
 

                                                                
 

 2018 דצמבר                                                                                                                   

 
 

  לבוגרי האוניברסיטה העברית  הנחה  10% 
 ם ולאירועים הנרשמים לקורסיראשונה(  )מקרבהובני משפחותיהם 

 בעת ההרשמה נא לציין את מספר כרטיס העובד

 :כל נרשם לקורס מקבל
 כרטיס מתנה לסרט ב"סינמה סיטי"

 וכרטיס חבר של "זמן אשכול" 
 המקנה הנחות והטבות במזנוני ה"סינמה סיטי" ובמבחר בתי קפה ומסעדות

 

 (2019 יוני -מרץ ) אביבנרשמים עכשיו לסמסטר 
 להרשמה ישירות ב"זמן אשכול" ולקבלת ידיעון חינם בדואר

1-700-50-41-41 
 שעות 24מענה אנושי 

www.zmaneshkol.co.il 

 

 

 ההתקשרות בין הנרשם ו"זמן אשכול" בלבד

 הגישה נוחה והחניה חינם בחניוני ה"סינמה סיטי"
 

 ראשון לציון  ירושלים  נתניה  כפר סבא  וןרמת השר -גלילות
 

 זמן ללמוד. זמן לבלות.
 אנו מזמינים

 אתכם להשתלב במסגרת לימודית וחברתית נעימה באווירה מהנה עם דגש מיוחד על השירות והיחס האישי.
 אנו מציעים

 את המרצים המובילים בתחומם ומבחר גדול של פעילויות תרבות לשעות הפנאי בבוקר ובערב,
 קורסי העשרה, מופעי תרבות, טיולים וסיורים עירוניים.

 אנו מקפידים
 על יצירת חווית למידה ייחודית ומעוררת השראה בדרך המהנה והמפנקת ביותר

 באולמות מהודרים עם מסכי ענק חדישים ומערכות הגברה משוכללות.

 .עשירה ומגוונת בתכנים חדשים 2019 - אביבתכנית סמסטר 
 הקורסים והאירועים המיוחדים בכל השלוחות של "זמן אשכול"להלן כל מבחר 

 לקבלת מידע מפורט על כל ההרצאות והאירועים.לחצו על הקישורית 
 

 "זמן אשכול" מזמין אתכם להשתתף וליהנות מתרבות הפנאי ב"סינמה סיטי"
 

http://www.zmaneshkol.co.il/


 סינמה סיטי גלילות "זמן אשכול"קורסים בה .1
שם 

 הקורס
 ושא הקורס תיאור תמציתי של נ מועד המרצה

 

 המחיר
לאחר 

10% 
 הנחה

מהפכנים 
וסוללי דרך 
בתולדות 
 האמנות

 מרצה:
 ד"ר אפי זיו

 ימי חמישי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
07.03.2019 

קורס מתקדם בתולדות האמנות, שיעסוק בסוגיות של חדשנות, בעיטה במוסכמות, 
ניים ממחוללי נטישת העבר והעזה יצירתית ומחשבתית. כל הרצאה תיוחד לאחד או ש

 השינויים ומבשרי התקופה החדשה, מיוון העתיקה ועד הסוריאליזם.

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

612 ₪ 

מהמקדש 
ביוון ועד 
 לבית הלבן

 מרצה:
 ד"ר אפי זיו

 ימי שלישי
20:30 – 19:00 

 חה:הפתי
12.03.2019 

 

מסע אל המקדשים, הכנסיות, הארמונות ומפעלי הבנייה הכבירים של האנושות. נלמד 
על  התפתחות האדריכלות מימי יוון העתיקה ועד לעת החדשה. נבדוק מקורות השפעה 
והשראה בכל התקופות ונעניק כלים לאבחנה בין סגנונות הבנייה השונים. בקורס יוצגו 

מבנים וגם שיחזור של מבנים שאינם עוד, שיקנו תחושה של  תמונות מרהיבות של

 .ביקור וצפייה באתר עצמו
 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

621 ₪ 

הסולנים 
 הגדולים 

יקה סשל המו
 הקלאסית

 מרצה:
עומר 
 שומרוני

 ימי שני
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
04.03.2019 

בסדרת מפגשים חווייתית זו, יוצגו כמה מטובי הסולנים של עולם המוזיקה הקלאסית 
לאורך השנים. במהלך המפגשים נכיר לעומקן יצירות שונות ממיטב הרפרטואר 
הקלאסי, תוך השמות דגש על ביצוע סולני. המפגשים מלווים בצפייה בדוגמאות 

ם גדולי עולם כמו לוצ'אנו פווארוטי, מיצוקו אושידה, רנו קפוסון, חואן מביצועים של סולני

 .דיאגו פלורז, הלן גרימו ואחרים
 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

612  ₪ 

על צלילים 
 ואנשים

 מרצה:
 רועי אלוני

 שלישיימי 
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
05.03.2019 

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

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

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 

612  ₪ 

 משירי "
 "ארץ אהבתי

מנהל 
 :מוזיקלי

 אודי מילוא
 והזמרת
 רחל חובב

 ימי חמישי
22:00 – 20:30 

 הפתיחה:
07.03.2019 

" של "זמן אשכול", מזמין אתכם להצטרף משירי ארץ אהבתין הזמר האיכותי "מועדו

לחוויה יוצאת דופן. אחת לחודש נתכנס למפגש עם נושא מוביל, נשיר ונספר את 
הסיפורים שמאחורי השירים שנכתבו על ידי מיטב המלחינים והפזמונאים. מילות 

 .ת לשיריםהשירים יוקרנו באמצעות מצגת מחשב לצד תמונות הקשורו

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 

234  ₪ 

האנשים 
ששינו את 
התרבות 
 האנושית

 מרכז ומרצה

 זיו אלכסנדרוני
 ומרצים שונים

 הרצאה + סרט

 ראשוןימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
03.03.2019 

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

 .ע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאהאחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנו

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

675  ₪ 

אמונה 
-ואידיאולוגיה

במבט 
 קולנועי

 מרכז ומרצה
 זיו אלכסנדרוני
 ומרצים שונים

 הרצאה + סרט

 ימי שלישי
10:30-14:30 
 הפתיחה:

12.03.2019 

אמונה ואידיאולוגיה הם דפוסי חשיבה והתנהגות שהאדם מאמץ לעצמו וחי לפיהם. כוחן 
השונות משתנה לאורך השנים, אך כול אחת מהן עיצבה בזמנה את של האמונות 

 ההיסטוריה של המין האנושי.

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

675  ₪ 

 מסע קולנועי
אל ישראל 

 האחרת
 סרטים תיעודיים 

מרצים: 
הבמאים 

 ריםוהיוצ

 ימי שני
12:15 – 10:30 

 הפתיחה:
04.03.2019 

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

על  ומרעננת , מביאים נקודת מבט אנושיתשיתקיימו מיד לאחריהם עם היוצרים

 בישראל.המורכבת החיים  מציאות

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

630 ₪ 

 מועדון 
טרום בכורה 

 בקולנוע
 

 

מרצים 
 שונים

 
 הרצאה + סרט

 כולל 
פופקורן 
 ושתיה

  1קבוצה 
 בימי שני

 19:00בשעה 
 הפתיחה:

11.03.2019 
  2קבוצה 

 בימי שישי

 10:00בשעה 
 הפתיחה:

15.03.2019 

במסגרת הקורס יבחרו מומחי הקולנוע של הסינמה סיטי, סרטי איכות טרם יציאתם 
 45לבתי הקולנוע. את הסרטים הנבחרים נציג בפניכם בליווי הרצאה מקדימה בת 

צאה דקות, מפי מרצים מומחים מתחומים שונים, בהתאם לנושא הסרט הנבחר. ההר
 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.

 לחצו כאן: 1לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים קבוצה 
 כאן צולח :2קבוצה  לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים

351  ₪ 

הצגות מופת 
בתיאטרון 

הישראלי על 
 מסך הקולנוע

 מרצה:
 ד"ר דן רונן

 חמישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
14.03.2019 

הצגות מופת שהוצגו בתיאטרון הישראלי. ההצגות  י זה, נקרין שמונהבקורס ייחוד
וצגות עוד וזו הדרך היחידה לחוות אותן לאחר שירדו מהבמה.                                                             משנבחרו אינן 

כל מפגש ייפתח בהרצאת עומק על ההצגה שתוצג באותו מפגש, ולאחריה תוקרן 
 )תיאטרון חי מצולם( באורך מלא. ההצגה

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

675 ₪ 

"הבמה 
המרכזית" 

סוגיות 

 עורך, מארח ומנחה

 רון כתרי
 (.מיל)תא"ל 

לחקר  ראש המכון

 שישיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:

סדרת מפגשים מאתגרת בימי שישי בבוקר. בכל מפגש פאנל מומחים מהשורה 
הראשונה מתחומי הביטחון, החברה, הרוח והתקשורת. איך להבין את המציאות 

יה המדינית, הביטחונית, החברתית והכלכלית אתה מתמודדת ישראל? מהי ההוו

351  ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2750
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2750
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2751
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2751
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2768
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2768
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2771
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2771
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2773
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2773
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2775
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2775
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2777
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2777
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2778
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2778
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2780
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2780
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2781
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2783
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2783


אסטרטגיות 
במרחב בו אנו 

 חיים

ין ומדיניות מודיע
  במל"ם

האסטרטגית בה אנו חיים? מהן נקודות האור וההישגים? והשאלה הגדולה: לאן הולכים  15.03.2019
 ?מכאן ומהם האתגרים לקראת העשורים הקרובים

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

עולם מתמזג 
 ועולם מתפרק

 

 מרצים:
נדב אייל 
 ומואב ורדי

 ימי רביעי
11:00-12:30 
 הפתיחה:

06.03.2019 
 

מסע מרתק אל התופעות הפוליטיות וההיסטוריות שמכתיבות את סדר היום העולמי. 
בעוד העולם חווה גלובליזציה גוברת, הוא גם מתמודד עם מגמות גוברות של פיצול 

. ניתן לראות זאת בניסיון הברקזיט, ופירוד. נוצר מתח אלים, מסוכן ומלא הזדמנויות
 במלחמת האזרחים בסוריה ובהתרחשויות במזרח אסיה.

