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  לבוגרי האוניברסיטה העברית הנחה  10%
 2020 האביבסמסטר  הנרשמים לקורסי 

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

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

 

 (2020 יוני - 2020מרץ ) אביב נרשמים 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  רמת השרון -גלילות
 

 זמן ללמוד. זמן לבלות.
 אנו מזמינים

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

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

 אנו מקפידים
 ת ביותרעל יצירת חווית למידה ייחודית ומעוררת השראה בדרך המהנה והמפנק

 באולמות מהודרים עם מסכי ענק חדישים ומערכות הגברה משוכללות.

 .עשירה ומגוונת בתכנים חדשים 2020 – אביבתכנית סמסטר 
 להלן כל מבחר הקורסים והאירועים המיוחדים בכל השלוחות של "זמן אשכול"

 לקבלת מידע מפורט על כל ההרצאות והאירועים.לחצו על הקישורית 
 

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

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


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

 הקורס
 תיאור תמציתי של נושא הקורס  מועד המרצה

 

 המחיר
לאחר 

10% 
 הנחה

ענקי האמנות 
הספרדית: 

הכוח, 
הדרמה 
 והתשוקה

 מרצה:
לי -אור

 אלדובי

 ימי חמישי
12:00 – 10:30 

 :הפתיחה
5.3.20 

האמנות של ספרד  מהווה פרק נפרד באמנות האירופאית. המקום הכמעט יחידי 
באירופה, שעל אדמתו פעלו שלוש הדתות המונותאיסטיות והטביעו את חותמן. תקופה 

זו והשיח התרבותי  בין פגניות, מונותאיזם וקנאות דתית, לבין מלוכה, דיקטטורה 
וח, הדרמה והתשוקה של ענקי האמנות ודמוקרטיה, היו העריסה בה נולדו הכ

 הספרדית.
 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

621 ₪ 

על צלילים 
 ואנשים

 מרצה:
 רועי אלוני

 שלישימי י
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
3.3.20 

 

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

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

 
 לחצו כאןהתאריכים: לפירוט נושאי ההרצאות ו
 

621  ₪ 

הסימפוניות 
הגדולות 

והמנצחים 
הגדולים של 

המוזיקה 
 הקלאסית

 מרצה:
עומר 
 שומרוני

 ימי שני
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
2.3.20 

זיקה הקלאסית, תוך מפגש חוויתי עם מבחר מהיצירות הסימפוניות הגדולות של המו
היכרות עם עקרונות יסוד של הלחנה לתזמורת. הקורס מלווה בצפייה מודרכת 

 בדוגמאות מהפקות מצולמות מרהיבות של גדולי המנצחים והתזמורות הטובות בעולם. 
בין המנצחים בהם נצפה: גוסטאבו דודאמל, לאונרד ברנשטיין, ולדימיר יורובסקי, 

 ר ורבים אחרים. הקורס אינו דורש ידע מוזיקלי מוקדם.ריקרדו שאיי, קרלוס קלייב

 
 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

621  ₪ 

לגלות את 
אמריקה 
 בקולנוע

 מרצה:
זיו 

 אלכסנדרוני
 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
3.3.20 

מבט ייחודי ומרתק אל ההיסטוריה, התרבות והאידאולוגיה של ארה"ב, דרך הקולנוע 
 השנים האחרונות. 120שנוצר באמריקה במשך 

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

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

684  ₪ 

 מסע קולנועי
אל ישראל 

 האחרת
 סרטים תיעודיים 

מרצים: 
הבמאים 
 והיוצרים

 הרצאה + סרט

 ימי שני
12:15 – 10:30 

 הפתיחה:
16.3.20 

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

 היוצרים, מביאים נקודת מבט אנושית על מציאות החיים בישראל.

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

639 ₪ 

 מועדון 
טרום בכורה 

 בקולנוע
 
 

מרצים 
 שונים

 הרצאה + סרט
 ולל כ

פופקורן 
 ושתיה

  1קבוצה 
 בימי שני

 19:00בשעה 
 הפתיחה:
16.3.20 
  2קבוצה 

 בימי שישי

 10:00בשעה 
 הפתיחה:
20.3.20 

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

מפי מרצים מומחים מתחומים שונים, בהתאם לנושא הסרט הנבחר. ההרצאה  דקות,
 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: 1קבוצה  לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים
 כאן צולח :2קבוצה  לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים

360  ₪ 

האנשים 
ששינו את 
התרבות 
 האנושית

מרכז 
הסדרה 

 :ומרצה
זיו 

 לכסנדרוניא
 ומרצים שונים
 הרצאה + סרט

 ראשוןימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
.3.208 

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

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

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

684 ₪ 

ענקי התרבות 
 -הישראלית 

בראי הקולנוע 
 הדוקומנטרי

מרצים: 
הבמאים 
 והיוצרים

 הרצאה + סרט

 לישיבימי ש
 19:00בשעה 

 הפתיחה:
.3.203 

יעודיים חדשים והיכרות עם הבמאים שלהם, מזמנים לנו מפגשים מרתקים, סרטים ת
המפגישים אותנו עם הפנים השונות של המנהיגים, השחקנים, הסופרים והמשוררים 

שעיצבו את התרבות הישראלית. הסרטים שיוקרנו והמפגשים שיתקיימו לאחריהם עם 
 יה לא נחשפנו עד היום.היוצרים, מביאים נקודת מבט חדשה, מפתיעה ואנושית, אל

 
 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 

639 ₪ 

הצגות מופת 
בתיאטרון 

הישראלי על 
 מסך הקולנוע

 מרצה:
 ד"ר דן רונן

הרצאה + 
 הקרנת הצגה

 חמישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
12.3.20 

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

רן אחריה תוקכל מפגש ייפתח בהרצאת עומק על ההצגה שתוצג באותו מפגש, ול
 )תיאטרון חי מצולם( באורך מלא.ההצגה 

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

684 ₪ 

הכרעות 
 עולמיות

מרכז 
 :ומרצה

 ימי רביעי
11:00 - 12:30  

 הפתיחה:

ר המרתק על מצב הקהילה הבינלאומית וארה"ב. אחרי ההפתעה הגדולה ביותר הסיפו
בהיסטוריה האמריקנית, בחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות, ילכו שוב האמריקנים 

. בשנים שחלפו העולם השתנה ללא היכר. מלחמות הסחר פרצו, 2020לקלפיות בסתיו 

657  ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3196
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3196
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3198
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3198
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3201
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3201
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3202
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3202
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3204
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3204
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3206
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3206
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3207
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3208
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3208
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3209
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3209
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3211
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3211


 נדב אייל 
 ומרצים שונים

 

כה בתהליך של התפצלות תחושת ההנהגה של וושינגטון התפוגגה, ואירופה המשי 4.3.20
מבריטניה. בסדרת הרצאות נעסוק בהתפתחויות הללו והבסיס להן, וננסה לתת תמונת 

 מצב של מציאות מרתקת והרת הזדמנויות וסכנות.

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 

 הסכנות
שמאיימות על 
 שלום העולם

 מרצה:
הנריקה 
 צימרמן

 ימי רביעי
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
4.3.20 

הנריקה צימרמן, שזכה בעשרות פרסים בינלאומיים, על גישורו בין העמים, עבודתו 
העיתונאית ותחקירי השטח שביצע בחזיתות הלחימה הרבות בהן היה, יחשוף בפנינו 

ותיו בשטח, תוך שילוב ניתוח תהליכים ביטחוניים, בקורס מרתק זה, את רשמיו ממסע
מדיניים וחברתיים. מה הפך את המזרח התיכון לאזור מוכה האסון ההומניטארי הגדול 

ביותר מאז מלחמת העולם השנייה? מה יעלה בגורלם של מיליוני פליטים שנאלצו 
להתפזר בעשרות מדינות ברחבי העולם? כיצד ההתרסקות של המזרח התיכון 

 שפיעה על המעצמות ועל המעורבות שלהן באזורנו?מ

 לחצו כאן רצאות והתאריכים:הלפירוט נושאי ה

 

657  ₪ 

 צופן העתיד:
להביט אל 

 המחר

 מרצה:
פרופ' דוד 

 פסיג

 ימי חמישי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
 5.3.20 

טענו רבים כי המין האנושי מתקדם בצעדי ענק אל מגמות כלל  21-הבתחילת המאה 
עולמיות, שעלולות להמיט אסון על המין האנושי. אבל נתונים רבים הנערמים אצל 

תתאפיין דווקא בצמיחה, בשגשוג  21-חוקרי עתידים מעידים שסביר לחשוב שהמאה ה
ת בכלכלה, ובפריחה. בסדרת הרצאות מרתקת נפתח צוהר אל מגמות אפשריו

 .21-בגיאופוליטיקה ובטכנולוגיה, אשר ישפיעו על חיי האדם במאה ה
 

 לחצו כאן רצאות והתאריכים:הלפירוט נושאי ה

 

351  ₪ 

מפגש עם 
העולם 

 שמעבר לחוק

 מרצה:
משנה -ניצב

)בדימוס( 
  אבי דוידוביץ

 שניימי 
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
2.3.20 

מה גורם לאדם לבצע פשע? כיצד ניתן למנוע עבריינות? בסדרת הרצאות מרתקת 
נתוודע אל הגורמים העיקריים המביאים בני אדם לעבור עבירות, נכיר מקרוב תופעות 
פשיעה כמו פשע מאורגן ועבריינות הצווארון הלבן, וניחשף לשיטות חקירה על בסיס 

 תיים, מרביתם מניסיונו של המרצה.מקרים אמי

 
 לחצו כאן רצאות והתאריכים:הלפירוט נושאי ה

 

648  ₪ 

מהקצה אל 
 הקצה

 

 מרכזת:
 בלהה גזית

מרצים 
 שונים 

 

 ראשוןימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
15.3.20 

ה סיפורים מדהימים, מסופרים בגילוי לב מפי שמונה סדרה מרתקת, שתעסוק בשמונ
אנשים, שהצליחו לעמוד בלחצים, להאמין בדרכם, לגבור על הקשיים, להיחלץ ממצבים 

  בלתי אפשריים ולמצוא את דרכם אל החופש האישי.

