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עולם ישן במבט חדש
המהפכה האימפרסיוניסטית ותוצאותיה 

מרצה: דוד איבגי, אוצר ומרצה לאמנות.
 הרבע האחרון של המאה ה-19 מסמן את המהפכה הגדולה של הציור. לא עוד פיתוח או שינוי

של הדורות הקודמים, אלא ראייה חדשה לחלוטין של תפקיד הצייר ביחסו אל האמנות 
והמציאות שלפניו. למהפכה זו אחראים האימפרסיוניסטים והפוסט אימפרסיוניסטים, 

המסמנים, כל אחד בדרכו, את  הכיוונים השונים אליהם תמשיך ותתפתח האמנות במאה ה-20.

נושאי ההרצאות:
העין התמימה 

מונה, פיסארו, רנואר, סיסלי ואחרים, ביקשו לתאר את 
המציאות ללא שום תיווך ביניים. לצייר בחוץ ולחקור 

את האופן בו אנו תופסים את המציאות.
בתוך כך נולדה דרך ציור מהפכנית, שהשפיעה על מהלך 

האמנות המודרנית כולה.

לוכד הבבואות 
תחת מבטו הבוחן של קלוד מונה, התמוססו כל 

העצמים באור והיו לחיזיון תעתועים מציאותי. האיש 
שהיה למייצג הבולט של התנועה, המשיך בחקירותיו 

בגנו בז׳יוורני והגיע למסקנות שהן הרבה מעבר 
לעקרונות האימפרסיוניזם. 

על תפוחים ואנשים 
פול סזאן ניסח מחדש את תפקידו של הצייר המתבונן 
וחקר את המתח המתקיים בין העולם המציאותי לבין 

ייצוגו ותרגומו על בד הציור. דרכו הייחודית הולידה 
עולם מושגים חדש והציבה אותו  בראש המודרניסטים.

בעקבות הציור הטהור 
את ג׳ורג׳ סרה כינו האימפרסיוניסטים “המדען מפריז״. 

סגנון הנקודות הדקדקני שפיתח- הפוינטליזם, הוא 
תוצאה של תיאוריות מחקריות על צבעים והשפעתם 

ההדדית וחיפושו אחר הציור הטהור. 

להיות או לא להיות 
בדרך ציורו האישית והבלתי מתפשרת, שרטט וינסנט 

ואן גוך את דמותו של הצייר הטוטאלי, המתמסר 
לאמנותו בכל נפשו ועד כלות חייו. דרכו בהבעת רגשותיו 

העניקו לו את תואר “אבי האקספרסיוניזם בציור״.

גן העדן האבוד 
פול גוגן, חלוץ הפרימיטיביזם בציור, ביקש כל חייו אחר 

עולם טבעי, ראשוני ונקי מתחלואי החברה המערבית 
של זמנו. לשם כך נדד עד לאיי האוקיינוס השקט ויצר 

במכחולו עולמות קיימים ובדויים.

אסכולת פונט-אוון 
חידושיו ולקחיו של פול גוגן השפיעו על חבורת ציירים 

צעירים, שהכירו אותו מתקופת שהותו בפונט-אוון 
שבברטאן. צעירים אלה יהיו נושאי דגלו של הציור 

הסימבוליסטי. 

“מולן רוז׳״ 
הנרי מרי רמון דה טולוז לוטראק התגלגל למרכז הסצנה 

הרוחשת של האמנות בפריס והטביע בה את חותם
האמן הבוהמיין. ציוריו מגלים רגישות רבה ואמפתיה 

לאנשי השוליים של החברה בפריז ובתוך כך גם יוצרים 
שפה גרפית ייחודית.

04 | אמנות פלסטית אמנות

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,23.4.18 ,9.4.18 ,19.3.18 ,5.3.18
18.6.18 ,4.6.18 ,21.5.18 ,7.5.18

)מספר קורס: 40901(

מרצה:
דוד איבגי

סדרה ייחודית של סיורים 
מודרכים לחובבי האמנות

ניתן למצוא בעמוד 29 בחוברת זו
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״להיות שם״: סיורי כורסא במוזיאונים 
מהחשובים בעולם

מרצה: דוד איבגי, אוצר ומרצה לאמנות.
מוזיאונים אינם רק מקום משכן ליצירות אמנות. הם מהווים תעודת זהות תרבותית לעיר, 
במוזיאונים  לסיורים מקיפים  נצא  זו  ולחברה המקיימת אותם. בסדרת הרצאות  למקום 
המיוחד  ואת  תולדותיהם, את המבנה שלהם, את חשיבותם  נכיר את  בעולם,  המרכזיים 

שבאוספים המוצגים בהם.  
נושאי ההרצאות:

ברלין: הפרגמון כשער אל העבר  
מפגש עם אחד המוזיאונים הגדולים ובעלי האוספים 

המרשימים של העולם העתיק. כאן נעמוד על ייחודו של 
מזבח הפרגמון ועל הפיסול היווני בכלל, נעבור דרך שער 

אישתר מבבל, ונכיר את תרבויות המזרח הקדום. 

פריז: הלובר ואוצרותיו  
מוזיאון הלובר אינו צריך הקדמה. מונה ליזה כבר 

ממתינה לנו ומחייכת. סקרנית לראות איך נתמודד עם 
כל השפע שבאולמות הבלתי נגמרים. 

לונדון: הבריטיש מוזיאום  
מאז נפתח באמצע המאה ה-18, היווה מוזיאון זה, 

דגם ומופת לאיסוף ולמחקר. תוך סיור באוספיו חובקי 
העולם, נבחן את מקומה של האימפריה הבריטית 

כפטרונית של תרבויות העבר ובתוך כך את “מקרה 
פרתנון״.   

מדריד: מוזיאון הפראדו  
אל גרקו, ולאסקז, גויה, אמנים גדולים אלה ואחרים 

של ספרד ואוסף עשיר של אמנות אירופה, ממתינים לנו 
במוזיאון מרכזי זה, באמצעותו נעמוד על תרומתה של 

ספרד לאמנות.

רומא: כל מוזיאוני הוותיקן  
המקבץ העצום של אוספי הוותיקן מזמין אותנו לנסות 
ולהבין את היווצרותו ואת תפקיד הכס הקדוש כמקדם 

ומטפח של האמנויות. 

וינה: המוזיאון לתולדות האמנות  
נא להכיר: Kunsthistorisches Museum, בית האוצרות

של קיסרות האבסבורג. כמוזיאון שהוקם במטרה לחנך 
את תושבי האימפריה לתרבות ולאיכות, מכיל מוזיאון זה 

את אחד האוספים העשירים והגדולים של אמנות אירופה. 
לכאן הובא מבחר מצוין של תרבויות העבר ושל אמנות 

הרנסנס והבארוק, וכאן נמצא מקבץ הציורים הגדול 
ביותר של ברויגל. 

ניו-יורק: המוזיאון לאמנות מודרנית  
MoMA הוא מוזיאון המהווה נקודת ציון במוזיאולוגיה 
המודרנית ובתולדות האמנות המודרנית בכלל. רכישותיו, 
תערוכותיו ופעילויותיו מאז נפתח ב-1929, קבעו במידה 

רבה את תפיסתנו את האמנות המודרנית של תחילת 
המאה ה-20.

ירושלים: מוזיאון ישראל  
כאן, לא רחוק, נמצא אחד המוזיאונים המיוחדים בעולם, 

אשר בנוסף לייצוגן של תרבויות רחוקות, הוא משרטט את 
תמונת העם ואת תולדותיו. נכיר את סיפורו של המוזיאון 
ואת מבנהו, ובסיור בהיכל הספר, בגלריות הארכיאולוגיה, 

 התרבות היהודית והאמנות הישראלית, נכיר מעט יותר
גם את עצמנו.

05 | אמנות פלסטית אמנות

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

בסינמה סיטי בירושלים.

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: 40902(

מרצה:
דוד איבגי
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מרצה:06 | מוזיקה
עומר 

שומרוני

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי ראשון
בין השעות 11:30-13:00 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בירושלים.

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: 40903(

סדרה חדשה!אמנות

 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 אינו דורש ידע מוזיקלי מוקדם.
נושאי ההרצאות:

מוצרט: קונצ׳רטו לכינור מספר 5
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: אורפאו  )שני מפגשים(
“אורפאו״ משנת 1607, נחשבת לאופרה הראשונה 

בתולדות המוזיקה. בשני המפגשים שנקדיש ליצירה 
מדהימה זו, נכיר לעומק את השפה המוזיקלית של 

מונטוורדי, ונצפה בדוגמאות מביצוע “אותנטי״ נפלא 
ליצירה. 

ריכרד שטראוס: ארבעה שירים אחרונים
ארבעת השירים האחרונים של ריכרד שטראוס חוברו 
בשנת חייו האחרונה, וכתובים לזמרת סופרן ותזמורת. 

זהו אחד ממחזורי השירים המרגשים ביותר של 
הרומנטיקה הגרמנית המאוחרת, הנוגע בצורה נוגעת 

ללב במעגל החיים והאהבה. 

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. 

