עם “זמן אשכול״
98 תל אביב-יפו מזוית שלא היכרתם 
99 סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 
סיורים ספרותיים בתל אביב                                               100
101 סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  )סדרה חדשה( 

                                             102 כל קסמי ירושלים 
103 כל טעמי ומטעמי ירושלים 
104 לקראת שבת 
105 מפגשים עם נשים מעולמות אחרים 
106 טעימות מ״שביל ישראל״ 

נהלי הרשמה                                          97
שכר הלימוד                                     110-111
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פעילות ״זמן אשכול״ 
בסינמה סיטי- בראשון לציון בחלוקה לימים

זמן אשכול ראשון לציון

 סדרות סיורים 
בימי שישי

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

ב
ו
ק
ר

נפלאות 
המוח האנושי  
)סדרה חדשה(

)עמוד 91(

הכול נשאר 
במשפחה- 

בראי הקולנוע  
)עמוד 83(

תרבויות 
עולם סביב 
הגלובוס- 

בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 85(

ההחלטות 
ששינו את 

ההיסטוריה 
האנושית   

)עמוד 89(

מסע מרתק 
אל דת 
האסלאם
)עמוד 75(

מועדון טרום 
בכורה בקולנוע  

קבוצה 2
)עמוד 73(

תל אביב-יפו 
מזווית שלא 

הכרתם 
)עמוד 98(

שישי בכיף
)עמוד 94-95(

מסע נשי בשישי
)עמוד 96(

שישי ישראלי 
)עמוד 97(

תענוגות 
החיים- בראי 

הקולנוע 
 )עמוד 81(

המשברים 
שמאיימים על 
שלום העולם
)סדרה חדשה(

)עמוד 74(

היצירות 
 הגדולות

של המוזיקה 
הקלאסית  

)סדרה חדשה(  
)עמוד 70(

הכוכבים 
הגדולים של 

עולם הקולנוע  
)סדרה חדשה(                                      

)עמוד 71(

קצה העולם 
)סדרה חדשה(  

)עמוד 86(
סיורים 
ספרותיים

בתל אביב  
)עמוד 100(

 “שומרי הסף״- 
סוגיות 

משפטיות 
 בוערות

)סדרה חדשה(
)עמוד 77(

מקרא
וארכיאולוגיה: 
ההיסטוריה 
המקראית 

בעיני המחקר     
)סדרה חדשה(

)עמוד 90(

מסע קולנועי 
אל ישראל 
האחרת  

)סדרה חדשה(  
)עמוד 72(

הולדתה 
של אמנות 
הרנסנס 

באיטליה   
)עמוד 69(

סיורי שווקים: 
חוויה של כל 
החושים  
)עמוד 99(

כל טעמי 
ומטעמי 

ירושלים  
)עמוד 103(

סיורים מודרכים 
במוזיאונים 

וגלריות
  )סדרה חדשה(

עמוד 101( 

 טעימות
מ״שביל ישראל״
)סדרה חדשה(
)עמוד 106(

לקראת שבת 
)עמוד 104(

כל קסמי 
ירושלים   
)עמוד 102(

מהקצה אל 
הקצה

)סדרה חדשה(                                                      
 )עמוד 80( 

סדרת סיורים:
מפגשים 
עם נשים 
מעולמות 

אחרים
)עמוד 105(

ע
ר
ב

חוכמת תורת 
המשחקים- 
ליישום בחיים

)עמוד 78(

מסע אל 
חידות החיים 

החשובות 
באמת

)סדרה חדשה(  
)עמוד 82(

מועדון 
טרום בכורה 

בקולנוע
קבוצה 1  
)עמוד 73(

חשיבה 
חיובית כדרך 

חיים
)סדרה חדשה(

)עמוד 84(

המזרח 
התיכון על 

פרשת דרכים 
)עמוד 76(

קואוצ׳ינג 
עצמי

)סדרה חדשה(   
)עמוד 79(

 נפלאות
הצופן הגנטי 
)סדרה חדשה(

)עמוד 92(

סוד הקסם 
של הודו
)עמוד 88(

 

עולם קסום- 
בראי הקולנוע 
)סדרה חדשה(

)עמוד 87(

 

לטעום מכל 
הטוב שבעולם

)עמוד 93(



פענוח ״הצופן הנוצרי״ באמנות
מרצה: ד״ר אפי זיו, סופר ומרצה בכיר לאמנות, מחבר הספרים - ״מיתולוגיה עכשיו״, ״משחקי האלים״, 

״סודות אלי האולימפוס״, ״הצופן הנוצרי באמנות״. מדריך סיורי אמנות באירופה.
לאמנות הנוצרית יש שפת סימנים המיוחדת לה והיא תופסת בה תפקיד מרכזי. תפקידה 

הוא, בין היתר, להעביר מסר דתי ומוסרי לקהל הרחב שצופה ביצירות האמנות. 
הקורס יתמקד בזיהוי והבנת יצירות אמנות העוסקות בנצרות והממלאות את הכנסיות 

והמוזיאונים ברחבי העולם. המבקר במוזיאון או בכנסיה, עומד נפעם מול שפע הציורים 
והפסלים המספרים את סיפורי ישו, יוחנן המטביל, מריה מגדלנה, הקדושים והמרטירים 

ושאר נושאים ודמויות מן הנצרות. ננסה לפענח את ה״צופן הנוצרי״ באמנות, על ידי הצגת 
מאות רבות של יצירות אמנות, מכל התקופות תוך כדי הסבר ה״אטריבוטים״ ולימוד 

הכללים העשויים לפענח לנו את היצירות.

נושאי ההרצאות:
איך אמנים מתארים את יוחנן המטביל?

נלמד לזהות באמנות את האיש שנקרא “הנביא האחרון 
של הברית הישנה והנביא הראשון של הברית החדשה״. 

יצירות אמנות רבות נוצרו על סיפור חייו המרתק.

האישה שציירו ופיסלו יותר מכל דמות אחרת
נעקוב באמצעות יצירות אמנות אחר חייה של מריה, 

המתוארת באמנות מלידתה ועד מותה. נלמד כיצד ראו 
האמנים את תפקידה החשוב כ״יולדת האל״. ננסה 

באמצעותה להבין את “הצופן הנוצרי״ באמנות.

חייו של ישו כמקור בלתי נדלה של יצירות אמנות
יצירות מופת רבות של גדולי האמנים, מתארות את 

הניסים שביצע, כמו ריפוי חולים, החייאת מתים, הליכה 
על המים, ייצור יין ממים ועוד סיפורים רבים.

הצליבה של רפאל ו״הפייטה״ של מיכלאנג׳לו
צפייה ביצירות המופת המתארות את הרגעים המכוננים 

של הדת הנוצרית וחייו של ישו, לא ישאירו את הצופה
אדיש מולן. נראה יצירות מפורסמות ונתרשם גם 
מיצירות של אמנים פחות ידועים אך מפתיעים 

ביצירותיהם.

היצירות הארוטיות של מריה מגדלנה
נעמוד מופתעים מול יצירות ארוטיות ונועזות של מריה 
מגדלנה, וננסה לעמוד על הסיבות אשר התירו לאמנים 

לתאר את מריה מגדלנה חשופה כל כך, ולעתים אף 
עירומה ממש.

איך נבדיל בין השליחים?
המפגש יוקדש להתבוננות והבנה של יצירות אמנות 

המתארות את השליחים ופעילותם לפני ואחרי מותו של 
ישו. נלמד כיצד ניתן, במבט אחד, להבדיל ביניהם. תוך 
כדי כך נלמד על טכניקת הפרסקו והסקו בציורי הקיר.

המיתולוגיה היוונית והמרטירים באמנות
האמנות הנוצרית שאבה מותגים רבים מהמיתולוגיה 

היוונית ושילבה אותם באמנות הנוצרית. נלמד על הדומה 
והשונה בין אמנות המיתולוגיה היוונית והאמנות הנוצרית 

בתיאורי המרטירים והקדושים.

מחזורי היצירות העוסקים ביסודות הדת
לסיכום הקורס, נצפה ונסקור מחזורי יצירות, המכילים 

יצירות רבות, זו לצד זו, המתארות את סיפורי הדת, כולל 
הטקסים השונים – הסקרמנטים. נסכם לעצמנו כיצד נוכל 
להפיק תועלת והנאה בביקורים הבאים שלנו במוזיאונים 

ובכנסיות.

זמן אשכול גלילות

8 | אמנות פלסטית

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,3.5.18 ,12.4.18 ,22.3.18 ,8.3.18
14.6.18 ,7.6.18 ,24.5.18 ,10.5.18

)מספר קורס: 40501(

מרצה:אמנות
ד״ר אפי זיו



אוצרות האמנות של פריז
מרצה: ד״ר אפי זיו, סופר ומרצה בכיר לאמנות, מחבר הספרים - ״מיתולוגיה עכשיו״, ״משחקי האלים״, 

״סודות אלי האולימפוס״, ״הצופן הנוצרי באמנות״. מדריך סיורי אמנות באירופה.
עיר האורות היא גם עיר של אמנות מרתקת. בסדרת הרצאות מלווה בצילומים נדירים 
נתוודע למבנים ההיסטוריים, לכנסיות, למוזיאונים ולגלריות, לרחובות ולאמנים שחיו 

ופעלו בעיר הנוצצת. בסדרה תוצג פריז, באופן וירטואלי, על שלל שכיות החמדה הרבות 
שלה. לכל מי שהיה ורוצה לדעת יותר, ולכל מי שמתעתד להגיע ולראות במו עיניו.

נושאי ההרצאות:
הלב של פריז: שאנז-אליזה, נוטרה-דאם וסנט-שאפל

סיור בשדרה הראשית של העיר ושער הניצחון יעשה 
את ההיכרות הראשונה שלנו בעיר. נמשיך לקתדראלת 

נוטרה-דאם, תזכורת לאדריכלות הגותית וביקור 
בכנסיה המדהימה והיפה ביותר– סנט-שאפל.

המבנים ההיסטוריים של פריז
נסייר במגדל אייפל, ב“אינבליד“ בו קבור נפוליון, 

במבנה האופרה של פריז, במגדל האייפל, ונכיר את 
האזורים השונים, על שלל המבנים המספרים את 

ההיסטוריה של העיר. נסייר ונלמד מעט על יצירותיו של 
גדול פסלי צרפת– אוגוסט רודן.

המיטב של מוזיאון ד׳אורסיי
תחנת הרכבת הפכה לאחד המוזיאונים החשובים ביותר 

בעולם ליצירות שנוצרו לאחר 1850. נראה את המיטב 
של מילה, קורבה, מאנה וכמובן האימפרסיוניסטים 

המרהיבים.

הרובע הלטיני ומוזיאון קלוני
יש הטוענים שהרובע הלטיני הוא פריז האמיתית. ננסה 
להבין את הקסם של הרובע, נבקר בארמון לוקסמבורג 

שניבנה על ידי המלכה מריה דה מדיצ׳י, ונסייר במוזיאון 
החשוב לימי הביניים– מוזיאון קלוני.

מונמארטר, טולוז-לוטרק וחיי הלילה של פריז
ביקור בפריז ללא חיי הלילה אינו שלם. באמצעות 

יצירותיו של האמן המיוסר טולוז-לוטרק נסייר באזורי 
הבילוי, בכנסיית סקרה-קאר ואף ניזכר בכמה מהצגות 

השעשועים של העיר. נמשיך בביקור בכנסיות נוספות 
ובכיכרות של העיר.

ה“סאל“: מוזיאון פיקאסו
פיקאסו בילה את מרבית שנותיו בפריז, יחד עם רבות 

מהנשים שהיו לצידו. ארמון ה“סאל“ מכיל את יצירותיו 
הרבות שנמסרו למדינה כחלק מתשלום מס העיזבון על 

ידי יורשיו. נלמד את סיפור חייו באמצעות יצירותיו.

העולם המופלא: מוזיאון הלובר 
המוזיאון הגדול בעולם, הוא עולם מופלא של אמנות. 

נסייר ונלמד על יצירות המופת הנמצאות במוזיאון, לפי 
סדר כרונולוגי, תוך לימוד ההתפתחות, השינויים מתקופה 

לתקופה ונספר גם על האמנים עצמם.

האורנג׳רי מרכז פומפידו, ככר ונדם ועוד
נמשיך בסיורנו בעיר – בכיכרות, ברחובות ובמוזיאונים. 

נתחיל בסיפור העמוד של כיכר ונדם, נמשיך למוזיאון 
המודרני החדיש של העיר– מרכז פומפידו, ונסיים במוזיאון 

האורנג׳רי, בו נראה את ציורי פרחי המים הענקיים של 
קלוד מונה.

זמן אשכול גלילות

9 | אמנות פלסטית אמנות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,10.4.18 ,27.3.18 ,20.3.18 ,27.2.18

5.6.18 ,22.5.18 ,8.5.18 ,24.4.18
)מספר קורס: 40502(

מרצה:
ד״ר אפי זיו

סדרה ייחודית של סיורים 
מודרכים לחובבי האמנות
ניתן למצוא בעמוד 101 בחוברת זו



 הסולנים הגדולים
של המוזיקה הקלאסית

מרצה: עומר שומרוני, מרצה למוזיקה באונ׳ תל-אביב ומבקר המוזיקה הקלאסית של ״אופוס״ ו״מעריב״.
סדרת מפגשים חווייתית, בה יוצגו טובי הסולנים של עולם המוזיקה הקלאסית. במהלך 

הקורס נצפה בדוגמאות מביצועים מצולמים מרהיבים של סולנים מובילים כמו לאנג לאנג, 
יבגני קיסין, אן-סופי מוטר, אנדראס שול, אנג׳לה גיאורגיו ורבים אחרים.

המפגשים יוקדשו לצורות מוזיקליות מגוונות, השמות את הסולנים במרכז. במסגרת זו 
נכיר לעומקן מגוון יצירות מופת, הן במוזיקה כלית והן במוזיקה קולית.  

נושאי ההרצאות:
גריג: הקונצ׳רטו לפסנתר

אדוארד גריג היה המלחין הנורבגי הלאומי, ובקונצ׳רטו 
הנפלא שלו לפסנתר, הביא לידי ביטוי מרכיבים רבים 
מהמסורת המוזיקלית של ארצו. במהלך המפגש נדון 

בהשפעות השונות על היצירה, ונערוך השוואה בין 
ביצועים מעולים.

ברהמס: סונטה מס׳ 1 לכינור ופסנתר )“שיר הגשם“( 
בסונטה מרגשת זו, הכתובה לכינור ופסנתר, משלב 

ברהמס נושאים מוזיקליים משירים אמנותיים שהלחין. 
במפגש נתוודע לקשר שבין השירים לבין הסונטה, וניצפה 

בדוגמאות מביצוע נפלא ליצירה. 

דבוז׳אק: הקונצ׳רטו לכינור
אנטונין דבוז׳אק היה אחד המלחינים ה“לאומיים“ 

הבולטים של ארצו צ׳כיה, אך במקביל שמר באדיקות על 
עקרונות ההלחנה ה“קלאסית“ המערבית.

במפגש זה נעמוד על שילוב שני היסודות הללו בקונצ׳רטו 
היפהפה שלו לכינור, המדגים בצורה מושלמת את 

הכישרון המלודי העצום של המלחין. 

מוצרט: הקונצ׳רטו לפסנתר מספר 23 
איך נכון לבצע מוצרט - בכלים “מודרניים“ ובפרשנות 

רומנטית, או בכלי תקופה מקוריים ובפרשנות “אותנטית“?
במפגש ייחודי זה נכיר את הדיון לעומקו, דרך השוואת 

ביצועים מרתקת בין ביצועים של סולנים והרכבים שונים. 

הקונטרה-טנורים הגדולים
“קונטרה-טנור“ הוא הכינוי המקובל לגבר השר בקול 

אלט, באופן שמשחזר את אמנות השירה של הסריסים 

במאות ה- 17-18. במפגש זה נתוודע לכמה מזמרי 
הקונטרה-טנור הגדולים בעולם כיום, בביצוע קטעים 

מיצירות גדולות של תקופת הבארוק. 

מקס ברוך: הקונצ׳רטו לכינור מספר 1 ו“כל נדרי“
במפגש זה נתמקד בקונצ׳רטו לכינור מספר 1 של מקס 
ברוך )Bruch(, מהיצירות האהובות והמבוצעות ביותר 
ברפרטואר הסולני. במהלך המפגש ננתח את היצירה, 

ונשווה בין ביצועים שונים שלה. בנוסף נדון ביצירה
“כל נדרי“, יצירתו המרגשת של ברוך לצ׳לו ותזמורת. 

פוצ׳יני: האופרה “לה בוהם“ )מפגש 1(
מפגש עם כמה מסולני האופרה הגדולים של זמננו דרך 
דיון באופרה האהובה “לה בוהם“ מאת פוצ׳יני, בביצוע 

מרהיב.  

פוצ׳יני: האופרה “לה בוהם“ )מפגש 2( 
מפגש סיום חגיגי עם חלקה השני של האופרה “לה בוהם“. 

זמן אשכול גלילות

מרצה:10 | מוסיקה
עומר 

שומרוני

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,30.4.18 ,16.4.18 ,26.3.18 ,12.3.18
18.6.18 ,11.6.18 ,28.5.18 ,14.5.18

)מספר קורס: 40503(

סדרה חדשה!אמנות



על צלילים ואנשים
מרצה: הפסנתרן רועי עלוני.

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

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

נושאי ההרצאות:
מוצארט וסאליירי: יריבים מושבעים

בשנת 1984 הפיק מילוש פורמן את “אמדיאוס“, הסרט 
המצליח ביותר שנעשה אי פעם על מלחין מעולם 

המוסיקה הקלאסית. הנראטיב של הסרט, הציג את 
אנטוניו סאליירי כיריבו המר של מוצארט. במפגש זה 
נכיר כמה מיצירותיו החשובות של המלחין האיטלקי.׳׳

מאהלר: “סימפוניית האלף“
הסימפוניה השמינית של מאהלר היא אחת היצירות 

רחבות ההיקף ביותר ברפרטואר הקלאסי. היא דורשת 
הרכב תזמורתי ווקאלי עצום ומכאן כינוייה. נחקור את 

קסמה של יצירת המופת המונומנטאלית של המלחין 
היהודי, שהולחנה בקיץ 1906.

קלארה שומאן: מלכת הפסנתר של אירופה
בדומה לפאני מנדלסון ואלמה מאהלר, גם קלארה 

שומאן מוכרת לקהל הרחב לא בזכות יכולותיה 
הפסנתרניות יוצאות הדופן ולא בזכות יצירותיה 

המוסיקאליות המופלאות, אלא בזכות שם משפחתה. 
במפגש זה נכיר ונאזין למבחר מיצירותיה.

ורדי: סודו של הרקוויאם  
במפגש זה נבחן את מסלולו המופלא של בן הפונדקאי 

העני אל התהילה, נבדוק כיצד הצליח המלחין האגנוסטי
להביא את יכולותיו האופראיות לשיא בכתיבת יצירה

רבת רושם זו, ומדוע זו היצירה היחידה בעולם המוסיקה
הקשורה, בו זמנית, לג׳ואקינו רוסיני ולנסיכה דיאנה.

צלילי הרומנטיקה: איתני הטבע
מאז ומעולם הטבע משך אותנו, הקסים אותנו, סיקרן 
ואפילו הרתיע. במאה ה-19 הפך הטבע לאחד מנושאי 

היצירה הפופולארים ביותר בקרב מלחיני היבשת 
האירופית. נאזין לכמה מיצירות מופת אלה ונבחן כיצד 

הקבילו הוגי הדעות של הרומנטיקה בין הטבע ונפשו 
של האדם.  

שוברט: הסימפוניה הבלתי גמורה
מהו דינה של יצירה שלא הושלמה על ידי מחברה? האם 
ניתן לבצעה כאשר לא הגיעה לכדי השלמה? האם ניתן 

להשלימה לאחר מותו? שאלות אלה ונוספות תעזורנה לנו 
לבחון מגוון של יצירות בלתי גמורות בתחומי הקולנוע, 

הספרות, האדריכלות, הציור, הפיסול ו...המוסיקה. 

בראהמס: הקונצ׳רטו הכפול
באמצע שנות החמישים לחייו מחבר יוהאנס בראהמס את 

יצירתו התזמורתית האחרונה- הקונצ׳רטו לכינור, צ׳לו 
ותזמורת. מהן הסיבות שהביאו את המלחין הגרמני הנודע 

לכתיבת יצירה בלתי שגרתית זו? כיצד השפיעו אלה על 
החלטותיו הקומפוזיטוריות? וכיצד הצפין בראהמס מוטו 

אישי בין צלילי הקונצ׳רטו הכפול? 

איסאק אלבניז: פסנתרנות ופטריוטיזם
מפגש עם בכיר מלחיניה של ספרד, שניסה בחייו הקצרים 

למצוא את האיזון המיטבי בין פסנתרנות וירטואוזית 
ובין פטריוטיזם מוסיקאלי. נשמע כמה מיצירות המופת 
שלו לפסנתר ונעסוק בחברותו עם הגיטריסט הוירטואוז 

פרנסיסקו טארגה, שעיבד כמה מהן לגיטרה.

זמן אשכול גלילות

מרצה:11 | מוסיקה
רועי עלוני

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,24.4.18 ,10.4.18 ,20.3.18 ,6.3.18

12.6.18 ,5.6.18 ,22.5.18 ,8.5.18
)מספר קורס: 40504(

סדרה חדשה!אמנות



סדרה חדשה!

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

בסימן יובל שנים לשנת 1967 
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. מילות השירים יוקרנו באמצעות מצגת מחשב לצד 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 המפגשים:
“שירים הם חברים“ 

נשיר משירי המלחין והמעבד יאיר רוזנבלום, גדול מלחיני 
הלהקות הצבאיות. רבים מהשירים שהלחין בכלל 

וללהקות הצבאיות בפרט, הפכו לנכסי צאן ברזל בזמר 
העברי.

“שיר של יום חולין“ 
נשיר משיריה היפים של המשוררת רחל שפירא, בת קיבוץ 

שפיים. את השיר “מה אברך“ כתבה רחל שפירא לזכרו 
של בן כיתתה אלדד קרוק שנפל במלחמת ששת הימים. 
פזמונים נוספים שכתבה הולחנו על ידי מלחינים ידועים.

“שיר אהבה חיילי“ 
נשיר משירי פזמונאי הפלמ“ח חיים חפר, חתן פרס 

ישראל לזמר עברי. נתרפק על השירים שכתב ללהקות 
השונות: ״להקת הצ“יזבטרון“ - להקת הזמר והבידור של 
הפלמ“ח שחיים חפר היה מייסדה ומפקדה וכתב את רוב 
פזמוניה, להקת “התרנגולים“, “בצל ירוק“, “שלישיית גשר 

הירקון“, “החלונות הגבוהים“ ועוד.

“נשירה שיר איזו ארץ יפה...“ 
נשיר שירי ״דרך ארץ״ על טיולים בדרכי הארץ, בעקבות 

נופים של הרים, עמקים, מדבר וים. המפגש מלווה 
בסיפורים ומראות ממסע של 51 יום ב“שביל ישראל“ מדן 

ועד אילת.

זמן אשכול גלילות

12 | מועדון זמר

הקורס כולל ארבעה מפגשים בימי חמישי
בין השעות 20:30-22:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
28.6.18 ,24.5.18 ,26.4.18 ,22.3.18

)מספר קורס: 40505(

מרצה ומנחה:אמנות
אודי מילוא

זמרת:
רחל חובב

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



זוגות ומערכות יחסים בקולנוע
מרכז הסדרה: זיו אלכסנדרוני, מרצה לקולנוע ובמאי סרטים.

אהבה, שנאה, קנאה, סליחה, אמת ושקר. וכמובן– סקס. אמנות הקולנוע עוסקת בכל התכונות 
המאפיינות את בני האדם במערכות יחסים בתחומים השונים. כול מערכת יחסים כזו טומנת 

בתוכה דרמה מסוג אחר. בקורס מרתק, מגוון וייחודי זה, נראה כיצד מתמודדת “האמנות 
השביעית״ עם האתגרים האלה?

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

נושאי ההרצאות:
רומיאו ויוליה: האהבה הגדולה מהחיים  

מהו סוד קיסמם של צמד האוהבים האלמותי שברא 
שייקספיר לפני 421 שנים? כיצד הוצג המחזה בהתחלה? 
מדוע וכיצד הוא רלוונטי לימינו? ומה היה קורה אם שני 

האוהבים היו מצליחים בתכניתם?
מרצה: זיו אלכסנדרוני.

סרט לצפייה: “בלו ולנטיין״

אהבת נשים: אישה ועוד אישה
אהבת נשים הפכה בעשורים האחרונים לנושא
קולנועי חם. מתי התחיל העיסוק בנושא הזה?

מדוע אהבת נשים מרתקת אותנו באופן מיוחד?
כיצד משתקפת האהבה הזו בקולנוע?

מרצה: זיו אלכסנדרוני.
סרט לצפייה: “קרול״

לורל והארדי: השמן והרזה
סיפור חייהם ויצירתם של הצמד הקומי סטנלי לורל 

ואוליבר הארדי, הלא הם “השמן והרזה״. השניים 
העריצו זה את זה ויצרו 106 סרטים, קצרים וארוכים, 

ובעיקר, מצחיקים עד דמעות. 
מרצה: אלון גור אריה. 

סרט לצפייה: “בני המדבר״

המנטור: הדרך אל ההצלחה
מערכת היחסים בין אדם לבין מורה או מנטור או 

מטפל שמובילים אותו להצלחה, יכולה להפוך למערכת 
היחסים המשמעותית והמעצימה ביותר בחייו של אדם.

מרצה: ירון שמיר.
סרט לצפייה: “וויפלאש״

משפחה: אבות ובנים ומה שביניהם
“ערכי משפחה״ הם מהיסודות המכוננים של התרבות 

האמריקאית. נבחן את היחסים בין אבות לבין ילדיהם, 

במגוון התייחסויות: פוליטיות, חברתיות, מוסריות ומגדריות.
מרצה: ירון שמיר.

סרט לצפייה: “קפטן פנטסטיק״

משחק המוחות: תעלומת האמת והשקר 
משחק המוחות עתיק הימים בין החוקר לבין הפושע,

מקביל במידה רבה לשאיפה האנושית להבין את הרוע 
ולהצליח להדביר אותו. אלא שלצערנו הטוב והרע כרוכים 

יחדיו מבלי יכולת להיפרד...  
מרצה: זיו אלכסנדרוני.

סרט לצפייה: “אינסטינקט בסיסי״

נקמה: הכוח לסלוח
רגש הנקמה הוא אחד מהרגשות החזקים ביותר שמניעים 
את המין האנושי. האם קיימת דרך אחרת? האם לא כדאי 

לפעמים לסלוח ולמחול במקום לבקש נקם?
מרצה: זיו אלכסנדרוני.

סרט לצפייה: “שלגי הקלימנג׳רו״

סקס: מיניות בעולם משתנה
לקולנוע יש מערכת יחסים דואלית עם סקס ומיניות. מצד 
אחד מדובר בעונג הגדול ביותר, ומצד שני העיסוק בסקס 

ומיניות נחשב לטאבו. כיצד מתמודד הקולנוע עם הפנטזיה 
המינית? ומה הם הקווים של המותר והאסור? 

מרצה: זיו אלכסנדרוני.
סרט לצפייה: “מפגשים״ 

זמן אשכול גלילות

13 | קולנוע

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,10.4.18 ,27.3.18 ,13.3.18 ,6.3.18
29.5.18 ,15.5.18 ,1.5.18 ,24.4.18

)מספר קורס: 40506(

אמנות
מרכז 

הסדרה:
 זיו 

אלכסנדרוני



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

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

עם היוצרים, מביאים נקודת מבט אנושית ומרעננת על מציאות החיים המורכבת בישראל.
נושאי ההרצאות:

רפואה ציבורית או פרטית בישראל?
עמי שינפלד הגשים חלום והפך למנתח לב בכיר. הוא 
מתנדב כרופא בשדרות, מוותר על פרקטיקה פרטית 

ומשלם מחיר אישי, כלכלי ומשפחתי כבד.
הקרנת הסרט “עניינים שבלב“ ומפגש עם הבמאי 

גד אייזן.

“אי אלימות“ באזור הכי מסוכסך בעולם
עלי אבו עוואד מחליט להקים מרכז “אי אלימות“, 

שמטרתו הידברות עם המתנחלים. למרות 4 שנים בכלא 
ישראלי, הוא מחליט לבסס תשתיות של אמון, שיקדמו 
פתרון לסכסוך. הבמאי, תושב הגוש, מלווה ומתעד את 

היוזמה.
הקרנת הסרט “השדה“  ומפגש עם הבמאי

מרדכי ורדי.

סיפורה האגדי של משפחת בילסקי
צילה יופן יצאה למסע  מרגש למחוזות ילדותה 

בביילורוסיה. היא נזכרת כיצד ברחה מבורות המוות, 
איך הצליחו  להקים “שטייטל“ ביער ולהסתתר בו 
שלוש שנים. ואיך הפכו הנרדפים ללוחמים נועזים.

הקרנת הסרט “שהקירות בכו“ ומפגש עם הבמאי 
צביקה נבו.

האיצטדיון של “לה פמיליה“                                                                                                                                  
מאיה זינשטיין תיעדה את ארגון אוהדי בית“ר ירושלים

הקיצוני הידוע גם כ“לה פמיליה“. סיפור על יצרים,
גזענות ואלימות בעולם הכדורגל, שמסמן מגמה בחברה 

הישראלית.
הקרנת הסרט “טהורה לעד“ ומפגש עם הבמאית 

מאיה זינשטיין. 

החיים החדשים של אורן אלמוג
כשהוא בן 10, בארוחה משפחתית במסעדת מקסים 

בחיפה, נפגע אורן אלמוג מפיצוץ שנגרם על ידי מחבלת 

מתאבדת. הוא מאבד את אביו, אחיו, סבו וסבתו, ואת 
שתי עיניו. עכשיו הוא חייב להסתגל למציאות הנוראה.

הקרנת הסרט “מרגיש את הרוח“ ומפגש עם המפיק  
גדי אייזן.

סולחה: המאבק על הכבוד המשפחתי
טרגדיה בכפר הנוצרי אעבלין. בעת ויכוח, וורד ממשפחת 

טוקאן מקלל את אחותו של ראגב ממשפחת סלמאן. ראגב 
שולף אקדח והורג אותו. עתה על משפחת טוקאן לנקום 
במשפחת סלמאן. רק סולחה מסוגלת לעצור את הנקמה. 
הקרנת הסרט “סולחה“ ומפגש עם הבמאי איתן חריס.

סיפור גירושין בצל הכותל    
אישה מפרקת את נישואיה ונמלטת אל עזרת הנשים 

בכותל המערבי. היא מתעדת את המתרחש בחייה 
האישיים ואת המתרחש במקום.

הקרנת הסרט “הקיר“ ומפגש עם הבמאית
מורן איפרגן.

תמונות אנושיות מחיי הקהילה הזרה בתל אביב
תיעוד אנושי של חיי היומיום של הקהילה הזרה במרכז 

הרווחה “מסילה“. עולמם של הילדים והגננות
ב“גני הילדים- הבייביסיטרים“. ניסיון לשנות את
דפוסי המציאות הקשה בה חיה הקהילה הזרה. 

הקרנת הסרט “מסילה“ ומפגש עם הבמאי עמיקם גולן.

זמן אשכול גלילות
מרכזת 
 הסדרה:

בלהה גזית

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,23.4.18 ,9.4.18 ,26.3.18 ,12.3.18

18.6.18 ,4.6.18 ,14.5.18 ,7.5.18
)מספר קורס: 40507(
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האנשים ששינו את התרבות האנושית
מפגשים עם הביוגרפיות המרתקות - בראי הקולנוע

מרכז הסדרה: זיו אלכסנדרוני, מרצה לקולנוע ובמאי סרטים.
מפגש מרתק עם האנשים ששינו את התרבות האנושית. בסדרה ייחודית זו,

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

נושאי ההרצאות:
צ׳פלין: הגדול מכולם 

הדמות הקולנועית החשובה ביותר במאה העשרים, היה 
לא רק איש קולנוע נדיר, שכתב, הפיק, ביים, ושיחק 

בכל סרטיו, אלא אמן אמיץ שלא פחד להציג את דעותיו 
הפוליטיות.

מרצה: זיו אלכסנדרוני | סרט לצפייה: “צ׳פלין“

מודליאני: מהביבים של המונמרטר לסות׳ביס 
חיים קצרים, סוערים, מסוכסכים, רוויי תשוקה 

ואלימות- כאלה היו חייו של הצייר והפסל אמאדאו 
מודליאני. שכרות, יחסים סוערים עם גברים ונשים, 

מוות בגיל צעיר ויצירה אינטנסיבית וגאונית.
מרצה: אורלי אלדובי | סרט לצפייה: “מודליאני“

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: “שבע שנים בטיבט“

נח והמבול: חורבנו של עולם ישן 
מה מסתתר מאחורי סיפור המבול? כיצד התקלקלה 
בריאה אלוהית מושלמת עד כדי שראוי להשמידה? 

כיצד שולבו שני הסיפורים בתנ“ך על המבול, לסיפור 
אחד?  

מרצה: יוסי נינווה | סרט לצפייה: “המבול“

ג׳ניס ג׳ופלין: הברווזון המכוער שהרטיט לבבות 
ג׳ניס ג׳ופלין הייתה הברווזון המכוער והדחוי של בית 

הספר. ברבות השנים היא הפכה להיות אחד מהקולות 

הייחודים של הרוק אנ-רול בסוף שנות השישים, עם קול 
חרוך ומלא נשמה והופעה בימתית שפערה לסתות. 

מרצה: נעם רפפורט | סרט לצפייה: “רוז“

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

האנושות. סטיב ג׳ובס, מנכ“ל אפל וממציא הטלפון החכם, 
עשה את זה שלוש פעמים!!! בשלושה עשורים. מה מסתתר 

מאחורי האיש המורכב והאניגמטי שידע את הסוד כיצד 
לחבר טכנולוגיה ובני אדם.   

מרצה: זיו אלכסנדרוני | סרט לצפייה: “סטיב ג׳ובס“

מהטמה גנדי: המנהיג שהוביל אומה שלמה
גנדי הוביל אומה שלמה לעצמאות מהשלטון הבריטי: מה 
היה הכוח שהניע אותו? מה גרם למיליונים ללכת אחריו? 
מה הפך אותו לאחת הדמויות המוכרות ביותר במאה ה-20?

ומדוע נרצח בידי בן עמו?
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: “גנדי“

שייקספיר: המחזאי החשוב ביותר
בשנת 1592 מגיע ללונדון שחקן צעיר אלמוני. תוך 20 שנה 
יהפוך ויליאם שייקספיר למחזאי החשוב ביותר בתרבות 
העולמית. 37 המחזות אותם כתב, יעלו אין ספור פעמים 
בכול פינה על פני הגלובוס ויהפכו לגוף היצירה המשפיע 

ביותר מאז כתבי הקודש.
מרצה: ד“ר דן רונן | סרט לצפייה: “שייקספיר מאוהב“

זמן אשכול גלילות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון. 

מועדי המפגשים:
,8.4.18 ,25.3.18 ,18.3.18 ,4.3.18
27.5.18 ,13.5.18 ,6.5.18 ,22.4.18

)מספר קורס: 40508(

אמנות
מרכז 

הסדרה:
 זיו 

אלכסנדרוני
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זמן אשכול גלילות

16 | 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.

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

 מועדון טרום בכורה
עם אפשרות בחירה

שתי קבוצות
קורס בוקר וקורס ערב

לבחירתכם

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

והופכים את המפגשים לחוויה ייחודית שלא קיימת באף 
מקום אחר״

קבוצה 2:
 הקורס יתקיים בימי שישי

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

מועדי המפגשים:
,20.4.18 ,16.3.18
15.6.18 ,18.5.18

)מספר קורס: 40510(

קבוצה 1:
הקורס יתקיים בימי שני

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

מועדי המפגשים:
,16.4.18 ,12.3.18
11.6.18 ,14.5.18

)מספר קורס: 40509(

אמנות



 ״מעצמות ישנות מעצמות מזנקות״
המדינות שיעצבו את המאה ה-21 

מרצים: נדב אייל, עורך חדשות החוץ של ערוץ 10. ערד ניר, עורך חדשות החוץ של ערוץ 2.
העולם שלנו מורכב ממפה בינלאומית סבוכה, ובה בולטות כמה מדינות עם כוח והשפעה 

בלתי רגילים. אנחנו מכנים אותן מעצמות, ובסדרת ההרצאות הזו ננסה לשוחח על מעצמות
ותיקות וחדשות, ובמיוחד על אלה שהן גם וגם: הודו, איראן, טורקיה וברזיל לדוגמה.
אלו הן המדינות שיעצבו את המאה ה-21. האומנם המעצמות הישנות יזנקו ויהפכו 

למעצמות חדשות?

נושאי ההרצאות:
אמריקה: האומנם מעצמת על בנסיגה? 

ארה“ב היא עודנה המעצמה החשובה בעולם, אך 
שורה של סימנים מעידים על נסיגה. האם זו ארה“ב 
האמיתית? ומה הקשר, אם בכלל, לאובמה וטראמפ?

מרצה: נדב אייל.

טורקיה של ארדואן: בין סולטנות למודרניות
ארדואן הוא כעת מנהיגה הבלתי מעורער של טורקיה. 
איזו מדינה בונה המנהיג החשוב ביותר בטורקיה מאז 

אתא טורק? 
מרצה: ערד ניר.

הודו של הנשיא מודי 
הנשיא מודי נחוש להפוך את הודו, הדמוקרטיה הגדולה 
בעולם, למעצמת על. בפניו אתגרים אדירים של עוני ופיתוח. 

מרצה: נדב אייל.

האם האיחוד האירופי הוא מעצמה אירופית?
האיחוד האירופי בנוי על חזון שמגשר בין עמים שלחמו 
מלחמות מרות. בפני איזה סכנות ואתגרים עומד חזון זה? 

מרצה: ערד ניר.

על ברזיל והעולם החדש: מנהיגת היבשת ומצוקותיה
ברזיל מנסה בעקביות לחצוב לעצמה מקום כמדינה 
הבולטת במרכז ודרום אמריקה. אולי אפילו מנהיגת 

הדרום הגלובלי כולו.
מרצה: ערד ניר.

כל יום הוא כרבלה, כל מקום הוא עשורה 
איך הפכה איראן למעצמה החשובה ביותר במזרח התיכון?
כיום איראן היא אויב מר של ישראל, אבל גם אחד הכוחות
המתחזקים באזורנו. איך זה קרה במשטר שנחשב בשעתו 

לכישלון מוחלט?
מרצה: נדב אייל.

רוסיה של פוטין: קיסרות או דיקטטורה מתכווצת? 
פוטין זוכה בעקביות בתואר האיש החזק ביותר בעולם, 

אך מבט מעמיק ברוסיה שלו חושף קווי שבר אדירים.
מרצה: נדב אייל.

סין מחממת מנועים למאה ה-21
המאה ה-21 אמורה להיות המאה של סין. האם סין 
היא מעצמת על חדשה ישנה? הציביליזציה הוותיקה 

בעולם מנסה כעת להוסיף לכוח הכלכלי הגובר שלה, גם 
משמעויות צבאיות ודיפלומטיות.  

מרצה: ערד ניר.

זמן אשכול גלילות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,25.4.18 ,11.4.18 ,21.3.18 ,14.3.18

13.6.18 ,30.5.18 ,16.5.18 ,2.5.18
)מספר קורס: 40511(

מדינה
וחברה

 מרצה:סדרה חדשה!
ערד ניר

 מרצה:
נדב אייל
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לשעבר ראש מל“ח ורמ“ט פיקוד העורף.
תא“ל )מיל׳( בצלאל טרייבר, ראש רח“ל )רשות 

החירום הלאומית(, לשעבר סמנכ“ל משרד הביטחון. 
אל“מ )מיל׳( ד“ר אפרים לאור, מייסד-שותף 

ב-EFRAN, המרכז הלאומי לחקר אסונות פתע-רבי 
נפגעים, יו“ר ועדת ההיגוי הממשלתית להיערכות 

 לרעידות אדמה, ראש FIRST )איגוד יח׳ חילוץ(,
לשעבר רמ“ח תכנון אופרטיבי במטכ“ל.

אל“מ )מיל׳( ניר שריג, מפקד מחוז בפיקוד העורף.

מפגש 3 
מפקדים וקברניטים– מרקם עדין.... 

“מפקדים פוליטיים“– הניסיון ההיסטורי: ב“ג ויגאל 
ידין, ב“ג ויגאל אלון, מלחמת ששת הימים וכיבוש 

רמה“ג, אריק שרון בלבנון. מטרות המלחמה והחלטות 
על יציאה למלחמה– מי וכיצד?. מקרי מבחן – רכש 

הצוללות, פיתוח “כיפת ברזל“. השוואה לדגם 
המשטרתי– השר לביטחון-פנים והמפכ“ל... 

משתתפים:
אלוף )מיל׳( יפתח רונטל, יו“ר חברת החשמל, בעבר 

מפקד זרוע היבשה.
פרופ׳ יואב גלבר, היסטוריון.

אלוף )מיל׳( יצחק בריק, נציב קבילות החיילים, 
לשעבר מפקד המכללות הצבאיות.

מפגש 4
עליה, קליטה והגירה– ציונות היום 

כיצד היינו? קליטת גלי העלייה– הצלחה או כשל 
סדרתי? שיקולים ממלכתיים והכוונה, מול כוחות 
ה“שוק“, אז והיום. עיירות הפיתוח - הצלחה או 

כישלון? הגירה בישראל- אליה וממנה...  

נושאי המפגשים:
מפגש 1

המודיעין כמרכיב בביטחון הלאומי 
השינויים הגאו-אסטרטגיים שהתרחשו כאן- מסייקס-

פיקו ועד ל“אביב הערבי“. שבטים וארגונים תחת 
מדינות. “התרעה“– מפני מה? השינוי במרכיב האתגר– 

מדיביזיות וכוחות משלוח לסכינאים וגורמי טרור, 
מכוחות על הגבול לאויב בטווח רחוק.

התבוננות בשסע המוסלמי– סונה ושיעה, משחק הכוחות. 
משקל הסוגיה הפלשתינית– מ“כנופיות המופתי“ למדינה 

בדרך. מקומה של הטכנולוגיה המודרנית בעיסוק 
המודיעיני. מודיעין צופה )גם( שלום?...

משתתפים:
תא“ל )מיל׳( עיבל גלעדי, יו“ר מכללת הגליל המערבי, 

 לשעבר ראש חטיבת התכנון בצה“ל.
תא“ל )מיל׳( דודו צור, מנכ“ל המל“ם )המרכז למורשת 

המודיעין(, בעבר קצין המודיעין הראשי. אל“מ )מיל׳( 
ד״ר שאול שי, חוקר בכיר במרכז הבינתחומי בהרצליה 

בתחומי ביטחון וטרור, בעבר קצין מודיעין בכיר.
 אל“מ )מיל׳( יוסי דסקל, מנכ“ל “בומברדייה-

ישראל“,
בעבר קצין מודיעין בכיר. 

מפגש 2
“החזית שבעורף“ 

מהג“א לפיקוד העורף. משמעויות לאיום הטק“ק 
והרקטות. העורף = חזית? סוגית האחריות במצב חירום 

 ולקראתו- הצבא או גורמים אזרחיים?
מי יטפל במצב חירום “לא מלחמתי“ רעידת אדמה... 
צונאמי...? האם נדרש שינוי בסדר העדיפות ובהגדרת 

 תחומי האחריות? מה מקומן של הרשויות
המקומיות בהיערכות?