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

639  ₪ 

סיפורים 
 פילוסופיים

 מרצה:
ד"ר חיים 

 שפירא

 חמישיימי 
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
5.3.20 

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

המוגשים באופן וסופיה, הספרות, האמנות, המוסיקה וחכמת הרחוב, מידע מתחומי הפיל
אתם מוזמנים להצטרף ולספוג מן השפע המציף את עולמו של  מרתק והומוריסטי.

 תחומי הנדיר הזה.-האינטלקטואל הרב

 חצו כאןל לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

369  ₪ 

פסיכולוגיה 
 -חיובית 

 בראי הקולנוע

 מרצה:
 ענת זפרני

 
 הרצאה + סרט

 ימי רביעי
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
4.3.20 

מסע מרתק ומאלף אל סודות "הפסיכולוגיה החיובית". שמונה מפגשים מלאי טיפים 
את לחיים מאושרים יותר, יעמיקו את הדרכים היצירתיות להצלחה בחיים. נרחיב 

ההבנה בנוגע למחסומי האושר והדרכים להסרתם, נתוודע למחקרים בינלאומיים 
שממצאיהם מאפשרים לפתח חוסן נפשי המגדיל את רמת הסיפוק מהחיים ונכיר את 

 סיפוריהם האישיים של אנשים שהצליחו והפכו מודלים לחיקוי !
א בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא העוסק בנוש

 ההרצאה.

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

684  ₪ 

"זיכרון בלתי 
נשכח" אימון, 
שימור ושיפור 

 הזיכרון

 מרצה: 
 איתי עניאל

 שניימי 
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
2.3.20 

האם מצאתם את עצמכם מתנהגים  הרגשות שלנו? אנחנו או -מנהל את חיינו באמת מי
או מחליטים החלטות באופן לא רציונלי רק בגלל רגש מסוים? "אינטליגנציה רגשית" 
  היא אוסף המורכב ממיומנויות נרכשות, שיכולות לשפר משמעותית את איכות חיינו.

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

648 ₪ 

תרבויות 
עולם סביב 

 הגלובוס
 בראי הקולנוע

 מרכזת
 :ומרצה
איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים

 
 הרצאה + סרט

  1קבוצה 
 ימי שני

14:30 – 10:30 
 הפתיחה:
2.3.20 
  2קבוצה 

 ימי חמישי
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
5.3.20 

סביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מסע קולנועי ותרבותי מרתק מ
זרח בארצות הברית, מאתרי מגוונות ברחבי העולם. מהאסלאם בהודו אל זכויות הא

אל לווייתנים באיים הקנרים, מנופי טוסקנה אל בודהיזם בסין, מסמים אונסקו 
 בקולומביה אל פולחנים מיניים.

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

 לחצו כאן :1לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים קבוצה 

 לחצו כאן: 2לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים קבוצה 

 

684 ₪ 

 ירביעימי  מרכזת 
12:00 – 10:30 

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 

639 ₪ 
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 :ומרצה  קצה העולם
רווית נאור 
 ומרצים שונים

 הפתיחה:
4.3.20 

מי מסע, בליווי תמונות מרהיבות, שייקחו אתכם אל מחוזות ויצאו אל הלא נודע. רש
 קסומים ונופי בראשית.

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 

עולם קסום  
 בראי הקולנוע

 מרכזת
 :ומרצה
איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים
 + סרטהרצאה 

 ימי רביעי
22:00 – 19:00 

 הפתיחה:
4.3.20 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות 
בארצות הברית, מאתרי מגוונות ברחבי העולם. מהאסלאם בהודו אל זכויות האזרח 

ן, מסמים , מנופי טוסקנה אל בודהיזם בסילווייתנים באיים הקנרים אל אונסקו
 .בקולומביה אל פולחנים מיניים

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

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 

684 ₪ 

חוכמת 
 -המזרח 

 בראי הקולנוע

מרכזת 
 ומרצה:

ילת אי
 אידלברג
ומרצים 
 שונים

 הרצאה + סרט

 ראשוןימי 
22:00 – 19:00 

 הפתיחה:
15.3.20 

מסע אל חוכמת המזרח דרך טקסים ופולחנים, פסטיבלים וסיפורי עם, דתות ואמונות. 
מבודהיזם בלאוס אל רוחניות מסביב לגלובוס, מסיפורי עם אל מדד האושר בבהוטן, 

                        מטקסים בטיבט אל עליה לרגל בהודו.
אחרי כל הרצאה, יוקרן סרט תיעודי ממזרח אסיה הקשור לנושא ההרצאה בהקרנת 

 בכורה לקהל הרחב.
 

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

684 ₪ 

-נצרות-יהדות
אסלאם: 

שלושתן ביחד 
 כל אחת לחודו

 מרצה:
ד"ר גוסטב 

 מייסלס

 שניימי 
12:30 - 11:00  

 הפתיחה:
2.3.20 

מסע מקורי ומרתק אל סודותיהן וִמנהגיהן של שלוש הדתות המונותיאיסטיות הגדולות 
בעולם. איך כל אחת משלוש הדתות האלו באה לעולם?  מה מאחד אותן ומה מפריד 

ל היום? עובדות מרתקות שידועות רק ביניהן? מה מסתתר מאחורי ההקצנה הדתית ש
 למעטים. אירועים, דעות ורעיונות שבאים לידי ביטוי בשלוש הדתות.

 
 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

639  ₪ 

האישים 
שעיצבו את 

 20-המאה ה

 מרצה:
 קובי חוברה 

 חמישי ימי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
12.3.20 

, עולים לנגד עינינו מנהיגים שונים 20-מתוך מערבולת האש והדם של המאה ה
שבאישיותם ומעשיהם שינו את פני העולם, והכתיבו בפני האנושות נתיבים חדשים 

בהם אנו פוסעים גם היום. במהלך הקורס נכיר כמה מאישים אלה, נאיר ונרחיב נקודות 
 מות באישיותם, שהשפעתן על חיינו ניכרת גם כיום. מסוי

 
 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

639 ₪ 

התנ"ך אומר 
 שירה

 מרצה:
 יוסי נינווה

 

 ימי רביעי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
4.3.20 

ה ספרותית מדהימה ביופייה. היא מכילה דברי חוכמה, השירה המקראית היא יציר
אמונה, תוכחה, ַהלל, ֵאֶבל, עצב, שמחה ואהבה. זוהי שירה ברמה נשגבת ביותר, 
בעלת רעיונות עמוקים, שפה גבוהה ועשירה, קצב פנימי נהדר, ועוצמה אמנותית 

 נפלאה. בסדרה זו נלמד את מגוון השירה המקראית בתנ"ך.
 

 לחצו כאןהרצאות והתאריכים: לפירוט נושאי ה
 

639 ₪ 

נפלאות המוח 
 האנושי

 מרכז
 :ומרצה

ד"ר רביד 
 דורון

 ומרצים שונים

 ביעיימי ר
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
4.3.20 

אנחנו  מסע מרתק אל המוח האנושי. האם בעתיד אפשר יהיה להדפיס מוח? למה
שוכחים? מה ההבדל בין מוח ראלי להומני? מהי מחלת הסכיזופרניה? מה צופן העתיד 

 בחקר המוח? מפגש עם סודותיו של המוח האנושי.
 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות
 

648 ₪ 

כשיהדות 
נפגשת עם 

כמות חו
 אחרות

 מרצה:
 משה שרון 

 ימי ראשון
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
8.3.20 

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.
 

 לחצו כאןושאי ההרצאות והתאריכים: לפירוט נ
 

639  ₪ 

נפלאות 
הצופן הגנטי 

העתיד כבר  -
 כאן!

 מרצה: 
ד"ר רעות 

 מטר

 ימי שלישי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
3.3.20 

צוח הגנום האנושי שנה ועד לפי 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 
במחלות רבות, תורשתיות ונרכשות. מהו אותו צופן גנטי מופלא? מהי "רפואה מותאמת 

ום האישי שלנו? ומהי השפעת המהפכה הגנטית בעולם אישית" שמבוססת על הגנ
 הרפואה על האדם והחברה?

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 

648 ₪ 

הביולוגיה של 
ההתנהגות 

 האנושית

 מרצה: 
ד"ר ליאת 

 יקיר

 ימי שלישי
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
3.3.20 

האם טבע האדם טוב או רע מנעוריו? מהם השורשים של ההתנהגות האנושית? כיצד 
אנחנו משתפים פעולה ויוצרים קשרים בינינו ומתארגנים בסדר החברתי? ומדוע אנחנו 

 גם מתחרים, שונאים ומדכאים את האחר? 
 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

648 ₪  

 

 "זמן אשכול" סינמה סיטי כפר סבאקורסים בה .2
  

 המחיר תיאור תמציתי של נושא הקורס  מועד המרצהשם 
לאחר 
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 10%  הקורס

 הנחה
ערים של 
אמנות 
 ותרבות

 מרצה:

לי -אור
 אלדובי  

 
 

 ימי רביעי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
4.3.20 

ערים שתמיד רוצים לחזור אליהן.  ערים עם קסם של עבר ועשייה עכשווית ישנן 
מתעדכנת. מסע  תרבותי מרתק אל ערים נבחרות, העשירות באוצרות אמנות 

 ערים שמתכתבות עם עברן העשיר ויוצרות את העתיד. המשפיעות על תרבותן.

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

621  ₪ 

המוזאונים 
המרתקים 

 בעולם

 מרצה:

   ד"ר אפי זיו
 

  שלישיימי 
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
17.3.20 

הצגה מרתקת של יצירות האמנות במוזיאונים הידועים והחשובים בעולם. נצא לסיור 
הרצאה מלווה בהקרנת תמונות וירטואלי במוזיאונים ובגלריות ברחבי העולם. כל 

 איכותיות של יצירות האמנות וצילומי תקריב יוצאי דופן. 
 