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 

648  ₪ 

פרשיות 
הריגול 

שהסעירו את 
 העולם

 מרצה:
 משה כץ

 ימי רביעי
10:30-12:00 
 הפתיחה:
06.03.19 

מאחורי הקלעים של המלחמה החשאית. מפגש מסקרן ומרתק עם פרשיות ריגול 
שנותרו חסויות שנים רבות. "מחדלינו חשופים לעיני כל, בעוד שהצלחותינו חסויות", 

מתלוננים ארגוני הביון. האומנם? סיפורם של מרגלים וארגוני ביון שקבעו את גורלן של 
 פני העולם. מלחמות ושינו את 

 לחצו כאן רצאות והתאריכים:הלפירוט נושאי ה

 

630  ₪ 

 צופן העתיד:
להביט אל 

 המחר

 מרצה:
פרופ' דוד 

 פסיג

 ימי חמישי
19:00-20:30 
הפתיחה:
14.03.19 

 
שי מתקדם בצעדי ענק אל עבר , טענו רבים בלהט כי המין האנו21-בתחילת המאה ה

מגמות כלל עולמיות, שעלולות להמיט אסון, ממנו המין האנושי יתקשה להתאושש. אבל 
נתונים רבים הנערמים אצל חוקרי עתידים בכול רחבי תבל, מעידים שיהיה זה יותר 

תתאפיין דווקא בצמיחה, בשגשוג ובפריחה. נתונים אלה  21-מסביר לחשוב כי המאה ה
ווירה אופטימית בחוגי רוב החוקרים. סדרת ההרצאות פותחת צוהר אל מגמות יוצרים א

אפשריות בכלכלה, בגיאופוליטיקה ובטכנולוגיה, אשר ישפיעו באופן משמעותי על חיי 
. בסדרה זו יושם דגש על המגמות העולמיות הצפויות לנו בעתיד 21-האדם במאה ה

 ומקומה של מדינת ישראל במגמות אלו. 
 לחצו כאן רצאות והתאריכים:הושאי הלפירוט נ

 
 

351  ₪ 

חוכמת תורת 
-המשחקים

 ליישום בחיים

 מרצה:
אלעד 
 הולנדר

 ימי ראשון
19:00-20:30 
 הפתיחה:

10.03.2019 
 

פשטת אותה "תורת המשחקים" לוקחת תורה כלכלית מתמטית מסובכת ומורכבת, ומ
כדי להשתמש בעקרונותיה בחיי היומיום. זהו אינו מדריך מסוג "כיצד להתעשר 

בשבועיים", אלא מדריך הנותן הדרכה וכלים לחשיבה אסטרטגית, אך גם מראה 
דרך מוכחת לעיצוב החיים  ...שלעיתים אין תשובות קלות, וגם השאלות לא פשוטות

 כמשחק מענג, מוצלח ורב תועלת.

 לחצו כאן רצאות והתאריכים:השאי הלפירוט נו

 

639  ₪ 

"עברית 
 בכיף"

סיפורה יוצא הדופן 
 של השפה העברית

 

 מרצה:
ד"ר רוביק 
 רוזנטל

 לשונאי וסופר

 

 ימי שלישי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
05.03.2019 

דברים וכותבים, שפת הלאום, שפת המדינה, שפת העברית היא השפה שבה אנו מ
התקשורת והספרות, שפת האם של הילדים. נספר את סיפורה יוצא הדופן. איך הפכה 

שפה עתיקה לשפה חיה וצומחת? איך מדברים הישראלים? ואיך נולדה השפה 
 המיוחדת ברשתות החברתיות באינטרנט?

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

630  ₪ 

יש לנו ארץ 
 נהדרת

 מרכזת:
 לילך יפת

מרצים 
 שונים 
 

 רביעיימי 
19:00-20:30 
 הפתיחה:

13.03.2019 

כמעט שלא מדברים עליהם, אולם מאחורי הכותרות הסנסציוניות והבעיות המטרידות, 

הישגים מרשימים, המפתיעים את המדינות המפותחות נחבאת מדינה הזוקפת לזכותה 

ביותר בעולם. הצצה מרתקת אל הצדדים הנסתרים של סיפור ההצלחה הנקרא: מדינת 

  ישראל.

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

558  ₪ 

על נפלאות 
 התבונה

 צה:מר
ד"ר חיים 
 שפירא

 ימי חמישי
12:20 – 11:00 

 הפתיחה:
07.03.2019 

 
ד"ר חיים  אתם מוזמנים לסדרת הרצאות מרתקת, מאירת עיניים והומוריסטית עם

, סופר, מתמטיקאי ומרצה מחונן ומשעשע, המעבד לסיפורים מרתקים בסיסי שפירא

 וחכמת הרחוב.מידע מתחומי הפילוסופיה, הספרות, האמנות, המוסיקה, המדע 
 

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

369  ₪ 

אשנב 
 -לפסיכולוגיה

 בראי הקולנוע

 מרצה:
 ענת זפרני

 
 הרצאה + סרט

 ימי רביעי
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
06.03.2019 

 

ם. מה הם הכוחות המניעים והפועלים להגשמה מסע מרתק ומאלף אל נפש האד
עצמית? על מה אנו חולמים וכיצד מפענחים את המסתורין הקרוי "אישיות האדם"? מהו 

הפאזל המרכיב את חיינו? מה מסתתר מאחורי מבנה המוח והאישיות? ואיך 
הפסיכולוגיה מאפשרת את הבנת חוקיות נפש האדם ומסייעת לנו לחזות כיצד יתנהגו 

 ם במצבים דומים?אנשי

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

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

675  ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2785
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2785
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2789
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2789
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2790
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2790
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2791
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2791
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2792
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2792
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2796
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2796
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2793
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2793
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2794
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2794
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2795
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2795


הפסיכולוגיה 
של מערכות 

 יחסים

 מרצה: 
ד"ר רונית 

  נשר

 ישנימי 
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
04.03.2019 

 
מערכות יחסים הן חלק בלתי נפרד מחיינו. לכן חשוב ללמוד כיצד לשפר מערכות 

יחסים. סדרת ההרצאות משלבת תיאוריות מעולם הפסיכולוגיה, ומודלים וטכניקות 
 מעולם האינטליגנציה הרגשית והפסיכולוגיה היישומית.

 לחצו כאן: לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים

 

639 ₪ 

תרבויות 
עולם סביב 

 הגלובוס
 בראי הקולנוע

 מרכזת
 :ומרצה
איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים

 
 הרצאה + סרט

  1קבוצה 
 ימי שני

14:30 – 10:30 
 הפתיחה:

04.03.2019 
  2קבוצה 

 ימי חמישי

14:30 – 10:30 
 הפתיחה:

07.03.2019 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות 
מגוונות ברחבי העולם. מרוחניות בהודו אל התרבות הפרסית, מהתשוקה לזהב אל 
הטבע הפראי באיסלנד, מחינוך יפני אל מסעות הצלבנים, משינויים בקובה למסע 

 באוריינט אקספרס.
 אתם מוזמנים להצטרף למסע!

  הקשור לנושא ההרצאה קולנוע באורך מלא יוקרן סרט אחרי כל הרצאה
 

 לחצו כאן :1לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים קבוצה 
 

 לחצו כאן: 2לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים קבוצה 
 

675 ₪ 

 מרכזת  קצה העולם
 ומרצה

רווית נאור 
 ומרצים שונים

 שלישיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
05.03.2019 

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

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!

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 

630 ₪ 

עולם קסום  
 בראי הקולנוע

 מרכזת
 ומרצה
איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים
 הרצאה + סרט

 ימי רביעי
22:00 – 19:00 

 הפתיחה:
06.03.2019 

ופיות ואומנויות מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוס
מגוונות ברחבי העולם. מהרוח של הודו אל אומנות באירופה, ממסע ברחבי פרובנס אל 

רוחות של שינוי בקובה, ממשבר זהות בסעודיה אל הכנסייה הקתולית באירלנד, 
 .מרחובות פריז אל מסעות בעקבות הזהב

  הקשור לנושא ההרצאה קולנוע באורך מלא יוקרן סרט אחרי כל הרצאה
 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

675 ₪ 

הרודנים 
ששינו את 
 ההיסטוריה

 מרצה:
ד"ר גוסטב 
 מייסלס

 שניימי 
11:00-12:30 
 הפתיחה:

04.03.2019 

החברה האנושית.  מפגש מרתק עם רודנים אכזרים, שנשמרו בזיכרון הקולקטיבי של
האם  הרודנים הם תופעה שנוצרת מאישיות המנהיג שמשתלט על חברה, או שחברה 

יוצרת רודנים? האם יש "רודן חיובי"? מה היו נסיבות עלייתם לשלטון? האם יש 
להאשים את סביבתם והתנאים החברתיים וההיסטוריים שהפכו אותם לרודנים? מה 

 הם?הם עשו ואיך ניתן להסביר את מעשי

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 

630  ₪ 

 סיפור מצרים:
לידתו של 

 מיתוס
 

 מרצה:
 יוסי נינווה

 

 ימי רביעי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
06.03.2019 

 

ר מכונן בתולדות עם ישראל. סיפור עבדות מצרים והגאולה מעבדות לחרות הוא סיפו
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 
 והאם באמת יצאנו מעבדות לחירות? לכינונה של האמונה הישראלית?

 לחצו כאןהתאריכים: לפירוט נושאי ההרצאות ו
 

630 ₪ 

המשפחות 
של 

התנ"ך:אבות 
ואימהות, 
נביאים 
 ונביאות

 מרצה:
 דב אלבוים

 ימי שלישי
19:00-20:30 
 הפתיחה:
05.03.19 

ין את להב דב אלבויםבאמצעות עיון מעמיק בסיפורי המקרא, מנסה הסופר והחוקר 

דמותם של האבות והאימהות, הנביאים והנביאות, כפי שהם נראים מבעד לצעיפים של 
דמותם המיתולוגית. האבות יוצגו כדמויות מפתח שונות לתפיסת האדם את עצמו 

 והתהליכים השונים בחייו, מתוך נקודת מבט ספרותית ופסיכולוגית. 
יאה זו נעזר אלבוים בסוגי מדובר בקריאה ייחודית שפיתח דב אלבוים. במסגרת קר

פרשנות שונים של המקרא, החל מהפרשנים המסורתיים, כגון מדרש, תלמוד וקבלה, 
 ועד למפרשים מודרניים וחילוניים בני זמננו.

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 

540  ₪ 

המדע חזית 
 בחקר המוח

 מרכז
 :ומרצה

ד"ר רביד 
 דורון

 ומרצים שונים

 ימי ראשון
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
03.03.2019 

י. שמונה מרצים מובילים המוח האנוש -מרתק אל האיבר המעניין ביותרו מופלא מסע
יקחו אותנו אל חזית המדע בחקר המוח ויחשפו בפנינו מהן שיטות המחקר בתחומם, 

 .בהן משתמשים, כדי לפצח את סוד המוח האנושיהחדשות ביותר 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות
 

639 ₪ 

נפלאות 
  הצופן הגנטי

 מרצה:
ד"ר עמוס 

 סימון

  רביעיימי 
20:30 – 19:30 

 הפתיחה:
06.03.2019 

 

אנושי והיכולת לקבוע לכל אדם את רצף הגנום האישי, ניצבים בפנינו עם פיצוח הגנום ה
אתגרים מדעיים ורפואיים המעלים שאלות עקרוניות על המותר והאסור במחקר ובריפוי. 