משתתפים:
תא“ל )מיל׳( אבי בכר, נשיא ומנכ“ל ישראטים 98. 

זמן אשכול גלילות
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"בוקר אסטרטגי" –      המרחב בו אנו חייםוחברה

סדרת מפגשים לבירור הווית החיים האסטרטגית העכשווית בישראל, לקראת
והופקו לקחים, בחלוף הזמן וצבירת הניסיון? דיון בהשתתפות מומחים
על האופן בו עוצבה דמות החברה לרבדיה ומרכיבי המדינה ותצפית לעבר

 עורך, מארח ומנחה: תא“ל )מיל׳( רון כתרי
ראש המכון לחקר מודיעין ומדיניות
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"בוקר אסטרטגי" –      המרחב בו אנו חיים
מארח ומנחה:

רון כתרי
תא״ל )מיל(

משתתפים:
ד“ר רומן ברונפמן, לשעבר ח“כ. ד“ר נגיסט מנגשה, 

מנהלת אגף החינוך בראש העין, לשעבר מנכ“לית 
הפרויקט הלאומי ליוצאי אתיופיה. מר ישה קדמי, 

לשעבר ראש “נתיב“. מר אבי אבקסיס, תעשיין ויזם 
כלכלי וחברתי.

מפגש 5
התפתחות הדמוקרטיה והחברה

“כור היתוך“ מול שונות. “צבעוניות“ החברה.
מניכור ועוינות– לאלימות. משבטיות אתנית הטרוגנית–

למחלוקת פוליטית-אידאולוגית, עד כדי קיטוב. 
מעיתונות אידאולוגית- מפלגתית לעיתונות מסחרית. 

כוחה של האמירה הציבורית– ואדי סאליב... 
ה“פנתרים“... מוטי אשכנזי... רוטשילד... פ“ת...

בין ה“יחיד“ ל“יחד“...

משתתפים:
מר דורון שוחט, לשעבר מורה ומנהל בי“ס, מנכ“ל 
משרד ההסברה וראש היח׳ לדמוקרטיה ודו-קיום 

במשרד החינוך. ד“ר רחל אדאטו, רופאה, ח“כית לשעבר.
השופטת )בדימ׳( גבריאלה דה-ליאו לוי, לשעבר 

שופטת ביהמ“ש המחוזי.
מר מוטי אשכנזי, פעיל חברתי, בעבר ראש תנועת 

המחאה לאחר מלחמת יוה“כ.

מפגש 6
כלכלה– אתגרים כלכליים

בונים יש מאין– מאידאל הקומונה הקיבוצית למיזמים 
ו“אקזיטים“, מ“עמידר“ ו“לולים“ למגדלי יוקרה ו“דיור 

בר-השגה“. מההתיישבות העובדת )“חדר האוכל 
הקיבוצי“( לתרבות הצריכה והממון )“חדר האוכל 

ב״גוגל״(. גלובליזציה מול “תוצרת הארץ“– מ“אתא“ 
ו“כיתן“ ל“זארה“ ו“אלי-אקספרס“ ...  

משתתפים:
פרופ׳ יעקב פרנקל, נגיד בנק ישראל לשעבר.

מר גד זאבי, איש עסקים ויזם. מר דורון נחמני, 
מומחה לניהול סיכונים ולמימון נדל“ן, לשעבר סמנכ“ל 

בנק “טפחות“. אל“מ )מיל׳( אבי שלומי, לשעבר 
מנכ“ל “ברן“.

סדרה חדשה!

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום
הקורס כולל שישה מפגשים בימי חמישי 
בין השעות 11:00-12:30 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
14.6.18 ,24.5.18 ,26.4.18 ,22.3.18 ,8.3.18

)מספר קורס: 40512(

יום הולדתה ה-70 של מדינתנו – למה התכוונו ומה יצא... האם השתפרנו
ואנשי מחשבה ומעשה מן השורה הראשונה, לליבון סוגיות שהשפיעו

כיווני התפתחות אפשריים, בעשור הבא: האם אנו בדרך הנכונה??

קצין מודיעין בכיר ודובר צה“ל לשעבר,
במל“ם – המרכז למורשת המודיעין.



המשברים שמאיימים על שלום העולם
מרצים: הנריקה צימרמן, עיתונאי בינלאומי וסופר. ד“ר גוסטב מייסלס, מזרחן והיסטוריון. מתמחה בתחומי 

האקטואליה. גליה פסח, מרצה בכירה המתמחה בהיסטוריה ופוליטיקה עכשווית של קונפליקטים.
סדרה העוסקת במוקדי סכסוך מתמשכים בין מדינות ברחבי העולם, תוך עיסוק בהשלכות 

האזוריות והבינלאומיות של הסכסוך. מבט אל ההתפתחויות הצפויות בשנים הקרובות 
בעולם הסובב אותנו ומזווית ראייה “קצת אחרת“. הקורס יעסוק בסכסוכים פוליטיים, 

חברתיים, צבאיים ואידיאולוגיים-דתיים.
נושאי ההרצאות:

הג׳יהאד לאן? 
בעקבות התפרקות דאע“ש בסוריה ועירק-
מה הג׳יהאדיסטים מתכוונים לעולל לעולם,

למזרח התיכון ולאירופה“. 
מרצה: הנריקה צימרמן.

חבל כורדיסטן: המאבק לעצמאות
מיליוני כורדים המפוזרים כיום ברחבי טורקיה, 

אירן, סוריה ועיראק, מהווים את אחת הקבוצות 
האתניות הגדולות בעולם ללא מדינה. מסע דרך

ההיסטוריה, התרבות והלאומיות הכורדית, הבוחן 
האם הכורדים מתקדמים אל מימוש חלומם 

ההיסטורי לעצמאות.
מרצה: גליה פסח.

איראן: סכנה או סיכוי? 
מהו בדיוק משחקה המסובך של איראן במזרח התיכון? 

מה משמעות הביטוי “הסכנה האיראנית“ ולמה היא 
בדיוק חותרת? מה תעשה איראן השיעית מול סעודיה 
הסונית? ומה מקומה של ישראל במשחק זה? האם יש 

גם סיכוי? 
מרצה: ד“ר גוסטב מייסלס.

מאחורי הקלעים: האישים שמלבים את הסכסוכים
מפגש מרתק ומיוחד במינו, שיכלול סיפורים מאחורי
הקלעים של העיתונאי הנריקה צימרמן, עם דמויות 

מפתח בישראל, באזורנו, ובעולם כולו, שברגע זה 
כותבים את ההיסטוריה של הדור הבא. הכול בתוך 

הקונטקסט של הקונפליקטים העכשוויים בעולם.
מרצה: הנריקה צימרמן.

רוסיה: המלחמה הקרה מתחממת 
פוטין מנסה להקים מחדש את האימפריה הרוסית. 

האם באמת רוסיה חוזרת למעמד של מעצמה עולמית? 

מה מסתתר מאחורי העימות באוקראינה? האם היא המנה
הפותחת ומולדובה – הקינוח? האם טראמפ יחמם את הזירה?

מרצה: ד“ר גוסטב מייסלס.

טורקיה: בין מודרניזציה לאסלאם
מהו מיקומה הגיאופוליטי של טורקיה בין מזרח למערב? 
מוסטאפה כמאל אטאטורק ורגי׳פ טאיפ ארדואן, נשיאה 

הנוכחי של טורקיה, התיימרו להציע מבנה של מדינה 
שאזרחיה מוסלמים וצביונה מערבי. איך השפיעו שתי 
גישות אלו על טורקיה ועל יחסיה עם העולם המערבי? 

מרצה: גליה פסח.

אפגניסטן: בין כמה עולמות
הלחימה האינסופית באפגניסטן הביאה להרס וחורבן, 

שהשפיעו על מיליוני אזרחיה ובעיקר על הנשים האפגניות, 
שתחת משטר הטאליבן נכנסו למעצר בית.

הלחימה באפגניסטן חשפה לעיני העולם את המצוקה 
הקשה, שחווה מדינה מוכת טרור זו כבר שנים רבות.     

מרצה: גליה פסח.

אירופה: השקט המדומה
אירופה מנסה להתמודד עם קונפליקטים אתניים-דתיים 

בלתי פתורים ולאלה נוסף משבר המהגרים. מה יעשו 
הבאסקים והקטלונים מול “ספרד“? איך יגיבו הסקוטים 

והאירים מול בריטניה? האם חלום ארצות הברית של 
אירופה מתנפץ?

מרצה: ד“ר גוסטב מייסלס.

זמן אשכול גלילות

20 | אקטואליה מדינה
וחברה

מרצה:
הנריקה 
צימרמן

מרצה:
גליה
פסח

מרצה: 
ד״ר גוסטב 

מייסלס

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,30.4.18 ,9.4.18 ,26.3.18 ,5.3.18
11.6.18 ,28.5.18 ,14.5.18 ,7.5.18

)מספר קורס: 40513(



זמן אשכול גלילות

מדעי
החברה

21 | דתות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,24.4.18 ,17.4.18 ,27.3.18 ,13.3.18

12.6.18 ,29.5.18 ,15.5.18 ,8.5.18
)מספר קורס: 40514(

מרצה:
אסף רגב

מסע מרתק אל דת האסלאם
מרצה: אסף רגב, PhD Can, חוקר אסלאם ומזה“ת, אוניברסיטת חיפה ומכון גבעת חביבה. 

סיפורה המופלא של דת האסלאם, המונה כיום כמיליארד ושבע מאות וחמישים מיליון 
מאמינים. מה פירוש המילה “אסלאם“? האם ירושלים מוזכרת בקוראן? מה ההבדל בין 

 הסונים והשיעים? וכיצד מתנהלות קהילות האסלאם האדירות במדינות שאינן מוסלמיות?  

נושאי ההרצאות:
 ראשיתה של דת חדשה

מפגש עם סיפורם של השבטים הערבים עובדי האלילים 
בחצי האי ערב טרם ימי האסלאם, והמעבר לאמונה 
באל אחד? נערוך היכרות עם מוחמד ונלמד משהו על 

 הקוראן– ספר הספרים של האסלאם. 

 “תגיד לי, הם סונים או שיעים?“ 
אם יש בעולמנו אנו סכסוך עדתי בולט, שבר מונומנטלי 
מדמם, הרי ללא ספק מדובר בסכסוך בין הסונים לשיעים.

מהו פירוש שני המונחים? מה משותף ומה מפריד בין 
שתי העדות? ואיך מתנהלת הדינאמיקה המעניינת של 

 סכסוך דתי ופוליטי? 

 מדוע ירושלים קדושה גם לאסלאם?
אחת הסוגיות החשובות והבולטות ביותר בין יהדות 

לאסלאם, מבחינה דתית ופוליטית, היא קדושת 
ירושלים למוסלמים. כיצד ומהיכן הגיע רעיון קדושת 

ירושלים לאסלאם? מהו סיפורן של שתי הכיפות 
 המתנוססות על הר הבית? 

 מדוע הם צמים ביום וחוגגים בלילה?
כל מה שחשוב לדעת על מצוות היסוד באסלאם: 

העדות, התפילה, העלייה לרגל, הצום והצדקה, כמו גם 
הג׳יהאד. ובנוסף לכך “נחגוג“ את חג שבירת הצום ואת 
חג הקורבן. הרצאה זו תשבור מיתוסים רבים הקשורים 
 ל“אמיתות היסוד“ של המצוות החשובות ביותר למוסלמים. 

 מאחורי הרעלה: נשים באסלאם בין דת למודרנה 
מדוע גבר יכול לגרש אישה בנקל? מדוע האישה 

“אחראית“ על כבוד המשפחה כולה? האם מילת נשים 
היא שוביניזם או מנהג חיובי? שאלות אלו הן רק טיפה 
בים ההתייחסות והמחקר בתחום מרתק זה. נבחן את 

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

 מה שחשבתם... 

קהיר, עמאן, דמשק, אמסטרדם, פריז, שטוקהולם... - 
 האסלאם בתפוצות

בשנת 2005 נשאל “המופתי של דנמרק“ מה, בעצם, עושה 
האסלאם באירופה. תשובתו הייתה: “בעבר באתם אלינו, 

היום אנחנו באים אליכם...“ איך מתמודדים המשטרים 
ברחבי העולם עם הסוגיות הדתיות והתרבותיות המועלות 

 בפניהם על ידי הקהילות המוסלמיות המקומיות? 

 “אללהו אכבר“: מה הם “ג׳יהאד“ ו“אסתשהאד“? 
“לא כל המוסלמים פונדמנטליסטים ולא כל 

הפונדמנטליסטים טרוריסטים, אבל כל הטרוריסטים 
מוסלמים...“. למרות שעובדתית אין זה מדויק, הרי 

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

 הג׳יהאדיסטים והשהידים?

 לשבת על שרפרף ולגעת באור
כחלק מן ההשפעה היהודית והנוצרית על האסלאם, קמה 
במאה התשיעית התנועה הסופית, המיסטיקה המוסלמית. 

מהו אורח חייהם של המיסטיקנים? מה בין היות האדם 
“אדם מן היישוב“ לבין היותו “מואר“? ומה ההבדל בין 

הקבלה היהודית ומקבילתה המוסלמית?



נושאי ההרצאות:
דברים שרואים משם: א)ע(ולם המשפט

הצצה אל מאחורי הקלעים של אולם בית המשפט, אל 
הסדרי הטיעון וההודאות בעבירות שלא נעברו, בליווי 

פירורי פיקנטריה וסיפורים שלא פורסמו בתקשורת. 

שחיתות, הון, שלטון
סקירה של האירועים הפיקנטיים בהיסטוריה של 

השחיתות בארץ. המוקדים העכשוויים, הסכנה 
שבשחיתות הכספית או המפלגתית, וניסיונותיו של

בית המשפט למנוע את השחיתות.

המלחמה במשפחות הפשע
סקירה מקיפה, אך עגמומית, על היסטוריית הפשע 
המאורגן בישראל. מלחמת הארגונים, מפת הפשע 
הנוכחית, הניסיונות להילחם בתופעה, והמסקנה 

המתבקשת ושאיננה מושגת.

עיוותים בדין הפלילי
סיפורן של תוצאות שגויות בעליל של דיונים פליליים, 

שכמעט הושיבו אנשים במאסר לכל ימי חייהם ותוצאות 
שקשה להשלים עמן, אף שאין הליך שיוכיח זאת. 

במסגרת ההרצאה יוצג קטע מצולם מחקירה משטרתית 
הזויה, המסביר כיצד מגיעים לתוצאות כאלה.

אי שפיות: פטור פרובלמטי מאחריות פלילית
מי שלא ידע להבחין בין טוב לרע, או לא הבין את 

תוצאות מעשיו מחמת מחלת-נפש - פטור מאחריות 
פלילית למעשיו. לפיכך מבקשים לעצמם רוצחים ומבצעי 

פשעים חמורים אחרים מקלט, בטענה לחוסר שפיות. 
ההרצאה תבהיר את המושגים, הסיבות והתוצאות של 

פטור כזה, בלוויית הדגמות של פסקי דין שעסקו בפטור 
הזה במשך השנים, לרבות המגמה לצמצמו.

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.
מבט מסקרן ומרתק ממקור ראשון, על מעשי פשע שאירעו בישראל בשנים האחרונות. איך מנסה 
בית המשפט למנוע מעשי שחיתות? כיצד לוחמת מערכת המשפט בתופעת משפחות הפשע? מדוע 

אי שפיות פוטרת מאחריות פלילית? ומה משקלם של עדי מדינה בבית המשפט? 

סדרה חדשה!

זמן אשכול גלילות

22 | משפט מדינה
וחברה

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,10.4.18 ,27.3.18 ,13.3.18 ,6.3.18

5.6.18 ,22.5.18 ,8.5.18 ,24.4.18
)מספר קורס: 40515(

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?

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?

על סדר היום: אקטואליה משפטית
מפגש מיוחד שיוקדש להסבר וניתוח משפטי מעמיק, 

על נושאים משפטיים שהעסיקו את הציבור והתקשורת 
בתקופה האחרונה.

מרצה:
שלי טימן

שופט
)בדימוס(



עולם הסייבר: הצד האפל
של הטכנולוגיה מנהל את העולם

מרצה: ד“ר הראל מנשרי, מומחה לסייבר, למחקר ומודיעין טכנולוגי וללוחמה קיברנטית.
ראש תחום הסייבר במכון הטכנולוגי בחולון ומרצה במחלקה ללימודי מידע באוני׳ בר אילן.

זמן אשכול גלילות

23 | אקטואליה מדינה
וחברה

בתקופה בה אנו חיים, ברור לכל, שסוד ההצלחה נמצא בעולם הסייבר. כיום, לא ניתן 
לנהל מדינות וגם לא חיי יומיום פשוטים ללא ביקור במרחב הסייבר. לכן, כולם רוצים 

לדעת כיצד הוא עוזר וכיצד ניתן לשלוט באמצעותו? עם התקדמות הטכנולוגיה, ובעיקר- 
עם התפתחות מרחב הסייבר, חיינו השתנו ללא הכר. האינטרנט מהווה תשתית עיקרית 

לשירותי המסחר הלאומיים במדינות רבות, ולעסקי המסחר הבין-לאומיים. מאגרי מידע 
אלקטרוניים ואתרים חברתיים, המאפשרים ניהול קבוצות מכרים ותקשורת בין-אישית, 

יוצרים אפשרויות שלא היו קיימות בעבר. בצד כל הטוב הזה, משמש המרחב גם לפעילות 
מודיעין ותקיפה מצד מדינות, גורמי מסחר וארגוני פשע.  

נושאי ההרצאות:
המחשב משנה את אומנות המלחמה

התקדמות הטכנולוגיה הצבאית מאפשרת למדינות, 
לארגונים ואף לאנשים פרטיים, להיות חלק מלוחמת 
הסייבר. כיצד משמש מרחב הסייבר לביצוע פעילות 

מודיעין, תקיפה והגנה, וכיצד הוא מייצר דילמות 
חדשות, דוגמת היכולת להרתיע יריבים פוטנציאליים?

קדמה טכנולוגית ואפשרויות לתוקף
הריצה אחר הקדמה הטכנולוגית מציבה סיכונים חדשים

בפני גורמי ההגנה, כמו גם בפני כלל המשתמשים.
כיצד מנצלים פושעי מחשב וגורמי תקיפה מדינתיים, 

פרצות אבטחה במערכות חכמות, דוגמת “הבית החכם“, 
לתקיפות סייבר מתוחכמות?

המערכה בין המעצמות
נחשוף את פני המלחמה במרחב הסייבר המתנהלת כבר 

היום במלוא עוזה גם במישור הבינלאומי הגלובאלי: 
פעילות רוסיה להשפעה על הבחירות בארצות הברית 

ועשרות תקיפות סייבר מול אסטוניה, גיאורגיה, 
אוקראינה, איראן ועוד ועוד.

גורמי השפעה על המרחב הקיברנטי
מיהן יחידות הביטחון והמודיעין בגופים הלא מדינתיים,

קהילות האקרים, רשתות חברתיות, מבצעי סייבר 
ומבצעי תודעה והונאה, המשפיעים על מרחב הסייבר 

ואיך הם עושים זאת?
הפעילות הסינית במרחב הסייבר

הממשל הסיני מיישם תכניות פעולה, המשתמשות 
בלוחמת הסייבר כאסטרטגיה להתמודדות א-סימטרית 

מול יריבים בעלי עליונות טכנולוגית. כיצד הוא שואף 

להעצים את מקומה ותפקידה העולמי של המעצמה הסינית,
ומהן המשמעויות מהיות סין המעצמה המובילה בעולם?

ארצות הברית כמעצמת סייבר
המעצמה האמריקאית מובילה את עולם הטכנולוגיה. 
כיצד מתקיימת השאיפה האמריקאית לקיים פעילות 
תוקפת מקדימה בעולם הסייבר לכל פעילות קינטית, 

באמצעות הרס משאביו ותשתיותיו של היריב?
מוסר ואתיקה בלוחמה קיברנטית

בשנים האחרונות עוסקות מעצמות ומדינות בניסיונות 
לקיים בקרת נשק מוסכמת במרחב הסייבר. זאת, לנוכח 

העלייה הדרמטית והמהירה ביכולות התקיפה של 
המדינות והארגונים השונים. האם ניסיונות אלה צלחו

עד כה ומה צופן לנו העתיד?
תשתיות חיוניות והתלות ביניהן

כל התשתיות המודרניות מופעלות על ידי מערכות 
טכנולוגיות. כיצד עלולה תקיפת תשתית קריטית של 

מדינה, להשפיע על תשתיות ועל יכולות ייצור במדינות 
המחוברות לתשתית זו ושאינן צד לסכסוך? ומה 

המשמעויות הבינלאומיות העשויות להיגרם מכך? 

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,9.5.18 ,25.4.18 ,21.3.18 ,7.3.18
20.6.18 ,6.6.18 ,23.5.18 ,16.5.18

)מספר קורס: 40516(

מרצה:
ד״ר הראל 

מנשרי



תענוגות החיים - בראי הקולנוע
מרכזת הסדרה: לילך יפת, מפיקת אירועי עניין ותרבות. 

הנאות הן דבר מרכזי בהווייה שלנו, והן טעם החיים עבורנו. כיצד ניתן להעצים אותן? 
ממה אנחנו צוחקים? מהו סוד התשוקה לאוכל? האם ישנה נוסחה המאפשרת לנו להגיע 

לאושר? האם הצלחה, יחסים, סקס ומיניות הם פסגת הדמיון האנושי?
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
על פלאי הדמיון האנושי

מדוע הדמיון הוא השבב הגראפי החזק בעולם?
ומדוע הוא גם העונג השווה ביותר שקיבלנו בחינם?

מרצה: אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה, מבקר ספרות 
בעיתון “הארץ“ ויוצר דוקומנטרי.

סרט לצפייה: “כפרה“
העונג שבמסע

טניה רמניק ובן זוגה יצאו בסירת מפרש להפלגה במשך 
9 שנים מסביב לעולם. בסיפור מסע מרתק, ננסה להבין 

מהו העונג האמיתי שבמסע- הנופים והתרבויות? 
האתגר והלא נודע? או בכלל דבר אחר?

מרצה: טניה רמניק, מרצה על מסעות ימיים.      
סרט לצפייה: “מתים על החיים“

סודם של חוקי ההצלחה 
מהי הצלחה עבורנו? כיצד היא מאפשרת לנו לחיות 
מתוך הגשמה, מימוש ואושר? מה משפיע על העונג 

בחיינו יותר מכול? וכיצד לממש את הפוטנציאל 
האמיתי שלנו?

מרצה: ערן שטרן, מנטור עסקי, מחבר רב המכר “להגשים“.  
סרט לצפייה: “המרדף לאושר“

לאכול את החיים
פעם אכלו כדי לחיות. היום אנו חיים על מנת לאכול. 

כיצד הפך האוכל  למרכז חיינו? איזה מהפיכות קולינריות 
גדולות חווה העולם? וכיצד הפך השף לגיבור תרבות?

מרצה: אור-לי אלדובי, חוקרת, מרצה בכירה בנושאי 
אמנות ותרבות. 

סרט לצפייה: “מסע של מאה צעדים“
אושר- היעד הנחשק ביותר בעולם!

האם ישנה נוסחה המאפשרת לאנשים להגיע לאושר? 
האם ישנם אנשים שנולדו מאושרים ואילו על אחרים 

נגזרו חיים פסימיים?
מרצה: ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, .M.A בחינוך. 

סרט לצפייה: “הפרה ז׳קלין“

הכול יחסים בחיים
מהם הצרכים הבסיסיים שלנו בכל מערכת יחסים?

כיצד תורמים בני משפחה, חברים ובני זוג לתחושת 
ההנאה והרווחה האישית שלנו? אלו התנהגויות יכולות 

לבנות מערכות יחסים נהדרות?                                                           
מרצה: ערן אוליניק, MCC מאמן ליצירת יחסים 

עמוקים, הגברת חווית האושר וההרמוניה בחיינו.                                                                                                                        
סרט לצפייה: “קפטן פנטסטיק“

הומור בחיי היום יום 
הומור וצחוק הם אחד מתענוגות החיים. מדוע אנחנו 

צוחקים? מהו האפקט הפסיכולוגי של ההומור? למי מותר 
לספר בדיחות על חולים, רופאים או יהודים? מתי הומור 

הוא עניין של גיאוגרפיה?
מרצה: אלון גור אריה, במאי, תסריטאי וחוקר קולנוע.

סרט לצפייה: “למה זה מגיע לי?“
סקס ומיניות בעולם משתנה

לקולנוע )כמו אצל בני האדם( יש מערכת יחסים דואלית 
עם סקס ומיניות. מצד אחד מדובר בעונג הגדול ביותר, 

ששייך לכול אחד מאתנו, ומצד שני העיסוק בסקס ומיניות 
נחשב לטאבו, שיש סביבו המון איסורים, מגבלות ועונשים. 

כיצד מתמודד הקולנוע עם הפנטזיה המינית? ומה הם 
הקווים של המותר והאסור?  

מרצה: זיו אלכסנדרוני, מרצה לקולנוע ובמאי סרטים.
סרט לצפייה: “אהבת בשר ודם“ 

זמן אשכול גלילות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,16.4.18 ,26.3.18 ,19.3.18 ,5.3.18

4.6.18 ,21.5.18 ,7.5.18 ,30.4.18
 )מספר קורס: 40517(

מדעי
החברה

מרכזת 24 | החיים הטובים
הסדרה:

לילך יפת



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

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

הפילוסופיה, הפסיכולוגיה והספרות, המוגשים באופן מרתק והומוריסטי.

נושאי ההרצאות:
 בנבכי הזיכרון

זיכרון ילדות יפה במיוחד. הרקליטוס האפל והיום 
המושלם בחיים, חוויה ללא זיכרון מול זיכרון ללא 

חוויה, הזמן האבוד וארצו הרחוקה של מרסל פרוסט.

 שלושה פילוסופים
בודהא, שפינוזה, ואלן דה בוטון. אמיתות נאצלות ודרך 

השבילים המתפצלים, מוזיאון המוזרויות האנושיות,
דת לאתאיסטים, על אהבה חופשית אושר ואמונה.

 על תשוקות וחטאים
על מנגנון הפיתוי והמשיכה אל האסור, מהות התשוקה 

על פי לאקאן ועל פי פרויד, התשוקה כבגידה באושר, 
יופיו של החטא, טבלת מנדלייב של חטאים ותשוקות.

 אמנות הפליאה
על העולם בו אנחנו חיים, על מספרים ומילים, על ידע 

ומודעות, על אהבת החוכמה וחכמת האהבה, הרגש 
האוקיאני ואמנות הפליאה. נשוחח עם איינשטיין, 

פיתגורס, דוקינס, פיינמן, צ׳סטרטון, קופרניקוס 
ופיקאסו.

זמן אשכול גלילות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
21.6.18 ,31.5.18 ,3.5.18 ,8.3.18

)מספר קורס: 40518(

מרצה:סדרה חדשה!אמנות
ד״ר חיים 

שפירא

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום

 בכל הקורסים
 כרטיס מתנה

לסרט!
 לפי בחירתך,

לנרשמים
*הכרטיס תקף בבתי הקולנוע 

בסינמה סיטי בימים א׳-ה׳.

25 | פילוסופיה



מפגש מרתק עם האופי האנושי-
בראי הקולנוע

מרצה : ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, M.A בחינוך.
מורכבותו של האופי האנושי כוללת בתוכה תופעות ותכונות שעשויות להפתיע גם את 

החוקרים המיומנים ביותר. מבט מפתיע על מבני אישיות ועל טיפוסים, על היכולת 
שלנו לראות בעצמנו צדדים מוארים ולעיתים גם פחות, ועל תכונות אנושיות שעשויות 

להשפיע על כל אחד מאיתנו.
בחלקו השני של כל מפגש נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, העוסק בנושא ההרצאה.

זמן אשכול גלילות

מדעי
החברה

26 | פסיכולוגיה

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,25.4.18 ,11.4.18 ,21.3.18 ,7.3.18

13.6.18 ,6.6.18 ,23.5.18 ,9.5.18
)מספר קורס: 40519(

נושאי ההרצאות:
מי אנו? על מבחנים פסיכולוגיים 

מבחנים פסיכולוגיים מגלים מהי מציאות נורמאלית: 
כיצד בודקים את האישיות? על-פי איזה מודל קובעים 

מהי האישיות הרגילה ומהי האישיות הסוטה? מהם 
המבחנים הפסיכולוגיים השונים למדידת ובדיקת 

האישיות? המפגש כולל טעימה של התנסות במבחנים 
פסיכולוגיים שונים.

סרט לצפייה: “ימים לבנים“

איך מאבחנים טיפוסי אישיות?
האם אתה “חולה שליטה“? האם את כפייתית? האם 
אתה זריז ויעיל או שאת לחוצה? כיצד נוהגים לאבחן 

את טיפוסי האישיות השונים? מפגש המלווה בדוגמאות 
 מספת הפסיכולוג על סוגים שונים של אנשים.

סרט לצפייה:  “מסייה שוקולד“

לחץ: “אין זמן“/“צריך להספיק“/“חייבים 
לסיים“... 

משפטים נפוצים אלה מנהלים את חיינו. מהו לחץ? 
מהם הגורמים ללחץ? ומהן הדרכים להתמודדות מול 

לחץ בעידן המודרני?  
סרט לצפייה: “אוורסט“ 

פחד: איך להתגבר על חרדות?
כולנו סובלים מפחדים. מה ההבדל בין פחד לחרדה? 
מהי הפרעה פוסט טראומטית? מהן שיטות הטיפול 

המקובלות לטיפול בחרדות כיום?
סרט לצפייה: “זהות לא ידועה“

אוכל: שמן, רזה, ומה שביניהם
מהם הגורמים להפרעות אכילה בעידן של השמנה? מהן 
בדיוק אנורקסיה ובולמיה? וכיצד להתמודד עם תופעות אלו?

במפגש נציג מקרים, דרכי טיפול וגישות שונות להבנת 
התופעה.

סרט לצפייה: “אל תדאגו אני בסדר“ 

מצב הרוח: קרוסלה של רגשות
מהו אדם יציב רגשית? מהו ויסות רגשי? כיצד אנו 
יודעים שהרגש תואם את האירוע? מדוע כה קשה 

לאבחן הפרעות במצב הרוח? וגם משהו על דיכאון, 
אובדנות, מאניה דיפרסיה ועוד.

סרט לצפייה: “מנצ׳סטר ליד הים“

על אובדן ובחירה בחיים
אנשים מתמודדים בדרכים שונות עם אובדנים. יש 

הבוחרים לסגת מן החיים ויש הבוחרים להמשיך קדימה.
מהם הכוחות המסייעים לאדם לצאת לדרך חדשה? 

כיצד חיים ליד הכאב ובצידו? וכיצד הטיפול המשפחתי 
מסייע לבחירה בחיים?

סרט לצפייה: “למלא את החלל“

הכול על ההתמכרות
כיצד מתחילות ההתמכרויות? על אילו אזורים במוח הן 

משפיעות? מה ההבדל בין התמכרות חיובית
)כגון ספורט( לשלילית? מהן דרכי הטיפול החדשניות 

לטיפול בהתמכרויות כיום?
סרט לצפייה: “מישהו לרוץ איתו“

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.

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.

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.

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.

 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.

זמן אשכול גלילות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,8.4.18 ,25.3.18 ,18.3.18 ,4.3.18
3.6.18 ,13.5.18 ,29.4.18 ,22.4.18

)מספר קורס: 40520(

מדעי
החברה

27 | פסיכולוגיה ומדע

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.

 מרצה:
ענת זפרני

 מרצה:
אהוד שפירא

 מרצה:
ערן כץ



פסיכולוגיה רגשית מודרנית:
״החופש להיות מי שאני״

מרצה: ד״ר רונית נשר, מרצה בכירה, פסיכותרפיסטית ומנחת קבוצות בארץ ובעולם,
משלבת פסיכותרפיה מערבית עם גישות חדשניות.

בעולם המודרני, אנחנו נדרשים לעשות ג׳אגלינג בין אינספור משימות חיים, להחליף 
כובעים ותפקידים במהירות, תוך כדי המרוץ המטורף שנקרא: החיים. אז איך משפרים 

אורח חיים בעזרת מיומנויות רגשיות? מהם הבורות שאנו נופלים לתוכם? ואם רק היו לנו 
את המיומנויות הנדרשות- היינו יוצאים מהם בקלות? 

נושאי ההרצאות:
ארבעת טיפוסי דרמות השליטה

לכל אחד ואחת מאתנו יש דפוסי התנהגות והתמודדות, 
ביום יום ובזמן משבר. דפוסים אלה הם ברובם 

לא מודעים, ומסייעים לנו להרגיש תחושת שליטה 
בחיים. בהרצאה זו נלמד לאבחן בקלות את עצמנו ואת 

הסובבים אותנו, ולדעת כיצד להתנהל מול כל טיפוס.

חיים ללא מסיכות 
כבר בילדות אמרו לנו איך אנחנו צריכים להתנהג ומי 
אנחנו אמורים להיות. עם השנים, כדי לגשר על הפער 

בין מי שאנחנו באמת לבין מה שמצופה מאתנו, התחלנו 
לשים על עצמנו מסיכות. האם ייתכן שחלק מהמסכות 

רק מונעות מאתנו קידום, הצלחה ושלווה, ולמעשה 
מרחיקות אותנו מעצמנו ומהסביבה? 

דיאלוג בין הלב והראש
שמתם לב פעם איך אתם מקבלים החלטות? האם זה 
מהשכל או מהרגש? האם טיפוס שכלתני והגיוני יכול 

ללמוד להתחבר אל הרגש? האם זה נכון שבעסקים 
חייבים להדחיק רגשות? איך לנהל דיאלוג רגשי בלי 
לטבוע בסערת רגשות? ואיך אפשר לאזן בין השכל 

והרגש בכל תחומי החיים? 

מניפולציות רגשיות
העולם שלנו בנוי על מניפולציות רגשיות. כולם 

משתמשים במניפולציות. האם אנחנו נופלים בפח?
איך נראים החיים שלנו כשאנחנו מזהים מניפולציה 

מרחוק ויודעים מה לעשות איתה? האם מותר לנו 
להפעיל מניפולציה על היקרים לנו, אם אנו מאמינים 

שזה לטובתם?

מרכיבי החיים: שינויים, מעברים והחלטות
החיים מורכבים מקבלת החלטות אינסופית: איפה לגור, 

מה לאכול, מה ללבוש, מה ללמוד, עם מי להתחתן ... 
בהרצאה זו נכיר מודלים שונים של קבלת החלטות, 

ונלמד איך אפשר לשנות את הפחד מהחלטה שגויה, דרך 
אלמנטים של בחירה.

ארבעת הרבדים של שינוי מציאות 
איך אפשר לשנות לטובה כל תחום בחיים, בעזרת ארבעת 

הרבדים: הפיזי, המנטלי, הרגשי והאנרגטי. כאשר אנחנו 
יודעים לאזן בין ארבעת הרבדים, “פתאום״ נעשה לנו יותר 

קל לחיות והחיים הופכים להיות הרבה יותר יצירתיים...

להיות מי שאני
תיאוריות פסיכולוגיות רבות עוסקות בנושא הסיפוק, 

האושר והמימוש העצמי. מה מאפשר לנו להיות קרובים 
למי שאנחנו באמת? נדבר על זהות ותדמית, על הדימוי 
העצמי שלנו ועל איך החופש שלנו להיות עצמנו, מוביל 

ליותר סיפוק, שמחה ואושר בחיים. 

זמן אשכול גלילות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,10.5.18 ,26.4.18 ,12.4.18 ,8.3.18

7.6.18 ,31.5.18 ,17.5.18
)מספר קורס: 40521(
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הפסיכולוגיה החיובית- לחיים מאושרים
מרצה: ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, בעלת M.A בחינוך.

מפגש מרתק עם “הפסיכולוגיה החיובית״, שמדגישה את הכישורים המעצימים את תחושת 
המימוש העצמי שלנו. מהן נקודות החוסן האישי? מהם הדברים שמעניקים לנו משמעות?      

ומהי חשיבותם של הפנאי והאופטימיות להגדלת מעגלי האושר בחיינו?

נושאי ההרצאות:
פסיכולוגיה חיובית– מתכון לחיים מאושרים יותר

הפסיכולוגיה החיובית צמחה מתוך הגישות 
ההומניסטיות, המדגישות את הכוחות הקיימים באדם, 

במקביל לקשיים שעמם הוא מתמודד.
מי הם מייסדי הגישה ההומניסטית? ומה היא מחדשת 

לנו בתחום טיפולי הנפש?

אנשים מעוררי השראה
ישנם אנשים שמסוגלים להשפיע עלינו יותר מאחרים.

יש בהם רכיב מעורר השראה וכריזמטי. כיצד ניתן לזהות 
את “מטעיני האנרגיה“ ולהפוך להיות כמותם עבור 

אחרים משמעותיים לנו? 

חוסן נפשי ותעצומות הנפש
מהן הדרכים שבאמצעותם ניתן לייעל התמודדות מול 

משברים בחיים? מהם אותם “מאיצי כוח“ המאפשרים 
לנו לפתח ולזהות את נקודות החוזק? מהו אותו חוסן 

נפשי המופיע לפתע דווקא בתוך מצבים שנתפסים 
בעינינו כבלתי ניתנים לשינוי?

אושר- הנוסחה
מהם הדברים המצליחים להגביר את תחושת האושר 

בחיים? כיצד ניתן להעצים את נוכחותם בחיינו?
מה אפשר ללמוד מניסיונם של אנשים מאושרים? 

דימוי עצמי, שליטה עצמית וביטחון עצמי
איך לנהל את חיינו בצורה נכונה, תוך העלאת הדימוי 

העצמי ותחושת מסוגלות עצמית? מהן העוצמות 
והחולשות המרכיבות את הדימוי העצמי שלנו?

ואיך לפתח טכניקות להעצמה אישית?

אמונה ואמון במעגלי החיים
“במה אתה מאמין“? “מי מאמין בך?“ מהם התפקידים 
שממלאים אנשים אחרים בחיינו? ומהי השפעת האמון 

בעצמנו ובאחרים על איכות חיינו? וכיצד ניתן להבין 
אירועים שחוזרים בחיינו שוב ושוב?

להצליח בענק
איך מגשימים חלומות? מהן הדרכים המגוונות להצלחה? 

האם המזל או הגורל התערב או שמא מדובר בקבלת 
החלטה ויישומה, בלי להיות מושפע ממה אומרים 

האחרים? כל זאת ועוד בהרצאה מרתקת על )אי( קיומם 
של מחסומים בחיים.

זוגיות ומשפחה בראייה אופטימית
איך ניתן לבחור לעצמנו בני זוג אידיאליים? מה הופך 

אותנו לבני זוג טובים יותר? מה הופך את התא המשפחתי 
המצומצם לכה משמעותי עבורנו? מה כוחה של המשפחה 

כתא משמעותי ראשוני ומשני לאורך כל החיים?

זמן אשכול גלילות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,24.4.18 ,10.4.18 ,13.3.18 ,6.3.18
12.6.18 ,29.5.18 ,15.5.18 ,1.5.18

)מספר קורס: 40522(
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קצה העולם
מרכזת הסדרה: רוית נאור, עיתונאית, טייסת וטיילת. 

מסע אל עולם הולך ונעלם. רגעי הצצה נדירים לנופי בראשית של הטבע והאדם. חוויותיהם 
של מובילי מסעות, שלקחו את המוצ׳ילה, 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 וצופן חוויות נשגבות, שאינן מוכרות לרוב האנשים בעולם!

נושאי ההרצאות:
תוניסיה: קהילות יהודיות נעלמות

נפתלי הילגר יוצא בעקבות הקהילות היהודיות 
האבודות. הוא חוגג ל“ג בעומר באחת הקהילות 

העתיקות ביותר בעולם בג׳רבה, חוצה את האוקיאנוס 
בעקבות היהודים והאנוסים בקובה ומגלה את הגטו 

באחת הערים הרומנטיות ביותר בעולם.

סרילנקה: אי של ניגודים
נועם בן משה יוצא לסדרת מסעות באי טרופי, שם הוא

נחשף למציאות של מאבקים בין האדם לבין חיות בר,
בין תרבויות המערב למזרח ומלחמה עקובה מדם על 

ארץ קודש. איזה ערים עתיקות מתחבאות במעבה 
הג׳ונגל? איך שורדים התקפות דבורים ופילים?

המקונג: מסע חוצה לאוס וקמבודיה
מורן קושניר מובילה אותנו בשבילים הצדדיים 

הנפרשים לאורך חלקו הדרומי של נהר המקונג, בלאוס 
וקמבודיה. בין מפלים ואגמים, בתוך כפרים ראשוניים 
ומקדשים מרהיבים. טיול בדרכי עפר המשלב בין עבר 

והווה, היסטוריה ותרבות, טבע ואנשים.

דרום אפריקה: להציל את תיבת נוח מהעולם
ערן חקלאי חוצה את חלקה הדרומי של דרום אפריקה 
במסע בלתי אפשרי, במהלכו הוא חוצה שלוש מדינות 

ושתי ממלכות קטנות, המפגישות אותו עם כל הרגשות 
והיצרים של בני האדם. משחיתות שלטונית, פשע אכזרי 

וציד קטלני, עד חמלה ודאגה אין סופית לחיות הבר.

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

נאלצה לא פעם להתמודד מול איתני הטבע, כדי לחזור 
הביתה בשלום. מנפילה לסדק קרחונים, ועד לרעידת 

אדמה בליבו של אגם קפוא.

הגנגס: נתיב החיים והמתים של הודו
יורם פורת יוצא למסע ממקורות הגנגס ועד לאש שריפת 
המתים בווארנסי. מה קורה בנהר הקדוש ביותר בהודו? 
מה קורה במקדשים ההינדים ברום ההימאליה ההודית, 

ומה מחפשים הסגפנים בקרחון המיתולי גומוק?

אנטארקטיקה: על הקצה
עידן צ׳רני וטניה רמניק יצאו בשליחות “העמותה 

הישראלית אנטארקטית“ לשהייה של שישה חודשים 
ביבשת הדרומית בעולם, אנטארקטיקה. סיפורה של 
היבשת הקפואה דרך חוויותיהם של בני הזוג, שחיו 

בתחנת מחקר מבודדת.

אוסטרליה: לעומק ולרוחב
איילת אידלברג יוצאת למסע הרפתקני מסביב 

לאוסטרליה, בנסיעה ב“רכבות הדרכים“ - משאיות 
הגוררות 3 או 4 טריילרים. חציית המדבר לאורך אלפי 
קילומטרים, מפגש עם האבוריג׳ינים, עם נופי פרא ועם 

בעלי החיים במדבר.

זמן אשכול גלילות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,17.4.18 ,27.3.18 ,20.3.18 ,6.3.18

5.6.18 ,29.5.18 ,15.5.18 ,1.5.18
)מספר קורס: 40523(
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 תרבויות עולם
סביב הגלובוס - בראי הקולנוע

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

מגוונות ברחבי העולם. מהפולחן ההודי אל האצולה הבריטית, ממהגרים טורקים אל פיראטים 
בקאריביים, ממרחבי פרובאנס שבצרפת אל ליסבון בירת פורטוגל, ממסע באפגניסטאן אל מסע

בעקבות תרבות המזון בעולם. אתם מוזמנים להצטרף למסע!
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
צרפת: הקסם של פרובנס

מאנשי יוון העתיקה שהביאו לאזור את תעשיית היין 
ושמן הזית, דרך טביעת האצבע הרומאית בפרובינציה

) פרובנס( של שטחי הגאלים לשעבר ועד לגדולי הציירים 
שביקשו “ללכוד“ את האור של פרובנס.

