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אמנות פלסטית/ מוסיקה/ קולנוע
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6 היצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית  )סדרה חדשה( 

 7 ״מצ׳פלין ועד טרנטינו״ – הבמאים הגדולים של עולם הקולנוע 
8 מסע קולנועי אל ישראל האחרת  )סדרה חדשה( 
9 מועדון טרום בכורה בקולנוע 
10 ״העולם מצחיק אז צוחקים״ - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 

מדינה וחברה
אקטואליה/ פסיכולוגיה/ תרבות

11 המזרח התיכון: סיור מודרך בסוגיות עומק באזורנו 
12 שינה וחלומות: דרך המלך אל התת מודע 
13 מפגש מרתק עם האופי האנושי - בראי הקולנוע )סדרה חדשה( 
14 חשיבה חיובית לשיפור מערכות יחסים  )סדרה חדשה( 

תרבויות, מקומות ואטרקציות בעולם
15 תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע  )סדרה חדשה( 
16 קצה העולם  )סדרה חדשה( 
17 חוכמת המזרח - בראי הקולנוע 
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מדעי הרוח
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26 ❏ קבלת החלטות בצמתים בחיים עם ד"ר קרן אור חן 

תרבות ישראלית לרוח ולנשמה
26 ❏ תמונת אישה - מופע מחווה לשיריה של תרצה אתר 

מטיילים עם "זמן אשכול"
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עולם האמנות: ״צמיחת המודרניזם״
מרצה: דוד איבגי, אוצר ומרצה לאמנות.

העשורים הראשונים של המאה ה-20, נשאו בחובם הבטחות גדולות לעידן החדש.
רעיונות חברתיים חדשים, מהפכות והמצאות טכנולוגיות ששינו את יחס האדם לעולם.

בנוסף לכל אלה, הם הולידו יחד עמם רעיונות שביקשו לבטא את כל התהליכים הללו ולחולל 
את השינוי גם בתחומי התרבות והאמנות.

נושאי ההרצאות:
״אסכולת פאריז״

מפגש עם יצירותיהם של חיים סוטין, אמדיאו 
מודליאני, ז׳ול פסקן ומארק שאגאל, שמעבר למכנה 

המשותף היהודי, מחברת אותם אותה אווירה פריזאית 
מיוחדת, שהפכה היא עצמה ל״אסכולה״.  

מארק שאגאל- ״אני והכפר״
מבט מקיף אל יצירתו של האמן היהודי, שהביא את 

העיירה ברוסיה למרכז האמנות בפריז ואת עולמו 
הפנימי לאמירה אנושית כללית.

קבוצת ״הגשר״
סיפורה של תנועה צעירה בגרמניה שביקשה ״לשבור 

את הכלים״ ותוך כך יצרה אמנות בעלת כוח מבע 
עז במיוחד. קירשנר, רוטלוף, הקל, ואחרים, יוצרי 

האכספרסיוניזם הגרמני. 

״הפרש הכחול״
התיאוריות פורצות הדרך של וסילי קנדינסקי ועולמו 
הקסום של פראנץ מארק, פיתחו גישה חדשה לצבע 
וצורה וניסחו לראשונה את כלי האמנות המופשטת.

הפוטוריזם
האמנות האיטלקית, ששקעה בשינה עמוקה מאז 

ימי עברה המפואר, התעוררה לחיים בקול צרימה מן 
הרמקולים של הפוטוריסטים. אלה הבטיחו עולם של 

תנועה מתמדת וכוח חסר מעצורים.  

ההבטחה הרוסית
רוסיה שלפני המהפכה הולידה רעיונות אוניברסאליים מן 
המתקדמים בעולם. יצירתם של מלביץ׳ וטאטלין הקדימו 

את זמנם, אך נאלצו לגווע ברוסיה הסובייטית רק כדי 
לקום לתחייה באירופה ובאמריקה.

״באו האוס״: מושגים חדשים בעיצוב
בית הספר לאמנות בגרמניה שיצר מושגים חדשים בעיצוב, 

באמנות ובתפקידו של האמן בחברה המודרנית.

דה-סטיל: סוד הסגנון ההולנדי
על אמנות ועיצוב כדרך חיים באסכולת העיצוב ההולנדית, 

מבית מדרשם של פיט מונדריאן ותיאו ון דוסברג.

04 | אמנות פלסטית אמנות

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,15.4.19 ,1.4.19 ,18.3.19 ,4.3.19

17.6.19 ,27.5.19 ,13.5.19 ,29.4.19
)מספר קורס: 45901(

מרצה:
דוד איבגי

סדרה ייחודית של סיורים 
מודרכים לחובבי אמנות
ניתן למצוא בעמוד 28 בחוברת זו

סדרה חדשה!



זמן אשכול ירושלים

ענקי האמנות הספרדית:
הכוח, הדרמה והתשוקה

מרצה: אור-לי אלדובי, )M.A( חוקרת ומרצה 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:

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 

וסורויה.

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 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 
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, עם אמונות טפלות ואנוכיות 

של גאון אכזר. מצד 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, דרך 
השפם האייקוני ועד לחיות המחמד שבחר לגדל. השפעתו 

של סלבדור דאלי על האמנות של המאות ה-20 וה-21 
היא גדולה וחוצה תחומים: מציור, פיסול, מוזיקה וצילום 

ועד לקולנוע. 

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?

05 | אמנות אמנות

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,30.4.19 ,9.4.19 ,19.3.19 ,5.3.19

 11.6.19 ,4.6.19 ,21.5.19
)מספר קורס: 45902(

מרצה:
אור-לי 
אלדובי



זמן אשכול ירושלים

06 | מוזיקה

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,7.4.19 ,24.3.19 ,10.3.19 ,3.3.19
2.6.19 ,19.5.19 ,5.5.19 ,28.4.19

)מספר קורס: 45903(

סדרה חדשה!אמנות

 היצירות הגדולות
של המוזיקה הקלאסית

מרצה: ד״ר בועז בן-משה, דיקן הפקולטה למוסיקה רב-תחומית באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.
מרצה בכיר, מלחין וחתן פרס ראש הממשלה למלחינים.

מפגש חוויתי עם מבחר מהיצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית. הקורס מלווה בצפייה 
ביצירות מהפקות מצולמות מרהיבות וצבעוניות של גדולי הסולנים, התזמורות והמנצחים. 

הקורס אינו דורש ידע מוזיקלי מוקדם.
נושאי ההרצאות:

העולם החדש
יצירות מוסיקליות אשר הושפעו מגילויה וכינונה של 
ארצות הברית. החל מסימפוניית ״העולם החדש״ של 

אנטון דבוז׳אק, דרך ״אביב בהרי האפלצ׳ים״ של אהרון 
קופלנד ועד ל״אמריקאי בפריז״ של ג׳ורג׳ גרשווין.

באך והמיסה הגדולה בסי מינור
יצירתו האלמותית של באך הפרוטסטנטי למיסה 

הקתולית. מימוש פרקי ה״אורדינריום״ וה״פרופריאום״ 
של המיסה, כפי שהם באים לידי ביטוי בשפתו העשירה 

של באך. יסודות של הכתיבה הסולנית ב״אריות״ 
שבמיסה אל מול קטעי המקהלה הנשגבים.

היצירות הבלתי גמורות
מה מאחד את היצירות ״הבלתי גמורות״, יצירות ענק 

שהמלחין לא סיים את הלחנתן. הסימפוניה הבלתי 
גמורה של שוברט, האופרה ״טורנדוט״ של פוצ׳יני 

והסימפוניה העשירית של גוסטב מהלר. מדוע שלושת 
יצירות ענק אלו בישרו באופן דרמטי על שינוי משמעותי 

בשפת ההלחנה, למרות שהמלחינים עצמם לא זכו 
לקצור את פירות השינוי הזה?

מחול ומוסיקה: ציפור האש ועוד...
שלושת הבלטים הגדולים של איגור סטרווינסקי- 

פטרושקה, ציפור האש ופולחן האביב, אשר הולחנו 
ללהקת הבלט הרוסי בפריז של דיאגילב. השפעתם של 
הבלטים הללו על האסתטיקה של המחול במאה ה-20 

ועל יסודות מוסיקליים בתחום של מקצב, הרמוניה 
ומלודיה.

בטהובן וממשיך דרכו ברהמס
הקשר ההמשכי בין בטהובן לברהמס, כפי שהוא בא 
לידי ביטוי בקונצ׳רטי לכינור של שני המלחינים ובין 

הסימפוניה התשיעית של בטהובן לסימפוניה הראשונה 
של ברהמס. יסודות של שפה משותפת, תכנון מבני דומה 

ואורגניות זהה של שימוש במוטיבים.

סודו של המשיח
האורטוריה הנודעת של הנדל- ״המשיח״. יסודות המבנה 

האורטורי של תקופת הבארוק, תוך שימוש בטקסטים 
תנ״כיים וטקסטים נוצריים. היסודות העלילתיים-

תיאטרליים הבנויים על סיפור לידתו, ייסוריו ועלייתו 
השמימה של ישו.

לא רק לילדים
שלוש יצירות אהובות על ילדים- ״קרנבל החיות״ של 
סן סאנס, ״פטר והזאב״ של פרוקופייב, ״מדריך לבני 

הנעורים״ של בנג׳מין בריטן. המוסיקה ככלי להעברת 
דימויים ואסוציאציות, לאפיון דמויות ויצירת דרמה 
בסיפור ולחינוך להקשבה מודעת באולם הקונצרטים.

הצוענים של כרמן
חדשנותה ותעוזתה של האופרה כרמן, גרמה לכישלונה 

כאשר הוצגה לראשונה. רק לאחר מכן הפכה לאחת 
האופרות האהובות ביותר. היסודות הספרדיים במוסיקה 
שהלחין ביזה, המשולבים בשירת צוענים השפעת מוסיקת 

הפלמנקו, יוצרים מארג של מוסיקה מלאת תשוקה, 
חוצפה ובעיקר דרמה מלאת צבע ותנועה.

מרצה:
ד״ר בועז
בן-משה



זמן אשכול ירושלים

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

מרצה: זיו אלכסנדרוני, מרצה לקולנוע ובמאי סרטים.
מפגש מרתק עם במאי הקולנוע, שהותירו את חותמם על הקולנוע העולמי. המציאו סגנונות, 
יצרו מושגים חדשים, הפכו את הקולנוע לאמנות והעלו לצמרת כוכבים ששמם ייזכר לעולם. 

בחלקו הראשון של כל מפגש נלמד להכיר את מכלול היצירה של הבמאי ובחלקו השני 
נצפה בסרט באורך מלא.

נושאי ההרצאות:
צ׳ארלי צ׳פלין: הגדול מכולם

הדמות הקולנועית החשובה והמצליחה ביותר במחצית 
הראשונה של המאה ה-20, היה לא רק איש קולנוע 
נדיר, אלא אמן אמיץ, שלא פחד להציג את דעותיו 

הפוליטיות ולשלם על כך מחיר אישי כבד.
סרט לצפייה: ״הקרקס״

אלפרד היצ׳קוק: צידה האפל של הגאונות
כיצד הפך במאי של סרטי מתח לבמאי המוערך 

והמצוטט ביותר בתולדות הקולנוע? כיצד יוצרים מתח? 
ולמה כדאי לנעול את הדלת כאשר נכנסים לאמבטיה? 