למשל: שימוש בתאי גזע לריפוי מחלות, שיבוט בעלי חיים למטרות רפואיות, בחירת 
מחלות שאנו עשויים ללקות בהן עפ"י עוברים, ריפוי גנטי ואפליה על בסיס גנטי. מהן ה

הקורס  הגנום שלנו? מה היחס בין תורשה לסביבה? מהי ההשפעה לדורות הבאים?

 .אינו מצריך יידע מוקדם בנושא

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 

639 ₪ 

סודות 
הרפואה 
 התזונתית

 מרצה:
ד"ר גיל יוסף 

 שחר

 ימי שישי
10:30-12:00 
 הפתיחה:

08.03.2019 

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

 המדע העדכניים ביותר.      

 לחצו כאןההרצאות והתאריכים:  לפירוט נושאי     
 

           

351  ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2797
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2797
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2799
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2799
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2800
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2800
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2798
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2798
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2802
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2802
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2804
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2804
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2805
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2805
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2807
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2807
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2809
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2810
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2810
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2811
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2811


 

 "זמן אשכול" סינמה סיטי כפר סבאקורסים בה .2
  

שם 
 הקורס

 תיאור תמציתי של נושא הקורס  מועד המרצה
 

 המחיר
לאחר 

10% 
 הנחה

 הון ושלטון:
הטייקונים 
של עולם 

  אמנותה

 מרצה:

לי -אור
 אלדובי  

 
 

 ימי רביעי 
11:30 – 10:00 

 הפתיחה:
06.03.2019 

 

 

היכרות מרתקת עם המושכים בחוטים מאחורי הקלעים של היצירה האמנותית. מהעולם 
העתיק עד ימינו: שליטים, אפיפיורים, אוליגרכים ואספנים, כולם רצו להשפיע על 

ה לאמן בעבודתו? מתי מדבר האמן ומתי העשייה האמנותית. כמה חופש ביטוי הי
 השוק והכלכלה? 

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

612  ₪ 

 מועדון 
טרום בכורה 

 בקולנוע
 

מרצים 
 שונים

 הרצאה + סרט
 כולל 

פופקורן 
 ושתיה

 ימי חמישי
 18:30בשעה 

 הפתיחה:
07.03.2019 

 

במסגרת הקורס יבחרו מומחי הקולנוע של הסינמה סיטי, סרטי איכות טרם יציאתם 
 45לבתי הקולנוע. את הסרטים הנבחרים נציג בפניכם בליווי הרצאה מקדימה בת 

דקות, מפי מרצים מומחים מתחומים שונים, בהתאם לנושא הסרט הנבחר. ההרצאה 
 מוכר, דבר שיעצים את חוויית הצפייה.  תאיר את הנושא באור חדש ולא

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

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

351  ₪ 

ם על צלילי
 ואנשים

 מרצה:
 רועי עלוני

 ימי רביעי 
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
06.03.2019 

 

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

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

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

612  ₪ 

האנשים ששינו 
את התרבות 

 האנושית

ביוגרפיות 
 בראי הקולנוע

 מרכז
 :ומרצה
 זיו

 אלכסנדרוני
 ומרצים שונים

  חמישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
28.02.2019 

 
מפגש מרתק עם האנשים ששינו את התרבות האנושית. בסדרה ייחודית זו, נקדיש כל 

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

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 

675  ₪ 

המזרח 
התיכון: 

תמונת מצב 
בראיה 

 גלובאלית

מרכז 
 :ומרצה

הנריקה 
  צימרמן

 ומרצים שונים

 שניימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
04.03.2019 

 

מנתחים את מה שבאמת מתרחש במזרח התיכון.  מהשורה הראשונה שישה מומחים

מהו מערך האינטרסים האזורי והשפעתו על האזור והעולם? מה מעורבותן של שתי 
המעצמות הגדולות? איך הן בוחרות לעשות זאת? מה זוממים האיראנים? איך 

טה המעורבות של סעודיה וקטר משפיעה על המתרחש? ואיך משפיעים משחקי השלי
 במזרח התיכון על ישראל?

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 

648  ₪ 

"שישה 
 חטאים"

על חטאים, 
תשוקות ושאר 

 שקרים.

 מרצה:
 אירי ריקין

 שלישיימי 
10:30-12:00 
 הפתיחה:
12.03.19 

ה בטבע שאינה יכולה לנהוג כחיה; שצריכה לדכא את יצריה על האדם הוא החיה היחיד
יב  יִטֵ֔ א תֵּ ִא֙ם ל ֹ֣ ת וְׂ אֵֵּ֔ יִטי֙ב שְׂ מזבח חוקים, נורמות התנהגות, נימוסין והליכות. ֲה֤לֹוא ִאם־תֵּ

ֹו", אמר ה' לקין. אבל ספק אם  ל־בּֽ שׇׁ ה ִתמְׂ ַאָתֶּ֖ ֹו וְׂ ּוָקתֵ֔ שֹ֣ י֙ך תְׂ ל ֶ֙ אֵּ ץ וְׂ ֵ֑ בֵּ את ר  ַתח ַחָטֹ֣ ֶּ֖ גם ַלפ 
בורא עולם האמין שנצליח למשול תמיד בתשוקתנו. האם חטאים ותשוקות הם אכן 

 הדבר היחידי ששווה לחיות עבורו, כפי שלימדנו אוסקאר ויילד?

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 

477  ₪ 

תענוגות 
בראי -החיים

 הקולנוע

 מרכזת:
 לילך יפת
 

ומרצים 
 שונים

 
 הרצאה + סרט

 שניימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
11.03.2019 

 

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

האם הצלחה, יחסים, סקס ומיניות הם פסגת הדמיון המאפשרת לנו להגיע לאושר? 
 האנושי?

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

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

675  ₪ 

סוד הזיכרון 
 המצוין

 
 ניםמרצים שו

 ניימי ש
19:00-20:30 
 הפתיחה:

04.03.2019 
 

 חיינו.הירידה בזיכרון וכן בעיות של קשב וריכוז, הולכים ותופסים מקום נכבד במהלך 
, שימושי בנושא הזיכרון, וכן כליםבסדרת הרצאות מרתקת ומעשית, נקבל ידע תיאורטי ו

ל ואת הזיכרון והקשב שיטות וטכניקות שיעזרו לאמן, לשפר ולחזק את יכולות המוח בכל
 בפרט.

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 

639  ₪ 

מסתורי 
בראי -הנפש

 הקולנוע

 מרצה:
 ענת זפרני

 הרצאה + סרט

 ימי ראשון
12:30 –10:30 

 הפתיחה:
03.03.2019 

 

שוף את זיכרונות הילדות, ניסיון החיים והדרך הייחודית בסדרת מפגשים מרתקת נח
שדרכה נבנתה אישיותנו. מבחר הטיפולים הפסיכולוגיים מאפשר מגוון רחב של דרכים 

יצירתיות וחדשניות, שלא היו קיימות קודם לכן, שנותנות מענה מדויק תוך זמן קצר 
 לדילמות בחיי היום יום.

עולם הטיפולים ולדרכים המגוונות להבנת מסתרי במפגשים נכיר שיטות אלו, נתוודע ל
  הנפש.

  הקשור לנושא ההרצאה קולנוע באורך מלא יוקרן סרט אחרי כל הרצאה
 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 

675 ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2755
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2755
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2760
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2760
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2757
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2757
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2763
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2763
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2774
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2774
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2776
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2776
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2779
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2779
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http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2782
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2784
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2784


על שינה 
 וחלומות 

 מרצה:
ד"ר קרן 

 חן-ראו
 

 רביעיימי 
12:00 –10:30 

 הפתיחה:
13.03.2019 

 

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

תת מענה יישומי "טיפוסי שינה" שונים? כיצד נוכל לשפר את איכות השינה שלנו? איך ל
לקשיים אובייקטיביים של אנשים שעובדים במצבי לחץ, שמפרים את איכות וכמות 

שנתם? מהו המקום שתופשים בשנתנו החלומות? מהו תפקידם של החלומות? מה 
 משמעותם? ואיך אפשר לפרש אותם?

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

639 ₪ 

-רואים עולם
בראי 

 הקולנוע

מרכזת 
 הסדרה:
איילת 

 אידלברג 
 

ומרצים 
 שונים
 

 שלישיימי 
10:30-14:30 
 הפתיחה:

05.03.2019 
 

מסע קולנועי ותרבותי מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות 
ה ביפן, ממהגרים בטורקיה אל מעמדות מגוונות. מרוחניות בהודו אל יחסי משפח

בבריטניה, ממסע באוריינט אקספרס אל פולחנים בעולם, ממרחבי פרובנס אל התשוקה 
 לזהב.

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

675 ₪ 

-עולם קסום
בראי 

 הקולנוע

מרכזת 
 רה:הסד

איילת 
 אידלברג 

 
ומרצים 
 שונים
 

 ראשוןימי 
19:00-22:00 
 הפתיחה:

05.03.2019 
 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות 
מגוונות ברחבי העולם. מהשינויים בקובה אל המלחמות בבלקן, ממשבר זהות סעודי אל 

הפרסית אל עוצמת הקתוליות באירלנד, מסמטאות  מסעות בעקבות הזהב, מהתרבות
 פריז אל הרוח של הודו.

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

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

675  ₪ 

המלחמות 
 ששינו את

פני 
 ההיסטוריה

 מרצה:
ד"ר גוסטב 
 מייסלס

 ראשוןימי 
11:00-12:30 
 הפתיחה:

10.03.2019 
 

ממעמקי ההיסטוריה, אין יום בחיי האנושות שבו במקום כלשהו בכדור הארץ לא 
מתנהלת מלחמה. מלחמה היא פוליטיקה באמצעים אלימים. בסדרה מרתקת זו, נעלה 

ההיסטוריה בתקופתן. ננתח את הרקע לדיון כמה מן המלחמות שהכתיבו את מהלך 
להתלקחותן, מהלכיהן הטקטיים החשובים שהביאו לתוצאותיהן, ובמיוחד את ההשלכות 

 הפוליטיות, הטכנולוגיות והחברתיות שהן גרמו. 

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

630₪  

הסיפורים 
האפלים של 
 אבות האומה

 מרצה:

  יוסי נינווה

 שניימי 
19:00-20:30 
 הפתיחה:

04.03.2019 
 

ספר "בראשית" גדוש במאבקים מרים בין אבות האומה המוכרים לכולנו. בסדרה זאת 
נשמע את סיפורי האבות בספר "בראשית" מנקודת זווית שונה. בארץ כנען, בימי 

 -ת פוליטיות נפרדות: יהודה בדרום וישראל בצפון. לכל עםהמקרא, חיו שתי ישויו
אב שונה ומקומות מקודשים שונים. סיפורי האבות  -היסטוריה מסופרת משלו. לכל עם

נוצרו במסגרת המאבק הדתי והפוליטי ביניהם. וישנו גם מאבק נוסף: המאבק על הזכות 
 לכהונה, שבין כל הטוענים למעמד המכובד הזה.