מרצה: רמי סימסולו | סרט לצפייה: “שנה מופלאה“

הודו: כשהודו וההינדואיזם פוגשים את המערב
סקרנות, משיכה אל המיסטיקה ורתיעה מהפולחן –

המפגש בין המערב לעולם האמונות ההינדיות מלווה 
בהשתאות ובהתנשאות. על תרבות על פי חוקי 

הסאמסארה והקארמה, על קולניאליזם, כיבוש ועצמאות 
שהושגה במחאה לא אלימה.

מרצה: איילת אידלברג.
סרט לצפייה: “האיש שידע אינסוף“

פורטוגל: בין עבר מפואר וחיפוש הדרך לעתיד
ליסבון, בירתה וליבה של פורטוגל, נותרה מלאת שירת 

געגועים אל עברה המפואר. נצא למסע היסטורי מצולם 
בעקבות העבר בו היה גם ליהודים חלק ניכר, ונתבונן גם 

בפורטוגל של ימינו.
מרצה: ד“ר עודד ציון.

סרט לצפייה: “רכבת לילה לליסבון“

המזון בתרבויות העולם
האם מזון ומשקה הם צורך קיומי פיזי בלבד? על פולחני 

מזון, טומאה, מזון אלים לעומת סיגוף ועוד, בהרצאה 
הבוחנת את תרבות המזון ברחבי העולם.

מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: “ג׳ולי וג׳וליה“

 אנגליה: החברה המעמדית
נושא ההתנגשות בין התעקשות האצולה הבריטית 

להתפרצות החברה הפתוחה של המאה ה-20, מעסיקה 
לא מעט את הקולנוע. נתחקה אחרי שורשי קונפליקט 

המעמדות בחברה הבריטית והשינויים שחלו בה.
מרצה: ד“ר גוסטב מייסלס | סרט לצפייה: “קלת דעת“

מאמריקה לסומליה: פיראטים ושוד ימי
אחד משיאיה של תופעת השוד הימי קשור למאבק על 

האוצרות האגדיים של אמריקה, בעקבות גילויה של היבשת 
החדשה. לא רק שהקדמה לא הביאה להיעלמותם של שודדי 

הים, אלא שכיום התופעה גדלה לממדים מפלצתיים.
מרצה: ד“ר אופיר יעקבסון | סרט לצפייה: “קפטן פיליפס“

בין טורקיה לגרמניה: מולדת ישנה וחדשה
גרמניה של אחרי מלחמת העולם השנייה, פתחה את שעריה 
למהגרי עבודה מטורקיה, ובכך יצרה מציאות של מתיחות 

ומורכבות של סוגיות פוליטיות וחברתיות הדדיות.
מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: “בקצה גן עדן“

אפגניסטאן: נשים נלחמות ויהודים
מה נשאר מהעיר של “רודף העפיפונים“? בקאבול נפגוש 
אפגנים שמנסים להשתקם ממלחמות וכיבושים, נשוחח 
עם נשים שנלחמות על זכויותיהן הבסיסיות ועם היהודי 

האפגאני האחרון.
מרצה: נפתלי הילגר | סרט לצפייה: “אבן הסובלנות“

זמן אשכול גלילות

תרבות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

קבוצה 2:
הקורס כולל שמונה מפגשים

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

בסינמה סיטי-גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,22.3.18 ,15.3.18 ,8.3.18

 ,17.5.18 ,10.5.18 ,26.4.18
7.6.18 ,31.5.18

)מספר קורס: 40525(

קבוצה 1:
 הקורס כולל שמונה מפגשים

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

בסינמה סיטי-גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
 ,9.4.18 ,19.3.18 ,5.3.18

 ,14.5.18 ,30.4.18 ,16.4.18
11.6.18 ,28.5.18

)מספר קורס: 40524(
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עולם קסום - בראי הקולנוע
מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, מרצה, צלמת וכתבת.

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות 
מגוונות ברחבי העולם. מנשים ביבשת השחורה אל מנהגי חתונה בהודו, מהטאליבן 

באפגניסטאן אל השכנה לבנון, מהבהלה לזהב בארה“ב אל תעלת פנמה, ממרחבי סקוטלנד אל 
המלחמה בבלקן. אתם מוזמנים להצטרף למסע!

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

אפגניסטאן: לשרוד את הטאליבן
סבבי הלחימה האינסופיים באפגניסטן הביאו להרס 

וחורבן, שהשפיע על מיליוני אזרחיה ובעיקר על הנשים 
האפגניות שתחת משטר הטאליבן נכנסו למעצר בית.

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: “אוסמה“

ארה“ב: הבהלה לזהב במערב הפרוע 
מה משך אלפי אופורטוניסטים בארה“ב לעבוד בפרך 

באזורים הנידחים ביותר של קליפורניה ואלסקה?
מה הם הצליחו למצוא ומי באמת התעשר מהעניין?

מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: “הבהלה לזהב“

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“

הבלקנים: מלחמת הכול בכול
מהם התנאים והגורמים שהפכו את הבלקנים ל“חבית 

אבק השריפה של אירופה“ והובילו לפרוץ המלחמה 
האכזרית ביוגוסלביה בכלל ובבוסניה-הרצגובינה בפרט.

מרצה: ד“ר גוסטב מייסלס.
סרט לצפייה: “קרקס קולומביה“

אפריקה: נשים ביבשת השחורה
סיפורן של שלוש נשים הנאבקות במקום האכזרי 

ביותר עלי אדמות. אונס, איידס, מוות בלב המידבר, 
ומילה נשית, על רקע נופיה עוצרי הנשימה של היבשת 

השחורה.
מרצה: רוית נאור | סרט לצפייה: “פרח המדבר“

פנמה: לא רק תעלה
פנמה משתרעת לאורך רצועת יבשה צרה וארוכה, החוצצת 
בין האוקיינוס האטלנטי לבין חברו הפסיפי, ומקשרת בין 
דרום אמריקה לבין מרכזה וצפונה. בשל מיקומה נחפרה 

בה תעלת פנמה, מפעל אנושי כביר, המשפיע על כל היבטי 
החיים במדינה.

מרצה: ד“ר אופיר יעקבסון.
סרט לצפייה: “החייט מפנמה“

לבנון: השכנים מזווית אחרת 
נטייל בביירות המשתקמת, שמבלה ולוחמת ללא הפסקה. 

נפגש עם לוחמי חיזבאללה ועם לוחמים לחופש הביטוי. 
נופתע לשמוע מי שיקם את בית הכנסת בביירות ונחגוג 

ליל סדר עם הקהילה היהודית הקטנה! חוויות וצילומים 
משלושה ביקורים אצל השכנים!

מרצה: נפתלי הילגר | סרט לצפייה: “האישה ששרה“

הודו: השורשים הקדומים של הודו המודרנית
נדבר על הפולחן הקדום ועל תפיסות העולם העתיקות. 

נתבונן בהווה ונראה כיצד מתגלמות תפיסות בנות 3500 
שנים בהודו המודרנית, כמו למשל במעמד הנשים, טקס 

החתונה, משמעות הפולחן ומעמדות.
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: “חתונת מונסון“

זמן אשכול גלילות

תרבות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,25.4.18 ,21.3.18 ,14.3.18 ,7.3.18
13.6.18 ,30.5.18 ,16.5.18 ,9.5.18

)מספר קורס: 40526(
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מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג



עלייתן ונפילתן של 
האימפריות הגדולות

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס, היסטוריון.
בסדרת הרצאות מרתקת, נגלה שהמחזוריות ההיסטורית עוקבת אחרי המחזוריות הביולוגית 
שקבע דרווין לעולם החי: חברות, מדינות ואימפריות נולדות, מגיעות לבגרות, יורדות מגדולתן 

ו-מה לעשות, נעלמות. איך נוצרו האימפריות העתיקות בעולם הקלאסי והאימפריות 
המודרניות ששרידיהן עדיין גלויים לעין? מה הייתה מורשתן התרבותית, החברתית והפוליטית 

בתקופות השגשוג שלהן? ומה היו הסיבות לשקיעתן? 
נושאי ההרצאות:

נפילתה של הקיסרות הרומאית
איך הפכה רומא מעיר קטנה לאימפריה ים תיכונית? 
איך השפיעו יוליוס קיסר ואוקטביוס אוגוסטוס על 

נקודת הזינוק של תרבות המערב? והעיקר- למה ואיך 
נפלה רומא?

האימפריה הגרמנית: "דורשים מקום תחת השמש"
מה קרה בגרמניה מהרייך הראשון של קארול הגדול 
)הוא שרלמאן(  ועד לרייך השלישי של היטלר? ואיך 

השתבשה הדרך ההיסטורית של ה"אומה" הגרמנית אל 
"הגזע הארי"? )הגרמני?(

האימפריה העות'מאנית: "האיש החולה של אירופה"
איך התפשטו מלחמות העות'מאנים עד לשערי וינה?

מה היה מפעלו של סולימן המפואר? מה הייתה 
מורשתם התרבותית של העות'מאנים? ומה הייתה 

משמעותן המזרח תיכונית של השקיעה וההתמוטטות?

סין: יקיצתו של הענק הנרדם
איך נשתמרה התרבות המפותחת והרציפה העתיקה 

ביותר בעולם? איך פיתחו שושלות השלטון בסין, לאורך 
השנים, שיטות ביורוקרטיה שלטונית? וכיצד מדינה  
של הבדלים תרבותיים וגיאוגרפיים עצומים, הגיעה 

להישגים טכנולוגיים כל כך מרשימים? 

"אלביון הצבוע": דמותה האמיתית של האימפריה 
הבריטית

איך פילסה בריטניה את דרכה למעמד מעצמה שיש 
להתחשב בה? שלב א' בקולוניזציה הבריטית: כיבוש 
הודו – שלב ב': מלחמות "המשחק הגדול". מה היה 

מקומו של דיזראלי בעיצובה של האימפריה הבריטית? 
ואיך נהפכה האימפריה ל"קומונוולת'"? 

כוחו של היצר: האמת על האימפריה הצרפתית
מתי התרחשה ראשיתו של הקולוניאליזם הצרפתי בצפון 
אמריקה? איך התנהל המאבק הקולוניאלי עם בריטניה? 

איך נהפך נפוליאון לאימפריה של איש אחד? ומה קרה 
לצרפת מן השיא בראשית המאה העשרים, ועד לסופה 

המהיר של האימפריה?  

האם זהו סוף עידן האימפריות הגדולות?
מה בין שתי האימפריות בנות זמננו- ארה"ב של אמריקה 

לארה"ב של אירופה? איך הן קמו– ולמה? איך מתנהלת 
התחרות על ההגמוניה העולמית, כשבטווח המעצמות 

המתעוררות– סין ולאחרונה בשנית- רוסיה?
והאומנם האיחוד האירופי צועד לקראת פירוק?

האימפריאליזם התרבותי)ת( של ימינו
האם מחיקת הגבולות הלאומיים למען "הכפר הגלובלי" 
ויישור הקו בין אורחות החיים התרבותיים, החברתיים 
והמסורתיים, מצעידה את העולם לקראת יצירת תרבות 

קוסמופוליטית: אימפריה תרבותית אחת?  

זמן אשכול גלילות

מרצה: 33 | היסטוריה
ד״ר גוסטב 

מייסלס

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,23.4.18 ,9.4.18 ,26.3.18 ,5.3.18
11.6.18 ,4.6.18 ,21.5.18 ,7.5.18

)מספר קורס: 40527(
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אור חדש על סיפורי התנ״ך 
מרצה: יוסי נינווה, מרצה בכיר לתנ״ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת״א.

סיפורי ראשיתם של עולם ועם, הם בראש ובראשונה סיפורים פרי דמיונם של סופרים. בסיפורים 
האלה באים לידי ביטוי יסודותיה של האמונה היהודית החדשה. כיצד התפתחו ושודרגו סיפורי 
עמי הסביבה לסיפורים ייחודיים לאמונה היהודית. כיצד מקבל התנ״ך אופי מגמתי-דתי, הרואה 

בייעודו השרשה והעמקה של האמונה היהודית החדשה.

נושאי ההרצאות:
סיפורי בריאת העולם

כיצד נברא העולם על פי אמונות העמים הקדמונים
ועל פי האמונה הישראלית? מי כתב את הסיפורים הללו 

ומהו ייחודה של האמונה הישראלית לעומת אמונות 
הקדמונים? כיצד התגלגל והתפתח סיפור עממי קדום 

על יצירה אלוהית, לסיפור יהודי מתקדם על בריאה 
אלוהית?

מהו “צלם אלוהים״?
“חביב אדם שנברא בצלם״ )מסכת אבות(. מהו צלם 
אלוהים? האם יש לאלוהי ישראל צלם? איך הפכה 

האמונה שהאדם נברא בצלם אלוהים, לאבן יסוד ביחס 
לאדם ולגופו? כיצד הביאו חז״ל את היחס האנושי לאדם 

למדרגה גבוהה ביותר, וכיצד מתיישבת אמונתם עם 
התפישה: “רק אתם )עם ישראל( קרויים אדם״?

מה מסתתר בסיפור גן העדן?
כיצד שודרג סיפור עם על אדם, אישה ונחש, לכדי 

אבן יסוד באמונה הישראלית – “הבחירה החופשית״?  
מהו “עץ הדעת טוב ורע״? האם כל חוכמתו של העץ 

הסתכמה בכך, ש״ויידעו כי ערומים הם״? במה דומה 
גירושו של האדם מגן העדן לגירושו של קין? ומדוע 

קוללו שניהם?

“ארור אתה מן האדמה...״
מדוע רצח קין את הבל? מה מסתתר מאחורי חיבור 

סיפור הרצח הזה? מדוע קיבל אלוהים דווקא את מנחתו 
של הבל? ומדוע קוללה האדמה?

המבול- חורבנו של עולם ישן 
כיצד הפך סיפור על תופעת טבע, שכנראה התרחשה, 

לסיפור בעל מטרה ערכית מוסרית אמונתית- “יש דין 
ויש דיין״? כיצד התקלקלה הבריאה האלוהית המושלמת 
עד שראוי להשמידה? איך שודרג האלוהים הישראלי על 

פני האלים הקדמונים? כיצד שולבו שני סיפורים ישראלים 
על המבול, לסיפור אחד? מהו רעיון הברית בין אלוהים 

לנוח? מיהו “חסיד אומות העולם״?

“לך לך מארצך״
מדוע מוצאו של אברהם הוא דווקא מאור כשדים??  ולמה 

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

)הגר(??

מדוע נכרתה הברית בין הבתרים?
מהי ברית, ומדוע נכרתת ברית בין אלוהים לאברהם? כיצד 

נוצרה מערכת היחסים בין האדם לאל, הייחודית לעם 
ישראל? מה משמעותה של ההבטחה האלוהית?

מדוע נשאר עם ישראל בעבדות ארבע מאות שנה? מהם 
גבולות ההבטחה? ומהי “ברית המילה״?

האמת על עקדת יצחק
מדוע נשלח אברהם לרצוח את בנו כדי להוכיח את אמונתו? 

מהו תפקידו של הסיפור במסגרת האמונה היהודית? מהו 
הניסיון ולשם מה הוא קיים? כיצד התמודדה הפרשנות 

היהודית המסורתית בימי חז״ל ובימי הביניים עם סיפור 
אכזרי שכזה? האם קשור סיפור “העקדה״ לסיפור בת יפתח?

זמן אשכול גלילות

מרצה: 34 | תנ״ך
יוסי נינווה

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,25.4.18 ,11.4.18 ,21.3.18 ,7.3.18

6.6.18 ,30.5.18 ,23.5.18 ,9.5.18
)מספר קורס: 40528(
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הרוח



הצד הנעלם של ספר הספרים
מרצה: יוסי נינווה, מרצה בכיר לתנ״ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת״א.

הגישה הביקורתית-מחקרית שתוצג בקורס מבוססת על ההנחה, שהתנ״ך הוא יצירה ספרותית 
מגמתית, וכי חלק ניכר מסיפורי המקרא אין להם שום בסיס היסטורי, אלא הם סיפורים 

פרי דמיונם של סופרים מצוינים ויצירתיים. הסיפורים הללו חוברו כדי לייצג ולחזק עמדות 
דתיות, פוליטיות, או מעמדיות, ויש ביניהם סיפורים המהווים חלק ממאבקים אידיאולוגיים 
בין כותבים שונים. על פי גישה זו, אלוהים איננו יותר מאשר דמות ספרותית המשמשת את 

הכותבים השונים לחיזוק עמדותיהם.

נושאי ההרצאות:
יציאת מצרים: המסע ש)לא(היה

מדוע חובר סיפור השעבוד? מה הן מטרותיו? מה מקומה 
של עבדות מצרים ברעיון הברית עם אלוהים?? מה 
מקורו של המונתאיזם? מי בכל זאת יצא ממצרים??

משה רבנו: דמותו של מנהיג?!
דמותו של לא-מנהיג, כפי שהיא מתוארת בספר שמות: 

החששן, הסרבן, ההססן, מול דמותו של אהרון. מי עמד  
מאחורי הסיפורים האלה? מה מקומו של סיפור “עגל 

הזהב״ בתוך מסגרת סיפורי משה ואהרון?

מי כתב את עשרת הדברים?
מה מקומם של “עשרת הדברים״ באמונה היהודית? במה 
שונים הצווים של “עשרת הדברים״ מכל מערכת החוקים 

שניתנה לעם ישראל  במעמד הר סיני? במה שונה “לא 
תרצח״ מ״דין רוצח״ ו״לא תגנוב״ מ״דין גנב״? מי כתב 

את “עשרת הדברים״ הללו?

עגל הזהב: למה דווקא עגל
מדוע יצרו בני ישראל דווקא פסל של עגל? במה קשור 

סיפור זה לעגל הזהב שהוצב על-ידי ירבעם בן נבט בדן 
ובבית אל? מהו האל שאותו מייצג פסל העגל??

“ואני אקשה את לב פרעה״
סיפור עשר מכות מצרים כיצירה ספרותית. כיצד 

הקשחת לב פרעה מנוגדת לרעיון “הבחירה החופשית״? 
מדוע ההתעללות הזו במלך מצרים? ומדוע “קדש לי כל 

בכור ...באדם ובבהמה לי הוא״?

חטא המרגלים: במה חטאו?  
מה תפקידה של פרשיה כושלת זו בסיפורי הספר? מדוע 
מוצג העם בצורה בוגדנית וכופרת באופן החמור ביותר? 

האם גם משה לוקה באמונתו בעצם שליחת מרגלים? מה 
לחורבן המקדש ולפרשה זו?

“שתי גדות לירדן  ...״
מה הם גבולות “הארץ המובטחת״ בספרי התורה השונים? 
מדוע שונים הגבולות זה מזה? מה הוא יחס הכותב לעברו 

המזרחי של הירדן? מה לסיפורים הללו ולמאבק הכוהני על 
השליטה על חשיבות המקדשים בישראל?    

שמואל: אמת או אגדה
ספר שמואל הוא ספר המעברים: המעבר בין שופטים 

למלוכה, בין בית שאול לבית דוד, בין בית עלי לבית צדוק.  
על כל המעברים הללו מנצח איש אחד– שמואל. האם היה 

דמות אמיתית או אגדה? מי כתב את הספר ומה הייתה 
מטרת כתיבתו?

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,23.4.18 ,9.4.18 ,19.3.18 ,5.3.18
4.6.18 ,28.5.18 ,14.5.18 ,7.5.18

)מספר קורס: 40529(

מדעי
הרוח

מרצה: 
יוסי נינווה



נפלאות הצופן הגנטי
רפואת העידן הגנומי:  מאתיקה לפרקטיקה

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

עם פיצוח הגנום האנושי והיכולת לקבוע לכל אדם את רצף הגנום האישי, ניצבים בפנינו אתגרים 
מדעיים ורפואיים המעלים שאלות עקרוניות על המותר והאסור במחקר ובריפוי. למשל- שימוש 
בתאי גזע לריפוי מחלות, שיבוט בעלי חיים למטרות רפואיות, בחירת עוברים, ריפוי גנטי ואפליה 

על בסיס גנטי. וגם- מהן המחלות שאנו עשויים ללקות בהן עפ“י הגנום שלנו? מה היחס בין 
תורשה לסביבה? מהי ההשפעה לדורות הבאים? הקורס אינו מצריך ידע מוקדם בנושא.

נושאי ההרצאות:
על אתיקה בגנטיקה

ההתקדמות העצומה שחלה במחקר הגנטיקה המודרנית, 
מעלה שאלות יסוד על המותר והאסור במחקר ובטיפול 

הגנטי העכשווי. האם אפשר ומותר לבחור עוברים? 
להזמין ילדים? לשנות את גנום הילוד? האם האסור של 

היום יהיה מותר מחר?

השבחת גזע )אאוגניקה(
חוקרים חוששים מהישנותה של התקופה האפלה 

במחקר הגנטי. האם יש סכנה שתחזור? האם רופאים, 
מדענים, או החברה עצמה יכולים להחליט על השבחה 

גנטית של מטופלים? אם כן, כיצד זה יכול להיעשות?

גנום אישי לכל דורש?
בצד היתרונות העצומים הגלומים בגילויים החדשים 
במחקר הגנטי, מתגלים גם חסרונות לא מעטים. בין 
השאר– מה ניתן לעשות עם המידע הגנטי? למי הוא 

שייך? האם תיתכן אפליה על בסיס גנטי בין בני אדם? 
כיצד שומרים את המידע הגנטי? ולכמה זמן?

מהנדסה גנטית לטכנולוגיות גנומיות
איך משבטים גן? איך משבטים חיה שלמה? כיצד ניתן 

לשנות את הצופן הגנטי בתא בודד? ברקמה? בכול 
תאי הגוף? למה כל זה נחוץ? כיצד הגנומיקה המודרנית 

משרתת את רפואת האדם?  

הגנטיקה של נפש האדם
התקדמות המחקר הגנטי חודרת אל שאלות יסוד, 
העשויות להשפיע על הרפואה והחברה המודרנית.

בין השאר- האם יש גן לאלימות? האם נטייה מינית היא 
תופעה גנטית? ומה באשר לתכונות אופי? ומחלות נפש? 

האם הכול בידי הגנים?
מהן השפעות התורשה והסביבה על הגנטיקה והגנים שלנו? 
האם הכול קבוע ומוכתב מראש, או ש“הרשות נתונה“? מה 
בין גנטיקה ואפיגנטיקה? אין גן לגורל, אבל האם הוא יכול 

להיות מוכתב על-ידי הגנים שלנו? 

על DNA והתאמה גנטית
הגנטיקה בשירות הזיהוי הפלילי ורפואת האדם: כיצד 

מזוהה ה-DNA שקושר אותנו? למי מותר לעשות שימוש 
במידע הגנטי שנאסף? האם DNA הוא חלק מזיהוי 

ביומטרי? עד כמה ה-DNA שלנו יכול לחזות את עתידנו?

משולחן המעבדה למיטת החולה
מהם התחומים הרפואיים בהם כבר מיושמות הטכנולוגיות 

הגנומיות החדשניות? מהם הכיוונים העתידיים? האם 
תיעצר ההזדקנות בעזרת מניפולציות גנטיות? כיצד זה 

ישפיע על הדורות הבאים? 

זמן אשכול גלילות

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

בסינמה סיטי גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,22.4.18 ,8.4.18 ,25.3.18 ,11.3.18
10.6.18 ,27.5.18 ,13.5.18 ,6.5.18

)מספר קורס: 40530(
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נפלאות המוח האנושי
 מרכז הסדרה: ד״ר רביד דורון, ביה״ס למדעי ההתנהגות,

האקדמית ת״א יפו והמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.
מהי “רפואה מותאמת אישית“ וכיצד היא תשנה את הטיפול בנו? האם מוזיקה משפיעה על 

מוחנו? כיצד פועל הזיכרון? כיצד אמפתיה מבוטאת במוחם של אוטיסטים? האם היא קיימת 
אצל פסיכופתים? מהם החידושים בטיפול במחלות מוטוריות כגון פרקינסון?

מסע מופלא אל האיבר המעניין והעלום ביותר בגופנו- המוח.        
נושאי ההרצאות:

המוח ועולם הנפש
הרפואה הופכת לאינטגרטיבית, ומתחזקת ההכרה בקשר 

הדו כיווני בין גוף ונפש. מה איפשר את התהליך הזה? 
כיצד הרפואה הקונבנציונלית הצדיקה חלק מהעקרונות 

של רפואת המזרח?
מרצה: ד“ר יעל לביא אבנון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה,

האוניברסיטה הפתוחה.

 על סטרס, מוח ובני אדם
האם סטרס הוא טוב או רע? איך הוא משפיע על המוח? 

האם אפשר ללמוד לנהל אותו על ידי חיזוק המערכות 
המוחיות? איך סטרס בעוברות ובינקות משפיע על 
התפתחות המוח? והאם יש הבדל באופן בו אנשים 

ובעלי חיים חווים סטרס?
מרצה: ד“ר נועה אלבלדה מרכז סגול למוח ותודעה 

המרכז הבינתחומי הרצליה.

איך עובד הזיכרון?
הזיכרון האנושי מתעתע ולא תמיד אמין. איך פועל 

הזיכרון? כמה אפשר לסמוך עליו? האם חלק מהזיכרונות 
שלנו הם בדויים? האם ניתן להשתיל זיכרונות 

לאנשים? האם אפשר למחוק זיכרונות טראומתיים? 
מרצה: ענת לן, המחלקה לפסיכולוגיה, אונ׳ בן גוריון. 

האם המוזיקה משפיעה על מוחנו?
כיצד משפיע אימון מוזיקלי על מבנה המוח ותפקודו? 
האם גם מוחם של מאזינים למוזיקה משתנה בעקבות 
ההאזנה? ומה הערך המוסף של חינוך מוזיקלי בילדות 

המוקדמת? 
מרצה: עמית אברון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה 

האוניברסיטה הפתוחה. 

תנועה, קלקול ותיקון
מהי המערכת המוטורית? כיצד אנחנו נעים במרחב?

מהי פעילות המוח התקין והפגום בזמן פעילות מוטורית? 
מהם הטיפולים במחלות פרקינסון והנטינגטון? 

מרצה: ד“ר רביד דורון, ביה“ס למדעי ההתנהגות 
האקדמית ת“א יפו.

אפיגנטיקה של מחלות נפש 
מה משפיע על התפתחות מחלות בכלל ומחלות נפש בפרט?
האם זו הגנטיקה בלבד או גורמים נוספים, כגון אפיגנטיקה?

מרצה: ד“ר נועם שומרון, ביה“ס לרפואה אונ׳ ת“א. 

מפגש מרתק עם הגנים שלנו 
כיצד נגן על עצמנו מפני הגנים שלנו? מתי כדאי לדעת 

ומתי זה יכול להכביד עלינו? מהן המחלות העלולות לפגוע 
בתפקוד המוח? 

מרצה: ד“ר רעות מטר, מנהלת מעבדה לאבחון טרום 
השרשתי במכון הגנטי ע“ש רפאל רקנאטי, מרכז הרפואי רבין

מאוטיזם עד פסיכופתיה
מהי אמפתיה וכיצד היא משרתת את החברה האנושית? 
מהם סוגי האמפתיה השונים? היכן ממוקמת האמפתיה 
במוח? מה קורה כאשר האמפתיה לקויה, כגון אוטיזם, 

פסיכופתיה והפרעת אישיות נרקיסיסטית?
מרצה: ליהיא פלד אברון, אוניברסיטת חיפה.

זמן אשכול גלילות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,25.4.18 ,28.3.18 ,14.3.18 ,7.3.18
13.6.18 ,30.5.18 ,23.5.18 ,9.5.18

)מספר קורס 40531(

מדע
מרכז 

 הסדרה:
ד״ר רביד 

דורון
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מדע בין כוכבים וגלקסיות 
מרצה: אילן מנוליס, אסטרונום. מנהל את מצפה הכוכבים של מכון ויצמן למדע.

בסדרת הרצאות מרתקת נצא למסע להבנת צפונות היקום הסובב אותנו ולמפגש עם מדע 
האסטרונומיה, הנמצא בחזית המחקר המדעי. מהן התופעות הייחודיות הנראות באטמוספירה 

של כדור הארץ? האם ייתכנו חיים על פני כוכב הלכת מאדים? במה קידם טלסקופ החלל 
האבל את הידע בתחומי האסטרונומיה והאסטרופיזיקה? מה משמעות הגילוי מ- 2017 

של כוכב קרוב לשמש, אותו מקיפים שבעה כוכבי לכת דמויי ארץ? ועוד נושאים מרתקים 
ומסקרנים, מחזית המחקר המדעי. הקורס אינו מצריך ידע מוקדם בנושא.

נושאי ההרצאות:
האטמוספירה מעלינו

רבות מתופעות הטבע הייחודיות והמרשימות ביותר 
מתרחשות באטמוספירה המקיפה את כדור הארץ. 

אטמוספירה זו פותחת לנו צוהר להבנתן של תופעות 
פיזיקליות רבות. נדון בתופעות מטאורולוגיות ואופטיות 

באטמוספירה, ונספק הסברים פיזיקליים, לעתים 
מפתיעים. ההרצאה מלווה במצגת ובה תמונות מרהיבות 

וסרטוני וידאו נדירים. 

מאדים– כוכב הלכת המסתורי
מאז ומתמיד שבה כוכב הלכת מאדים את הדמיון 

האנושי. בעידן המודרני נשלחו אל פניו יותר חלליות 
מאשר לכל גוף אחר במערכת השמש. מדוע? מה למדנו? 

האם באמת היו פעם מים זורמים על-פני מאדים?
והאם יש עליו חיים?

שביטים– גופים קטנים, הפתעות גדולות
מה הם השביטים? האם יש הצדקה לפחד שעוררו כשנצפו 
על כיפת השמיים בימי קדם? ממה הם עשויים? מדוע הם 

מופיעים לפתע בשמינו? כיצד נוצרו ומה מקורם?

10 התגליות הגדולות של טלסקופ החלל “האבל“
טלסקופ החלל על-שם האסטרונום האמריקאי אדווין 

האבל מצוי בחלל יותר מ-20 שנה. בתקופה זו שינה 
המידע שהעביר לכדור הארץ את הידע לגבי מערכת 

השמש, התפתחות הכוכבים והיקום כולו.

מבצעי חלל בתחילת המאה ה-21
שבע תכניות חלל מתבצעות כעת ומתוכננות לשני 

העשורים הראשונים של המאה ה-21 למטרות מחקר 
מערכת השמש ומעבר לה, מחקר אשר ישנה את 

תפיסתנו לגבי מקומנו ביקום.

מדידת מרחקים באסטרונומיה
כיצד האסטרונומים יודעים את המרחק לגרמי השמיים? 
הרי איננו יכולים להגיע אל אותם גופים כדי למדוד את 
המרחק אליהם! סיפורם של הכלים המשמשים אותנו 

להערכת המרחקים ביקום– אל הקרובים, בתחומי מערכת 
השמש ועד למרוחקים ביותר, במרחקים קוסמולוגיים.

מה קרה לפלוטו?
באוגוסט 2006 הוסר שמו של מה שנודע עד אז ככוכב הלכת 
התשיעי מרשימת כוכבי הלכת במערכת השמש. מה גרם לכך?

מה היו ההתפתחויות ההיסטוריות שהובילו למהלך זה?
איך נראית מערכת השמש כיום ומה הם מרכיביה?

שבעת העולמות החדשים
בפברואר 2017, דווח על גילוייה של מערכת שמש ובה 

שבעה כוכבי לכת דמויי-ארץ. מה משמעות הגילוי?
כיצד התגלו שבעת כוכבי הלכת? מה אנחנו יודעים עליהם? 
מה הסיכויים שיתקיימו שם חיים? ומתי נוכל לבקר בהם?

זמן אשכול גלילות

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

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.

מועדי המפגשים:
,11.4.18 ,28.3.18 ,14.3.18 ,7.3.18

6.6.18 ,30.5.18 ,16.5.18 ,2.5.18
)מספר קורס: 40532(

סדרה חדשה! מדע
 מרצה:
אילן

מנוליס
38 | אסטרונומיה



איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, מרצה צלמת וכתבת, תיקח אותנו למסע מצולם ביבשת 
אוסטרליה, ממסעותיו של קפטן קוק וגילוי היבשת המסתורית בחצי כדור הארץ הדרומי, אל סיפורם המרתק של 
האבוריג׳ינים, שחיים ביבשת אוסטרליה כבר 40000 שנה בהרמוניה עם הטבע. מפגשם עם האדם הלבן היה טרגי 

וכמעט הביא להכחדתם. נפגוש גם תנינים, קואלה וקנגורו ונטייל בין מדבריות ענק לריף אלמוגים ויערות גשם.      
ילוו את המסע שי טוחנר ולהקתו בשירים וקטעים אינסטרומנטליים מאוסטרליה והאימפריה הבריטית שהגיעה  

ליבשת, בעיקר שירים שבוצעו על ידי הלהקה האוסטרלית המשחרים the seekers, שירים שמצאו דרכם לכל העולם 
וגם לארץ. 

האנסמבל:
גבריאלה לואיס - שירה. 

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

בטי מעוז - בס.

הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים
של המטבח האוסטרלי.

לטעום מכל הטוב שבעולם

פרו - תרבויות עבר מופלאות ונופים עוצרי נשימה

“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.

ד“ר אופיר יעקבסון, חוקר תרבויות, דתות ומיתוסים קדומים, מרצה ומדריך בארץ ובעולם, ייקח אותנו למסע 
בפרו המרתקת והרבגונית. פרו מתפרשת מחופי האוקיינוס השקט, דרך הפסגות האימתניות של רכס האנדים ועד 
יערות הגשם האמזוניים. ההיסטוריה האנושית בפרו סבוכה ומרתקת- אימפריית האינקה קבעה בה את מרכזה, 

אך התפתחו בה תרבויות רבות ופחות מוכרות עוד קודם לכן, בעקבות הגעת הקונקיסטדורים הספרדיים התרבות 
העתיקה נמחקה בהינד עפעף ונוצרה תרבות כלאיים מרתקת שקיימת עד היום. את המסע ילווה האנסמבל 

לפולקלור לטינו אמריקאי עם כלי נגינה אתניים, בשירים מהאזור במקצבים טיפוסיים שונים של הילידים המקומיים
ושירים עם השפעה מהכיבוש הספרדי והעבדים האפריקאים כמו אל קונדור פאסה, קיירו סר טו סומברה ועוד.  

האנסמבל לפולקלור לטינו אמריקאי:
קלאודיו כהן טריקה - כלי הקשה אתניים, חליל פאן, צ׳רנגו ושירה. 

אריאל מש - גיטרה ושירה. 
דריו אקוסטה טייצ׳י - גיטרה ושירה.

מרסלו זובר- חלילי פאן, חליל צד, כלי הקשה ושירה.
הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים

של המטבח הפרואני.

זמן אשכול גלילות

39 | מופעים

אוסטרליה- מסע אוסטרלי בין המדבר לים

האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום שלישי ה- 20.3.18 בשעה 20:00

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.  
)מספר אירוע: 40540(

האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום שלישי ה- 8.5.18 בשעה 20:00

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.  
)מספר אירוע: 40541(
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שישי בכיף

 מרצה:
ערן שטרן

האירוע יתקיים ביום שישי ה-  11.5.18
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
)מספר אירוע: 40542(

אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו לקבל זריקת מוטיבציה להגשים את החלומות 
החשובים לכם באמת.

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית- מפגש מרתק עם ערן שטרן, מחבר רב-המכר 

"להגשים– מימוש אישי בעולם מלא אפשרויות"

להעז. לשנות. להגשים!
עם ערן שטרן

מדוע קשה לנו לעשות שינויים בחיים? כיצד ההתמכרות שלנו לחיים "נורמליים" מונעת מאיתנו להגשים 
את החלומות הנועזים שלנו? כיצד ניתן באמת לממש את הפוטנציאל האמיתי שלנו? ומהו הדבר העיקרי 

שמשפיע על היכולת שלנו להגשים ולממש את הדברים שחשובים לנו באמת?
מסע מרתק, בו יחשפו בפניכם תגליות חדשות ותוצאות מחקרים על ההבדל בין אנשים.

אלה שמצליחים לממש ולהגשים את החלומות והרצונות שלהם, ואלה שלא. במהלכו תקבלו גם, כלים 
פשוטים ומעשיים להשגת התוצאות שאתם רוצים על מנת להתגבר על החשש והפחד, שמשתקים אותנו 

בכל פעם שאנו רוצים לעשות צעדים משמעותיים אל עבר ההגשמה שלנו. 
ערן שטרן, הוא סופר, יזם ומרצה בכיר בארץ ובחו״ל. מחבר רב-המכר "להגשים" והספר החדש "להתעורר".

"הפוטנציאל הטמון באדם פנימה, בכל אדם, הוא כה גדול, שלעיתים אין אנו מודעים למלוא עומקו. 
ספרך "להגשים" נועד לסייע בגילוי והעצמת מודעות זו – להעז, לשנות ולהגשים". – שמעון פרס 

״הרצאה מרתקת ומלאת תובנות לחיים שאסור להחמיץ״.
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שישי בכיף
אתם מוזמנים לצאת לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו לפתוח את הראש לתובנות חדשות.

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית - מפגש מעניין, משעשע, אפקטיבי ומהנה שמוכיח שכל אחד יכול

עם ערן כץ, שיאן גינס, ואמן תרגילי הזיכרון.

״סוד הזיכרון המצוין״
 עם ערן כץ, שיאן גינס, אמן תרגילי הזיכרון, 

מחבר רבי המכר ״סוד הזיכרון המצוין״, ״סוד המוח היהודי״  
ו״חמש מתנות למוח״.  

 כמה פעמים קרה לכם שראיתם אדם מוכר ברחוב וניסיתם להיזכר בשמו, אך לשווא?
כמה פעמים חיפשתם את מפתחות הרכב, שכחתם יום הולדת של חבר, שכחתם חלק מחומר הלימוד 

ממש בזמן הבחינה, שכחתם מה הלכתם להביא ועוד ועוד..
בהרצאה חווייתית במיוחד, נלמד גישה חדשה לזיכרון ועקרונות פשוטים להפוך זיכרון רגיל

לזיכרון מוצלח. 
נלמד לפתח מיומנויות זיכרון יוצאות דופן בעזרתן ניתן להגביר את היעילות, לחזק את הקשרים 

הבינאישיים, לחסוך זמן יקר, להפחית לחצים מיותרים ולהפוך את הזיכרון והמוח לכלי עזר מדהים 
 בכל תחומי החיים.

״מעניין, משעשע והתרגילים שלו עשויים לעזור למעונינים לשפר את הזיכרון״
״כץ מוכיח שזה אפשרי... הרצאה אפקטיבית ומהנה״

״האיש פנומן... מצחיק ומקסים״

״כץ מסתובב ברחבי הארץ ומוכר את מרכולתו כקוסם.
כמה טריקים פשוטים וגם אתם תוכלו לזכור בקלות רשימות מכולת,

 מספרי טלפון ושמות של אנשים״

האירוע יתקיים ביום שישי 15.6.18
בין השעות 10.00-12.15 ב“זמן אשכול“ 

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
)מספר אירוע: 40543(

מרצה:
ערן כץ
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מסע נשי בשישי
״מסע נשי בשישי״ הוא מפגש ייחודי המיועד לנשים שבינינו, המבקשות חוויה אחרת ותובנות 

חדשות, בניחוח אחר. את מוזמנת לקחת לעצמך את הזמן, להגיע, לנשום לרווחה, לפגוש חברות, 
לפתוח את הראש והלב, להקשיב קצת אחרת וליהנות מכיבוד מפנק ומהרצאה חווייתית.

במיוחד בשבילך בישלנו בוקר נשי באווירה נינוחה ומרתקת:  
למנה הראשונה יוגש כיבוד עשיר ומפנק בטעם נשי במיוחד.

ולמנה העיקרית יוגש מפגש מרתק, מלא כריזמה נשית וחוכמת חיים.

לי זה לא יקרה
NEVER SAY NEVER

עם רונית זיגלשטיין, מרצה מבוקשת, עו״ד ומגשרת מוסמכת, מחברת הספר ״חופשייה להיות״ 
יועצת ומאמנת בנושא התמודדות עם משברים וחשיבה חיובית.

 אתם מוזמנים לבוא ולחוות חוויה מיוחדת במינה- סיפור אישי מרגש, מטלטל ומעורר השראה,
על התמודדות עם מציאות שעולה על כל דמיון.

רונית מצליחה להעביר בהרצאותיה את סיפורה האישי בחן, עם שפע כריזמה נשית וחוכמת חיים 
ומעניקה השראה לכל מי שהחיים הציבו או מציבים בפניהם אתגרים, התמודדויות וקשיים ולהפוך 

את המשבר למקפצה לחיים ״נכונים״ ומאושרים יותר.

"סיפור חיים שכל אחת חייבת לשמוע- מדהים עם המון תובנות כיצד לצמוח 
ממצבי משבר״

 "חוויה בלתי נשכחת, עוצמתית, מרגשת ומכניסה לפרופורציות!״ 

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 20.4.18
בין השעות 10:00-12:15 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
)מספר אירוע: 40544(

 מרצה:
 רונית

זיגלשטיין
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שישי ישראלי
אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו לפתוח את הראש לתובנות חדשות.

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית - מפגש נוסטלגי, מרגש, מרתק, ומלא הומור, המביא אלינו במלוא הדרם שניים 

מענקי הבידור של ישראל.

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

זיו אלכסנדרוני, מומחה וחוקר תרבות ישראלית ומרצה לקולנוע, יגיש בעבורנו בוקר חד פעמי
של הומור ונוסטלגיה, עם שניים מענקי הבידור של ישראל. אורי זוהר ואריק איינשטיין.

במהלך שנות השישים והשבעים, הנהיגו זוהר ואיינשטיין את ״חבורת לול״ המיתולוגית ויצרו ביחד 
כמה מהנכסים הגדולים של ההומור והקולנוע הישראלי.

במהלך המפגש נעקוב אחר מורשתם הקולנועית של השניים, אשר נקטעה באיבה עם חזרתו של אורי 
זוהר בתשובה. במהלך המפגש יוקרנו קטעי סרטים נבחרים בהם השתתפו השניים.

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 1.6.18
בין השעות 10:00-12:15 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
)מספר אירוע: 40545(

"הרצאה אינטליגנטית, מרגשת, מצחיקה ומהנה".
"קטעי הסרטים הנפלאים המוקרנים לאורך המפגש,

מביאים אותו לשיא של בידור והנאה."