דבוז׳אק: “סטבאט מאטר״ )למקהלה, סולנים ותזמורת(
ה״סטאבט מאטר״ הכביר של דבוז׳אק מבוסס על הטקסט 

הקתולי המתאר את סיבלה של מרים, אם ישו, מול בנה 
הצלוב. דבוז׳אק חיבר את היצירה לאחר ששכל את בתו, 

והיא משקפת בצורה נוגעת ללב את כאבו העמוק. 

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. 

רימסקי קורסקוב: “שחרזדה״
פינאלה חגיגי עם “שחרזאדה״, סוויטה סימפונית המציגה 

גירסה מוזיקלית צבעונית לסיפורי “אלף לילה ולילה״. 
במפגש זה נכיר את היצירה לפרטיה, וניצפה בדוגמאות 

מביצוע מעולה. 



זמן אשכול ירושלים

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.

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,16.4.18 ,9.4.18 ,26.3.18 ,12.3.18
 4.6.18 ,28.5.18 ,14.5.18 ,30.5.18

)מספר קורס: 40904(

סדרה חדשה!אמנות 07 | קולנוע דוקומנטרי
מרכזת 
הסדרה:
 בלהה
גזית

נושאי ההרצאות:
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. 

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 “כשהקירות בכו״ ומפגש עם הבמאי 

צביקה נבו.

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 ירושלים

מפגש מרתק עם הקולנוע העולמי
מרכז הסדרה: זיו אלכסנדרוני, מרצה לקולנוע ובמאי סרטים.

הקולנוע מהווה חלון נפלא להכיר עמים ותרבויות עולם. נצא לביקור קולנועי בכמה מהמקומות 
המרתקים בעולם וננסה לראות כיצד הם משתקפים בקולנוע המקומי.

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

נושאי ההרצאות:
ז׳אנג יימו וההיסטוריה הסינית

הבמאי הסיני הגדול ז׳אנג יימו, החל את דרכו בהתנגשות 
אידיאולוגית עם המשטר הסיני, אך מהר מאוד המשטר 
אימץ אותו. סרטיו של יימו משרטטים את ההיסטוריה 
הסינית ונעים בין דרמות כפריות מרגשות לבין אפוסים 

היסטוריים ומרהיבים ביופיים החזותי.  
מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: “הדרך הביתה״  

הסוד של בוליווד 
בוליווד מהווה חלק בלתי נפרד מהתרבות ההודית 
העכשווית. המשחק הדרמטי, השירים, הריקודים 

והצבעוניות העזה, הם רק חלק ממאפייניה. הסרטים גם 
מכתיבים את השיח החברתי ולכוכביה יש השפעה רבה 

על סדר היום בתקשורת ההודית.
מרצה: סמדר ליבנה ׀ סרט לצפייה: “חתונת מונסון״

קולנוע איטלקי מודרני
בעקבות המאסטרים הגדולים: דה סיקה, פליני,

אנטוניוני וברטולוצ׳י, מסתמן בשנים האחרונות “רנסאנס״
מחודש לקולנוע האיטלקי. שורה של במאים ותיקים 
וצעירים כאחד, יוצרים שוב קולנוע משובח רלוונטי  

ומלא תשוקה. 
מרצה: ירון שמיר ׀ סרט לצפייה: “הון אנושי״ 

גרמניה מתבוננת בעברה
מסע קולנועי אל התודעה הגרמנית הפגועה שלאחר 

מלחמת העולם השנייה. האם נערך חשבון נפש לאומי 
עם זוועות המלחמה? וכיצד הקולנוע הגרמני הפך לחלק 

ממערך ההכחשה הלאומי בשנות השבעים והשמונים 
של המאה שעברה? 

מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: “האמת על פריץ באוואר״

איראן בין האיסלאם לקדמה
כיצד מתמודד הקולנוע האיראני עם הצנזורה והמגבלות 
שמטיל עליו השלטון האסלאמי? כיצד מתייחס הקולנוע 

האיראני למעמד האישה? איך מתייחסים באיראן לתרבות 
מערבית? ומדוע איראן היא “שיעית״ בעוד שכול העולם 

המוסלמי הוא דווקא “סוני״?
מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: “באראן״ 

הקולנוע של פדרו אלמודובר
מסיבה ספרדית, תוססת, צבעונית, מוזיקאלית ומלאת 

תשוקה, בכיכובו של גדול הבמאים הספרדיים בדור האחרון:
פדרו אלמודובר. נסקור את אישיותו הצבעונית של 

אלמודובר נעקוב אחר המוטיבים החוזרים ביצירתו. 
מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: “לחזור״ 

קולנוע בריטי
בשנים האחרונות מתבוננים יוצרים בריטים רבים במבט 
מתרפק, בעברה של הממלכה ובעיניים מלאות חשש אל 

עבר עתידה. כיצד מבקשים יוצרים עכשוויים להבין, 
באמצעות הקולנוע, מאין באו ולאן עליהם להמשיך וללכת?

מרצה: יובל ריבלין ׀ סרט לצפייה: “אני דניאל בלייק״

אמריקה: מנהטן כמשל
נדמה שאין עוד מקום בעולם המבטא את מהותו של המין 
האנושי במאה ה-20 כמו העיר ניו-יורק בכלל והאי מנהטן 
בפרט. אלפי סרטים וסדרות טלוויזיה שצולמו בעיר, הפכו 

את ה״מנהטניזם״ לדימוי המודרניסטי המוכר והמשפיע 
ביותר בעולם.  

מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: “על חבל דק״

08 | קולנוע

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

בסינמה סיטי- בירושלים.

מועדי המפגשים:
,9.4.18 ,26.3.18 ,19.3.18 ,5.3.18
11.6.18 ,28.5.18 ,7.5.18 ,23.4.18

)מספר קורס: 40905(

אמנות
מרכז 

הסדרה:
 זיו 

אלכסנדרוני



זמן אשכול ירושלים

האנשים ששינו את התרבות האנושית
מפגשים עם הביוגרפיות המרתקות - בראי הקולנוע

מפגש מרתק עם האנשים ששינו את התרבות האנושית. בסדרה ייחודית זו, נקדיש כל מפגש 
לאדם או חברה, שהשפיעו על התרבות או על ההיסטוריה האנושית. בכול מפגש נעסוק 

בפועלה של הדמות ובדרך בה שינתה את פני האנושות.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

נושאי ההרצאות:
אמאדאו מודליאני: מהביבים של המונמרטר לסות׳ביס 

חיים קצרים, סוערים, מסוכסכים, רוויי תשוקה 
ואלימות- כאלה היו חייו של הצייר והפסל אמדאו 
מודליאני. שכרות, יחסים סוערים עם גברים ונשים, 

מוות בגיל צעיר ויצירה אינטנסיבית וגאונית.
אחד הציירים החשובים של האמנות המודרנית 

ו״אסכולת פריס״ היהודית.
מרצה: אורלי אלדובי ׀ סרט לצפייה: “מודליאני״

הביטלס: מסע הקסם המסתורי
כיצד הפכו ארבעת הנערים מליברפול ללהקה החשובה 

ביותר בהיסטוריה? מהי ביטלמאניה? ומה גרם לארבעת 
המופלאים לפרוש ממש בשיא? 

מרצה: נעם רפפורט. 
סרט לצפפיה: “לילה של יום מפרך״

קולונל הנינג פון טרסקו: סוד הכריזמה המהפכנית  
מה אנחנו יודעים על המחתרת האנטי-נאצית ברייך 
השלישי, ועל ניסיונותיה הנואשים להתנקש באדולף 

היטלר? נתמקד בדמותו הטראגית של קולונל הנינג פון 
טרסקו, אידיאליסט אנטי-נאצי שפעל בלב שדות הרצח 

של רוסיה, ונשבע לחסל את הפיהרר בכל מחיר. 
מרצה: דני אורבך.

סרט לצפייה: “מבצע ולקירי״

צ׳פלין: הגדול מכולם 
הדמות הקולנועית החשובה והמצליחה ביותר במחצית 
הראשונה של המאה העשרים, היה לא רק איש קולנוע 
נדיר, שכתב, הפיק, ביים ושיחק בכל סרטיו, אלא אמן 

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

מרצה: זיו אלכסנדרוני.
סרט לצפייה: “צ׳פלין״

צ׳רצ׳יל: הבריטי הגדול ביותר 
חייל, קצין, מצביא, מדינאי, סופר, היסטוריון,

צייר וחתן פרס נובל. כל התארים הללו הוצמדו
לסר ווינסטון ספנסר צ׳רצ׳יל.

 מרצה: קובי חוברה.
 סרט לצפייה: “הסערה המתפרצת״

פרויד ויונג 
יצרים או תהליכים מודעים? נשים או גברים? שיטת טיפול 

של צלילה לעבר או אסוציאציות חופשיות? כל זאת ועוד, 
בהרצאה מרתקת על אבי הפסיכואנליזה זיגמונד פרויד.

מרצה: ענת זפרני ׀ סרט לצפייה: “שיטה מסוכנת״

שייקספיר: האם הוא היה באמת?
בשנת 1592 מגיע ללונדון שחקן צעיר אלמוני מהעיירה 

סטרטפורד. בתוך 20 שנה יהפוך ויליאם שייקספיר 
למחזאי החשוב ביותר בתולדות התרבות העולמית. 