 לחצו כאןי ההרצאות והתאריכים: לפירוט נושא

 

630  ₪ 

חזית המדע 
 בחקר המוח

 מרכז
 :ומרצה

ד"ר רביד 
 דורון
 שוניםומרצים 

 רביעיימי 
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
06.03.2019 

 

ה מרצים מובילים בתחומם, המוח האנושי. שמונ -מסע מרתק אל האיבר המעניין ביותר
ייקחו אותנו אל חזית המדע בחקר המוח ויחשפו בפנינו מהן שיטות המחקר החדשות 

 ביותר בהן משתמשים, כדי לפצח את סוד המוח האנושי.
 כאן צולח לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

639 ₪ 

פלאות נ
 הצופן הגנטי

 מרצה:

ד"ר רעות 
 מטר

 ימי שני
10:30-12:00 
 הפתיחה:

04.03.2019 

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

המודרנית כאמצעי אבחון, מעקב וריפוי  לכלי מרכזי ברפואה. כיום משמשת הגנטיקה
במחלות רבות, תורשתיות ונרכשות. מהו אותו צופן גנטי מופלא? מהי "רפואה מותאמת 
אישית" שמבוססת על הגנום האישי שלנו? ומהי השפעת המהפכה הגנטית בעולם 

 הקורס אינו מצריך ידע מוקדם בנושא. הרפואה על האדם והחברה?

 כאן צולח והתאריכים:לפירוט נושאי ההרצאות 

 

639  ₪ 

 
 

 הקורסים ב"זמן אשכול" בסינמה סיטי נתניה .3
 

שם 
 הקורס

 תיאור תמציתי של נושא הקורס  מועד המרצה
 

 המחיר
לאחר 

10% 
 הנחה

 מועדון 
טרום בכורה 

 בקולנוע
 

מרצים 
 שונים

 
 הרצאה + סרט

 כולל 
פופקורן 
 ושתיה

 ימי חמישי
 18:30בשעה 

 הפתיחה:
14.03.2019 

 

סרטי איכות טרם יציאתם  ,במסגרת הקורס יבחרו מומחי הקולנוע של הסינמה סיטי
דקות, מפי  45בליווי הרצאה מקדימה בת  יוצגולבתי הקולנוע. הסרטים הנבחרים 

ההרצאה תאיר את מרצים מומחים מתחומים שונים, בהתאם לנושא הסרט הנבחר. 
 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.

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 
 

351  ₪ 
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"מצ'פלין ועד 
 טרנטינו"
הבמאים 

הגדולים של 
 עולם הקולנוע

 מרצה:

זיו 
 אלכסנדרוני

 חמישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
07.03.2019 

מפגש מרתק עם במאי הקולנוע שהותירו את חותמם על הקולנוע העולמי, 
לאמנות והעלו  המציאו סגנונות, יצרו מושגים חדשים, הפכו את הקולנוע

 לצמרת כוכבים ששמם ייזכר לעולם. 
בחלקו הראשון של כל מפגש נלמד להכיר את מכלול היצירה של הבמאי 

 ובחלקו השני נצפה בסרט באורך מלא.

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 

675  ₪ 

ות הסוד
הכמוסים של 

עולם 
 המודיעין

 מרצה:
 רון כתרי

 (מיל) תאל

 רביעיימי 
19:00-20:30 
 הפתיחה:

06.03.2019 

סודות, מסתורין, ריגול וחתרנות... אלה הם פני המודיעין המוכרים אך מעט לציבור 
 –ומרתקים אותו במשך מאות בשנים. למעשה, המודיעין הינו חלק קבוע והכרחי בחיינו 

רה ואף כפרטים. בסדרת הרצאות מרתקת נתוודע להיבטים מגוונים של כמדינה, כחב
גישות רווחות, הארגון והמבנה, תפיסות ההפעלה וגם לאורות והצללים  -עולם המודיעין

 המלווים את עולם הסתר. )בחלק מן המפגשים נארח מומחים מעולם המודיעין(.
 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

639  ₪ 

פסיכולוגיה 
 -מודרנית
בראי 

 הקולנוע 
החופש להיות 

 מי שאני

 מרצה:
רונית ד"ר 

 נשר
 

 הרצאה + סרט

 שניימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
04.03.2019 

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

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

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

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 

675  ₪ 

סוד הקסם 
 של הודו 

 מרצה:

ד"ר מורן 
 קושניר

 ימי ראשון
10:30-12:00 
 הפתיחה:

10.03.2019 

אחת המדינות המרתקות, המסעירות,  מורן קושניר לוקחת אתכם למסע בהודו,
הצבעוניות והחידתיות ביותר בעולם. נתוודע לרגעים היסטוריים, לעושר התרבותי, 

לאתרים המרהיבים ולתפיסות עולם יוצאות דופן. מפגש עם מנהגים, אמונות, דתות, 
 פולחנים, אתרים, קולינריה, עוני ועושר, קדושה וחולין, מסורת וקדמה.

 לחצו כאן ההרצאות והתאריכים:לפירוט נושאי 
 

630 ₪ 

תרבויות 
עולם סביב 

בראי -הגלובוס

 הקולנוע

ת מרכז
 :ומרצה
איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים
 הרצאה + סרט

 

 רביעיימי 
10:30-14:30 
 הפתיחה:

06.03.2019 

מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות  מסע קולנועי ותרבותי מרתק
מגוונות ברחבי העולם. ממסע באוריינט אקספרס אל המשפחה היפנית, משינויים 

בקובה אל התשוקה לזהב, ממהגרים בטורקיה אל התרבות הפרסית, מרוחניות בהודו 
 אל מרחבי פרובנס.

 .קשור לנושא ההרצאהאחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, ה
 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

675  ₪ 

עולם קסום 
בראי 

 הקולנוע

ת מרכז
 :ומרצה
איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים
 הרצאה + סרט

 שניימי 
19:00-22:00 
 הפתיחה:

04.03.2019 

ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות  מסע קולנועי
מגוונות ברחבי העולם. מרוחות של שינוי בקובה אל הכנסייה הקתולית באירלנד, 

ממלחמות בבלקן אל מסעות בעקבות הזהב, מהתרבות הפרסית אל רחובות פריז, 
 מרוחניות בהודו אל מודרניזציה בסעודיה. 

 .אה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאהאחרי כל הרצ

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

675  ₪ 

אור חדש על 
סיפורי 
 התנ"ך

 מרצה:
 יוסי נינווה

 שניימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
04.03.2019 

אשיתם של עולם ועם, הם בראש ובראשונה סיפורים פרי דמיונם של סופרים. סיפורי ר
בסיפורים האלה באים לידי ביטוי יסודותיה של האמונה היהודית החדשה. כיצד 

התפתחו ושודרגו סיפורי עמי הסביבה לסיפורים ייחודיים לאמונה היהודית. כיצד מקבל 
עמקה של האמונה היהודית דתי, הרואה בייעודו השרשה וה-התנ"ך אופי מגמתי

 החדשה.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות
 

630  ₪ 

כשיהדות 
נפגשת עם 

חוכמות 
 אחרות

 מרצה:
 משה שרון

 לישישימי 
10:30-12:00 
 הפתיחה:

05.11.2018 

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

 שלמה, נקייה ומאוזנת יותר.
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

549  ₪ 

המשפטים 
הגדולים 

ביותר 
 בהיסטוריה

 מרצה:
 אלון קליבנוב

 ראשוןימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
 10.03.2019 

בתי המשפט ידעו במהלך ההיסטוריה האנושית משפטים שמילאו תפקיד משמעותי 
הרבה מעבר לגבולות הזמן והמרחב של כותלי בית הדין. במהלך הסדרה ניפגש עם 

עם דגש על המשמעויות ההיסטוריות, החוקיות והמוסריות  משפטים מרתקים,
 האוניברסליות שלהם.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות                     

 

630  ₪ 

חזית המדע 
 בחקר המוח

ת מרכז
 :ומרצה

ד"ר רביד 
 דורון

 ים שוניםומרצ

 ימי חמישי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
07.03.2019 

המוח האנושי. שמונה מרצים מובילים בתחומם,  -מסע מרתק אל האיבר המעניין ביותר
ייקחו אותנו אל חזית המדע בחקר המוח ויחשפו בפנינו מהן שיטות המחקר החדשות 

 ביותר בהן משתמשים, כדי לפצח את סוד המוח האנושי.
 לחצו כאן אי ההרצאות והתאריכים:לפירוט נוש

 

639  ₪ 

 

 "זמן אשכול"  סינמה סיטי ירושליםקורסים בה .4

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2759
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שם 
 הקורס

 תיאור תמציתי של נושא הקורס  מועד המרצה
 

 המחיר

לאחר 
10% 

 הנחה
עולם 

האמנות: 
צמיחת "

 "המודרניזם

 

 מרצה:
 ד איבגידו

 ימי שני
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
04.03.2019 

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

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

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

612  ₪ 

ענקי האמנות 
 הספרדית:

הכוח, 
הדרמה 
   והתשוקה

 מרצה:
לי -אור

 אלדובי

 שלישיימי 
20:30 – 19:00 

 יחה:הפת
05.03.2019 

 

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 
הכוח, הדרמה והתשוקה של ענקי האמנות  ודמוקרטיה, היו העריסה בה נולדו

 הספרדית.
 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 
 

545  ₪ 

היצירות 
הגדולות של 

המוסיקה 
 הקלאסית

 מרצה:
 בועז 

 משה -בן
דיקן הפקולטה 

למוסיקה באקדמיה 
 בירושלים

 אשוןרימי 
13:00 – 11:30 

 הפתיחה:
03.03.2019 

יקה הקלאסית. הקורס מלווה סעם מבחר מהיצירות הגדולות של המומפגש חוויתי 
מרהיבות וצבעוניות של גדולי הסולנים, התזמורות  בצפייה ביצירות מהפקות מצולמות

 יקלי מוקדם.סהקורס אינו דורש ידע מווהמנצחים. 

 כאן צולח ם:תאריכיוהלפירוט נושאי ההרצאות 

612  ₪ 

"מצ'פלין ועד 
 טרנטינו"
הבמאים 

הגדולים של 
 עולם הקולנוע

 מרצה:
זיו 

 אלכסנדוני
 

 הרצאה + סרט

 שניימי 
10:30-14:30 
 הפתיחה:

04.03.2019 

קולנוע העולמי. המציאו מפגש מרתק עם במאי הקולנוע, שהותירו את חותמם על ה
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.
 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 
 

675  ₪ 

 מסע קולנועי
אל ישראל 

 האחרת
 סרטים תיעודיים

הבמאים 
 והיוצרים

 

 שניימי 
12:15 – 10:30 

 הפתיחה:
11.03.2019 

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

 ., מביאים נקודת מבט אנושית על מציאות החיים בישראללאחריהם עם היוצרים

 כאן צולח :תאריכיםוה פירוט נושאי ההרצאות
 

630  ₪ 

 מועדון 
טרום בכורה 

 בקולנוע
 

מרצים 
 שונים

 
 הרצאה + סרט

 כולל 
פופקורן 
 ושתיה

 1קבוצה 
 ימי רביעי

 19:00בשעה 
 הפתיחה:

13.03.2019 
  2קבוצה 

 ימי שישי

 10:00בשעה 
 הפתיחה:

01.03.2019 

סרטי איכות טרם יציאתם  ,במסגרת הקורס יבחרו מומחי הקולנוע של הסינמה סיטי
דקות, מפי  45בת בליווי הרצאה מקדימה  יוצגולבתי הקולנוע. הסרטים הנבחרים 

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.