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

630  ₪ 

על צלילים 
 ואנשים

 מרצה:
 רועי עלוני

 ימי רביעי 
12:30 – 11:00 

 חה:הפתי
4.3.20 

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 
 ים של התקופה.יצירות אלו למאורעות החברתיים והפוליטי

 

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

621  ₪ 

 מועדון 
טרום בכורה 

 בקולנוע
 

מרצים 
 שונים

 הרצאה + סרט
 כולל 

פופקורן 
 ושתיה

 ימי חמישי
 18:30בשעה 

 הפתיחה:
12.3.20 

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

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

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

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

360  ₪ 

"העולם 
מצחיק אז 
 צוחקים"

 מרצה:
אלון גור 

 אריה
 אה + סרטהרצ

 רביעיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
4.3.20 

"יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז" אמר צ'רלי צ'פלין. בסדרת הרצאות סוחפת ומלאה 
, אל הסודות שמאחורי אלון גור אריהבהומור ייקח אתכם הבמאי וחוקר התרבות 

סופיה של יצירות המופת של הקומדיה הקולנועית. מה היו הטכניקות, המניעים והפילו
המאסטרים, שגם היום ממשיכים לגרום למיליוני אנשים בעולם לצחוק עד דמעות מול 

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

 

 חצו כאןל לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

684  ₪ 

מפגש מרתק 
עם הקולנוע 

 העולמי

 מרכז
 ומרצה:

זיו 
 אלכסנדרוני

 ומרצים שונים
 הרצאה + סרט

  חמישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
5.3.20 

הקולנוע מהווה חלון נפלא להכרת עמים ותרבויות. נצא לביקור קולנועי בכמה 
 ם בקולנוע המקומי.מהמקומות המרתקים בעולם וננסה לראות כיצד הם משתקפי

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

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 

684  ₪ 

המאבקים 
שמעצבים 
את הסדר 
העולמי 
 החדש

 מרצה:
 מואב ורדי

 שניי ימ
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
2.3.20 

התפרק. כיום אנו  – 20-הסדר העולמי שאליו התרגלנו במחצית השנייה של המאה ה
ניגודים, שבו מתנהלים שורה של מאבקים שמעצבים את הסדר -נמצאים בעולם רב

העולמי החדש. בסדרת הרצאות מרתקת, ננתח את התהליכים הללו, שתוצאותיהם 
 . 21-חיינו במאה ה יקבעו איך ייראו

 
 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:  

 

657  ₪ 

"זיכרון בלתי 
 נשכח" 

 מרצה:
 איתי עניאל

 שלישיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
3.3.20  

ו, מחזקת את הצורך לשפר אותו הירידה בתפקוד הזיכרון, לצד חשיבותו הרבה בחיינ
ולשמור עליו לאורך זמן. בסדרת הרצאות מרתקת נקבל ידע בנושא, כלים מעשיים 

וטכניקות מתקדמות לפיתוח ושיפור הזיכרון, שיאפשרו לנו לאמן ולתרגל אותו בצורה 
נכונה, לזכור במהירות ובקלות את מה שחשוב לנו וכן לשמור ולחזק את יכולות המוח 

 שלנו לטווח ארוך.  והזיכרון
 

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

639  ₪ 

"עברית 
 בכיף"

סיפורה יוצא 
הדופן של 

 השפה העברית

 

 מרצה:
ד"ר רוביק 

 רוזנטל

 חמישיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
12.3.20 

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

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

 נולדה השפה המיוחדת ברשתות החברתיות, באינטרנט ועוד.

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

639  ₪ 
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הרעיונות 
הגדולים של 
 -הפילוסופיה 

במבט 
 קולנועי

ד"ר יניב 
 איצקוביץ

 שניימי 
22:00 – 19:00 

 חה:הפתי
2.3.20 

מפגש מרתק עם הרעיונות החשובים ביותר בהם עוסקת הפילוסופיה: ממה מורכבת 
המציאות? כיצד נבנית הזהות האישית שלנו? מהי משמעות החיים? האם ניתן להגיע 

אל האושר? האם יש לנו רצון חופשי או שאנחנו סתם מכונות משוכללות? ממה עשויים 
מהי אהבה? נעסוק בנושאים אלה תוך הצגת הרגשות שלנו? והאם ניתן להגדיר 

 תפיסותיהם המרתקות והעמוקות של הפילוסופים המובילים.
 אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

 
 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

684 ₪ 

הצד המעשי 
של 

הפסיכולוגיה 
בראי  –

 הקולנוע

 מרצה:
 ענת זפרני

 הרצאה + סרט

 ימי ראשון
14:30 –10:30 

 הפתיחה:
1.3.20  

ולם הפסיכולוגיה, מציע מגוון של טיפולים ומצע רחב של הסברים, בכל הכרוך במבנה ע
ן הנפש ובדרך הייחודית בה בנינו את תעודת הזהות האישית של כל אחד מאתנו. מה

התיאוריות המובילות בתחום השפעת העבר על העתיד? מהן הדרכים הנכונות 
לתקשורת בינאישית יעילה במשפחה ומחוץ לה? מהי שפת הגוף ואיך לפרש אותה 

 כראוי? 
בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, העוסק בנושא 

 ההרצאה.

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

684 ₪ 

חשיבה 
חיובית כדרך 

 חיים

מרצה: 
-שירלי נס
 ברלין

 ימי רביעי
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
4.3.20 

כמה פעמים שמעת "כדאי לחשוב חיובי" ולא הבנת איך עושים את זה? הפעם זה עומד 
ה צעדים, תובנות של החשיבה החיובית ההופכות להיות פשוט: שמונה מפגשים, שמונ

 לכלים מעשיים שישנו את דרך החשיבה שלך. 
 כל אחד יכול לחשוב חיובי!

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

648 ₪ 

-רואים עולם
בראי 

 הקולנוע

מרכזת 
 הסדרה:
איילת 

 אידלברג 
 ומרצים שונים
 הרצאה + סרט

 

 שלישיימי 
10:30-14:30 

 הפתיחה:
3.3.20 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות 
מגוונות ברחבי העולם. מהקרנבל הברזילאי אל חתונות הודיות, מסודות הממלכה 

יליה, מאשת הברזל הבריטית אל זכויות הצבעה לנשים הירדנית אל מיזוג תרבויות בסיצ
 בשוויץ, מאימפריאליזם יפני אל סגירות צפון קוראנית. אתם מוזמנים להצטרף למסע!

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

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

684 ₪ 

-עולם קסום
בראי 

 הקולנוע

מרכזת 
 הסדרה:
איילת 

 אידלברג 
ומרצים 
 שונים

 הרצאה + סרט

 ראשוןימי 
19:00-22:00 

 הפתיחה:
8.3.20 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות 
קרנבל הברזילאי אל חתונות הודיות, מסודות הממלכה מגוונות ברחבי העולם. מה

הירדנית אל מלחמת העולם השנייה בבודפשט, מאשת הברזל הבריטית אל זכויות 
 הצבעה לנשים בשוויץ, מטלטלות אפגניות אל סגירות צפון קוריאנית.

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

 לחצו כאןצאות והתאריכים: לפירוט נושאי ההר

684  ₪ 

חוכמתם של 
 גאוני הדור

 מרצה:
ד"ר גוסטב 

 מייסלס

 ראשוןימי 
11:00-12:30 

 הפתיחה:
8.3.20 

המחשבה המודרנית לא התייצבה מעצמה. היא התפתחה במשך דורות בתרומתם של 
חומים שונים. בסדרת הרצאות מרתקת זו נתחקה אחרי הדמויות הוגי דעות בת

החשובות ביותר בתהליך זה:  הסביבה בה הם חיו, התקופה שהבשילה את התנאים 
סגולותיהם  –שהובילו לתרומתם להתפתחות המחשבה המודרנית, חייהם 

וחולשותיהם, ובמיוחד ננסה להבין את תורתם, בהקשר לאישיותם ולתקופתם ובמה 
 ו לפיתוח המדע והחברה במצבה היום.תרמ

 
 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

639₪  

נפלאות 
 המוח האנושי 

 מרכז
 ומרצה:

ד"ר רביד 
 דורון

 שוניםומרצים 

 ימי חמישי
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
5.3.20 

המוח האנושי. האם בעתיד אפשר יהיה להדפיס מוח? למה אנחנו  מסע מרתק אל
שוכחים? מה ההבדל בין מוח ראלי להומני?  מהי מחלת הסכיזופרניה? מה צופן העתיד 

 בחקר המוח? מפגש עם סודותיו של המוח האנושי.
 

 כאן צולח לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 

648 ₪ 

נפלאות 
 היקום

 מרצה:

 אילן מנוליס

 ימי שני
10:30-12:00 

 הפתיחה:
2.3.20 

בסדרת הרצאות מרתקת נצא למסע להבנת צפונות היקום הסובב אותנו ולמפגש עם 
 מדע האסטרונומיה,

הנמצא בחזית המחקר המדעי. מהן התופעות הייחודיות הנראות באטמוספירה של 
הארץ? האם ייתכנו חיים על פני כוכב הלכת מאדים? במה קידם טלסקופ החלל כדור 

 האבל את הידע
של כוכב קרוב  2017-בתחומי האסטרונומיה והאסטרופיזיקה? מה משמעות הגילוי מ

לשמש, אותו מקיפים שבעה כוכבי לכת דמויי ארץ? ועוד נושאים מרתקים ומסקרנים, 
 מחזית המחקר 

 צריך ידע מוקדם בנושא.המדעי. הקורס אינו מ
 

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 

639 ₪ 

 
 

 הקורסים ב"זמן אשכול" בסינמה סיטי נתניה .3
 

 המחיר תיאור תמציתי של נושא הקורס  מועד המרצהשם 
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לאחר   הקורס

10% 
 הנחה

 מועדון 
רום בכורה ט

 בקולנוע
 

מרצים 
 שונים

 
 הרצאה + סרט

 כולל 
פופקורן 
 ושתיה

 ימי חמישי
 18:30בשעה 

 הפתיחה:
19.3.20 

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

ם מומחים מתחומים שונים, בהתאם לנושא הסרט הנבחר. ההרצאה דקות, מפי מרצי
 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 לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

360  ₪ 

האנשים 
ששינו את 
התרבות 
 האנושית 

 מרצה:

זיו 
 אלכסנדרוני
 הרצאה + סרט

 חמישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
5.3.20 

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

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

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 

684  ₪ 

עתיד 
 האנושות

 מרצה
 :ומרכז

 רז ליבנהא

 שלישיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
3.3.20 

העולם משתנה לנגד עינינו. אינטרנט וגנטיקה, בינה מלאכותית ורובוטיקה, סייבר 
וטכנולוגיות מוח. האם אנו מוכנים לאתגרים החברתיים והמוסריים החדשים שניצבים 

 מולנו? 
 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

648  ₪ 

כשהגוף 
פוגש את 

 –הנפש 
בראי 

 הקולנוע 

 מרצה:
רונית ד"ר 

 נשר
 

 הרצאה + סרט

 שניימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
2.3.20 

האם אלו שפות זרות, או שזוהי בעצם אותה שפה? בסדרת  –שפת הגוף ושפת הנפש 
נפש. נלמד על כוחו של הלא מודע -נפגוש את המסתורין של הגופהרצאות חווייתית זו, 

 ביחסי הגומלין המיוחדים האלה ונכיר את הגישות השונות של הפסיכולוגיה ההוליסטית.
בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, העוסק בנושא 

 ההרצאה.