37 המחזות אותם כתב, יהפכו לגוף היצירה המשפיע 
והמצוטט ביותר מאז כתבי הקודש. 

מרצה: ד״ר דן רונן ׀ סרט לצפייה: “שייקספיר מאוהב״

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

סטיב ג׳ובס עשה את זה שלוש פעמים!!! מה מסתתר 
מאחורי האיש המורכב והאניגמטי, שידע את הסוד כיצד 

לחבר טכנולוגיה ובני אדם.   
מרצה: זיו אלכסנדרוני ׀ סרט לצפייה: “סטיב ג׳ובס״

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

בסינמה סיטי בירושלים. 

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: 40906(

אמנות
מרכז 

הסדרה:
 זיו 

אלכסנדרוני
סדרה חדשה! 09 | ביוגרפיות קולנועיות



זמן אשכול ירושלים
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מועדון ״טרום בכורה בקולנוע״ של ״זמן אשכול״
בסינמה סיטי בירושלים 

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 בירושלים.
כל מפגש כולל הרצאה מקדימה על נושא הסרט בת 45 דקות ואת הקרנת הסרט.

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

סרטים בהקרנות 
טרום בכורה

חדש!
 מועדון טרום בכורה
עם אפשרות בחירה

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 בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,25.5.18 ,13.4.18 ,9.3.18

22.6.18
)מספר קורס: 40908(

קבוצה 1:
הקורס יתקיים בימי רביעי

החל מהשעה 19:00 ב״זמן אשכול״
בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,23.5.18 ,25.4.18 ,14.3.18

20.6.18
)מספר קורס: 40907(

אמנות



זמן אשכול ירושלים

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

בסינמה סיטי בירושלים.   

מועדי המפגשים:
,1.5.18 ,10.4.18 ,27.3.18 ,6.3.18
19.6.18 ,5.6.18 ,29.5.18 ,15.5.18

)מספר קורס: 40909(

המזרח התיכון - לא מה שחשבתם  
מרצה: ד"ר מיכל יערי מומחית למזה״ת אונ׳ תל אביב והאונ׳ הפתוחה. 

נושאי ההרצאות:
משחק השחמט של המזרח התיכון 

מי באמת שולט היום במזרח התיכון? עד כמה מדיניות 
טראמפ יכולה להשפיע על המציאות המתהווה?

האם ישראל ומדינות ערב יצליחו להדק את יחסיהן 
גם ללא פתרון הבעיה הפלסטינית? מהם יחסי הכוחות 

החדשים במזרח התיכון?

המאבק בין אסלאם רדיקאלי לאסלאם מתון 
במדינות ערב

יותר ויותר צעירים מתנגדים לנוקשות הדתית של 
האסלאם הרדיקאלי ובוחרים באסלאם מתון. בסעודיה 

נשים מעלות תמונות שלהן ב״בגדים לא צנועים״ לרשתות 
החברתיות. במדינות ערב  גברים ונשים יוצאים מהארון. 

איך ישפיע תהליך זה על האזור? כיצד תרמו לכך הרשתות 
החברתיות? האם המעבר לאסלאם מתון ישפיע על היחס 

לישראל?

קוראים לי ג׳יהאד, אבל אני לא טרוריסט
כיצד הצליח ארגון דאע״ש לגייס לשורותיו את אזרחי 

מדינות המערב? האם הוא באמת כל כך פופולארי בקרב 
אזרחים מוסלמים במדינות המערב? מהו סוד הצלחתו של 

דאע״ש? ובמה הוא שונה מארגוני טרור אחרים?

אנרגיות מתחדשות במפרץ
מדינות המפרץ העשירות בנפט ובגז טבעי, משקיעות 

מיליארדי דולרים בפיתוח אנרגיות ירוקות בשטחן. מדוע 
דווקא מדינות שהתברכו בנפט פונות אל אנרגיה ירוקה? 

האם העידן בו יסתיים הנפט קרוב מאי פעם?
כיצד המעבר לאנרגיה ירוקה ישפיע על מדינות המפרץ?

ארצות הברית ומדינות ערב- שונאים, סיפור אהבה 
כיצד מדיניות אובמה השפיעה על יחסי ארצות הברית 
ומדינות ערב? האם טראמפ אכן שונה ממדיניות קודמו 
בתפקיד ביחס למדיניותו במזרח התיכון? האם הברית

בין ארצות הברית לסעודיה תמשך גם בעידן שבו ארצות 
הברית לא זקוקה עוד לנפט המפרצי? האם מדינות ערב 

יכולות לשרוד ללא ההגנה האמריקאית?

כבר לא אחיות
העולם הערבי מפולג ומסוכסך בתוך עצמו. מה הוביל לפילוג 

העמוק וכיצד השפיע על כך ״האביב הערבי״?
האם מדינות ערב יוכלו אי פעם לשקם את היחסים ביניהן? 

ומהם התנאים הנדרשים לכך?

מה הקשר בין נפט וטרור
מדוע דווקא בסעודיה צמחו ארגוני טרור כמו ״אל קעאידה״? 

האם העושר של אזרחי מדינות המפרץ סייע להתפתחות 
ארגוני הטרור האסלאמיים? האם המשבר הכלכלי שעובר על 

מדינות ערב ישפיע על היקף הטרור האסלאמי?

עבדות במאה ה-21
שורה של התאבדויות בקרב מהגרי עבודה במפרץ עוררה דיון 
ציבורי בעקבות היחס המחפיר לו הם זוכים. האם קרב היום 

בו העובדים הזרים יזכו לזכויות סוציאליות? האם מדינות 
המפרץ יכולות להסתדר ללא עובדים זרים?

11 | אקטואליה

בשנים האחרונות מתחוללים שינויים דרמטיים בזירה המזרח תיכונית. לצד המאבקים 
בין סעודיה ואיראן על השליטה באזור, מתחולל קרב נוסף- הקרב על פניו המתחדשות 

של המזרח התיכון. בקרב הזה עומדים זה מול זה האסלאם הרדיקאלי והאסלאם המתון. 
מפת יחסי הכוחות שאפיינה את המזרח התיכון במשך דורות רבים התרסקה, ובמקומה 

צומחים כוחות, חדשים וישנים המתחרים זה בזה. 

מרצה:סדרה חדשה!
ד״ר מיכל 

יערי
מדינה
וחברה



זמן אשכול ירושלים

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,22.4.18 ,8.4.18 ,18.3.18 ,4.3.18

10.6.18 ,27.5.18 ,13.5.18 ,29.4.18
)מספר קורס: 40910(

מדעי
החברה

 חידות קיומיות שהאנושות
עדיין לא פתרה

מרצה: אירי ריקין, פילוסוף.

נושאי ההרצאות:
למה יש עולם?

עצם קיומו של היקום, ואנו בתוכו, נראים לנו מובנים 
מאליהם, אבל המסתורין האמיתי איננו בדברים שקיימים 
בעולם, אלא קיומו של העולם עצמו; למה עוד לא הצלחנו 

לפתור את החידה הגדולה מכל: מדוע ישנו עולם?
מדוע אנו נמצאים בו? ומדוע יש משהו במקום לא כלום? 

האם יש לחיים משמעות?
האדם הוא החיה היחידה בטבע שהאבולוציה הביולוגית 
אינה מספיקה לה; עליו לדעת שיש לו תכלית, להבין את 
משמעות קיומו, ולו כדי לדעת האם החיים האלה שווים 

את כל המאמץ שהם דורשים?

האם יש לנו נשמה?
מהו האדם? האם רק סך כל חומרי הגלם ממנו עשוי גופו, 
כפי שטוענים חסידי המטריאליזם והמדע, או שיש בו גם 

ניצוץ של נפש/רוח/נשמה א-חומריים?

למה אנחנו חייבים להאמין?
בהרצאה ננסה להבין מדוע אנו מתקשים לחיות בלי אמונה
)לא משנה באיזו דת(, שתנגב לנו את הדמעות ותיתן פשר 

לחיינו הסתמיים עליי אדמות. 

האם יש מוסר מוחלט?
האם ישנם ערכי מוסר נצחיים ואוניברסליים, או שגם 

ערכינו הקדושים ביותר תלויי זמן, מקום והקשר.
מהם מקורותיו של המוסר האנושי? האם יש בעולמנו טוב 
ורע מוחלטים? האם הדבר שאנו מכנים מצפון, אינו אלא 

קול קטן שאומר לנו שאנו עלולים להיתפס. 

למה אנחנו עדריים וצייתנים? 
אנחנו הכי חופשיים שהיינו אי פעם. אך ככל שמותר לנו 

להיות שונים יותר, כך אנחנו נהיים דומים יותר אחד לשני. 
כשמסתכלים מקרוב )ומרחוק(, רואים שאנחנו עדר אחד גדול.

 
למה אנחנו משקרים?