 כאן צולח :1קבוצה  תאריכיםוה תלפירוט נושאי ההרצאו

 כאן צולח :2קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות               

351  ₪ 

"העולם 
מצחיק אז 
 צוחקים"

י ברא 
  הקולנוע

 מרצה:
 אלון 

 אריה -גור
 

 הרצאה + סרט
 

 שניימי 
19:00- 

 הפתיחה:
29.10.2019 

בסדרת מפגשים ייחודית, סוחפת, נוסטלגית ומצחיקה במיוחד, נערוך מסע מרתק אל 
יסודות היצירה הקומית המודרנית. בעזרת מוחותיהם של הקומיקאים הגדולים, נחשוף 

הקומית וננסה ללמוד את סוד הקסם שגורם לכולנו  את המנגנונים מאחורי הסיטואציה
 הנאה.

  הקשור לנושא ההרצאה קולנוע באורך מלא יוקרן סרט אחרי כל הרצאה
 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

675  ₪ 

המזרח 
 התיכון:

סיור מודרך 
ת בסוגיו

עומק 
 באזורנו

 מרצה:
ד"ר אסף 

 רגב

 ימי שלישי
11:00-12:30 
 הפתיחה:

12.03.2019 

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

 .אל המגמות והמאפיינים העיקריים מסע מרתק במבוך האזורי, תוך הפניית זרקור

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

639  ₪ 

שינה 
 וחלומות:

דרך המלך 
אל התת 

 מודע
 
 
 
 

 מרצה:
פרופ' 

אבשלום 
 אליצור

 ימי שלישי
19:00-20:30 
 הפתיחה:

05.03.2019 

פעה בתחום הנפש שאינה קשורה בצורה זו או אחרת לחלום, ואין צד בבריאותנו אין תו
הגופנית שאינו מושפע מאיכות השינה שלנו. קורס זה יעסוק בשני הפלאים הללו, 

הביולוגי והפסיכולוגי. נסקור את מחקרי השינה והחלום עד ימינו ונרחיב על חשיבותם 
על מה שקורה לנו בזמן השינה ונבין  לבריאות. נביא את מיטב הידע החדש והמפתיע

 את ההשלכות של תופעות אלו על בריאותנו.

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                  

639  ₪ 

מפגש מרתק 
עם האופי 

 האנושי

 מרצה: 
 ענת זפרני

 

 שלישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
05.03.2019 

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 

שעשויות  לראות בעצמנו צדדים מוארים ולעיתים גם פחות, ועל תכונות אנושיות
 להשפיע על כל אחד מאיתנו. 

675  ₪ 
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 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: טהרצאה + סר
 

חשיבה 
ת חיובי

לשיפור 
מערכות 

 יחסים

 מרצה:
 שירלי

 ברלין-נס

 

 ביעירימי 
19:00-20:30 
 הפתיחה:

06.03.2019 

י וחשוב זה, נעלה על נתיב חדש לחיזוק ושיפור כל מערכת יחסים. נגלה בקורס ייחוד 
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!

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

639 ₪ 

תרבויות 
עולם סביב 

 הגלובוס
בראי  

 הקולנוע

מרכזת 
 :ומרצה
איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים
 

 הרצאה + סרט

 

 רביעיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
06.03.2019 

חברות אנושיות, פילוסופיות מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל  
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.

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

675 ₪ 

מרכזת  קצה העולם
 :ומרצה

רווית נאור 
 ומרצים שונים

 ימי שלישי
10:30-12:00 
 הפתיחה:

12.03.2019 

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

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!

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות
 

630 ₪ 

חוכמת 
-המזרחי
בראי 

 הקולנוע

מרכזת 
 הסדרה:
איילת 
 אידלברג
 

 ומרצים שונים
 הרצאה + סרט

 ימי ראשון
10:30-14:30 
 הפתיחה:

03.03.2019 

קורס חדשני, יפרוס בפנינו את חוכמת המזרח דרך טקסים ופולחנים, פסטיבלים וסיפורי 
דתות ואמונות. מבודהיזם בלאוס אל רוחניות בהודו, מסיפורי עם אל מדד האושר עם, 

 .בבהוטן, מטקסים בטיבט אל עליה לרגל בהודו
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות 

 

675 ₪ 

 עולם קסום 
בראי 

 הקולנוע

מרכזת 
 :מרצהו

איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים
 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
22:00 – 19:00 

 הפתיחה:
12.03.2019 

 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות 
מגוונות ברחבי העולם. מרחובות פריז אל הרוחניות של הודו, ממסע ברחבי פרובנס אל 

ה, מהתשוקה לזהב אל עולם המעמדות באנגליה, מהגירה מאיראן אל שינויים בקוב
 התרבות האיסלנדית.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

 

675  ₪ 

סיפור עבדות 
מצרים: 

לידתו של 
 מיתוס

 מרצה:
 יוסי נינוה

 חמישיימי 
13:30 – 12:00 

 הפתיחה:
07.03.2019 

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 
 ה של האמונה הישראלית? והאם באמת יצאנו מעבדות לחירות??לכינונ

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

630 ₪ 

האירועים 
שעיצבו את 
ההיסטוריה 

 האנושית

 מרצה:
ד"ר גוסטב 
 מייסלס

 ימי חמישי
10:00-11:30 
 הפתיחה:

07.03.2019 

לא מעט אירועים והתרחשויות רגעיות הכתיבו מהלכים היסטוריים, פוליטיים, חברתיים 
ותרבותיים בהיסטוריה המודרנית. הם עדיין מטביעים את חותמם ומשפיעים על 

. מסע מרתק אל כמה מן האירועים 21-המאורעות הסוערים של ראשית המאה ה
  פתחות העולם בן זמננו.האלה, שהיו בעלי השלכות מכריעות על הת

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

630 ₪ 

כשיהדות 
נפגשת עם 

חוכמות 
 אחרות

 מרצה:
 משה שרון

 ימי שלישי
10:30-12:00 
 הפתיחה:

05.03.2019 

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

 שלמה, נקייה ומאוזנת יותר.

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

549 ₪ 

חזית המדע 
 בחקר המוח

מרכזת 
 הסדרה:

ד"ר רביד 
 דורון
 

 ומרצים שונים

 ימי חמישי
10:30-12:00 
 הפתיחה:

07.03.2019 

המוח האנושי. שמונה מרצים מובילים בתחומם,  -מסע מרתק אל האיבר המעניין ביותר
ייקחו אותנו אל חזית המדע בחקר המוח ויחשפו בפנינו מהן שיטות המחקר החדשות 

בהן משתמשים, כדי לפצח את סוד המוח האנושי. הקורס אינו מצריך ידע מוקדם ביותר 
 בנושא.

 לחצו כאןפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: ל

639 ₪ 

נפלאות 
 הצופן הגנטי:
רפואת העידן 

הגנומי 
מאתיקה 
 לפרקטיקה

 מרצה:
 ד"ר עמוס
 סימון

 ימי שני
19:00-20:30 
 הפתיחה:

04.03.2019 
 

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. 

ות רפואיות, בחירת למשל: שימוש בתאי גזע לריפוי מחלות, שיבוט בעלי חיים למטר
עוברים, ריפוי גנטי ואפליה על בסיס גנטי. מהן המחלות שאנו עשויים ללקות בהן עפ"י 

הקורס  הגנום שלנו? מה היחס בין תורשה לסביבה? מהי ההשפעה לדורות הבאים?

 אינו מצריך יידע מוקדם בנושא.

 לחצו כאןפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: ל                     

 

639 ₪ 
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 "זמן אשכול"  סינמה סיטי ראשל"צקורסים בה .5
 

שם 
 הקורס

 מפגשים  8–תיאור תמציתי של נושא הקורס  מועד המרצה
 

 המחיר

לאחר 
10% 

 הנחה
הרנסנס 
 באירופה

 מרצה:
 דוד איבגי

 ימי חמישי
12:00 – 10:30 

 :הפתיחה
28.02.2019 

 -במקביל לרנסנס האיטלקי, התפתחו טעם וסגנון שונה, בארצות שמעבר להרי האלפים
צרפת. סגנונות מגוונים ועשירים אלה משלימים לנו את  ודוכסיותגרמניה, פלנדריה 

תמונת הרנסנס המלאה ומגלים דרכים אחרות בהן רואה האדם את עצמו ואת מקומו 
  בעולם.

 לחצו כאןות והתאריכים: לפירוט נושאי ההרצא
 

612  ₪ 

אביב איטלקי: 
פיסול  ציור,

וארכיטקטורה 
בתקופת 
 הרנסנס

 מרצה:
לי -אור

 אלדובי

 שניימי 
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
04.03.2019 

 

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

התקופה ואת הסגנון, שהותירו חותם בל ימחה על תרבות המערב והניחו את התשתית 
לתרבות החילונית וראשית העידן המודרני? מי היו האמנים ומה היה מעמדם? ומהו 

 שך עם אותה תקופה?הדיאלוג העכשווי המתמ

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 

621  ₪ 

היצירות 
 הגדולות 

של המוסיקה 
 הקלאסית

 מרצה:
עומר 
 שומרוני

 ימי שלישי
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
05.03.2019 

ת הגדולות של המוזיקה הקלאסית, במטרה להעמיק מפגש חוויתי עם מבחר מהיצירו
את ההיכרות איתן ואת ההבנה של המבנים והצורות המוזיקליות שלהן. הקורס מלווה 

מצולמות מרהיבות של גדולי הסולנים, התזמורות  בצפייה מודרכת בדוגמאות מהפקות
 והמנצחים.

 הקורס אינו דורש ידע מוזיקלי מוקדם
 לחצו כאןתאריכים: לפירוט נושאי ההרצאות וה

 

612 ₪ 

זוגות 
ומערכות 

יחסים בעולם 
 הקולנוע

 מרצה:
זיו 

 אלכסנדרוני
 

 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
06.03.2019 

קולנוע עוסקת בכל סקס. אמנות ה -אהבה, שנאה, קנאה, סליחה, אמת ושקר. וכמובן 

התכונות המאפיינות את בני האדם במערכות יחסים בתחומים השונים. כול מערכת 

יחסים כזו טומנת בתוכה דרמה מסוג אחר. בקורס מרתק, מגוון וייחודי נראה כיצד 

בחלקו השני של כל מפגש מתמודדת "האמנות השביעית" עם האתגרים האלה?   