ענקי האמנות הספרדית:
הכוח, הדרמה והתשוקה

מרצה: אור-לי אלדובי, )M.A( חוקרת, מרצה בכירה בנושאי אמנות ותרבות.
האמנות הספרדית מהווה פרק נפרד באמנות האירופאית. המקום הכמעט יחידי באירופה, 

שעל אדמתו פעלו במקביל והטביעו את חותמן שלוש הדתות המונותאיסטיות. השיח 
התרבותי בין פגניות, מונותאיזם וקנאות דתית, לבין מלוכה, דיקטטורה ודמוקרטיה, היו 

העריסה בה נולדו הכוח, הדרמה והתשוקה של ענקי האמנות הספרדית.
נושאי ההרצאות:

“תור הזהב“ של ספרד
יהודים, נוצרים ומוסלמים פעלו במקביל בספרד 

והשאירו מורשת אמנותית מפוארת. בשעה שבאירופה 
היה רעב לתרבות ההומניסטית והקלאסית, ספרד 

הייתה מנותקת ומסתגרת במסורותיה. כאשר הגיעו 
לבסוף רעיונות הרנסנס לספרד, הם השתלבו בסגנון 

המקומי ויצרו את “תור הזהב“.
דייגו ולסקז: מונרכיה ואנרכיה

חשיבה חדשנית, ניסיונות בהשתקפויות ובנקודות מבט 
והכנסת עצמו לציור- לא כתמונת דיוקן עצמי כמו שעשו 
תמיד, אלא כחלק מההתרחשות המתוארת בו- היו חלק 

מהדברים הייחודיים שאיפיינו את צייר החצר וולסקז.
אל גרקו: מהמאה ה-16 למאה ה-20

הציור הספרדי ניחן באיכות ובמקוריות יוצאות דופן 
וחושף היבטים תרבותיים ואינטלקטואליים לוקאליים. 

נבדוק את  התפתחות הציור למן המאה ה-16, דרך 
“תור הזהב“ של המאה ה-17, ועד ל“מודרניסמו“ של 

המאה ה-20, תוך התמקדות בעבודותיהם של אל גרקו, 
זורברן וסורוייה.

פרנסיסקו גויה: בין מציאות לפנטזיה
עירום בוטה וחצוף וביקורת נוקבת כלפי משפחת המלוכה.

יחסים סוערים עם האינקוויזיציה ומאידך- ציורים 
דתיים ותחריטים המגלים ציניות, פסימיות וייאוש. 

ציוריו של גויה נעים בין סצנות פיקניק, מלחמות שוורים
ומשחקי ילדים ועד לסדרת הקפריצ׳וס, ציורי המכשפות 

ו“הציורים השחורים“.

גאודי, קאדפאלק  ומונטאנר: האדריכלים של ברצלונה
בסוף המאה ה-19 החל להתפתח בברצלונה סגנון 

אדריכלות חדש: ה“מודרניסטה“, תת-סגנון קטלאני של 
תנועת ה“אר-נובו“ הצרפתית. למעשה היה זה שילוב של 
אמנות מודרנית עם מוטיבים גותיים, שהפך להיות חלק 

מסימני ההיכר של ברצלונה.
פיקאסו: “הענק הספרדי“

למרות שרוב חייו חי פיקאסו בצרפת,  נוכחת ה“ספרדיות“ 
ביצירתו העצומה. מי היה פיקאסו? מצד אחד, היבטים 
קשים ומכוערים באישיותו, שגרמו סבל לסובבים אותו, 
עם אמונות טפלות ואנוכיות של גאון אכזר ומצד שני- 

יוצר אדיר ממדים, פורץ גבולות ומתווה דרך.
סלבדור דאלי: שיגעון מפוכח

דמיון וביזאריות שלטו לא רק ביצירותיו של דאלי, אלא 
בכל אורח חייו. החל מפרטי הלבוש, שעטה על עצמו במשך 

השנים, דרך השפם האייקוני שלו ועד לחיות המחמד 
שבחר לגדל. השפעתו של סלבדור דאלי על האמנות של 
המאה ה-20 וה-21 היא גדולה וחוצה תחומים: מציור, 

פיסול, מוזיקה וצילום ועד לעולם הקולנוע. 
מזארה לקלטרווה: יצירה עכשווית

בשנים האחרונות אמנים ספרדיים רבים בולטים בסצנת 
האמנות העכשווית. בעיצוב פנים, עיצוב אופנה, אמנות 

פלסטית וכמובן אמנות רחוב וארכיטקטורה. מיהם 
האמנים הבולטים כיום ברחוב הספרדי?

זמן אשכול כפר סבא

מרצה:44 | אמנות פלסטית
אור-לי 
אלדובי

אמנות

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים: 
,11.4.18 ,28.3.18 ,14.3.18 7.3.18

6.6.18 ,23.5.18 ,9.5.18 ,2.5.18
)מספר קורס: 40301(

סדרה ייחודית של סיורים 
מודרכים לחובבי האומנות

ניתן למצוא בעמוד 101 בחוברת זו



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

45 | קולנוע

זמן אשכול כפר סבא

הקורס יתקיים בימי חמישי
החל מהשעה 19:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
14.6.18 ,17.5.18 ,12.4.18 ,8.3.18

)מספר קורס: 40302(

“אין ספק שהסרטים שמומחי הסינמה סיטי בוחרים, בצירוף 
המרצים המובילים של “זמן אשכול״ וחוויית הצפייה באולמות 

הסינמה סיטי-עושים את ההבדל והופכים את המפגשים 
לחוויה ייחודית שלא קיימת באף מקום אחר״

אמנות

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



בנתיבי המשפט
אסכולות וסוגיות משפטיות מרכזיות

מרצה: עו״ד ד״ר חיים שיין, מרצה בכיר למשפטים במרכז האקדמי למדע ומשפט ובמכללה האקדמית 
נתניה. כתב שמונה ספרים בתחום המשפט.

החברה הישראלית עוברת בשנים האחרונות תהליך של משפטיזציה. שלוש הרשויות–
המחוקקת, המבצעת והשופטת, הפכו להיות רקמה משולבת, שבה קווי התפר כבר לא

ברורים. העיסוק במשפט הופך להיות עניין שבכל יום, ולכן מן הראוי להכיר את עולם 
המשפט, הכוחות הפועלים בו, כמו גם את היחס שבין המשפט, החברה, התרבות, 

הפוליטיקה והמורשת. 
נושאי ההרצאות:

מדינה יהודית ודמוקרטית: הילכו שניהם יחדו?
חוקי היסוד הגדירו את ערכיה של מדינת ישראל 

כערכים יהודיים ודמוקרטיים. האם להגדרה זו יש 
משמעות מעשית, או שמדובר בהצהרה חזונית בלבד? 

האם דמוקרטיה ליברלית ויהדות מסוגלים בכלל 
להתקיים בו זמנית?

כישלון מערכת המשפט במאבק בשחיתות
גילויי השחיתות בישראל מתגברים לאורך השנים. 
השחיתות, שהתחילה כבר בשנותיה הראשונות של 

המדינה, הפכה להיות מכת מדינה. מהי תרומתם של 
בתי המשפט לחוסר האונים בהתמודדות מולה?

צדק במשפט: אמת או בדיה?
לרבים מאתנו המשפט מזוהה עם עשיית צדק. במפגש 
עם מערכת המשפט יש לעתים קרובות תחושה שקיים 
פער ממשי בין עשיית משפט לשאיפה לצדק. האם יש 

בסיס רעיוני לתחושה זו? 

המשפט הישראלי אל מול מוראות השואה
כבר מתחילת שנות החמישים מערכת המשפט במדינת 

ישראל נאלצה להתמודד עם אימי השואה. החל 
במשפטים של משתפי פעולה עם הנאצים דרך משפטי 

אייכמן ודימניוק. התמודדות קשה שמשולבים בה 
תודעה, זיכרון ואימה.

האם הבג“צ מנהל את המדינה?
בית המשפט העליון בשבתו כבג“צ עבר שינויים 

מהותיים. ההתחלה הייתה מינורית. השופטים ראו את 
שליחותם בסיוע לקידום החזון הציוני. ברבות השנים 
נוצר הרושם שהבג“צ מנהל את המדינה. האם לרושם 

שנוצר יש בסיס אמיתי?

מהפכנות משפטית בעידן של תמורות
ההרצאה תעסוק במאבק על דמותה של מדינת ישראל בין 
הנשיא אהרן ברק כמייצג התפיסה של מדינת כל אזרחיה, 
לבין הרב עובדיה יוסף שמייצג את הגישה הרואה במדינת 

ישראל מדינת הלכה.

משפט ותקשורת: המאבק על חופש הביטוי
במדינה המודרנית, לתקשורת יש תפקיד משמעותי בעיצוב 

התודעה. נבחן את התפתחות ההגנה על חופש הביטוי 
והזיקה המיוחדת בין הקהיליה המשפטית, בתי המשפט 

והתקשורת.

דילמות משפטיות מרכזיות בראי הקולנוע
במפגש זה נתמקד בדילמות המשפטיות מרכזיות במשפט: 
מהי אמת משפטית מול אמת עובדתית? מהו ייצוג משפטי 

הולם? איך באים לידי ביטוי בעולם המשפט נושאים 
כמו מאבקים חברתיים, איכות הסביבה, פמיניזם ועוד. 
בהרצאה ישולבו קטעים מתוך סרטי המשפט הטובים 

ביותר.

זמן אשכול כפר סבא

מרצה:46 | משפט
ד״ר חיים 

שיין

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים: 
,25.4.18 ,11.4.18 ,21.3.18 ,7.3.18
13.6.18 ,30.5.18 ,16.5.18 ,9.5.18

)מספר קורס: 40303(

מדינה
וחברה

סדרה חדשה!



מפגש עם העולם שמעבר לחוק
מרצה: ניצב-משנה )בדימוס( אבי דוידוביץ׳, קרימינולוג, לשעבר סגן ראש היאחב״ל,

מרצה באוניברסיטת אריאל.
מה גורם לאדם לבצע פשע? כיצד ניתן למנוע עבריינות? בסדרת הרצאות מרתקת נתוודע 

אל הגורמים העיקריים המביאים בני אדם לעבור עבירות, נכיר מקרוב תופעות פשיעה 
כמו הפשע המאורגן ועבריינות הצווארון הלבן, וניחשף לשיטות חקירה על בסיס מקרים 

אמיתיים, מרביתם מניסיונו של המרצה.

נושאי ההרצאות:
איך נוצרת עבריינות

האם העבריינות היא תכונה מולדת העוברת בתורשה, 
או שהיא נובעת ממערך כרומוזומלי מסוים? האם 

הסביבה בה גדל אדם שנעשה עבריין, היא זו שגרמה 
לו לפשוע? האם העבריינות היא מחלת נפש או הפרעה 

אישיותית? או שמא מדובר בהתנהגות שעבריין בחר 
מתוך הכרה ורצון חופשי?

העבריינים שמאחורי “הצווארון הלבן״
מלומדים מתווכחים על הגדרת עבריינות “הצווארון 

הלבן״, אך אין חולק כי מעילות, הפרת אמונים 
ושחיתות הן בין המאפיינים העיקריים של התופעה. 

איך מתמודדים עם שחיתות של אנשי ציבור?

האמת על היווצרות הפשע המאורגן 
מהם ממדי ההתארגנות הפלילית? מדוע מקומם של 

היהודים בפשע המאורגן בארצות-הברית היה מכריע? 
ואיך קרה ששורשי הפשע המאורגן צמחו עוד בתקופת 

השלטון הקומוניסטי בברית המועצות?

הפשע המאורגן בישראל
מי העלה את קיומו של הפשע המאורגן בישראל לסדר 

היום הציבורי? מי התכחש לטענה שבארץ פועל פשע 
מאורגן – ומדוע? איך פועל הפשע המאורגן בישראל? 

וכיצד מתמודדות אתו רשויות האכיפה?

הסיפור האמיתי על רצח תאיר ראדה
תאיר ראדה ז״ל נרצחה באכזריות רבה בבית ספרה 

“נופי גולן״ שבקצרין בשנת 2006, והיא כבת 13 במותה. 
הרוצח, שנעצר כמה ימים אחרי הרצח, הורשע במהלך 
משפט מתוקשר שעורר פולמוס ציבורי נוקב. בהרצאה 
המבוססת על חומרי החקירה ופסקי הדין, נעמוד על 

עיקרי הראיות שהביאו להרשעתו ונדון בגורמים שהביאו 
ציבור גדול לטעון כי הוא חף מפשע.

רצח סדרתי בישראל
הציבור הרחב נחשף לתופעת הרצח הסדרתי בעקבות 
מקרי הרצח של “ג׳ק המרטש״ בלונדון, במאה ה-19.

בישראל התופעה נפוצה בהרבה ממה שהציבור חושב 
וממה שהמשטרה מוכנה לאשר. בהרצאה נתוודע לפרופיל 

של הרוצח הסדרתי ונציג שורה של מקרים שהתרחשו 
בישראל. חלקם לא פוענחו עד היום.

איך מזהים אמת ושקר
מהן הטכניקות לאבחון בין אמת ושקר? כיצד נוכל להעריך 
את הדיוק שלנו בבואנו להחליט האם אכן נאמרה האמת? 

ואיך שפת הגוף יכולה לסייע לנו באבחון זה?

סודות עלומים מחדרי החקירות
כיצד מצליחים החוקרים להשיג ראיות? באלו טקטיקות 

הם נוקטים? בפני אלו דילמות הם ניצבים וכיצד הן 
נפתרות? שורה של סיפורים מהשטח תשמש לנו אמצעי 

להציץ לתוך חדרי החוקרים ולהתרשם מפתרונות שנמצאו 
לדילמות מורכבות.

זמן אשכול כפר סבא

47 | קרימינולוגיה

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,25.4.18 ,28.3.18 ,14.3.18 ,7.3.18
13.6.18 ,30.5.18 ,16.5.18 ,9.5.18

)מספר קורס: 40304(

מרצה:
אבי

דוידוביץ׳
מדינה
וחברה



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

האדם הוא היצור היחיד המנסה להבין את פשר קיומו. הצלחנו אומנם לכפוף את הטבע 
למרותנו, אך בשאלות הגדולות באמת אנחנו עדיין מחפשים תשובה: מי אנחנו? מה אנחנו 

יודעים? למה אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים? והאם החיים האלה שווים את כל 
המאמץ שהם דורשים?

נושאי ההרצאות:
על החיים כסרט ועל נפלאות הדמיון האנושי

אחת מחידות החיים היא יכולתו של המוח האנושי 
לייצר קולנוע פנימי זוהר של זיכרונות, רגשות ודמיונות 
של דברים שקיימים רק בתוך ראשנו. כיצד הפך אותנו 

הדמיון לנזרי הבריאה ואלופי העולם באולימפיאדת 
החיים?

מה אפשר לדעת, ומה אנחנו באמת יודעים? 
האם חושינו מספרים לנו את האמת על “גברת מציאות״?

למה הדברים החשובים באמת סמויים מן העין, ומה זה 
בכלל “אמיתי״? האם יש דברים שאנו יודעים בוודאות? 

האם כולנו חיים באותה “מציאות״? ומה מלמדות 
אשליות ראייה על מגבלותיה של התודעה האנושית?

למה אנחנו כל כך רעים? 
על מוסר, ערכים, אגואיזם, אלטרואיזם, נימוסים 

והבנאליות של הרוע האנושי: האם הרוע אכן רע? מי 
קובע מה זה מוסרי? למה אנחנו כאלה רעים? ומדוע 

בכלל כדאי, או צריך, להיות טוב?

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

את האלוהים? על דמותו של אלוהים כגיבור טראגי, 
שהכול נעשה בדברו, אבל מפעל חייו מתפרק שוב ושוב. 

ועל ההבדל בין אלוהי הפילוסופים, אלוהי הדתות 
ואלוהי המשוררים. איך השפיעה דמותו של אלוהים על 

החברה האנושית? והאם אנו מסוגלים באמת לחיות 
בלי להאמין?

האם יש לנו רצון חופשי? 
בחירה חופשית ויכולת להבדיל בין טוב לרע, הם התשתית 

עליה מתבססת כל מערכת המשפט והענישה בחברה 
האנושית. האם אנו באמת בוחרים את מעשינו, או אולי 

אנחנו מריונטות של גורל, ביולוגיה ושאר מיני נסיבות 
דטרמיניסטיות, שמבטלות את אחריותנו המוסרית?

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

ולמה היום לא מתים מאהבה?

“הנסיך הקטן״ של אנטואן דה סנט- אכזופרי 
מה מלמד אותנו גיבור ספר הילדים הנקרא בעולם על 

טבע האדם, משמעות, ערכים והשקרים שאנחנו מספרים 
לעצמנו כדי לשרוד את החיים?

האם אושר הוא בר-השגה? 
איך הפכו הדיכאון והחרדה למגיפות הקטלניות של העת 
החדשה? ולמה דווקא כשהיינו אמורים להיות מאושרים 

יותר מאי-פעם, “אנו כלואים בתוך סבלנו מאחורי 
מנעולים שהם התענוגות שלנו״, כפי ששר לאונרד כהן?

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,25.4.18 ,11.4.18 ,21.3.18 ,14.3.18

13.6.18 ,30.5.18 ,23.5.18 ,9.5.18
)מספר קורס: 40305(

מדעי
החברה

מרצה:
אירי ריקין

סדרה חדשה!



 הכול נשאר במשפחה-
בראי הקולנוע 

מרצה: ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, בעלת M.A בחינוך.
המשפחה היא בית הספר הראשון שלנו ללמידה רגשית. בקלחת האינטימית הזו אנו לומדים

איך להרגיש ביחס לעצמנו, איך יגיבו אחרים לרגשות שלנו ואיך להביע תקוות ופחדים. 
בסדרת מפגשים, הכוללים מקרים אמיתיים מטיפול משפחתי, נפרוש את החוטים 

המקשרים ביננו לבין האחרים, ויינתנו כלים להתנהלות טובה ואיכותית לשיפור ושדרוג 
מערכות יחסים משפחתיות.

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

מזוג למשפחה
האם קיים ה׳אחד׳? איך בוחרים את בני הזוג? באיזה 

אופן משתנה הזוגיות לאורך השנים? המפגש מתאר 
ארבעה זוגות בשלבים שונים של החיים והאופן הייחודי 

בו יצרו את הדינמיקה הזוגית שלהם.
סרט לצפייה:  “מארלי ואני“  

“ילד טוב ילד רע“ - יחסים בין אחים במשפחה
היחסים הסבוכים המייצרים חברות ארוכה, תחרות 
אהבה וקנאה. איך היחסים משתנים לאורך החיים.

על הורים וילדים ועל קשרים שמשתנים כשכולם 
מתבגרים. הדילמות השכיחות במשפחות בוגרות:

על קנאה ותחרותיות, פירגון, התמודדות המשפחה מול 
משברי החיים, השפעת ציפיות ההורים על התנהגות 
ילדיהם, על מרד ועל בחירה, והכי חשוב- על היכולת 

לבנות קשר עמוק חזק ואמיתי עם הורינו ועם אחינו גם 
זמן רב אחרי שעזבנו את בית ההורים.

סרט לצפייה: “שומרת אחותי“ 

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

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

מטיפול משפחתי.
סרט לצפייה: “שעה של שקט“  

גירושין – פרק ב׳ פרק ג׳...
על דילמות של גירושין: הילדים שלה, שלו ושלהם, 

הכסף, היחסים עם האקס/ית, איך בונים משפחה אחת 
מאוסף של משפחות...

סרט לצפייה: “בעיניים של מייזי“  

“פתאום, הכי לא צפוי“
על התמודדות עם נכות, פרידה, מוות ואובדן– איך הטיפול 

הפסיכולוגי יכול לעזור במצבי אבל ושכול.
סרט לצפייה: “כמו שאת“

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

יחסי גיסות ועוד שאר מיני ירקות...
סרט לצפייה: “מכאן אני ממשיך“

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

מרתקים שהגיעו לטיפול לקבלת כלים להתמודדויות 
שהשונות מביאה איתה.

סרט לצפייה: “בייבי מאמא“
  

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

את עצמם שאלות אחרות בהתאם לתקופות חייהם. 
במפגש זה נדון ביכולת האמיתית של אדם להגשים את 

שאיפותיו, באופן היצירתי בו אנשים הצליחו לקיים 
במקביל לשיגרה את אותו הקסם של עוררות פנימית 

ושלווה משפחתית.
סרט לצפייה: “כשנהיה צעירים“  

זמן אשכול כפר סבא

מרצה:
ענת זפרני

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,22.4.18 ,8.4.18 ,18.3.18 ,4.3.18
10.6.18 ,27.5.18 ,13.5.18 ,6.5.18

)מספר קורס: 40306(

מדעי
החברה

49 | פסיכולוגיה



היכרות מעמיקה עם הפסיכולוגיה החיובית
בדרך אל האושר 

מרצה: ד"ר קרן אור-חן, אוניברסיטת חיפה.
“אושר“ הוא תחום חקר של הפסיכולוגיה החיובית, שבהגדרתה הכללית בודקת את 

ה“תפקוד האנושי האופטימלי“, מנסה להבין את ההשלכות של תפיסת האושר אצל הפרט, 
מוצאת את הקשרים בין אושר לבין היבטים אחרים בחיי הפרט ובמידת האפשר מכוונת 
אותו לאושר אופטימלי. בסדרת הרצאות ייחודיות ויישומיות, נסביר איך להגביר רגשות 

חיוביים ואופטימיות, נעמוד על חשיבותה של הכרת תודה, נספר איך להשיג מטרות 
ותכלית בחיים, איך לפתח מערכות יחסים בין אישיות ואיך לקבל החלטות שיהפכו אותנו 

למאושרים.

נושאי ההרצאות:
איך להגביר רגשות חיוביים ואופטימיות 

מהי חשיבותם של רגשות חיוביים ואופטימיות?
ומהי תרומתם לקבלת החלטות שמקדמת רווחה נפשית, 

הגשמת משאלות, הצלחות, תפיסת עולם מאוזנת 
ותחושות שמחה וסיפוק ממושכות?

חשיבותה של הכרת תודה  
מחקרים בתחום הפסיכולוגיה החיובית קובעים, שאחת 

הדרכים האפקטיביות ביותר לחיזוק תחושת הרווחה 
הנפשית ושביעות הרצון האישית והבינאישית, היא 

חיזוק היכולת להכיר תודה, שמאפשרת לקבל החלטות 
לא מתוך מקום פנקסני אלא ממקום הדדי ומקדם.

איך להשיג מטרות ותכלית בחיים 
היכולת להציב מטרות מובנות ומיושמות היטב, תורמת 

לרמות גבוהות יותר של שמחה והצלחה.
לכל אדם חוזקות, שניתן לגלותן, לבנותן, להגביר את 

רמת השימוש בהן בחיי היום יום, כדי לאפשר לו לקבל 
החלטות ולהשיג את המטרות שהציב לעצמו.

מהי חשיבותו של קשר בין גוף ונפש
מחקרים בתחום הפסיכולוגיה החיובית מציגים קשר 

מובהק בין גוף ונפש. אלו החלטות כדאי לקבל על מנת 
להדגיש את חשיבותם של אימון גופני, מגע, תזונה 
ושינה בחיינו, וכיצד קבלת החלטות זו משפרת את 

איכות החיים ותחושת האושר.

זמן אשכול כפר סבא

50 | פסיכולוגיה

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,9.4.18 ,26.3.18 ,12.3.18 ,5.3.18

28.5.18 ,14.5.18 ,30.4.18 ,16.4.18

)מספר קורס: 40307(

מדעי
החברה

איך לפתח מערכות יחסים בין אישיות
מערכות יחסים בינאישיות חיוביות מהוות גורם עמידות 

בפני לחצים שונים, ומהוות מקור לסיפוק והנאה.
אחת ממטרות התוכנית היא לספק כלים לקבלת החלטות 

נכונה שיגרמו לחיזוק מערכות היחסים הבין אישיות.

כיצד לעבור ממצבי לחץ לזרימה 
קבלת החלטות לעבור ממצב לחץ לזרימה, מתרחשת 

כששקועים בפעילות שמביאה לתחושת סיפוק. זרימה 
זו מתאפשרת כשהאדם מארגן ומפעיל את החוזקות 

האישיות והתכונות האנושיות הטובות שלו, כך שיתאימו 
לאתגרים הניצבים מולו. 

קבלת החלטות ברוח הפסיכולוגיה החיובית
)שני מפגשים(

מהם המודלים המרכזיים המלווים תהליכי קבלת החלטות?
האם אנו יכולים לקבל החלטות רציונליות? מהן החרדות 

שמעוותות את שיקולי הרציונליות וכיצד ניתן ברוח 
הפסיכולוגיה החיובית לקבל החלטות ממקום שונה ולא 

שיפוטי, שמאפשר התקדמות בחיים ותחושת העצמה 
וצמיחה?

מרצה:
 ד״ר קרן
אור-חן



קואצ׳ינג עצמי: לברוא את המציאות 
מרצה: משה שרון )B.A(, מאמן, יועץ ומרצה להתפתחות אישית וחשיבAחרת.

סדרת הרצאות מרתקת, מאלפת, מצחיקה וחווייתית, המעניקה זווית הסתכלות חדשה לחיים 
ומחוללת שינוי בכול ההיבטים והתחומים. איך נוכל לקחת אחריות אמיתית על גורלנו, לחלום, 

לרצות ולברוא לעצמנו מציאות חדשה?
נושאי ההרצאות:

התעוזה של היום היא הנורמה של מחר
מדוע אנו עסוקים בלדאוג, לקטר ולהיות “קורבנות של 

החיים“, במקום לשנס מותניים ולשנות? מדוע יותר 
נוח לנו להישאר תמיד במצב הקודם, אפילו שהוא לא 
אידיאלי? איך נוכל לקחת על עצמנו אחריות אמיתית?

איך לכעוס בלי להרוס
למה תמיד, רגע אחרי שאנחנו מחליטים להיות רגועים, 

אנחנו שוכחים ונופלים שוב לאותו לחץ מתסכל, 
מתעצבנים, יוצאים מאיזון ונלחמים עם כל העולם?

איך לא לצאת מהאיזון, ולרכוש כלים לחזרה לשקט 
נפשי, איזון ועוצמה פנימית?

סודה של חוכמת האימון
כולנו רוצים להיות במקום טוב יותר. אבל איך עושים 

זאת? כיצד עוברים מרמת המחשבה לרמת המעשה? 
חכמת האימון מעניקה כלים לנסח נכון את מטרותינו 

ולפרוט אותם בצורה נכונה לתוכנית עבודה. 

מזל שזה לא עניין של מזל
האם יש לאדם שליטה על גורלו? כל אדם מחפש את 

האושר בחייו, מתלבט, מהסס, ומחשב ללא הרף באיזו 
דרך לבחור את עתידו. האם גורלנו קבוע מראש או 

מוכתב על ידנו? במה אנו חופשיים לבחור ובמה כבולים?

הסוד הגלוי: הקשבה פנימית
בסיפור גן עדן מסופר שאלוהים מחפש את אדם.
האם הוא לא ידע איפה הוא? התשובה היא, שזו

השאלה שצריך כל אדם לשאול את עצמו– איפה אתה? 
בכל רגע ורגע. מדריך מעשי להתבוננות ומדיטציה כבסיס 

לקואצ׳ינג עצמי.

הסוד הנסתר: הקשבה חיצונית
זה נשמע מפתיע, אך האנשים המצליחים ביותר ברוב 

תחומי החיים מתגלים לרוב כ“מקשיבים“ הטובים ביותר 
ולאו דווקא כדוברים הטובים ביותר. הם מתאפיינים 

ביכולת רגשית ורוחנית מפותחת, ולאו דווקא כבעלי יכולת 
שכלית מפותחת. איך מקשיבים לאחר? 

הדרך לאינטליגנציה רוחנית
אינטליגנציה רוחנית גבוהה מאפשרת לנו להתמודד עם 

בעיות של משמעות ושל ערך. באמצעותה אנו יכולים למקם 
את מעשינו בהקשר רחב, עשיר ומשמעותי יותר.

איך לחפש משמעות ולהבין את משמעותה של נתינה, 
השפעה וההעצמה, ככלי להשארת חותם על אחרים?

חשיבה יצירתית שיטתית
מה מנהל אותנו בחיים? מדוע אנו נוטים לחשוב תמיד 

באותה צורה? “חשיבה יצירתית“ פירושה- להביא לכלל 
קיום משהו שלא היה קודם לכן. בשיעור זה נלמד עקרונות 
בחשיבה יצירתית: חלוקה, החסרה, איחוד, הכפלה, סיעור 

.win win-מוחות, הקצנה, סקרנות, תמימות ו

מרצה: 51 | פסיכולוגיה
משה שרון

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,10.4.18 ,27.3.18 ,13.3.18 ,6.3.18

5.6.18 ,22.5.18 ,8.5.18 ,24.4.18
)מספר קורס: 40308(

זמן אשכול כפר סבא

מדעי
החברה



חוכמת המזרח - בראי הקולנוע
מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה.

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.

נושאי ההרצאות:
הדלאי למה: החיים והמסר של הסמל הטיבטי

הוא נולד להיות מנהיג עמו ובשל תהפוכות פוליטיות 
מצא עצמו גולה מארצו והפך לאחת הדמויות המפורסמות
ביותר בעולם. מיהו, מאין בא, וכיצד הפך להיות הדלאי 
למה? איזה מסר הביא לעולם וכיצד סחף אחריו רבים 

מבני המערב?
מרצה: איילת אידלברג .

סרט לצפייה: “הדאלי לאמה האחרון?״

סיפורי עם: החוכמה והמורשת
לסיפורי עם יש כוח רב. נכיר מעט מכוחם ומחשיבותם 

של הסיפורים שמחלחלים לתודעת המאזין, מעצבים 
אותה, ויוצרים התמרה של ממש.

מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.
סרט לצפייה: “יופיו של סיפור״

לאוס: בודהיזם ונזירות ילדים
מסע לאורכה ולרוחבה של לאוס, תוך דגש על נזירות 

ילדים בבודהיזם התרוואדי בלאוס, על הניתוק 
מתענוגות החומר למען המסע הרוחני, על הפילוסופיה 

הבודהיסטית ויישומה בחיים.
מרצה: מורן קושניר.

סרט לצפייה: “היום טוב יותר מפעמיים מחר״

תחילת הסוף: 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״

הגורו: המורה הרוחני בתרבויות המזרח
“זה הסיפור על השקר הגדול והאמת הכי גדולה שחוויתי״.
נצא למסע בו ננסה להכיר את דמותו של המורה הרוחני 

זמן אשכול כפר סבא

52 | תרבויות

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,23.4.18 ,9.4.18 ,19.3.18 ,5.3.18
11.6.18 ,28.5.18 ,14.5.18 ,7.5.18

)מספר קורס: 40309(

במסורת המזרח.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: “קומארי – הגורו המתחזה״

טיבט: מסע האמונה הטיבטי
ממרחקים נוהרים ללאסה עולי הרגל במסע יוצא דופן. 

משתטחים ומתפללים לאורך כל הדרך. מהו עולם האמונות
ממנו הם יוצאים לדרך? כיצד נוצר הבודהיזם הטיבטי? 

ומדוע הוא כה מיוחד ויוצא דופן?
מרצה: איילת אידלברג.

סרט לצפייה: “שמי ואג׳רה מעל טיבט״

בהוטן: ארצו של הדרקון הלא מעשן
בהוטן, הממלכה הבודהיסטית העצמאית האחרונה, 

עוברת שינוי דרמטי עם הפיכתה לדמוקרטיה מונרכית, 
תוך ניסיון לשמר על צביונה התרבותי והרוחני.

מרצה: דני ינאי.
סרט לצפייה: “אושר״

הודו: מסע אל בטן האמונה
על המסורות והפולחנים בפסטיבלי הקומבמלה וההולי. 

דרך סיפור הפסטיבלים ומקורם, ניגע ברבדים השונים של 
התרבות והדת ההינדית. 

מרצה: דני ינאי.
סרט לצפייה: “קיצור דרך לנירוונה״

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג
תרבות



מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות 
מגוונות ברחבי העולם. ממהפכה בסין אל משבר זהות במדינות ערב, מארכיטקטורה בברצלונה 

אל תעלת פנמה, מדרום איטליה אל השכנה לבנון, מקונפליקטים בצרפת אל תרבות המזון 
מסביב לעולם. אתם מוזמנים להצטרף למסע!

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

סין: מהפיכה תרבותית ואנרכיה
“מהפכת התרבות“ הייתה התקופה השחורה בתולדותיה 

של סין. כיצד הגיע כוח כה רב לידי אנשי “המשמרות 
האדומים“? איך הסתיימה המהפכה ומה הייתה אחריותו 

של מאו טזה דונג?
מרצה: איילת אידלברג.

סרט לצפייה: “כשתקראי בשמך“

המזון בתרבויות העולם
האם מזון ומשקה הם צורך קיומי פיזי בלבד? המזון הוא 
כנראה המניע המשמעותי ביותר של בני האדם. על פולחני 

מזון, טומאה, מזון אלים לעומת סיגוף, ועוד בהרצאה
מרתקת הבוחנת את תרבות המזון ברחבי העולם.

מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: “ג׳ולי וג׳וליה“

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“

מדינות ערב: צעירים ומשבר זהות 
שלטונות סעודיה שולחים מדי שנה אלפי צעירים למיטב 

האוניברסיטאות באירופה ובארצות הברית שם הם 
נחשפים למנעמי המערב, אך משבר הזהות הולך ומתחדד. 

הלחץ מבית לשמר את המסורת והדת, עומד אל מול 
הפיתוי שבחיים ליברליים ומתירניים יותר. 

מרצה: ד“ר מיכל יערי | סרט לצפייה: “לא פה לא שם“

פנמה: לא רק תעלה
פנמה מקשרת בין דרום אמריקה לבין מרכזה וצפונה. נצא 
למסע ברחבי המדינה, נכיר את נופיה, אנשיה ותולדותיה, 

ונגלה שפנמה היא הרבה יותר מתעלה...
מרצה: ד“ר אופיר יעקבסון | סרט לצפייה: “החייט מפנמה“

צרפת: גיוון אתני וקונפליקטים עכשוויים
כיתת תיכון כמיקרוקוסמוס: אתגרים וקונפליקטים בין 

ערכים בצרפת של היום. צוהר לחיי הנוער בצרפת
הרב תרבותית.

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: “ספור מהחיים“

לבנון: השכנים מזווית אחרת 
נפגש עם לוחמי חיזבאללה ועם לוחמים לחופש הביטוי. 

נסייר באזור הסקי של צפון לבנון, נופתע לשמוע מי שיקם 
את בית הכנסת בביירות.

מרצה: נפתלי הילגר | סרט לצפייה: “האישה ששרה“

ברצלונה: רומנטיקה וארכיטקטורה בעירו של גאודי
תשוקה, עוצמה ורומנטיקה בברצלונה: על ארכיטקטורה, 

תרבות ואומנות בעירו של אנטוניו גאודי שעיצב את 
נשמתה של העיר.

מרצה: ד“ר עודד ציון.
סרט לצפייה: “ויקי כריסטינה ברצלונה“

תרבות

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,24.4.18 ,10.4.18 ,20.3.18 ,6.3.18

5.6.18 ,29.5.18 ,15.5.18 ,1.5.18
)מספר קורס: 40310(

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

זמן אשכול כפר סבא

מרכזת סדרה חדשה!
הסדרה: 
איילת 

אידלברג
53 | תרבויות



מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות 
מגוונות ברחבי העולם. מילדי רחוב בויאטנם אל נשים בטורקיה, מהבהלה לזהב בארה“ב אל 

יחסים בין המעמדות באיטליה, מרחבי סיציליה אל ארכיטקטורה בברצלונה, מהיבשת השחורה 
אל האימפריה הבריטית בהודו. אתם מוזמנים להצטרף למסע!

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

וייטנאם ואירלנד: קתוליות, מלחמה וחמלה
בין מערב אירופה למזרח אסיה- בין עוצמת הכנסייה 
הקתולית באירלנד להשלכות מלחמת וייטנאם שנים 
רבות לאחר סיום המלחמה. בין מצוקה אירית לילדי 

הרחוב העזובים בווייטנאם.
מרצה: איילת אידלברג | סרט לצפייה: “נובל“

ארה“ב: הבהלה לזהב במערב הפרוע 
מה משך אלפי אופורטוניסטים בארה“ב של המאה ה-19,
להגיע בחוסר כל ולעבוד בפרך, בתנאים קשים, באזורים 
הנידחים ביותר של קליפורניה ואלסקה? מה הם הצליחו 

למצוא ומי באמת התעשר מהעניין? אילו השפעות 
מדהימות ניכרות עד היום בעקבות סאגת חיפוש הזהב 

של המאה ה-19? ואיך צ׳ארלי צ׳אפלין קשור לכל זה.
מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: “הבהלה לזהב“

סיציליה- איטליה שאינה מחוברת למגף 
הכדור שהמגף מקפיץ ואולי בועט? פילים ננסיים, מדוזה, 
ארכימדס, קוזה נוסטרה וטעימה של מקומות קסומים. 

מסע מרתק לסיציליה שהיא האי הגדול ביותר בים 
התיכון. האם סיציליה היא חלק מאיטליה? נטייל ברחבי 

סיציליה ונצלול לעבר העבר היווני הייחודי של האי. 
מרצה: ארנון שדה | סרט לצפייה: “טרה פרמה“

נשים בטורקיה- בין המסורתי למודרני
טורקיה היא מקום מרתק בין מזרח ומערב– מבחינה 

גיאוגרפית כמו גם מבחינה תרבותית וערכית. 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“

ברצלונה: רומנטיקה וארכיטקטורה בעירו של גאודי
תשוקה, עוצמה ורומנטיקה בברצלונה: על ארכיטקטורה, 

תרבות ואומנות בעירו של אנטוניו גאודי שעיצב את 
נשמתה של העיר. מרצה: ד“ר עודד ציון. 
סרט לצפייה: “ויקי כריסטינה ברצלונה“

אפריקה: נשים ביבשת השחורה
סיפורן של שלוש נשים, משלושה אזורים שונים באפריקה, 

המעלים את מצבן הקשה של הנשים, הנאבקות במקום 
האכזרי ביותר עלי אדמות. אונס, איידס, מוות בלב המידבר, 

ומילה נשית, על רקע נופיה עוצרי הנשימה של היבשת השחורה. 
מהמקום הגבוה ביותר באפריקה עד למקום הנמוך ביותר.

מרצה: רוית נאור | סרט לצפייה: “פרח המדבר“
הודו הבריטית: עושק וקדמה

לאורך ההיסטוריה משכה תת היבשת ההודית מגוון רב של
מבקרים וכובשים שחשקו בעושרה ונפלו בקסמיה, ומורשתם 
הפכה לחלק בלתי נפרד מהתרבות ההודית. בהרצאה נדבר על 

נוכחות האימפריה הבריטית בהודו. מדוע הגיעו? 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“

איטליה בעידן המודרני: הון והון אנושי במאה ה-20 
מהי השאלה העקרונית של יחס המעמדות, בעולם המערבי 

בכלל ובאיטליה בפרט, בעידן המודרני? ננסה להתחקות אחרי 
התגבשות שתי הדתות החדשות של המאה ה-20: המרקסיזם 

שרואה ביחס בין המעמדות את המאבק הבלתי פוסק 
והפאשיזם האיטלקי שגורס ב“קואופרציה“ בין המעמדות.
מרצה: ד“ר גוסטב מייסלס | סרט לצפייה: “הון אנושי“

תרבות

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,15.4.18 ,8.4.18 ,25.3.18 ,11.3.18
3.6.18 ,27.5.18 ,13.5.18 ,29.4.18

)מספר קורס: 40311(

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

זמן אשכול כפר סבא
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מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג



קיצור תולדות האנושות
מרצה: ד“ר גוסטב מייסלס, היסטוריון.

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?

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“, 

ועד למהפכה המדעית במאה ה-17 ועידן “הנאורות“ 

שלאחריה? איך התפתחו כלכלת הממון וניצני הקפיטליזם 
עם כל מה שטוב בו )יש כסף לאמנות ומדע( ושרע בו 

)“ניצול האדם בידי האדם“- כדברי קרל מרקס(?
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. 
לאן מוביל האימפריאליזם האסלאמי מול תרבות המערב?

55 | היסטוריה

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,8.4.18 ,25.3.18 ,18.3.18 ,4.3.18
10.6.18 ,27.5.18 ,6.5.18 ,22.4.18
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מרצה: 

ד״ר גוסטב 
מייסלס



״המלחמה הגדולה״ 
מלחמת העולם הראשונה

מרצה: אלון קליבנוב, היסטוריון צבאי וחוקר תרבויות.

שום דבר לא הכין את אירופה לזעזוע הנורא של מלחמת העולם הראשונה. מאבקי כוחות 
מסורתיים ומשחקי דיפלומטיה השתלבו בכוחות חדשים ובאידיאולוגיות קיצוניות ומסוכנות. 
העולם לא הבין עד כמה נפיצה התערובת עליה ישב. בחודש יוני נורו היריות הראשונות בסרייבו,
והעולם גלש במהירות לקטסטרופה חסרת תקדים: המלחמה הטוטאלית הראשונה בהיסטוריה.

נושאי ההרצאות:
עולם על סף התהום

שמרנות וקיפאון מחשבתי אפיינו את אירופה בסוף 
המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. מנגד החלו לעלות 

קידמה טכנולוגית ואידיאולוגיות חדשות.

מהיריות בסרייבו ועד תותחי אוגוסט
תחילת המערכה והקרבות הגדולים הראשונים הפתיעו 
את רוב מדינות אירופה. איש עדיין לא שיער שהיבשת 

הולכת לקראת מרחץ דמים שלא היה כמוהו. 

מתבוסה לקיפאון
הקרב על המארן והשקיעה במלחמת החפירות מהוות 

את תחילת השלב הנורא מכל.

המזרח בלהבות
האימפריה העותמנית הצטרפה למלחמה, ולמעגל 

הדמים הנורא נוספו שמות כמו הקווקז, מסופוטמיה, 
גליפולי, כמו גם מוראות השואה הארמנית.

אניות, צוללות, צפלינים ומטוסים
המערכה הימית ולידת הלוחמה האווירית היוו פרקים 

מקבילים ומשמעותיים במלחמה הגדולה. 

שערי גיהינום
האופנסיבות הגדולות - מוורדן ועד הסום – הן אולי מן 

הסמלים הזכורים מכל של הטרגדיה הגדולה. 

מאלנבי ועד לנין, מן הפרשים ועד הטנקים
האירועים המכריעים של שנת 1917 צורבים בתודעה 

האנושית כמה מן הפרקים המשמעותיים של המלחמה 
הגדולה.

“במערב אין כל חדש“
מהמערכות הגדולות של סיום המלחמה - ועד חוזה ורסאי 

שהכין את המלחמה הבאה.

56 | היסטוריה

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
 ,3.5.18 ,26.4.18 ,12.4.18 ,15.3.18
21.6.18 ,7.6.18 ,31.5.18 ,17.5.18
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זמן אשכול כפר סבא
מרצה: 
אלון 

קליבנוב

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



נפלאות המוח האנושי 
מרכז הסדרה: ד״ר רביד דורון, ביה״ס למדעי ההתנהגות,

האקדמית ת״א יפו והמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.
מהי “רפואה מותאמת אישית“ וכיצד היא תשנה את הטיפול בנו? האם מוזיקה משפיעה על 

מוחנו? כיצד פועל הזיכרון? כיצד אמפתיה מבוטאת במוחם של אוטיסטים? האם היא קיימת 
אצל פסיכופתים? מהם החידושים בטיפול במחלות מוטוריות כגון פרקינסון?

מסע מופלא אל האיבר המעניין והעלום ביותר בגופנו- המוח.        
נושאי ההרצאות:

המוח ועולם הנפש
הרפואה הופכת לאינטגרטיבית, ומתחזקת ההכרה 

בקשר הדו כיווני בין גוף ונפש. מה איפשר את התהליך 
הזה? כיצד הרפואה הקונבנציונלית הצדיקה חלק 

מהעקרונות של רפואת המזרח?
מרצה: ד“ר יעל לביא אבנון, המחלקה לחינוך 

ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה.