כולנו מהללים את האמת, השקיפות והפתיחות על 
פני השקר, ההסתרה וההדחקה. אבל אנחנו שקרנים 

כפייתיים שמשקרים כמעט בכל יום ובכל מקום. למה בעצם 
כולנו שקרנים, אבל מרגישים הכי ישרים בעולם?

מי היה הרמאי הראשון בהיסטוריה? מהו השקר הגדול 
בהיסטוריה? ולמה אנחנו מרמים גם את עצמנו?

למה אף פעם לא נבין?
האם אנחנו באמת יצורים תבוניים כפי שאנו מתיימרים 

להיות, האם חיינו אכן משתפרים כפי שאנחנו מקווים?
ולמה הטריק האמיתי בחיים הוא לא למצוא את האמת, 

אלא דווקא לחיות במסתורין?

12 | פילוסופיה

האדם הוא היצור היחיד בטבע שאינו מסתפק בעצם קיומו, אלא רוצה לדעת שלחייו יש 
גם תכלית; להבין את פשר הדברים שסביבו. בגלל זה גילינו את האש, המצאנו את הגלגל, 

פרקנו את האטום פיצחנו את הדי. אן. איי, שחזרנו את המפץ הגדול. אנחנו יכולים גם 
לשחק עם חוקי הבריאה, אך בשאלות הגדולות באמת אנחנו עדיין מחפשים תשובה: החל 

בשאלה למה בכלל יש משהו במקום לא כלום, וכלה בשאלה למה אף פעם לא באמת 
נצליח לדעת את כל התשובות.

מרצה:
אירי ריקין

סדרה חדשה!



זמן אשכול ירושלים

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,1.5.18 ,17.4.18 ,20.3.18 ,6.3.18

19.6.18 ,12.6.18 ,29.5.18 ,15.5.18
)מספר קורס: 40911(

מדעי
החברה

 הדרך אל המודעות האישית -
בראי הקולנוע

מרצה: ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה, בעלת M.A. בחינוך.

נושאי ההרצאות:
הדרך אל האושר

העידן המודרני מקדש את תרבות האושר. הפסיכולוגיה 
מנסה לתת כלים יישומיים למציאת משמעות אישית 

לכל איש ואישה. מהו אושר ומהן הדרכים להשגתו.
סרט לצפייה: “התיאוריה של הכול״

איך לצמוח מחדש מתוך משבר
ציר החיים כולל בתוכו עליות ומורדות. חלקים רבים 

באישיותנו נבנים על בסיס המשבר. מדוע רק אז?
מה תפקידם של האחרים בחיינו בעת מצוקה?

מהי, בעצם, בנייה מחודשת של האני?
סרט לצפייה: “נובל״

מהי משמעות החיים?
תיאוריות פסיכולוגיות רבות עוסקות בחיפוש אחר 

משמעות, ובדרך שבה אנו מגשימים את הייעוד שלנו 
בהתאם לכשרים ולכישורים שאיתם נולדנו ושאותם 

רכשנו. במפגש זה נכיר את גישותיהם של רוג׳רס, 
מאסלו מרטין היידגר וויקטור פרנקל. לנושא משמעות 

הקיום.
סרט לצפייה: “למה זה מגיע לי?״

להתמודד עם רגשות שליליים )הרצאה 1(
מהם, בעצם, רגשות שליליים? מהו תפקידם? מתי הם 
מפעילים אותנו? מתי הם משרתים אותנו? מהו הקשר 

בין טיפוסי אישיות לדפוס רגשות שלילי? על כעס, 
תוקפנות, קנאה ולחץ והדרכים להתמודדות איתם.

סרט לצפייה:  “אנשים מושלמים״

להתמודד עם רגשות שליליים )הרצאה 2( 
על חרדה ודיכאון: מהן חרדת נטישה וחרדת ביצוע?

מה ההבדל בין דיכאון עונתי ודיכאון נשי לעומת גברי?

מהם המחקרים החדשים בתחום ודרכי הטיפול המומלצות?
סרט לצפייה: “המרוץ״

איך אחרים משפיעים על סיפור חיינו
לכל אדם יש סיפור שבונה את חייו. כל אדם מרכיב 

בעצמו את העלילה ויכול לשנות אותה בהתאם לאירועים 
ולפרשנותו. מהן החוויות שמעצימות אותנו? מהן החוויות 

שקשה לנו איתן? מה התפקיד של אחרים בסיפור חיינו 
והאם לא אנו הממנים אותם לתפקידים אלה? מהו

“ראי הזולת״? מהן התכונות שרכשתי דרך האנשים שליוו 
אותי? ומהם רגשי עליונות ורגשי נחיתות?

סרט לצפייה: “המגן״

“אני בסדר, אתה בסדר״
הרצאה מיוחדת, המוקדשת להצגת המודל המפורסם של 

ד״ר תומאס הריס לשיפוטיות, ביקורת עצמית ושחרור 
מדפוסים כובלים.

סרט לצפייה: “אבות ובנות״

כוחו של הדימוי העצמי 
בהרצאה זו נערוך היכרות מקיפה עם הדימוי העצמי שלנו, 
נקודות העוצמה ונקודות החולשה, קבלת העצמי, ולבסוף-

האדם השלם שאינו מושלם!
סרט לצפייה: “נער מקהלה״
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קורס פסיכולוגיה מרוכז ומעשי, המציע למשתתפים כלים יעילים להתמודדות עם מצבים 
המוכרים לכולנו: זהות ומיניות, תקשורת בינאישית, התמודדות עם משברים, תוך מתן כלים 

יישומיים להתנהלות במעגלי החיים השונים.
בחלקו השני של כל מפגש נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, העוסק בנושא ההרצאה.

 מרצה:
ענת זפרני



זמן אשכול ירושלים

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,24.4.18 ,10.4.18 ,20.3.18 ,6.3.18
12.6.18 ,29.5.18 ,15.5.18 ,1.5.18

)מספר קורס: 40912(

מדעי
החברה

חשיבה חיובית כדרך חיים
מרצה: שירלי נס-ברלין, מרצה ומפתחת שיטה ייחודית של חשיבה חיובית מעשית מזה 20 שנה. 

סופרת של 7 ספרים בתחום.

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?

סקרנים? הרצאה מרתקת שכל אחד חייב לשמוע.

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?

14 | פסיכולוגיה

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!

 מרצה:סדרה חדשה!
 שירלי

נס-ברלין

חנייה בשפע 
חינם!!!

זמן אשכול מיקום מעולה
נגיש מכל מקום



זמן אשכול ירושלים

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,22.4.18 ,8.4.18 ,18.3.18 ,4.3.18
17.6.18 ,3.6.18 ,27.5.18 ,6.5.18

)מספר קורס: 40918(

מדעי
החברה

קואצ׳ינג עצמי:
לחשוף את הטוב שיש בי

מרצה: משה שרון, סופר ומרצה, מנחה קבוצות ומאמן אישי.

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?
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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? סדרת הרצאות מרתקת, מצחיקה וחווייתית בת 
שמונה מפגשים, שחושפת אותנו לכלים מתקדמים לשינוי החיים.

מרצה: סדרה חדשה!
משה שרון

 לנרשמים לקורסים
כרטיס מתנה לסרט!
*הכרטיס תקף בבתי הקולנוע בסינמה סיטי

בימים א׳-ה׳.



זמן אשכול ירושלים
מרצה: 

עמנואל 
הלפרין

הצופן הצרפתי-
תרבות צרפת  בניחוח אחר

מרצה: עמנואל הלפרין, עיתונאי ומרצה המתמחה בתרבות צרפת.
מיהו צרפתי? מה הם מאפייניה של האומה הצרפתית? האם המהפכה הגדולה הצליחה לגבש 

בצרפת ערכים אוניברסליים? מפגש מרתק עם האומה הצרפתית, שעברה מתחילת המאה ה-20 
שינויים קיצוניים ומנסה עד היום להתמודד עם הגלובליזציה המכרסמת בזהות הצרפתית. 

כיצד התפתחו הדברים מתחילת המאה העשרים ועד היום?

נושאי ההרצאות:
המדינה שהפרידה את הדת מהמדינה

צרפת מוגדרת בחוקתה כמדינה חילונית, על פי חוק 
ההפרדה מ-1905. האם זהו חוק אנטי דתי, או שרק 

מימוש עיקרון הסובלנות? המאבק הקשה לקראת 
החילון הותיר צלקות הניכרות עד עצם היום הזה.

ויש אפילו המכים על חטא.

בית הספר של הרפובליקה
לימודי חובה חינם– ההישג הגדול של המדינה החילונית–

הביאו לחתירה מתמדת למצוינות, תנאי לעליה 
ב״מעלית החברתית״. אבל בגלל השפעת ההגירה, 

שרבים מבניה אינם נקלטים כמצופה במערכת החינוך, 
עורער גם מעמדו של בית הספר.

המלחמה שעוררה את הספרות והקולנוע
במלחמת העולם הראשונה נספו קרוב למיליון וחצי 
צרפתים. הייתה זאת הטראומה הגדולה של המאה. 

הניצחון והקורבן לא הפסיקו, עד היום, לאתגר יוצרים 
בכל האומנויות, במיוחד בספרות ובעולם הקולנוע.

