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                    מאוחדת  לעובדי/גמלאיה הנח 10%
 הסתיו הנרשמים לקורסים בסמסטר )מקרבה ראשונה( ובני משפחותיהם 

 העובדכרטיס לציין את מספר בעת ההרשמה נא 

 :קבלכל נרשם לקורס מ
 כרטיס מתנה לסרט ב"סינמה סיטי"

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

 

 2018פבואר -2017אוקטובר הסתיו   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"
 

 לציוןראשון   ירושלים  נתניה  כפר סבא  רמת השרון -גלילות
 

 זמן ללמוד. זמן לבלות.
 אנו מזמינים

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

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

 אנו מקפידים
 ייחודית ומעוררת השראה בדרך המהנה והמפנקת ביותרעל יצירת חווית למידה 

 באולמות מהודרים עם מסכי ענק חדישים ומערכות הגברה משוכללות.

 עשירה ומגוונת בתכנים חדשים 2017סתיו תוכנית סמסטר ה
 להלן כל מבחר הקורסים בכל השלוחות של "זמן אשכול"

 לקבלת מידע מפורט על כל ההרצאות לחצו על הקישורית 

 

 יטי" מזמין אתכם להשתתף וליהנות מתרבות הפנאי ב"סינמה סזמן אשכול"
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 

 תוסינמה סיטי גליל ""זמן אשכולקורסים בה.1
 מפגשים  8 –תיאור תמציתי של נושא הקורס  מועד המרצה שם הקורס

 

 המחיר
לאחר 
10% 
 הנחה

פטרוני 
האמנות 
 ברנסנס
 האיטלקי

 חמישיימי  ד"ר אפי זיו
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
2.11.2017 

הרבה מאוצרות האמנות של איטליה הוזמנו ומומנו על ידי משפחות האצולה 
 האיטלקיות. ההון והשלטון הופנו בממדים חסרי תקדים לאספנות של אמנות. 

כולנו מכירים את משפחת מדיצ'י, אך בסדרה חדשה זו, נלמד על פטרוני האמנות של 
בריני ועוד. לא רק אמנות, אלא גם תשוקות, איטליה, משפחות פרנזה, פאצי, בר

 תככים, רציחות ואהבות...

 
 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

594 ₪ 

בעיניו -רומא
של שוחר 

 אמנות ותרבות

 ימי שלישי ד"ר אפי זיו
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
31.10.2017 

מסע מרתק ברומא, עיר הנצח, בירת התרבות המערבית. הסיור יכלול את מבני 
תקופת  –הפאר של האימפריה הרומית, הנצרות הקדומה, תקופת הרנסנס והשיא 

הבארוק שמרכזה רומא. נלמד על ענקי הבארוק שפעלו בעיר, נסייר בארמונות, 
 ות ובמזרקות של העיר. בווילות ונגלה "סודות" לא ידועים המסתתרים בכיכר

 חובה לכל מי שהיה בעיר ורוצה לדעת עליה יותר. 

 
 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

603 ₪ 

על צלילים 
 ואנשים

 ימי שלישי רועי עלוני
11:00 – 12:30 

 הפתיחה:
7.11.2017 

תק עם יצירות המופת של עולם המוסיקה הקלאסית. ההרצאות מלוות מפגש מר
 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.

 
 כאן צולח תאריכים:והירוט נושאי ההרצאות לפ

594 ₪ 

הסולנים 
הגדולים של 

המוזיקה 
 הקלאסית

עומר 
 שומרוני

 שניימי 
11:00 – 12:30 

 הפתיחה:
6.11.2017 

 הקלאסית  סדרת מפגשים חווייתית, בה יוצגו טובי הסולנים של עולם המוזיקה
לאורך השנים. במהלך הקורס נצפה בדוגמאות מביצועים מצולמים מרהיבים של 

סולנים מובילים, כמו יצחק פרלמן, ארתור רובינשטיין, דניאל ברנבוים, מרתה 
רוטי, פלאסידו דומינגו, באארחריץ', גוטייה קפוסון, מסטיסלב רוסטרופוביץ', לוצ'אנו פ

 ברין טרפל ורבים אחרים. 

 
 כאן צולח :תאריכיםוהוט נושאי ההרצאות לפיר

594  ₪ 

 
משירי ארץ 

 אהבתי

אודי 
 מילוא

 והזמרת
 רחל חובב

 חמישיימי 
20:30 –22:00 

 הפתיחה:
23.11.17 

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

יוצאת דופן. אחת לחודש נתכנס למפגש עם נושא מוביל, כאשר בכל מפגש נשיר 
ונספר את הסיפורים שמאחורי השירים שנכתבו על ידי מיטב המלחינים והפזמונאים, 
חלקם חתני וכלות פרס ישראל לזמר עברי. מילות השירים יוקרנו באמצעות מצגת 

 מחשב בצד תמונות הקשורות לשירים. 
 מוסיקאי, מנהל מוסיקלי, נגן אקורדיון, מנחה  אודי מילוא,פגשים ינחה את המ

 רחל חובב. ערבי זמר ומדריך סיורים מזמרים. תצטרף לאודי הזמרת

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621  ₪ 

הכוכבים 
 הגדולים של

 עולם הקולנוע

זיו 

 אלכסנדרוני

 
 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
10:30 –14:30 

 הפתיחה:
31.10.17 

השחקנים נתפסים פעמים רבות כמריונטות בידיו של הבמאי, שמנסה באמצעותם 
אך האמת היא, שעבודת השחקן והאישיות שלו  להגשים את חזונו הקולנועי.

                                                  ל גורם אחר. משפיעים על איכות היצירה הקולנועית יותר מכו
 מי הם השחקנים הגדולים אשר הטביעו חותם על הקולנוע? 

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

 כאן צולח :תאריכיםוה פירוט נושאי ההרצאותל

666  ₪ 

 מסע קולנועי
אל ישראל 

 האחרת
 סרטים תיעודיים 

הבמאים 

 צריםוהיו

 ימי שני
10:30 – 12:15 

 הפתיחה:
30.10.2017 

סרטים תיעודיים חדשים שזכו בפרסים, והיכרות מרתקת עם הבמאים שלהם, 

רנו מפגישים אותנו עם הפנים השונות של החברה הישראלית. הסרטים שיוק

והמפגשים שיתקיימו מיד לאחריהם עם היוצרים, מביאים נקודת מבט אנושית 

 ומרעננת על מציאות החיים המורכבת בישראל.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

האנשים ששינו 
את התרבות 

 -האנושית
 י הקולנועברא

זיו 
 אלכסנדרוני

 
 הרצאה + סרט

 

 ימי ראשון
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
5.11.2017 

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

 דמות ובדרך בה שינתה את פני האנושות.בכול מפגש נעסוק בפועלה של ה
                                                                                                                          

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

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666  ₪ 

מועדון טרום 
בכורה 
 בקולנוע

מרצים 
 שונים

  – 1קבוצה 
 שניימי ב

 19:00בשעה 

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

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

657  ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2262
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2084
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2085
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2086
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2087
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2088
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2089
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2089
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2090
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2090


 
 כולל 

 פופקורן ושתיה

 הפתיחה:
20.11.2017 

 
  -2קבוצה 

 ימי שישיב

 10:00בשעה 
 הפתיחה:
17.11.17 

 תאיר את הנושא באור חדש ולא מוכר, דבר שיעצים את חוויית הצפייה. 
ה שייוותר לכם לעשות הוא להגיע, לקבל פופקורן ושתייה )איך אפשר בלי(, כל מ