איך עובד הזיכרון?
הזיכרון האנושי מתעתע ולא תמיד אמין. איך פועל

הזיכרון? כמה אפשר לסמוך עליו? האם חלק מהזיכרונות
שלנו הם בדויים? האם ניתן להשתיל זיכרונות לאנשים?

האם אפשר למחוק זיכרונות טראומתיים? 
מרצה: ענת לן, המחלקה לפסיכולוגיה, אונ׳ בן גוריון. 

מפגש מרתק עם הגנים שלנו
כיצד נגן על עצמנו מפני הגנים שלנו? מתי כדאי לדעת 

ומתי זה יכול להכביד עלינו? מהן המחלות העלולות 
לפגוע בתפקוד המוח? 

מרצה: ד“ר רעות מטר, מנהלת מעבדה לאבחון טרום 
השרשתי במכון הגנטי, המרכז הרפואי רבין.

אפיגנטיקה של מחלות נפש
מה משפיע על התפתחות מחלות בכלל ומחלות נפש בפרט?

האם זו הגנטיקה בלבד או גורמים נוספים, כגון 
אפיגנטיקה?

מרצה: ד“ר נועם שומרון, ביה“ס לרפואה אונ׳ ת“א. 

על סטרס, מוח ובני אדם
האם סטרס הוא טוב או רע? איך הוא משפיע על המוח? 

האם אפשר ללמוד לנהל אותו על ידי חיזוק המערכות 
המוחיות? איך סטרס בעוברות ובינקות משפיע על 

התפתחות המוח? והאם יש הבדל באופן בו אנשים ובעלי 
חיים חווים סטרס?

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

האם המוזיקה משפיעה על מוחנו?
כיצד משפיע אימון מוזיקלי על מבנה המוח ותפקודו? 
האם גם מוחם של מאזינים למוזיקה משתנה בעקבות 
ההאזנה? ומה הערך המוסף של חינוך מוזיקלי בילדות 

המוקדמת? 
מרצה: עמית אברון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה 

האוניברסיטה הפתוחה. 

מאוטיזם עד פסיכופתיה
מהי אמפתיה וכיצד היא משרתת את החברה האנושית? 
מהם סוגי האמפתיה השונים? היכן ממוקמת האמפתיה 
במוח? מה קורה כאשר האמפתיה לקויה, כגון אוטיזם, 

פסיכופתיה והפרעת אישיות נרקיסיסטית?
מרצה: ליהיא פלד אברון, אוניברסיטת חיפה. 

תנועה, קלקול ותיקון
מהי המערכת המוטורית? כיצד אנחנו נעים במרחב? מהי 

פעילות המוח התקין והפגום בזמן פעילות מוטורית? מהם 
הטיפולים במחלות פרקינסון והנטינגטון? 

מרצה: ד“ר רביד דורון, ביה“ס למדעי ההתנהגות 
האקדמית ת“א יפו.

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

בסינמה סיטי בכפר סבא.

מועדי המפגשים:
,26.4.18 ,12.4.18 ,22.3.18 ,8.3.18
7.6.18 ,31.5.18 ,17.5.18 ,10.5.18
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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?  

נושאי ההרצאות:
בטהובן: לגעת בנשגב

הקונצ׳רטו לפסנתר מס׳ 5 “הקיסר“, הוא הקונצ׳רטו 
האחרון שכתב בטהובן לפסנתר והוא נוגע כמעט בכל 
רגש, במיידיות ובעוצמה יוצאי דופן. בהרצאה זו ננתח 
את היצירה הנשגבת הזו שבטהובן כתב בתקופה קשה 

מאוד של חייו, ולמרות הכול, במוזיקה אין שמץ של 
תחושת רחמים עצמיים. להפך, זהו אולי הקונצ׳רטו 

החיובי והאופטימי ביותר שלו.

סודה של “הנשמה היתרה“ 
הקונצ׳רטו לכינור ותזמורת של צ׳ייקובסקי ויצירות 

נבחרות של המוזיקה הרוסית, היא מוזיקה שכובשת את 
הלב והנשמה וצ׳ייקובסקי הוא מייצגה הגדול. מה הסוד 
שמסתתר מאחורי נסיבות כתיבת היצירה שהחלה בקש 

והסתיימה בתהילת עולם?

לאונרד ברנשטיין: דיוקנו של גאון 
בהרצאה מיוחדת זו נערוך מחווה לכבוד 100 שנים 

להולדתו של המלחין, המנצח, המורה הדגול ליאונרד 
ברנשטיין. נשמע פרקים נבחרים מיצירתו “סיפור 
הפרברים“ ומיצירות נוספות ונצפה בקטעי ניצוח 

נבחרים.

מסע בעקבות אור ירח 
סונטה מס׳ 14 “אור ירח“ של בטהובן ויצירות נוספות, 
הציתו מאז ומתמיד את דמיונם של משוררים, סופרים, 
ציירים וכמובן מוזיקאים. בהרצאה זו נצא למסע קסום 

בעקבות מלחינים שכתבו לאורו של הירח.

לגעת בנשגב
הקונצ׳רטו מס 2 לפסנתר ותזמורת של יוהנס ברהמס הוא 

אולי הקונצ׳רטו לפסנתר הכביר ביותר שנכתב.
יצירה מונומנטלית עם ממדים של סימפוניה, אינטימיות, 

של מוזיקה קאמרית, תשוקה מתפרצת לוהטת 
ווירטואוזיות עוצרת נשימה.

נושא ווריאציות
הרצאה המוקדשת לצורה החשובה ביותר במוזיקה 

הקלאסית. מיצירותיהם של באך, פרסל, מוצרט, ברהמס, 
שוברט ועוד.

“תמונות בתערוכה“ של מוסורגסקי 
האם ניתן לראות קולות? בהרצאה זו נצא למסע

“מוזיקלי ויזואלי“ דרך יצירת המופת של
מודסט מוסורגסקי, המתארת את ציוריו של חברו,

הצייר ויקטור הרטמן.

המוזיקה והתנ“ך: היצירות שנכתבו בהשראת התנ“ך 
לאורך כל תולדות המוזיקה המערבית, סיפורי התנ“ך היוו 
השראה כבירה לגדולי המלחינים וליצירתן של אורטוריות, 

אופרות, סימפוניות, שירים ועוד. בהרצאה זו נעבור מעין 
מסע מוזיקלי מתקופת הבארוק ועד ימינו וננסה לראות 

מה מוסיפה המוזיקה לסיפור התנכ“י.

זמן אשכול נתניה

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 12:30-14:00 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,25.4.18 ,11.4.18 ,21.3.18 ,7.3.18

6.6.18 ,30.5.18 ,16.5.18 ,2.5.18
)מספר קורס: 40101(

סדרה חדשה! מרצה:58 | מוסיקהאמנות
 ד״ר אורי

לשמן



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

 “אין ספק שהסרטים שמומחי הסינמה סיטי בוחרים,
בצירוף המרצים המובילים של “זמן אשכול״ וחוויית הצפייה 

באולמות הסינמה סיטי- עושים את ההבדל והופכים את 
המפגשים לחוויה ייחודית שלא קיימת באף מקום אחר״

זמן אשכול נתניה

59 | קולנוע

הקורס יתקיים בימי חמישי
החל מהשעה 19:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
21.6.18 ,24.5.18 ,26.4.18 ,15.3.18

)מספר קורס: 40102(

אמנות

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,25.4.18 ,28.3.18 ,14.3.18 ,7.3.18

20.6.18 ,6.6.18 ,23.5.18 ,9.5.18
)מספר קורס: 40103(
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בנתיבי המשפט
אסכולות וסוגיות משפטיות מרכזיות

מרצה: עו״ד ד״ר חיים שיין, מרצה בכיר למשפטים במרכז האקדמי למדע ומשפט ובמכללה האקדמית נתניה.
כתב שמונה ספרים בתחום המשפט.

החברה הישראלית עוברת בשנים האחרונות תהליך של משפטיזציה. שלוש הרשויות– המחוקקת, 
המבצעת והשופטת, הפכו להיות רקמה משולבת, שבה קווי התפר כבר לא ברורים. העיסוק 

במשפט הופך להיות עניין שבכל יום, ולכן מן הראוי להכיר את עולם המשפט, הכוחות הפועלים 
בו, כמו גם את היחס שבין המשפט, החברה, התרבות, הפוליטיקה והמורשת. 

נושאי ההרצאות:
מדינה יהודית ודמוקרטית: הילכו שתיהן יחדו?
חוקי היסוד הגדירו את ערכיה של מדינת ישראל 

כערכים יהודיים ודמוקרטיים. האם להגדרה זו יש 
משמעות מעשית, או שמדובר בהצהרה חזונית בלבד? 

האם דמוקרטיה ליברלית ויהדות מסוגלים בכלל 
להתקיים בו זמנית?

כישלון מערכת המשפט במאבק בשחיתות
גילויי השחיתות בישראל מתגברים לאורך השנים. 
השחיתות, שהתחילה כבר בשנותיה הראשונות של 

המדינה, הפכה להיות מכת מדינה. מהי תרומתם של 
בתי המשפט לחוסר האונים בהתמודדות מולה?

צדק במשפט: אמת או בדיה?
לרבים מאתנו המשפט מזוהה עם עשיית צדק. במפגש 
עם מערכת המשפט יש לעתים קרובות תחושה שקיים 
פער ממשי בין עשיית משפט לשאיפה לצדק. האם יש 

בסיס רעיוני לתחושה זו? 

המשפט הישראלי אל מול מוראות השואה
כבר מתחילת שנות החמישים מערכת המשפט במדינת 

ישראל נאלצה להתמודד עם אימי השואה.
החל במשפטים של משתפי פעולה עם הנאצים דרך 

משפטי אייכמן ודמיאניוק. התמודדות קשה שמשולבים 
בה תודעה, זיכרון ואימה.

האם הבג"צ מנהל את המדינה?
בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ עבר שינויים 

מהותיים. ההתחלה הייתה מינורית. השופטים ראו את 
שליחותם בסיוע לקידום החזון הציוני. ברבות השנים 
נוצר הרושם שהבג"צ מנהל את המדינה. האם לרושם 

שנוצר יש בסיס אמיתי?

מהפכנות משפטית בעידן של תמורות
ההרצאה תעסוק במאבק על דמותה של מדינת ישראל בין 
הנשיא אהרן ברק כמייצג התפיסה של מדינת כל אזרחיה, 
לבין הרב עובדיה יוסף שמייצג את הגישה הרואה במדינת 

ישראל מדינת הלכה.

משפט ותקשורת: המאבק על חופש הביטוי
במדינה המודרנית, לתקשורת יש תפקיד משמעותי בעיצוב 

התודעה. נבחן את התפתחות ההגנה על חופש הביטוי 
והזיקה המיוחדת בין הקהיליה המשפטית, בתי המשפט 

והתקשורת.

דילמות משפטיות מרכזיות בראי הקולנוע
במפגש זה נתמקד בדילמות המשפטיות מרכזיות במשפט: 
מהי אמת משפטית מול אמת עובדתית? מהו ייצוג משפטי 
הולם? איך באים לידי ביטוי בעולם המשפט נושאים כמו 

מאבקים חברתיים, איכות הסביבה, פמיניזם ועוד. בהרצאה 
ישולבו קטעים מתוך סרטי המשפט הטובים ביותר.

מדינה
וחברה

מרצה:
ד״ר חיים 

שיין



תענוגות החיים - בראי הקולנוע
מרכזת הסדרה: לילך יפת, מפיקת אירועי עניין ותרבות. 

הנאות הן דבר מרכזי בהווייה שלנו, והן טעם החיים עבורנו. כיצד ניתן להעצים אותן?
ממה אנחנו צוחקים? מהו סוד התשוקה לאוכל? האם ישנה נוסחה המאפשרת לנו להגיע לאושר?

האם הצלחה, יחסים, סקס ומיניות הם פסגת הדמיון האנושי?
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
העונג שבמסע

טניה רמניק ובן זוגה יצאו בסירת מפרש להפלגה במשך 
9 שנים מסביב לעולם. בסיפור מסע מרתק, ננסה להבין

מהו העונג האמיתי שבמסע? הנופים והתרבויות? 
האתגר והלא נודע? או בכלל דבר אחר?

מרצה: טניה רמניק, מרצה על מסעות ימיים.
סרט לצפייה: “מתים על החיים“

על פלאי הדמיון האנושי
מדוע הדמיון הוא השבב הגראפי החזק בעולם?

ומדוע הוא גם העונג השווה ביותר שקיבלנו בחינם?
מרצה: אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה, מבקר ספרות 

בעיתון “הארץ“ ויוצר דוקומנטרי. 
סרט לצפייה: “כפרה“ 

סודם של חוקי ההצלחה 
מהי הצלחה עבורנו? כיצד היא מאפשרת לנו לחיות 
מתוך הגשמה, מימוש ואושר? מה משפיע על העונג 

בחיינו יותר מכול? וכיצד לממש את הפוטנציאל 
האמיתי שלנו?

מרצה: ערן שטרן, מנטור עסקי, מחבר רב המכר “להגשים“.
סרט לצפייה: “המרדף לאושר“ 

הכול יחסים בחיים
מהם הצרכים הבסיסיים שלנו בכל מערכת יחסים? כיצד 

תורמים בני משפחה, חברים ובני זוג לתחושת ההנאה 
והרווחה האישית שלנו? אלו התנהגויות יכולות לבנות 

 MCC ,מערכות יחסים נהדרות? מרצה: ערן אוליניק
מאמן ליצירת יחסים עמוקים, הגברת חווית האושר 

וההרמוניה בחיינו | סרט לצפייה: “קפטן פנטסטיק“            
אושר- היעד הנחשק ביותר בעולם!

האם ישנה נוסחה המאפשרת לאנשים להגיע לאושר? 
האם ישנם אנשים שנולדו מאושרים ואילו על אחרים 

נגזרו חיים פסימיים?
מרצה: ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, .M.A בחינוך. 

סרט לצפייה: “הפרה ז׳קלין“ 

הומור בחיי היום יום 
הומור וצחוק הם אחד מתענוגות החיים. מדוע אנחנו 

צוחקים? מהו האפקט הפסיכולוגי של ההומור? למי מותר 
לספר בדיחות על חולים, רופאים או יהודים? מתי הומור 

הוא עניין של גיאוגרפיה?
מרצה: אלון גור אריה, במאי, תסריטאי וחוקר קולנוע. 

סרט לצפייה: “למה זה מגיע לי?“
לאכול את החיים

פעם אכלו כדי לחיות. היום אנו חיים על מנת לאכול. 
כיצד הפך האוכל  למרכז חיינו? איזה מהפיכות קולינריות 

גדולות חווה העולם? וכיצד הפך השף לגיבור תרבות?
מרצה: אור-לי אלדובי, חוקרת, מרצה בכירה בנושאי 

אמנות ותרבות. 
סרט לצפייה: “מסע של מאה צעדים“ 

סקס ומיניות בעולם משתנה
לקולנוע )כמו אצל בני האדם( יש מערכת יחסים דואלית 

עם סקס ומיניות. מצד אחד מדובר בעונג הגדול ביותר, 
ששייך לכול אחד מאתנו, ומצד שני העיסוק בסקס ומיניות 
נחשב לטאבו שיש סביבו המון איסורים מגבלות ועונשים. 

כיצד מתמודד הקולנוע עם הפנטזיה המינית? ומה הם 
הקווים של המותר והאסור?                                                                           

מרצה: זיו אלכסנדרוני, מרצה לקולנוע ובמאי סרטים.
סרט לצפייה: “אהבת בשר ודם“ 

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,10.5.18 ,26.4.18 ,22.3.18 ,8.3.18
21.6.18 ,7.6.18 ,31.5.18 ,17.5.18

)מספר קורס: 40104(
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זמן אשכול נתניה

מדעי
החברה

מרכזת 
הסדרה:

לילך יפת



פרשיות ריגול שהסעירו את העולם 
מרצה: משה כץ, מומחה בנושא הריגול, בעל עבר עשיר בתחום המודיעין.

מאחורי הקלעים של המלחמה החשאית. מפגש מסקרן ומרתק עם פרשיות ריגול שנותרו 
חסויות שנים רבות. “מחדלינו חשופים לעיני כל, בעוד שהצלחותינו חסויות״, מתלוננים 
ארגוני הביון. האומנם? סיפורם של מרגלים וארגוני ביון שקבעו את גורלן של מלחמות 

ושינו את פני העולם. 

נושאי ההרצאות:
חפרפרות נגד מדינת ישראל

החפרפרות הן סיוט הבלהות של אירגוני הביון. שלוש 
מהן היו מהחמורות שידעה ישראל. שתי פרשיות 

מתארות כיצד הצליחו שרותי הביון המזרח אירופאים 
להחדיר חפרפרות לשירותי הביטחון בשנות החמישים. 

הפרשה השלישית הינה על אל״מ במודיעין שנקלע 
לקשיים כלכליים והפך להיות סוכן של הק.ג.ב.

האמת על פרשת פולארד
מדוע פגעה פרשת הריגול המפורסמת ביחסים עם 

ארה״ב? מדוע האמריקנים לא היו מוכנים לשחרר את 
פולארד שנים ארוכות? כיצד ניהלה הלק״מ את מבצע 

הריגול בארה״ב?

פרשת הריגול של פרופסור מרקוס קלינגברג 
בשנת 1983 נעצר בחשאי סגן מנהל המכון הביולוגי 

בנס ציונה, אחד המוסדות הסודיים ביותר של ישראל. 
האיש נדון ל-20 שנות מאסר. סיפורו של האיש שפעל 

בנאמנות מוחלטת לרוסים וגרם למדינת ישראל נזק 
חמור ביותר. קלינגברג טוען כי הצליח לשטות בשב״כ 

גם לאחר שנלכד. האמנם?

משפחה של מרגלים
קצין זוטר נקלע למשבר בנישואיו ולמצוקת מזומנים.
כך זכו הרוסים במרגל מהחשובים שפעלו במלחמה 

הקרה. האיש ריגל שנים רבות לטובת הרוסים ואף הקים
רשת ריגול בארה״ב מתחת לאפה של הבולשת הפדרלית.

חפרפרת בסי. אי. איי 
בגידתו של איש סי.אי.איי, הובילה להוצאתם להורג של 

למעלה מעשרה סוכנים שריגלו לטובת ארה״ב.
הפרשה החלה בסוף תקופת “המלחמה הקרה״, נמשכה 

לאחר פירוקה של ברה״מ  וכמעט הובילה לניתוק 
היחסים הדיפלומטים בין ארה״ב ורוסיה.

אשרף מרואן: האם היה סוכן כפול?
“הגרון העמוק״ של המוסד בקהיר. האם היה המקור 
הטוב ביותר שהיה למוסד, או מרגל כפול? ראש אמ״ן 

במלחמת יום הכיפורים, האלוף אלי זעירא, חשף את שמו 
של המרגל לתקשורת. לטענתו, האיש היה סוכן כפול. ראש 

המוסד באותה עת אלוף צבי זמיר, מאמין שמרואן היה 
מרגל שלנו. מי צודק?

יהודים בשרות הביון הסובייטי
הביון הסובייטי הפעיל סוכנים שונים, חלקם יהודים. 

פרשות הריגול של ליאפולד טרפר, ישראל בר, קלמנוביץ 
ופרשת הריגול של בני הזוג אתל ויוליוס רוזנברג. סיפורם 

של המרגלים היהודים שפעלו בתקופות שונות לטובת 
הביון הסובייטי.

נשים בעולם הריגול
לנשים בעולם הריגול היה תפקיד חשוב מזה המיוחס 

להן בסרטים. מיתוס ומציאות מעורבבים זה בזה. הצצה 
לעולמן המסעיר של הנשים שהיו מעורבות בפרשיות ריגול 

מרתקות.

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

בסינמה סיטי-נתניה

מועדי המפגשים:
,30.4.18 ,9.4.18 ,26.3.18 ,12.3.18
18.6.18 ,4.6.18 ,28.5.18 ,14.4.18

)מספר קורס: 40105(
 

מדינה
וחברה

מרצה:
משה כץ



זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,23.4.18 ,9.4.18 ,12.3.18 ,5.3.18
11.6.18 ,4.6.18 ,14.5.18 ,30.4.18

)מספר קורס: 40106(

מדעי
החברה

אינטליגנציה רגשית בחיי היום יום-
בראי הקולנוע

 מרצה: ד"ר רונית נשר, פסיכותרפיסטית ומנחת קבוצות. מרצה בכירה בארץ ובעולם. 
מלמדת במגוון מסגרות בעולם האקדמי והעסקי בארץ ובחו"ל.

נושאי ההרצאות:
הקשר בין שכל, רגש והתנהגות

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

ראשוניים ומשניים, והשפעתם על חיי היום-יום.
סרט לצפייה: “מחוברים לחיים“

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

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

סרט לצפייה: “בליפ“
שיעור ראשון בניהול רגשות

האם אנחנו יודעים לנהל את הרגש שלנו- או שהרגש 
מנהל אותנו? מתוך מה אנו מגיבים? מתוך הכעס? 

האשמה? מה מסתתר מאחורי הכעס והתסכול? ומדוע 
כל כך קשה לנו להתמודד עם חוסר אונים?

סרט לצפייה: “החתונה היוונית שלי“
מה עושים כשניהול הרגשות לא פועל?

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

סרט לצפייה: “כנפיים שבורות“
אינטליגנציה רגשית במערכות יחסים 

מערכת יחסים משמעותית יכולה להיות הרסנית ויכולה 
להיות מקור לתמיכה, לצמיחה ולחיזוק. מהם הרגשות 

ה“מככבים“ במערכות היחסים שלנו? מתי אנחנו “חיים 
בסרט“? ואיך ניתן לשנות את הסרט הזה לטובה?

סרט לצפייה: “המטפלת“ 

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

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

נעלבת מהחברים הקרובים שלי?
סרט לצפייה: “הכינור של קפטן קורלי“

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

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

הגבולות שלכם? 
סרט לצפייה: “תעביר את זה הלאה“

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

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

מנגנוני ההגנה שלנו?
סרט לצפייה: “הפרה ז׳קלין“
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מי באמת מנהל את חיינו– אנחנו או הרגשות שלנו? האם מצאתם את עצמכם מתנהגים 
או מחליטים החלטות באופן לא רציונלי רק בגלל רגש מסוים? “אינטליגנציה רגשית“ היא 

אוסף המורכב ממיומנויות נרכשות, שיכולות לשפר משמעותית את איכות חיינו. 
בחלקו השני של כל מפגש נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, העוסק בנושא ההרצאה.

מרצה:
ד״ר רונית 

נשר



״העולם מצחיק אז צוחקים״ 
מרצה: אלון גור אריה, במאי, תסריטאי ומרצה על קומדיה.

“יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז״, אמר צ׳רלי צ׳פלין. בסדרת הרצאות מצחיקה 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 ברחבי העולם לצחוק עד דמעות מול מסך הקולנוע.

נושאי ההרצאות:
צ׳רלי צ׳פלין: חייו וסודותיו, הכובע, השפם וההליכה 
שלו היו שם נרדף לא רק לקומדיה, אלא גם לקולנוע 

בכלל. אולם הוא דאג להשמיד את כל חומרי הגלם של 
סרטיו, כדי שסודותיו לא יתגלו. סיפורו של סיר צ׳רלס 

צ׳פלין, שהמשיך ליצור סרטים אילמים גם בתקופת 
הסרט המדבר.

מחזות הזמר הגדולים של המאה העשרים
הצצה אל מאחורי הקלעים של יצירות המופת הגדולות 

של הז׳אנר האהוב. מי האנשים האמיתיים מאחורי 
“סיפור הפרברים״, “צלילי המוסיקה״, “גבירתי הנאווה״ 

ואחרים?

וודי אלן: אמן ההומור יהודי
הוא כותב-במאי-שחקן, שכבר בגיל 16 כתב קומדיות.
הוא מחזיק בשיא העולמי למועמדויות לאוסקר ועדיין 

כותב תסריטים במכונת כתיבה. סיפורו של האיש 
הנוירוטי, שממשיך לייצר סרט חדש מדי שנה.

שלישיית הגשש החיוור: על עברית וגששית
סיפורה של השלישייה הראשונה של עולם הבידור, 

כשלצידם שייקה אופיר, יוסי בנאי, ניסים אלוני, אפרים 
קישון, דן בן אמוץ ואחרים, שתרמו מילים, ביטויים 

וקללות חדשות ללשון הקודש המתפתחת.

לואי דה פינס: האמת על השוטר העצבני
סיפורו של הקומיקאי הצרפתי “בעל שלושת הפרצופים 

לשנייה״, שהחל את הקריירה שלו כפסנתרן ברים 
ורק בגיל 49 לבש לראשונה את דמות השוטר העצבני, 

שפרסמה אותו כקומיקאי גאון.

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

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

והמערכונים מהסרט “שבלול״, חבורת “לול״, וסרטי 
הפולחן “מציצים״, “כבלים״ ואחרים.

לורל והארדי: הסיפור על השמן והרזה
מסע אל מוחם הפרוע של סטן לורל הבריטי ואוליבר 

הארדי האמריקני, הלא הם “השמן והרזה״, הצמד 
המצליח בעולם. השניים השאירו אחריהם 106 סרטים 

קצרים וארוכים.

ג׳רי לואיס: סלפסטיק בכל מחיר
סיפורו של הקומיקאי, שחקן מפיק ובמאי הקולנוע 

היהודי-אמריקני, שהתפרסם בזכות הומור הסלפסטיק 
שלו. את פירסומו ניצל לגיוס מיליארדי דולרים כתרומה 

לסובלים מניוון שרירים.

זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,17.4.18 ,10.4.18 ,20.3.18 ,6.3.18

12.6.18 ,29.5.18 ,8.5.18 ,1.5.18
)מספר קורס: 40107(

מרצה:
 אלון

גור אריה
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זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,25.4.18 ,11.4.18 ,21.3.18 ,7.3.18

6.6.18 ,30.5.18 ,16.5.18 ,2.5.18
)מספר קורס: 40108(

 תרבויות עולם
סביב הגלובוס - בראי הקולנוע

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

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות  
ברחבי העולם. מדרום איטליה אל תעלת פנמה, מקונפליקטים בצרפת אל המטבח ההודי, מהשכנה 
לבנון אל ילדים בוויאטנם, ממשבר זהות במדינות ערב אל הבהלה לזהב. אתם מוזמנים להצטרף 

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

פנמה: לא רק תעלה
פנמה מקשרת בין דרום אמריקה לבין מרכזה וצפונה. 

נצא למסע ברחבי המדינה, נכיר את נופיה, אנשיה 
ותולדותיה, ונגלה שפנמה היא הרבה יותר מתעלה...

מרצה: ד“ר אופיר יעקבסון.
סרט לצפייה: “החייט מפנמה“

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“

הודו: על קצה המזלג
שמו של המטבח ההודי יצא למרחוק בזכות מגוון 

התבלינים ועוצמת הטעם שלו. נצא למסע עשיר 
בניחוחות, צבעים וטעמים ונתוודע לקשר האדוק בין 

האוכל לבין התרבות והדת בהודו.
מרצה: מורן קושניר.

סרט לצפייה: “מסע של 100 צעדים“

מדינות ערב: צעירים ומשבר זהות 
שלטונות סעודיה שולחים אלפי צעירים לאוניברסיטאות 

באירופה ובארצות הברית, שם הם נחשפים למנעמי 
המערב, אך משבר הזהות הולך ומתחדד. הלחץ מבית 

לשמר את המסורת והדת, עומד אל מול הפיתוי שבחיים 
ליברליים ומתירניים יותר.

מרצה: ד“ר מיכל יערי | סרט לצפייה: “לא פה לא שם“

לבנון: השכנים מזווית אחרת 
נפגש עם לוחמי חיזבאללה ועם לוחמים לחופש הביטוי. 

נסייר באזור הסקי של צפון לבנון, נופתע לשמוע מי שיקם 
את בית הכנסת בביירות. חוויות וצילומים משלושה 

ביקורים אצל השכנים!
מרצה: נפתלי הילגר | סרט לצפייה: “האישה ששרה“

ארה“ב: הבהלה לזהב במערב הפרוע 
מה משך אלפי אופורטוניסטים בארה“ב של המאה ה-19 

לעבוד בפרך באזורים הנידחים ביותר של קליפורניה 
ואלסקה? מי באמת התעשר מהעניין? אילו השפעות 

מדהימות ניכרות עד היום בעקבות סאגת חיפוש הזהב
של המאה ה-19?

מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: “הבהלה לזהב“

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

הקתולית באירלנד להשלכות מלחמת וייטנאם שנים רבות 
לאחר סיום המלחמה. בין מצוקה אירית לילדי הרחוב 

העזובים בווייטנאם.
מרצה: איילת אידלברג | סרט לצפייה: “נובל“

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג
סדרה חדשה!תרבות 65 | תרבויות



זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,9.4.18 ,26.3.18 ,19.3.18 ,5.3.18
28.5.18 ,14.5.18 ,7.5.18 ,23.4.18

)מספר קורס: 40109(

66 | תרבויותתרבות

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

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות 
ברחבי העולם. מהאימפריה הבריטית בהודו אל האמריקאים בעיראק, מהאבוריג׳ינים באוסטרליה 
אל הנשים באפריקה, ממשפחות מוזרות בעולם אל פיראטים בקאריביים, ממאבקים בבריטניה אל 
מרחבי סיציליה. אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
אוסטרליה: הקיום הפשוט, ההתמודדות המורכבת

סיפורם המרתק של האבוריג׳נלים, שחיים ביבשת 
אוסטרליה כבר 40,000 שנים בהרמוניה עם הטבע

ועם תרבות מיתולוגית עשירה ומפותחת.  
מרצה: איילת אידלברג.

סרט לצפייה: “האבנים הכחולות“

סיציליה: איטליה שאינה מחוברת למגף 
מסע מרתק לסיציליה, האי הגדול ביותר בים התיכון. 

האם סיציליה היא חלק מאיטליה? נטייל ברחבי 
סיציליה ונצלול לעבר העבר היווני הייחודי של האי. 

מרצה: ארנון שדה | סרט לצפייה: “טרה פרמה“

מאמריקה לסומליה: פיראטים ושוד ימי
אחד משיאיה של תופעת השוד הימי קשור למאבק 
על האוצרות האגדיים של אמריקה, בעקבות גילויה 
של היבשת החדשה. נראה שאותם תנאים עקרוניים 
שהביאו לפריחת השוד הימי בעקבות גילוי אמריקה, 

מצויים גם כיום בכמה נקודות ברחבי הגלובוס.
מרצה: ד“ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: “קפטן פיליפס“

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“

משפחה שכזאת: מסגרות משפחתיות בתרבויות העולם  
היכן מתקיימים נישואי הליכה, אך ללא חתונה? אצל מי 

מקובל לגנוב אישה מגבר אחר, ולשאת אותה במקום 

אשתך? היכן חייב מאהב לעזוב את בית אהובתו לפני 
עלות השחר, אחרת ייחשב נשוי לה?  

מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: “מיס סאנשיין הקטנה“

בריטניה: מאבק לזכות הצבעה לנשים בבריטניה
מאבקן של הסופרג׳יסטיות הבריטיות על זכות ההצבעה 
לנשים הינו אחד מהחשובים במאה ה-20. הנשים הפכו 

אותן ואת התנועה לאחד המותגים המצליחים ביותר.
מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: “סופרג׳יסטיות“

אפריקה: נשים ביבשת השחורה
סיפורן של שלוש נשים הנאבקות במקום האכזרי ביותר 

עלי אדמות. אונס, איידס, מוות בלב המידבר, ומילה נשית, 
על רקע נופיה עוצרי הנשימה של היבשת השחורה.

מרצה: רוית נאור | סרט לצפייה: “פרח המדבר“

הודו הבריטית: עושק וקדמה
תת היבשת ההודית משכה מגוון רב של כובשים שחשקו 

בעושרה ומורשתם הפכה לחלק בלתי נפרד מהתרבות 
ההודית. מדוע הגיעו הבריטים להודו? כיצד ביססו את 
שלטונם? ומה הקשר בין הבריטים לבין שרפת אלמנות 

הודיות? 
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: “לפני הגשמים“

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג
סדרה חדשה!



מנהיגים ומנהיגות בתנ״ך
מרצה: אשר גניס, מרצה בכיר למקרא במכללת לוינסקי לחינוך ובמכללת סמינר הקיבוצים.

 M.A   בהצטיינות מהאוניברסיטה העברית.
בימים אלו בהם סוגיית המנהיגות בעולם בכלל ובארץ בפרט מעסיקה רבים מאתנו, 

ננסה לחזור למקורותיה במקרא. האם ניתן בכלל להשוות? בסדרת הרצאות נחשף לדפוסי 
המנהיגות, ממשה דרך תקופת השופטים ועד סוף תקופת הממלכה המאוחדת. הדיון יתמקד 
ממגוון היבטים, בדגש על מערכת הזיקות ההדדיות בין המנהיג לאלוהיו ובין המנהיג לעמו. 
נדון במקור סמכותו של המנהיג, מקור כוחו והרקע להנהגתו. ננסה לאתר את נקודת התפר 

שבה מתרחש חילוף משמרות בהנהגה, ונשאל האם אפשר לשרטט קני מידה להערכת 
מנהיגים בתקופת המקרא?

נושאי ההרצאות:
משה ויהושע : מנהיגות נבואית

משה, אבי הנביאים, ויהושע, עבד ה׳, מהווים דגם להנהגה 
נבואית. מה היו מרכיביה של הנהגה זו ומדוע עם מותו של 

יהושע ירדה רמת המנהיגות?

אהוד בן גרא: “השמן והרזה״ בגרסת המקרא
אהוד בן גרא נחשב לשופט החיובי ביותר, כשהוא מצליח 

כמנהיג ללא צבא, להביא את האויב המואבי למצב של 
צבא ללא מנהיג. מה היה סוד הצלחתו?

יפתח: השופט שאהבו לשנוא 
מדוע יפתח, שזכה לניצחון כביר על בני עמון, נחשב בעיני 

המקרא כשופט כושל? וכיצד קשורה בתו היחידה להערכת 
מנהיגותו כשופט?

רודף נשים: פלישתיות עליך שמשון 
מה עושה שמשון הגיבור היצרי, העסוק במעשי גבורה 
קטנים, משתאות ובעיקר רדיפה אחר נשים פלישתיות 

בספר שופטים?

אין מלך בישראל: איש הישר בעיניו יעשה
מדוע סוגר עורך ספר שופטים בשני סיפורים עם מוטו 
זהה? כיצד מקדמים סיפורים אלו את הרעיון להקמת 

מוסד המלוכה בישראל?

שאול: המלך הראשון בישראל
מה אפיין את מנהיגותו של שאול כמלך? מה הייתה 
מערכת היחסים בינו לבין שמואל הנביא? מדוע עוד 

לפני שנמשח- כבר הודח? והאם ניתן לקבוע קנה מידה 
להערכת מנהיגים במקרא?

דוד- דוד מלך ישראל חי וקיים 
מדוע זוכה דוד לתהודה כה גדולה כמלך המצליח בכול דרכיו 

למרות שבפן האישי מהדהד סיפור כישלונו הגדול?

המנהיג האידיאלי 
כיצד מציירים הנביאים את דמות המנהיג האידיאלי וכיצד 

מתכתבים דבריהם עם המציאות אותה הם חוו?

זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,24.4.18 ,10.4.18 ,27.3.18 ,13.3.18

12.6.18 ,5.6.18 ,22.5.18 ,8.5.18
)מספר קורס: 40110(
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מרצה:
אשר גניס

 לנרשמים לקורסים
כרטיס מתנה לסרט!
*הכרטיס תקף בבתי הקולנוע בסינמה סיטי

בימים א׳-ה׳.



זמן אשכול נתניה

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

בסינמה סיטי בנתניה.

מועדי המפגשים:
,26.4.18 ,12.4.18 ,22.3.18 ,15.3.18
14.6.18 ,31.5.18 ,24.5.18 ,10.5.18

)מספר קורס: 40111(
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מסע מופלא אל המוח האנושי
מרצה: ד“ר רביד דורון, ביה“ס למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית ת“א יפו. המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, 

האוניברסיטה הפתוחה.
המוח האנושי הוא איבר מרתק ועלום. לא מעט מהפרעות הנפש מטופלות בתרופות המיועדות 
למוח. האם מחלות נפש הן מחלות מוחיות? מהי פעילותו של המוח התקין? כיצד אנו מתנועעים,

שמחים ולעיתים אף אלימים? מהם החידושים בתחום של מדעי המוח ומהם ממשקי מוח מכונה,
מדוע אנחנו מבזבזים שעות ארוכות בשינה? ואיך מטפלים בהפרעות נפשיות כחרדה, סכיזופרניה

והתמכרות לסמים? 

נושאי ההרצאות:
על מוח, נפש והגנות המוח

מה הקשר בין הגוף והנפש? מי חזק יותר– הגוף, הנפש 
או שהם שווים? אם קיימת נפש- היכן היא ממוקמת? 
נתוודע גם אל המוח, הגנותיו לסוגיהן והצורך בקיומן. 

חקר המוח במאה ה-21
קליפת המוח- מה הם תפקודיה השונים? ומה עשוי 
להתרחש בעקבות פגיעה בה? נתמקד בקליפת המוח 
המוטורית ובפעולתה ונדבר על חזית המחקר בתחום 

ממשקי מוח מכונה ומה צופן לנו העתיד. 

האם יש הסבר להתנהגות תוקפנית?
מה גורם לכעס או להתנהגות אלימה? האם המוח 

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

במוח במהלך התנהגות תוקפנית? האם קיים בסיס 
מוחי להתנהגות זו?

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? ונדון גם בטיפולים 

הקיימים למחלות השינה?

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 והגוף?
מרצה אורח: ד“ר אורי פלביץ׳, המחלקה למדעי הטבע 

והחיים, האוניברסיטה הפתוחה.

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. כמו כן נדבר על מחלת פרקינסון והנטינגטון 

והטיפולים הקיימים במחלות הללו ונדון גם בחזית 
התחום: השתלות קוצבי מוח.

 
טיפול צמחי להפרעות חרדה ודיכאון

ארגון הבריאות העולמי חוזה שעד שנת 2020, מחלות 
חרדה תהיינה שכיחות מאוד בעולם המערבי. מהי חרדה 

ומה עומד בבסיסה? האם לכל אחד פוטנציאל ללקות בה? 
כיצד ניתן להתמודד מול הפרעה זו? ומה הטיפול הקיים 

לה? נתוודע למחקר חדש הבוחן טיפול צמחי לחרדה 
ודיכאון וננסה להבין האם טיפול כזה עשוי להיות יעיל 

כטיפולים הקונבנציונליים הקיימים.
 

השפעת סמים על תפקוד המוח
האם ניתן להגדיר התמכרות כמחלה? היכן פועלים סמים 

במוח? האם לכל הסמים מכנה משותף זהה או שקיים 
שוני בין פעולתם? נתמקד בסמים כקוקאין, מריחואנה 

ואקסטזי נסביר את דרך פעולתם והשפעתם על המערכת 
המוחית. 

 מרצה:מדע
ד״ר רביד 

דורון



הולדתה של אמנות הרנסנס באיטליה
מרצה: דוד איבגי, אוצר ומרצה לאמנות.

בין המאות ה-14 וה-16 התחולל באיטליה אחד מן הפרקים המרהיבים בתרבות אירופה 
והמערב. חידושים טכנולוגיים, מסעות, תגליות ודרכי חשיבה חופשיים שבו והעמידו את 

האדם במרכז, הולידו יצירות המהוות את אחד משיאי האמנות בכל הזמנים ואת הבסיס 
עליו הושתתה אמנות אירופה במאות שלאחר מכן. במהלך הקורס נבחן את התמורות 
האמנותיות בציור בפיסול ובאדריכלות במאות ה-14-15, את התהליכים ההיסטוריים 
והדתיים שהשפיעו עליהם ונכיר את האמנים המרכזיים שהטביעו חותמם על תולדות 

האמנות.

נושאי ההרצאות:
מבוא לתרבות הרנסנס

מהו הרנסנס? מיהם מחולליו? מה היו הגורמים 
להולדתו? למה במאה ה-14? ומדוע דווקא באיטליה? 

הולדת הציור ברנסנס
דוצ׳ו מסיינה וג׳וטו מפירנצה מציינים את שתי המגמות 

העיקריות באמנות המאה ה-14 באיטליה: הנוסח 
הביזנטי במיטבו, מול החדשנות הנועזת בציוריו של 

ג׳וטו.

התיאור הנכון
עקרונות וחידושים באמנות במאה ה-15
בתפיסת המציאות: אור וצל, אנטומיה,

ומעל לכל- הפרספקטיבה. 

עתיקות חדשות
הגילוי מחדש של האמנות הרומית העתיקה ודרכי 

האימוץ שלה על ידי אמני המאה ה-15 בציור.

אסכולת הציור בסיינה
הכיוון שהתווה דוצ׳ו בסיינה במאה ה-14, פרח והיה 

לסגנון חצרני עשיר, המהווה השלמה בניגוד לציור 
שהתפתח בפירנצה. 

הפיסול המתעורר
השחרור ההדרגתי מתפיסות ישנות של התבליט והפיסול, 

הובילו ליצירות מופת מסדנאותיהם של בני אמנים
בני פיזאנו ולורנצו גיברטי.

“על הסוס“
הפיסול ההיקפי העומד בפני עצמו, קיבל את צעדיו 

הראשונים ברנסנס והגיע לבשלותו ביצירותיו של דונאטלו.

“פרימוורה“                                                                                                                
כיצד מיישבים בין היופי הפגאני של רומא העתיקה, 

לבין המורשת הרוחנית הנוצרית של ימי הביניים? סנדרו 
בוטיצ׳לי והציור במאה ה-15.

זמן אשכול ראשון לציון

מרצה:
דוד איבגי אמנות

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,26.4.18 ,12.4.18 ,29.3.18 ,15.3.18
14.6.18 ,31.5.18 ,17.5.18 ,10.5.18

)מספר קורס: 40701(
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סדרה ייחודית של סיורים 
מודרכים לחובבי האומנות

ניתן למצוא בעמוד 101 בחוברת זו



 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 
בדוגמאות מהפקות מצולמות מרהיבות ומלאות צבע של גדולי הסולנים, התזמורות 

והמנצחים. הקורס הוא קורס חדש ותכניו לא הועברו בקורסים קודמים. הקורס אינו דורש 
ידע מוזיקלי מוקדם.

נושאי ההרצאות:
מוצרט- קונצ׳רטו לכינור מספר 5 )“הטורקי“(

יצירה מקסימה זו היא מופת לצורת הקונצ׳רטו הקלאסי, 
אך יש בה גם הרבה יותר מזה: בפרק השלישי שלה מנסה 

מוצרט לחקות באופן היתולי את המוזיקה הטורקית 
האקזוטית ששבתה את ליבו. במהלך המפגש נכיר את 

היצירה לעומקה, ונתוודע אליה בביצועים מעולים. 

מונטוורדי- האופרה “אורפאו“ )מפגש 1(
“אורפאו“ משנת 1607 נחשבת לאופרה הראשונה 

בתולדות המוזיקה. בשני המפגשים שנקדיש ליצירה 
כבירה זו נכיר לעומק את השפה המוזיקלית של 

מונטוורדי, ונצפה בדוגמאות מביצוע “אותנטי“ נפלא 
ליצירה. 