השמאל כבש את השלטון
ב-1936 הגיע השמאל לשלטון והממשלה הסוציאליסטית,

בתמיכת הקומוניסטים, הנהיגה רפורמות חברתיות 
וכלכליות מרחיקות לכת. מקצתן הצליחו ואחרות נכשלו 

כישלון חרוץ. ובפעם הראשונה בתולדות צרפת: יהודי, 
לאון בלום, עמד בראש הממשלה.

משטר וישי תמך בנאציזם
בצרפת הכבושה, בין 1940 ל-1944, שלט משטר ששיתף 

פעולה עם הגרמנים, בין השאר ברדיפת היהודים,

ש-75 אלף מהם נשלחו למחנות ההשמדה. במדינה 
התגבשה אידיאולוגיה לאומנית בעלת סממנים פשיסטים, 

אך במקביל התחזקה  תנועת ההתנגדות.

דה גול שיחרר את צרפת
“צרפת החופשית״ של הגנרל דה גול, ניהלה מלונדון 

מאבק של מעטים מול רבים, אך בסופו של דבר הצליחה 
להשתתף בשחרור המולדת ובירתה פריס. כיצד עלה בידו 
של הקצין האלמוני לקבל לגיטימציה בארצו ומחוצה לה, 

ולהפוך למנהיגה של צרפת?

מלחמות הדה-קולוניזציה
בין 1945 ל-1954 נלחמה צרפת במושבותיה בהודו-סין 
וידעה תבוסה צורבת, שאחריה נאלצה להעניק עצמאות 

למושבות. מיד לאחר מכן ניסתה צרפת לשמור בידיה את 
אלג׳יריה, אבל ב-1962 הסתיימה המלחמה הקשה בויתור 

על שלטונה.

מרד הסטודנטים הגדול
להפתעת רבים, פרץ בצרפת השקטה והמשגשגת של עידן 
דה גול מרד סטודנטים אלים. חלק גדול ממעמד הפועלים 

הצטרף למחאה והייתה סכנה ממשית להפלת השלטון. 
ה״מהפכה״ נכשלה, אך הביאה לתמורות חברתיות 

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

בסינמה סיטי בירושלים.

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: 40915(
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זמן אשכול ירושלים
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 תרבויות עולם
סביב הגלובוס - בראי הקולנוע 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות
מגוונות ברחבי העולם. מאיי יוון אל ארכיטקטורה בברצלונה, ממהגרים טורקיים

אל פיראטיים בקאריביים, מנשות הודו נשים באפגניסטאן, ממשבר זהות בעולם המערבי 
אל תרבות המזון מסביב לעולם. אתם מוזמנים להצטרף למסע!

אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.
נושאי ההרצאות:
יוון: כחול ולבן בים האגאי

בעקבות התרבות המינואית: סנטוריני, כרתים, מיקונוס, 
דלוס אל הסיפור המרתק של זקינטוס. אל השילוב 

הקסום של כפרים לבנים, ים כחול, מפרצים כחולים, 
טברנות, רוגע ומוזיקה שנוגעת בנשמה.

מרצה: יואל שתרוג ׀ סרט לצפייה: “אהבה יוונית שלי״

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״

אפגניסטאן: מלחמות, נשים נלחמות ויהודים
מזרח אחר: מה נשאר מן העיר של “רודף העפיפונים״? 

בקאבול נפגוש אפגנים שמנסים להשתקם כנגד כל 
הסיכויים ממלחמות וכיבושים, נשוחח עם נשים 

שנלחמות על זכויותיהן הבסיסיות ונשוחח עם היהודי 
האפגאני האחרון.

מרצה: נפתלי הילגר ׀ סרט לצפייה: “אבן הסובלנות״

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

האוצרות האגדיים של אמריקה. בניגוד למצופה, לא רק 
שהקדימה לא הביאה להיעלמותם של שודדי הים, אלא 

שכיום התופעה גדלה לממדים מפלצתיים. 
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: “קפטן פיליפס״

הודו: בין אפליה לחוסר החמלה
רצח תינוקות, שריפת אלמנות – מעמד הנשים בהודו 

היה ועודנו בעייתי מאוד. על מנהג הסאטי,

על “הנשים הנעלמות״ במזרח אסיה, ועל העדפת בנים, 
שמשנה את המבנה הדמוגרפי.

מרצה: מורן קושניר ׀ סרט לצפייה: “מים״

המזון בתרבויות העולם
האם מזון ומשקה הם צורך קיומי פיזי בלבד? על פולחני 
מזון, טומאה, מזון אלים לעומת סיגוף, בהרצאה הבוחנת 

את תרבות המזון ברחבי העולם.
מרצה: דני ינאי ׀ סרט לצפייה: “ג׳ולי וג׳וליה״

מדינות ערב: צעירים ומשבר זהות 
שלטונות סעודיה שולחים מדי שנה אלפי צעירים למיטב 

האוניברסיטאות באירופה ובארצות הברית, שם הם 
נחשפים למנעמי המערב. 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״

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״

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

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

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

בסינמה סיטי בירושלים.

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: 40914(

סדרה חדשה!



זמן אשכול ירושלים

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

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 האוקיינוס 
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?   

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.

 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. 

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.

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

ב״סינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,24.4.18 ,27.3.18 ,13.3.18 ,6.3.18

12.6.18 ,5.6.18 ,22.5.18 ,8.5.18
)מספר קורס: 40915(

תרבות
מרכזת 
הסדרה: 
רוית נאור
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חנייה בשפע 
חינם!!!

זמן אשכול מיקום מעולה
נגיש מכל מקום



זמן אשכול ירושלים

תרבות

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

בסינמה סיטי בירושלים.

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: 40916(

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 הטאליבן באפגניסטאן, מהבהלה לזהב בארה״ב אל 
פיראטים בקאריביים, מדרום איטליה אל השכנה לבנון, מילדים בסין אל נשים באפריקה.

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

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 בינם לבין שרפת אלמנות הודיות? 

מרצה: מורן קושניר ׀ סרט לצפייה: “לפני הגשמים״

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

 מרצה: דני ינאי ׀ סרט לצפייה: “הבהלה לזהב״

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״

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״

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״

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

נפגש עם לוחמי חיזבאללה ועם לוחמים לחופש הביטוי. 
נסייר באזור הסקי של צפון לבנון, נופתע לשמוע מי שיקם 

את בית הכנסת בביירות ...וגם: נחגוג ליל סדר עם הקהילה 
היהודית הקטנה! 

מרצה: נפתלי הילגר.
סרט לצפייה: “האישה ששרה״

סין: שלטון בשנים של שינוי
התעוררות החברה האזרחית בסין עברה תהליך מרתק. 
מהם סממני המחאה בסין? מהם הנושאים אותם ניתן 

להעלות לדיון פומבי תחת המשטר המרכזי הסיני? 
מרצה: זאביק רילסקי.
סרט לצפייה: “יקירי״

19 | תרבויות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג
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 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי חמישי
בין השעות 10:00-11:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,10.5.18 ,26.4.18 ,22.3.18 ,8.3.18
14.6.18 ,7.6.18 ,24.5.18 ,17.5.18

)מספר קורס: 40917(

המהפכות ששינו את 
ההיסטוריה האנושית

מרצה: ד״ר גוסטב מייסלס, היסטוריון.
מעטים האירועים בהיסטוריה, שהשפיעו על החברה האנושית, על המוסדות הפוליטיים
ועל המבנה החברתי. השנה חשוב לזכור את המהפכות הגדולות בהיסטוריה האנושית:

המהפכה הלותרנית )1517(, המהפכה הבולשביקית )1917( והמהפכה הדיגיטלית )2007(. 
בסדרת הרצאות חדשנית זו, ננסה להכיר, להבין ולנתח מזווית ראייה קצת אחרת כמה

מן המהפכות שהיוו ציון דרך במהלך ההיסטוריה האנושית.
נושאי ההרצאות:

המהפכה הגדולה ברומא: הדרך לרפובליקה
בשנת 509 לפני הספירה גרשו תושבי רומא את 

המלך והכריזו על רפובליקה. מה הניע את המהפכה 
הפוליטית? איך התעורר מרד ההמונים שהביא לשינוי 

שיטת השלטון? ומה משמעות השינוי?

 הכומר שמאחורי המהפכה הלותרנית  
איך מסע גיוס כספים לבניית כנסייה מפוארת, הביא 
כומר מאמין לצאת נגד רצונו של האפיפיור? איך קרה 

שמהפכה רעיונית שהכירה בזכות להתנגד לעריצות 
 השלטונית של המלך ושל הכנסייה, פתחה את הדרך

אל המחשבה הליברלית? 

איך נולדה המהפכה הצרפתית
עקרון ריבונות העם, עקרון חירות הפרט והשוויון בפני 

החוק. אלה היו שלוש הסיבות שהניעו המון מוסת 
בצרפת לכבוש את הבסטיליה. ומדוע אחרי פחות מעשר 
שנים הפוליטיקה השתלטה שוב על צרפת והפעם תחת 

שלטון נפוליאון, דה-גול ומיטראן?