 להתרווח על הכורסא וליהנות.
 גלילות, רמת השרון.-הסדרה כוללת שמונה מפגשים, שיתקיימו בסינמה סיטי

 

 כאן צולח :1קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

 כאן צולח :2קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

"בוקר 
אסטרטגי" 

 המרחב 
 בו אנו חיים

 עורך, מארח ומנחה

 רון כתרי
 תא"ל )מיל.( 

 חמישיימי 
11:00 – 12:30 

 הפתיחה:
16.11.2017 

להכרת ההוויה האסטרטגית בה אנו חיים בהשתתפות פאנל מומחים ת מפגשים סדר

את המפגשים מנחה תא"ל . ולהבנת הגורמים המשפיעים על עיצוב המתרחש כאן

מומחים ואנשי מחשבה ומעשה מן השורה הראשונה, להבנת  )מיל( רון כתרי המארח

 .חברתית וכלכלית בה אנו חיים -ביטחונית  –המציאות המדינית 

 כאן צולח :אריכיםוהת לפירוט נושאי ההרצאות

531  ₪ 

המשברים 
שמאיימים על 
 שלום העולם

הנריקה 
 צימרמן

 

 ימי רביעי
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
1.11.2017 

ינלאומיות, של אחר ההשלכות האזוריות והב ,מסע אישי עם עיתונאי בינלאומי
אסון ההומניטארי הגדול ההג'יהאד העולמי. מה הפך את המזרח התיכון לאזור מוכה 

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

 באזורנו? משפיעה על המעצמות ועל ההתערבות שלהן

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

639  ₪ 

 -"שומרי הסף"
סוגיות 

משפטיות 
 בוערות

 שלי טימן

 שופט
 )בדימוס(

 שלישיימי 
20:30-19:00 

 הפתיחה:
8.11.2017 

על החוק במדינת ישראל. מה תפקידו  היכרות מרתקת עם הגופים האמורים לשמור

של כל אחד מהם? מה מונע מהם למלא את תפקידם כראוי? ומי הם "שומרי הסף" 

 האמיתיים, הממלאים את מקומה של מערכת אכיפת החוק? 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

639 ₪ 

מיעוטים 
 במזרח התיכון

ד"ר מרדכי 

 קידר
 

 שלישיימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
7.11.2017 

מפגש מרתק עם האוכלוסיות העדתיות והדתיות המרכיבות את מדינות המזרח 

התיכון. מלחמות האזרחים הארוכות והאכזריות בסוריה, בעיראק, בלוב, בתימן 

והסכסוכים הקשים והבלתי מסתיימים ובסודאן, הפנו זרקור אל הקבוצות השונות 

בניסיונה להתנחל בלבבות אזרחי המזרח  ,ביניהן. מדוע נכשלה המדינה המודרנית

התיכון ולהפוך למוקד הזדהות עבורם? ומדוע, למרות היותם אזרחי מדינה, הם 

ממשיכים להגדיר את עצמם בהגדרות השתייכות מסורתיות, לקבוצה השבטית, 

 ית?האתנית, הדתית והעדת

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

639  ₪ 

פרשיות ריגול 
שהסעירו את 

 העולם

 
 משה כץ

 

 ראשוןימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
12.11.2017 

ריגול  מאחורי הקלעים של המלחמה החשאית. מפגש מסקרן ומרתק עם פרשיות
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. 

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

639  ₪ 

מהקצה אל 
 הקצה

 מרכזת:
 בלהה גזית
ומרצים 
 שונים

 שלישיימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
31.10.2017 

סדרה מקורית ומרתקת, שתעסוק בשמונה סיפורים אישיים מדהימים, מסופרים 
דרכם, לגבור על בגילוי לב מפי שמונה אנשים שהצליחו לעמוד בלחצים, להאמין ב

הקשיים, להיחלץ מתוך מצבים בלתי אפשריים שנקלעו לתוכם ולמצוא את דרכם אל 
 החיים הטובים והשלמים.

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630  ₪ 

על נפלאות 
 התבונה

ד"ר חיים 

 שפירא

 חמישיימי 
11:00 – 12:30 

 הפתיחה:
9.11.2017 

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

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

 
 כאן צולח תאריכים:וה י ההרצאותלפירוט נושא

360  ₪ 

הפסיכולוגיה 
של מערכות 

 יחסים

ד"ר רונית 

 נשר

 חמישיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
2.11.2017 

מערכות יחסים הן חלק בלתי נפרד מחיינו, ומשפיעות השפעה אדירה על איכות 
מכיוון שאנחנו לא חיים על אי בודד, אנחנו מחליפים כובעים ותפקידים  ים.החי

    במהירות, ונדרשים לעשות ג'אגלינג בין אינספור משימות חיים וסגנונות תקשורת. 
   אז איך משפרים את מערכות היחסים בעזרת מיומנויות רגשיות ופסיכולוגיות? 

היינו  -נו את הכלים המתאימיםו לומהם הבורות שאנו נופלים לתוכם, שאם רק הי
 יוצאים מהם בקלות? 

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621 ₪ 

הכול נשאר 
 -במשפחה

 בראי הקולנוע

 ענת זפרני
 

 
 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
8.11.2017 

 המשפחה היא בית הספר הראשון שלנו ללמידה רגשית.
בקלחת האינטימית הזו אנו לומדים איך להרגיש ביחס לעצמנו, איך יגיבו אחרים 

 לרגשות שלנו ואיך להביע תקוות ופחדים.
ים מטיפול משפחתי, נפרוש את החוטים תיסדרת מפגשים, הכוללים מקרים אמב

ו כלים להתנהלות טובה ואיכותית לשיפור המקשרים ביננו לבין האחרים, ויינתנ
 ושדרוג מערכות יחסים משפחתיות.

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

666  ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2092
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2094
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2095
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2095
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2096
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2096
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2097
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2097
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2098
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2099
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2099
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2107
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2107
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2108
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2108
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2100
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2100


 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

החיים:  תחנות
מפגשים 

פסיכולוגיים 
 בחיי היום יום

יורם  פ'פרו
 יובל

 שניימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
13.11.2017 

סדרה מרתקת על כמה מן המקומות בהם פוגשת הפסיכולוגיה את חיי היום יום. 
הנושאים מוכרים לכולנו, לא רק מן המדיה, אלא גם מ"ידע אישי". בכל אחד מפרקי 

את העובדות, את חילוקי הדעות, ממצאים בלתי צפויים ואת  יובלפרופ' יציג הסדרה 

מה שכל אחד מאיתנו צריך לדעת כדי להתמודד בהצלחה עם האתגרים שנושאים 
 אלה מציבים בפנינו.

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

531 ₪ 

 מרכזת: ה העולםקצ

 רוית נאור
 ומרצים שונים

 

 שלישיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
7.11.2017 

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

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

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

תרבויות עולם 
 סביב הגלובוס 
 בראי הקולנוע

 מרכזת:

איילת 

 אידלברג
 ומרצים שונים

 

 סרטהרצאה + 

  – 1 וצהקב
 ימי שני

10:30 – 14:30 
 פתיחה:

6.11.2017 
 

  – 2 וצהקב
 ימי חמישי

10:30 – 14:30 
 פתיחה:

2.11.2017 

 ס, אל חברות אנושיות, פילוסופיותמסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובו

ואומנויות מגוונות ברחבי העולם. מהתפרקות יוגוסלביה אל מאבקי נשים בבריטניה, 

ת משפחתיות מוזרות אל תשוקה ספרדית, מתעלת פנמה אל רחובות רומא, ממסגרו

 מהשכנים בלבנון אל צבעוניות העונות ביפן.