סיפורו של האיש שידע יותר מכולם על קולנוע ועל
צופי קולנוע.

סרט לצפייה: ״ורטיגו״
רומן פולנסקי: סודות ושקרים כדרך חיים

הבמאי היהודי-פולני הגאון רומן פולנסקי, ידוע בסרטיו 
המופלאים וטורדי השלווה. אך המסתורין והדרמה 

בסרטים שלו הם כאין וכאפס לעומת חייו הסוערים.  
סרט לצפייה: ״סופר הצללים״

אורי זוהר: גבר הולך לאיבוד
הרב אורי זוהר נחשב כגדול הבמאים בישראל. קריירת 

הבימוי העשירה והמוערכת שלו מתאפיינת בתפניות 
חדות, מבידור פופולארי ועד אמנות גבוהה וביקורתית. 
אך בעשייתו ניתן למצוא את מקורות השבר, שהביאו 

אותו לבחור בדרך אחרת.
סרט לצפייה: ״שלושה ימים וילד״

ספייק לי: ביקורת חברתית ופוליטית   
ספייק לי, הבמאי האפרו אמריקאי הבולט ביותר 

בעשורים האחרונים, משלב בסרטיו ביקורת חברתית 
ופוליטית נוקבת, אך עושה זאת בשילוב של הומור, 

דרמה ופס קול משובח.
מרצה אורח: רון פוגל, מרצה ומבקר קולנוע. 

סרט לצפייה: האיש שבפנים

מילוש פורמן: ההומניסט
הבמאי מילוש פורמן הגיע לארה״ב מצ׳כיה הקומוניסטית. 
הרצון להשתייך למולדתו החדשה מנחה את יצירתו מאז, 

כמו גם תפיסת עולם הומניסטית ואוהבת אדם. 
סרט לצפייה: ״אמדאוס״

סטנלי קובריק: גורלנו בידנו 
הבמאי היהודי החשוב ביותר בהיסטוריה, מציב מראה 

קשה אל מול עיניו של המין האנושי, אך עושה זאת 
באסתטיקה נדירה ובעוצמה ויזואלית.  

סרט לצפייה: ״ד״׳ר סטריינג׳לאב״

קוונטין טרנטינו: קולנוע על קולנוע
קוונטין טרנטינו מעולם לא למד קולנוע. את השכלתו 
הקולנועית רכש בחנות וידאו שבה עבד. מה שלא מנע 

ממנו להיות היוצר החשוב והמשפיע ביותר על הקולנוע 
בתחילת האלף הנוכחי.

סרט לצפייה: ״ג׳קי בראון״

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,15.4.19 ,1.4.19 ,18.3.19 ,4.3.19
3.6.19 ,27.5.19 ,13.5.19 ,29.4.19

)מספר קורס: 45904(

אמנות
מרצה:
 זיו 

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

בסינמה סיטי בירושלים.  

מועדי המפגשים:
,29.4.19 ,8.4.19 ,25.3.19 ,11.3.19

17.6.19 ,3.6.19 ,20.5.19 ,6.5.19
)מספר קורס: 45905(

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

נושאי ההרצאות:
להיות משפחה ״אחרת״   

גבר נשוי ואב לשלושה ילדים מחליט להפוך לאישה. 
למרות זוגיות נפלאה ומעבר לדעות קדומות, עומדת 

המשפחה בלחצים ובהליך רפואי יקר המייצרים משפחה 
חדשה וחתונה שנייה.

הקרנת הסרט ״משפחה בטרנס״ ומפגש עם הבמאי 
אופיר טריינין )פרס ראשון בדוק אביב 2018(.

גדלתי במשפחה גרוזינית  
ג׳יין סירבה להיות אישה של בית. היא סירבה  להתחתן, 

התגייסה לצה״ל, התאהבה, ובגיל 38 החליטה להיכנס 
להריון. אחרי שנים של בריחה, חוזרת ג׳יין עם מצלמה כדי 

לנסות להבין את אמה ואת עצמה.
הקרנת הסרט ״אישה של בית״ ומפגש עם ג׳ין ביב 

)פרס חבר השופטים בדוק אביב 2018(.

הדרך אל הפונדקאות 
בני זוג מחליטים להביא ילד. לאחר 10 שנים של כישלונות 

הם פונים לתהליך פונדקאות. סוף מטלטל והרה שאלות 
 לדיון . 

הקרנת הסרט ״שיר למעלות ״ ומפגש עם הבמאי
דוד אופק/ גד אייזן.

העיתונאי ששרד את אושוויץ 
נוח קליגר היה באושוויץ ואיכשהו יצא משם בחיים.

הוא היה איש צוות על אניית המעפילים ״אקסודוס״, 
והוא העיתונאי הפעיל הוותיק ביותר בעולם.

הקרנת הסרט ״להתאגרף לחיים״ ומפגש עם הבמאי 
אורי בורדה והעיתונאי נוח קליגר.

 הצד השני של נפגעי צה״ל 
בכל אירוע בטחוני מדמם, תשומת הלב מופנית לנפגעים 

עצמם. אבל סביבם יש מעגלים רחבים של הקרובים 

והחברים, שגם חייהם התהפכו מול התסכול והסבל איתם 
הם נאלצים להתמודד.

הקרנת הסרט ״גלי הדף״ ומפגש עם הבמאית
כנרת חי גילאור.

נלכדתי בזרועות פדופיל חרדי
מאיר, נער חרדי בן לרב בחסידות אדוקה בבני ברק, נפל 

קורבן במשך ארבע שנים לפדופיל חרדי, שגם העביר אותו 
בין חבריו. במשך כל חייו לא זכה לשמוע מהוריו את המשפט 

אני אוהב/ת אותך. 
הקרנת הסרט ״ידיד נפש״ ומפגש עם הבמאית

ענת צרויה.

 המיעוט שמשנה את ישראל
זרקור אל חייהן של שלוש נשים צעירות, שחיות על הגבול 

ובטוחות בצדקת דרכן. האדמה היא נחלת אבות וחובה 
ליישבה. סיפור של מיעוט אידאולוגי בעל עוצמה פוליטית 

וחברתית, שמשנה את מדינת ישראל.
הקרנת הסרט ״חמושות״ ומפגש עם הבמאית

איילת בכר.

זהות חדשה לחוזרים בתשובה 
הבמאי מרדכי ורדי, עוקב אחרי ההתפכחות של חוזרים 

בתשובה. אלה בוחנים מחדש את דרכם מחוץ לחברה 
החרדית, מחפשים זהות חדשה ומקימים קהילות ומערכות 

חינוך משלהם.
הקרנת הסרט ״אור חוזר״ ומפגש עם הבמאי

מרדכי ורדי.

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

היוצרים, מביאים נקודת מבט אנושית על מציאות החיים בישראל.

סדרה חדשה! מרכזת אמנות
 הסדרה:

בלהה גזית
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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

״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: 
,29.3.19 ,1.3.19
31.5.19 ,3.5.19

)מספר קורס: 45907(

קבוצה 1:
הקורס יתקיים בימי רביעי החל 

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

מועדי המפגשים: 
,10.4.19 ,13.3.19
12.6.19 ,15.5.19

)מספר קורס: 45906(

אמנות

חדש!
מועדון טרום בכורה
עם אפשרות בחירה

שתי קבוצות-
קורס בוקר וקורס ערב

לבחירתכם



זמן אשכול ירושלים

״העולם מצחיק אז צוחקים״-
בראי הקולנוע

מרצה: אלון גור אריה, במאי תסריטאי וחוקר קומדיה.
בסדרת מפגשים ייחודית, סוחפת ומצחיקה במיוחד, נערוך מסע מרתק אל יסודות היצירה הקומית 
המודרנית. בעזרת מוחותיהם של הקומיקאים הגדולים, נחשוף את המנגנונים מאחורי הסיטואציה 

הקומית וננסה ללמוד את סוד הקסם שגורם לכולנו הנאה.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,15.4.19 ,8.4.19 ,25.3.19 ,11.3.19
 3.6.19 ,27.5.19 ,13.5.19 ,29.4.19

)מספר קורס: 45909(
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נושאי ההרצאות:
טאבו וקומדיה: האם יש משהו שאסור לצחוק עליו?

גזענות, סקס, שוביניזם והומור שחור, הם נושאים 
שנויים במחלוקת כשמדובר בבדיחות. אבל אפרים קישון,

ארצ׳י באנקר, וודי אלן ואחרים, זכו למחיאות כפיים 
כשהביעו את דעתם. על אומנות הפוליטיקלי קורקט 

ומהפכות חברתיות, שיוכרעו בעתיד בעזרת קומיקאים.
סרט לצפייה: “למה זה מגיע לי?“

מה הוא קופץ? אריק איינשטיין וחבורת לול
השילוב הנדיר בין מוסיקה להומור. הזמר והשחקן 

אריק איינשטיין, עם הסיפורים, השירים והמערכונים 
מהסרט “שבלול“, שיתופי הפעולה עם אורי זוהר וסרטי 

הפולחן “לול“, “מציצים“, “כבלים“ ואחרים.
סרט לצפייה: “כבלים“

הקומיקאים: הסוד לחיים מאושרים 
צ׳רלי צ׳פלין היה הראשון לדרוש סכום של מיליון דולר 

עבור סרטיו. מה גרם ליוצרים כמו ג׳רי לואיס ואבוט 
וקוסטלו, להפוך את המשוואה ולתרום מיליוני דולרים 

מעושרם בחזרה לקהילה שהביאה אותם לפסגה?
סרט לצפייה: “נברסקה“

מוסיקה והומור: מוצרט בג׳ינס, הביטלס בחליפה
האם יצירה סימפונית יכולה להצחיק? כיצד מוסיקה 

מסבה לנו אושר? הרצאה מוסיקלית על תולדות ההומור 
המוסיקלי. שילוב צלילים שגורמים לנו לשנות את מצב 

הרוח.
סרט לצפייה: “קווארטט“

הומור ומלחמה: חזית הקומדיה בזמן מלחמה
חבר של צ׳רלי צ׳פלין אמר לו פעם: “כמה אירוני 

שהפאשיסט הגדול בעולם והאיש המצחיק  
בעולם חולקים את אותו שפם“. כך נולד הסרט 

“הדיקטטור הגדול“. במפגש יוצא דופן, נפגוש בקומדיות 
שנוצרו בזמן מלחמת העולם השנייה משני צידי המתרס.

סרט לצפייה: “שטח הפקר“
מצחיקנות: לחשוב כמו דני קיי

סיפורו מעורר ההשראה של דני קיי. בנוסף להיותו רקדן, 
פנטומימאי, זמר וקומיקאי, מינה את עצמו לשגריר יוניצף 
ופעל למען ילדים ברחבי העולם. היה גאה ביהדותו, ביקר 

בישראל וניצח על התזמורת הפילהרמונית, למרות שלא 
ידע לקרוא תווים.  