 
מונטוורדי- האופרה “אורפאו“ )מפגש 2(

המשך ההיכרות עם האופרה הנפלאה של קלאודיו 
מונטוורדי. 

מהלר- סימפוניה מספר 5 
חמשת פרקי הסימפוניה החמישית של מהלר משקפים 

את כל קשת הרגשות האנושית, החל ממארש אבל 
יפהפה ועד שיר אהבה מרגש לאשתו הטרייה, אלמה. 

במפגש נכיר את הסימפוניה לעומקה דרך דוגמאות 
מביצועים מעולים.

דאולנד, פרסל והנדל- שירים ואריות מאנגליה של 
המאות ה-16–18

מפגש מהנה עם מבחר שירים ואריות אופראיות 
מאנגליה של הרנסאנס המאוחר והבארוק, במהלכו 

נתוודע לכמה מזמרי הקונטרה-טנור הגדולים של זמננו.  

סטרווינסקי- הבלט “ציפור האש“
איגור סטרווינסקי חיבר את המוזיקה הנפלאה שלו לבלט 

“ציפור האש“ בשנת 1910. הבלט מספר את סיפורו של 
הנסיך איבאן, הנאבק במלך המרושע קאשצ׳יי בעזרתה 

של ציפור אש קסומה. במפגש נצפה בדוגמאות מהקלטה 
מרהיבה, המציגה את הבלט בגירסה בימתית מלאה.

י.ס. באך- הסוויטות הצרפתיות
היכרות מהנה עם יצירות חילוניות של באך למקלדת,
כמו הסוויטות הצרפתיות, הקונצ׳רטי למקלדת ועוד.

במהלך המפגש נעמוד על ההבדלים בין ביצועים בצ׳מבלו, 
הכלי עבורו הלחין באך, לבין ביצועים בפסנתר מודרני. 

דבוז׳אק- סימפוניה מספר 9
פינאלה חגיגי עם הסימפוניה האהובה של דבוז׳אק, 

“מן העולם החדש“, בה משלב המלחין הצ׳כי נושאים 
המושפעים מהמוזיקה של השחורים ושל האינדיאנים 

בארה“ב. 

זמן אשכול ראשון לציון
מרצה:
עומר 

שומרוני
אמנות

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,24.4.18 ,10.4.18 ,20.3.18 ,6.3.18

12.6.18 ,5.6.18 ,22.5.18 ,8.5.18
)מספר קורס: 40702(
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 הכוכבים הגדולים
של עולם הקולנוע

מרכז הסדרה: זיו אלכסנדרוני, מרצה לקולנוע ובמאי סרטים.
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.
נושאי ההרצאות:

אל פצ׳ינו: הפשע )לפעמים( משתלם
אל פצ׳ינו נולד למשפחה מפורקת באחת משכונות העוני 

של הברונקס. פשע אלכוהול וסמים לא היו זרים לו 
ואת כול ניסיון החיים הזה, יחד עם כריזמה ועוצמה 
יוצאת דופן, הביא אל דמותו של מייקל קורלאונה, 

גיבור הסנדק.
מרצה: זיו אלכסנדרוני | סרט לצפייה: “ים של אהבה“

וודי אלן: האנטי גיבור המושלם 
וודי אלן נולד למשפחה יהודית בברוקלין ניו יורק ומאז 
סוף שנות השישים ועד ימינו הוא יוצר  סרט חדש בכול 

שנה. במרבית הסרטים אלן מלהק את עצמו לתפקיד 
“הגיבור“, שהוא למעשה ההפך מגיבור...

מרצה: זיו אלכסנדרוני | סרט לצפייה: “חנה ואחיותיה“

טילדה סווינטון: לוקחת סיכון
השחקנית הסקוטית טילדה סווינטון מייצגת זן נדיר 

של שחקנים. היא לוקחת על עצמה פעם אחר פעם 
תפקידים מאתגרים ומציגה דמויות עוצמתיות ורבות 

פנים.
מרצה: ירון שמיר | סרט לצפייה: “אני אהבה“  

פול ניומן: לא רק בלונדיני
הבלונדיני עם העיניים הכחולות עשה כל שביכולתו 

לצאת מתדמית היפיפוף - והצליח בגדול!! הוא הצליח 
לכבוש את פסגות הוליווד עם אינטליגנציה, חריפות 

ותפקידים בלתי נשכחים. 
מרצה: רפי שרגאי | סרט לצפייה: “פסק דין“ )1982(

דני קיי: הומור עם לב רחב
דניאל קמינסקי רצה להיות רופא, אך אביו החייט 
דחף אותו להפוך לאיש במה. מפגש מעורר השראה 

על הקומיקאי האגדי, שמלבד שליטתו בריקוד, שירה 

ופנטומימה הפך את ההצחקה לשליחות.
מרצה: אלון גור אריה | סרט לצפייה: “המפקח הכללי“

רונית אלקבץ: הדיווה הגדולה שהלכה לעולמה
רונית אלקבץ, שהלכה לעולמה בשנה שעברה, היתה ללא 

ספק השחקנית והיוצרת המרתקת ביותר של הקולנוע 
הישראלי. היתה בה עוצמה פנימית, שבאה לידי ביטוי 

דווקא כאשר גילמה דמויות של נשים מנוצלות ומוחלשות.  
מרצה: זיו אלכסנדרוני | סרט לצפייה: “ביקור התזמורת“

ג׳ף בריג׳ס: הסטלן שלקח את האוסקר
ג׳ף בריג׳ס קנה את עולמו בדמות ה“דוד“ הסטלן 

האולטימטיבי בסרט הקאלט “ביג לובובסקי“ של האחים 
כהן. אך מתחת למעטה הנינוח וחסר הדאגות לכאורה, 

עומד שחקן אופי מרשים.
סרט לצפייה: “באש ובמים“

טום קרוז: יופי זה לא הכול 
טום קרוז נחשב תמיד לנער היפה והיהיר של שנות 

השמונים, אך במהלך הקרירה הארוכה שלו מתגלה לא 
אחת שקרוז יודע להיכנס לתפקידים מורכבים שבמרכזם 

טרנספורמציה ושינוי.
מרצה: זיו אלכסנדרוני | סרט לצפייה: “ג׳רי מגוויר“

זמן אשכול ראשון לציון

אמנות

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,25.4.18 ,11.4.18 ,21.3.18 ,7.3.18

6.6.18 ,30.5.18 ,9.5.18 ,2.5.18
)מספר קורס: 40703(
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מסע קולנועי אל ישראל האחרת
מרכזת הסדרה: בלהה גזית, עורכת תכניות דעת ותרבות.

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

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

נושאי ההרצאות:
רפואה ציבורית או פרטית בישראל?

עמי שינפלד הגשים חלום והפך למנתח לב בכיר.
הוא מתנדב כרופא בשדרות, מוותר על פרקטיקה פרטית 

ומשלם מחיר אישי, כלכלי ומשפחתי כבד. 
הקרנת הסרט “עניינים שבלב״ ומפגש עם הבמאי 

גד אייזן.

“אי אלימות״ באזור הכי מסוכסך בעולם
עלי אבו עוואד מחליט להקים מרכז “אי אלימות״, 

שמטרתו הידברות עם המתנחלים. למרות 4 שנים בכלא 
ישראלי, הוא מחליט לבסס תשתיות של אמון, שיקדמו 
פתרון לסכסוך. הבמאי, תושב הגוש, מלווה ומתעד את 

היוזמה.
הקרנת הסרט “השדה״ ומפגש עם הבמאי

מרדכי ורדי. 

 סיפורה האגדי של משפחת בילסקי 
צילה יופן יצאה למסע  מרגש למחוזות ילדותה בביילורוסיה.

היא נזכרת כיצד ברחה מבורות המוות, איך הצליחו  
להקים “שטייטל״ ביער ולהסתתר בו שלוש שנים.

 ואיך הפכו הנרדפים ללוחמים נועזים.
הקרנת הסרט “שהקירות בכו״ ומפגש עם הבמאי 

צביקה נבו.

סיפור גירושין בצל הכותל
אישה מפרקת את נישואיה ונמלטת אל עזרת הנשים 

בכותל המערבי. היא מתעדת את המתרחש בחייה 
האישיים ואת המתרחש במקום.

הקרנת הסרט “הקיר״ ומפגש עם הבמאית
מורן איפרגן. 

החיים החדשים של אורן אלמוג
כשהוא בן 10, בארוחה משפחתית במסעדת מקסים 

בחיפה, נפגע אורן אלמוג מפיצוץ שנגרם על ידי מחבלת 
מתאבדת. הוא מאבד את אביו, אחיו, סבו וסבתו, ואת 

שתי עיניו. עכשיו הוא חייב להסתגל למציאות הנוראה.
הקרנת הסרט “מרגיש את הרוח״ ומפגש עם המפיק  

גדי אייזן.

האיצטדיון של “לה פמיליה״
מאיה זינשטיין תיעדה את ארגון אוהדי בית״ר ירושלים 

הקיצוני הידוע גם כ״לה פמיליה״. סיפור על יצרים, גזענות 
ואלימות בעולם הכדורגל, שמסמן מגמה בחברה הישראלית.                                                                                                                               

הקרנת הסרט “טהורה לעד״ ומפגש עם הבמאית
מאיה זינשטיין.    

סולחה: המאבק על הכבוד המשפחתי
טרגדיה בכפר הנוצרי אעבלין. בעת ויכוח, וורד ממשפחת 

טוקאן מקלל את אחותו של ראגב ממשפחת סלמאן. ראגב 
שולף אקדח והורג אותו. עתה על משפחת טוקאן לנקום 
במשפחת סלמאן. רק סולחה מסוגלת לעצור את הנקמה. 

הקרנת הסרט “סולחה״ ומפגש עם הבמאי איתן חריס.

תמונות אנושיות מחיי הקהילה הזרה בתל אביב
תיעוד אנושי של חיי היומיום של הקהילה הזרה במרכז 

הרווחה “מסילה״. עולמם של הילדים והגננות ב״גני הילדים 
- הבייביסיטרים״. ניסיון לשנות את דפוסי המציאות הקשה 

בה חיה הקהילה הזרה. 
הקרנת הסרט “מסילה״ ומפגש עם הבמאי עמיקם גולן 

זמן אשכול ראשון לציון

אמנות

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,25.4.18 ,11.4.18 ,14.3.18 ,7.3.18
13.6.18 ,30.5.18 ,23.5.18 ,9.5.18

)מספר קורס: 40704(
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 הסדרה:

בלהה גזית



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

זמן אשכול ראשון לציון
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 “אין ספק שהסרטים שמומחי הסינמה סיטי בוחרים,
בצירוף המרצים המובילים של “זמן אשכול״ וחוויית הצפייה 

באולמות הסינמה סיטי- עושים את ההבדל והופכים את 
המפגשים לחוויה ייחודית שלא קיימת באף מקום אחר״

קבוצה 2:
 הקורס יתקיים בימי שישי

החל מהשעה 10:00 ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,13.4.18 ,9.3.18
8.6.18 ,11.5.18

)מספר קורס: 40706(

קבוצה 1:
 הקורס יתקיים בימי שלישי

החל מהשעה 19:00 ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,24.4.18 ,13.3.18
19.6.18 ,22.5.18

)מספר קורס: 40705(

אמנות

 מועדון טרום בכורה
עם אפשרות בחירה

שתי קבוצות
קורס בוקר וקורס ערב

לבחירתכם



סדרה חדשה!

המשברים שמאיימים על העולם
מרצה: הנריקה צימרמן, עיתונאי בינלאומי וסופר.
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וחברה

זמן אשכול ראשון לציון

מסע אישי עם עיתונאי בינלאומי, אחר ההשלכות האזוריות והבינלאומיות, של הג׳יהאד 
העולמי. מה הפך את המזרח התיכון לאזור מוכה האסון ההומניטארי הגדול ביותר מאז 
מלחמת העולם השנייה? מה יעלה בגורלם של מיליוני פליטים שנאלצו להתפזר בעשרות 
מדינות ברחבי העולם? כיצד ההתרסקות של המזרח התיכון משפיעה על המעצמות ועל 

ההתערבות שלהן באזורנו? נדידה לנקודות ההצלחה והמשבר שלה ברחבי העולם. 

נושאי ההרצאות:
הסכנות שמאיימות על שלום העולם

גל של מנהיגים פופוליסטים שוטף את העולם. מדוע זה 
קורה? מה גרם להתחזקות הימין הקיצוני באירופה? 

האם הנוכחות הגוברת של רוסיה במזרח התיכון משנה 
את מצבן של מדינות האזור? מהן הסכנות שאליהן 

ישראל צריכה להיערך כנגד האיסלם הקיצוני?
ואיך הג׳יהאד העולמי מהווה איום על שלום העולם?

האסלאם: המדינות שהתרסקו לרסיסים
המפה שנקבעה במסגרת הסכם סייקס-פיקו ב-1916, 

מתרסקת לרסיסים. חמש מדינות אינן קיימות עוד-
סוריה, עירק, תימן, לוב וסומליה. במדינות אלו 

מתרחשת היום מלחמת הכול בכול. האם הסכם 
סייקס-פיקו יוחלף בהסכם טראמפ-פוטין?

הפלשתינים: בין פטיש החמאס לחלום העצמאות
מה מניע את מלחמת האזרחים בין הישויות הפלשתיניות? 
מהן ההשלכות שיש לכך על מדינת ישראל? האם יש סיכוי 

שהחמאס יכיר בישראל וינטוש את האידיאל להקים 
מדינה אסלאמית? 

הצונאמי האסלאמי: האומנם מלחמת דת?
האם אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמת עולם 
שלישית? איך נוצרה התופעה המאיימת לסחוף 

אחריה את העולם למלחמת דת בלתי נשלטת? מה 
יקרה לאירופה, ישראל וארצות הברית, אם המדינה 

האסלאמית לא תובס?

שיטת העבדות חוזרת למזרח התיכון
בחסות המדינה האסלאמית, נוסדו במזרח התיכון 

שווקי עבדים, הממוקמים במוסול- עירק, וברקעאא- 
סוריה, שבהם נמכרים נשים וילדים למרבה במחיר. 

הנשים נמכרות כשפחות מין, הילדים כעבדים 

המחונכים להילחם בנשק או לשאת על גופם חגורות נפץ. 
כיצד עובד המנגנון התעמולתי של דאעש המכונה החליפות 

הדיגיטלית? 

אקסודוס הפליטים מזעזע את העולם
אנו חיים את משבר הפליטים הגדול ביותר מאז מלחמת 

העולם השנייה. פליטים מהמזרח התיכון ממשיכים לזרום 
לאירופה. מטורקיה ליוון, מלוב לאיטליה, וממרוקו לספרד. 

בערים הגדולות באירופה נוצרו גטאות של אוכלוסיות 
מוסלמיות, שהן חממה לגל הפיגועים החדש באירופה 

ובארצות הברית.

איראן מאיימת על שלום העולם
מבט ממקור ראשון אל שיטות הלוחמה של גופי המודיעין 

הישראלי, האמריקני, והעולמי אל מרוץ התחמשות 
הגרעין האיראני. האם הסכם הגרעין שנחתם בין המערב 

לאיראן יישמר? האם אכן מדובר באיום הגדול ביותר
על שלום העולם?

החזית הסונית מושיטה יד לישראל
המציאות האזורית החדשה משנה את המזרח התיכון. אנו 
עדים ליצירת בריתות חדשות בעקבות האיום של ארגוני 

הג׳יהאד העולמי, ושל המדינה השיעית הגדולה ביותר– 
איראן. מדינות שראו בישראל אויב, מתייחסות

אל המדינה היהודית כשותף פוטנציאלי.

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,23.4.18 ,16.4.18 ,26.3.18 ,12.3.18

4.6.18 ,28.5.18 ,14.5.18 ,7.5.18
)מספר קורס: 40707(

מרצה:
הנריקה 
צימרמן



זמן אשכול ראשון לציון

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,26.4.18 ,12.4.18 ,22.3.18 ,8.3.18
14.6.18 ,7.6.18 ,24.5.18 ,10.5.18

)מספר קורס: 40708(
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מסע מרתק אל דת האסלאם
מרצה: אסף רגב, PhD Can, חוקר אסלאם ומזה"ת, אוניברסיטת חיפה ומכון גבעת חביבה. 

נושאי ההרצאות:
 ראשיתה של דת חדשה

מפגש עם סיפורם של השבטים הערבים עובדי האלילים 
בחצי האי ערב טרם ימי האסלאם, והמעבר לאמונה 
באל אחד? נערוך היכרות עם מוחמד ונלמד משהו על 

הקוראן– ספר הספרים של האסלאם.

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

מדמם, הרי ללא ספק מדובר בסכסוך בין הסונים 
לשיעים. מהו פירוש שני המונחים? מה משותף ומה 
מפריד בין שתי העדות? ואיך מתנהלת הדינאמיקה 

המעניינת של סכסוך דתי ופוליטי?

 מדוע ירושלים קדושה גם לאסלאם?
אחת הסוגיות החשובות והבולטות ביותר בין יהדות 

לאסלאם, מבחינה דתית ופוליטית, היא קדושת 
ירושלים למוסלמים. כיצד ומהיכן הגיע רעיון קדושת 

ירושלים לאסלאם? מהו סיפורן של שתי הכיפות 
המתנוססות על הר הבית?

 מדוע הם צמים ביום וחוגגים בלילה?
כל מה שחשוב לדעת על מצוות היסוד באסלאם: 

העדות, התפילה, העלייה לרגל, הצום והצדקה, כמו 
גם הג׳יהאד. ובנוסף לכך “נחגוג״ את חג שבירת הצום 

ואת חג הקורבן. הרצאה זו תשבור מיתוסים רבים 
הקשורים ל״אמיתות היסוד״ של המצוות החשובות 

ביותר למוסלמים.

מאחורי הרעלה: נשים באסלאם בין דת למודרנה
מדוע גבר יכול לגרש אישה בנקל? מדוע האישה 

“אחראית״ על כבוד המשפחה כולה? האם מילת נשים 
היא שוביניזם או מנהג חיובי? שאלות אלו הן רק טיפה 
בים ההתייחסות והמחקר בתחום מרתק זה. נבחן את 

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

שחשבתם...

קהיר, עמאן, דמשק, אמסטרדם, פריז, שטוקהולם...  
 האסלאם בתפוצות

בשנת 2005 נשאל “המופתי של דנמרק״ מה, בעצם, עושה 
האסלאם באירופה. תשובתו הייתה: “בעבר באתם אלינו, 

היום אנחנו באים אליכם...״ איך מתמודדים המשטרים 
ברחבי העולם עם הסוגיות הדתיות והתרבותיות המועלות 

בפניהם על ידי הקהילות המוסלמיות המקומיות?

“אללהו אכבר״: מה הם “ג׳יהאד״ ו״אסתשהאד״?
“לא כל המוסלמים פונדמנטליסטים ולא כל 

הפונדמנטליסטים טרוריסטים, אבל כל הטרוריסטים 
מוסלמים...״. למרות שעובדתית אין זה מדויק, הרי 

הטרור בעולם מזוהה כמעט לחלוטין עם האסלאם. מה 
אומרים מקורות הדת? ומה עושים בפועל הג׳יהאדיסטים 

והשהידים?

 לשבת על שרפרף ולגעת באור
כחלק מן ההשפעה היהודית והנוצרית על האסלאם, קמה 
במאה התשיעית התנועה הסופית, המיסטיקה המוסלמית. 

מהו אורח חייהם של המיסטיקנים? מה בין היות האדם 
“אדם מן היישוב״ לבין היותו “מואר״? ומה ההבדל בין 

הקבלה היהודית ומקבילתה המוסלמית? 

סיפורה המופלא של דת האסלאם, המונה כיום כמיליארד ושבע מאות וחמישים מיליון מאמינים.
מה פירוש המילה “אסלאם״? האם ירושלים מוזכרת בקוראן? מה ההבדל בין הסונים והשיעים? 

וכיצד מתנהלות קהילות האסלאם האדירות במדינות שאינן מוסלמיות?

מדינה
וחברה

מרצה:
אסף רגב



המזרח התיכון על פרשת דרכים
מרצה: ד״ר מיכל יערי, מומחית למזה״ת. אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה הפתוחה.

מאז החל עידן ״האביב הערבי״, המזרח התיכון שינה את פניו. לצד בעיות ביטחוניות 
ואסטרטגיות, מתמודדים אזרחי מדינות ערב עם שורה ארוכה של אתגרים כלכליים, 
פוליטיים, דתיים ותרבותיים. המהפכה מובלת על ידי צעירים שאינם חוששים לאתגר

קודי התנהגות מקובלים. קורס זה עוסק בנושאים שעומדים בראש סדר היום של
מדינות ערב, תוך שימוש בקטעי עיתונות וסרטונים שונים הממחישים זאת. 

נושאי ההרצאות:
״האביב הערבי״: החלום ושברו

האם ״האביב הערבי״ הוא סיפור הצלחה או כישלון? 
האם תמה המהפכה, או שמא בנסיבות מסוימות 

היא עלולה לפרוץ שוב? מהו סוד ההצלחה של 
מדינות המפרץ, שבזכותו ״האביב הערבי״ פסח עליהן 

לעת עתה?

העימות שמעצב את פני המזרח התיכון
באיזה אופן משפיע העימות האיראני-סעודי על 

פני המזרח התיכון? מה עומד בשורש העימות בין 
שתי המדינות? באילו נסיבות הן יכולות להתקרב זו לזו? 

האם ובאיזה אופן העימות בין שתי המדינות משפיע 
על ישראל?

נפט, דמוקרטיה ומזרח תיכון
האם הנפט אכן יכול למנוע את הפלת נסיכויות המפרץ? 

כיצד חיבל הנפט בסיכויים למשטרים דמוקרטיים 
במזרח התיכון? איך עיצב הנפט את היחסים בין 

המדינות באזור?

ארצות הברית והעולם הערבי
מה עומד בבסיס היחסים בין ארצות הברית

לעולם הערבי? האם טרמאפ יכול לשקם את היחסים? 
האם הוא יוביל מדיניות חדשה ביחס למזרח התיכון? 

כיצד השפיעה מדיניות אובמה על הידוק הקשרים
בין ישראל למדינות ערב?

סעודיה: מדינה עשירה, אזרחים עניים
כיצד הפכה ממלכת הנפט העשירה, למדינה המתמודדת 

עם בעיות כלכליות? מה יקרה ביום שבו ייגמר הנפט 
הסעודי? האם המצב הכלכלי עלול להוביל להפלת 

השלטון? איך מתמודדת הממלכה עם בעיית העובדים 
הזרים?

הרשתות החברתיות כמחוללות שינוי
כיצד משפיעות הרשתות החברתיות על המבנה החברתי 

והפוליטי הקיים? מהו גבול הסבלנות של המשטרים 
ביחס לרשתות החברתיות? באיזה אופן הצמיחו הרשתות 

החברתיות תוכניות טלוויזיה מרדניות?

ישראל והעולם הערבי: עידן חדש ביחסים?
במשך שנים רבות מדינות ערב ראו בישראל אויב מובהק. 

במהלך “האביב הערבי״ הסתבר שישראל היא שחקנית 
מפתח במלחמה נגד דאע״ש ואיראן. האם באמת חל שינוי 

ביחסו של העולם הערבי כלפי ישראל? האם נכון עושה 
ישראל בכך שהיא מנהלת קשרים חשאיים עם מדינות ערב?

הפנים האמתיות של הנשים במדינות ערב
הנשים הערביות מתחילות יותר ויותר למרוד במסגרת 

המדכאת והכוחנית שבה הן חיות. כיצד נראים חייהן של 
נשים במדינות ערב? מה קורה לנשים המתחנכות בחו״ל? 

עד כמה משתנים חייהן כשהן יוצאות לעבוד?  

76 | אקטואליה

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,15.4.18 ,25.3.18 ,11.3.18 ,4.3.18
3.6.18 ,27.5.18 ,13.5.18 ,29.4.18

)מספר קורס: 40709(

זמן אשכול ראשון לציון
מרצה:

ד״ר מיכל 
יערי

מדינה
וחברה



״שומרי הסף״
סוגיות משפטיות בוערות

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

היכרות מרתקת עם הגופים האמורים לשמור על החוק במדינת ישראל. מה תפקידו של
כל אחד מהם? מה מונע מהם למלא את תפקידם כראוי? ומי הם “שומרי הסף״ האמיתיים,

הממלאים את מקומה של מערכת אכיפת החוק?

נושאי ההרצאות:
המשטרה והמחלקה לחקירות שוטרים

המשטרה היא הגוף הראשוני שיש לו מגע ישיר עם 
האזרח. תפקידה לשמור על החוק והסדר ולשמור על 

האזרח- גם מפני עבירות פליליות וגם בהגנה על זכויות 
יסוד. בצד תפקידי המשטרה– מה תפקידה של המחלקה 

לחקירת שוטרים?

כוחו המוגבל של היועץ המשפטי
היועץ המשפטי אמור לייעץ לממשלה בעניינים 

משפטיים וגם לעמוד בראש מערכת אכיפת החוק 
הממשלתית. מה תפקידה של פרקליטות המדינה 

בשמירת החוק כערך עליון? ומה קורה כשהפרקליטות 
נכשלת בהצגת החומר בפני בית המשפט?

בתי המשפט, ונציב התלונות על השופטים
הדרגה הגבוהה יותר של שומרי הסף הם כמובן

בתי המשפט. תפקידם לשמור על אזרחים מפני עוולות 
במישור האזרחי והפלילי. כוחם נובע מהאמון שהחברה 
נותנת בהם. השאלה הגדולה היא– איך הם מתמודדים 

עם סדקים באיכות השיפוט ובתופעה מתגברת של 
שופטים שסרחו?

מבקר המדינה מול ועדת חקירה ממלכתית
שומר הסף ה״קלאסי״ מאז קום המדינה הוא מבקר 

המדינה. תפקידו לבקר את כל משרדי הממשלה. אולם 
מה קורה כאשר גם המבקר הנמרץ ביותר הוא חסר 

שיניים ותפקידו מתמצה בהתראה, ללא כל כלי יישומי? 
במקרים החמורים ביותר מוקמת ועדת חקירה. מהן 
סמכויותיה? ומה קורה כאשר היא מגיעה למסקנות 

אישיות וממלכתיות?

שומרי סף בהתנדבות
במישור החברתי ישנה חשיבות גדולה להתארגנויות 

שונות של אזרחים, המנסים– בהתנדבות ולעיתים תוך 
סיכון עצמי- להילחם בשחיתות ולהשמיע את קולם של 

החלשים. האם בית המשפט העליון מתייחס למסקנותיהן?

כשהפוליטיקה פוגשת את בג״צ
בית המשפט העליון הוא הישורת האחרונה והחשובה 
כשומר סף- גם בשבתו בערעורים פליליים, אך בעיקר 

בשבתו כבית משפט גבוה לצדק. אם לפני שנים שמר בג״צ 
על זכויותיהם של יחידים שהממסד פגע בהם, הרי שהיום 

פתוחות דלתותיו גם בפני ארגונים ומתנדבים.
האם החלטותיו אמורות להכריע בסוגיות אישיות, 

חברתיות, דתיות ופוליטיות?

הכוח שמתדלק את התקשורת
שומר הסף היעיל ביותר ובעל הכוח הרב ביותר, היא 
התקשורת והרשתות החברתיות. האם יש לתחקירים 

עיתונאיים כוח לגרום לחקירות של אישי ציבור או להוקיע 
תופעות פסולות במוסדות השלטון?

המשפטים שמסעירים את הציבור- מפגש שכולו 
אקטואליה העוסקת בעניינים שעל סדר היום הציבורי
במפגש זה נעסוק בנושאים משפטיים בוערים שעל סדר 

היום הציבורי. ננתח אותם בכלים שרכשנו לאורך הקורס 
כולו ונתבונן עליהם בעיניים משפטיות.
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הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שני
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,23.4.18 ,9.4.18 ,26.3.18 ,12.3.18

 ,4.6.18 ,28.5.18 ,14.5.18 ,30.4.18
)מספר קורס: 40710(

זמן אשכול ראשון לציון

מרצה:סדרה חדשה!
שלי טימן

שופט )בדימוס(
מדינה
וחברה



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?

קבלת החלטות בחיים- זה ממש 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?

האם להסתכל לשחקן השני בעיניים?
הטכנולוגיות החדשות העמידו בפני תורת המשחקים 

שאלות חדשות. מתי נכון לתקשר במסרונים?
מה היתרון של הרשתות החברתיות? ומה עתיד 

העולמות הווירטואליים? 
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זמן אשכול ראשון לציון

מדעי
החברה

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,29.4.18 ,15.4.18 ,25.3.18 ,11.3.18

17.6.18 ,3.6.18 ,27.5.18 ,13.5.18

)מספר קורס: 40711(

 מרצה:
 אלעד

הולנדר

חוכמת תורת המשחקים-
ליישום בחיים

מרצה: אלעד הולנדר, MA, מומחה בתורת המשחקים ודינמיקות משחק.

לקבוע את כללי המשחק
בהרצאה זו נצלול לאופן 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. 

הסודות הצפונים של תורת המשחקים
הכרות 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- על 

הרגשות השליליים ועל האופן שניתן לרתום אותם כדי 
לחיות חיים מחויכים יותר.

“תורת המשחקים״ לוקחת תורה כלכלית מתמטית מסובכת ומורכבת, ומפשטת אותה
כדי להשתמש בעקרונותיה בחיי היומיום. זהו אינו מדריך מסוג “כיצד להתעשר בשבועיים״,

אלא מדריך הנותן הדרכה וכלים לחשיבה אסטרטגית, אך גם מראה שלעיתים אין תשובות 
קלות, וגם השאלות לא פשוטות... דרך מוכחת לעיצוב החיים כמשחק מענג, מוצלח ורב תועלת.



זמן אשכול ראשון לציון

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,23.4.18 ,9.4.18 ,19.3.18 ,5.3.18
11.6.18 ,28.5.18 ,21.5.18 ,7.5.18

)מספר קורס: 40712(
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קואצ׳ינג עצמי:
לחשוף את הטוב שיש בי

מרצה: משה שרון, סופר ומרצה, מנחה קבוצות ומאמן אישי.

כל אדם הוא טוב, אך לפעמים על הטוב הזה מצטברות קליפות, מסכות, כעסים ושאר
מרעין ביישין. איך מקלפים? איך חושפים את הטוב שקיים בי, באחר ובעולם? איך מחזיקים 

את המושכות של החיים? סדרה מרתקת, מצחיקה וחווייתית בת שמונה מפגשים,
שחושפת אותנו לכלים מתקדמים לשינוי החיים.

נושאי ההרצאות:
אני טוב?

מי אני באמת? אם מערטלים אותי מהתפקידים 
והסטטוסים- מה נשאר? על מה מבוסס הביטחון העצמי 
שלי? מפגש מרתק עם תפיסת היסוד האימונית שערערה 

את עולם הטיפול.

מנגנונים בנפש
מה עוצר אותנו בחיים? איך יכול להיות שאנחנו יודעים 

הכול ובכל זאת לא מיישמים? למה הרגש וההרגל 
מנצחים בקרב על החיים שלי? ומה עושים כדי להפוך 

את היוצרות?

לאהוב את מה שיש
סבל נגרם כשאדם מתווכח עם המציאות, ולא בגלל 

המציאות. איך מקבלים את היש? כלי רב עוצמה לטיפול 
בכעס ובתסכול מתמשך.

לשאול את השאלה הנכונה
למה אני רווקה? כששואלים שאלה לא נכונה, מקבלים 

תשובה מבאסת וקשה. שאלה טובה תקדם אותנו לשנות 
את החיים. לפניכם שיטה יעילה ללמוד את אומנות 

השאלה הנכונה.

דמיון מציאותי
הדמיון שלנו מנהל לנו את החיים הרבה יותר ממה 

שאנחנו מדמיינים... איך אוכל להשתמש בדמיון כדי 
להיטיב את חיי?

היסטוריה עתידית
מה שהיה בעבר- כבר עבר ואיננו? אי אפשר לשנות אותו? 

ומה יהיה בעתיד? יהיה עלינו  לחכות כדי להגיע אליו?
אז זהו, שלא. העבר, ההווה והעתיד בשליטה שלנו.

מסכות ולא בפורים
כולנו מסתובבים עם מסכות. למה, בעצם? ומה קורה כשהן 

נדבקות אלינו ואנחנו מאמינים שהן באמת אנחנו?

למה אתה לא מקשיב?
מה מסמנים לנו האירועים שמלווים את חיינו? כיצד 
מפרשים את הסימנים? ולמה, למה אני לא מקשיב?

סדרה חדשה! מדעי
החברה

מרצה: 
משה שרון

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,17.4.18 ,10.4.18 ,27.3.18 ,13.3.18

12.6.18 ,29.5.18 ,15.5.18 ,1.5.18
)מספר קורס: 40713(

זמן אשכול ראשון לציון

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

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

מצבים בלתי אפשריים שנקלעו לתוכם ולמצוא את דרכם אל החיים הטובים והשלמים.

נושאי ההרצאות:
“לתהום וחזרה״   

שי רלר נסע לטיול תרמילים בנפאל ועבר תאונת דרכים. 
הוא נפצע קשה, נותר משותק כמעט לחלוטין ומרותק 

לכיסא גלגלים. שי החליט לא להתמקד בעבר, אלא 
להוציא את הטוב מכל סיטואציה. נשמע על תהליך 

השיקום הפיזי והנפשי, יחסים עם המשפחה והחברים 
חיפוש אחר אהבה וזוגיות.

 אלהאם פורצת דרך בחברה המוסלמית 
אלהאם אל כמלאת שייכת לקהילת “הבדואים 

השחורים״ בעיירה רהט. היא נישאה בגיל צעיר, אך 
החליטה לשנות את גורלה ולהתנדב לעמותת “צעד 

קדימה״. מנהלת את “עמותת ידיד ונלחמת נגד ריבוי 
נשים, בעד זכויות שוות לבדואיות השחורות וקידום 

מעמדן.

מהצינוק בכלא הסורי לחיים מלאי יצירה לאחריו                                                     
סא״ל מיל אורי שחק, טייס פנטום שנפל בשבי הסורי 

במלחמת יום הכיפורים, מספר על תעצומות הנפש אותן 
יכול אדם לגייס ברגעים הקשים ביותר ועל החשיבות 

הרבה של שמירה על צלם אנוש וזהות ישראלית גם 
בתנאים אלה.

 סיפורה המרגש של עמית קדוש 
יובל קדוש, אבא של עמית, הילדה עם הלוקמיה, 

שמדינה שלמה התגייסה להצלת חייה מספר: למרות 
הסטטיסטיקה העגומה לא נכנענו. הרמנו מבצע חסר 

תקדים להתרמת מח עצם, טולטלנו בין ייאוש לתקווה 
והצלחנו למצוא לעמית מזור.

 סיפור אישי: “כביסה מלוכלכת״ 
יעל שרר לא יכולה לסלוח ולא לשכוח. לאחר שאביה 
הורשע ונכלא באשמת ניצול מיני, היא מחליטה לשנות

את חוקי המשחק ולהפסיק לגלם את הקורבן המשתתק 

והמבויש. היא מספרת על הכרוניקה הכואבת של משפחתה
המתפוררת ועל המחיר הכבד שהיא משלמת בחייה.

החיים בלי צלילים
מסע מרגש בחייה של סמדר הרוש, לקוית-שמיעה 

שהפכה זאת למנוף כשהתבגרה. היא מספרת על 
התמודדותה לאורך חייה מגיל צעיר ועד היום. מהן דעות 

קדומות על לקויי שמיעה והדרך אל שינוי חברתי.

צביה ריבן: לחיות מחדש
המשימה הייתה להחזיר חיים לבית. זה היה בית מת. 

אנחנו היינו אנשים מתים בתוך בית שהוא בית קברות. 
זהו סיפורה של ד״ר צביה ריבן, שאיבדה את בנה היחיד 
אלעד, בן ה-16 באסון השריפה בכרמל. לאחרונה הביאה 

לעולם תאומות באמצעות אם פונדקאית.

המאבק על ניצחון הצדק  
ניר סומך, קצין משטרה, רגע לפני קידום לדרגת סגן ניצב, 

מואשם ברצח! הוא מורשע בהריגה ונשלח ל-14 שנות 
מאסר. לאחר 3 שנות מאסר, בית המשפט העליון, בתקדים 
משפטי, מחליט לזכותו פה אחד ומורה על שחרורו המיידי.

מדעי
החברה

מרכזת סדרה חדשה!
 הסדרה:

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

בסינמה סיטי- ראשון לציון. 

מועדי המפגשים:
,8.4.18 ,25.3.18 ,18.3.18 ,4.3.18

  10.6.18 ,27.5.18 ,6.5.18 ,22.4.18
)מספר קורס: 40714(

זמן אשכול ראשון לציון

תענוגות החיים - בראי הקולנוע
מרכזת הסדרה: לילך יפת, מפיקת אירועי עניין ותרבות. 

הנאות הן דבר מרכזי בהווייה שלנו, והן טעם החיים עבורנו. כיצד ניתן להעצים אותן? ממה 
אנחנו צוחקים? מהו סוד התשוקה לאוכל? האם ישנה נוסחה המאפשרת לנו להגיע לאושר? 

האם הצלחה, יחסים, סקס ומיניות הם פסגת הדמיון האנושי?
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
לאכול את החיים

פעם אכלו כדי לחיות. היום אנו חיים על מנת לאכול. 
כיצד הפך האוכל  למרכז חיינו? איזה מהפיכות קולינריות

גדולות חווה העולם? וכיצד הפך השף לגיבור תרבות?
מרצה: אור-לי אלדובי, חוקרת, מרצה בכירה בנושאי 

אמנות ותרבות. 
סרט לצפייה: “מסע של מאה צעדים״

העונג שבמסע
טניה רמניק ובן זוגה יצאו בסירת מפרש להפלגה במשך 
9 שנים מסביב לעולם. בסיפור מסע מרתק, ננסה להבין 

מהו העונג האמיתי שבמסע- הנופים והתרבויות? 
האתגר והלא נודע? או בכלל דבר אחר?

מרצה: טניה רמניק, מרצה על מסעות ימיים.      
סרט לצפייה: “מתים על החיים״

אושר- היעד הנחשק ביותר בעולם!!
האם ישנה נוסחה המאפשרת לאנשים להגיע לאושר? 
האם ישנם אנשים שנולדו מאושרים ואילו על אחרים 

נגזרו חיים פסימיים?
מרצה: ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, .M.A בחינוך. 

סרט לצפייה: “הפרה ז׳קלין״
הכול יחסים בחיים

מהם הצרכים הבסיסיים שלנו בכל מערכת יחסים? 
כיצד תורמים בני משפחה, חברים ובני זוג לתחושת 

ההנאה והרווחה האישית שלנו? אלו התנהגויות יכולות 
לבנות מערכות יחסים נהדרות? 

מרצה: ערן אוליניק, MCC מאמן ליצירת יחסים 
עמוקים, הגברת חווית האושר וההרמוניה בחיינו.

סרט לצפייה: “קפטן פנטסטיק״
סקס ומיניות בעולם משתנה

לקולנוע )כמו אצל בני האדם( יש מערכת יחסים 
דואלית עם סקס ומיניות. מצד אחד מדובר בעונג הגדול 

ביותר, ששייך לכול אחד מאתנו, ומצד שני העיסוק 

בסקס ומיניות נחשב לטאבו שיש סביבו המון איסורים 
מגבלות ועונשים. כיצד מתמודד הקולנוע עם הפנטזיה 

המינית? ומה הם הקווים של המותר והאסור?  
מרצה: זיו אלכסנדרוני, מרצה לקולנוע ובמאי סרטים.

סרט לצפייה: “אהבת בשר ודם״
על פלאי הדמיון האנושי

מדוע הדמיון הוא השבב הגראפי החזק בעולם? ומדוע הוא 
גם העונג השווה ביותר שקיבלנו בחינם?

מרצה: אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה, מבקר ספרות 
בעיתון “הארץ״ ויוצר דוקומנטרי. 

סרט לצפייה: “כפרה״
סודם של חוקי ההצלחה 

מהי הצלחה עבורנו? כיצד היא מאפשרת לנו לחיות מתוך 
הגשמה, מימוש ואושר? מה משפיע על העונג בחיינו יותר 

מכול? וכיצד לממש את הפוטנציאל האמיתי שלנו?
מרצה: ערן שטרן, מנטור עסקי, מחבר רב המכר “להגשים״  

סרט לצפייה: “המרדף לאושר״
הומור בחיי היום יום 

הומור וצחוק הם אחד מתענוגות החיים. מדוע אנחנו 
צוחקים? מהו האפקט הפסיכולוגי של ההומור? למי מותר 
לספר בדיחות על חולים, רופאים או יהודים? מתי הומור 

הוא עניין של גיאוגרפיה?
מרצה: אלון גור אריה, במאי, תסריטאי וחוקר קולנוע.

סרט לצפייה: “למה זה מגיע לי?״
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זמן אשכול ראשון לציון

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,30.4.18 ,16.4.18 ,26.3.18 ,19.3.18
18.6.18 ,11.6.18 ,28.5.18 ,14.5.18

 
)מספר קורס: 40715(

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

האדם הוא היצור היחיד המנסה להבין את פשר קיומו. הצלחנו אומנם לכפוף את הטבע 
למרותנו, אך בשאלות הגדולות באמת אנחנו עדיין מחפשים תשובה: מי אנחנו? מה אנחנו 

יודעים? למה אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים? והאם החיים האלה שווים את כל 
המאמץ שהם דורשים?

נושאי ההרצאות:
על החיים כסרט ועל נפלאות הדמיון האנושי 

אחת מחידות החיים היא יכולתו של המוח האנושי לייצר 
קולנוע פנימי זוהר של זיכרונות, רגשות ודמיונות של 

דברים שקיימים רק בתוך ראשנו. כיצד הפך אותנו הדמיון 
לנזרי הבריאה ואלופי העולם באולימפיאדת החיים?

מה אפשר לדעת, ומה אנחנו באמת יודעים? 
האם חושינו מספרים לנו את האמת על “גברת מציאות״?

למה הדברים החשובים באמת סמויים מן העין,
ומה זה בכלל “אמיתי״? האם יש דברים שאנו יודעים 

בוודאות? האם כולנו חיים באותה “מציאות״?
ומה מלמדות אשליות ראייה על מגבלותיה של

התודעה האנושית?

למה אנחנו כל כך רעים? 
על מוסר, ערכים, אגואיזם, אלטרואיזם, נימוסים 
והבנאליות של הרוע האנושי: האם הרוע אכן רע?
מי קובע מה זה מוסרי? למה אנחנו כאלה רעים?

ומדוע בכלל כדאי, או צריך, להיות טוב?

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

את האלוהים? על דמותו של אלוהים כגיבור טראגי, 
שהכול נעשה בדברו, אבל מפעל חייו מתפרק שוב ושוב. 

ועל ההבדל בין אלוהי הפילוסופים, אלוהי הדתות 
ואלוהי המשוררים. איך השפיעה דמותו של אלוהים על 

החברה האנושית? והאם אנו מסוגלים באמת לחיות 
בלי להאמין?