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

 כאן צולח :1קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

 כאן צולח :2קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

666 ₪ 

 עולם קסום 
 בראי הקולנוע

 מרכזת:

איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים

 
 הרצאה + סרט

 ימי רביעי
19:00 – 22:00 

 הפתיחה:
1.11.2017 

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

ואומנויות מגוונות ברחבי העולם. מקתוליות אירית אל נשיות טורקית, מהבריטים 

בהודו אל המחתרת האנטי נאצית, מהעידן הוויקטוריאני אל משמעותם של סמלים, 

 ממשפחות מוזרות בעולם ועד לחברות ציידים ולקטים. 

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

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666 ₪ 

מסע אל 

 חכמת המזרח

 מרכזת:

איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים

 

 ימי ראשון
19:00 – 20:30 

 ה:הפתיח
5.11.2017 

יפרוס בפנינו את חוכמת המזרח, באמצעות טקסים ופולחנים, שקורס חדשני 
   פסטיבלים וסיפורי עם, דתות ואמונות. מבודהיזם בלאוס אל רוחניות בהודו, 
 מסיפורי עם אל מדד האושר בבהוטן, מטקסים בטיבט אל עליה לרגל בהודו.

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630  ₪ 

ההחלטות 
ששינו את 

ההיסטוריה 
  האנושית

ד"ר גוסטב 

 מייסלס

 שניימי 
11:00 – 12:30 

 הפתיחה:
30.10.2017 

צעדי הענק של ההיסטוריה מתחילים בהחלטות קטנות של מנהיגים פוליטיים, 
מתחקה אחר החלטות כאלו. מה היה ההיסטורית חדשה חברתיים או כלכליים. סדרה 

הרקע ההיסטורי, החברתי והאישי שגרמו להחלטות הרות גורל ששינו את העולם? 
מה היו השיקולים לקבלת אותן החלטות? ומה היו השלכותיהן, שהשאירו את חותמן 

 לאורך ההיסטוריה ועד היום?

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

סודות חכמת 
 הקבלה

 ימי שלישי משה שרון
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
7.11.2017 

הקבלה היא שיטה עתיקת יומין העוסקת בחקר המציאות בכלל וחקר פנימיות האדם 
יננה לימוד תיאורטי או בפרט. למעשה זוהי החכמה הקרובה ביותר לאדם, שכן היא א

מופשט, אלא לימוד מעשי, עמוק ופרקטי. הקורס מהווה מפתח לדלת הראשונה 
במרחבי החכמה האדירה הזו. מטרותיו: להנחיל לאדם מושגי יסוד בחכמת הקבלה, 

להתוודע למגוון רחב של חוקים רוחניים המנהלים את היקום וגם, כדובדבן, לגלות 
ל העולם הסובב אותו, כדי להביאו למקום שלם, שליו לאדם כמה סודות על עצמו וע

 ומאושר יותר.

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

639  ₪ 

מקרא 
וארכיאולוגיה: 

ההיסטוריה 
המקראית 

 בעיני המחקר

 יוסי נינווה

 

 רביעיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
1.11.2017 

בסדרה זו נלמד מה הם הכלים בהם משתמש המחקר, נכיר את התקופות השונות 
בתולדות הארץ ונכיר מושגים בסיסיים במדע הארכיאולוגיה. נשווה בין המסופר 

בתנ"ך לבין הנמצא בשטח ונכיר ממצאים ארכיאולוגיים הקשורים למסופר במקרא: 
 מיה. מהארץ, ממצרים וממסופוט ממצאים

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

612 ₪ 

סיפורי זימה 
 ומזימה בתנ"ך

 יוסי נינווה

 

 שניימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
6.11.2017 

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

 כאן צולח :תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

612 ₪ 

נפלאות הצופן 
 הגנטי

ד"ר עמוס 

 סימון

 ראשוןימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:

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

בסיסי לכלי מרכזי ברפואה. כיום משמשת הגנטיקה המודרנית כאמצעי אבחון, מעקב 

630 ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2101
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2101
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2102
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2102
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2109
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2103
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2103
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2116
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2110
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2111
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2112
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2112
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2104
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2104
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2105
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2106
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2106


וריפוי במחלות רבות, תורשתיות ונרכשות. מהו אותו צופן גנטי מופלא? מהי "רפואה  5.11.2017
מותאמת אישית" שמבוססת על הגנום האישי שלנו? ומהי השפעת המהפכה הגנטית 

 לם הרפואה על האדם והחברה?בעו

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

מדע בין 
 כוכבים

אילן 

 מנוליס

 ימי רביעי
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
8.11.2017 

ולמפגש עם  סובב אותנונצא למסע להבנת צפונות היקום ה ,בסדרת הרצאות מרתקת
הנמצא בחזית המחקר  מדע האסטרונומיה, שהינו תחום ידע דינאמי, סוחף ומלהיב

המדעי כיום. מה קורה לגוף האדם בצאתו לחלל ומה הן ההשלכות על טיסות חלל 
מאוישות? מה מאפיין את שכנינו במערכת השמש? מהו כוכב )שמש( ומה קורה 

יימים חוצנים? מה פשר שינויי האקלים שאנו בתוכו? מהם חורים שחורים? האם ק
 חווים והאם יש להם קשר לאסטרונומיה? ומה יהיה גורל היקום?

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630  ₪ 

נפלאות המוח 
 האנושי

 מרכז:

ד"ר רביד 
 דורון

 שוניםומרצים 

 ימי רביעי
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
8.11.2017 

מהי "רפואה מותאמת אישית" וכיצד היא תשנה את הטיפול בנו? אקסוזומים הוא 
תחום חדש בחקר המוח: האם הוא ישנה את הטיפול בנו? מהו הקשר בין 

 -אינטליגנציה ויצירתיות? כיצד פועל הזיכרון? מה מתרחש במוחם של מתבגרים? וגם
 סכיזופרן. לתוך מוחו שלמסע 

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

 
 
 
 

639 ₪ 

החוג  -המעגל
החברתי של 
 "זמן אשכול"

 

אודי מילוא 

 וענת נוה
 שישיימי 
07:00 – 17:00 

 הפתיחה:
10.11.2017 

 
 
 
 
 

 יום שישי
10:00 – 11:30 

 הפתיחה:
8.9.2017 

לאור ההצלחה הגדולה של שני המחזורים הראשונים, "זמן אשכול" שמח להזמין 
החוג החברתי בו נפגשים עם אנשים חדשים ונהנים  -אתכם להצטרף ל"מעגל" 

 אנו מזמינים חברים חדשים להצטרף למעגל החברתי.  מטיולים ופעילויות בטבע.
 מנחי החוג:

למסע היכרות עם  תלווה אותנו במפגש עם אנשים חדשים ,שלנו, המאמנת ענת נוה

 עצמנו.
 , איש ידיעת הארץ והטיולים, שיספר את סיפור השביל שנלך בו. אודי מילוא

 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

________________________________________________________ 
 הזמנה למפגש השקה לתוכנית המעגל.

, איש ידיעת הארץ ואודי מילוא המאמנת שלנו ענת נוה נפגוש את מנחי החוג,

 והטיולים. נצפה בתמונות וחוויות מצולמות מטיולי "המעגל" הקודמים.
המסלולים ועל  נשמע על התוכנית החדשה של "המעגל", על יעדי הטיולים הצפויים,

המפגשים בחיק הטבע ובסינמה סיטי ונערוך היכרות קלילה וקצרה על מנת שתוכלו 
 להתרשם מהחברים שיחלקו איתכם את המעגל בשנה הקרובה.