 
 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

684  ₪ 

מדעי 
האושר: 
העולם 

המרתק של 
הפסיכולוגיה 

 החיובית

 מרצה:
ד"ר עוז 

ניב , גוטרמן
 פרן

 רביעיימי 
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
4.3.20 

הפסיכולוגיה החיובית היא התחום החדש ביותר בפסיכולוגיה, וכבר הצליח 
מהארגונים הגדולים בעולם ועד לספת המטפלים.  –מים רבים להשפיע על תחו

הממצאים מרתקים ומובילים אותנו להבנה שונה וייחודית לשאלה: מה מאפשר 
לאנשים להיות שמחים יותר ולהביא את עצמם לידי ביטוי.  לפנינו עולם חדש של 

 מערכות יחסים, קשרים משפחתיים, אושר –תגליות, הנוגע בכל תחום בחיינו 
 אישי, שמחה וצמיחה בגיל השלישי ועוד.

 
 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 

648 ₪ 

תרבויות 
עולם סביב 

-הגלובוס
בראי 

 הקולנוע

ת מרכז
 :ומרצה
איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים
 הרצאה + סרט

 

 רביעיימי 
10:30-14:30 

 הפתיחה:
4.3.20 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות 
מגוונות ברחבי העולם. מהאסלאם בהודו אל זכויות האזרח בארצות הברית, מאתרי 

אונסקו בעולם אל נופי טוסקנה, מהבודהיזם בסין אל פולחנים מיניים, מסמים 
 ארכיטקטורה בברצלונה. אתם מוזמנים להצטרף למסע! בקולומביה אל

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

 
 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 

684  ₪ 

מסע אישי 
 סובב עולם

 מרכזת:
 פתלילך י

מרצים 
 שונים 

 

 ראשוןימי 
10:30-12:00 

 הפתיחה:
8.3.20 

שישה טיילים נועזים, מביאים אלינו שמונה סיפורי מסעות קסומים ומסעירים, מהכורסא 
אל המדינות שהעולם המודרני עדיין לא הגיע אליהן. ההרצאות משלבות  -בסינמה סיטי 

אל מקומות שטייל ישראלי יכול  צילומים מרהיבים, חוויות אישיות ומידע מעמיק ממסעות
 רק לחלום עליהם.  

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

639  ₪ 

עולם קסום 
בראי 

 הקולנוע

ת מרכז
 :ומרצה
איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים
 הרצאה + סרט

 שניימי 
19:00-22:00 

 תיחה:הפ
2.3.20 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות 
מגוונות ברחבי העולם. מהאסלאם בהודו אל זכויות האזרח בארצות הברית, מאתרי 
אונסקו בעולם אל לווייתנים באיים הקנרים, מאומנות באירופה אל פולחנים מיניים, 

 הרומנטיקה והארכיטקטורה בעירו של גאודי. מסמים בקולומביה אל
 אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

 

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

684  ₪ 

קיצור 
תולדות 
 האנושות

ד"ר גוסטב 
 מייסלס

 מי שלישיי
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
3.3.20 

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

ו אירופיות לתרבויות השמיות? מה היו הישגי התרבויות של יוון ורומי? איך קמ -הודו
תנועות קיצוניות כמו הקומוניזם והנאציזם? ומה מזמנת לנו המהפכה האסלאמית 

 המתחוללת בימים אלה?
 

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

639 ₪ 

סיפורי זימה 
ומזימה 

 מרצה:
 יוסי נינווה

 ישנימי 
12:00 – 10:30 

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

639  ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3203
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3203
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3236
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3236
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3237
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3237
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3238
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3238
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3239
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3239
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3239
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3240
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3240
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3241
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3241
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3242
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3242
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3244
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3244


 הפתיחה: בתנ"ך
2.3.20 

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

 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

 

הביולוגיה 
של 

ההתנהגות 
 האנושית

מרצה: ד"ר 
 ליאת יקיר

 ימי חמישי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
5.3.20 

האם טבע האדם טוב או רע מנעוריו? מהם השורשים של ההתנהגות האנושית? כיצד 
אנחנו משתפים פעולה ויוצרים קשרים בינינו ומתארגנים בסדר החברתי? ומדוע אנחנו 

 גם מתחרים, שונאים ומדכאים את האחר?
 

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

648  ₪ 

 

 "זמן אשכול"  סינמה סיטי ירושליםקורסים בה .4
 

שם 
 הקורס

 תיאור תמציתי של נושא הקורס  מועד המרצה
 

 המחיר
לאחר 
10% 

 הנחה
אמנות המאה 

: עולם 20-ה
 האתמול

 מרצה:
 דוד איבגי

 ימי שני
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
2.3.20 

 
ת שלאחר מלחמת העולם השנייה, מוצאת עצמה בוחנת מחדש את האמנות המודרני

 הנחות היסוד שלה. מהו האדם? מהי תוחלת הקיום? ומהו מקומה של האמנות בחיים?

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

621  ₪ 

היצירות 
הגדולות של 

המוסיקה 
 הקלאסית

 מרצה:
 בועז פרופ' 

 משה -בן
דיקן הפקולטה 

למוסיקה באקדמיה 
 בירושלים

 ראשוןימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
1.3.20 

 
יקה הקלאסית. הקורס מלווה סעם מבחר מהיצירות הגדולות של המומפגש חוויתי 

תזמורות מרהיבות וצבעוניות של גדולי הסולנים, ה בצפייה ביצירות מהפקות מצולמות
 יקלי מוקדם.סהקורס אינו דורש ידע מווהמנצחים. 

 

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

621  ₪ 

דמות האישה 
 בקולנוע

 

 

 מרצה:
זיו 

 אלכסנדוני
 

 הרצאה + סרט

 שניימי 
10:30-14:30 

 הפתיחה:
2.3.20 

 
הביאה איתה שינוי במעמדה של האישה בעולם המערבי. כיצד מתייחס  20-המאה ה

הקולנוע למהפכה הפמיניסטית? וכיצד בא הדבר לידי ביטוי בדמותן של נשים שעיצבו 
 את המדיום הקולנועי?

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

 כאן צולח :תאריכיםוהלפירוט נושאי ההרצאות 
 

684  ₪ 

 מסע קולנועי
אל ישראל 

 האחרת
 סרטים תיעודיים

הבמאים 
 והיוצרים

 הרצאה + סרט

 שניימי 
12:15 – 10:30 

 הפתיחה:
16.3.20 

 
נים סרטים תיעודיים חדשים והיכרות עם הבמאים שלהם, מפגישים אותנו עם הפ

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

 

639  ₪ 

ענקי 
בות התר

 -הישראלית 
בראי הקולנוע 

 הדוקומנטרי

הבמאים 
 והיוצרים

 הרצאה + סרט

 ימי שני
19:00-21:00 

 הפתיחה:
2.3.20 

 

סרטים תיעודיים חדשים והיכרות עם הבמאים שלהם, מזמנים לנו מפגשים מרתקים, 
המפגישים אותנו עם הפנים השונות של המנהיגים, השחקנים, הסופרים והמשוררים 

 שעיצבו את התרבות הישראלית.
הסרטים שיוקרנו והמפגשים שיתקיימו מיד לאחריהם עם היוצרים, מביאים נקודת מבט 

 ואנושית, אליה לא נחשפנו עד היום.חדשה, מפתיעה 
 לחצו כאןפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

639 ₪ 

 מועדון 
טרום בכורה 

 בקולנוע
 

מרצים 
 שונים

 הרצאה + סרט
 כולל 

פופקורן 
 ושתיה

 1קבוצה 
 ימי רביעי

 19:00בשעה 
 הפתיחה:
18.3.20 
  2קבוצה 

 ימי שישי

 10:00בשעה 
 הפתיחה:
27.3.20 

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

ר את מרצים מומחים מתחומים שונים, בהתאם לנושא הסרט הנבחר. ההרצאה תאי
 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 לפירוט נושאי ההרצאות

 

 כאן צולח :2קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות               

360  ₪  

הצגות מופת 
בתיאטרון 

הישראלי על 
 מסך הקולנוע

 מרצה:
 ד"ר דן רונן
הרצאה + 

 הקרנת הצגה

 רביעיימי 
10:30-14:30 

 תיחה:הפ
4.3.20 

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

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

 
 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                    

 

684 ₪ 

המאבקים 
שמעצבים 
את הסדר 
העולמי 
 החדש

 מרצה: 
 מואב ורדי

 ביעירימי 
10:30-12:00 

 הפתיחה:
4.3.20 

התפרק. כיום אנו  – 20-הסדר העולמי שאליו התרגלנו במחצית השנייה של המאה ה 
ניגודים, שבו מתנהלים שורה של מאבקים שמעצבים את הסדר -נמצאים בעולם רב

העולמי החדש. בסדרת הרצאות מרתקת, ננתח את התהליכים הללו, שתוצאותיהם 
 . 21-במאה ה יקבעו איך ייראו חיינו

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

657  ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3245
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3033
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3033
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3271
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3271
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3272
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3288
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3289
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3289
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3290
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3290
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3291
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3291
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3292
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3292
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3293
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3293
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3294
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3294


הסכנות 
שמאיימות 
על שלום 

 העולם

 
 

 :מרצה
הנריקה 
 צימרמן

 ימי שלישי
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
3.3.20 

יים, על גישורו בין העמים, עבודתו הנריקה צימרמן, שזכה בעשרות פרסים בינלאומ
העיתונאית ותחקירי השטח שביצע בחזיתות הלחימה הרבות בהן היה, יחשוף בפנינו 
בקורס מרתק זה, את רשמיו ממסעותיו בשטח, תוך שילוב ניתוח תהליכים ביטחוניים, 

 מדיניים וחברתיים.
ותר מאז מלחמת מה הפך את המזרח התיכון לאזור מוכה האסון ההומניטארי הגדול בי

העולם השנייה? מה יעלה בגורלם של מיליוני פליטים שנאלצו להתפזר בעשרות מדינות 
ברחבי העולם? כיצד ההתרסקות של המזרח התיכון משפיעה על המעצמות ועל 

 ?המעורבות שלהן באזורנו?