סרט לצפייה: “המפקח הכללי“
נוכלים ומרגלים: מאגאטה כריסטי לג׳יימס בונד

סרטי העוקץ ידועים בתפניות בעלילה, שמשאירות את 
הצופה מופתע. מסרט הנוכלים הראשון, דרך הרקול 

פוארו, “העוקץ“, ג׳יימס בונד ואחרים. רבים מהם 
מבוססים על הונאות אמיתיות. 

סרט לצפייה: “גולדפינגר“
סטנד אפ: אדם אחד על במה 

ג׳רי סיינפלד, שייקה אופיר, וופי גולדברג ורובין ויליאמס, 
בנו מופע של אדם אחד ויצרו ממנו קריירה קולנועית 

מצחיקה עד דמעות, אך מלאה בתובנות על החיים. 
סרט לצפייה: “פאטץ׳ אדאמס“

 מרצה:
אלון

גור אריה



זמן אשכול ירושלים

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,7.5.19 ,9.4.19 ,19.3.19 ,12.3.19
18.6.19, 4.6.19 ,28.5.19 ,14.5.19

)מספר קורס: 45908(
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וחברה

המזרח התיכון:
סיור מודרך בסוגיות עומק באזורנו

מרצה: ד״ר אסף רגב, אוני׳ בן גוריון, המכללה הלאומית לשוטרים ומכון גבעת חביבה.

נושאי ההרצאות:
ארז הלבנון, או המדוכא עלי אדמות 

ארגון חיזבאללה מלווה את הטרור העולמי והאזורי 
מזה למעלה משלושים שנה. זהו ארגון הטרור השיעי 

העוצמתי ביותר. האם קיים הבדל בין טרור שיעי לסוני? 
לשם הבנת פעילותו של הארגון, נתמקד באישיותו 

המרתקת של העומד בראשו, חסן נסראללה.

מצרים: שחר של יום ישן?
מצרים של סיסי צועדת בצעדי ענק קדימה, אל העבר. 

מה בין תקוות למציאות? בין אסלאם לחילון?
ובין המזרח התיכון הערבי לאפריקה?

מן הצנרת אל הצמרת:
ארגון חמא״ס במציאות משתנה

בסוף שנת 1987 הקים השיח׳ אחמד יאסין את ארגון 
החמא״ס. מאז, הארגון הפך להיות נותן טון מרכזי 
בזירה הפלסטינית, כאשר מארגון פנאטי-דתי הפך 

לארגון טרור לומד ומותאם מציאות.

דא)עש( את האויב: הסוף, או שינוי כיוון?
אמרת היום טרור מוסלמי? אמרת דאע״ש. היכן וכיצד 
צמח ארגון זה? מה חלקו של המערב בכך? מה כל כך 

מייחד את פעילותו? ומה ניתן, ובהחלט ניתן, לעשות מולו?

גנרל הצללים:
קאסם סולמאני ומשמרות המהפכה האיראניים

לא נחטא לאמת אם נאמר שהגנרל סולמאני הוא האדם 
שמעניין את שירותי הביטחון הישראלי ברמה הגבוהה 
ביותר. במהלך ההרצאה נצעד בצעדיו של חאג׳ קאסם, 
ונבחן מה קורה בארגון הגג - משמרות המהפכה - כמו 
גם בארגון עליו מופקד סולמאני - יחידת אלקודס של 

משמרות המהפכה.

ממלכת קטאר הזעירה מרגיזה את סביבתה
ממלכת קטאר, מן המדינות הקטנות באזורנו, מנופפת 

זה מספר שנים בדגל עצמאותה, דגל הנתפש כסדין אדום 
בקרב הערביות האזורית. איך הפכה קטאר לגורם משפיע 
מן הבחינות השונות– תקשורת, כלכלה וגאו-אסטרטגיה?

מלוכה, ממלכה, והרבה מלאכה:
מה קורה בממלכת ירדן?

ירדן נתפשת כמדינה שקטה ויציבה, אך מתחת לפני 
השטח סוערות הרוחות. מהם עיקרי סדר היום במדינה? 
ומי היא דמות המפתח אשר תשפיע רבות על עתיד ירדן, 

ואף על זה של מדינת ישראל?

שלום ולא להתראות?
מהם תפיסת השלום וההסכמים באסלאם

מה אומרת דת האסלאם על הסכם שלום? על הסכם 
בכלל? כיצד מתיישרת הדעה הדתית עם אתגרי המדינות 

המוסלמיות בעת המודרנית, אם בכלל? מעבר להיבט 
הדתי-לאומי, נבחן במהלך ההרצאה מקצת מן ההסכמים 

וההבנות בינן לבין מדינת ישראל. 

אירועי האביב הערבי הביאו עימם שלוש מגמות מאפיינות: התפרקות מדינת הלאום הערבית, 
החלפתה, במידה, על ידי זרמים דתיים, והתעצמות הטרור הדתי-מוסלמי. מסע מרתק במבוך 

האזורי, תוך הפניית זרקור אל המגמות והמאפיינים העיקריים.

 מרצה:
ד״ר אסף

רגב



זמן אשכול ירושלים

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,16.4.19 ,26.3.19 ,19.3.19 ,5.3.19

.11.6.19 ,28.5.19 ,14.5.19 ,30.4.19
)מספר קורס: 45910(
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החברה

 מרצה:
פרופ׳ אבשלום

אליצור

שינה וחלומות:
דרך המלך אל התת מודע

מרצה: פרופ׳ אבשלום אליצור, פיזיקאי ומרצה לפילוסופיה של המדע ולפסיכולוגיה.
אין תופעה בתחום הנפש שאינה קשורה בצורה זו או אחרת לחלום, ואין צד בבריאותנו הגופנית 
שאינו מושפע מאיכות השינה שלנו. קורס זה יעסוק בשני הפלאים הללו, הביולוגי והפסיכולוגי. 
נסקור את מחקרי השינה והחלום עד ימינו ונרחיב על חשיבותם לבריאות. נביא את מיטב הידע 

החדש והמפתיע על מה שקורה לנו בזמן השינה ונבין את ההשלכות של תופעות אלו על בריאותנו.

נושאי ההרצאות:
חוויית החלום

מה המיוחד בחוויית החלום לעומת החשיבה המציאותית?
מהו הקשר בין חלומות בהקיץ לחלומות לילה?

החלום, הלא-מודע ובריאות הנפש 
הגישה הפסיכואנליטית לחלום- מפרויד ועד ימינו. 

מהם הלא-מודע ומנגנוני ההגנה? מהי דרכו של החלום 
אל הלא-מודע? ועד כמה החלום הוא מפתח לאופי 

ולאישיות?

הגישה הקוגניטיבית: חלום, זיכרון ויצירתיות 
מהו תפקידו של החלום בתהליכי הלמידה והזכירה? 

ומה הקשר בין חלימה ויצירתיות?

החלום במעבדות השינה
מהן התוצאות העדכניות ביותר של המחקרים במעבדות 

השינה על המתרחש בגופנו בזמן השינה והחלום?

המוח הער, הישן והחולם
מבוא להכרת המוח, ומה קורה בו בזמן השינה והחלום.  

מין, תוקפנות ופחד בחלום
החלום הוא שפה שניתן לפענח את מסריה כדי להכיר 
טוב יותר את עצמנו. נעסוק גם במה מסתתר מאחורי 

החלום החוזר והסיוט?  

החלום- לב השינה 
מהו תפקידה המרכזי של שנת החלום בתהליכי 

ההתחדשות בשינה.

להתיידד עם החלום  
איך יכול כל אדם להבין את חלומותיו, להפיק מהם 

תועלת ולשפר את איכות השינה?  

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום



זמן אשכול ירושלים

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,16.4.19 ,2.4.19 ,26.3.19 ,5.3.19

11.6.19 ,28.5.19 ,14.5.19 ,30.4.19
)מספר קורס: 45911(
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ענת זפרני מדעי

החברה
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.

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: ״אין לי מושג איך היא עושה את זה״

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: ״אנשי המזימות״
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 התמכרויות
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״



זמן אשכול ירושלים
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לטנגו מספיק רק 1
חשיבה חיובית לשיפור מערכות יחסים

מרצה: שירלי נס-ברלין, מרצה ומפתחת שיטה ייחודית של חשיבה חיובית
מעשית מזה 20 שנה. סופרת של 7 ספרים בתחום.

בקורס ייחודי וחשוב זה, נעלה על נתיב חדש לחיזוק ושיפור כל מערכת יחסים. נגלה אילו טעויות 
אנחנו עושים במערכות יחסים שגורמות לנו לדרדר ולעתים אף לאבד אותן. בניגוד לתיבת נוח, לכאן 

לא צריך לבוא בזוגות. על הטנגו הזה אפשר לעבוד לגמרי לבד!

נושאי ההרצאות:
אהבה עצמית- זה כל הסיפור 

מה ההבדל בין אהבה עצמית לבין אגואיזם? כיצד 
אפשר להגביר אהבה עצמית ולהישאר אדם שחושב על 
אחרים? מה משמעות האהבה העצמית לביטחון שלנו? 

ליכולת שלנו להתמודד עם אתגרי החיים? ומהו התרגול 
היומיומי המאפשר לחזק את האהבה לעצמנו בדרך 

לחיזוק היכולות והמסוגלות שלנו?

איך לטפל בשריטות 
לכל אחד מאתנו יש היסטוריה של התמודדויות 

במערכות יחסים שונות, שהותירו בו שריטות, ויצרו 
אמונות ומחשבות המכבידות עליו ומונעות ממנו ליצור 

מערכות יחסים בריאות והרמוניות יותר. החשיבה 
החיובית מבקשת לטפל בעדינות בשריטות שנשרטנו 

ולרפא אותן, כדי שנוכל להשיג את משאלותינו.

איך לשמור על הרגשות שלנו
כשאנו נותנים לזולת את היכולת להשפיע עלינו, אנו 

מוותרים על הכוח שלנו ובמיוחד על הריבונות שלנו על 
עצמנו. אנחנו הופכים למריונטה בידי אחרים. חשיבה 

חיובית מלמדת אותנו לקחת חזרה את הכוח לידינו 
ולהיות מסוגלים לבחור את עולם הרגשות שלנו.

מפגש ראשון עם המוגבלויות שלנו 
במפגש זה נכיר את המוגבלויות שלנו. את המקומות 

שבהם אנו מאותגרים. ואת המוגבלויות שלנו ושל הזולת. 
נלמד קבלה, סליחה, חמלה ועבודה עם המוגבלויות שלנו 

ושל האחרים- ולא נגדן.

זהירות– גבולות לפנינו 
לכל אחד מאתנו יש גבולות. במקום שנאשים את הזולת 

בכך שהוא פורץ לטריטוריה שלנו, נלמד לשים גבולות.
לומר את המילה “לא“, או “מספיק“, או “לא מתאים לי“, 

בלי לחוש אשמה ובלי תוקפנות, כך שעמדתנו תתקבל 
בחיוב גם בצד השני.

תקשורת אישית מקרבת בין אנשים
איך לדבר עם האחרים באופן שיקשיבו לנו, גם על נושאים 
“נפיצים“? לפנינו 4 שלבים המאפשרים לכל שיחה להתנהל 

בצורה הרמונית הרבה יותר.