 מפגש ההשקה אינו כרוך בעלות.

 

1755  ₪ 

  כפר סבאסינמה סיטי " "זמן אשכולקורסים בה .1
שם 

 הקורס
 מפגשים  8 –קורס תיאור תמציתי של נושא ה מועד המרצה

 

 המחיר
לאחר 

10% 
 הנחה

אוונגרד 
צרפתי: 
האמנים 

שיצרו את 
אמנות 

 20-המאה ה

לי -אור
 אלדובי  

 
 

 רביעיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
8.11.2017 

 

בבתי הקפה של הרובע הלטיני או ב"סלון  עליות הגג הטחובות של המונמארטר,ב
ות המחר. למה דווקא בצרפת נולדו שם עיצבו האמנים את פניה של אמנ -הדחויים"

   ?20-הסגנונות שהולידו את אמנות המאה ה

 
 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

553  ₪ 

מועדון טרום 
בכורה 
 בקולנוע

 
 כולל 

 פופקורן ושתיה

 ימי חמישי מרצים שונים
 19:00 בשעה

 הפתיחה:
16.11.2017 

 

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

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

 כפר סבא. -הסדרה כוללת שמונה מפגשים, שיתקיימו בסינמה סיטי

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

657  ₪ 

מודיעין 
"מחוץ 

 לקופסא"
הסיפורים החסויים 

של המודיעין 
 הישראלי

גדעון 

 מיטשניק

 רביעיימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
8.11.2017 

 

סדרת הרצאות מרתקת על המודיעין הישראלי ואבני דרך מרכזיות בהתפתחותו, ועל 
מרכזיות שהשפיעו עליו. בין השאר נחשוף פרטים חסויים על המודיעין  אישים ופרשיות

במלחמות ובמבצעים מיוחדים, המאבק בארגוני הטרור ומבט אל הסייבר ואתגרי 
וישולבו בהן אנשי  העתיד. ההרצאות יפתחו צוהר לעולם המודיעין מזווית שלא הכרתם,

 מודיעין, מצגות וקטעי סרטים

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

639  ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2113
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2114
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2115
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2121
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2121
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2260
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2260
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2132
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2132
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2133


תורת 
המשחקים 
ככלי רב 

עוצמה לחיים 
 טובים יותר

 ד"ר קרן 

 חן-אור

 שניימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
13.11.2017 

 

אותה "תורת המשחקים" לוקחת תורה כלכלית מתמטית מסובכת ומורכבת, ומפשטת 
כדי להשתמש בעקרונותיה בחיי היומיום. עולם הפסיכולוגיה החיובית, שואף להגיע 

הגורמת סיפוק. השימוש בתורת המשחקים, מציג הדרכה  לאיכות חיים טובה ומאוזנת,
 וכלים לחשיבה אסטרטגית ודרך מוכחת לעיצוב החיים כמשחק מענג, מוצלח 

 ורב תועלת.

 
 כאן צולח ים:תאריכוה לפירוט נושאי ההרצאות

630  ₪ 

סוד הזיכרון 
 המצוין

 ערן כץ

 אהוד שפירא

 ימי שני
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
6.11.2017 

למחוק זיכרונות לא רצויים  –דמיינו שהייתם יכולים לזכור כל מה שרציתם, או לחילופין 

המוח. מדוע אנחנו טועים ואיך אנחנו יכולים לקבל החלטה נכונה תוך ומידע לא נחוץ מ

שתי דקות? איך אפשר למחוק זיכרונות לא רצויים מהמוח? מדוע מפחיד אותנו ללמוד 

 שפות? ואיך אפשר ללמוד במהירות וביעילות שפה חדשה?

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630  ₪ 

גיבורי 
תרבות 

ששינו את 
 האנושות

 ימי רביעי אירי ריקין
11:00 – 12:30 

 הפתיחה: 
8.11.2017 

תולדות התרבות האנושית ידעו דמויות שהטביעו את חותמם על הנצח. פילוסופים 
לים לרצות. שהראו לנו מי אנחנו באמת, מה אנחנו יכולים לדעת, ומה אנחנו מסוג

במהלך הקורס ניפגש עם שבעה גיבורי תרבות אנושיים ודב פרוותי אחד, שמכל אחד 
 מהם למדנו משהו, על החיים, המוות וכל מה שביניהם

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630  ₪ 

מסע מרתק 
פש אל נ
בראי  -האדם

 הקולנוע

 ענת זפרני

 
 

 הרצאה + סרט

 ראשוןימי 
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
5.11.2017 

 

חברתי -האנושימסע מרתק אל נפש האדם, החברה בה הוא חי והאופן שהמפגש 
תנו. מה קובע את הבחירות שאנו עושים בחיים? האם דרכי משפיע על כל אחד מא

ית? מה מסתתר מאחורי האחיזה באמונות ההתנהגות שלנו פועלות בצורה אוטומט
 ובעמדות כחלק מהגדרת העצמי? ומהן שיטות הטיפול המגוונות הקיימות כיום?

 בחלקו השני של כל מפגש נצפה בסרט באורך מלא הקשור לנושא ההרצאה. 
 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666  ₪ 

  -רואים עולם
בראי 

 הקולנוע

 מרכזת:

איילת 

 אידלברג
 ומרצים שונים

 
 הרצאה + סרט

 ימי שלישי
10:30 –14:30 

 הפתיחה:
7.11.2017 

 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות 
אל פאתי בגדד, מהממסד  ואומנויות מגוונות ברחבי העולם. מהתפרקות יוגוסלביה

 הקתולי באירלנד אל מיניות בקובה, מהבריטים בהודו אל המסורת בטורקיה.
 אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666  ₪ 

 -עולם קסום
בראי 

 הקולנוע

 מרכזת:

איילת 

 אידלברג
 ומרצים שונים

 הרצאה + סרט

 ימי ראשון
19:00 –22:00 

 הפתיחה:
5.11.2017 

 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות 
העולם, ואומנויות מגוונות ברחבי העולם. מאומנות מקסיקנית אל משפחות בתרבויות 

מטולדו הספרדית אל ערבות ארגנטינה, ממאבק נשים בבריטניה אל חטיפת ילדים 
 בסין, ממעמדות באנגליה אל המחתרת האנטי נאצית. 

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

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666 ₪ 

מנהיגים 
ששינו את 

פני 
 ההיסטוריה

ד"ר גוסטב 
 מייסלס

 

 ראשון ימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
5.11.2017 

 

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

לאן  -שההיסטוריה יוצרת את המנהיגים? והשאלה שמעיקה עלינו יותר ויותר היא
 נעלמו המנהיגים היום?