מהפכות “אביב העמים״ 
המהפכה התעשייתית של סוף המאה ה-18, הפכה 
את הפרולטריון לכוח פוליטי שנוצל במאבקם של 

האינטלקטואלים הליברלים. מדוע המהפכות הללו 
הנחילו אכזבה לפועלים? ומה קורה עם הרעיון הלאומי 

באיחוד האירופי כיום?

סופה של המהפכה הבולשביקית
איך נולדו המרקסיזם ותורת המהפכה הפרולטרית? 

מה בישרה מהפכת 1905 ברוסיה? מדוע פרצה מהפכת 
פברואר 1917? איך השתלט הסובייט הבולשביקי 
בהנהגת לנין על השלטון? ומדוע אחרי 70 שנה של 

שלטון, הגיע הסוף לעידן הקומוניסטי?

תעלומת המהפכה האיראנית
איך קרה שניסיון להנהיג משטר של מודרניזציה חילונית, 

 גרם למהפכה שהעלתה משטר תיאוקראטי אסלאמי?
מה גרם לתסכול שהוציא את ההמונים לרחובות בדרישה 

לשינוי ב-1977? ומהן הסיבות לכישלון המרד והמשך 
תהליך המהפכה האסלאמית?

היש עתיד למהפכות “האביב הערבי״?
האם יש למהפכות ה״אביב הערבי״ עתיד, או שהן מובילות 

לחורף? כך התהוו דפוסי המהפכה בעידן האינטרנט,
תוך שמירה על התבנית הקבועה של תהליך “מהפכני״. 

הדומינו: תוניס- מצרים– תימן– לוב– סוריה– תימן- בחריין.
ומה קורה בסוריה ובעיראק? המזרח התיכון בעין הסערה 

של כתיבת היסטוריה בת זמננו.

המהפכה הדיגיטלית שהביאה את העתיד
עידן ה-IT נולד בשנות ה-90׳ של המאה הקודמת בו נולד 
האינטרנט. החלה מהפכת ה״מידענות״: המעבר מכלכלה 

 מבוססת על חומר אל כלכלה המבוססת על ידע.
ב-2007 סטיב ג׳ובס הציג את ה iPhone. בדור אחד בלבד 

כל חיינו השתנו- ולאיזה כיוון?

20 | היסטוריה מדעי
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מרצה: 
ד״ר גוסטב 

מייסלס



זמן אשכול ירושלים
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כשהפילוסופיה פוגשת את המקרא
מרצה: יוסי נינוה, מרצה בכיר בתנ״ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת״א.

ספר התנ״ך, שספריו נכתבו לאורך תקופה של כ-500 שנה, הוא אסופה של דעות פילוסופיות שונות.  
יש בו התנגחות בין דעות כוהניות-פולחניות לבין רעיונות נביאיים. יש בו דעות אמוניות מהפכניות. 

יש מאבק בין “מלכות שמים״ לבין “שלטון בשר ודם״. ויש בו השפעות של פילוסופיה יוונית וחשיבה 
אפוקליפטית מימי הבית השני.  

קורס זה הוא הזדמנות חד פעמית למפגש מרתק עם דעות שונות ורעיונות מגוונים של מקורות 
החשיבה היהודית בימי בית ראשון ושני.

נושאי ההרצאות:
חוכמת “קוהלת״: אכול ושתה כי מחר תזקין

“קוהלת״ הזקן, החכם ובעל הניסיון, מנסה להעניק 
לדורות הצעירים מניסיונו. הספר הוא בעייתי מבחינת 

האמונה ולכן כמעט ולא נכנס לתנ״ך. כיצד השפיעה 
הפילוסופיה היוונית על דעותיו של מחבר קוהלת?

ספר “משלי״: החוכמה האנושית בעוצמתה
ספר החוכמה שכמעט ונפסל בשל תפיסת עולמו- 

“ראשית חכמה– קנה חכמה״, “יראת ה׳ ראשית דעת״. 
האדם צריך לשאוף אל החוכמה, כי “דרכיה דרכי נועם, 

וכל נתיבותיה שלום״.

צדק אלוהי מול צדק אנושי בספר “איוב״
ספר איוב עוסק בבעיה אמונתית בסיסית: שכר ועונש 

מידי האלוהים. לאורך הדיון בספר מתריס האדם הקטן 
הסובל לפני האל המרע, ושלוחו– השטן הרשע, כי אין 

צדק אלוהי, אין רחמים אלוהיים, אין השגחה אלוהית! 

ספר דברים: המונותיאיזם היהודי בראשיתו
הספר הראשון שנכתב כספר מבין ספרי התנ״ך. ספרה 
של “תנועת יהווה– לבדו״. הספר מביא מהפכה דתית 

עצומה. מי היו מחבריו? וכיצד הטביעו את חותמם על 
הספרות ההיסטורית במקרא? 

ספר ויקרא: ספר הקדושה
ספר “ויקרא״- “תורת הכוהנים״-  נכתב על ידי הכוהנים 

בשביל הכוהנים. הנושא המרכזי בספר הוא הקדושה: 
קדושת אלוהים, קדושת עבודת המקדש, קדושת 

הקורבנות, קדושת הכוהנים, קדושת העם וקדושת 
המשפחה. מי כתב את הספר? 

ספר שופטים: “מלכות שמיים״
“בימים ההם אין מלך בישראל״- הספר המקדים את 
המלוכה ומכין את הרקע להופעתה. כיצד מגשר הכותב

בין דעתו, כי רק “מלכות שמיים״, לבין קיומה של מלכות 
בית דוד? האם היו השופטים מציאות או אגדה? 

ספר דניאל: ספרות האפוקליפטיקה
“ספר דניאל״, שנכתב בימי שלטון יוון בישראל, פותח 

את הספרות האפוקליפטית היהודית של ימי הבית השני. 
הספר עוסק בשני עניינים: סיפוריו המופלאים של דניאל 
בחצרות מלכים בגולה, וחזיונותיו העתידיים על אחרית 

הימים והגאולה.

ספר יונה: גדולה מידת הרחמים ממידת הדין
הספר המייצג את אמונת הנביאים כלפי הסליחה ובקשת 
הכפרה, ואת היחס אל העמים האחרים. “ואהבת לרעך כמוך״:

מה בין רבי עקיבא האומר “זהו כלל גדול בתורה״ לבין
בן עזאי האומר “זה ספר תולדות אדם- זה כלל גדול מזה״.

 הקורס כולל שמונה מפגשים בימי חמישי
בין השעות 12:00-13:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
 ,10.5.18 ,26.4.18 ,22.3.18 ,8.3.18
14.6.18 ,7.6.18 ,24.5.18 ,17.5.18

 )מספר קורס: 40919(

מרצה:
יוסי

נינווה



זמן אשכול ירושלים

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,10.5.18 ,26.4.18 ,22.3.18 ,15.3.18

21.6.18 ,7.6.18 ,31.5.18 ,17.5.18
)מספר קורס: 40920(
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נפלאות הצופן הגנטי
מרצה: ד“ר רעות מטר, המכון הגנטי ע“ש רפאל רקנאטי, מרכז רפואי רבין.

מאז גילוי הצופן הגנטי והבנת התורשה לפני כ-60 שנה ועד לפיצוח הגנום האנושי בשנים 
האחרונות, התפתחה הגנטיקה המולקולרית בקצב מסחרר והפכה ממדע בסיסי לכלי מרכזי 

ברפואה. כיום משמשת הגנטיקה המודרנית כאמצעי אבחון, מעקב וריפוי במחלות רבות, 
תורשתיות ונרכשות. מהו אותו צופן גנטי מופלא? מהי “רפואה מותאמת אישית“ שמבוססת על 

הגנום האישי שלנו? ומהי השפעת המהפכה הגנטית בעולם הרפואה על האדם והחברה?
הקורס אינו מצריך ידע מוקדם בנושא.

נושאי ההרצאות:
האם מוטציות יכולות לעזור לנו?  )שני מפגשים(

החומר התורשתי שלנו )DNA( מורכב מרצף של חומצות 
גרעין )אותיות(. לכולנו 3 מיליארד אותיות שכאלה, אבל 
אנחנו לא זהים ברצף. חלק מהשינויים )מוטציות( ברצף, 

יובילו במצבים מסוימים למחלה ובמצבים אחרים 
לעמידות כנגד מחלות. שינויים אלה הם תורשתיים. בשני 
מפגשים מרתקים אלה, נכיר חלק מהשינויים )מוטציות( 

ואת היתרון האבולוציוני שהם הקנו לנו. נבחן כיצד 
ההיסטוריה השאירה חותם ב- DNA שלנו. 

האם הגנים שלנו משפיעים על מחלות הפוגעות במוח?
במפגש זה נבחן מחלות ידועות יותר ופחות, אשר פוגעות 

בפעילות המוח. נבין כיצד המחלה פוגעת במוח ומה 
הבסיס הגנטי שלה. בהרצאה נבצע גם תרגילים למוח 

ולתשומת לב.