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                  
 

657 ₪ 

פרשיות 
ריגול 

שהסעירו את 
 העולם

 מרצה:
 משה כץ

 ימי רביעי
19:00-20:30 

 הפתיחה:
4.3.20 

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

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

 

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 

648 ₪ 
 

"עברית 
 בכיף"

ה יוצא סיפור
הדופן של השפה 

 העברית

 מרצה:
ד"ר רוביק 

 רוזנטל

 ימי שלישי
10:30-12:00 

 הפתיחה:
3.3.20 

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

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

 נולדה השפה המיוחדת ברשתות החברתיות, באינטרנט ועוד.

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 

639 ₪ 
 

חשיבה 
כדרך ת חיובי
בראי  -חיים

 הקולנוע
 

 מרצה:
 שירלי

 ברלין-נס

 
 הרצאה + סרט

 

 ראשוןימי 
19:00-22:00 

 הפתיחה:
8.3.20 

לחשוב חיובי פירושו הרבה יותר מ"חצי הכוס המלאה", או "תחשוב טוב יהיה טוב". 
מיקים בה, כך מדובר על השקפת עולם הנוגעת בפרטי הפרטים של חיינו, וככל שאנו מע

 8גדלה שלוות נפשנו, השמחה הפנימית בנו מתעצמת, וכוחות החיים מתחזקים. 
סרטים, וצלילה לתוך החשיבה החיובית העמוקה, מתוכה נשלוף מפגש  8הרצאות, 

 אחר מפגש פנינים, שיפתחו את הלב והראש לאפשרות לחיות הרבה יותר טוב.
 באורך מלא העוסק בנושא ההרצאה.בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט קולנוע 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

 

684 ₪ 

פסיכולוגיה 
 -חיובית 
בראי 

 הקולנוע
 

 מרצה:
 ענת זפרני

 
 הרצאה + סרט

 

 ימי שלישי
10:30-14:30 

 הפתיחה:
3.3.20 

ף אל סודות "הפסיכולוגיה החיובית". שמונה מפגשים מלאי טיפים מסע מרתק ומאל
לחיים מאושרים יותר, יעמיקו את הדרכים היצירתיות להצלחה בחיים. נרחיב את 
ההבנה בנוגע למחסומי האושר והדרכים להסרתם, נתוודע למחקרים בינלאומיים 

ונכיר את שממצאיהם מאפשרים לפתח חוסן נפשי המגדיל את רמת הסיפוק מהחיים 
 סיפוריהם האישיים של אנשים שהצליחו והפכו מודלים לחיקוי !

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 

684 ₪ 
 

 קצה העולם
 

מרכזת 
 :ומרצה

רווית נאור 
 ומרצים שונים

 

 ימי שלישי
10:30-12:00 

 הפתיחה:
3.3.20 

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 

רשמי מסע, בליווי תמונות מרהיבות, שייקחו אתכם אל מחוזות ויצאו אל הלא נודע. 
 קסומים ונופי בראשית.

 

 כאן צולח תאריכים:וה ההרצאות לפירוט נושאי
 

639 ₪ 
 

תרבויות 
עולם סביב 

 הגלובוס
בראי  

 הקולנוע

מרכזת 
 :ומרצה
איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים
 

 הרצאה + סרט

 

 רביעיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
4.3.20 

רתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות מסע קולנועי ותרבותי מ 
ואומנויות מגוונות ברחבי העולם. מהאסלאם בהודו אל זכויות האזרח בארצות הברית, 
מפולחנים בבאלי אל לווייתנים באיים הקנרים, מסמים בקולומביה אל מאבקים מגדריים 

 בארצות ערב.
 .שור לנושא ההרצאהאחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הק

 
 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:    

684 ₪ 

 עולם קסום 
בראי 

 הקולנוע

מרכזת 
 :ומרצה
איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים
 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
22:00 – 19:00 

 הפתיחה:
3.3.20 

נועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מסע קול
מגוונות ברחבי העולם. מהאסלאם בהודו אל זכויות האזרח בארצות הברית, מאתרי 
אונסקו בעולם אל לווייתנים באיים הקנרים, מאמנות באירופה אל פולחנים מיניים, 

 ת ערב.מסמים בקולומביה אל מאבקים מגדריים בארצו
 אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 

684  ₪ 

ימי כיבוש 
הארץ וטרום 

 המלוכה 

 מרצה:
 יוסי נינוה

 חמישיימי 
10:30-12:00 

 ה:הפתיח
5.3.20 

הספרים יהושע ושופטים מספרים את תולדות עם ישראל על אדמתו מרגע היכנסם 
לארץ כנען ועד ימיה הראשונים של המלוכה. האם הכתוב בהם הוא היסטוריה אמיתית 

מי כתבם ומה הייתה מטרת  -? או אולי סיפורי אגדות ללא יסוד היסטורי? אם כן 
 הכותבים?

 לחצו כאן נושאי ההרצאות והתאריכים: לפירוט                  

 

639 ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3295
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3295
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חוכמתם של 
 גאוני הדור

 מרצה:
ד"ר גוסטב 

 מייסלס

 ימי חמישי
10:30-12:00 

 הפתיחה:
12.3.20 

המחשבה המודרנית לא התייצבה מעצמה. היא התפתחה במשך דורות בתרומתם של 
וגי דעות בתחומים שונים. בסדרת הרצאות מרתקת זו נתחקה אחרי הדמויות ה

החשובות ביותר בתהליך זה:  הסביבה בה הם חיו, התקופה שהבשילה את התנאים 
סגולותיהם  –שהובילו לתרומתם להתפתחות המחשבה המודרנית, חייהם 

תם ובמה וחולשותיהם, ובמיוחד ננסה להבין את תורתם, בהקשר לאישיותם ולתקופ
 תרמו לפיתוח המדע והחברה במצבה היום.

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 

639 ₪ 

-יהדות
-נצרות

אסלאם: 
שלושתן 
ביחד וכל 
 אחת לחוד

 מרצה:
ד"ר גוסטב 

 מייסלס

 ראשוןימי 
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
8.3.20 

מסע מקורי ומרתק אל סודותיהן ומנהגיהן של שלוש הדתות המונותיאיסתיות הגדולות 
בעולם. איך כל אחת משלוש הדתות האלו באה לעולם? מה מאחד אותן ומה מפריד 
ביניהן? מה מסתתר מאחורי ההקצנה הדתית של היום? עובדות מרתקות שידועות רק 

 לידי ביטוי בשלוש הדתות. למעטים. אירועים, דעות ורעיונות שבאים
 

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

648 ₪ 

נפלאות 
 המוח האנושי 

 מרכז
 הסדרה:

ד"ר רביד 
 דורון

 ומרצים שונים

 ימי חמישי
10:30-12:00 

 הפתיחה:
5.3.20 

ושי. האם בעתיד אפשר יהיה להדפיס מוח? למה אנחנו מסע מרתק אל המוח האנ
שוכחים? מה ההבדל בין מוח ראלי להומני?  מהי מחלת הסכיזופרניה? מה צופן העתיד 

 בחקר המוח? מפגש עם סודותיו של המוח האנושי.
 

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

648 ₪ 

 
 
 

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

שם 
 הקורס

 מפגשים  8–תיאור תמציתי של נושא הקורס  מועד המרצה
 

 המחיר

לאחר 
10% 
 הנחה

מהרוקוקו ועד 
  20-המאה ה

 מרצה:
 ד"ר אפי זיו

 ימי חמישי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
5.3.20 

דות אלי האולימפוס", הצופן הנוצרי באמנות",  מחבר הספרים  "משחק האלים", "סו
 "מיתולוגיה עכשיו". מדריך סיורי אמנות באירופה.

תהווה את עיקר הנושאים אשר ילובנו  19-התקופה הסוערת והמרתקת של המאה ה 
בסדרה. הזרמים השונים והמנוגדים, תחילתו של המודרניזם באמצעות הזרם 

אמנות. הקורס יסקור את פעילות האמנים  האימפרסיוניסטי יוצרים עולם חדש של
פיקאסו, הסוריאליסטים  – 20-ועד אמני המאה ה 18-מתקופת הרוקוקו במאה ה

 ואחרים.
 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

621  ₪ 

היצירות 
 הגדולות 

של המוסיקה 
 אסיתהקל

 מרצה:
עומר 
 שומרוני

 ימי שלישי
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
3.3.20 

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

רות דולי הסולנים, התזמויבות של גמצולמות מרה בצפייה מודרכת בדוגמאות מהפקות
 הקורס אינו דורש ידע מוזיקלי מוקדם והמנצחים.