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

עולם 
 -במלחמה

מלחמת 
העולם 
 השנייה

 יבנובאלון קל
 

 חמישיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
2.11.2017 

 

לשיא נורא של קונפליקט  20-ההיסטוריה האנושית רצופת המלחמות הגיעה במאה ה
ושל שפך דם. מלחמת העולם הראשונה זעזעה את העולם. ההסדרים הפוליטיים 
ות שהגיעו בעקבות תבוסת גרמניה כשלו בגדול, והכתובת הופיעה על הקיר. הניסיונ

בשש שנות מלחמת העולם  כשלו. -הנואשים, חלקם נואלים, לעצור את המפולת
שינה העולם את  -השנייה, שהחלה עם הסתערויות פרשים והסתיימה עם נשק גרעיני 

פניו לצמיתות. לא הייתה בהיסטוריה האנושית מלחמה מורכבת, דרמטית, הרסנית, 
 ה. קטלנית ומשנה סדרי עולם כמו מלחמת העולם השניי

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

ספר סודות 
 הזוהר

 שלישיימי  משה שרון
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
7.11.2017 

 

ב ספר הזוהר, המיוחס על פי המסורת לרבי שמעון בר יוחאי, נחשב כספר הקבלי החשו
ביותר, ואוצר בתוכו סודות רבים על מבנה היקום והאדם ועל הסוד שמאחורי סיפורי 

התורה. במהלך הקורס נעשה היכרות מעמיקה עם ספר מיוחד זה ועם כתיבתו 
המיסטית. בכל אחת מהתחנות הללו ייחשפו קווי היסוד של הקבלה הזוהרית ועולמה 

יא אותנו למקום שלם, שלו ומאושר החווייתי, ונלמד כמה סודות על עצמנו, כדי להב
 יותר.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621 ₪ 

  נפלאות
המוח 
 האנושי

 מרכז:

ד"ר רביד 

 דורון
 ומרצים נוספים

 

 

 חמישיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
9.11.2017 

 

אה מותאמת אישית" וכיצד היא תשנה את הטיפול בנו? אקסוזומים הוא מהי "רפו
תחום חדש בחקר המוח: האם הוא ישנה את הטיפול בנו? מהו הקשר בין אינטליגנציה 

מסע לתוך  -ויצירתיות? כיצד פועל הזיכרון? מה מתרחש במוחם של מתבגרים? וגם
                                                                     מוחו של סכיזופרן.

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

 
 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2134
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2135
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2136
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2138
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2139
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2141
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2141
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2146
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2143
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2143
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2146
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2149
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2149


 
 
 

 ן אשכול" בסינמה סיטי נתניההקורסים ב"זמ .2
 

 מפגשים  8 –תיאור תמציתי של נושא הקורס  מועד המרצה שם הקורס
 

 רהמחי
לאחר 
10% 

 הנחה
הסודות 

שמאחורי 
המוזיקה 
 הקלאסית

ד"ר אורי 

 לשמן

 רביעיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
8.11.2017 

 

למוזיקה יש מקום מרכזי בחיינו: היא מנחמת, מרגשת, מעודדת ומחזקת. בסדרת 
הרצאות זו נלמד על המוזיקה מלאת היופי וההוד, העשירה, המורכבת ומלאת הרגש, 

שיאה של התרבות המערבית. כמו כן נעסוק גם בכמה מיצירות המופת המהווה את 
המוזיקליות הגדולות ביותר. איך המוזיקה פועלת ומפעילה אותנו? איך היא מחוברת 

   לחיי המלחינים שיצרו אותה? ומהו החיבור לכל אחד מאתנו?

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

594 ₪ 

האנשים 
ששינו את 
התרבות 

 -האנושית
  בראי הקולנוע

 
 

זיו 

 אלכסנדרוני

 
 הרצאה + סרט

 חמישיימי 
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
2.11.2017 

 

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

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

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666 ₪ 

מועדון טרום 
בכורה 
 בקולנוע

 
 כולל 

 ושתיהפופקורן 

 

 

מרצים 
 שונים

 ימי חמישי
 19:00בשעה 

 הפתיחה:
23.3.2017 

 

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

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

 נתניה. -הסדרה כוללת שמונה מפגשים, שיתקיימו בסינמה סיטי
 

 כאן צולח ריכים:תאוה לפירוט נושאי ההרצאות

657 ₪ 

 סוד 
הזיכרון 

 המצוין

 ערן כץ

 
אהוד 

 שפירא
 

 שלישיימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
7.11.2017 

 

למחוק זיכרונות לא רצויים  –דמיינו שהייתם יכולים לזכור כל מה שרציתם, או לחילופין 

א נחוץ מהמוח. מדוע אנחנו טועים ואיך אנחנו יכולים לקבל החלטה נכונה תוך ומידע ל

שתי דקות? איך אפשר למחוק זיכרונות לא רצויים מהמוח? מדוע מפחיד אותנו ללמוד 

 שפות? ואיך אפשר ללמוד במהירות וביעילות שפה חדשה?

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630  ₪ 

על שינה 
 וחלומות

 ד"ר קרן 

 חן-אור

 ימי שלישי
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
14.11.2017 

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

טיפוסי "שינה" שונים? כיצד נוכל לשפר את איכות השינה שלנו? איך לתת מענה 
יישומי 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? 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621  ₪ 

פסיכולוגיה 
 -עכשווית

 בראי הקולנוע

ד"ר רונית 

 נשר

 ימי שני
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
13.11.2017 

פסיכולוגיים, כמעט מבלי  בכל יום בחיינו אנו משתמשים במושגים פסיכולוגיים ובכלים
עקרונות חשובים בפסיכולוגיה העכשווית,  להיות מודעים לכך. בקורס זה נכיר

כלים  איך לנצל ונלמד תופעות יום יומיות מעולם הפסיכולוגיה המודרנית נפגוש
 יישומיים לשימוש יומיומי.

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

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

 

666  ₪ 

תרבויות עולם 
סביב 

 -הגלובוס
 בראי הקולנוע

 מרכזת:

איילת 

 אידלברג
 ומרצים שונים

 
 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
8.11.2017 

 

עי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות מסע קולנו
ואומנויות מגוונות ברחבי העולם. מהתרבות הקובנית אל פאתי בגדד, מלאומיות אירית 
אל שינויים בברזיל המודרנית, מרפורמות באיראן אל שמרנות ביפן, מבודהיזם בבהוטן 

 אל ריבוי פנים במקסיקו.
 סרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.אחרי כל הרצאה, נצפה ב

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666  ₪ 

 -עולם קסום
 בראי הקולנוע

 מרכזת:

איילת 

 אידלברג
 ומרצים שונים

 
 הרצאה + סרט

 שניימי 
19:00 – 22:00 

 הפתיחה:
6.11.2017 

 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות 
ואומנויות מגוונות ברחבי העולם. מנופי אלסקה הפראיים אל הגירה באירופה, 

מהפסיפס האנושי בדרום אמריקה אל ההיסטוריה של ארגנטינה, מאתניות בצרפת 
הרחוב הוויאטנמים.לשינויים בסין, ממעמדות באנגליה אל ילדי   

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

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666  ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2151
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2151
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2157
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2155
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2155
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2160
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2161
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2162
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2163
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2164


 

קיצור תולדות 
 האנושות

ד"ר גוסטב 

 מייסלס

 ימי רביעי
10:30 – 12:00 

 פתיחה:ה
1.11.2017 

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

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

 המתחוללת בימים אלה?