 וסק בנושא ההרצאה.נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הע

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                      

675  ₪ 

 מסע קולנועי
אל ישראל 

 ת האחר

הבמאים 
 והיוצרים
סרטים 
 תיעודיים
 
 

 רביעימי י
12:15 – 10:30 

 הפתיחה:
06.03.2019 

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

 מביאים נקודת מבט אנושית על מציאות החיים בישראל. לאחריהם עם היוצרים,

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630  ₪ 

"העולם 
מצחיק אז 
 צוחקים"

 בראי הקולנוע

 מרצה:
 אלון 

 אריה-גור
 

 הרצאה + סרט

 חמישימי י
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
28.02.2019 

בסדרת מפגשים ייחודית, סוחפת, נוסטלגית ומצחיקה במיוחד, נערוך מסע מרתק אל 
ומית המודרנית. בעזרת מוחותיהם של הקומיקאים הגדולים, נחשוף יסודות היצירה הק

את המנגנונים מאחורי הסיטואציה הקומית וננסה ללמוד את סוד הקסם שגורם לכולנו 
 הנאה.

  הקשור לנושא ההרצאה קולנוע באורך מלא יוקרן סרט אחרי כל הרצאה
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

 

675  ₪ 

 מועדון 
טרום בכורה 

 בקולנוע
 
 

מרצים 
 שונים

 
 הרצאה + סרט

 כולל 
פופקורן 
 ושתיה

  1קבוצה 
 ימי שלישי

 19:00בשעה 
 הפתיחה:

12.03.2019 
 2קבוצה 

 ימי שישי 

 10:00בשעה 
 הפתיחה:

08.03.2019 

סרטי איכות טרם יציאתם  ,נוע של הסינמה סיטיבמסגרת הקורס יבחרו מומחי הקול
דקות, מפי  45בליווי הרצאה מקדימה בת  יוצגולבתי הקולנוע. הסרטים הנבחרים 

מרצים מומחים מתחומים שונים, בהתאם לנושא הסרט הנבחר. ההרצאה תאיר את 
 הנושא באור חדש ולא מוכר, דבר שיעצים את חוויית הצפייה. 

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

 כאן צולח :1קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

 

 כאן צולח :2קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות
 

351 ₪ 

הצגות מופת 
בתיאטרון 

הישראלי על 
 מסך הקולנוע 

 מרצה:
 ד"ר דן רונן

 ראשוןימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
03.03.2019 

הצגות מופת שהוצגו בתיאטרון הישראלי. ההצגות  בקורס ייחודי זה, נקרין שמונה 
 .וזו הדרך היחידה לחוות אותן לאחר שירדו מהבמהשנבחרו אינן מוצגות עוד 

כל מפגש ייפתח בהרצאת עומק על ההצגה שתוצג באותו מפגש, ולאחריה תוקרן 
 ההצגה )תיאטרון חי מצולם( באורך מלא.

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                  

 

 

675  ₪ 

עולם מתמזג 
 ועולם מתפרק

 

 מרצים:
 מואב ורדי

 
עורך חדשות 

 11החוץ של כאן 

 שניימי 
11:00-12:30 
 הפתיחה:

11.03.2019 
 

מסע מרתק אל התופעות הפוליטיות וההיסטוריות שמכתיבות את סדר היום העולמי. 
גלובליזציה גוברת, הוא גם מתמודד עם מגמות גוברות של פיצול בעוד העולם חווה 

ופירוד. נוצר מתח אלים, מסוכן ומלא הזדמנויות. ניתן לראות זאת בניסיון הברקזיט, 
 .במלחמת האזרחים בסוריה ובהתרחשויות במזרח אסיה

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

648  ₪ 
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 נדב אייל
 

עורך חדשות 
החוץ של ערוץ 

10 

המזרח 
התיכון: סיור 

מודרך 
בסוגיות עומק 

 באזורנו

 מרצה:
ד"ר אסף 

 רגב

 ימי שלישי
19:00-20:30 
 הפתיחה:

12.03.2019 

אירועי האביב הערבי הביאו עימם שלוש מגמות מאפיינות: התפרקות מדינת הלאום 
מוסלמי. -התעצמות הטרור הדתיהערבית, החלפתה, במידה, על ידי זרמים דתיים, ו

 .מסע מרתק במבוך האזורי, תוך הפניית זרקור אל המגמות והמאפיינים העיקריים

 לחצו כאן פירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                      

 

639  ₪ 

"עברית 
 בכיף"
הדופן  סיפורה יוצא

 של השפה העברית
 

 מרצה:

ד"ר רוביק  

 רוזנטל
 לשונאי וסופר

 שניימי 
10:30-12:00 
 הפתיחה:

04.03.2019 
 

העברית היא  השפה שבה אנו מדברים וכותבים, שפת הלאום, שפת המדינה, שפת 
התקשורת והספרות, שפת האם של הילדים הנולדים בישראל. הסדרה תספר את 

הפכה שפה עתיקה לשפה חיה וצומחת, איך מדברים סיפורה יוצא הדופן. איך 
הישראלים, נצחק עם  ההומור הלשוני מאז ימי קישון ועד "כמעט שבת שלום", איך 

 ..נולדה השפה המיוחדת ברשתות החברתיות, באינטרנט ועוד
 לחצו כאן פירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 

630 ₪ 

פיתוח 
החשיבה 
 -היצירתית

הדרך להגיע 
 רחוק

 מרצה:
אביבה 
 חלפון 

מפתחת שיטת 
 י"םכל

 שניימי 
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
11.03.2019 

 

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

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

 ןלחצו כא לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

639  ₪ 

תרבות 
ופילוסופיה 

 במבט קולנועי

 מרצה:
 אירי ריקין

 
 הרצאה + סרט

 ימי רביעי
10:30-14:30 
 הפתיחה:

27.02.2019  
 

סדרת הרצאות עמוקה ומרתקת, שתעסוק בתופעות תרבות ורעיונות פילוסופיים 
המעסיקים את כולנו בחיי היום יום. הצגת הנושאים תעשה תוך מפגש עם סרטים 

י עלילותיהם הגלויות לעין מסתתרות אמירות, רעיונות פילוסופים ונקודות מבט שמאחור
מרתקות על החיים, המוות וכל מה שביניהם: הורות, נישואים, ילדות, אהבה, זקנה, 

 .אמונה ונושאים מרתקים נוספים
 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 

675 ₪ 

מסתורי הנפש 
בראי  –

 הקולנוע

 מרצה:
 ענת זפרני

 
 הרצאה + סרט

 ימי שני
10:30-14:30 
 הפתיחה:

04.03.2019 
 

בסדרת מפגשים מרתקת, נחשוף את זיכרונות הילדות, ניסיון החיים והדרך הייחודית 
גוון רחב של דרכים שדרכה נבנתה אישיותנו. מבחר הטיפולים הפסיכולוגיים מאפשר מ

יצירתיות וחדשניות שלא היו קיימות קודם לכן, שנותנות מענה מדויק תוך זמן קצר 
 לדילמות בחיי היום יום.

במפגשים נכיר שיטות אלו, נתוודע לעולם הטיפולים ולדרכים המגוונות להבנת מסתרי 
א בחלקו השני של כל מפגש נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, העוסק בנוש הנפש.

 .ההרצאה
 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                   

 

675  ₪ 

אשנב 
 לפסיכולוגיה

 מרצה:
 ענת זפרני

 

 ימי שלישי
19:00-20:30 
 הפתיחה:

05.03.2019 

ת המניעים והפועלים להגשמה מסע מרתק ומאלף אל נפש האדם. מה הם הכוחו
עצמית? על מה אנו חולמים וכיצד מפענחים את המסתורין הקרוי "אישיות האדם"? מהו 

הפאזל המרכיב את חיינו? מה מסתתר מאחורי מבנה המוח והאישיות? ואיך 
הפסיכולוגיה מאפשרת את הבנת חוקיות נפש האדם ומסייעת לנו לחזות כיצד יתנהגו 

 ?אנשים במצבים דומים

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות
 

639  ₪ 

שינה 
וחלומות: דרך 

המלך אל 
 התת מודע

 מרצה:
פרופ' 

אבשלום 
 אליצור

 ימי ראשון
19:00-20:30 
 הפתיחה:

03.03.2019 

זו או אחרת לחלום, ואין צד בבריאותנו אין תופעה בתחום הנפש שאינה קשורה בצורה 
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

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                   

 

639  ₪ 

תרבויות עולם 
סביב 

הגלובוס בראי 
 הקולנוע

 מרכזת
 :ומרצה
איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים
 

 + סרט הרצאה

 

 שלישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
05.03.2019 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות 
מגוונות ברחבי העולם. מערבות מונגוליה אל יערות בוליביה, מנשות הודו אל ציידים 

יטית אל מיזוג התרבויות רבאפריקה, מהגירה איראנית אל נדידת מאורים, מהחברה הב
 .הקשור לנושא ההרצאה קולנוע באורך מלא יוקרן סרט אחרי כל הרצאה .בסיציליה

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות                     

675  ₪ 

 מרכזת  קצה העולם
 :ומרצה

ת נאור רווי
 ומרצים שונים

 חמישיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
07.03.2019 

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 

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

 שאינן מוכרות לרוב האנשים בעולם!
 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

630 ₪ 

עולם קסום  
 הקולנועבראי 

 מרכזת
 :ומרצה
איילת 

 שניימי 
22:00 – 19:00 

 הפתיחה:
11.03.2019 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות 
 מגוונות ברחבי העולם. מהג'ונגלים של בוליביה אל ערבות מונגוליה. מהגירה טורקית

אל נדידות הצוענים. מקרחוני אלסקה אל רחובותיה של הודו. מכיכרות רומא אל 
 הפלמנקו של אנדלוסיה.

675 ₪ 
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 אידלברג
 ומרצים שונים

 

 הרצאה + סרט

  הקשור לנושא ההרצאה קולנוע באורך מלא יוקרן סרט אחרי כל הרצאה
 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

מנהיגים 
ששינו את פני 

 ההיסטוריה

 מרצה:
ד"ר גוסטב 
 מייסלס

 רביעיימי 
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
06.03.2019 

 

מפגש מרתק עם דמויות פוליטיות מרכזיות שהנהיגו עמים ואומות ונשמרו בזיכרון 
הקולקטיבי של החברה האנושית. האם המנהיגים הם שעושים היסטוריה, או 

לאן נעלמו  -צרת את המנהיגים? והשאלה שמעיקה עלינו יותר ויותר היאשההיסטוריה יו
 המנהיגים היום?