ביואינפורמטיקה- מאגרי מידע ביולוגיים
נכיר תחום חדש בגנטיקה ונבין מהי ביואינפורמטיקה. 
מהו מאגר מידע ואיזה סוגים של מאגרי מידע קיימים. 
האם מאגרי מידע משרתים אותנו בפענוח של מצבים 

מורכבים? כיצד מנהלים כמות עצומה של מידע?
ובעיקר, כיצד מחפשים מחט בערימת שחת?

מה היתרונות והחסרונות של ניהול מידע רב?
וכיצד התקדמה הגנטיקה מאז שנכנסה 

הביואינפורמטיקה לתהליך הפענוח? 

אתיקה וגנטיקה: חוק המידע הגנטי
נעסוק בדילמות שונות בתחום הגנטי ונכיר את החוק 

למידע גנטי. בחלק מהדילמות ישנו מענה בחוק המידע 
הגנטי וחלק עדיין ניתן לפרשנות אישית. מה הן מגבלות 

החוק? ואיזה עונשים צפויים למי שיעבור על סעיפיו?

תיבת פנדורה: אאוגנטיקה
מפגש מרתק עם הצד האפל של הגנטיקה. איך נעשה 

שימוש לרעה בגנטיקה וניסיונות ל״טוהר״ הגזע. מה קורה 
בעולם וכיצד נדאג שההיסטוריה לא תחזור על עצמה? 

מחשבות והקשר שלהן לזקנה
האם יש השפעה לחשיבה פסימית/אופטימית על מהירות 
ההזדקנות שלנו? האם מדיטציה משפיעה על המוח שלנו?

האם זקנה קשורה לחומר התורשתי? האם ניתן בעזרת
מחשבה להאט את קצב הזקנה? האם קיים “מעיין הנעורים״?

ומי רוצה לחיות לנצח? מפגש מעורר מחשבה לצעירים 
בנפשם...

סודותיה של האפיגנטיקה
מה פירושו של המושג אפיגנטיקה וכיצד התחום משפיע 

עלינו בחיי היומיום? האם הוא משפיע על חולי? האם הוא 
מחפה על פגמים בחומר התורשתי? מפגש מרתק עם הצעד 

הבא אחרי הגנטיקה...

 מרצה:סדרה חדשה!
ד״ר רעות 

מטר



זמן אשכול ירושלים

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

בסינמה סיטי ירושלים. 

מועדי המפגשים:
 ,9.4.18 ,26.3.18 ,19.3.18 ,5.3.18
4.6.18 ,21.5.18 ,7.5.18 ,23.4.18

)מספר קורס: 40921(

23 | חקר המוח מדע

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:
 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. 

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, אוניברסיטת ת״א. 

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, אוני׳ 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. 

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, המרכז הרפואי רבין.

 
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.

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. 

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.

סדרה חדשה!
מרכז 

 הסדרה:
ד״ר רביד 

דורון
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לטעום מכל הטוב שבעולם
“זמן אשכול״ מזמין אתכם לקחת חלק במופעים חווייתיים אותנטיים מרהיבים, המעלים בסיפור, במוסיקה ובמחול 

את התרבויות הקסומות של מדינות שונות בעולם. 
כל אירוע כולל ארוחה, בה יוגשו מבחר מאכלים התואמים את נושא הערב.

פורטוגל – בין פאדו לים
דבורה רוטברט, מרצה לספרות ותרבויות עולם, כתבת בירחונים שונים, תיקח אותנו למסע מרתק בפורטוגל, המקום 
בו נושקת אירופה לאוקינוס האטלנטי, למסעם של מגלי ארצות פורטוגזיים לאתרים ונופים. נתוודע למוסיקת הפאדו 

לגורל האנוסים ולסיפורה המרתק של אינס דה קסטרו. 
את המסע המרגש הזה, ילוו הזמרת סילביה קיגל ואנסמבל “מונדו״ בשירים של עמליה רודריגז- קואימברה, ליסבון 

העתיקה, שירים של סזאריה אוורה ושירי הלאדינו של יהודי האזור. 

סילביה קיגל – שירה. 
גדעון ברטלר – ניהול מוסיקלי, גיטרה. 

אורן שגיא – קונטרבס.
אריק פולקובסקי – גיטרה. 
עומר שנידמן – כלי הקשה. 

 הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים
של המטבח הפורטוגלי.

סוד קסמה של בריטניה 
ד״ר גוסטב מייסלס, ייקח אותנו למסע ברחבי בריטניה, מסע המשלב היסטוריה, נופים ותרבות. נבין איך אי קטן 

)יחסית( בסוף העולם העתיק, הפך לאימפריה חובקת עולם. נתחקה אחרי הנופים הירוקים של הצפון הסקוטי
על אנשיו הססגוניים ונדרים לערי חוף מקסימות ואזור האגמים הירוק, ואף ניגע בסיפור יציאתה של בריטניה 

מהאיחוד האירופי. 

ילוו את המסע שי טוכנר ולהקתו במוסיקה מרחבי האימפריה הבריטית משנות ה-60 ועד היום, בשירי רוק בריטי, 
קאנטרי ועוד, משירי החיפושיות, האבנים המתגלגלות, דונובן ואחרים.

האנסמבל:
גבריאלה לואיס – שירה. 

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

יונתן בר רשי- כלי הקשה. 
 הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים

של המטבח הבריטי.

 האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום רביעי ה- 25.4.18 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בירושלים.

)מספר אירוע: 40930(

 האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום רביעי ה- 30.5.18 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בירושלים.  

)מספר אירוע: 40931(
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״כץ מסתובב ברחבי הארץ ומוכר את מרכולתו כקוסם.
כמה טריקים פשוטים וגם אתם תוכלו לזכור בקלות רשימות מכולת,

 מספרי טלפון ושמות של אנשים״

מרצה:
ערן כץ

בוקר של כיף
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״

האירוע יתקיים ביום רביעי ה- 23.5.18״האיש פנומן... מצחיק ומקסים״
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי בירושלים.
)מספר אירוע: 40932(
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האירוע יתקיים ביום שלישי ה-  29.5.18
בין השעות 20:00-21:30 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי בירושלים.
)מספר אירוע: 40933(

״הרצאה מרתקת ומלאת תובנות לחיים שאסור להחמיץ״.

ערב של כיף
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 

 מרצה:
ערן שטרן
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"בוקר נשי" הוא מפגש ייחודי המיועד לנשים 
שבינינו, המבקשות חוויה אחרת ותובנות חדשות, 
בניחוח אחר. את מוזמנת לקחת לעצמך את הזמן, 
להגיע, לנשום לרווחה, לפגוש חברות, לפתוח את 

הראש והלב, להקשיב קצת אחרת וליהנות מכיבוד 
מפנק ומהרצאה חווייתית.

במיוחד בשבילך בישלנו בוקר נשי באווירה
נינוחה ומעניינת:  

למנה הראשונה יוגש כיבוד עשיר ומפנק בטעם
נשי במיוחד.

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

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!"

בוקר נשי בשלישי

 מרצה:
 רונית

זיגלשטיין

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.

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. 

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

המפגש, מביאים אותו לשיא של בידור והנאה.״

ערב תרבות ישראלית

לי זה לא יקרה
NEVER SAY NEVER

האירוע יתקיים ביום שלישי ה- 9.6.18
בין השעות 19:30-21:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בירושלים.

)מספר אירוע: 40935(

״אני ואתה נשנה
את העולם״

אורי זוהר ואריק איינשטיין
משנים את התרבות הישראלית

האירוע יתקיים ביום שלישי ה- 8.5.18
בין השעות 10:00-12:15 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בירושלים.

)מספר אירוע: 40934(

מרצה:
 זיו 

אלכסנדרוני
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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. 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. 

סיור טעים בשוק מחנה יהודה   ●

יורדים העירה     ●

   סיור בבתי האוכל במרכז העיר התוסס, בשלושת
   הרחובות- בן יהודה, יפו והמלך ג׳ורג׳. 

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(

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. יחד 
ננסה להרכיב פסיפס של העיר החשובה בארץ, 

המכילה בתוכה עולם ומלואו.

סיורי שווקים: חוויה של כל החושים 
ארבעה סיורי שווקים ואוכל ברחבי תל אביב-יפו 
ובבני ברק. קהילות מכל קצווי תבל יצרו שכונות 

ושווקים בעלי צביון ומאפיינים שונים, ואיתם 
המטבח המקומי, ההווי והפולקלור. בסדרת סיורים 
חווייתיים במיוחד, נצא לגלות שכונות וקהילות על 

מטעמיהן, סיפוריהן וההווי המיוחד שטמון בכל אחת 
מהן. חוויה של צבעים, ריחות, טעמים וטעימות.

פירוט הסיורים:
טעימות ממעדני השבת של בני-ברק  ●

סיור טעימות בכרם התימנים  ●

קסם בדרום העיר: נווה צדק ושוק לוינסקי  ●

כל טעמי שכונת התקווה  ●

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(

פירוט הסיורים:
●  לו הייתי רוטשילד: אחוזת-בית ושדרות רוטשילד

●  תור הזהב של יפו היפה 

●  ישן מול חדש: פלורנטין והמושבה האמריקאית  

●  היסטוריה, טבע והפתעות ב״סנטרל פארק״

   של ישראל

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(

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. 