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630  ₪ 

גיבורות 
המקרא: לכל 
 אישה יש שם

 שלישיימי  אשר גניס
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
7.11.2017 

 

בכללם הסיפורים על נשים, כתובים על ידי גברים, מתפרשים על ידי ו סיפורי המקרא
בקורס זה  גברים, מיועדים לגברים, עוסקים בגברים ומטרתם לקדם מטרות של גברים.

ייצוג הולם ומשמעותי. נחשף לקולן של לנשים נפנה את הבמה לסיפורים שבהם 

ונתחקה אחר המסרים שמבקש המספר להביע הנשים, נאזין להן בדרכים שונות, 
 באמצעות דמויותיהן.

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

612  ₪ 

 
 

 "זמן אשכול"  סינמה סיטי ירושליםקורסים בה .3
 מפגשים  8 –ס תיאור תמציתי של נושא הקור מועד המרצה שם הקורס

 

 המחיר
לאחר 
10% 
 הנחה

הולדתה של 
האמנות 
 המודרנית

 ימי שני דוד איבגי
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
30.10.2017 

 

העניק מבט חדש, חקרני  ,19-שהתגבש במחצית השנייה של המאה ה ,הריאליזם
מתוך התבוננות חקרנית זו  ומבקר למראות, לנופים ולאירועים של המאה הסוערת.

 .הזרעים להולדתה של האמנות המודרניתנבטו 

 
 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

594  ₪ 

  םאמני
 20-מאה הב

 ימי שלישי דוד איבגי
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
7.11.2017 

שמור מקום של כבוד מיוחד.   21-ה ולחלקם גם במאה 20-לאמנים מסוימים במאה ה
לא רק בשל יכולתם לבטא את תקופתם, אלא גם בפריצת גבולות האמנות ובהתוויית 

ובו בזמן יהוו נקודת  ,האמנים הנבחרים בסדרה ייבחנו לעצמם דרך לדורות הבאים.
 מוצא לדיון בשאלות מרכזיות באמנות המודרנית. 

 
 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

603  ₪ 

היצירות 
הגדולות של 

המוסיקה 
 הקלאסית

עומר 
 שומרוני

 ימי ראשון
11:30 –13:00 

 הפתיחה:
5.11.2017 

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

מרהיבות ומלאות צבע של גדולי הסולנים,  DVD בצפייה בדוגמאות מהקלטות
 התזמורות והמנצחים, באיכות צפייה של אולם קולנוע.

לפנינו קורס חדש, שתכניו לא הועברו בקורסים קודמים. הקורס אינו דורש ידע 
 מוזיקלי מוקדם.

 כאן צולח תאריכים:והט נושאי ההרצאות לפירו

594  ₪ 

הכוכבים 
הגדולים של 
 עולם הקולנוע

זיו 

 אלכסנדרוני
 

 הרצאה + סרט

 ימי שני
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
6.11.2017 

השחקנים נתפסים פעמים רבות כמריונטות בידיו של הבמאי, שמנסה באמצעותם 

 ותאך האמת היא, שעבודת השחקן והאישיות שלו משפיע להגשים את חזונו הקולנועי.

על איכות היצירה הקולנועית יותר מכול גורם אחר. מי הם השחקנים הגדולים אשר 

 הטביעו חותם על הקולנוע? 

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

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666  ₪ 

האנשים ששינו 
את התרבות 

 -האנושית
 בראי הקולנוע

 

 

זיו 

 אלכסנדרוני

 
 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
10:30 – 14:30 

 פתיחה:ה
25.10.2017 

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

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

 כאן צולח :תאריכיםוה פירוט נושאי ההרצאות

666 ₪ 

 מסע קולנועי
אל ישראל 

 האחרת
 סרטים תיעודיים 

הבמאים 

 והיוצרים

 
 

 שניימי 
10:30 – 12:15 

 הפתיחה:
13.11.2017 

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

מביאים נקודת מבט אנושית ומרעננת על  שיתקיימו מיד לאחריהם עם היוצרים,

 מציאות החיים המורכבת בישראל.

 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630  ₪ 

מועדון טרום 
בכורה 
 בקולנוע

 
 כולל 

 פופקורן ושתיה

מרצים 

 שונים

 1וצה קב

 ימי רביעי
 19:00בשעה 

 הפתיחה:
15.11.2017 

 
  2 וצהקב

 ימי שישי

 10:00בשעה 

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

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

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

 הסדרה כוללת שמונה מפגשים, שיתקיימו בסינמה סיטי בירושלים.
 דקות ואת הקרנת הסרט. 45כל מפגש כולל הרצאה מקדימה על נושא הסרט בת 

 

657 ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2165
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2165
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2166
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2166
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2258
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2259
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2259
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2232
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2234
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2234
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2235
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2235
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2233


 הפתיחה:
10.11.2017 

 כאן צולח :1קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

 כאן צולח :2קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

המזרח התיכון 
על פרשת 

 דרכים

ד"ר מיכל 
 יערי

 שלישיימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
14.11.2017 

ו. לצד בעיות ביטחוניות מאז החל עידן ״האביב הערבי״, המזרח התיכון שינה את פני
ואסטרטגיות, מתמודדים אזרחי מדינות ערב עם שורה ארוכה של אתגרים כלכליים, 

פוליטיים, דתיים ותרבותיים. המהפכה מובלת על ידי צעירים שאינם חוששים לאתגר 
קודי התנהגות מקובלים. קורס זה עוסק בנושאים שעומדים בראש סדר היום של 

 בקטעי עיתונות וסרטונים שונים הממחישים זאת.  מדינות ערב, תוך שימוש

 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

639 ₪ 

מסע אל 
חידות החיים 

החשובות 
 באמת

 ראשוןימי  אירי ריקין
11:00 – 12:30 

 הפתיחה:
5.11.2017 

 

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

מה אנחנו יודעים? למה אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים? והאם החיים האלה 
 שווים את כל המאמץ שהם דורשים? 

 
 כאן צולח אריכים:תוהלפירוט נושאי ההרצאות 

630 ₪ 

סוד הזיכרון 
 המצוין

 ערן כץ

 
אהוד 

 שפירא

 ימי ראשון
19:00 – 20:30 

 הפתיחה
12.11.2017 

למחוק זיכרונות לא רצויים  –דמיינו שהייתם יכולים לזכור כל מה שרציתם, או לחילופין 
נחוץ מהמוח. מדוע אנחנו טועים ואיך אנחנו יכולים לקבל החלטה נכונה תוך ומידע לא 

שתי דקות? איך אפשר למחוק זיכרונות לא רצויים מהמוח? מדוע מפחיד אותנו ללמוד 
 שפות? ואיך אפשר ללמוד במהירות וביעילות שפה חדשה?