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 

630 ₪ 

כשיהדות 
נפגשת עם 

חוכמות 
 אחרות

 מרצה:
 משה שרון

 ראשוןימי 
19:00-20:30 
 הפתיחה:

06.03.2019 

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

  שלמה, נקייה ומאוזנת יותר.
 לחצו כאן פירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:ל

639 ₪ 

סיפורי זימה 
ומזימה 
 בתנ"ך

 מרצה:
 יוסי נינוה

 שלישיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
05.03.2019 

סיפורי זימה, שמאחוריהם מסתתרות מזימות אפלות, משובצים בתוך סיפורי המקרא. 
הגיבור. מנין צמחו הסיפורים הללו? סיפורים שחלקם מהווים "כתם שחור" על עברו של 

ומה ראו הסופרים להכניס את הסיפורים הללו לתנ"ך? רכילות מרושעת? כתיבת 
 האמת? שותפות לפשע? או אולי הלבנת הפשעים? מה אמת בהם ומה דמיון ספרותי?

 לחצו כאן פירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:ל
 

630  ₪ 

חזית המדע 
 בחקר המוח

 מרכז
 :ומרצה

ד"ר רביד 
 דורון

 ומרצים שונים

 רביעיימי 
19:00-20:30 
 הפתיחה:

06.03.2019 

המוח האנושי. שמונה מרצים מובילים בתחומם,  -מסע מרתק אל האיבר המעניין ביותר
שיטות המחקר החדשות ייקחו אותנו אל חזית המדע בחקר המוח ויחשפו בפנינו מהן 

 ביותר בהן משתמשים, כדי לפצח את סוד המוח האנושי.
 לחצו כאן פירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:ל

 
 

639 ₪ 

נפלאות הצופן 
 הגנטי

 מרצה:
ד"ר רעות 

 מטר

 ימי ראשון
10:30-12:00 
 הפתיחה:

10.03.2019 

שנה ועד לפיצוח הגנום האנושי  60-מאז גילוי הצופן הגנטי והבנת התורשה לפני כ
בשנים האחרונות, התפתחה הגנטיקה המולקולרית בקצב מסחרר והפכה ממדע בסיסי 
לכלי מרכזי ברפואה. כיום משמשת הגנטיקה המודרנית כאמצעי אבחון, מעקב וריפוי 

תו צופן גנטי מופלא? מהי "רפואה מותאמת במחלות רבות, תורשתיות ונרכשות. מהו או
בעולם  אישית" שמבוססת על הגנום האישי שלנו? ומהי השפעת המהפכה הגנטית

 .הקורס אינו מצריך ידע מוקדם בנושא הרפואה על האדם והחברה? 
 לחצו כאן פירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:ל                

 

639  ₪ 

 

 מטיילים עם "זמן אשכול" .6
 

 תיאור תמציתי של הסיור / הטיול מועד בהדרכת שם הקורס
 

 המחיר
לאחר 

10% 
 הנחה

יפו מזווית  –תל אביב 
  שלא הכרתם

 אור ריין
 מורה דרך המתמחה 

 בתל אביב

 ימי שבת
9:30-12:30 
 הפתיחה:

09.03.2019 

 :בית ושדרות רוטשילד-אחוזת לו הייתי רוטשילד 
 האתרים המוסיקליים של יפו 

 ישן מול חדש: פלורנטין והמושבה האמריקאית 

  היסטוריה, טבע והפתעות ב"סנטרל פארק" של
 ישראל

 לחצו כאן לפרטים ולמידע נוסף:
 

387 ₪ 

 סיורי שווקים:   
 ל החושים כיה של חוו

 אור ריין  
 דורית ברק 

 

 ימי שישי
12:00 – 09:30 

 הפתיחה:
15.03.2019 

 סיור טעימות בכרם התימנים 

 קסם בדרום העיר: נווה צדק ושוק לוינסקי 

 ברק -טעימות ממעדני השבת של בני 

                                                             כל טעמי שכונת התקווה                               
 לחצו כאן לפרטים ולמידע נוסף:

 

450 ₪ 

 אמנות מודרכים סיורי
 
 

 שולמית 
 פדרמן-גורצקי

מדריכה בכירה ומרצה 
 לתולדות האמנות

 ימי שישי
13:00 – 10:30 

 הפתיחה:
08.03.2019 

  אביב -מודרנית באוספי מוזיאון תלאמנות 

  אוצרות על הקירות":לגלות את אמנות הרחוב"
 בפלורנטין

 אביב -סיור גלריות בתל 

  מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית או מוזיאון פתח
 תקווה לאמנות

 לחצו כאן לפרטים ולמידע נוסף:
 

414 ₪ 

 כל קסמי ירושלים 
 

 אסתר סעד
 מורת דרך ירושלמית

 ימי שבת
12:30 – 09:30 

 הפתיחה:
09.03.2019 

 הר של שקט, קדושה וחן 

 שכונת טלביה במלוא תפארתה 

 דוד מלך ישראל חי וקיים 

 בדרך היורדת אל הכפר 
 לחצו כאן פרטים ולמידע נוסף:

 

387 ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2840
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2840
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2841
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2841
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2842
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2842
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2844
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2844
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2846
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2846
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2850
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2850
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2847
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2847
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2852
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2852
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2859
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2859
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2867
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2867


ירושלים של סופרים 
 וסיפורים

 אורלי בן משה
 מורת דרך

 ימי שישי
9:30-12:30 
 הפתיחה:

15.03.2019 
 

 ירושלים של אמצע 

 שירים על החומה 

 עגנון בירושלים 

 אדריכלות, ספרות ורכילות 
 לחצו כאן פרטים ולמידע נוסף:

 

387  ₪ 

 יריב פלד סיורים באזורי עימות
בוגר התכנית ללימודי 

 גיהטביטחון ואסטר
  באוניברסיטת ת"א

 שישיימי 
 08.03.2019 הפתיחה:

 /יציאה ואיסוף גלילות
בשעות       ראשל"צ
07:30 / 08:15 

 נסיעה באוטובוס
 נסיעה או

 גבול לבנון: מול ארץ החיזבאללה 

 ל ארץ המנהרות והתבערהעוטף עזה :א 

 מעמק חפר לקו התפר 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

612 ₪ 

"אביב הגיע פרח 
 טיולי פריחות -בא"

 יריב אברהם
 עטר זהבי

 

 חמישיימי 
 07.03.2019 הפתיחה:

 /יציאה ואיסוף גלילות
     בשעות  ראשל"צ
07:00 / 07:45 

 נסיעה באוטובוס

 

  שפלת יהודה: תל שוכה, פארק עדולם צרפת
 וחורבת עתרי

 שייח -אביב בהרי ירושלים:נחל קטלב ודיר א 

 פריחות ביודפת והר עצמון 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

612  ₪ 

לי הג'יפים סדרת טיו
 של "זמן אשכול"

 עטר זהבי
 

 ימי שלישי
9:00-15:30 
 הפתיחה

12.03.2019 
 

 שפלת יהודה 

 צפון מדבר יהודה 

 הר חורשן ורמות מנשה 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 

945  ₪ 

 מפגשים עם 
 נשים 

 מעולמות אחרים

 ורית ברקד
 אלהם אל כמלאת

 אסתר סעד
 

 רביעיימי 
 27.03.2019 הפתיחה:

 /יציאה ואיסוף גלילות
בשעות       ראשל"צ
07:30 / 08:15 

 נסיעה באוטובוס

 נשות בני ברק: אשת חיל מי ימצא 

 רהט: הצצה אל עולמה של האישה הבדואית 

 הנשואות לאל: סיור במנזרי נשים באזור ירושלים     
                                                                             

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף  
 

612 ₪ 

 
 

 אירועי תרבות מיוחדים ב"זמן אשכול" .7
 

 האירוע

 

 

מועד  המופע הכיבוד המרצה הנושא
 ומקום

 המחיר
אחר ל

10% 
 הנחה

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

 הצוענים
 בין

מיתוסים 
 למציאות

 

דבורה 
 רוטברט

על מרצה 
תרבויות עולם, 
 ומדריכת טיולים

הערב ייפתח 
 בארוחה 
עם מבחר 

 המאכלים של 
המטבח 
 הצועני

 "מאסטרו"אנסמבל 
צוענים מרחבי אירופה ונעימות  בשירי

 מוכרות ואהובותפופולאריות 
 

 לחצו כאן לפרטים ולמידע נוסף:

 שלישי
02.04.2019 

 בשעה
 20:00 

 גלילות

140  ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

 גואטמלה
 ארץ הקשת בענן

 

ד"ר אופיר 
 יעקובסון

, חוקר תרבויות
דתות ומיתוסים 
מרצה ומדריך 
 בארץ ובעולם

הערב ייפתח 
 בארוחה 
עם מבחר 

 המאכלים של 
המטבח 

 יגואטמלה

 אנסמבל לטינו אמריקאי
במוסיקה פופולרית של גואטמלה והאזור 

הלאומי של כלי הנגינה  -בשילוב המרימבה
 גואטמלה

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 שלישי
28.05.2019  

 בשעה
 20:00 

 גלילות

140 ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

 קולומביה

בין עדינות 
 לאלימות

 

ד"ר אופיר 
 יעקובסון

חוקר תרבויות, 
דתות ומיתוסים 
מרצה ומדריך 
 בארץ ובעולם

הערב ייפתח 
 בארוחה 
עם מבחר 

 כלים של המא
המטבח 

 הקולומביאני

 דניאל קאסערס ולהקתו
בשירים פופולאריים ממיטב הרפרטואר 

 הקולומביאני
 

 לחצו כאן לפרטים ולמידע נוסף:

 שני
08.04.2019 

 בשעה
 20:00 

 ראשל"צ

140  ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

 רוסיה
גוונים של  50

 אופל

 

נינו 
 אבסדזה
 מרצה בכירה

ופרשנית לענייני 
 רוסיה

הערב ייפתח 
 בארוחה 
עם מבחר 

 המאכלים של 
המטבח 

 רוסיה

 אנסמבל "מאסטרו"
  רוסיים אהובים ופופולארייםבשירים 

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 שני
20.05.2019  

 בשעה
 20:00 

 ראשל"צ

140 ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם

 אוסטרליה
מסע אוסטרלי 

בין המדבר 

ד"ר גוסטב 
 מייסלס

 בכיר מרצה 
 טיולים ךומדרי

הערב ייפתח 
 בארוחה 
עם מבחר 

 המאכלים של 

 טוחנר ולהקתושי 
 ,בשירים וקטעים אינסטרומנטליים מאוסטרליה

 ממיטב הפולקלור האוסטרלי

 רביעי
10.04.2019

 בשעה

140 ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2870
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2870
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http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2748
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2749
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2854
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2854
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2897
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2897


 ארוחה
 הרצאה 

 ומופע מוסיקלי

 לים

 

המטבח 
 אוסטרליה

 
 לחצו כאן לפרטים ולמידע נוסף:

 