האם יש לנו רצון חופשי? 
בחירה חופשית ויכולת להבדיל בין טוב לרע, הם התשתית 

עליה מתבססת כל מערכת המשפט והענישה בחברה 
האנושית. האם אנו באמת בוחרים את מעשינו,

או אולי אנחנו מריונטות של גורל, ביולוגיה ושאר 
מיני נסיבות דטרמיניסטיות, שמבטלות את אחריותנו 

המוסרית?

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

ולמה היום לא מתים מאהבה?

“הנסיך הקטן״ של אנטואן דה סנט- אכזופרי 
מה מלמד אותנו גיבור ספר הילדים הנקרא בעולם על 

טבע האדם, משמעות, ערכים והשקרים שאנחנו מספרים 
לעצמנו כדי לשרוד את החיים?

האם אושר הוא בר-השגה? 
איך הפכו הדיכאון והחרדה למגיפות הקטלניות של העת 
החדשה? ולמה דווקא כשהיינו אמורים להיות מאושרים 

יותר מאי-פעם, “אנו כלואים בתוך סבלנו מאחורי 
מנעולים שהם התענוגות שלנו״, כפי ששר לאונרד כהן?

82 | פילוסופיה מדעי
החברה

מרצה:
אירי ריקין

סדרה חדשה!



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

המשפחה היא בית הספר הראשון שלנו ללמידה רגשית. בקלחת האינטימית הזו אנו לומדים
איך להרגיש ביחס לעצמנו, איך יגיבו אחרים לרגשות שלנו ואיך להביע תקוות ופחדים. 

בסדרת מפגשים, הכוללים מקרים אמיתיים מטיפול משפחתי, נפרוש את החוטים 
המקשרים ביננו לבין האחרים, ויינתנו כלים להתנהלות טובה ואיכותית לשיפור ושדרוג 

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

נושאי ההרצאות:
מזוג למשפחה 

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

זוגות בשלבים שונים של החיים והאופן הייחודי בו יצרו 
את הדינמיקה הזוגית שלהם.
סרט לצפייה: “מארלי ואני״

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

וקנאה. איך היחסים משתנים לאורך החיים? על הורים 
וילדים ועל קשרים שמשתנים כשכולם מתבגרים. הדילמות 

השכיחות במשפחות בוגרות: על קנאה ותחרותיות, פירגון,
התמודדות המשפחה מול משברי החיים, השפעת ציפיות 
ההורים על התנהגות ילדיהם, על מרד ועל בחירה, והכי 

חשוב- על היכולת לבנות קשר עמוק חזק ואמיתי עם 
הורינו ועם אחינו גם זמן רב אחרי שעזבנו את בית ההורים.

סרט לצפייה: “שומרת אחותי״

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

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

מטיפול משפחתי.
סרט לצפייה: “שעה של שקט״

גירושין – פרק ב׳ פרק ג׳...
על דילמות של גירושין: הילדים שלה שלו ושלהם, 

הכסף, היחסים עם האקס/ית, איך בונים משפחה אחת 
מאוסף של משפחות...

סרט לצפייה: “בעיניים של מייזי״

“פתאום, הכי לא צפוי״ 
על התמודדות עם נכות, פרידה, מוות ואובדן– איך הטיפול 

הפסיכולוגי יכול לעזור במצבי אבל ושכול.
סרט לצפייה: “כמו שאת״

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

גיסות ועוד שאר מיני ירקות...
סרט לצפייה: “מכאן אני ממשיך״

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

מרתקים שהגיעו לטיפול לקבלת כלים להתמודדויות שהשונות 
מביאה איתה.

סרט לצפייה: “בייבי מאמא״

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

עצמם שאלות אחרות בהתאם לתקופות חייהם. במפגש זה 
נדון ביכולת האמיתית של אדם להגשים את שאיפותיו, באופן 
היצירתי בו אנשים הצליחו לקיים במקביל לשיגרה את אותו 

הקסם של עוררות פנימית ושלווה משפחתית.
סרט לצפייה: “כשנהיה צעירים״  

83 | פסיכולוגיה

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

בסינמה סיטי בראשון לציון. 

מועדי המפגשים:
,23.4.18 ,9.4.18 ,19.3.18 ,5.3.18
11.6.18 ,28.5.18 ,14.5.18 ,7.5.18

)מספר קורס: 40716(
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מדעי
החברה

 מרצה:
ענת זפרני



חשיבה חיובית כדרך חיים
מרצה: שירלי נס-ברלין, מרצה ומפתחת שיטה ייחודית של חשיבה חיובית מעשית מזה 20 שנה.

סופרת של 7 ספרים בתחום.

כמה פעמים שמעת “כדאי לחשוב חיובי״ ולא הבנת איך עושים את זה? הפעם זה עומד להיות 
פשוט: שמונה מפגשים, שמונה צעדים, תובנות של החשיבה החיובית ההופכות לכלים מעשיים 

שישנו את דרך החשיבה שלך. כל אחד יכול לחשוב חיובי!

נושאי ההרצאות:
מה זאת אומרת לחשוב שלילי?

במפגש נפרק את המושג “חשיבה שלילית״ למאפיינים 
יומיומיים, נשאל את עצמנו אם אפשר להתנהג אחרת 

בסיטואציות מוכרות, נברר מאיפה מגיעים הרגשות 
שעולים בנו, והאם קיימים באמת רגשות שליליים.

מה זה מוח חיובי ואיך משיגים אחד כזה?
מוח חיובי, שיודע למצוא את הטוב בכל דבר, יודע 

לשמוח במה שיש, יודע להעריך את חייו. מוח כזה הרבה 
אנשים היו רוצים, אך לא יודעים איך להשיג, ובמיוחד 

איך לשמר את דרך החיים הזו.

לפתח “עור של פיל״: האם אפשר? האם כדאי?
פעמים רבות אנחנו רוצים שיהיה לנו פחות אכפת מה 
אחרים אומרים. למה אכפת לנו כל כך? מהי הטעות 

שאנו עושים ביחס לאחרים ולעצמנו? נגדיר מהו
“עור של פיל״ עבורנו, ונגלה האם באמת כדאי לפתח 
“עור״ כזה ואם אין דרכים אחרות לשמור על שלוות 

רוחנו ולהתחשב באחרים בו זמנית.

מי הזיז את השמחה שלי?
מדוע השמחה שלנו מסתתרת ולמה קשה כל כך 

להוציאה החוצה? במפגש זה נכיר דרכים מעשיות 
שפותחו במשך שנים של עיסוק בחשיבה החיובית, 
לעלות את מצב הרוח הטוב והשמחה שלנו. מדוע 

השמחה שלנו מסתתרת ולמה קשה כל כך להוציאה 
החוצה?

זה חשוב. וזה לא. וזה לא. וזה לא... גם זה לא...
איך יודעים להיכן לכוון את תשומת הלב שלנו ואת 

האנרגיה שלנו, ומה לעזוב? מה באמת חשוב לנו ומה לא?
לו רק הייתה לנו דרך לדרג את הדברים החשובים לנו 

בחיים, וגם להמשיך ולהתרכז רק בהם... יופי! יש!

כישלונות, נפילות, אכזבות– איך מתמודדים איתם?
מהי התפיסה השגויה של הכישלון, ואיך מתמודדים עם 

תחושה של אכזבה או נפילה? מה יוצר בתוכנו הפחד 
מאכזבה ומכישלון? ואיך הפחד עצמו מקדם את האכזבות? 

דרכים מעשיות ליצור בלי פחד, ליפול בלי לכאוב.

מה הדבר הכי חשוב בחיינו, למה לא סיפרו לנו עליו 
ואיך משיגים אותו?

בדיוק מה שכתוב בכותרת...

איך לחיות בהווה ולמה זה חשוב
אחת המטרות של החשיבה החיובית היא להביא את 

החיים שלנו לכאן ולעכשיו. לשחרר אותנו מהעבר הלופת 
בזיכרונותיו, ומהעתיד המאיים. מדוע זה כל כך חשוב?

מה היתרונות המוכחים מדעית של חיים המתרכזים ברגעי 
ההווה? ואיך כל אחד יכול לחוות אותם?

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,25.4.18 ,28.3.18 ,14.3.18 ,7.3.18
13.6.18 ,30.5.18 ,16.5.18 ,9.5.18

)מספר קורס: 40717(

מדעי
החברה
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סדרה חדשה!תרבות 85 | תרבויות

 תרבויות עולם
סביב הגלובוס - בראי הקולנוע

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

מגוונות ברחבי העולם. מהתפרקות יוגוסלביה אל מאבקי נשים בבריטניה, ממסגרות משפחתיות
מוזרות אל תשוקה ספרדית, מתעלת פנמה אל רחובות רומא, מהכנסייה בימי הביניים

אל צבעוניות העונות ביפן. אתם מוזמנים להצטרף למסע!
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
איטליה: בליסימה רומא

מסע אל עתיקותיה של רומא האימפריאלית. העיר 
שכיכרותיה מחייכות אליך בחיוך רנסנסי או בארוקי, 
כשקו הרקיע של העיר וצלצול פעמוני הכנסיות מלווה 

את הטיול ברחובותיה הנפלאים.
מרצה: רמי סימסולו | סרט לצפייה: “לרומא באהבה״

פנמה- לא רק תעלה
פנמה מקשרת בין דרום אמריקה לבין מרכזה וצפונה. 

במסגרת ההרצאה נצא למסע ברחבי המדינה, נכיר את 
נופיה, אנשיה ותולדותיה, ונגלה שפנמה היא הרבה יותר 

מתעלה...
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: “החייט מפנמה״

אמונה ותבונה 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״

מסגרות משפחתיות מוזרות בתרבויות העולם  
היכן מתקיימים נישואי הליכה, אך ללא חתונה?

אצל מי מקובל לגנוב אשה 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״

בריטניה: המאבק לזכות הצבעה לנשים
מאבקן של הסופרג׳יסטיות הבריטיות על זכות ההצבעה 
לנשים, הינו אחד מהחשובים במאה ה-20. הנשים הפכו 

אותן ואת התנועה לאחד המותגים המצליחים ביותר
אי פעם.

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: “סופרג׳יסטיות״

יפן: הלב היפני שבחילופי העונות
על המקום המרכזי של העונות בפילוסופיה ביפן. על הסדר 
המופתי שבטבע היפני. על מעגל החיים כפי שהוא בא לידי 

ביטוי בעונות המתחלפות ועל היופי הגדול שהן מביאות 
לאיי יפן.

מרצה: איילת אידלברג.
סרט לצפייה: “אן – ממרח שעועית מתוקה״

הבלקנים: מלחמת הכול בכול
מהם התנאים והגורמים שהפכו את הבלקנים ל״חבית 

אבק השריפה של אירופה״ והובילו לפרוץ המלחמה 
האכזרית ביוגוסלביה בכלל ובבוסניה-הרצגובינה בפרט.

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.
סרט לצפייה: “קרקס קולומביה״

ספרד: פלמנקו, תשוקה ומוות
הסיפור “כרמן״, הפך זה מכבר לאחד מסמליה של ספרד. 
הסיפור משקף את הרוח הספרדית-התשוקה, הארוטיות 

והקרבה התמידית למוות. 
מרצה: אלון קליבנוב.

סרט לצפייה: “אני אוהב אותך כרמן״

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,10.4.18 ,27.3.18 ,13.3.18 ,6.3.18
29.5.18 ,15.5.18 ,1.5.18 ,24.4.18

)מספר קורס: 40718(



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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,26.4.18 ,12.4.18 ,22.3.18 ,8.3.18
7.6.18 ,31.5.18 ,17.5.18 ,10.5.18

)מספר קורס: 40719(

זמן אשכול ראשון לציון

תרבות

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

מסע אל עולם הולך ונעלם. רגעי הצצה נדירים לנופי בראשית של הטבע והאדם. חוויותיהם
של מובילי מסעות שלקחו את המוצ׳ילה, 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 וצופן חוויות נשגבות, שאינן מוכרות לרוב האנשים בעולם!

נושאי ההרצאות:
סרילנקה: אי של ניגודים

נועם בן משה יוצא לסדרת מסעות באי טרופי, שם הוא
נחשף למציאות של מאבקים בין האדם לבין חיות בר,
בין תרבויות המערב למזרח ומלחמה עקובה מדם על 

ארץ קודש. איזה ערים עתיקות מתחבאות במעבה 
הג׳ונגל? איך שורדים התקפות דבורים ופילים?

תוניסיה: קהילות יהודיות נעלמות
נפתלי הילגר יוצא בעקבות הקהילות היהודיות 
האבודות. הוא חוגג ל״ג בעומר באחת הקהילות 

העתיקות ביותר בעולם בג׳רבה, חוצה את האוקיאנוס 
בעקבות היהודים והאנוסים בקובה ומגלה את הגטו 

באחת הערים הרומנטיות ביותר בעולם.

דרום אפריקה: להציל את תיבת נוח מהעולם 
ערן חקלאי חוצה את חלקה הדרומי של דרום אפריקה 
במסע בלתי אפשרי, במהלכו הוא חוצה שלוש מדינות 

ושתי ממלכות קטנות, המפגישות אותו עם כל הרגשות 
והיצרים של בני האדם. משחיתות שלטונית, פשע אכזרי 

וציד קטלני עד חמלה ודאגה אין סופית לחיות הבר.

אוסטרליה: לעומק ולרוחב 
איילת אידלברג יוצאת למסע הרפתקני מסביב 

לאוסטרליה, בנסיעה ב״רכבות הדרכים״- משאיות 
הגוררות 3 או 4 טריילרים. חציית המדבר לאורך אלפי 
קילומטרים, מפגש עם האבוריג׳ינים, עם נופי פרא ועם 

בעלי החיים במדבר.

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

נאלצה לא פעם להתמודד מול איתני הטבע, כדי לחזור 
הביתה בשלום. מנפילה לסדק קרחונים, ועד לרעידת 

אדמה בליבו של אגם קפוא.

הגנגס: נתיב החיים והמתים של הודו
יורם פורת יוצא למסע ממקורות הגנגס ועד לאש שריפת 
המתים בווארנסי. מה קורה בנהר הקדוש ביותר בהודו? 
מה קורה במקדשים ההינדים ברום ההימאליה ההודית, 

ומה מחפשים הסגפנים בקרחון המיתולי גומוק?

 המקונג: מסע חוצה לאוס וקמבודיה
מורן קושניר מובילה אותנו בשבילים הצדדיים הנפרשים 
לאורך חלקו הדרומי של נהר המקונג, בלאוס וקמבודיה. 

בין מפלים ואגמים, בתוך כפרים ראשוניים ומקדשים 
מרהיבים. טיול בדרכי עפר המשלב בין עבר והווה, 

היסטוריה ותרבות, טבע ואנשים.

אנטארקטיקה: על הקצה
עידן צ׳רני וטניה רמניק יצאו בשליחות “העמותה 

הישראלית אנטארקטית״ לשהייה של שישה חודשים 
ביבשת הדרומית בעולם, אנטארקטיקה. סיפורה של 
היבשת הקפואה דרך חוויותיהם של בני הזוג, שחיו 

בתחנת מחקר מבודדת.

מרכזת 
הסדרה: 
רוית נאור
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תרבות

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,16.4.18 ,26.3.18 ,12.3.18 ,5.3.18
4.6.18 ,21.5.18 ,14.5.18 ,30.4.18

)מספר קורס: 40720(

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

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות 
ברחבי העולם. מנשים ביבשת השחורה אל מנהגי חתונה בהודו, מהטאליבן באפגניסטאן אל 

השכנה לבנון, מהבהלה לזהב בארה״ב אל תעלת פנמה, ממרחבי סקוטלנד אל המלחמה בבלקן. 
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
פנמה: לא רק תעלה

פנמה מקשרת בין דרום אמריקה לבין מרכזה וצפונה. 
בשל מיקומה נחפרה תעלת פנמה, שהשפיעה על כל 

היבטי החיים במדינה. נצא למסע ברחבי המדינה, נכיר 
את נופיה, אנשיה ותולדותיה, ונגלה שפנמה היא הרבה 

יותר מתעלה...
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון. 

סרט לצפייה: “החייט מפנמה״

לבנון: השכנים מזווית אחרת 
נטייל בביירות המשתקמת שמבלה ולוחמת ללא הפסקה. 
נפגש עם לוחמי חיזבאללה ועם לוחמים לחופש הביטוי. 

נופתע לשמוע מי שיקם את בית הכנסת בביירות... 
חוויות וצילומים משלושה ביקורים אצל השכנים!

מרצה: נפתלי הילגר | סרט לצפייה: “האישה ששרה״

ארה״ב: הבהלה לזהב במערב הפרוע 
מה משך אלפי אופורטוניסטים בארה״ב לעבוד בפרך 

באזורים הנידחים ביותר של קליפורניה ואלסקה?
מה הם הצליחו למצוא ומי באמת התעשר מהעניין?

מרצה: דני ינאי | סרט לצפייה: “הבהלה לזהב״

אפגניסטאן: לשרוד את הטאליבן
סבבי הלחימה באפגניסטן הביאו להרס וחורבן, 
שהשפיע על מיליוני אזרחיה ובעיקר על הנשים 

האפגניות. הלחימה באפגניסטן חשפה לעיני העולם את 
המצוקה שחווה המדינה שמוכה בטרור כבר שנים רבות.

מרצה: גליה פסח | סרט לצפייה: “אוסמה״

אפריקה: נשים ביבשת השחורה
סיפורן של שלוש נשים באפריקה, הנאבקות במקום 

האכזרי ביותר עלי אדמות. אונס, איידס, מוות

בלב המידבר, ומילה נשית, על רקע נופיה עוצרי הנשימה 
של היבשת השחורה.

מרצה: רוית נאור | סרט לצפייה: “פרח המדבר״

סקוטלנד: מסע ויקינגי אל ההיילנדס
מסע בין האוקיינוס הצפוני לאוקיינוס האטלנטי,

בין התיישבות הקלטים לפלישות הוויקינגים, במורדות 
ההיילנדס ואל מעמקי הלוכים, בין שדות המרעה 

והמסורת אל ניסיונות ההתנתקות מאנגליה.
מרצה: איילת אידלברג.

סרט לצפייה: “החופשה הסקוטית שלי״

הודו: השורשים הקדומים של הודו המודרנית
נחזור אל ראשית התרבות ההינדואית ונדבר על הפולחן 
הקדום ועל תפיסות העולם העתיקות. כיצד מתגלמות 
תפיסות בנות 3500 שנים בהודו המודרנית, כמו מעמד 

הנשים, טקס החתונה, משמעות הפולחן ומעמדות?
מרצה: מורן קושניר | סרט לצפייה: “חתונת מונסון״

הבלקנים: מלחמת הכול בכול
נתחקה אחרי התנאים והגורמים שהפכו את הבלקנים 

ל״חבית אבק השריפה של אירופה״ והובילו לפרוץ 
המלחמה האכזרית ביוגוסלביה בכלל ובבוסניה-

הרצגובינה בפרט.
מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס.

סרט לצפייה: “קרקס קולומביה״
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הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 19:00-20:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,9.5.18 ,25.4.18 ,21.3.18 ,7.3.18
20.6.18 ,6.6.18 ,30.5.18 ,16.5.18

)מספר קורס: 40721(

סוד הקסם של הודו
מרצה: מורן קושניר, מרצה על תרבויות בדרום ומזרח אסיה ומדריכת טיולים בחו״ל.

חיה ונושמת את התרבות ההודית מזה 18 שנים.
מה הופך את הודו לאחת המדינות המרתקות בעולם? מסע אל התרבות של אחת המדינות 

המרתקות, המסעירות, הצבעוניות והחידתיות ביותר בעולם. מפגש עם תרבות ששורשיה נטועים 
עמוק במחצית האלף השני לפני הספירה. סדרת הרצאות העוסקת במגוון האדיר והמרתק

שיש בהודו: תרבויות, דתות, מנהגים, פולחנים, פסטיבלים, עוני ועושר, שמרנות וקדמה.

נושאי ההרצאות:
השורשים הקדומים של הודו המודרנית

מבט מרתק אל התקופה הקדומה של התרבות ההודית. 
נתוודע אל ראשית הדת ונלמד על הקשר ההיסטורי הקדום

שיש בין הודו לאירופה. נחשף לרוחניות ההודית הקדומה 
שהפכה אותה לבירת הרוחניות העולמית.

“מאחורי הסארי״: להיות אישה בהודו 
הודו מתקדמת עם הזמן: בירת היי-טק אזורית, כלכלה 

בתאוצה ושיגור מוצלח של לוויין לחלל. לצד כל זה, 
מסורות עתיקות עדיין מכתיבות את אורח חייהן של 
מיליוני נשים: נישואי ילדות, רצח אישה בגלל נדוניה 

ורצח עובריות ותינוקות ממין נקבה.

סיפורו של הבודהיזם
מהי התורה הייחודית שהביא עימו הבודהה לעולם 

וסחפה לתוכה מיליונים בכל רחבי מזרח אסיה?
נשמע איך תורתו מבקשת לשחרר מיליונים מהסבל 
האנושי ונעמוד על עיקרי הפילוסופיה הבודהיסטית, 

שמטרתה לרפא את הנפש.  

התנגשות של ציוויליזציות
לאורך ההיסטוריה משכה תת היבשת ההודית מגוון רב 
של מבקרים, פולשים וכובשים, שחשקו בעושרה ונפלו 
בקסמיה. מורשתם ותרבותם של אותם זרים הפכו עם 

השנים לחלק בלתי נפרד מהתרבות ההודית. 

הודו העצמאית והודו העכשווית
מדינת הודו נוסדה בשנת 1947, עת עזבו הבריטים 
את תת היבשת לאחר מאבק ממושך בהנהגתו של 

מהטמה גאנדי. נלמד על המאבק יוצא הדופן לעצמאות, 
ועל דמויותיו החשובות. נתוודע למתחים ולניגודים 

הקיצוניים שמאפיינים את הודו של ימינו.

פסטיבלים ופולחנים בהודו
בהודו אינספור פולחנים ופסטיבלים מרהיבים ומהפנטים, 

בהם האלמנטים המעוררים כמעט את כל החושים – ניחוח 
הקטורת, חום האש היוקדת וצלילי הפעמונים. כל אלה 

הופכים את הפולחן ההינדואי לתופעה מרתקת.

הנופים הקסומים של הודו 
המרחב ההודי נפרש על פני שטח עצום של יותר מ-3 מיליון 
קמ״ר ומכיל בתוכו מדבריות, רכסי הרים מושלגים, חופים 

טרופיים, ג׳ונגלים, נהרות ואגמים. נבקר במרחבי הטבע 
המרהיבים של הודו, ונפגוש אוכלוסיות מקומיות שחייהן 

עוצבו על ידי הטבע והאקלים המגוונים של הודו.

הודו דרך האוכל 
שמו של המטבח ההודי יצא למרחוק בזכות מגוון 

התבלינים ועוצמת הטעם שלו. האוכל תופס מקום מרכזי 
בחיי האנשים: ברחוב, במקדש ובבית. נצא למסע עשיר 

בניחוחות, צבעים וטעמים ונתוודע לקשר האדוק בין 
האוכל לבין התרבות והדת בהודו.

 מרצה:
מורן

 קושניר
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זמן אשכול ראשון לציון

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

סינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,25.4.18 ,11.4.18 ,21.3.18 ,7.3.18

6.6.18 ,23.5.18 ,9.5.18 ,2.5.18
)מספר קורס: 40722(

ההחלטות ששינו את
ההיסטוריה האנושית

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס, היסטוריון.
צעדי הענק של ההיסטוריה, מתחילים בהחלטות של מנהיגים פוליטיים, חברתיים או כלכליים. 

סדרה היסטורית חדשה המתחקה אחר החלטות כאלו. מה היה הרקע ההיסטורי, החברתי והאישי
שגרמו להחלטות הרות גורל ששינו את העולם? מה היו השיקולים לקבלת אותן החלטות?

ומה היו השלכותיהן, שהשאירו את חותמן לאורך ההיסטוריה ועד היום?

נושאי ההרצאות:
יוליוס קיסר: “הפור הושלך״

החלטותיו הרות הגורל והנועזות של יוליוס קיסר, 
שינו את מהלך ההיסטוריה והותירו את חותמן לא רק 

בתקופתו, אלא שנים רבות לאחר מכן.

הרצל: “בבזל הקמתי את מדינת היהודים״ 
חמש המילים שכתב הרצל ביומנו, הפכו את החלום 

למציאות. הציונות הערטילאית הפכה לציונות מעשית 
ולציונות מדינית. מה היו ההחלטות החשובות ביותר 

של אבות הציונות?

נפוליאון: “להחזיר ליהודים את ירושלים שלהם״
ההחלטות האסטרטגיות והטקטיות במלחמות 

נפוליאון בונפרטה, שינו למשך שנים רבות את המפה 
הגיאופוליטית של יבשת אירופה והמזרח התיכון 

והשאירו את חותמן על המשך ההתפתחות ההיסטורית 
של המערב.

צ׳רצ׳יל: “אביר המלחמות״
וינסטון צ׳רצ׳יל ייזכר בהיסטוריה האנושית כאיש של 
החלטות. מערכת ההחלטות הגורליות שקיבל צ׳רצ׳יל 

בעימותים פוליטיים ובניהול מלחמות, ובעיקר במלחמת 
העולם השנייה, הטביעו את רישומן לא רק על אנגליה, 

אלא על העולם כולו למשך דורות.

גמל עבד-אל-נאצר: “להשמיד את ישראל״ 
“בכוונתנו לפתוח בהתקפה כוללת על ישראל. מטרתנו 
הבסיסית היא השמדת ישראל״. ההכרזה התוקפנית 
וההחלטה הזו של השליט המצרי, היוו אות לפתיחת 

מלחמת ששת הימים ולכל מה שקרה אחריה, עד ימים 
אלו ממש.

אירופה: “איחוד לקראת פירוק״ 
ההחלטה להקים את “האיחוד האירופי״ שינתה את 

אופיין וכלכלתן של רוב מדינות אירופה. מה הוא אפקט 
הבומרנג של האיחוד האירופי? והאם הייתה זו החלטה 

שמתנפצת בפרצוף המחליטים?

פוטין: מחליט לחמם את המלחמה הקרה
ולדימיר פוטין החליט לחמם את המלחמה הקרה, 

כנראה בדרכו להקים אימפריה רוסית שלישית. למה 
החליט לספח את קרים? מה הניע אותו לגרום למשבר 

באוקראינה? ו)כנראה( לשגר את גל הפליטים לאירופה? 
והאם באמת התערב גם בבחירות בארה״ב ובצרפת?

משאלי עם: האם הדמוקרטיה הישירה מנצחת?
האם העולם חוזר לעקרון הדמוקרטיה הישירה? כך, על כל 

פנים, מסתבר מהחלטות שהתקבלו בעקבות משאלי-עם
בעשורים האחרונים. מה ההבדלים בין משאל העם 

בשוויצריה, למשל, למשאל העם של ארדואן בטורקיה? 
ומה מסמנים משאלי העם בקטלוניה ובכורדיסטן 

)אוקטובר 2017(?
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הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי
בין השעות 10:30-12:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,24.4.18 ,10.4.18 ,20.3.18 ,6.3.18

5.6.18 ,29.5.18 ,22.5.18 ,8.5.18
)מספר קורס: 40723(

זמן אשכול ראשון לציון

מקרא וארכיאולוגיה:
ההיסטוריה המקראית בעיני המחקר

מרצה: יוסי נינווה, מרצה בכיר לתנ"ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב.
בסדרה זו נלמד מה הם הכלים בהם משתמש המחקר, נכיר את התקופות השונות

בתולדות הארץ ומושגים בסיסיים במדע הארכיאולוגיה. נשווה בין המסופר בתנ״ך לבין 
הנמצא בשטח ונכיר ממצאים ארכיאולוגיים הקשורים למסופר במקרא: ממצאים מהארץ, 

ממצרים וממסופוטמיה.

נושאי ההרצאות:
התנ״ך: אמת היסטורית או המצאה?

כיצד הפך התנ״ך מספר אמונה לספר ההיסטוריה של 
תולדות עם ישראל? כיצד הפכו היסטוריונים ואנשי מחקר 

ראשונים, את סיפורי האגדה לסיפור תולדות האומה?

ארכיאולוגיה מהי?
נלמד מושגים בסיסיים בעולם החפירות. מהי התרבות 

החומרית בארץ ישראל? וכיצד מחלק המחקר את 
תולדות הארץ עפ״י תרבותה החומרית? 

ארץ כנען תחת השלטון המצרי 
המלכים המצריים, שערכו מסעות לארץ, הותירו כתובים 

רבים על מסעותיהם. הכתובות והתעודות שהותירו, 
מלמדים רבות על ארץ כנען בתקופתם ועל תושביה. 

הפלישתים: ימים של תעלומה היסטורית
מי הם גויי הים? מהיכן הגיעו והיכן התיישבו?

מהי תרבותם החומרית? כיצד הותירו את ימי שלטונם 
ללא תעודות כתובות, והשאירו את החוקרים בתעלומה 

על המתרחש בשנים אלו?

בית עומרי: ימי שלטון אשור-
ימים של היסטוריה כתובה

עומרי- הדמות הראשונה בתנ״ך הנזכרת בממצא חיצוני. 
מה ניתן ללמוד על הפער שבין המסופר במקרא על

בית אחאב, לבין המציאות בשטח?

בית יהוא: ממלכת ישראל בתפארתה
השושלת הארוכה בממלכת ישראל, ובה גדול המלכים- 
ירבעם השני. מה מראה השטח על שושלת מפוארת זו?

חזקיהו: המלך שהביא על יהודה את חורבנה הראשון
זו התקופה בעלת שפע הממצאים הארכיאולוגיים הרב 
ביותר, המלמדים על התכוננות חזקיהו למרד באשור, 

והחורבן שהביא סנחריב המלך על יהודה כעונש. 

גלות ישראל וחורבן הבית הראשון
המרד של ממלכת ישראל באשור, והמרד של יהודה בבבל, 

הביאו על שתי הממלכות את קיצן. מה מעיד השטח על 
תקופות הרות אסון אלו?

מרצה:90 | תנ״ך
יוסי

נינווה

 בכל הקורסים
 כרטיס מתנה

לסרט!
 לפי בחירתך,

לנרשמים
*הכרטיס תקף בבתי הקולנוע 

בסינמה סיטי בימים א׳-ה׳.

מדעי
הרוח



זמן אשכול ראשון לציון

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,8.4.18 ,25.3.18 ,18.3.18 ,4.3.18
10.6.18 ,27.5.18 ,6.5.18 ,22.4.18

)מספר קורס: 40724(

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

והמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.

מהי “רפואה מותאמת אישית״ וכיצד היא תשנה את הטיפול בנו? האם מוזיקה משפיעה על מוחנו?
כיצד פועל הזיכרון? כיצד אמפתיה מבוטאת במוחם של אוטיסטים? האם היא קיימת אצל 

פסיכופתים? מהם החידושים בטיפול במחלות מוטוריות כגון פרקינסון?
מסע מופלא אל האיבר המעניין והעלום ביותר בגופנו- המוח.

נושאי ההרצאות:
האם המוזיקה משפיעה על מוחנו?

כיצד משפיע אימון מוזיקלי על מבנה המוח ותפקודו? 
האם גם מוחם של מאזינים למוזיקה משתנה בעקבות 
ההאזנה? ומה הערך המוסף של חינוך מוזיקלי בילדות 

המוקדמת? 
מרצה: עמית אברון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה 

האוניברסיטה הפתוחה.
 על סטרס, מוח ובני אדם

האם סטרס הוא טוב או רע? איך הוא משפיע על המוח? 
האם אפשר ללמוד לנהל אותו על ידי חיזוק המערכות 

המוחיות? איך סטרס בעוברות ובינקות משפיע על 
התפתחות המוח? והאם יש הבדל באופן בו אנשים 

ובעלי חיים חווים סטרס?
מרצה: ד״ר נועה אלבלדה, מרכז סגול למוח ותודעה 

המרכז הבינתחומי הרצליה.
איך עובד הזיכרון?

הזיכרון האנושי מתעתע ולא תמיד אמין. איך פועל 
הזיכרון? כמה אפשר לסמוך עליו? האם חלק מהזיכרונות 

שלנו הם בדויים? האם ניתן להשתיל זיכרונות לאנשים?
האם אפשר למחוק זיכרונות טראומתיים? 

מרצה: ענת לן, המחלקה לפסיכולוגיה, אונ׳ בן גוריון.
אפיגנטיקה של מחלות נפש 

מה משפיע על התפתחות מחלות בכלל ומחלות נפש 
בפרט? האם זו הגנטיקה בלבד או גורמים נוספים,

כגון אפיגנטיקה?
מרצה: ד״ר נועם שומרון, ביה״ס לרפואה אוני׳ ת״א.

מפגש מרתק עם הגנים שלנו 
כיצד נגן על עצמנו מפני הגנים שלנו? מתי כדאי לדעת 

ומתי זה יכול להכביד עלינו? מהן המחלות העלולות 
לפגוע בתפקוד המוח? 

מרצה: ד״ר רעות מטר, מנהלת מעבדה לאבחון טרום 
השרשתי, המרכז הרפואי רבין.

המוח ועולם הנפש
הרפואה הופכת לאינטגרטיבית, ומתחזקת ההכרה בקשר 

הדו כיווני בין גוף ונפש. מה איפשר את התהליך הזה? 
כיצד הרפואה הקונבנציונלית הצדיקה חלק מהעקרונות 

של רפואת המזרח?
מרצה: ד״ר יעל לביא אבנון, המחלקה לחינוך 

ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה.
מאוטיזם עד פסיכופתיה

מהי אמפתיה וכיצד היא משרתת את החברה האנושית? 
מהם סוגי האמפתיה השונים? היכן ממוקמת האמפתיה 
במוח? מה קורה כאשר האמפתיה לקויה, כגון אוטיזם, 

פסיכופתיה והפרעת אישיות נרקיסיסטית?
מרצה: ליהיא פלד אברון, אוניברסיטת חיפה.

תנועה, קלקול ותיקון
מהי המערכת המוטורית? כיצד אנחנו נעים במרחב? מהי 

פעילות המוח התקין והפגום בזמן פעילות מוטורית?
מהם הטיפולים במחלות פרקינסון והנטינגטון? 

מרצה: ד״ר רביד דורון, ביה״ס למדעי ההתנהגות, 
האקדמית ת״א יפו.
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 הסדרה:

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

בסינמה סיטי בראשון לציון.

מועדי המפגשים:
,10.4.18 ,27.3.18 ,20.3.18 ,6.3.18

5.6.18 ,29.5.18 ,15.5.18 ,1.5.18

)מספר קורס: 40725(
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נפלאות הצופן הגנטי
רפואת העידן הגנומי: מאתיקה לפרקטיקה

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

עם פיצוח הגנום האנושי והיכולת לקבוע לכל אדם את רצף הגנום האישי, ניצבים בפנינו אתגרים 
מדעיים ורפואיים המעלים שאלות עקרוניות על המותר והאסור במחקר ובריפוי. למשל- שימוש 
בתאי גזע לריפוי מחלות, שיבוט בעלי חיים למטרות רפואיות, בחירת עוברים, ריפוי גנטי ואפליה

על בסיס גנטי. וגם- מהן המחלות שאנו עשויים ללקות בהן עפ״י הגנום שלנו? מה היחס בין תורשה 
לסביבה? ומהי ההשפעה לדורות הבאים? הקורס אינו מצריך יידע מוקדם בנושא.

נושאי ההרצאות:
על אתיקה בגנטיקה  

ההתקדמות העצומה שחלה במחקר הגנטיקה המודרנית, 
מעלה שאלות יסוד על המותר והאסור במחקר ובטיפול 

הגנטי העכשווי. האם אפשר ומותר לבחור עוברים? 
להזמין ילדים? לשנות את גנום הילוד? האם האסור של 

היום יהיה מותר מחר?

השבחת גזע )אאוגניקה(
חוקרים חוששים מהישנותה של התקופה האפלה 

במחקר הגנטי. האם יש סכנה שתחזור? האם רופאים, 
מדענים, או החברה עצמה יכולים להחליט על השבחה 

גנטית של מטופלים? אם כן, כיצד זה יכול להיעשות?

גנום אישי לכל דורש?  
בצד היתרונות העצומים הגלומים בגילויים החדשים 

במחקר הגנטי, מתגלים גם חסרונות לא מעטים.
בין השאר– מה ניתן לעשות עם המידע הגנטי? למי הוא 
שייך? האם תיתכן אפליה על בסיס גנטי בין בני אדם? 

כיצד שומרים את המידע הגנטי? ולכמה זמן?

מהנדסה גנטית לטכנולוגיות גנומיות
איך משבטים גן? איך משבטים חיה שלמה? כיצד ניתן 

לשנות את הצופן הגנטי בתא בודד? ברקמה?
בכול תאי הגוף? למה כל זה נחוץ? כיצד הגנומיקה 

המודרנית משרתת את רפואת האדם?  

הגנטיקה של נפש האדם
התקדמות המחקר הגנטי חודרת אל שאלות יסוד, 
העשויות להשפיע על הרפואה והחברה המודרנית.

בין השאר- האם יש גן לאלימות? האם נטייה מינית היא 
תופעה גנטית? ומה באשר לתכונות אופי? ומחלות נפש?

האם הכול בידי הגנים?
מהן השפעות התורשה והסביבה על הגנטיקה והגנים שלנו? 

האם הכול קבוע ומוכתב מראש, או ש״הרשות נתונה״?
מה בין גנטיקה ואפיגנטיקה? אין גן לגורל, אבל האם הוא 

יכול להיות מוכתב על-ידי הגנים שלנו? 

על DNA והתאמה גנטית 
הגנטיקה בשירות הזיהוי הפלילי ורפואת האדם:

כיצד מזוהה ה-DNA שקושר אותנו? למי מותר לעשות 
שימוש במידע הגנטי שנאסף? האם DNA הוא חלק מזיהוי 

ביומטרי? עד כמה ה-DNA שלנו יכול לחזות את עתידנו?

משולחן המעבדה למיטת החולה
מהם התחומים הרפואיים בהם כבר מיושמות הטכנולוגיות 

הגנומיות החדשניות? מהם הכיוונים העתידיים? האם 
תיעצר ההזדקנות בעזרת מניפולציות גנטיות? כיצד זה 

ישפיע על הדורות הבאים? 

 מרצה:
 ד״ר עמוס

סימון
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לטעום מכל הטוב שבעולם
"זמן אשכול" מזמין אתכם לקחת חלק במופעים חווייתיים אותנטיים מרהיבים, המעלים בסיפור, במוסיקה ובמחול 

את התרבויות הקסומות של מדינות שונות בעולם. 
כל אירוע כולל ארוחה, בה יוגשו מבחר מאכלים התואמים את נושא הערב.

ברזיל ארץ הסמבה
ד״ר אופיר יעקבסון, חוקר תרבויות, דתות ומיתוסים קדומים, מרצה ומדריך טיולים, ייקח אותנו למסע בברזיל, 

המדינה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית, השונה מכל שכנותיה, בהיותה שריד של האימפריה הפורטוגלית ודוברת 
שפה זו. נכיר את הנופים המגוונים- מיערות העד של האמזונס דרך ערי ענק ושמורות טבע וחופים. זוהי מדינה 
תוססת במיוחד מבחינת נופה האנושי, שהוא תערובת יוצאת דופן של אינדיאנים לבנים ואפריקאים. נכיר את 

האנשים, הפאבלות, הריקודים, הכדורגל וכמובן את החגיגה הגדולה בעולם- הקרנבל.
ילוו את המסע, הזמרת נועה פלד ואורי ברכה ולהקתו בשירים ממיטב הפולקלור הברזילאי. 

האנסמבל:
נועה פלד – שירה. 

אורי ברכה - ניהול מוסיקלי שירה וגיטרה. 
אורן שגיא – בס. 

גונן רוזנברג - כלי הקשה. 
רוסטיק לרמן - חליל וקלידים. 

הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים
של המטבח הברזילאי.

סקוטלנד: כבשים שיכורות מוויסקי
איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, מרצה וכתבת, תיקח אותנו למסע מרתק לסקוטלנד,

למדינה השוכנת בין האוקיינוס הצפוני לאוקיינוס האטלנטי. בין התיישבות הקלטים לפלישות הויקינגים, ממורדות 
ההיילנדס אל מעמקי הלוכים, בין שדות המרעה והמסורת אל המלכים המודרניים בניסיונות ההתנתקות מאנגליה, 
מהבירה היפהפייה אדינבורו אל ההרים הגבוהים, לטירות, המפלצות ומזקקות ויסקי. נבין מדוע שונים הסקוטים 

מהאנגלים ואיך תורם האוויר הצלול לטעם הוויסקי הסקוטי, מה לובש הגבר הסקוטי מתחת לחצאית ואיך מנגנים 
בחמת חלילים. ילוו את המסע, גבריאלה לואיס עם שי טוחנר וחברים בשירי עם ומנגינות מסקוטלנד.

האנסמבל: 
גבריאלה לואיס – שירה. 

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

יונתן בר רשי - כלי הקשה. 
הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים

של המטבח הסקוטי.

האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום שני ה- 16.4.18 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בראשון לציון.  

)מספר אירוע: 40730(

האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום שני ה- 4.6.18 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בראשון לציון.  

)מספר אירוע: 40731(



 האירוע יתקיים ביום שישי ה-  4.5.18
בין השעות 10:00-12:15 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר אירוע: 40732(

זמן אשכול ראשון לציון
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שישי בכיף

 מרצה:
ערן שטרן

אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו לקבל זריקת מוטיבציה להגשים את החלומות 
החשובים לכם באמת.

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית- מפגש מרתק עם ערן שטרן, מחבר רב-המכר 

"להגשים– מימוש אישי בעולם מלא אפשרויות"

להעז. לשנות. להגשים!
עם ערן שטרן

מדוע קשה לנו לעשות שינויים בחיים? כיצד ההתמכרות שלנו לחיים "נורמליים" מונעת מאיתנו להגשים 
את החלומות הנועזים שלנו? כיצד ניתן באמת לממש את הפוטנציאל האמיתי שלנו? ומהו הדבר העיקרי 

שמשפיע על היכולת שלנו להגשים ולממש את הדברים שחשובים לנו באמת?
מסע מרתק, בו יחשפו בפניכם תגליות חדשות ותוצאות מחקרים על ההבדל בין אנשים.

אלה שמצליחים לממש ולהגשים את החלומות והרצונות שלהם, ואלה שלא. במהלכו תקבלו גם, כלים 
פשוטים ומעשיים להשגת התוצאות שאתם רוצים על מנת להתגבר על החשש והפחד, שמשתקים אותנו 

בכל פעם שאנו רוצים לעשות צעדים משמעותיים אל עבר ההגשמה שלנו. 
ערן שטרן, הוא סופר, יזם ומרצה בכיר בארץ ובחו״ל. מחבר רב-המכר "להגשים" והספר החדש "להתעורר".

"הפוטנציאל הטמון באדם פנימה, בכל אדם, הוא כה גדול, שלעיתים אין אנו מודעים למלוא עומקו.
ספרך "להגשים" נועד לסייע בגילוי והעצמת מודעות זו – להעז, לשנות ולהגשים." – שמעון פרס 

״הרצאה מרתקת ומלאת תובנות לחיים שאסור להחמיץ״.
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שישי בכיף

״כץ מסתובב ברחבי הארץ ומוכר את מרכולתו כקוסם.
כמה טריקים פשוטים וגם אתם תוכלו לזכור בקלות רשימות מכולת,

 מספרי טלפון ושמות של אנשים״

זמן אשכול ראשון לציון

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

ולמנה העיקרית - מפגש מעניין, משעשע, אפקטיבי ומהנה שמוכיח שכל אחד יכול
עם ערן כץ, שיאן גינס, ואמן תרגילי הזיכרון.