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

630  ₪ 

מסע החיים: 
פסיכולוגיה 

 -חברתית
 בראי הקולנוע

 ענת זפרני

 
 הרצאה + סרט

 ימי שלישי
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
7.11.17 

 

מפגש מרתק על שייכות חברתית, זהות אישית וצרכים נפשיים. כיצד אנו בונים את 
ולוגיה החברתית, מדגישים מהי סביבה המצמיחה החזון האישי שלנו? יסודות הפסיכ

אכפתיות חברתית וכיצד ניתן לחנך לערכים גבוהים? ומהם ההבדלים המולדים 
והנרכשים בין בנים ובנות? כל זאת ועוד בסדרת הרצאות החושפת את השפעת 

 הסביבה על הפרט.
בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא העוסק בנושא 

 צאה.ההר

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

666  ₪ 

החשיבה 
החיובית כדרך 

 חיים

-שירלי נס

 ברלין
 

 

 ניימי ש
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
13.11.2017 

 

ה, את דרך את הקלפים שהחיים חילקו לנו, לא תמיד ניתן לשנות. את הגיש
תמיד אפשר. בכל גיל. שינוי הגישה משנה גם את החיים. חשיבה  -ההתמודדות איתם

חיובית הינה דרך ותיקה, מוכחת מחקרית, ועם זאת תוססת ומתחדשת כל הזמן, 
המספקת תובנות, כלים וטכניקות מעשיות ופשוטות ליישום, כיצד לשנות את הגישה 

פחדים, להיות בטוחים יותר בעצמנו ולחיות לחיים, להתמלא בשמחה, לשחרר כעסים ו
 את החיים בשלווה ובהרגשה טובה. 

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630  ₪ 

 מרכזת: קצה העולם

 רוית נאור
 ומרצים שונים

 

 שלישיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
31.10.2017 

מסע אל עולם הולך ונעלם. רגעי הצצה נדירים לנופי בראשית של הטבע והאדם. 
חוויותיהם של מובילי מסעות שלקחו את המוצ'ילה, המצלמה, הרבה יצר הרפתקנות 
ויצאו אל הלא נודע. רשמי מסע, בליווי תמונות מרהיבות, שייקחו אתכם אל מחוזות 

 קסומים ונופי בראשית. 

 
 כאן צולח תאריכים:וה ושאי ההרצאותלפירוט נ

630 ₪ 

תרבויות עולם 
סביב 

 -הגלובוס
 בראי הקולנוע

 מרכזת:

איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים

 
 הרצאה + סרט

 ימי רביעי
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
1.11.2017 

 

ק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות מסע קולנועי ותרבותי מרת
ואומנויות מגוונות ברחבי העולם. מתשוקה ספרדית אל מאבק נשים בריטי, מתעלת 
פנמה אל השכנה לבנון, מערבות ארגנטינה אל הודו הבריטית, משינויים בקובה אל 

 המיתולוגיה של הרייך השלישי.
 לא, הקשור לנושא ההרצאה.אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מ

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666 ₪ 

-עולם קסום 
 בראי הקולנוע

 מרכזת:

איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים

 
 הרצאה + סרט

 ימי שלישי
19:00 – 22:00 

 הפתיחה:
7.11.2017 

נועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות מסע קול
ואומנויות מגוונות ברחבי העולם. ממעמד הנשים בטורקיה אל העידן הויקטוריאני 

בבריטניה, מתעלת פנמה אל המאפיה בסיציליה, ממשפחות מוזרות אל חברות ציידים 
 ולקטים, מהבריגדה היהודית אל המחתרת האנטי נאצית.

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

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666 ₪ 

קיצור תולדות 
 האנושות

ד"ר גוסטב 

 מייסלס
 

 חמישיימי 
10:00 – 11:30 

 הפתיחה:
9.11.2017 

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

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

 המתחוללת בימים אלה?

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630  ₪ 

סודות ספר 
 הזוהר

 ימי רביעי משה שרון
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
1.11.2017 

מסורת לרבי שמעון בר יוחאי, נחשב כספר הקבלי החשוב ספר הזוהר, המיוחס על פי ה
ביותר, ואוצר בתוכו סודות רבים על מבנה היקום והאדם ועל הסוד שמאחורי סיפורי 

התורה. במהלך הקורס נעשה היכרות מעמיקה עם ספר מיוחד זה ועם כתיבתו 
למה המיסטית. בכל אחת מהתחנות הללו ייחשפו קווי היסוד של הקבלה הזוהרית ועו

החווייתי, ונלמד כמה סודות על עצמנו, כדי להביא אותנו למקום שלם, שלו ומאושר 
 יותר.

639  ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2236
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2236
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2237
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2237
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2240
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2241
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2242
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2243
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2244
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2245
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2245
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2246
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2246
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2247
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2247
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2248
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2248


 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

 

דמותו ה)לא( 
מוסרית של 

 התנ"ך

 חמישיימי  יוסי נינוה
12:00 – 13:30 

 הפתיחה:
9.11.2017 

 

בסדרה זו  ייבחנו הערכים המוסריים, שהיו יסוד אמונתם של כותבי הספרים השונים 
בתנ"ך. האם  יש בתנ"ך ערכי מוסר, צדק, צדקה חברתית, אהבת האדם, שוויון בין בני 

אדם, ערך לחיי אדם, כיבוד אב ואם ועוד? מה מקום האמונה בסולם הערכים? ומה 
האם  אמונתיים עם ערכי המוסר?-ת התנגשות בין הערכים הדתייםקורה כשמתרחש

ניתן ללמוד מן התנ"ך ערכי הומניזם, סוציאליזם ופלורליזם, שהם ערכי יסוד של מדינה 
 דמוקרטית מודרנית?

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

612  ₪ 

נפלאות הצופן 
 הגנטי

ד"ר רעות 
 מטר

 חמישיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
2.11.2017 

 

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

הגנטיקה המודרנית כאמצעי אבחון, מעקב וריפוי לכלי מרכזי ברפואה. כיום משמשת 
במחלות רבות, תורשתיות ונרכשות. מהו אותו צופן גנטי מופלא? מהי "רפואה 

מותאמת אישית" שמבוססת על הגנום האישי שלנו? ומהי השפעת המהפכה הגנטית 
 בעולם הרפואה על האדם והחברה?

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630  ₪ 

נפלאות המוח 

 האנושי

 מרכז:

ד"ר רביד 
 דורון

 ומרצים שונים

 ימי שני
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
6.11.2017 

מהי "רפואה מותאמת אישית" וכיצד היא תשנה את הטיפול בנו? אקסוזומים הוא 
שנה את הטיפול בנו? מהו הקשר בין אינטליגנציה תחום חדש בחקר המוח: האם הוא י

מסע לתוך  -ויצירתיות? כיצד פועל הזיכרון? מה מתרחש במוחם של מתבגרים? וגם

                                                                     מוחו של סכיזופרן.
 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

639 ₪ 

 
 

 "זמן אשכול"  סינמה סיטי ראשל"צקורסים בה .4
 מפגשים  8–תיאור תמציתי של נושא הקורס  מועד המרצה שם הקורס

 

 המחיר
לאחר 
10% 
 הנחה

 אמנות 
ואמונה בימי 

 הביניים

 חמישיימי  דוד איבגי
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
2.11.2017 

 

האמונה הנוצרית הולידה לא רק נושאים, תכנים וצורות חדשות, אלא גם אופן ראייה 
וקריאה שונים של יצירת האמנות ותפקידיה. בסדרת מפגשים זו נעמוד על ההיבטים 

בפיסול ונבחן אותם גם במקביל לתרבויות האסלאם  ,החדשים הללו באדריכלות, בציור
 והמזרח הרחוק.