 20:00 
 ירושלים

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 מוסיקליומופע 

 פרו
תרבויות עבר 

מופלאות 
ונופים עוצרי 

 נשימה
 

ד"ר אופיר 
 יעקובסון

חוקר תרבויות, 
דתות ומיתוסים 
מרצה ומדריך 
 בארץ ובעולם

הערב ייפתח 
 בארוחה 
עם מבחר 

 המאכלים של 
המטבח 

 פרואניה

 טינו אמריקאילפולקלור להאנסמבל 
מהאזור במקצבים טיפוסיים שונים של בשירים 

מקומיים ושירים עם השפעה הילידים ה
 מהכיבוש הספרדי 

 
 לחצו כאן לפרטים ולמידע נוסף:

 רביעי
12.06.2019 

 בשעה
 20:00 

 ירושלים

140 ₪ 

 שישי בכיף
 כיבוד

והרצאה 
 חווייתית

 

 -אפרים קישון
ההומור, 
הבידור, 
החיים 

 והסרטים
 

ר רפי ד"
 קישון

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

של הומור קישוני מצחיק במיוחד, מרגש   בוקר
של אפרים קישון,   יצירתו  ועל ומעניין, על חייו

מסופר בהומור   -גדול יוצרי ההומור בישראל 
ד"ר   -על ידי בנו הבכור  קישוני אינטליגנטי

, בשילוב קטעים נהדרים ומצחיקים רפי קישון
 ים.מסרטיו הידוע

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 

 שישי
03.05.2019 

 בשעה
 10:00 

 גלילות

99 ₪ 

 שישי בכיף
 כיבוד

והרצאה 
 חווייתית

 

 -אפרים קישון
ההומור, 
הבידור, 
החיים 

 והסרטים
 

ד"ר רפי 
 קישון

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

של הומור קישוני מצחיק במיוחד, מרגש   בוקר
של אפרים קישון,   יצירתו  ועל ומעניין, על חייו

מסופר בהומור   -גדול יוצרי ההומור בישראל 
ד"ר   -על ידי בנו הבכור  קישוני אינטליגנטי

, בשילוב קטעים נהדרים ומצחיקים רפי קישון
 מסרטיו הידועים.

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 

 שישי
05.04.2019 

 בשעה
 10:00 

 ראשל"צ

99 ₪ 

 ערב של כיף
 כיבוד

והרצאה 
 חווייתית

 

 -אפרים קישון
ההומור, 
הבידור, 
החיים 

 והסרטים
 

ד"ר רפי 
 קישון

 כיבוד 
 ומפנק עשיר

של הומור קישוני מצחיק במיוחד, מרגש   ערב
של אפרים קישון,   יצירתו  ועל ין, על חייוומעני

מסופר בהומור   -גדול יוצרי ההומור בישראל 
ד"ר   -על ידי בנו הבכור  קישוני אינטליגנטי

, בשילוב קטעים נהדרים ומצחיקים רפי קישון
 מסרטיו הידועים.

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 

 שני
01.04.2019

 בשעה
 19:30 

 ירושלים

99 ₪ 

 שישי בכיף
 כיבוד

והרצאה 
 חווייתית

 -צופן העתיד
מגמות על 
בישראל 
 ובעולם

 

פרופ' דוד 
 פסיג

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

במגמות הגלובליות ומנסה לאפיין  ערב העוסק
מספר כיווני פעולה סבירים בתחומי הכלכלה 

ה והטכנולוגיות אשר ישפיעו הגלובלית, החבר
. 21-באופן משמעותי על חיי האדם במאה ה

בהרצאה יושם דגש על המגמות העולמיות ומקומה 
 של מדינת ישראל במגמות אלו.

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 

 שישי
31.05.2019

 בשעה
 10:00 

 לותגלי

99 ₪ 

 שישי בכיף
 כיבוד

והרצאה 
 חווייתית

 

 -צופן העתיד
מגמות על 
בישראל 
 ובעולם

 

פרופ' דוד 
 פסיג

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

במגמות הגלובליות ומנסה לאפיין  ערב העוסק
מספר כיווני פעולה סבירים בתחומי הכלכלה 
הגלובלית, החברה והטכנולוגיות אשר ישפיעו 

. 21-האדם במאה הבאופן משמעותי על חיי 
בהרצאה יושם דגש על המגמות העולמיות ומקומה 

 של מדינת ישראל במגמות אלו.
 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף
 

 שישי
24.05.2019 

 בשעה
 10:00 

 ראשל"צ

99 ₪ 

 של כיף ערב
 כיבוד

והרצאה 
 חווייתית

 -ן העתידצופ
מגמות על 
בישראל 
 ובעולם

 

פרופ' דוד 
 פסיג

 בוקרכיבוד 
 ומפנק עשיר

במגמות הגלובליות ומנסה לאפיין  ערב העוסק
מספר כיווני פעולה סבירים בתחומי הכלכלה 
הגלובלית, החברה והטכנולוגיות אשר ישפיעו 

. 21-באופן משמעותי על חיי האדם במאה ה
מיות ומקומה בהרצאה יושם דגש על המגמות העול

 של מדינת ישראל במגמות אלו.
 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף
 

 שני
06.05.2019

 בשעה
 19:30 

 ירושלים

99 ₪ 

 שישי בכיף
 כיבוד

והרצאה 
  חווייתית

קבלת 
החלטות 
בצמתים 

 בחיים

קרן ד"ר 
 חן -אור

 רכיבוד בוק
 ומפנק עשיר

בהרצאה חווייתית במיוחד, המטובלת בדוגמאות 
מהו  חן-ד"ר קרן אור   רבות מהחיים, תציג בפנינו

המודל הרציונאלי והאם הוא המודל המועדף 
 בקבלת ההחלטות.

נקבל כלים יישומיים ונלמד איך לקבל החלטות 
טובות באמת! נבין איך להיות פחות מנוהלים ע"י 

לטות שיהפכו אותנו חרדות ואיך לקבל הח
 למאושרים יותר ושישפרו את איכות חיינו.

 שישי
14.06.2019 

 בשעה
10:00 
 גלילות

99 ₪ 
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 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף
 

 שישי בכיף
 כיבוד

והרצאה 
  חווייתית

קבלת 
החלטות 
בצמתים 

  בחיים

 

ן ד"ר קר
 חן -אור

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

בהרצאה חווייתית במיוחד, המטובלת בדוגמאות 
מהו  חן-ד"ר קרן אור   רבות מהחיים, תציג בפנינו

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.

 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף
 

 שישי
10.05.2019 

 בשעה
10:00 

 ראשל"צ

 

99 ₪ 

 שישי בכיף
 כיבוד

והרצאה 
  חווייתית

קבלת 
החלטות 

צמתים ב
  בחיים

 

ד"ר קרן 
 חן -אור

 כיבוד 
 ומפנק עשיר

בהרצאה חווייתית במיוחד, המטובלת בדוגמאות 
מהו  חן-ד"ר קרן אור   רבות מהחיים, תציג בפנינו

המודל הרציונאלי והאם הוא המודל המועדף 
 בקבלת ההחלטות.

נקבל כלים יישומיים ונלמד איך לקבל החלטות 
פחות מנוהלים ע"י טובות באמת! נבין איך להיות 

חרדות ואיך לקבל החלטות שיהפכו אותנו 
 למאושרים יותר ושישפרו את איכות חיינו.

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 

 חמישי
28.03.2019 

 בשעה
 10:00 

 ירושלים

99 ₪ 

 שישי ישראלי
 כיבוד

והרצאה 
 ייתיתחוו

מופע מחווה 
לשיריה של 
 תרצה אתר

 שר ניב
 רות דנון

 מירב הלינגר
 רוני וגנר

 רותם פרימר

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

שר ניב, רות דנון, מירב הלינגר, רוני וגנר ורותם 
, יגישו בוקר מוזיקלי נשי, מקורי ומגוון, פרימר

המפיח חיים מחודשים בשיריה המולחנים של 
ל אישי ונשי שמהדהד ונוגע תרצה אתר, המביעה קו

גם היום וממשיך להוות השראה ליוצרים רבים, גם 
   ללא קשר לסיפור חייה המסקרן.

     
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף 

 

 שישי
29.03.2019 

 בשעה
 10:00 

 גלילות

99 ₪ 

 שישי ישראלי
 כיבוד

והרצאה 
 חווייתית

 

מופע מחווה 
לשיריה של 
 תרצה אתר

 שר ניב
 רות דנון

 מירב הלינגר
 רוני וגנר

 רותם פרימר

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

שר ניב, רות דנון, מירב הלינגר, רוני וגנר ורותם 
, יגישו בוקר מוזיקלי נשי, מקורי ומגוון, פרימר

המפיח חיים מחודשים בשיריה המולחנים של 
ר, המביעה קול אישי ונשי שמהדהד ונוגע תרצה את

גם היום וממשיך להוות השראה ליוצרים רבים, גם 
   ללא קשר לסיפור חייה המסקרן.

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 

 שישי
14.06.2019 

 בשעה
 10:00 

 ראשל"צ

99 ₪ 

ערב תרבות 
 ישראלית

 כיבוד
והרצאה 
 חווייתית

מופע מחווה 
לשיריה של 
 תרצה אתר

 שר ניב
 רות דנון

 מירב הלינגר
 רוני וגנר

 רותם פרימר

 ערבכיבוד 
 ומפנק עשיר

שר ניב, רות דנון, מירב הלינגר, רוני וגנר ורותם 
, יגישו בוקר מוזיקלי נשי, מקורי ומגוון, פרימר

של  המפיח חיים מחודשים בשיריה המולחנים
תרצה אתר, המביעה קול אישי ונשי שמהדהד ונוגע 
גם היום וממשיך להוות השראה ליוצרים רבים, גם 

   ללא קשר לסיפור חייה המסקרן.
 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף
 

 חמישי
30.05.2019 

 בשעה
19:30 

 ירושלים

99 ₪ 

הרצאת 
 חשיפה

 

איזון מערכת 
העצבים ככלי 

 לריפוי

ד"ר גיל 
 יוסף שחר

  

הרצאת חשיפה, בה תוכלו להיחשף לנושא מרתק 
וחשוב ואף להכיר את ד"ר גיל יוסף שחר, הנחשב 
לאחד מבכירי המרצים לתזונה ובריאות בארץ. 
הרצאה המקנה כלים יישומיים רבים לשיפור 

 הבריאות ולריפוי מחלות!
 

 כאן צולח :ולמידע נוסף לפרטים

 
 
 

 שישי
25.01.2019 

 בשעה
10:30 
 גלילות

77  ₪ 

 

 בטלפון נרשמים עכשיו
1-700-50-41-41 

  שעות 24מענה 
 או 

 www.zmaneshkol.co.il באתר זמן אשכול  
 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2754
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2862
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2862
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2916
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2916
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2758
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2758
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2864
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2864
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2917
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2917
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2896
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2896


 

 זמן ללמוד. זמן לבלות
 