״סוד הזיכרון המצוין״
 עם ערן כץ, שיאן גינס, אמן תרגילי הזיכרון, 

מחבר רבי המכר ״סוד הזיכרון המצוין״ ״סוד המוח היהודי״                                    
ו״חמש מתנות למוח״.  

 כמה פעמים קרה לכם שראיתם אדם מוכר ברחוב וניסיתם להיזכר בשמו, אך לשווא?
כמה פעמים חיפשתם את מפתחות הרכב, שכחתם יום הולדת של חבר, שכחתם חלק מחומר הלימוד 

ממש בזמן הבחינה, שכחתם מה הלכתם להביא ועוד ועוד..
בהרצאה חווייתית במיוחד, נלמד גישה חדשה לזיכרון ועקרונות פשוטים להפוך זיכרון רגיל

לזיכרון מוצלח. 
נלמד לפתח מיומנויות זיכרון יוצאות דופן בעזרתן ניתן להגביר את היעילות, לחזק את הקשרים 

הבינאישיים, לחסוך זמן יקר, להפחית לחצים מיותרים ולהפוך את הזיכרון והמוח לכלי עזר מדהים 
 בכל תחומי החיים.

״מעניין, משעשע והתרגילים שלו עשויים לעזור למעונינים לשפר את הזיכרון״
״כץ מוכיח שזה אפשרי... הרצאה אפקטיבית ומהנה״

״האיש פנומן... מצחיק ומקסים״

מרצה:
ערן כץ

האירוע יתקיים ביום שישי 25.5.18
בין השעות 10:00-12:15 ב“זמן אשכול“ 

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר אירוע: 40734(



האירוע יתקיים ביום שישי ה- 8.6.18
בין השעות 10:00-12:15 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר אירוע: 40733(
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96 | אירועים מיוחדים בזמן אשכול

מסע נשי בשישי
״מסע נשי בשישי״ הוא מפגש ייחודי המיועד לנשים שבינינו, המבקשות חוויה אחרת ותובנות 

חדשות, בניחוח אחר. את מוזמנת לקחת לעצמך את הזמן, להגיע, לנשום לרווחה, לפגוש חברות, 
לפתוח את הראש והלב, להקשיב קצת אחרת וליהנות מכיבוד מפנק ומהרצאה חווייתית.

במיוחד בשבילך בישלנו בוקר נשי באווירה נינוחה ומרתקת:  
למנה הראשונה יוגש כיבוד עשיר ומפנק בטעם נשי במיוחד.

ולמנה העיקרית יוגש מפגש מרתק, מלא כריזמה נשית וחוכמת חיים.

לי זה לא יקרה
NEVER SAY NEVER

עם רונית זיגלשטיין, מרצה מבוקשת, עו״ד ומגשרת מוסמכת, מחברת הספר ״חופשייה להיות״ 
יועצת ומאמנת בנושא התמודדות עם משברים וחשיבה חיובית.

 אתם מוזמנים לבוא ולחוות חוויה מיוחדת במינה- סיפור אישי מרגש, מטלטל ומעורר השראה,
על התמודדות עם מציאות שעולה על כל דמיון.

רונית מצליחה להעביר בהרצאותיה את סיפורה האישי בחן, עם שפע כריזמה נשית וחוכמת חיים 
ומעניקה השראה לכל מי שהחיים הציבו או מציבים בפניהם אתגרים, התמודדויות וקשיים ולהפוך 

את המשבר למקפצה לחיים ״נכונים״ ומאושרים יותר.

"סיפור חיים שכל אחת חייבת לשמוע- מדהים עם המון תובנות כיצד לצמוח 
ממצבי משבר״

 "חוויה בלתי נשכחת, עוצמתית, מרגשת ומכניסה לפרופורציות!״ 

 מרצה:
 רונית

זיגלשטיין
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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 ופרטים על האולם בו יתקיימו 

 ההרצאות, תמסר לנרשמים לפני פתיחת כל קורס.
הנהלת "זמן אשכול" שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים 

בתוכנית הקורסים, להחליף ו/או להוסיף מרצה.

נהלי הרשמה
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.
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.

האירוע יתקיים ביום שישי ה- 23.3.18
בין השעות 10:00-12:15 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי בראשון לציון.
)מספר אירוע: 40735(

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

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית- מפגש נוסטלגי, מרגש, מרתק,
ומלא הומור, המביא אלינו במלוא הדרם שניים

מענקי הבידור של ישראל.

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

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

הומור ונוסטלגיה, עם שניים מענקי הבידור
של ישראל. אורי זוהר ואריק איינשטיין.

במהלך שנות השישים והשבעים הנהיגו זוהר 

שישי ישראלי
ואיינשטיין את ״חבורת לול״ המיתולוגית ויצרו ביחד

כמה מהנכסים הגדולים של ההומור והקולנוע 
הישראלי. במהלך המפגש נעקוב אחר מורשתם 

הקולנועית של השניים, אשר נקטעה באיבה עם 
חזרתו של אורי זוהר בתשובה. במהלך המפגש 

יוקרנו קטעי סרטים נבחרים בהם השתתפו השניים. 
״הרצאה אינטליגנטית, מרגשת, מצחיקה ומהנה״.

״קטעי הסרטים הנפלאים המוקרנים לאורך 
המפגש, מביאים אותו לשיא של בידור והנאה.״
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תל אביב- יפו מזווית שלא הכרתם
מדריך: אור ריין, מורה דרך המתמחה בתל אביב.

סדרת סיורים המיועדת לכל חובבי תל אביב באשר הם, הפותחת צוהר אל פניה של העיר דרך המקומות 
המוכרים יותר והידועים פחות. ננסה להתחקות ולהבין את סוד קסמה של העיר ולשמוע מעט מההיסטוריה 
שלה, מתובלת בסיפורי הפולקלור שלה. נגלה את פינות החמד, יחד עם הקשיים והעושר הרב-גוני של 
חצרותיה האחוריות. יחד ננסה להרכיב פסיפס של העיר החשובה בארץ, המכילה בתוכה עולם ומלואו.

פירוט הסיורים:
לו הייתי רוטשילד: אחוזת-בית ושדרות רוטשילד
מפגש נוסטלגי עם השדרה הראשית של ארץ ישראל, 

שדרה שהוקמה כשאנז-אליזה של העיר העברית 
הראשונה וטומנת בחובה את סיפורם של חולמים, 

משוררים, לוחמים ומצביאים ששינו את פני ההיסטוריה.
מהיכל העצמאות וביתו של דיזנגוף, נצא לבתי 

החלומות והעיר הלבנה המהוללת. סיור שמקפל 
בתוכו את סיפורה של המדינה, כמו גם של תל אביב 
העכשווית, הצעירה והתוססת. של בתי הקפה, גורדי 
השחקים היוקרתיים ומרכז התרבות הארץ ישראלי.

נקודת מפגש: רוטשילד 1 ליד הפסיפס.
חנייה מומלצת: חניון רוטשילד )הרצל רוטשילד( או 
חניון השחר )פינת מונטיפיורי/יעבץ( או חניון אחד 

העם )פינת תחכמוני(.

תור הזהב של יפו היפה 
סיור אל הסיפור הפחות מוכר של יפו, במהלכו קמו 

שדרות ירושלים, כמו גם ניצניה הראשונים של 
תל אביב. נעבור ברחוב המסחרי הראשון של יפו, בפינות 

נסתרות בשדרה ואף בשכונת נגה המתחדשת. נספר על 
ההיסטוריה המיוחדת של האזור, יחד עם השינויים 

המדהימים שעוברים על יפו והשדרה בשנים האחרונות.
נקודת מפגש: כיכר השעון. 

חנייה מומלצת: ברחובות הסמוכים.

ישן מול חדש: פלורנטין והמושבה האמריקאית
סיור נוסטלגי באחת השכונות הססגוניות והוותיקות 

של תל אביב. זהו מפגש של ישן וחדש, של שכונה 
שהתנמנמה לה ומתעוררת לחיים חדשים. מסגריות 

ונגריות יחד עם ברים, בתי קפה שוקקים וסצנת 
גראפיטי ענפה. משכונה שהוקמה על ביצות יפו 

עבור יהודי הבלקן בשנות ה-20 ועד הפיכתה בשנים 
האחרונות למעוז של אמנות, התחדשות ושינוי.

נקודת מפגש: רח׳ בר הופמן 5.
חנייה מומלצת: בחניונים הסמוכים.

היסטוריה, טבע והפתעות ב״סנטרל פארק״ של ישראל
כולנו חושבים שאנו מכירים את פארק הירקון,

אך מסתבר כי יש בו פינות חמד פחות מוכרות ובמיוחד 
הסיפורים שמאחוריהן. נצא יחד לגלות, את הנקודות 

הקסומות של הפארק ונבין מהיכן הפציץ נפוליאון
את יפו, מה חיפשו פרשים מניו זילנד בחצייתו, מי הגה 
את הרעיון של הפארק שגדול מה״סנטרל פארק״ בניו יורק.

נקודת מפגש: בכניסה ל״חווה החקלאית״
רחוב רוקח 74, רמת גן.

חנייה מומלצת: 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 הסיורים:

26.5.18 ,5.5.18 ,14.4.18 ,10.3.18
)מספר קורס: 40551(
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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

חוווייתית במיוחד, נצא לגלות שכונות וקהילות על מטעמיהן, סיפוריהן וההווי המיוחד שטמון בכל 
אחת מהן. חוויה של צבעים, ריחות, טעמים וטעימות.

פירוט הסיורים:
טעימות ממעדני השבת של בני-ברק

מדריכה: דורית ברק, מדריכת סיורים. בת למייסדי
בני ברק וחוקרת תולדות העיר.

נטייל בערב שבת ברחוב רבי עקיבא, המרכז הסואן של 
בני ברק. נחוש את אווירת השבת ונראה את ההיערכות 

ברחוב ההומה, בו החנויות גדושות בקונים. נתכבד 
במעדניות ובבתי האוכל המקומיים במגוון מעדני 

השבת המסורתיים, שישיבו אותנו אל ימים רחוקים, 
בהם סבתא אפתה קיגל...

נקודת מפגש: ברחוב רבי עקיבא 64 )פינת שד׳ רבי 
טרפון( ברחבה שליד בנק המזרחי ובנק פאג״י, מול 

ביהכנ״ס הגדול.
חניה מומלצת: ברחובות הסמוכים.

לבוש לסיור: מכנסיים ארוכים, חולצות חצי שרוול, 
לגברים- כובע/כיפה.

סיור טעימות בכרם התימנים
מדריך: אור ריין, מורה דרך המתמחה בתל אביב.

אם ישנה שכונה שמקפלת בחובה את הסיפור שלנו, 
זו כרם התימנים. החיבור בין שוק הכרמל לשכונה 
מספר על עליית התימנים, המוסיקה של החפלות, 

וגם של סיפורי הפשע. נצא להתחקות אחר המטעמים 
של קהילות מכל העולם. על הקפה המיוחד, הלחוח 

והביצה של נחמה, הפול של דורון ובעיקר חוויה
בלתי אמצעית בשכונה התוססת והשוקקת.

נקודת מפגש: כיכר מגן דוד )תחילת השוק, נחלת 
בנימין אלנבי(.

חנייה מומלצת: חניון הכרמלית.

קסם בדרום העיר: נווה צדק ושוק לוינסקי
מדריך: אור ריין, מורה דרך המתמחה בתל אביב.

פסיפס של סיפורים ופולקלור מקומי מרתק מאפיינים 
את רחובות נווה צדק ופלורנטין. נטייל בין הסמטאות 
ודוכני האוכל של שוק לוינסקי, ונשמע את סיפורי ההווי
של השוק האמיתי של תל אביב. זהו טיול המדבר אל 

כל החושים, בין שקי התבלינים, הפירות היבשים, 
הבורקסים, הזיתים ומגוון הטעמים הסלוניקאים 

והטורקים.
נקודת מפגש: מגדל שלום, במבואה המערבית

)ליד הפסיפסים(.
חנייה מומלצת: חניון מגדל שלום.

כל טעמי שכונת התקווה
מדריך: אור ריין, מורה דרך המתמחה בתל אביב.

שכונת התקווה, אולי השכונה האמיתית האחרונה של 
תל אביב, ובליבה השוק התוסס והפחות מוכר, המקפל 
בחובו את קיבוץ הגלויות של מטבחי ארצנו. נצא לגלות 

את סודותיה של השכונה מבין העליות הגדולות של 
העיראקים והתימנים ועד קהילת הזרים השוקקת. 
במהלך הסיור נטעם ממטעמי השכונה על מטבחיה 

השונים והמגוונים.
נקודת מפגש: הרחבה מול בית דני. 

חניה מומלצת: בסמוך לרחוב תדהר )ליד מגרש 
הכדורגל של בני יהודה(.

 הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שישי
בין השעות 9:30-12:00.

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות. 

עלות הקורס כוללת את הטעימות במהלך הסיורים.
מועדי הסיורים:

8.6.18 ,18.5.18 ,13.4.18 ,16.3.18
)מספר קורס: 40552(



זמן אשכול

100 | 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:

“האר– הסיור על אריק איינשטיין 
על הדרך והצורה בה שינה אריק אינשטיין 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, מפסז׳ פנסק לקו מסילת הברזל ומביה“ח 

פרויד לבתי המשפט.
נקודת מפגש: רח׳ הרצל פינת רח׳ אחד העם.

חנייה מומלצת: חניון רוטשילד ברח׳ הרצל פינת
רח׳ רוטשילד.

“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.

עלות הסיור כוללת כניסה לאתרים.
מועדי המפגשים:

2.6.18 ,5.5.18 ,21.4.18 ,17.3.18
)מספר קורס: 40553(
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סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות
מדריכה: שולמית גורצקי-פדרמן, מרצה לתולדות האמנות.

סיורים מודרכים בתערוכות המדוברות והחשובות ביותר בישראל. בסדרת מפגשים זו נתעדכן במתרחש 
בזירת האמנות בארץ, תוך שימת דגש על דיון בשפת האמנות החזותית: ניתוח מעמיק של יצירות האמנות 

אותן נפגוש במוזיאונים ובגלריות בהן נסייר.
פירוט הסיורים:

אמנות עכשווית באוספי מוזיאון תל-אביב
במפגש הראשון נסייר בתערוכות של אמנות עכשווית 

מן הארץ ומן העולם במוזיאון תל-אביב. 
נקודת מפגש:

בכניסה לבניין הישן, שדרות שאול המלך 27, 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(.

מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית                                                                             
בסיור זה נדגום את חיי האמנות המתקיימים מחוץ 

לעיר הגדולה. במוזיאון נתוודע למספר תערוכות 
מרתקות של אמנות עכשווית.

נקודת מפגש:
בכניסה למוזיאון, רחוב הבנים 4, הרצליה.

סיור גלריות במתחם קריית בעלי המלאכה
קריית בעלי המלאכה, שכונת סוהו תל-אביבית,

מהווה היום מרכז גלריות ראשון מסוגו בתל אביב. 
נבקר בגלריות: רוזנפלד, רו ארט, מקום לאמנות ובית 

בנימיני- מרכז לקרמיקה עכשווית, המהווה בית 
לשיתופי פעולה בין אמנים צעירים לוותיקים, מקומיים 

וזרים, לטובת קידום האמנויות.
נקודת מפגש:

בכניסה לבית בנימיני )רח׳ העמל 17, תל אביב(. 

 הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שישי
בין השעות 10:30-13:00.

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

 עלות הקורס כוללת את עלות הכניסה למוזיאונים
בהם נסייר.

מועדי הסיורים:
15.6.18 ,25.5.18 ,4.5.18 ,23.3.18

)מספר קורס: 40554(

סדרה חדשה!

 סדרות של הרצאות
בתחום האמנות 

ניתן למצוא בעמודים 8, 9, 44 ו-69 
בחוברת זו
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כל קסמי ירושלים
מדריכה: אסתר סעד, מורת דרך ירושלמית.

“בירושלים אפשר ללכת קילומטר אחד וכל מאה מטר להרגיש בארץ אחרת״. סדרת סיורים בין המתחמים 
המרשימים והססגוניים, שבנו האומות השונות בעיר הקדושה ביותר בעולם. לנגד עינינו יתגלו מראות, 

ניחוחות וטעמים של המערב במזרח, בעיר מופלאה אחת. 

פירוט הסיורים:
דוד מלך ישראל חי וקיים 

סיור קסום לאורך רחוב המלך דוד בירושלים. נחווה 
יחד תצפיות מרגשות, סמטאות ציוריות, סיפורים 

מרתקים, בתים מרשימים, גנים נסתרים ובוסתנים. 
נכיר את שכונות היוקרה החדשות והמרהיבות הנבנות 

בירושלים ונושאות את שמו של המלך, ש-3000 שנה 
לא נושם אך עדיין חי וקיים. נבקר מומיה מצרית 
אמיתית ונקנח בביקור בפארק טדי קולק החדש.

נקודת מפגש: ימק״א.
חנייה מומלצת: ברח׳ המלך דוד וברחובות הסמוכים.

ממושבה לשכונת יוקרה 
סיור לאורך אחד הרחובות המרכזיים בירושלים, 
הנושא את השם המסתורי “עמק רפאים״. מי נתן 

לרחוב את השם המוזר ומי הם ה״רפאים״?
נבקר במושבה היוונית שהוקמה במאה ה-19 על-ידי 

משפחות יווניות נוצריות, ועד היום מתנהל בה
בית קהילה פעיל, בו לומדים ריקודים יווניים. 

נבקר בבתי המושבה הגרמנית, נעמוד על ייחודם 
ועל השינויים החלים בהם כעת. נבקר בבית קולנוע 

שכונתי היסטורי שעדיין פעיל בסמטה ובבית קברות 
של “האחרים״.

נקודת מפגש: תחנת דלק “אורנים״.
)רח׳ עמק רפאים פינת פייר קניג(

חנייה מומלצת: במקום.

שכיות החמדה של רחוב יפו המתחדש 
סיור לאורך רחוב יפו. עם סיום העבודות של הרכבת 

הקלה, נחשף רחוב יפו במלוא יופיו. נראה בניינים 
מנדטוריים מרשימים- בנין הדואר, בנין אנגלו פלסטינה
ובנין גנרלי. נמשיך אל נחלת שבעה, כיכר ציון, הפסל 
הנמוך בעולם, ציור קיר כמחווה לתחבורה בירושלים 

של קבוצת עיר היצירה הצרפתית, פרויקט “עיר סיפור״,
האריות השומרים על מחלקת האבדות של המשטרה, 

בית החתן המת, שעון השמש של זהרי חמה, שוק מחנה 
יהודה ואתרים רבים אחרים. 

נקודת מפגש: כיכר ספרא, ליד עצי הדקל.
חנייה מומלצת: חניון ספרא/ חניון ממילא/ ברח׳ 

שבטי ישראל.

בדרך היורדת אל הכפר 
סיור בכפר הציורי והיפה עין כרם, הטובל בירק בעת בה 

עצי התות הוותיקים מניבים פירות מתוקים.
נכיר את סיפור חייו של יוחנן המטביל, ביקור מריה 

הקדושה בכפר, המקום בו נפתחה האדמה ובלעה
אם ובנה. נשמע את סיפור האוצרות החבויים בקירות 

בתי הכפר. נסייר בין  מנזרי הכפר, נרד במשעוליו, 
נתבשם מבוסתניו, נטייל בין בתיו, נציץ לסדנאות אומניו.

נקודת מפגש: עין כרם, מול מסעדת כרמא ברחוב 
הראשי של הכפר.

חנייה מומלצת: במגרש החנייה הנמצא במקום.

הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שבת
בין השעות 9:30-12:30.

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

עלות הסיורים כוללת את עלות הכניסה לאתרים.
מועדי הסיורים:

2.6.18 ,5.5.18 ,21.4.18 ,17.3.18
)מספר קורס: 40555(
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כל טעמי ומטעמי ירושלים
מדריכה: אסתר סעד, מורת דרך ירושלמית.

שלושה סיורי שווקים ואוכל מיוחדים במינם, המוקדשים למגוון הענק של טעמים ירושלמיים. המפגש 
של המטבח המזרח אירופאי עם המטבח הצפון אפריקאי, דרך המטבח הספרדי, יצר שילובי מאכלים 
ייחודיים רק לירושלים ונושאים בגאון את שמה - קוגל ירושלמי, מעורב ירושלמי ועוד. חוויה של צבעים, 

ריחות, טעמים וטעימות.

פירוט הסיורים:
השוק המגוון של ה“שטעטל“ היהודי  

סיור קסום ברחובות הראשיים של  השכונות החרדיות 
בירושלים לקראת שבת, כולל טעימה ממגוון המאכלים 
מהמטבח המזרח אירופאי. מה ההבדל בין קוגל לקיגל? 

המקור האשכנזי לבייגל האמריקני? מה יש בקרפלך? 
ולמה יש המכנים אותם “קובה של האשכנזים“? 

מהו גמ“ח עראבס? ומהיכן מגיע ההרינג? נעבור בין 
מגוון חנויות יודאייקה, חניות ספרים, חנויות בגדי 

נשים צנועות, מקומות בהם מוכרים מגבעות לגברים 
ופאות לנשים. ולבסוף– היכרות עם ניגונים של מגוון 

החסידויות השונות בחנות  הדיסקים בה גם גמ“ח 
.MP3 -שיעורי תורה ל

נקודת מפגש: רח׳ הנביאים פינת שטראוס )מול 
ביקור חולים(.

חנייה מומלצת: חניון שטראוס בהמשך הרחוב או 
החניונים ברחוב הנביאים.

סיור טעים בשוק מחנה יהודה 
ביקור בסגנון אחר בין הדוכנים המקוריים של שוק 

מחנה יהודה, על הישן והטוב שבו. נבקר במגוון 
המאפיות בשוק: מאפיית הבחירה הטבעית, מאפיית 
טלר, מאפיה בוכרית, מאפיית ברמן ומאפיית האש-

תנור של פואד חבה. נכיר את החומוס של רחמו, ואת 
הקובה של מורדוך, נראה מקרוב גבינות קשות נפלאות 

וכשרות  המיובאות מאירופה, נלגום משקאות ייחודיים 
שרוקח עוזיאלי מאתרוגים וגת, נעבור בחמרות 

ובבית של משפחת בנאי, נשמע על ההיסטוריה של 
השוק ועל התוכניות העתידיות לגביו. נלמד על מגוון 

חאצ׳אפורים, ונקנח בחלווה וברוגלך נוטפי עסיס 
שוקולדי במאפיית מרציפן. 

נקודת מפגש: מרכז כלל )רח׳ יפו(.
חנייה מומלצת: חניון מרכז כלל, חניון השוק, 

החניונים במורד רח׳ אגריפס.

יורדים העירה   
מתקופת המנדט התפתח בירושלים מרכז עיר 

תוסס, שכלל את שלושת הרחובות- בן יהודה, יפו 
והמלך ג׳ורג׳. גם היום, יורדים הירושלמים העירה 
לבלות לקנות ולאכול במאפים של קדוש, בחומוס 

של פינתי בבורקס של ארוטש׳ס ולא מוותרים 
כמובן על הפיצוחים של בהרי. נרד גם אנחנו ונבקר 

במגוון החנויות הייחודיות, בתי האוכל המיתולוגים. 
נכיר גם יצירות אמנות חוצות מפתיעות ונקנח בשוק 

מעצבים מקומי בצל בית האומנים. 
נקודת מפגש: כיכר ציון

חנייה מומלצת: חניון ממילא/ חניון ספרא/ ברחובות 
הסמוכים

הקורס כולל שלושה סיורים בימי שישי
בין השעות 9:00-12:00.

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

עלות הקורס כוללת את הטעימות במהלך הסיורים.
מועדי הסיורים:

18.5.18 ,20.4.18 ,16.3.18
)מספר קורס: 40556(
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לקראת שבת
מדריכה: אסתר סעד, מורת דרך ירושלמית.

ימי שישי בירושלים מצטיינים בסגנון שאין כמוהו במקומות אחרים. יהודים, ערבים, נוצרים, ארמנים 
ואחרים מקבלים את היום הקדוש בטקסים, תפילות ומנהגים מופלאים.

סיורים בלעדיים מקסימים ומלאי אווירה מיוחדת במינה בשכונות היפות ביותר בירושלים.

פירוט הסיורים:
שבת בנחלאות

סיור בסמטאות הקסומות של השכונות הוותיקות 
במרכז העיר ירושלים, הנקראות בשם הכולל “נחלאות״.

אווירה מיוחדת שיוצרים התושבים שנקבצו מקצוות 
תבל- פסיפס מגוון של עדות ישראל )אורפלים, 

ג׳רמוקלים, סורים, חלבים, פרסים, ספניולים, יוונים, 
טורקים, מרוקאים, כורדים, ליטאים. מהם המאכלים 

אותם מכינים לכבוד השבת בני העדות השונות?
בוסתן ספרדי ומשפחת בנאי, רב המצורעים והאסורים, 
משה מונטיפיורי, תמונה באבן, בתים שקוללו ולהבדיל 

בתים של צדיקים וישיבות מקובלים.
סיור בשוק מחנה יהודה מעט לפני שנסגר לכבוד השבת.

מי משמיע ניגונים לכבוד שבת במערכת הכריזה השכונתית?
תפילת קבלת שבת בבית כנסת בנוסח קרליבך.

הסיור יתקיים ביום שישי, ה- 9.3.18
בין השעות 15:30-18:30

נקודת מפגש: מרכז כלל )רח׳ יפו(.

ירדה השבת
סיור בשכנות החרדיות של ירושלים ביום שישי עם 

סיום ההכנות לשבת. השוק נסגר, הצפירה המתריעה 
על כניסת השבת הקרבה והולכת נישאת בחלל אוויר 

עיר הקודש, השבת יורדת אט אט והאווירה ברחוב 
משתנה באחת. אורח החיים של תושבי המקום בחול 
ובשבת. איך מקבלים את פני השבת? איך חוגגים את 

היום הקדוש? מהו ערוב, שטריימל, גמ״ח ערעבס?
סיור בין הסמטאות והחצרות, מתובל בתפילת קבלת 

שבת העולה מכל בית כנסת, ובריח תבשילי השבת 

העולים מכל חלון. תפילת קבלת שבת בבית כנסת 
חסידי. ההשתתפות בסיור זה מחייבת לבוש צנוע- 
נשים בחצאיות שרוואל ארוך וללא מחשוף, גברים 

מכנס ארוך וכיפה ללא תיקים וללא טלפונים ניידים. 
הסיור יתקיים ביום שישי, ה- 13.4.18

בין השעות 17:00-20:00
נקודת מפגש: מרכז כלל )רח׳ יפו(.

שבת בעמק רפאים
סיור מרתק בין בתים יפהפיים שנבנו על-ידי 

הטמפלרים. תחנת הרכבת הישנה. בית קברות סודי 
נחבא מאחורי חומת אבן גבוהה. כניסת השבת 

סביב המושבה הגרמנית המשופעת מסעדות טובות, 
ברים, בתי קפה, חנויות ספרים ואפילו בית קולנוע  

מיוחד במינו. אך חשוב מכל- מגוון של מנייני תפילה 
ייחודיים: שמרניים, מסורתיים, ליברליים. ולסיום- 

קבלת שבת בבית הכנסת הרפורמי “כל הנשמה״.
הסיור יתקיים ביום שישי, ה- 11.5.18

בין השעות: 17:00-20:00
נקודת מפגש: רח׳ עמק רפאים פינת רח׳ בית לחם.

חניה מומלצת- בגן הפעמון.

בכל הסיורים יש להגיע בלבוש צנוע.

 הקורס כולל שלושה סיורים בימי שישי
היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

עלות הסיור כוללת כניסה לאתרים.
)מספר קורס: 40557(
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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:
רהט: הצצה אל עולמה של האישה הבדואית                                                                   

מדריכה: אלהם אל כמלאת, תושבת רהט.
סיור עם אלהם אל כמלאת, מנהלת עמותת ידיד, 
מנהיגה פורצת דרך לשילוב נשים במעגל העבודה 

וההשפעה בחברה הבדואית. אלהם תספר על הקמת 
העיר רהט, בעיותיה והצלחותיה, והיכרות עם רהט 

האחרת- שכונה 7, בה מתגוררים הבדואים השחורים, 
שמזכירה שכונה באפריקה על כל צבעוניותה. נכיר 

שבטים שונים ואת סיפורם המיוחד. נשמע את סיפורה 
האישי של סיהאם אלכמלאת, שתתאר איך זה להיות 

אישה שנייה, נבקר בבית של אומנית בדואית, שמצאה 
נחמה בעבודות אומנות לאחר שבעלה לקח אישה 
שנייה. נלמד על אפיית לחם סאג׳, ולבסוף נבקר 

בביתה של אישה בדואית שגרה בכפר לא מוכר ליד 
רהט ונשמע את סיפורה. מדוע אינה עוברת לגור ברהט 

ומעדיפה לגור בפחון ללא חשמל ומים? 
יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה: 7:30
איסוף בסינמה סיטי בראשל“צ בשעה: 8:15

הסיור יערך בין השעות 9:30-14:30

הנשואות לאל: סיור במנזרי נשים באזור ירושלים                                              
מדריכה: אסתר סעד, מורת דרך ירושלמית.

מה הביא נשים צעירות לפרישות ולהקדיש את חייהן 
לישו? מהו סדר יומן? מהן השאיפות שלהן? מה גורם 
להן לצחוק? מדוע הגיעו דווקא לישראל? מפגשים עם 

נזירות ממגוון ארצות ומגוון מסדרי נזירות.
המסלול: דיר אל רעפת- מסדר האחיות בית לחם.

אבו גוש- המנזר הבנדיקטי.
עין כרם- מנזר האחיות ציון, האחיות רוזרי.

יתכן שנבקר רק בחלק מהמנזרים, בכפוף לזמן
שיעמוד לרשותנו.

יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה: 7:30
איסוף בסינמה סיטי בראשל“צ בשעה: 8:15

הסיור יערך בין השעות 9:00-14:00

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 רביעי
מועדי הסיורים:

23.5.18 ,25.4.18 ,14.3.18

בשלושת הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים 
ולהגיע עם נעליים נוחות וכובעים.

)מספר קורס: 40558(
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טעימות מ ״שביל ישראל״
מדריכים: יריב אברהם, מורה דרך, מטייל בנשמתו, בוגר קורס הכשרת מדריכים ועבד 

שנים רבות בהכשרת מדריכים ותפקידי ניהול בחברה להגנת הטבע. 
אסף יקיר, מורה דרך מוסמך.

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. 
פירוט הסיורים:

טיול מספר 1: 
 שביל ישראל לאורך חוף הים: מנחל חדרה

לתל תנינים
ביקור בחוות חפציבה על גדות נחל חדרה. חווה שפעלה 

במשך למעלה מ-20 שנה בתחילת המאה הקודמת 
והכשירה חקלאים במטרה להקים נקודות ישוב ציוניות
ברחבי הארץ. היא נעזבה לשנים רבות ושוקמה בעזרת 
חברת החשמל. ירידה לנחל חדרה, עליו כתב נתן יהונתן

“ראיתי חוף שנחל עזבו“. ביקור באנדרטת אבשלום 
פיינברג, איש מחתרת נילי שנעלם לשנים רבות 
עד שנמצאו עקבותיו. הליכה מנחל חדרה לחוף 

האקוודוקט בקיסריה ומשם לאורך חוף הים דרך מעגן 
הדייגים ליד הכפר ג׳יסר א זרקא. נסיים בתל תנינים 

על שפך הנחל והחוף המסולע.
מדריך: אסף יקיר.

יציאה מהסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:30

שעת חזרה משוערת: 17:30

טיול מספר 2: 
שביל ישראל באזור נחל דישון

הליכה בשביל ישראל בנחל דישון, נחל רחב ידיים 
בגליל העליון המזרחי. התחלה באזור הכפר הצ׳רקסי 
ריחנייה. בהמשך ההליכה ניכנס לקטע קניוני של נחל 

אביב ונחזור לנחל דישון. נמשיך ונסיים ליד גשר עלמה. 
ניסע למצפור רמות נפתלי ונצפה על  עמק החולה 

והגולן ומשם לחניון האלה. המשך רכוב בכביש הצפון 
ועליה להר אדיר לאנדרטת חללי מלחמת לבנון השנייה 

הצופה על דרום לבנון.
מדריך: אסף יקיר.

יציאה מהסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:30

שעת חזרה משוערת: 18:00

טיול מספר 3:
מאפריקה לאירופה בהרי ירושלים

נטייל בחלק חדש של שביל ישראל, שסומן לאחרונה. 
נתחיל מעין חינייה, אתר המקודש לכנסייה האתיופית, 
ולאחר שכשוך בעין לבן נעלה לעבר שכונת קריית מנחם

בירושלים. נרד בירידה יפהפייה דרך הטרסות 
הקדומות של עין כרם אל תוך הכפר עין כרם ונספוג 

ניחוחות אירופאים בין הכנסיות.
מדריך: יריב אברהם.

יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:00
איסוף בסינמה סיטי בראשון לציון בשעה 7:30

שעת חזרה משוערת: 18:00

הקורס כולל שלושה סיורים בימי שישי.
מועדי הסיורים: 

1.6.18 ,27.4.18 ,16.3.18

בשלושת הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים 
ולהגיע עם נעליים נוחות, מים וכובעים.

רמת הקושי של הסיורים - בינונית.
)מספר קורס: 40559(

סדרה חדשה!
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מספרשם הקורס
הקורס

מתפרסם 
בחוברת 

בעמוד
תלמיד ותיק
עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני קורסים 
ויותר**

)₪(

תלמיד חדש 
עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני קורסים 
ויותר**

)₪(

תלמיד ותיק
עלות לקורס 

בודד
)₪(

תלמיד חדש 
עלות לקורס 

בודד
)₪(

מספר 
תשלומים 
מקסימאלי 

בכרטיס 
אשראי

סינמה סיטי- גלילות, רמת השרון
4050186056376376707פענוח "הצופן הנוצרי באמנות  

4050296146466466807אוצרות האמנות של פריז
הסולנים הגדולים של המוזיקה 

40503106056376376707הקלאסית

40504116056376376707על צלילים ואנשים
40505123163333333504משירי ארץ אהבתי

40506136777137137508זוגות ומערכות יחסים בקולנוע  
40507146326656657008מסע קולנועי אל ישראל האחרת  

האנשים ששינו את התרבות 
40508156777137137508האנושית- בראי הקולנוע               

40509מועדון טרום בכורה בקולנוע  
40510

163523713713904

40511176416756757108מעצמות ישנות מעצמות מזנקות
4051218-195335615615906בוקר אסטרטגי  

40513206416756757108המשברים שמאיימים על שלום העולם
40514216326656657008מסע מרתק אל דת האסלאם

40515226416756757108מאחורי הקלעים של בית המשפט
עולם הסייבר: הצד האפל של 
40516236416756757108הטכנולוגיה משפיע על העולם

40517246777137137508תענוגות החיים- בראי הקולנוע
40518253713903904105מחשבות" עם ד"ר חיים שפירא

מפגש מרתק עם האופי האנושי-
40519266777137137508בראי הקולנוע  

40520276416756757108סוד הזיכרון המצוין
פסיכולוגיה רגשית מודרנית:

"החופש להיות מי שאני"
40521285515805806107

40522296326656657008הפסיכולוגיה חיובית- לחיים מאושרים
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מספרשם הקורס
הקורס

מתפרסם 
בחוברת 

בעמוד
תלמיד ותיק
עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני קורסים 
ויותר**

)₪(

תלמיד חדש 
עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני קורסים 
ויותר**

)₪(

תלמיד ותיק
עלות לקורס 

בודד
)₪(

תלמיד חדש 
עלות לקורס 

בודד
)₪(

מספר 
תשלומים 
מקסימאלי 

בכרטיס 
אשראי

40523306326656657008קצה העולם
תרבויות עולם סביב הגלובוס-

בראי הקולנוע
40524
40525316777137137508

40526326777137137508עולם קסום- בראי הקולנוע
עלייתן ונפילתן של האימפריות 

40527336326656657008הגדולות  

40528346236566566907אור חדש על סיפורי התנ"ך
40529356236566566907הצד הנעלם של ספר הספרים

40530366326656657008נפלאות הצופן הגנטי  
40531376416756757108נפלאות המוח האנושי  

40532386326656657008מדע בן כוכבים וגלקסיות   

40540לטעום מכל הטוב שבעולם
לתלמידי זמן אשכול4054139

1492הלומדים בסמסטר ב׳ - ₪135

40542שישי בכיף
לתלמידי זמן אשכול4054340-41

1052הלומדים בסמסטר ב - ₪95

לתלמידי זמן אשכול4054442מסע נשי בשישי
1052הלומדים בסמסטר ב - ₪95

לתלמידי זמן אשכול4054543שישי ישראלי
1052הלומדים בסמסטר ב - ₪95

סינמה סיטי- כפר סבא
ענקי האמנות הספרדית: הכוח, 

40301446056376376707הדרמה והתשוקה

40302453523713713904מועדון טרום בכורה בקולנוע   
בנתיבי המשפט- אסכולות וסוגיות 

40303466326656657008משפטיות מרכזיות

40304476416756757108מפגש עם העולם שמעבר לחוק  
מסע אל חידות החיים החשובות 

40305486326656657008באמת

40306496777137137508הכול נשאר במשפחה- בראי הקולנוע  
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מספרשם הקורס
הקורס

מתפרסם 
בחוברת 

בעמוד
תלמיד ותיק
עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני קורסים 
ויותר**

)₪(

תלמיד חדש 
עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני קורסים 
ויותר**

)₪(

תלמיד ותיק
עלות לקורס 

בודד
)₪(

תלמיד חדש 
עלות לקורס 

בודד
)₪(

מספר 
תשלומים 
מקסימאלי 

בכרטיס 
אשראי

היכרות מעמיקה עם הפסיכולוגיה 
40307506326656657008החיובית בדרך אל האושר   

40308516236566566907קואוצ'ינג עצמי: לברוא את המציאות  
40309526777137137508חוכמת המזרח- בראי הקולנוע
40310536777137137508רואים עולם- בראי הקולנוע  

40311546777137137508עולם קסום- בראי הקולנוע
40312556326656657008קיצור תולדות האנושות

"המלחמה הגדולה"-
40313566326656657008מלחמת העולם הראשונה  

40314576326656657008נפלאות המוח האנושי

סינמה סיטי- נתניה 
40101586056376376707הסודות שמאחורי המוזיקה הקלאסית  
40102593523713713904מועדון טרום בכורה בקולנוע                                                               

בנתיבי המשפט- אסכולות וסוגיות 
40103606416756757108משפטיות מרכזיות

40104616777137137508תענוגות החיים- בראי הקולנוע
40105626326656657008פרשיות ריגול שהסעירו את העולם

אינטליגנציה רגשית בחיי היום יום- 
40106636777137137508בראי הקולנוע  

40107646236566566907העולם מצחיק אז צוחקים  
תרבויות עולם סביב הגלובוס-

40108656777137137508בראי הקולנוע  

40109666777137137508עולם קסום- בראי הקולנוע
40110676236566566907מנהיגים ומנהיגות בתנ"ך

40111686326656657008מסע מופלא אל המוח האנושי
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מספרשם הקורס
הקורס

מתפרסם 
בחוברת 

בעמוד
תלמיד ותיק
עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני קורסים 
ויותר**

)₪(

תלמיד חדש 
עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני קורסים 
ויותר**

)₪(

תלמיד ותיק
עלות לקורס 

בודד
)₪(

תלמיד חדש 
עלות לקורס 

בודד
)₪(

מספר 
תשלומים 
מקסימאלי 

בכרטיס 
אשראי

סינמה סיטי- ראשון לציון
40701696056376376707הולדתה של אמנות הרנסנס באיטליה  

היצירות הגדולות
40702706056376376707של המוזיקה הקלאסית  

40703716777137137508הכוכבים הגדולים של עולם הקולנוע      
40704726326656657008מסע קולנועי אל ישראל האחרת  

40705מועדון טרום בכורה בקולנוע
40706733523713713904

המשברים שמאיימים על שלום 
40707746416756757108העולם

40708756326656657008מסע מרתק אל דת האסלאם  
40709766416756757108המזרח התיכון על פרשת דרכים

"שומרי הסף"-
40710776326656657008סוגיות משפטיות בוערות

חוכמת תורת המשחקים-
40711786416756757108ליישום בחיים   

40712796416756757108קואוצ'ינג עצמי- לחשוף את הטוב שבי
40713806326656657008מהקצה אל הקצה  

40714816777137137508תענוגות החיים- בראי הקולנוע  
מסע אל חידות החיים

40715826416756757108החשובות באמת

40716836777137137508הכול נשאר במשפחה- בראי הקולנוע  
40717846326656657008חשיבה חיובית כדרך חיים

תרבויות עולם סביב הגלובוס-
40718856777137137508בראי הקולנוע

40719866326656657008קצה העולם
40720876777137137508עולם קסום- בראי הקולנוע

40721886326656657008סוד הקסם של הודו    
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*הנחה לבני זוג/ משפחה, הגרים באותה כתובת. שכר הלימוד המפורט הינו עבור כל נרשם.
**ההנחה היא לנרשמים בו זמנית לשני קורסים או יותר באותו סמסטר.

אירועי "זמן אשכול"- "לטעום מכל הטוב שבעולם", "שישי בכיף, שישי נשי ו-"שישי ישראלי",  אינם קורסים ואינם נחשבים ככאלה.

מספרשם הקורס
הקורס

מתפרסם 
בחוברת 

בעמוד
תלמיד ותיק
עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני קורסים 
ויותר**

)₪(

תלמיד חדש 
עלות קורס 
לבני זוג* 
ולנרשמים 

לשני קורסים 
ויותר**

)₪(

תלמיד ותיק
עלות לקורס 

בודד
)₪(

תלמיד חדש 
עלות לקורס 

בודד
)₪(

מספר 
תשלומים 
מקסימאלי 

בכרטיס 
אשראי

ההחלטות ששינו את
40722896326656657008ההיסטוריה האנושית   

מקרא וארכיאולוגיה: ההיסטוריה 
40723906236566566907המקראית בעיני המחקר  

40724916326656657008נפלאות המוח האנושי  
40725926416756757108נפלאות הצופן הגנטי  

40730"לטעום מכל הטוב שבעולם"
לתלמידי זמן אשכול4073193

1492הלומדים בסמסטר ב - ₪135

40732"שישי בכיף"
לתלמידי זמן אשכול4073494-95

1052הלומדים בסמסטר ב - ₪95

לתלמידי זמן אשכול4073396מסע נשי בשישי
1052הלומדים בסמסטר ב - ₪95

לתלמידי זמן אשכול4073597שישי ישראלי
1052הלומדים בסמסטר ב - ₪95

מטיילים עם זמן אשכול
40551983793993994205תל אביב-יפו מזוית שלא היכרתם  

40552994234664664905סיורי שווקים: חוויה של כל החושים  
405531003894094094305סיורים ספרותיים בתל אביב

405541014074284284505סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות  
405551023793993994205כל קסמי ירושלים  

405561033383563563754כל טעמי ומטעמי ירושלים
405571042983143143304לקראת שבת

405581056056376376707מפגשים עם נשים מעולמות אחרים  
405591066056376376707טעימות מ"שביל ישראל"                                                       
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