לדמיין את מערכת היחסים האידיאלית
מפגש מרתק עם הכלי המופלא הנקרא דמיון, המאפשר 
ליצור מערכת יחסים אידיאלית, ולהפגיש את דעותינו 

וחלומותינו עם עולם המציאות שלנו. בהרצאה זאת נשלב 
גם התנסות מעשית.

הכלים המעשיים של החשיבה החיובית
החשיבה החיובית היא דרך חיים, ויש טכניקות וכלים 

שעוזרים להפוך אותה לכזאת. במפגש המסכם נלמד 
טכניקות חשובות נוספות, שישפרו את העבודה על מערכות 

היחסים ויעזרו להתניע אותה ואז להתרומם ולנסוק 
לגבהים של חיים טובים יותר. 

הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 19.00-20:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,3.4.19 ,27.3.19 ,13.3.19 ,6.3.19
5.6.19 ,29.5.19 ,15.5.19 ,17.4.19
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מדעי
החברה

 מרצה:
 שירלי

נס-ברלין
סדרה חדשה!
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הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי
בין השעות 10:30-14:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,10.4.19 ,27.3.19 ,13.3.19 ,6.3.19
12.6.19 ,29.5.19 ,15.5.19 ,1.5.19

)מספר קורס: 45913(

תרבויות עולם סביב הגלובוס 
בראי הקולנוע

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

נושאי ההרצאות:
בין פריז לאיסטנבול: מסע באוריינט אקספרס

יואל שתרוג יצא למסע בעקבות האוריינט אקספרס, 
רכבת מיתולוגית שנסעה 3,000 ק״מ בין פריז 

לאיסטנבול. המסע חצה 7 מדינות, תרבויות שונות, 
נופים שונים ומגוונים ונוף אנושי מרתק. 

מרצה: יואל שתרוג.
סרט לצפייה: ״רצח באוריינט אקספרס״

 אנגליה: החברה המעמדית
ההתנגשות בין האצולה הבריטית ואורח חייה הקפוא,

לחברה 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״
איראן: הפרדוקס הפרסי

מסע לאורכה ולרוחבה של פרס העתיקה ואיראן 
העכשווית, בניסיון להבין את הפרדוקס האיראני:
כיצד דמוקרטיה משתלבת עם מהפכה אסלאמית?

למה הרוב החילוני מהסס למרוד במשטר השמרני?  
ואיך נשות איראן מצליחות לשמור על מעמדן?

מרצה: נפתלי הילגר.
סרט לצפייה: ״הסוכן״

איסלנד: ארץ הקרח והאש
העם האיסלנדי הקטן יושב בארץ מיוחדת ובה תופעות 

טבע מרהיבות. מה מייחד את האיסלנדים? ולמה נבחרת 
הכדורגל שלהם מוצלחת כל כך?

מרצה: יריב אברהם.
סרט לצפייה: ״לב רחב״

בעקבות הזהב: מסע חוצה גבולות וזמן 
במהלך ההיסטוריה רבים כושפו על ידי הזהב, שנתפס 

בתרבויות רבות לא רק כמקור של עושר, אלא גם 

כחומר אלוהי ומקודש. ננסה להתחקות אחר משמעותו
של הזהב בתרבויות שונות.

מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.
סרט לצפייה: ״מכורים לזהב״

הודו: מהאותנטי עד הגרוטסקי
רוחניות היא חלק בלתי נפרד מהודו מזה אלפי שנים.
הודו מושכת אליה רבים מאנשי המערב, המבקשים 

למצוא בה מזור לבעיותיהם. מסע בעולם המרתק של 
הרוחניות ההודית.

מרצה: מורן קושניר.
סרט לצפייה: ״הוא + היא״

איזה מין עולם: מיניות ופולחן בתרבויות העולם 
מבט מרתק ומשעשע אל תולדות המיניות האנושית מימי 
קדם ועד ימינו: טקסי חניכה פרועים, פולחנים ביזאריים 

ומנהגים מיניים מדהימים.
מרצה: דני ינאי.

סרט לצפייה: ״הנערה הדנית״
יפן: הרמוניה, מציאות או דימוי  

הצצה מרתקת אל מעבר למסך המסתורין של יחסי 
החברה ביפן. אל היחסים בתוך המשפחה, בין הורים 

וילדים ובין בני הזוג לבין עצמם.
מרצה: זאביק רילסקי.

סרט לצפייה: ״אהבתה מרתיחה את מי האמבט״
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מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות 
מגוונות ברחבי העולם. ממסע באוריינט אקספרס אל התרבות הפרסית, מרוחניות בהודו אל 

מרחבי איסלנד, מפולחני מיניות אל האצולה הבריטית, ממשפחות ביפן אל התשוקה לזהב.
אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

סדרה חדשה!תרבות
מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,30.4.19 ,9.4.19 ,26.3.19 ,12.3.19

4.6.19 ,28.5.19 ,14.5.19 ,7.5.19
)מספר קורס: 45914(

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

נושאי ההרצאות:
מפגש עם פראים באיי שלמה 

טניה רמניק, יצאה למסע הפלגה ייחודי בין איי מלנזיה. 
סיפור מסעה המרתק הינו חלון הצצה נדיר, אל שבטי 

האזור, שמתהדרים במסורת עשירה ומנהגים ״פראיים״. 
מה פשרה של ערמת גולגלות הנמצאת בסמוך לכפר 

באיי שלמה? איזו מנחה יש להעניק לאב המשפחה באיי 
פפואה כדי להבטיח את ידה של בתו? 

מסתורי הלגונות הכחולות 
נועם בן משה מגלה את הארכיפלג הספרדי, הנמצא 

מול מרוקו באוקיאנוס האטלנטי. הוא מגלה מדבריות 
צבעוניים לצד יערות גשם, הרי געש מעשנים מעל 

ללגונות כחולות ומסורת של שודדי ים ותרבות
ילידית נכחדת.

מסע אל בטן האדמה
רוית נאור יצאה עם משלחת ישראלית ראשונה למסע 

עוצר נשימה אל בטן האדמה. לאחר חצייה של ג׳ונגלים, 
נהרות וכפרים נידחים, היא הגיעה לפתחה של המערה 

הגדולה ביותר בעולם.

מסע עם רועי איילים
דרור גרטי הצטרף אל קבוצת נוודים, המתמודדים עם 

טמפרטורות של 50 מעלות מתחת לאפס, ישנים באוהלי 
צ׳ום, חוטבים עצים להסקה, מייבשים עורות ותופרים 

לעצמם את הבגדים. 

ארגון הומניטרי ישראלי באפריקה 
סיפור מסע מרתק ומרגש של אירית רבינוביץ׳-למדן, 

צעירה ישראלית, שהפכה חלומות למציאות בלתי 
נתפסת. אירית הקימה ארגון הומניטרי ישראלי יהודי 
בינלאומי, אשר פעל 10 שנים בכפר דייגים במלאווי. 

הרפתקה באנטארקטיקה  
סיפורם המופלא של 28 ניצולים, המנסים לשרוד את 

אנטארקטיקה, לאחר שספינתם התרסקה וטבעה.
עידן צ׳רני הוביל משלחת כדי לשחזר את המסע האגדי 

של שקלטון לקוטב הדרומי וזכה לרגעי הצצה נדירים 
לנופי בראשית, ששקלטון כה חפץ אך כשל להכניע. 

מסע בעקבות המנטה ריי
יותם בר צולל למצולות בעקבות המנטה ריי- מהדגים 

הגדולים בים, הנמצאים בסכנת הכחדה. יצורים עצומים 
בגודלם הנראים כחלליות המשייטות במצולות, אינן 

מזיקות לאיש, אך אוכלוסייתן הולכת ומצטמצמת.

הפרדוקס הפרסי  
רשמים אישיים ממסעו הייחודי והמרתק של נפתלי הילגר 

לאורכה ולרוחבה של פרס העתיקה ואיראן העכשווית, 
בניסיון להבין את הפרדוקס האיראני: כיצד דמוקרטיה 

משתלבת עם מהפכה אסלאמית? למה הרוב החילוני 
מתנגד אך מהסס למרוד נגד המשטר השמרני? ועד כמה 

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

אל הלא נודע. רשמי מסע, בליווי תמונות מרהיבות, שייקחו אתכם אל מחוזות קסומים 
ונופי בראשית. מפגש עם מקומות בהם הזמן עצר מלכת וצופן חוויות נשגבות,

שאינן מוכרות לרוב האנשים בעולם!

סדרה חדשה! מרכזת תרבות
הסדרה: 
רוית נאור



זמן אשכול ירושלים

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

בסינמה סיטי ירושלים.

מועדי המפגשים:
,7.4.19 ,31.3.19 ,17.3.19 ,3.3.19
2.6.19 ,19.5.19 ,12.5.19 ,28.4.19
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חוכמת המזרח - בראי הקולנוע
מרכזת הסדרה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, מרצה, צלמת וכתבת.

נושאי ההרצאות:
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״
הגורו: המורה הרוחני בתרבויות המזרח

״זה הסיפור על השקר הגדול והאמת הכי גדולה שחוויתי״. 
נצא למסע בו ננסה להכיר את דמותו של המורה הרוחני 

במסורת המזרח.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: ״קומארי– הגורו המתחזה״
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״
מנזרי זן ביפן: רשמים ממבט אישי

הצצה אל חיי היום יום במנזר זן ביפן, דרך סיפורה האישי 
של ד״ר גלית אבימן. במהלך עשר השנים בהן חייתה ביפן, 

גלית שהתה במנזר זן בעיר קיוטו.
מרצה: ד״ר גלית אבימן.

סרט לצפייה: ״נזיר עם מצלמה״
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״

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״

הדלאי למה: החיים והמסר של הסמל הטיבטי
הוא נולד להיות מנהיג עמו, ובשל תהפוכות פוליטיות מצא 
את 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: יותם יעקבסון.
סרט לצפייה: ״הדאלי לאמה האחרון?״

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״
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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.

מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג
תרבות
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תרבות

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,30.4.19 ,9.4.19 ,19.3.19 ,12.3.19
18.6.19 ,4.6.19 ,21.5.19 ,14.5.19

)מספר קורס: 45916(

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. מרחובות פריז אל הרוחניות של הודו, ממסע ברחבי פרובנס אל שינויים בקובה, מהתשוקה 
לזהב אל עולם המעמדות באנגליה, מהגירה מאיראן אל התרבות האיסלנדית.

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

צרפת: הקסם של פרובנס
האור והיופי של פרובנס, משכו את האנגלים אל הנופים 

הירוקים והשלווים, שאפילו צרצורן של הציקאדות 
משתלב בקצב החיים הנפלא של פרובנס. 

מרצה: רמי סימסולו.
סרט לצפייה: ״שנה מופלאה״

פריז: הסיפור שאינו נגמר 
מסע אל סמטאות פריז, בעקבות היורשים של

אדית פיאף, שרל אזנבור וג׳ורג מוסטקי. אל הגנים, 
הגשרים שמעל הסן, לפאסז׳ים שנולדו בעיר, לסיפורי 

אהבה, ולנוף האנושי הייחודי.
מרצה: יואל שתרוג.