 

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 

621 ₪ 

"מצ`פלין ועד 
 -טרנטינו"

הבמאים 
הגדולים של 
 עולם הקולנוע

 מרצה
 :ומרכז
זיו 
 רוניאלכסנד

 

 הרצאה + סרט

 חמישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
4.3.20 

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

 

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 

684 ₪ 

"העולם 
מצחיק אז 

 -צוחקים" 
 בראי הקולנוע 

 מרצה:
אלון גור 

 אריה

 הרצאה + סרט

 ימי ראשון 

19:00-22:00 

 הפתיחה:

8.3.20 

ם סוחפת ומצחיקה במיוחד, נערוך מסע מרתק אל יסודות היצירה בסדרת מפגשי
הקומית המודרנית. בעזרת מוחותיהם של הקומיקאים הגדולים, נחשוף את המנגנונים 
מאחורי הקשר הבלתי נפרד בין הומור לעולם הקולנוע, הבמה וחיי היום יום. יחד ננסה 

 ללמוד את סוד הקסם שגורם לכולנו הנאה.
 ., נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאהאחרי כל הרצאה

 

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                      

684  ₪ 

 מסע קולנועי
אל ישראל 

 ת האחר

הבמאים 
 והיוצרים
סרטים 
 תיעודיים

 
 

 רביעימי י
12:15 – 10:30 

 הפתיחה:
4.3.20 

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

 , מביאים נקודת מבט אנושית על מציאות החיים בישראל.היוצרים

 

 כאן צולח ים:תאריכוה לפירוט נושאי ההרצאות

639  ₪ 

ענקי התרבות 
 -הישראלית 

בראי הקולנוע 

הבמאים 
 והיוצרים
סרטים 

 ימי חמישי
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:

ו מפגשים מרתקים, סרטים תיעודיים חדשים והיכרות עם הבמאים שלהם, מזמנים לנ
המפגישים אותנו עם הפנים השונות של המנהיגים, השחקנים, הסופרים והמשוררים 
שעיצבו את התרבות הישראלית. הסרטים שיוקרנו והמפגשים שיתקיימו לאחריהם עם 

639 ₪ 
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 היוצרים, מביאים נקודת מבט חדשה, מפתיעה ואנושית, אליה לא נחשפנו עד היום. 12.3.20 תיעודיים הדוקומנטרי
 

 לחצו כאןאריכים: לפירוט נושאי ההרצאות והת

 
 

 מועדון 
טרום בכורה 

 בקולנוע
 
 

מרצים 
 שונים

 
 הרצאה + סרט

 כולל 
פופקורן 
 ושתיה

  1קבוצה 
 ימי שלישי

 19:00בשעה 
 הפתיחה:
17.3.20 

 2קבוצה 
 ימי שישי 

 10:00בשעה 
 הפתיחה:
13.3.20 

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 
 ת חוויית הצפייה. תאיר את הנושא באור חדש ולא מוכר, דבר שיעצים א

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

 כאן צולח :1קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

 

 כאן צולח :2קבוצה  כיםתאריוה לפירוט נושאי ההרצאות
 

360  ₪ 

הצגות מופת 
בתיאטרון 

הישראלי על 
 מסך הקולנוע 

 מרצה:
 ד"ר דן רונן

 
הרצאה + 

 הקרנת הצגה

 ראשוןימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
1.3.20 

וצגו בתיאטרון הישראלי. ההצגות שמונה הצגות מופת שה בקורס ייחודי זה נקרין
 שנבחרו אינן מוצגות עוד וזו הדרך היחידה לחוות אותן לאחר שירדו מהבמה. 

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

 

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                   
 

684  ₪ 

"משירי ארץ 
 אהבתי"

מועדון הזמר של 
 "זמן אשכול"

 מרצה: 
 אודי מילוא

 חמישיימי 
22:00 – 20:30 

 הפתיחה:
19.3.20 

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

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

 השירים יוקרנו באמצעות מצגת מחשב לצד תמונות הקשורות לשירים. 
ה ערבי זמר, מוסיקאי, מנח אודי מילוא,את ההרכב המוזיקאלי הכולל נגינה ושירה יוביל 

 מנהל מוסיקלי ונגן אקורדיון. 

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

243  ₪ 

הכרעות 
 עולמיות

ה מרצ
 ומרכז:

 נדב אייל
מרצים 
 שונים

 שניימי 
11:00-12:30 

 הפתיחה:
2.3.20 

תק על מצב הקהילה הבינלאומית וארה"ב. אחרי ההפתעה הגדולה ביותר הסיפור המר
בהיסטוריה האמריקנית, בחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות, ילכו שוב האמריקנים 

. בשנים שחלפו העולם השתנה ללא היכר. מלחמות הסחר פרצו, 2020לקלפיות בסתיו 
הליך של התפצלות תחושת ההנהגה של וושינגטון התפוגגה, ואירופה המשיכה בת

מבריטניה. בסדרת הרצאות נעסוק בהתפתחויות הללו והבסיס להן, וננסה לתת תמונת 
 מצב של מציאות מרתקת והרת הזדמנויות וסכנות.

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

657  ₪ 

מסע מרתק 
דת  אל

 האסלאם

ד״ר אסף 
 רגב

 ימי שני
19:00-20:30 

 הפתיחה:
2.3.20 

סיפורה המופלא של דת האסלאם, המונה כיום כמיליארד ושבע מאות וחמישים מיליון 

מאמינים. מה פירוש המילה "אסלאם"? האם ירושלים מוזכרת בקוראן? מה ההבדל בין 

במדינות שאינן הסונים והשיעים? וכיצד מתנהלות קהילות האסלאם האדירות 

 מוסלמיות?  

 לחצו כאן פירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                      

648  ₪ 

פרשיות ריגול 
שהסעירו את 

 העולם

 מרצה: 
 משה כץ

 ימי חמישי
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
5.3.20 

של המלחמה החשאית. מפגש מסקרן ומרתק עם פרשיות ריגול מאחורי הקלעים 
שנותרו חסויות שנים רבות. "מחדלינו חשופים לעיני כל, בעוד שהצלחותינו חסויות", 
מתלוננים ארגוני הביון. האומנם? סיפורם של מרגלים וארגוני ביון שקבעו את גורלן של 

 מלחמות ושינו את פני העולם.
 

 לחצו כאן תאריכים:פירוט נושאי ההרצאות וה

 

639  ₪ 

: צופן העתיד
להביט אל 

 המחר

 מרצה: 
פרופ' דוד 

 פסיג

 ימי רביעי
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
18.3.20 

טענו רבים כי המין האנושי מתקדם בצעדי ענק אל מגמות כלל  21-בתחילת המאה ה
, שעלולות להמיט אסון על המין האנושי. אבל נתונים רבים הנערמים אצל עולמיות

תתאפיין דווקא בצמיחה, בשגשוג  21-חוקרי עתידים מעידים שסביר לחשוב שהמאה ה
ובפריחה. בסדרת הרצאות מרתקת נפתח צוהר אל מגמות אפשריות בכלכלה, 

 .21-בגיאופוליטיקה ובטכנולוגיה, אשר ישפיעו על חיי האדם במאה ה

 לחצו כאן פירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

351  ₪ 

מאחורי 
הקלעים של 
 בית המשפט

 ימי שלישי שלי טימן
22:00 – 19:00 

 הפתיחה:
3.3.20 

ע מסע מרתק אל מאחורי הקלעים של בית המשפט. איך מנסה בית המשפט למנו
תופעות של שחיתות? כיצד מתייחסים השופטים לעבירות מין? מדוע קורה שאזרח חף 
מפשע נשלח למאסר ממושך? ומהן הדילמות בפניהן עומד בית המשפט בבואו לעשות 

 צדק?

 לחצו כאן פירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                    

 

648 ₪ 

הרעיונות 
הגדולים של 
 -הפילוסופיה 

 במבט קולנועי 

 מרצה:
ד"ר יניב 
 איצקוביץ`

 
 

 ראשוןימי 
19:00-20:30 

 הפתיחה:
8.3.20 

 

מפגש מרתק עם הרעיונות החשובים ביותר בהם עוסקת הפילוסופיה: ממה מורכבת 
חיים? האם ניתן להגיע המציאות? כיצד נבנית הזהות האישית שלנו? מהי משמעות ה

אל האושר? האם יש לנו רצון חופשי או שאנחנו סתם מכונות משוכללות? ממה עשויים 
הרגשות שלנו? והאם ניתן להגדיר מהי אהבה? נעסוק בנושאים אלה תוך הצגת 

 תפיסותיהם המרתקות והעמוקות של הפילוסופים המובילים.
 נושא ההרצאה.אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט באורך מלא, הקשור ל

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

684 ₪ 
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פסיכולוגיה 
בראי  -חיובית 

 הקולנוע

 מרצה:
 ענת זפרני

 
 הרצאה + סרט

 ימי שני
10:30-14:30 

 הפתיחה:
2.3.20 

 

וגיה החיובית". שמונה מפגשים מלאי טיפים מסע מרתק ומאלף אל סודות "הפסיכול
לחיים מאושרים יותר, יעמיקו את הדרכים היצירתיות להצלחה בחיים. נרחיב את 
ההבנה בנוגע למחסומי האושר והדרכים להסרתם, נתוודע למחקרים בינלאומיים 

שממצאיהם מאפשרים לפתח חוסן נפשי המגדיל את רמת הסיפוק מהחיים ונכיר את 
 אישיים של אנשים שהצליחו והפכו מודלים לחיקוי !סיפוריהם ה

                   בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא העוסק בנושא ההרצאה.
 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 

684  ₪ 

 מרכזת  קצה העולם
 :ומרצה

רווית נאור 
 ומרצים שונים

 שניימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
2.3.20 

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 

ות מרהיבות, שייקחו אתכם אל מחוזות ויצאו אל הלא נודע. רשמי מסע, בליווי תמונ
 קסומים ונופי בראשית.

 
 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

639 ₪ 

תרבויות עולם 
סביב 

הגלובוס בראי 
 הקולנוע

 מרכזת
 :ומרצה
איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים
 

 סרטהרצאה + 

 

 שלישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
3.3.20 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות 
מגוונות ברחבי העולם. מהקרנבל הברזילאי אל חתונות הודיות, מסודות הממלכה 

יות הירדנית אל מלחמת העולם השניה בבודפשט, מאשת הברזל הבריטית אל זכו
 הצבעה לנשים בשוויץ. אתם מוזמנים להצטרף למסע!