פירוט הסיורים:
●  ״האריה והשבלול״– הסיור על אריק איינשטיין 

●  “תמול = שלשום = היום״- בעקבות ש״י עגנון

●  בעקבות נחום גוטמן בתל אביב הקטנה

●  “הילד חולם״- בעקבות חנוך לוין

הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שבת
בין השעות 10:00-12:30.

יציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.
מועדי הסיורים:

2.6.18 ,5.5.18 ,21.4.18 ,17.3.18
)מספר קורס: 40553(
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זמן אשכול

כל קסמי ירושלים
מדריכה: אסתר סעד, מורת דרך ירושלמית.

סיורים קסומים בשבת בבוקר בין המתחמים 
המרשימים והססגוניים שבנו האומות השונות 

בעיר הקדושה ביותר בעולם, כשלנגד 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. 

ממושבה לשכונת יוקרה 
סיור לאורך אחד הרחובות המרכזיים בירושלים, 

הנושא את השם המסתורי “עמק רפאים“.
נבקר במושבה היוונית ובמושבה הגרמנית. 

שכיות החמדה של רחוב יפו המתחדש 
סיור לאורך רחוב יפו הנחשף במלוא יופיו. נמשיך
אל נחלת שבעה, כיכר ציון, פרויקט “עיר סיפור“,

שוק מחנה יהודה ואתרים רבים אחרים. 
בדרך היורדת אל הכפר 

סיור בכפר הציורי והיפה עין כרם, הטובל בירק בעת בה 
עצי התות הוותיקים מניבים פירות מתוקים.

נסייר בין מנזרי הכפר, נרד במשעוליו, נתבשם מבוסתניו, 
נטייל בין בתיו ונציץ לסדנאות אומניו.
הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שבת

בין השעות 9:30-12:30.
היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.

מועדי הסיורים:
2.6.18 ,5.5.18 ,21.4.18 ,17.3.18

)מספר קורס: 40555(

פירוט הסיורים:
אמנות עכשווית באוספי מוזיאון תל-אביב  ●

סיור גלריות בתל-אביב: מתחם גורדון ובן יהודה  ●

מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית  ●

סיור גלריות במתחם קריית בעלי המלאכה  ●

הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שישי
בין השעות 10:30-13:00

היציאה לסיורים מנקודות המפגש המצוינות.
עלות הקורס כוללת את הכניסה למוזיאונים בהם נסייר

מועדי הסיורים:
15.6.18 ,25.5.18 ,4.5.18 ,23.3.18

סיורים מודרכים במוזיאונים וגלריות
מדריכה: שולמית גורצקי-פדרמן, מדריכה ומרצה 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.
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סדרה חדשה!

לקראת שבת
מדריכה: אסתר סעד, מורת דרך ירושלמית.

בירושלים מצטיינים בסגנון שאין כמוהו  ימי שישי 
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. 

הסיור יתקיים ביום שישי, ה- 9.3.18 בין השעות 15:30-18:30.
נקודת מפגש: מרכז כלל )רח' יפו(.

ירדה השבת
סיור בשכונות החרדיות של ירושלים ביום שישי עם 

סיום ההכנות לשבת. 
הסיור יתקיים ביום שישי, ה- 13.4.18 בין השעות 17:00-20:00.

נקודת מפגש: מרכז כלל )רח' יפו(.
שבת בעמק רפאים

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 20:00- 17:00.

נקודת מפגש: רח' עמק רפאים פינת רח' בית לחם.
חניה מומלצת- בגן הפעמון.

בכל הסיורים יש להגיע בלבוש צנוע. גברים- עם כיפה.
)מספר קורס: 40557(

)מספר קורס: 40554(
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1. לנוחיותך מספר דרכי הרשמה:
 # בטלפון )בכרטיס אשראי בלבד( 1-700-50-41-41 )רב קווי( בימים א-ה,

www.zmaneshkol.co.il :בין השעות 9.30-17.30 # 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. בטלפון: 03-6909559

zmaneshkol@nlc.co.il ע"י שליחת דוא"ל לכתובת #
2. פתיחת קורס מותנית במספר מינימום של תלמידים. במקרים של אי פתיחת 

קורס עקב מיעוט משתתפים או כל סיבה אחרת יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד.
3. הודעה על פתיחת הלימודים, פרטים על האולם בו יתקיימו ההרצאות, תמסר 

נהלי הרשמה
 לנרשמים לפני פתיחת כל קורס. הנהלת "זמן אשכול" שומרת לעצמה את
הזכות להכניס שינויים במתכונת הקורסים, להחליף ו/או להוסיף מרצה.

 4. לא יינתן זיכוי כספי עבור אי הגעה להרצאות במסגרת הקורס.
 במקרים מיוחדים, תינתן הרצאת פיצוי חלופית עפ"י שיקולי "זמן אשכול"

ועל בסיס מקום פנוי בהרצאות אחרות 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. 

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

4090146056376376707עולם ישן במבט חדש- באמנות
"להיות שם": סיורי כורסא

4090256146466466807במוזיאונים החשובים בעולם    
4090366056376376707היצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית  

4090476326656657008מסע קולנועי אל ישראל האחרת   
4090586777137137508מפגש מרתק עם הקולנוע העולמי    

האנשים ששינו את התרבות האנושית- 
4090696777137137508בראי הקולנוע

40907מועדון טרום בכורה בקולנוע  
40908103523713713904

40909116416756757108המזרח התיכון: לא מה שחשבתם
40910126326656657008חידות קיומיות שהאנושות עדיין לא פתרה  
40911136777137137508הדרך אל המודעות האישית- בראי הקולנוע    

40912146326656657008חשיבה חיובית כדרך חיים 
40918156416756757108קאוצ׳ינג עצמי: לחשוף את הטוב שיש בי

40913166326656657008הצופן הצרפתי- תרבות צרפת בניחוח אחר    
40914176777137137508תרבויות עולם סביב הגלובוס- בראי הקולנוע

40915186326656657008קצה העולם
40916196777137137508עולם קסום- בראי הקולנוע

40917206326656657008המהפכות ששינו את ההיסטוריה האנושית     
40919216236566566907כשהפילוסופיה פוגשת את המקרא     

40920226326656657008נפלאות הצופן הגנטי 
40921236416756757108נפלאות המוח האנושי  
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6. תנאי תשלום
# בכרטיסי אשראי כמפורט בטבלת שכר הלימוד.

# בהמחאה/בהמחאות- תאריך ההמחאה הראשונה יהיה לשבוע לפני תחילת 
הקורס או ליום ההרשמה )המאוחר מהשניים(. תאריך ההמחאה האחרונה לא 

יהיה מאוחר מחודש לפני סיום הקורס.

7. שינויים לא צפויים
 עקב אילוצים בלתי צפויים עלולים לחול שינויים במועדי המפגשים.

כמו כן, עלול להיווצר מצב בו לא יתאפשר לקיים מפגש אף על פי שהתפרסם 
בתוכנית הקורס ושהייתה כוונה לקיימו. הזכות לשינויים שמורה.

התשלום הנדרש מועד קבלת בקשת ביטול
דמי טיפול מינהלי בסך ₪80 עד יום תחילת הלימודים

ערך יחסי של מפגש אחד + 10% מעלות המפגש לאחר מפגש אחד
ערך יחסי של שני מפגשים + 10% מעלות המפגשים לאחר שני מפגשים

אין החזר כספי לאחר שלושה מפגשים

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

40930לטעום מכל הטוב שבעולם
לתלמידי זמן אשכול 4093124

1492הלומדים בסמסטר ב'- 135 ש"ח

לתלמידי זמן אשכול4093225בוקר של כיף
1052הלומדים בסמסטר ב’- 95 ש"ח

לתלמידי זמן אשכול4093326ערב של כיף
1052הלומדים בסמסטר ב’- 95 ש"ח

לתלמידי זמן אשכול4093427בוקר נשי בשלישי
1052הלומדים בסמסטר ב’- 95 ש"ח

לתלמידי זמן אשכול4093527ערב תרבות ישראלית
1052הלומדים בסמסטר ב’- 95 ש"ח

מטיילים עם זמן אשכול
40551283793993994205תל אביב-יפו מזווית שלא הכרתם  

40553283894094094305סיורים ספרותיים בתל אביב   
40552284234664664905סיורי שווקים: חוויה של כל החושים

40556283383563563755כל טעמי ומטעמי ירושלים  
40557292983143143304לקראת שבת

40555293793993994205כל קסמי ירושלים  
40554294074284284505סיורים מודרכים במוזיאונים וגלריות

*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“, “בוקר של כיף“, “ערב של כיף, “בוקר נשי בשלישי ו-“ערב תרבות ישראלית“,
אינם קורסים ואינם נחשבים ככאלה.



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

סמסטר אביב
מרץ - יוני 2018

להרשמה ולפרטים נוספים:

עם אפשרות בחירהמועדון טרום בכורה 
באמצע השבוע או ביום שישי, בבוקר או בערב 

פרטים נוספים בעמוד 10

1-700-50-41-41
www.zmaneshkol.co.il