סרט לצפייה: ״דירה בפריז״
קובה: רוחות של שינוי

סיפור תולדותיה של המדינה הקאריבית הצבעונית 
והמרתקת, העומדת בפני שינוי ואולי יציאה מקיפאון 

של למעלה מיובל. וגם- מבט מרתק ומשעשע אל 
תולדות המיניות האנושית.

מרצה: דני ינאי.
סרט לצפייה: ״ויוה״

בעקבות הזהב: מסע חוצה גבולות וזמן 
במהלך ההיסטוריה רבים כושפו על ידי הזהב, שנתפס 

בתרבויות רבות לא רק כמקור של עושר, אלא גם כחומר 
אלוהי ומקודש. ננסה להתחקות אחר משמעותו של 

הזהב בתרבויות השונות.
מרצה: ד״ר אופיר יעקבסון.

סרט לצפייה: ״מכורים לזהב״
איסלנד: ארץ הקרח והאש

העם האיסלנדי יושב באי קטן מאז המאה התשיעית. 
המפגש בין הנופים המרהיבים והאי הקסום,

יצרו תרבות מיוחדת. מה מייחד את האיסלנדים עד שגם
נבחרת הכדורגל שלהם מוצלחת כל כך?

מרצה: יריב אברהם.
סרט לצפייה: ״לב רחב״

אירלנד: הנמר הקלטי הכואב
הכנסייה הקתולית שלטה בכל תחומי החיים האירים 

במהלך מאות שנים ואירלנד הפכה למעוז קתולי אדוק 
ומחמיר. משנות ה-60, אירלנד נחשפת להשפעות זרות, 
הופכת להיות משכילה יותר, משגשגת וקוסמופוליטית. 

מרצה: גליה פסח.
סרט לצפייה: ״המועדון של ג׳ימי״

 אנגליה: החברה המעמדית
ההתנגשות בין התעקשות האצולה הבריטית ואורח חייה 

הקפוא להתפרצות החברה הפתוחה של המאה ה-20, 
מעסיקה לא מעט את הקולנוע. מהם שורשי קונפליקט 
המעמדות בחברה הבריטית? ומהם השינויים שחלו בה 

מהזמנים ההם ועד היום.
מרצה: ד"ר גוסטב מייסלס.

סרט לצפייה: ״קלת דעת״
הודו: מהאותנטי עד הגרוטסקי

רוחניות היא חלק בלתי נפרד מהודו מזה אלפי שנים. 
בעשורים האחרונים הודו מושכת אליה רבים מאנשי המערב,

המבקשים למצוא בה מזור לבעיותיהם. בהרצאה זו נצא 
למסע בעולם המרתק של הרוחניות ההודית על כל פניה.

מרצה: מורן קושניר.
סרט לצפייה: ״הוא + היא״
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מרכזת 
הסדרה: 
איילת 

אידלברג

סדרה חדשה!
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סיפור עבדות מצרים: לידתו של מיתוס
מרצה: יוסי נינוה, מרצה בכיר לתנ״ך. בוגר הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת״א.

סיפור עבדות מצרים והגאולה מעבדות לחרות, הוא סיפור מכונן בתולדות עם ישראל. 
בסדרה זו נבחן את מטרות חיבורו של מיתוס זה. מי כתב את ספר ״שמות״? ומדוע דווקא 
הורדנו למצרים? כיצד נקשרים סיפור יציאת מצרים, סיפורי יתרו ומעמד הר סיני לכינונה 

של האמונה הישראלית? והאם באמת יצאנו מעבדות לחירות?

נושאי ההרצאות:
אשמת מצרים

על מי מוטלת ״אשמת״ שעבוד מצרים? אברהם? שרה? 
יעקוב? יוסף? או התוכנית האלוהית? למה דווקא 

למצרים? מהי משמעות ההתגלות האלוהית למשה 
דווקא בהר סיני: ״וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב 

ושמי יהוה לא נודעתי להם״? 
״עבדים היינו...״

מדוע חובר סיפור השעבוד? מה הן מטרותיו? מה 
מקומה של עבדות מצרים ברעיון הברית עם אלוהים? 

כיצד מערימות שלוש נשים על פרעה מלך מצרים? מדוע 
נשא משה דווקא את בת יתרו? מקריות או

כוונת תחילה?
״ואני אקשה את לב פרעה״

סיפור עשר מכות מצרים כיצירה ספרותית מתוכננת  
ומדויקת להפליא. כיצד הקשחת לב פרעה מנוגדת 
לרעיון ״הבחירה החופשית״? מדוע ההתעללות הזו 

במלך מצרים? מדוע ״קדש לי כל בכור ...באדם ובבהמה 
לי הוא״? ומי כתב את הדברים האלה?

״קומו צאו מתוך עמי״
ההכנות ליציאת מצרים. מהו ״פסח״ ומדוע ״מצות״? 

מהו ״זבח מצרים״? ומהו ״זבח דורות״? ומדוע ״החודש 
הזה לכם ראש חודשים״? כיצד מופיע סיפור יציאת 

מצרים בשירה המקראית: ״שירת הים״ וספר תהילים?
מי כתב את ״עשרת הדברים״?

יש בתורה מספר גרסאות שונות ל״עשרת הדברים״.
כל נוסח מבטא תפישת עולם אחרת. כל נוסח נכתב על 

ידי קבוצה בעלת אמונה שונה. מי כתב כל נוסח? וכיצד, 
לאורך הדורות, כל דור פיתח לו ״עשרת דברים״ משלו?

משה רבנו: דמותו של לא מנהיג 
מדוע מוצגת בספר שמות דמותו של משה כחסר יכולת 

מנהיגותית: מסרב לתפקידו, אינו מסתדר ללא אהרון,
אינו נבחר לכהן בקודש, אין לבניו אחריו זכר ותפקיד,

איננו מחוקק! מי היה מעוניין להציג כך את משה?
אהרון: הכושל במעשה העגל?

מי היה מעוניין בהצגת דמותו המתבזה של אהרון בעשותו 
חטא מן החמורים בתנ״ך? מה מקומם של הלויים ומשה 

בסיפור? 
מהו הסדר שב״ליל הסדר״?

תולדות ״ההגדה״ ומבנה ליל סיפור יציאת מצרים.למה 
ארבע קושיות? למה ארבעה בנים? למה ארבע כוסות? למה 
חרוסת וביצה? ומה פירושו של: ״אין מפטירין אחר הפסח 

אפיקומן״? מהו הרעיון הפדגוגי מאחורי כל הלילה הזה?

מועדי המפגשים:
,18.4.19 ,4.4.19 ,28.3.19 ,7.3.19
6.6.19 ,30.5.19 ,23.5.19 ,16.5.19
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הקורס כולל שמונה מפגשים בימי חמישי
בין השעות 12:00-13:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בירושלים.

מדעי
הרוח

מרצה:
יוסי
נינוה

חנייה בשפע 
חינם!!!

זמן אשכול מיקום מעולה
נגיש מכל מקום
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האירועים שעיצבו את
ההיסטוריה האנושית

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

ותרבותיים בהיסטוריה המודרנית. הם עדיין מטביעים את חותמם ומשפיעים על המאורעות 
הסוערים של ראשית המאה ה-21. מסע מרתק אל כמה מן האירועים האלה, שהיו בעלי 

השלכות מכריעות על התפתחות העולם בן זמננו.   

נושאי ההרצאות:
מגנה כרטא מפלסת את הדרך לדמוקרטיה המודרנית

״כתב הזכויות הגדול של החירויות״, הוא כתב 
התחייבות של ג׳ון, מלך אנגליה, לכבד את הזכויות 
שהעניק לברוניו ביוני 1215. מסמך זה, שהגביל את 

סמכויות הכתר, נחשב לראשית המשפט החוקתי 
ונודעה לו השפעה גם על החוקה האמריקנית ומגילת 

זכויות האדם.

יוהאן גוטנברג ממציא את הדפוס הנייד
המצאת הדפוס הנייד היא מהפכה טכנולוגית הנחשבת 

על ידי רבים להמצאה החשובה ביותר באלף הקודם. 
המצאתו של גוטנברג אפשרה הדפסה של ספרים רבים 

תוך זמן קצר ובעלות נמוכה יחסית, והביאה לעלייה 
משמעותית באחוזי האוריינות בציבור.

הסיפור שמאחורי גירוש יהודי ספרד
שנת 1492 הפכה לסמלית בהיסטוריה המודרנית 

של העולם ולעם היהודי כאחד. ב-2 בינואר נשלמת 
״הרקונקיסטה״, הכיבוש מחדש של הטריטוריה 

הספרדית על ידי הנוצרים מידי המוסלמים ואירופה 
היא שוב נוצרית בשלמותה. ב-31 במרץ פורסם צו על 
גירוש יהודי ספרד ואחרוני היהודים עוזבים את ספרד.

המניפסט הקומוניסטי שנהפך לדת חדשה
במהפכת פברואר 1848, התבקש הפילוסוף

הפרוסי-יהודי הגולה קרל מרקס, לחבר מסמך דרישות 
מהפכניות. כך נולד ״המניפסט הקומוניסטי״, מצע של 

דת חדשה: הקומוניזם.

צ׳ארלס דרווין ותיאוריית האבולוציה
תורת האבולוציה, באמצעות הברירה הטבעית, הפכה 
את פני הביולוגיה והשפיעה רבות על המדע בכללותו. 

הברירה הטבעית הפכה במהלך שנות השלושים של
המאה ה-20 להסבר המקובל לאבולוציה.

הטלת פצצות האטום על יפן
פצצת האטום הראשונה הוטלה על הירושימה ב-6 

באוגוסט 1945. הפצצה השנייה הוטלה על נגסאקי שלושה 
ימים לאחר מכן. הטלת שתי פצצות האטום על יפן הייתה 
השימוש המבצעי הראשון – והיחיד – שנעשה בנשק גרעיני 

עד היום.

11 בספטמבר: הפלת מגדלי התיאומים
פיגועי ה-11 בספטמבר היו סדרה של חטיפות מטוסים 

מתוך כוונה לגרום אווירה של טרור. זה היה אחד הפיגועים 
הקטלניים ביותר בהיסטוריה שעוררה את העולם המערבי 
למלחמה העולמית בטרור המוסלמי הרדיקאלי. חוקים נגד 

הטרור הוכנסו בחלקים רבים של העולם.

2008: קוסובו מכריזה עצמאות
אחרי מלחמת האזרחים העקובה מדם ביוגוסלביה 

לשעבר, ובינאום הקונפליקט, קוסובו מכריזה על עצמאות 
ופותחת ״תיבת פנדורה״ לפירוק האיחוד האירופי 

המסתמן היום.  

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,18.4.19 ,4.4.19 ,28.3.19 ,7.3.19
6.6.19 ,30.5.19 ,23.5.19 ,16.5.19

)מספר קורס: 45918(

20 | היסטוריה מדעי
הרוח

מרצה: 
ד״ר גוסטב 

מייסלס
סדרה חדשה!
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כשיהדות נפגשת עם חוכמות אחרות
מרצה: משה שרון, מרצה בכיר ליהדות, חסידות וקבלה. 