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

 

 לחצו כאן תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות                     

684  ₪ 

 עולם קסום 
 בראי הקולנוע

 מרכזת
 :ומרצה
איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים
 

 הרצאה + סרט

 שניימי 
22:00 – 19:00 

 הפתיחה:
2.3.20 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות 
מגוונות ברחבי העולם. מהאסלאם בהודו אל זכויות האזרח בארצות הברית, מאתרי 

נסקו בעולם אל לווייתנים באיים הקנרים, מאומנות באירופה אל פולחנים מיניים, או
 מסמים בקולומביה אל מאבקים מגדריים בארצות ערב.

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

 
 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 

684 ₪ 
 

המלחמות 
ששינו את פני 

 ההיסטוריה

 מרצה:
ד"ר גוסטב 

 מייסלס

 רביעיימי 
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
4.3.20 

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

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

 הפוליטיות, הטכנולוגיות והחברתיות שהן גרמו.
 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                    

 

639 ₪ 

ימי כיבוש 
הארץ וטרום 

 המלוכה

 מרצה:
 יוסי נינוה

 שלישיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
3.3.20 

הספרים יהושע ושופטים מספרים את תולדות עם ישראל על אדמתו מרגע היכנסם 
של המלוכה. האם הכתוב בהם הוא היסטוריה אמיתית לארץ כנען ועד ימיה הראשונים 

מי כתבם ומה הייתה מטרת  -? או אולי סיפורי אגדות ללא יסוד היסטורי? אם כן 
 הכותבים?

 

 לחצו כאן פירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:ל
 

639  ₪ 

נפלאות המוח 
 נושיהא

 מרכז
 ומרצה:

ד"ר רביד 
 דורון

 ומרצים שונים

 אשוןרימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
8.3.20 

מסע מרתק אל המוח האנושי. האם בעתיד אפשר יהיה להדפיס מוח? למה אנחנו 
שוכחים? מה ההבדל בין מוח ראלי להומני? מהי מחלת הסכיזופרניה? מה צופן העתיד 

 .מוח האנושיבחקר המוח? מפגש עם סודותיו של ה
 

 לחצו כאן פירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:ל
 

648 ₪ 

סודו של 
 הרמב"מ

 מרצה:
ד"ר עודד 

 ציון

 ימי ראשון
11:00-12:30 

 הפתיחה:
8.3.20 

הדות. הוא חי בין הוא אחת הדמויות הכבירות בתולדות ההגות והיצירה של הי –רמב"ם 
והיה ממנהיגי העולם היהודי. תפיסת עולמו הייתה אבן  12-ספרד ובין מצרים במאה ה

גם אז וגם היום. בסדרה זו ננתח את מרכיבי  –דרך במאבק על דמותה של היהדות 
תפיסותיו של הרמב"ם תוך השוואה עם הוגי דעות אחרים בעולם היהדות, ודתות 

 אחרות. 

 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% 
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 הנחה

יפו מזווית -תל אביב
 שלא הכרתם

 אור ריין
 דרך המתמחה מורה 

 בתל אביב

 ימי שבת
9:30-12:30 

 הפתיחה:
7.3.2020 

 בית ושדרות רוטשילד-לו הייתי רוטשילד: אחוזת 

 בית ושדרות רוטשילד-לו הייתי רוטשילד: אחוזת 

  היסטוריה, טבע והפתעות ב"סנטרל פארק" של
 ישראל

 הבות, בגידות ורציחות בעיר העברית א
 הראשונה

 לחצו כאן לפרטים ולמידע נוסף:
 

396 ₪ 

 סיורי שווקים:   
 ל החושים כחוויה של 

 אור ריין  
 דורית ברק 
 סתיו שחף

 

 ימי שישי
12:00 – 09:30 

 הפתיחה:
6.3.20 

 ברק  -טעימות ממעדני השבת של בני 

 סיור טעימות בכרם התימנים 

 וה צדק ושוק לוינסקיקסם בדרום העיר: נו 

                                                                                           כל טעמי שכונת התקווה 
 לחצו כאן לפרטים ולמידע נוסף:

 

459 ₪ 

סיורים מודרכים 
 ובגלריות במוזיאונים

 
 

 שולמית 
 פדרמן-גורצקי

מדריכה בכירה ומרצה 
 לתולדות האמנות

 שבתימי 
13:00 – 10:30 

 הפתיחה:
7.3.20 

  אביב -עכשווית במוזיאון תלאמנות  

 סיור גלריות במתחם קריית המלאכה 

  מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית או מוזיאון פתח
 תקוה לאמנות

 שילדאביב: מתחם רוט -סיור גלריות בתל 
 לחצו כאן לפרטים ולמידע נוסף:

 

450 ₪ 

מגלים את אמנות 
 הרחוב

 דינה שגב
אמנית, מרצה ומדריכה 

ב"מגלים את אמנות 
 הרחוב"

 

 ישיימי ש
12:30 – 09:30 

 הפתיחה:
13.3.20 

 אמנות רחוב בנמל יפו 

 ות הרחוב בנחלת בנימין וכרם משיק ועד שוק: אמנ
 התימנים

 אין כמו יפו בימים: פשפשים וגרפיטי 

  הירקון נשפך לים, והגרפיטי גם 
 

 לחצו כאן לפרטים ולמידע נוסף:          
 

396 ₪ 
 

 זויה פוקס סטייל והעיר הגדולה
נה מתמחה בסיורי אפ 

 עיצוב ותרבות.

 חמישיימי 

 15:00-18:00 

 הפתיחה:

19.3.20 

 שוק הכרמל 

 שוק הפשפשים:לא מה שהכרתם 

 דרום תל אביב: הפנינה החדשה של המעצבים 
 לחצו כאןלפרטים ולמידע נוסף: 

 

396 ₪ 

 כל קסמי ירושלים 
 

 דאסתר סע
 מורת דרך ירושלמית

 ימי שבת
12:00 – 09:30 

 הפתיחה:
7.3.20 

  הסמטאות הקסומות של השכונות הוותיקות 

  סוד הגן הנעלם 

 הסודות הכמוסים של רחוב הנביאים 

 מרכז העיר נחלת שבעה 
 

 לחצו כאן טים ולמידע נוסף:לפר  
 

396 ₪ 

 "ירושלים של אנשים"
 פסיפס אנושי ירושלמי

 לב-מוטי בר
מרצה ומורה דרך.גדל 

במאה שערים ויצא 
 בשאלה

 ימי שישי
9:00-13:00 

 הפתיחה:
13.3.20 

  חרדיםירושלים של 

 ירושלים של קדושה ושגעון 

 ירושלים של נוצרים 

 ירושלים של קצוות 
 לחצו כאן פרטים ולמידע נוסף:

 

405  ₪ 

 יריב פלד סיורים באזורי עימות
בוגר התכנית ללימודי 

 גיהטביטחון ואסטר
  באוניברסיטת ת"א

 שישיימי 
 הפתיחה:

 20.3.20 
 

 /יציאה ואיסוף גלילות
בשעות       ראשל"צ

 משתנות
 נסיעה באוטובוס

 נסיעה או

 יזבאללהגבול לבנון: מול ארץ הח 

 מעמק חפר לקו התפר 

 עוטף עזה:אל ארץ המנהרות והתבערה 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

612 ₪ 

מפגשים מרתקים עם 
"נוער השוליים" של 
 החברה הישראלית

 ימי רביעי מאיר דרילנגס
 הפתיחה:

 18.3.20 
 /סוף גלילותיציאה ואי

בשעות       ראשל"צ
07:15/07:30 

 נסיעה באוטובוס

 

 -: ביקור ב"בית השאנטי במדבר" 1חלק  :1סיור 
 מחלום למציאות

 : מפגש עם הנוער הבדואי ברהט2חלק 
 

: היכרות מעמיקה עם בני הנוער בעיר 1חלק  :2סיור 
 לוד  -המורכבת בישראל

 : הנוער של הקהילה האתיופית ברחובות2חלק 
 

 : הבית החם ב"כפר האהבה"1חלק  :3סיור 
: ביקור במכללה הטכנולוגית של "הדסה 2חלק 

630 
  ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3314
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3314
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3319
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3319
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3323
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3323
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3329
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3329
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3334
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3334
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3339
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3339
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3343
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3343
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3347
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3347


 נעורים"
 
 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף
 

מפגשים עם נשים 
 מעולמות אחרים

 דורית ברק
 אלהם אל כמלאת

 אסתר סעד
 

 שלישיי ימ
 הפתיחה:

 16.3.20 
 /יציאה ואיסוף גלילות

בשעות       ראשל"צ
07:30/08:15 

 נסיעה באוטובוס

 
 

 הנשואות לאל: סיור במנזרי נשים באזור ירושלים 

 רהט:הצצה אל עולמה של האישה הבדואית 

 נשות בני ברק: אשת חיל מי ימצא 
 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף
 

612 ₪ 
 

 
 

 אירועי תרבות מיוחדים ב"זמן אשכול" .7
 

 האירוע

 

 

מועד  המופע הכיבוד המרצה הנושא
 ומקום

 המחיר
לאחר 
10% 
 הנחה

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

 :ארגנטינה 
 בקצה הדרומי

ד"ר אופיר 
יעקבסון, 

 חוקר תרבויות,
דתות 

ומיתוסים, 
מרצה ומדריך 

 טיולים

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 הארגנטינאי

 "ארגנטיפוס"את המסע תלווה להקת 
בשירים אהובים ממיטב סגנונות המוסיקה 

של ארגנטינה ולהיטי מרסדס סוסה, 
 אריאל רמירז ועוד.

 
 לחצו כאן לפרטים ולמידע נוסף:

 

 שלישי
31.3.20 
 בשעה

 20:00 
 גלילות

140  ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

  איטליה
בין דרום לצפון,  

בין דימוי 
 למציאות

לי -אור
אלדובי, 

חוקרת תרבות, 
אוכל, יין ואמנות 
ומדריכת טיולים 

 באיטליה

ח הערב ייפת
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 איטלקיה

 "מונדו"ילווה את המסע "אנסמבל 
בשירים איטלקיים ונפוליטניים פופולאריים 

 ואהובים.

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 שלישי
19.5.20 
 בשעה

 20:00 
 גלילות

140 ₪ 

 טעום ל
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

  :יוון 
ארץ ים והרים, 
ארץ אלים ובני 

 אנוש

רמי 
סימסולו, 

מרצה לתרבויות, 
מדריך טיולים 

באגן הים התיכון 
 והמזרח התיכון

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 יווניה

 אנסמבל "מאסטרו"
פולאריים, עם מיטב השירים היווניים הפו

 שכולנו אוהבים. 
 