מפגשים מרתקים בין ענקי הרוח של ההיסטוריה ובין תפיסות עולם מנוגדות ומשלימות. 
זה איננו קורס דתי, גם לא פילוסופי. המפגש בין החוכמות השונות יוליד פרקטיקת חיים 

שלמה, נקייה ומאוזנת יותר.

נושאי ההרצאות:
כשדארווין פגש את הרב קוק

תורת ההתפתחות, האבולוציה, נתפסת בעיני דתיים 
וחילונים כאחד כסותרת את התורה. האם כך הדבר 
באמת? ואם כן, מדוע הרב קוק רואה בה תיאוריה 

קרובה מאוד לתורת הנסתר?

כשפרויד פגש את הבעל שם טוב
מהי הדרך הנכונה לנפש בריאה? האם גישות 

חסידיות שעוסקות בנפש האדם יכולות להחליף את 
הפסיכולוגיה? אם היו נפגשים, על מה היו מסכימים

ועל מה בשום פנים ואופן לא?

כשבודהה פגש את רבי שמעון בר יוחאי
מה סוד קסמן של תורות המזרח? מה יש להן לתרום לנו?

האם יש הבדל ביניהן לבין תורת הסוד היהודית? 
ההסכמה והוויכוח.

כשניטשה פגש את האר״י
מהיכן שאבו הפילוסופים את חוכמתם? מדוע תכונת 

ההתפלספות בנפש האדם היא מסוכנת ועל מה לעולם 
לא יסכימו גדולי ישראל עם גדולי הפילוסופים?

כששייקספיר פגש את רש״י 
התרבות היהודית ותרבות יוון והמערב מתנגשות ביניהן 
כבר אלפי שנים. מצד אחד ניזונות זו מזו, ומן הצד השני 

נלחמות מלחמת חורמה. מדוע?

כשלואי פסטר פגש את הרמב״ם 
אם הרמב״ם היה חי בימינו, כיצד היה מתייחס לרפואה 
המודרנית? מה היה לו לומר על אנטיביוטיקה, ציפרלקס, 

אקמול וריטלין? כיצד היה מציע לנו לפתור את התחלואים 
של דורנו?

כשקרל מרקס פגש את הרב אשלג
מאבקים חברתיים, עוני וזעם, ניצול ונתינה לזולת.

מה הפתרון לבעיות החברתיות? האם קפיטליזם חזירי 
הוא גזירת גורל?

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,7.5.19 ,9.4.19 ,26.3.19 ,5.3.19

18.6.19 ,4.6.19 ,21.5.19
)מספר קורס: 45919(

מדעי
הרוח

חנייה בשפע
חינם!!!

זמן אשכול
מיקום מעולה

נגיש מכל מקום

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,11.4.19 ,28.3.19 ,14.3.19 ,7.3.19
13.6.19 ,30.5.19 ,16.5.19 ,2.5.19

)מספר קורס: 45920(

סדרה חדשה!22 | חקר המוח מדע
מרכז 

 הסדרה:
ד״ר רביד 

דורון

חזית המדע בחקר המוח
 מרכז הסדרה: ד״ר רביד דורון, ביה״ס למדעי ההתנהגות,

האקדמית ת״א יפו והמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.
מסע מופלא ומרתק אל האיבר המעניין ביותר- המוח האנושי. שמונה מרצים מובילים 

בתחומם יקחו אותנו אל חזית המדע בחקר המוח ויחשפו בפנינו מהן שיטות המחקר החדשות 
ביותר בהן משתמשים, כדי לפצח את סוד המוח האנושי. הקורס אינו מצריך ידע מוקדם.

נושאי ההרצאות:
אופטוגנטיקה: העתיד כבר כאן?

שליטה בנוירונים במוח הייתה חלומם של חוקרי המוח. 
היכולת לגרום לנוירון ספציפי או קבוצה מסוימת 

של נוירונים לפעול לפי פקודה, מאפשרת לנו לשלוט 
בהתנהגות, ברצונות ואפילו ברגשות של כל בעל חיים.

מרצה: ניסים פרץ, אוניברסיטת ת״א.
פעילות גופנית: קוגניציה ומוח

איזה שינויים מוחיים קורים כתוצאה מפעילות גופנית? 
האם פעילות גופנית יכולה לגרום לשיפור ביכולות 

הקוגניטיביות? האם תרגול קוגניטיבי יעיל יותר או פחות 
מפעילות גופנית? ומה ההשפעה המשולבת שלהם?

מרצה: ד״ר ענת לן, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, 
האוניברסיטה הפתוחה.

 ביופיליה: החיבור בין האדם לטבע
למה שהייה בחיק הטבע משפרת את מצב רוחנו ואת 

התפקוד המנטלי שלנו? איך הסביבה הטבעית משפרת 
יכולות קשב, ויסות רגשי והפחתת לחץ, ואפילו תורמת 

להרכב בריא יותר של חיידקי המעיים.
מרצה: ד״ר נועה אלבלדה, המרכז הבינתחומי הרצליה.

גנטיקה: מחלות הפוגעות בתפקוד המוח
היכרות מרתקת עם מחלות גנטיות הפוגעות בתפקוד 

המוח, וכן מחלות הגורמות לניוון שרירים.
מהן האפשרויות הקיימות היום לתרפיה גנטית ולמניעת 

המחלה בצאצאים? 
מרצה: ד״ר רעות מטר, מנהלת מעבדה לאבחון טרום השרשתי

במכון הגנטי ע״ש רפאל רקנאטי, מרכז הרפואי רבין.
טרוריזם: אלימות במוח האנושי

כיצד נטיות אלימות נרקמות במוח האנושי? האם נטיות 
אלו מולדות? כיצד אופי הסביבה משפיע על היווצרותן? 

האם כל טרוריסט נולד עם נטיות אלימות? 
מרצה: ד״ר קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח.

ריח של אהבה: מה תפקידו של חוש הריח
לבני האדם יש חוש ריח מצוין המשפיע על כל תחומי 

החיים. נבחן כיצד המוח האנושי קולט ומעבד ריח ונסקור 
השפעות לא-מודעות של ריחות על חיינו. נתמקד בחיפוש 

אחר הפרומונים האנושיים- מסרי ריח כימיים המשפיעים 
על מצב רוחנו, התנהגותנו וגם קובעים למי נימשך.

מרצה: עופר פרל, מכון ויצמן.
לראות אור: מבט מוחי על  ראייה

מערכת הראייה היא אחת החשובות לאדם. איך האור 
הופך לפעילות מוחית? ואיך פעילות זו גורמת לנו לייצר 

תמונה ברורה ותלת מימדית? מה קורה כאשר אזורי מוח 
של מערכת הראייה נפגעים? 

מרצה: ד״ר רביד דורון.
נוירו-אסתטיקה: ״מרכז היופי״ במוח האנושי

חוויות אומנותיות כצפייה בסרט, האזנה למוזיקה וכדומה, 
מלוות בהפעלה נרחבת של אזורים שונים במוח.

מהם אותם אזורים? מה מייחד אותם וכיצד הם פועלים?
מדוע אנחנו נהנים ממוזיקה עצובה? ואיך מופעל המוח 

בסצנה מותחת בסרט?
מרצה: עמית עברון, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה,

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

בסינמה סיטי בירושלים.

מועדי המפגשים:
,15.4.19 ,1.4.19 ,18.3.19 ,4.3.19
3.6.19 ,27.5.19 ,13.5.19 ,29.4.19

)מספר קורס: 45921(

סדרה חדשה!23 | גנטיקה ורפואה  מרצה:מדע
 ד״ר עמוס

סימון

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. מהן המחלות שאנו עשויים ללקות בהן עפ״י הגנום שלנו?

מה היחס בין תורשה לסביבה? מהי ההשפעה לדורות הבאים?
הקורס אינו מצריך יידע מוקדם בנושא.

נושאי ההרצאות:
מהו הבסיס הגנטי והגנומי למחלות באדם?

כיצד מועברות מחלות בתורשה? מהי נשאות של מחלה 
גנטית? האם סרטן הוא מחלה גנומית או תורשתית? 
האם כל מחלה כרונית לא מולדת מקורה במוטציה 

נרכשת בגנום?

על DNA והתאמה גנטית 
 DNA-הגנטיקה בשירות הזיהוי הפלילי: כיצד מזוהה ה
שקושר אותנו? למי מותר לעשות שימוש במידע הגנטי 

שנאסף? האם DNA הוא חלק מזיהוי ביומטרי? עד כמה 
ה-DNA שלנו יכול לחזות את עתידנו?

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?  
על אתיקה בגנטיקה  

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

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

מותר מחר?

סוד 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?

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?

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? 
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פרו - תרבויות עבר מופלאות ונופים עוצרי נשימה
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.

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.

אוסטרליה - מסע אוסטרלי בין המדבר לים
ד״ר גוסטב מייסלס, מרצה בכיר ומדריך טיולים, ייקח אותנו למסע מצולם ביבשת אוסטרליה על נופיה הפראיים. 

נפגוש תנינים, קואלה וקנגורו ונטייל בין מדבריות ענק, לשוניות אלמוגים ויערות גשם. נספר את סיפורם המרתק 
ותרבותם העשירה של האבוריג׳ינים שחיים ביבשת 40,000 שנה בהרמוניה עם הטבע. נסקור את מסעותיו של

קפיטן קוק, שהביא ערכי תרבות חדשים לאזור ויצרו את אוסטרליה המודרנית. 
ילוו את המסע שי טוחנר ולהקתו בשירים וקטעים אינסטרומנטליים מאוסטרליה והאימפריה הבריטית שהגיעה  

ליבשת, ממיטב הפולקלור האוסטרלי.
האנסמבל: 

שי טוחנר -  גיטרה, מפוחית.
גבריאלה לואיס - שירה ופסנתר. 

מיה יוהנה - שירה.
יונתן מילר - כינור, מנדולינה, שירה. 

הערב ייפתח בארוחה עם מבחר המאכלים
של המטבח האוסטרלי.

האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום רביעי ה- 10.4.19 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בירושלים.  

)מספר אירוע: 45930(

האירוע - הארוחה והמופע -
יתקיים ביום רביעי ה- 12.6.19 בשעה 20:00

בסינמה סיטי בירושלים. 

)מספר אירוע: 45931(
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״הרצאה מרתקת ומלאת תובנות לחיים שאסור להחמיץ״.

האירוע יתקיים ביום רביעי ה- 1.4.19
בין השעות 19:30-21:30 ב״זמן אשכול״

בסינמה סיטי בירושלים.
)מספר אירוע: 45932(

ערב של כיף
אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו 

לפתוח את הראש לתובנות חדשות.
נפתח את הערב המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.

ולמנה העיקרית - מפגש מרתק, עם ד״ר רפי קישון, בנו 
הבכור של אפרים קישון בערב חד פעמי – מצחיק, מרגש 

ומעניין, על חייו ועל יצירתו של אפרים קישון– גדול יוצרי 
ההומור בישראל המסופר בהומור קישוני אינטליגנטי.