 לחצו כאן לפרטים ולמידע נוסף:

 שני
16.3.20 
 בשעה

 20:00 
 ראשל"צ

140  ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

תחת שמי 
 צרפת 

דבורה 
, רוטברט

מרצה לספרות 
עולם,  ותרבויות

כתבת גאוגרפית 
ומדריכת טיולי 

 בוטיק

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 צרפתיה

 "מונדו" לטינואנסמבל 
בשנסונים צרפתיים: עלי שלכת, החיים 

 בוורוד ועוד ועוד.
 

 ןכא צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 שני
1.6.20 
 בשעה

 20:00 
 ראשל"צ

140 ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

 הצוענים: 
בין מיתוסים 

 למציאות

 

דבורה 
, רוטברט

מרצה לספרות 
ותרבויות עולם, 
כתבת גאוגרפית 
ומדריכת טיולי 

 בוטיק

הערב ייפתח 
בארוחה עם 

מבחר 
המאכלים של 

המטבח 
 הצועני.

 אסטרו"אנסמבל "מ
בשירי צוענים מרחבי אירופה ונעימות 

 פופולריות מוכרות ואהובות. 
 

 לחצו כאן לפרטים ולמידע נוסף:
 

 רביעי
25.3.20 
 בשעה

 20:00 
 ירושלים

140 ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

טמלה: גוא
  ארץ הקשת בענן

ד"ר אופיר 
 יעקובסון

חוקר תרבויות, 
דתות ומיתוסים 
מרצה ומדריך 
 בארץ ובעולם

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 יגואטמלה

את המסע ילווה האנסמבל לטינו אמריקאי 
במוסיקה פופולרית של גואטמלה והאזור 

כלי הנגינה הלאומי של  -בשילוב המרימבה
 אטמלה.גו

 לחצו כאן לפרטים ולמידע נוסף:

 רביעי
13.5.20 
 בשעה

 20:00 
 ירושלים

140 ₪ 

 ישראלישישי 
 כיבוד

והרצאה 
 חווייתית

 

 –יוסי בנאי 
"אני סימון 

 ומואיז הקטן"

אלון גור 
 אריה, 

מרצה בכיר, 
חוקר הומור 

, וקומדיה
 תסריטאי ובמאי

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

מפגש נוסטלגי, מרגש, מרתק ומלא 
הומור, המביא אלינו את סיפורו של ענק 
הבידור הישראלי יוסי בנאי, חתן פרס 
ישראל, שחקן קולנוע ותיאטרון, זמר 

  ופזמונאי, מגדולי אמני ישראל.
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 שישי
3.4.20 
 בשעה

 10:00 
 גלילות

99 ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3355
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http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3284


 

 שראליישישי 
 כיבוד

והרצאה 
 חווייתית

 

"אני ואתה 
נשנה את 

 העולם"
 

זיו 
, אלכסנדרוני

מומחה וחוקר 
תרבות 

ישראלית 
 ומרצה לקולנוע

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

מפגש נוסטלגי, מרגש, מרתק, ומלא 
א אלינו במלוא הדרם שניים הומור, המבי

 מענקי הבידור של ישראל.
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 

 שישי
15.5.20 
 בשעה

 10:00 
 גלילות

99 ₪ 

 שישי בכיף
 כיבוד

והרצאה 
 חווייתית

 

חוכמת 
 ההמונים

 

ד"ר ליאור 
חוקר, , צורף

ומחה סופר ומ
בעל שם עולמי 
בנושא חוכמת 

  ההמונים

 כיבוד 
 ומפנק עשיר

מפגש מעורר השראה בנושא המרתק את 
 "חוכמת ההמונים" -כולנו 

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 

 שני
5.6.20 
 בשעה
10:00 
 גלילות

99 ₪ 

 עולמישישי 
 ודכיב

והרצאה 
 חווייתית

 יפן: 
בין קימונו 
 להייטק 

-אדוה אילון
 ,פוש

בעלת תואר 
שני בלימודי 
 מזרח אסיה

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

מסע שישי עולמי" הוא מפגש ייחודי לסקרנים "
שבינינו, שייקח אותנו בכל מפגש למקום אחר 
בעולם, בו נכיר תרבות שונה וייחודית, מקומות 

מפי מרצים מובילים  מרהיבים והיסטוריה,
 -שחיו במקומות אלה ומכירים אותם מקרוב 

 ליפן! -קרוב מאוד. והפעם 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 

 שישי
19.6.20 
 בשעה

 10:00 
 גלילות

99 ₪ 

 שישי בכיף
 כיבוד

והרצאה 
 חווייתית

 

חוכמת 
 ניםההמו
 

ד"ר ליאור 
חוקר,  צורף,

סופר ומומחה 
בעל שם עולמי 
בנושא חוכמת 

 ההמונים

 כיבוד בוקר
 עשיר ומפנק

מפגש מעורר השראה בנושא המרתק את 
 "חוכמת ההמונים" -כולנו 

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 

 שישי
27.3.20  
 בשעה

 10:00 
 ראשל"צ

99 ₪ 

 שישי עולמי
 כיבוד

והרצאה 
 חווייתית

 יפן:
בין קימונו 

 להייטק

 אדוה 
 פוש,-אילון

בעלת תואר 
שני בלימודי 
 מזרח אסיה

 כיבוד 
 ומפנק עשיר

"מסע שישי עולמי" הוא מפגש ייחודי לסקרנים 
שבינינו, שייקח אותנו בכל מפגש למקום אחר 

וייחודית, מקומות  בעולם, בו נכיר תרבות שונה
מרהיבים והיסטוריה, מפי מרצים מובילים 
 -שחיו במקומות אלה ומכירים אותם מקרוב 

 ליפן! -קרוב מאוד. והפעם 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 

 שישי
1.5.20 
 בשעה
10:00 

  ראשל"צ

99 ₪ 

 אלישישי ישר
 כיבוד

והרצאה 
 חווייתית

 –יוסי בנאי 
"אני סימון 

 ומואיז הקטן"
  

אלון גור 
 אריה,

מרצה בכיר, 
חוקר הומור 

וקומדיה, 
 תסריטאי ובמאי

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

מפגש נוסטלגי, מרגש, מרתק ומלא הומור, 
המביא אלינו את סיפורו של ענק הבידור 
ן הישראלי יוסי בנאי, חתן פרס ישראל, שחק

קולנוע ותיאטרון, זמר ופזמונאי, מגדולי אמני 
 ישראל. 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף
 

 שישי
15.5.20 
 בשעה
10:00 

 ראשל"צ

99 ₪ 

 שישי ישראלי
 כיבוד

והרצאה 
 חווייתית

"אני ואתה 
נשנה את 

 העולם"
 

זיו 
, יאלכסנדרונ

מומחה וחוקר 
תרבות 

ישראלית 
 ומרצה לקולנוע

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

מפגש נוסטלגי, מרגש, מרתק, ומלא 
הומור, המביא אלינו במלוא הדרם שניים 

 מענקי הבידור של ישראל.
 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף
 

 שישי
12.6.20 
 בשעה
10:00 

 ראשל"צ

 

99 ₪ 

  ערב של כיף
 כיבוד

והרצאה 
 חווייתית

"אני ואתה 
נשנה את 

 העולם"

זיו 
, אלכסנדרוני

מומחה וחוקר 
תרבות 

ישראלית 
 ומרצה לקולנוע

 כיבוד 
 ומפנק עשיר

מפגש נוסטלגי, מרגש, מרתק, ומלא 
הומור, המביא אלינו במלוא הדרם שניים 

 מענקי הבידור של ישראל.
 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף
 

 חמישי
30.3.20 
 בשעה

 19:30 
 ירושלים

99 ₪ 

 שישי בכיף
 כיבוד

והרצאה 
 חווייתית

"סוד הזיכרון 
 המצוין"

 ערן כץ, 
שיאן גינס, אמן 
 תרגילי הזיכרון

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

יין, משעשע, אפקטיבי ומהנה מפגש מענ
 שמוכיח שכל אחד יכול,

 עם ערן כץ, שיאן גינס, ואמן תרגילי הזיכרון.
 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף 
 

 שישי
8.5.20 
 בשעה

 10:00 
 ירושלים

99 ₪ 

 שישי עולמי
 כיבוד

והרצאה 
  חווייתית

 יפן:
בין קימונו 

 להייטק

 אדוה
 פוש,-אילון 

בעלת תואר 
שני בלימודי 
 מזרח אסיה

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

"מסע שישי עולמי" הוא מפגש ייחודי לסקרנים 
שבינינו, שייקח אותנו בכל מפגש למקום אחר 
בעולם, בו נכיר תרבות שונה וייחודית, מקומות 

מרהיבים והיסטוריה, מפי מרצים מובילים 
 -שחיו במקומות אלה ומכירים אותם מקרוב 

 ליפן! -קרוב מאוד. והפעם 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 שישי
22.5.20 
 בשעה

 10:00 
 ירושלים

99 ₪ 
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ערב של כיף 
 כיבוד

והרצאה 
 חווייתית

 –יוסי בנאי 
"אני סימון 

 ז הקטן"ומואי

אלון גור 
 אריה,

מרצה בכיר, 
חוקר הומור 

וקומדיה, 
 תסריטאי ובמאי

 כיבוד 
 ומפנק עשיר

מפגש נוסטלגי, מרגש, מרתק ומלא הומור, 
המביא אלינו את סיפורו של ענק הבידור 

הישראלי יוסי בנאי, חתן פרס ישראל, שחקן 
קולנוע ותיאטרון, זמר ופזמונאי, מגדולי אמני 

 ישראל.
 כאן צולח :למידע נוסףלפרטים ו

 

 רביעי
3.6.20 
 בשעה
19:30 

 ירושלים

99 ₪ 

 

 בטלפון נרשמים עכשיו
1-700-50-41-41 

  שעות 24מענה 
 או 

 www.zmaneshkol.co.il באתר זמן אשכול  
 

 

 זמן ללמוד. זמן לבלות
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