אפרים קישון - ההומור,
הבידור, החיים והסרטים

המופע של ד״ר רפי קישון

ערב של הומור קישוני מצחיק במיוחד, מרגש ומעניין, על 
חייו ועל יצירתו של אפרים קישון, גדול יוצרי ההומור 

בישראל-  מסופר בהומור קישוני אינטליגנטי על ידי בנו 
הבכור- ד״ר רפי קישון, בשילוב קטעים נהדרים ומצחיקים 

מסרטיו הידועים.
ההופעה של ד״ר רפי קישון, שמתגלה כסטנדאפיסט מוכשר, 

המפליא לספר את קורות חייו המרתקים של אביו, זכתה 
לשבחים בכל רחבי הארץ וגם בניו-יורק, מינכן ווינה.

מדברי הביקורת:
״זו הייתה שעה וחצי שעברה כמו חמש דקות. מרתק!״ 

״מבריק, מדהים, לכו לראות, כשתצאו תגידו וואוו״. 
״מעניין, זורם, אינטליגנטי, מרגש, מצחיק ומהנה״.

ערב של כיף

האירוע יתקיים ביום שני ה- 6.5.19
בין השעות 19:30-21:30 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי בירושלים.
)מספר אירוע: 45933(

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

נפתח את הערב המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית - מפגש מרתק, בו נשמע, נלמד ונבין מה 

צופן לנו העתיד. חוויה חד פעמית, עם פרופ׳ דוד פסיג,
אחד המרצים הטובים בארץ והמומחה מס. 1 בארץ 

בתחומו- חקר העתיד.

צופן העתיד
מגמות-על בישראל ובעולם

ערב תחילת המאה ה-21, היו רבים אשר טענו בלהט כי 
המין האנושי הולך בצעדי ענק אל עבר אסון כלל עולמי. אבל 

נתונים, המתקבלים עם תחילת שנות האלפיים, מעידים על 
כך כי יהיה זה יותר מסביר לחשוב כי המאה ה-21 תתאפיין 

בעיקר בצמיחה, שגשוג ופריחה. מידע זה יוצר אווירה 
אופטימית הולכת ומתגברת בחוגי העתידנים ברחבי העולם. 

ההרצאה דנה במגמות הגלובליות ומנסה לאפיין מספר 
כיווני פעולה סבירים בתחומי הכלכלה הגלובלית, החברה 
והטכנולוגיות, אשר ישפיעו באופן משמעותי על חיי האדם 

במאה ה-21. בהרצאה יושם דגש על המגמות העולמיות 
ומקומה של מדינת ישראל במגמות אלו.

פרופ׳  דוד פסיג, הוא חוקר עתידים המתמחה בחיזוי 
טכנולוגי, חברתי וחינוכי. הוא מחזיק בתואר שלישי 

בחקר העתיד מאוניברסיטת מינסוטה ומחברם של רבי 
מכר בהוצאת ידיעות ספרים: ״צופן העתיד״, ״2048״ 

ו״פורקוגניטו- המוח העתידי״, שזכו בפרס ספר הזהב. הוא 
מכהן באוני׳ בר אילן כראש המגמה לטכנולוגיות תקשורת 

וכראש המעבדה למציאות מדומה.
פרופ׳ פסיג מכהן כחבר במועצה הלאומית למחקר ופיתוח, 

עומד בראש מכוני מחקר שונים ועוסק בהטמעת שיטות 
חשיבה מעותדות בארגונים.

״הרצאה מרתקת שאסור להחמיץ״
״הקהל לא מפסיק לצחוק ולהתרגש, וקטעי הסרטים הנפלאים 

של קישון מביאים אותו לשיא של בידור והנאה״

 מרצה:
 פרופ׳ דוד

פסיג

מרצה:
ד״ר רפי 

קישון
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״הרצאה מרתקת ומלאת תובנות לחיים שאסור להחמיץ״.

האירוע יתקיים ביום חמישי ה-28.3.19
בין השעות 10:00-12:15 ב“זמן אשכול“

בסינמה סיטי בירושלים.
)מספר אירוע: 45934(

בוקר של כיף
אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, בה תוכלו 
לגלות את הסודות באמצעותם ניתן לקבל את ההחלטות 

הטובות והנכונות בחיים- החלטות שיהפכו אותנו 
למאושרים יותר ושישפרו את איכות חיינו.

נפתח את הבוקר המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית – מפגש מרתק עם המומחית מספר אחת 

בישראל ללימוד מעשי של קבלת החלטות.

קבלת החלטות
בצמתים בחיים

עם ד״ר קרן אור-חן
כולנו הגענו במהלך חיינו לצמתים בהם היינו צריכים

לקבל החלטות, לפעמים החלטות גדולות ומשמעותיות 
לעתידנו ולפעמים החלטות משמעותיות פחות הנוגעות

לחיי היום-יום.
היכולת לקבל החלטות נכונות יכולה לקדם אותנו בכל 

תחומי חיינו, בעוד שקבלת החלטות טובות פחות יכולה 
אפילו לפגוע בנו.

בהרצאה חווייתית במיוחד, המתובלת בדוגמאות רבות 
מהחיים, תציג בפנינו ד״ר קרן אור-חן מהו המודל 

הרציונאלי והאם הוא המודל המועדף בקבלת ההחלטות. 
נקבל כלים יישומיים ונלמד איך לקבל החלטות טובות 
באמת! נבין איך להיות פחות מנוהלים ע“י חרדות ואיך 
לקבל החלטות שיהפכו אותנו למאושרים יותר ושישפרו

את איכות חיינו.
נעסוק בשילוב בין קבלת החלטות לאושר, בכל תחומי 

החיים: זוגיות, גידול ילדים )בכל גיל(, קריירה ומשפחה, 
יחסים בינאישיים ורגישות וקונפליקטים במשפחה.

ערב תרבות ישראלית

 האירוע יתקיים ביום חמישי ה- 30.5.19
בין השעות 19:30-21:30 ב״זמן אשכול״ 

בסינמה סיטי בירושלים.
)מספר אירוע: 45935(

אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה.
נפתח את הערב המיוחד בכיבוד עשיר ומפנק.
ולמנה העיקרית – ערב חוויתי ומרגש במיוחד,

שיפגיש אותנו עם שיריה של המשוררת, הפזמונאית, 
הסופרת והמתרגמת תרצה אתר, שכולנו אוהבים ועם 

סיפורה הנוגע ללב.

מופע מחווה לשיריה של
תרצה אתר

ערב קסום וייחודי. במלאת 41 שנים למותה, תהיה לכולנו 
ההזדמנות להיזכר בכל שיריה המרגשים של המשוררת, 

הפזמונאית, הסופרת והמתרגמת תרצה אתר. 
שר ניב, רות דנון, מירב הלינגר, רוני וגנר ורותם פרימר,

יגישו בוקר מוזיקלי נשי, מקורי ומגוון, המפיח חיים 
מחודשים בשיריה המולחנים של תרצה אתר, המביעה 
קול אישי ונשי שמהדהד ונוגע גם היום וממשיך להוות 

השראה ליוצרים רבים, גם ללא קשר לסיפור חייה 
המסקרן. לפני כ-41 שנים, בספטמבר 1977, נפלה 

המשוררת מחלון ביתה. נסיבות מותה נותרו תעלומה. 
רות דנון - שירה, קלידים, חליל צד.

שר ניב - שירה, גיטרות.
מירב הלינגר - שירה, פסנתר.
רוני וגנר - שירה, כלי הקשה.

רותם פרימר - שירה, גיטרה בס.

“הרצאת חובה לכל אחד ואחת בכל גיל“
״חמש יוצרות מוסיקאליות מוכשרות, שמביאות את שיריה של 

תרצה אתר בעיבודים מלהיבים וייחודיים״
״מרגש עד דמעות. מומלץ בחום״

בוקר של כיף

האירוע יתקיים ביום חמישי ה-28.3.19
בין השעות 10:00-12:15 ב“זמן אשכול“
בסינמה סיטי בירושלים.

)מספר אירוע: ___(

מרצה:
 ד״ר קרן
אור-חן
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פרטים נוספים הכוללים את מסלולי 
הסיורים המפורטים בסדרות אלו, 

ניתן לראות באתר זמן אשכול 
www.zmaneshkol.co.il 

או לקבל בטל: 1-700-50-41-41 
מטיילים

עם זמן אשכול

סדרת סיורים הפותחת צוהר אל פניה של העיר 
דרך המקומות המוכרים יותר והידועים פחות. 
ננסה להבין את סוד קסמה של העיר ולשמוע 

מעט מההיסטוריה שלה. נגלה את פינות החמד, 
יחד עם הקשיים של חצרותיה האחוריות. יחד 

ננסה להרכיב פסיפס של העיר החשובה בארץ.  
פירוט הסיורים:

●   לו הייתי רוטשילד: אחוזת-בית ושדרות רוטשילד

מפגש נוסטלגי עם השדרה הראשית של א״י, שדרה 
שהוקמה כשאנז-אליזה של העיר העברית הראשונה 
וטומנת בחובה את סיפורם של חולמים, משוררים, 

לוחמים ומצביאים ששינו את פני ההיסטוריה.
●   האתרים המוסיקליים של יפו 

סיור מוסיקאלי-היסטורי בעקבות השירים 
שמהווים חלק בלתי נפרד מההווי של יפו 

המתארים את הלכי התקופות השונות.

●   ישן מול חדש: פלורנטין והמושבה האמריקאית

סיור נוסטלגי באחת השכונות הססגוניות 
והוותיקות של תל אביב. משכונה שהוקמה על 
ביצות יפו עבור יהודי הבלקן בשנות ה-20 ועד 

הפיכתה בשנים האחרונות למעוז של אמנות, 
התחדשות ושינוי.

●   היסטוריה, טבע והפתעות ב״סנטרל פארק״

של ישראל  
בסיור ייחודי זה, נכיר את פינות החמד הפחות 

מוכרות אך הקסומות של פארק הירקון. 
הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שבת

בין השעות 9:30-12:30.
מועדי הסיורים:

1.6.19 ,4.5.19 ,6.4.19 ,9.3.19
)מספר קורס: 45551(

תל אביב- יפו מזווית שלא הכרתם
מדריך: אור ריין, מורה דרך המתמחה בת״א.

״זמן אשכול״ מזמין אתכם לשלושה סיורים 
מרתקים באזורי עימות מרכזיים, להכרה 

מקרוב של המציאות הביטחונית העכשווית.     
פירוט הסיורים:

●   עוטף עזה: אל ארץ המנהרות והתבערה

סיור לאורך גבול רצועת עזה להיכרות עם המציאות 
ואתגרי הביטחון מאז סיום מבצע ״צוק איתן״.
יציאה מסינמה סיטי גלילות בשעה 07:30.

איסוף בסינמה סיטי ראשל״צ ב-08:15.
שעת חזרה משוערת- 17:30.

●   גבול לבנון: מול ארץ החיזבאללה

סיור לאורך הגזרה המזרחית של הגבול להיכרות 
עם המציאות הביטחונית העכשווית. נבקר 

במוצב צה״ל לאורך הגבול. נערוך תצפית על גבול 
המערכת ורכס הבופור. נשמע הרצאה מתושב 

המקום על החיים בקו העימות. נערוך תצפית על 
רמת נבטיה – ״ארץ החיזבאללה״. 

יציאה מסינמה סיטי ראשל״צ בשעה 07:00.
איסוף בסינמה סיטי גלילות ב-07:45.

שעת חזרה משוערת- 18:30.

●   מעמק חפר לקו התפר

הכרת סוגיית מותניה הצרות של מדינת ישראל 
וחשיבותם האסטרטגית של יישובי מרחב התפר 

על רקע הסדר מדיני עתידי.
מנתניה, דרך בית ליד, אתר ההנצחה לקורבנות 

הפיגוע בשנת 1995. מרחב התפר על כביש ״חוצה 
בנימין״, בסיס נחשונים– אחד הבסיסים הגדולים 

ביותר שנבנו עבור צה״ל. בית אריה, תצפית 
״ממרפסת שרון״ על מישור החוף ונמל התעופה 

בן גוריון.
יציאה מסינמה סיטי ראשל״צ בשעה 07:30.

איסוף בסינמה סיטי גלילות ב-08:15.
שעת חזרה משוערת- 16:30.

הקורס כולל שלושה סיורים בימי שישי.
מועדי הסיורים:

17.5.19 ,12.4.19 ,8.3.19
בשלושת הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים

ולהגיע עם נעליים נוחות, מים וכובע.
)מספר קורס: 45556(

סיורים באזורי עימות 
מדריך: יריב פלד, בוגר התכנית ללימודי ביטחון ואסטרטגיה באוניברסיטת תל אביב, 

מרצה מומחה לסוגיות שונות העומדות על סדר היום המדיני ביטחוני הישראלי.



זמן אשכול

 פירוט הסיורים:
אמנות מודרנית באוספי מוזיאון תל-אביב.  ●

״אוצרות על הקירות״:  ●

לגלות את אמנות הרחוב בפלורנטין.   
סיור גלריות בתל-אביב.  ●

מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית או מוזיאון    ●

פתח תקווה לאמנות.  

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

עלות הקורס כוללת את הכניסה למוזיאונים בהם נסייר.
מועדי הסיורים:

 7.6.19 ,10.5.19 ,5.4.19 ,8.3.19

                      סיורי אמנות מודרכים
מדריכות: שולמית גורצקי-פדרמן, מדריכה ומרצה לתולדות האמנות. דינה שגב, אמנית וחוקרת אמנות רחוב.

סיורים מודרכים בתערוכות המדוברות והחשובות ביותר בישראל במוזיאונים, בגלריות וברחובות תל אביב. 
בסדרת מפגשים זו, נתעדכן במתרחש בזירת האמנות בארץ, תוך שימת דגש על דיון בשפת האמנות החזותית 

וניתוח מעמיק של יצירות האמנות אותן נפגוש.
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פרטים נוספים הכוללים את מסלולי 
הסיורים המפורטים בסדרות אלו, 

ניתן לראות באתר זמן אשכול 
www.zmaneshkol.co.il 

או לקבל בטל: 1-700-50-41-41 
מטיילים

עם זמן אשכול

סדרה חדשה!

)מספר קורס: 45553(

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:
●  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. נכיר את עולמה של האישה 

החרדית, השמרנית ופורצת הדרך גם יחד.
נפגוש בנשים מרתקות, שתגלינה בפנינו את עולמן 

ותחומי עיסוקן. 
יציאה מהסינמה סיטי בראשל״צ בשעה: 7:30

איסוף בסינמה סיטי בגלילות בשעה: 8:15
הסיור יערך בין השעות 9:00-14:00

●  רהט: הצצה אל עולמה של האישה הבדואית

מדריכה: אלהם אל כמלאת, תושבת רהט.
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. 
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.

יציאה מהסינמה סיטי בגלילות בשעה 7:30
איסוף בסינמה סיטי בראשל״צ בשעה 8:15

הסיור יערך בין השעות 9:00-14:00
הקורס כולל שלושה סיורים בימי רביעי

מועדי הסיורים:
5.6.19 ,1.5.19 ,27.3.19

בשלושת הסיורים יש להצטייד בארוחת בוקר 
וצהריים ולהגיע עם נעליים נוחות, מים וכובע.

)מספר קורס: 45559(

מפגשים עם נשים מעולמות אחרים
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מדריכים: אור ריין, מורה דרך המתמחה בת״א.
דורית ברק, מדריכת סיורים, בת למייסדי ב״ב 

וחוקרת תולדות העיר.
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: 
סיור טעימות בכרם התימנים  ●

קסם בדרום העיר: נווה צדק ושוק לוינסקי  ●

טעימות ממעדני השבת של בני-ברק  ●

כל טעמי שכונת התקווה  ●

הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שישי
בין השעות 9:30-12:00.

עלות הקורס כוללת את הטעימות במהלך הסיורים.
מועדי הסיורים:

15.3.19, 12.4.19, 17.5.19, 7.6.19        )מספר קורס: 45552(

סיורי שווקים: חוויה של כל החושים

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:
●  הר של שקט, קדושה וחן

סיור מרשים באתרים הקדושים והמעניינים של
הר ציון.

●  שכונת טלביה במלוא תפארתה

●  דוד מלך ישראל חי וקיים 

סיור קסום לאורך רחוב המלך דוד בירושלים 
בתצפיות מרגשות, בסמטאות ציוריות, עם סיפורים 
מרתקים, בתים מרשימים, גנים נסתרים ובוסתנים. 

●  בדרך היורדת אל הכפר 

סיור בכפר הציורי והיפה עין כרם. נסייר בין מנזרי 
הכפר, נרד במשעוליו, נתבשם מבוסתניו, נטייל בין 

בתיו, נציץ לסדנאות אומניו.
הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שבת

בין השעות 9:30-12:30
מועדי הסיורים:

1.6.19 ,11.5.19 ,6.4.19 ,9.3.19
)מספר קורס: 45554(

ירושלים של סופרים וסיפורים
מדריכה: אורלי בן משה, מורת דרך מוסמכת.

ירושלים הייתה מאז ומעולם מקור השראה 
לסופרים ומשוררים. סדרת הסיורים לוקחת אותנו 
לאתריה היפים של העיר, בתוספת התבלין הריחני 
ששמו ספרות. תבלין המוסיף טעם מיוחד למקום 
ומביא נקודת מבט נוספת להיכרות עם ירושלים.

פירוט הסיורים:
●  ירושלים של אמצע

טיול בשכונת אבו תור נותן הזדמנות לחוות את
עברה של ירושלים ולא מתעלם מסוגיות אקטואליות.

נלך בעקבות שירתו של יהודה עמיחי מאבו תור 
לעבר שכונתו של המשורר- ימין משה.

●  שירים על החומה

סיור על החומה, בתוכה ומחוצה לה, נותן הזדמנות 
להיכרות עם אבניה והנוף הנשקף ממנה, בלווי 

שירים, סיפורים ואגדות. 
●  עגנון בירושלים

סיור ברחובות ובאתרים במרכז ירושלים בעקבות 
הרומן "תמול שלשום". נבקר במגרש הרוסים, 

בכנסייה האתיופית, בספריית בני ברית, בנחלת 
שבעה ובאתרים המוזכרים בספריו של עגנון.

●  אדריכלות, ספרות ורכילות

סיור בשכונת הגנים רחביה, המפגיש אותנו עם 
רחובות מוריקים, עם  חלק מהבתים הישנים ועם 
הרבה סיפורים, שירים וזיכרונות ראשונים- יצחק 

בן צבי- חוקר ואיש ספר, ש"י עגנון, אלתרמן ומרים 
ילן שטקליס. 

הקורס כולל ארבעה סיורים בימי שישי
בין השעות 9:30-12:30

מועדי הסיורים:
15.3.19, 3.5.19, 24.5.19, 14.6.19           )מספר קורס: 45555(
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1. לנוחיותך מספר דרכי הרשמה:
# בטלפון )בכרטיס אשראי בלבד( 1-700-50-41-41 )רב קווי( בכל ימות השבוע

www.zmaneshkol.co.il :24 שעות ביממה # 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 ופרטים 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

4590146146466466807עולם האמנות: ״צמיחת המודרניזם״
ענקי האמנות הספרדית:

4590255465755756057הכוח, הדרמה והתשוקה  
4590366146466466807היצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית  

״מצ׳פלין ועד טרנטינו״ -
4590476777137137508הבמאים הגדולים של עולם הקולנוע  

4590586326656657008מסע קולנועי אל ישראל האחרת
45906מועדון טרום בכורה בקולנוע                                                 

4590793523713713904
45909106777137137508״העולם מצחיק אז צוחקים״ - בראי הקולנוע

המזרח התיכון:
45908116416756757108סיור מודרך בסוגיות עומק באזורנו              

45910126416756757108שינה וחלומות: דרך המלך אל התת מודע
מפגש מרתק עם האופי האנושי -

45911136777137137508בראי הקולנוע
45912146416756757108חשיבה חיובית לשיפור מערכות יחסים

45913156777137137508תרבויות עולם סביב הגלובוס - בראי הקולנוע
45914166326656657008קצה העולם

45915176777137137508חוכמת המזרח - בראי הקולנוע
45916186777137137508עולם קסום- בראי הקולנוע

45917196326656657008סיפור עבדות מצרים: לידתו של מיתוס  
45918206326656657008האירועים שעיצבו את ההיסטוריה האנושית

45919215515805806107כשיהדות נפגשת עם חוכמות אחרות
45920226416756757108חזית המדע בחקר המוח   

45921236416756757108נפלאות הצופן הגנטי: רפואת העידן הגנומי 
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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.

8. ברישום, לאירועים בלבד, ניתן לבטל עד שבוע לפני האירוע.

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

45930״לטעום מכל הטוב שבעולם״
לתלמידי זמן אשכול 4593124

1552הלומדים בסמסטר ב׳- 140 ש״ח

45932ערב של כיף
לתלמידי זמן אשכול 4593325

1102הלומדים בסמסטר ב׳- 100 ש״ח

לתלמידי זמן אשכול 4593426בוקר של כיף
1102הלומדים בסמסטר ב׳- 100 ש״ח

לתלמידי זמן אשכול 4593526ערב תרבות ישראלית
1102הלומדים בסמסטר ב- 100 ש״ח

מטיילים עם זמן אשכול
45551273894094094305תל אביב- יפו מזווית שלא הכרתם

45552294514754755005סיורי שווקים: חוויה של כל החושים  

45553284154374374605סיורי אמנות מודרכים

45554293894094094305כל קסמי ירושלים

45555293894094094305ירושלים של סופרים וסיפורים

45556276146466466807סיורים באזורי עימות

45559286146466466807מפגשים עם נשים מעולמות אחרים

*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, ו-״ערב תרבות ישראלי״, אינם קורסים ואינם נחשבים ככאלה.
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להרשמה ולפרטים נוספים:

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