 
 כאן צולח תאריכים:והות לפירוט נושאי ההרצא

594  ₪ 

היצירות 
 הגדולות 

יקה סשל המו
 הקלאסית

עומר 
 שומרוני

 ימי שלישי
11:00 – 12:30 

 הפתיחה:
7.11.2017 

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

מרהיבות ומלאות צבע של גדולי הסולנים,  DVD בדוגמאות מהקלטותבצפייה 
 התזמורות והמנצחים, באיכות צפייה של אולם קולנוע.

 
 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

594 ₪ 

הכוכבים 
הגדולים של 
 עולם הקולנוע

זיו 

 אלכסנדרוני

 
 הרצאה + סרט

 ימי רביעי
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
1.11.2017 

השחקנים נתפסים פעמים רבות כמריונטות בידיו של הבמאי, שמנסה באמצעותם 

השחקן והאישיות שלו משפיעים אך האמת היא, שעבודת  להגשים את חזונו הקולנועי.

על איכות היצירה הקולנועית יותר מכול גורם אחר. מי הם השחקנים הגדולים אשר 

                                                                         הטביעו חותם על הקולנוע? 

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

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

666  ₪ 

 מסע קולנועי
אל ישראל 

 האחרת
 סרטים תיעודיים 

הבמאים 
 והיוצרים

 
 

 רביעיימי 
10:30 – 12:15 

 הפתיחה:
8.11.2017 

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

מביאים נקודת מבט אנושית ומרעננת על  שיתקיימו מיד לאחריהם עם היוצרים,

 מציאות החיים המורכבת בישראל.

 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630  ₪ 

האנשים ששינו 
את התרבות 

 -האנושית
 בראי הקולנוע

 

 

זיו 

 אלכסנדרוני

 ראשוןימי 
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
5.3.2017 

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

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

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666  ₪ 

מועדון טרום 
בכורה 
 בקולנוע

 
 כולל 

צים מר
 שונים

  1וצה קב

 שלישיימי 
 19:00בשעה 

 הפתיחה:
21.11.2017 

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(, 

657 ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2249
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2249
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2256
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2250
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2251
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2261
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2170
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2172
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2172
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2174
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2176


  פופקורן ושתיה
 2 וצהקב

 ימי שישי 

 10:00בשעה 
 הפתיחה:

24.11.2017 

 להתרווח על הכורסא וליהנות.
 מו בסינמה סיטי בראשון לציון.הסדרה כוללת שמונה מפגשים, שיתקיי

 
 כאן צולח :1קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

 כאן צולח :2קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

גלובליזציה: 
הצלחה מול 

 משבר

 נדב איל
חדשות החוץ  עורך

 10של ערוץ 

 ערד ניר
חדשות החוץ  עורך

 2של ערוץ 

 ניימי ש
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
13.11.2017 

איך נולדה התופעה הגדולה של זמננו, ממהפכת הנאורות ועד האייפד? מה הקשר בין 
כיצד גלובליזציה משנה את מצבה  מכונות הכביסה שלנו ומלחמת האזרחים הסורית?

של ישראל בעולם? הקורס יעסוק במילת המפתח של המאה, הגלובליזציה, וינסה 
  לתאר אותה באמצעות נדידה לנקודות ההצלחה והמשבר שלה ברחבי העולם.

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

639  ₪ 

טעימות 
פילוסופיות של 

 חידות החיים

 אירי ריקין

 

 חמישיימי 
11:00 – 12:30 

 הפתיחה:
9.11.2017 

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

לל שעיקר חיינו מורכבים מדברים שלעולם לא נוכל לראות, לשמוע, להריח, ולו בג
לטעום או לגעת בהם. במסגרת הקורס נבחן את שילוש החידות הנצחי של המצב 

האנושי: מי או מה אנחנו? למה אנחנו כך ולא אחרת? ואיך גוש האטומים של מוחנו 
וק את השווה והשונה יוצר קולנוע פנימי זוהר של חווית חיים? בכל מפגש נבד

בתשובותיהם של מדענים, פילוסופים ופסיכולוגים, וגם ננסה לענות על השאלה 
הגדולה מכל: האם החיים שווים את כל המאמץ שהם דורשים, ומה בדיוק הופך אותם 

 לשווים?

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

630  ₪ 

 מודיעין 
"מחוץ 

 לקופסא"
 הסיפורים החסויים 

של המודיעין 

 הישראלי

גדעון 

 מיטשניק
 (.)סא"ל מיל

לשעבר רע"ן 
היסטוריה ומורשת 

 באמ"ן

 שלישיימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
14.11.2017 

מפגש מרתק עם קהילת המודיעין הישראלית. מבט מבפנים על פרשיות חסויות, 
אירועים בולטים ומבצעים נועזים מאז הקמת המדינה, שלקהילת המודיעין: אמ"ן, 

 המוסד והשב"כ, היה בהם חלק מרכזי. 

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

639 ₪ 

עתיד 
 האנושות

 שניימי  ארז ליבנה
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
6.11.2017 

העולם משתנה לנגד עינינו. אינטרנט וסלולר, גנטיקה ורובוטיקה, בינה מלאכותית 
 ורשתות חברתיות. 

 האם אנו מוכנים לאתגרים החברתיים והמוסריים החדשים שניצבים מולנו? 
 

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

639 ₪ 

מאחורי 
הקלעים של 
 בית המשפט

 שלי טימן
 שופט

 )בדימוס(

 שניימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
6.11.2017 

מפגש מרתק עם השאלות הקשות הניצבות בפני השופטים ובתי המשפט. מהו הקו 

הדק המפריד בין משפטן לעבריין? כיצד מתייחסת מערכת המשפט בישראל 

טיקאים שסרחו? מהו חלקו של בית המשפט במאבק בשחיתות הציבורית? ומהו לפולי

 מעמדם של ארגוני הפשיעה בחברה הישראלית?

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

639 ₪ 

סוד הזיכרון 
 המצוין

 ערן כץ

 

אהוד 
 שפירא

 
 ת זפרניענ

 ימי ראשון
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
5.11.2017 

הירידה בזיכרון וכן בעיות של קשב וריכוז, הולכים ותופסים מקום נכבד במהלך חיינו. 
בסדרת הרצאות מרתקת ומעשית נקבל ידע תיאורטי ושימושי בנושא הזיכרון, וכן כלים, 

ח בכלל ואת הזיכרון שיטות וטכניקות שיעזרו לאמן, לשפר ולחזק את יכולות המו
 והקשב בפרט.

 

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

630  ₪ 

מפגש מרתק 
עם האופי 

בראי  -האנושי
 הקולנוע

 ענת זפרני

 
 הרצאה + סרט

 ניימי ש
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
6.11.2017 

של האופי האנושי כוללת בתוכה תופעות ותכונות שעשויות להפתיע גם את מורכבותו 
החוקרים המיומנים ביותר. מבט מפתיע על מבני אישיות ועל טיפוסים, על היכולת שלנו 

יות שעשויות לראות בעצמנו צדדים מוארים ולעיתים גם פחות, ועל תכונות אנוש
  תנו.להשפיע על כל אחד מא

 
 כאן צולח תאריכים:והת לפירוט נושאי ההרצאו

666 ₪ 

החשיבה 
החיובית כדרך 

 חיים

-שירלי נס
 ברלין

 

 

 רביעיימי 
19:00 – 22:00 

 הפתיחה:
8.11.2017 

את הקלפים שהחיים חילקו לנו, לא תמיד ניתן לשנות. את הגישה, את דרך 
תמיד אפשר. בכל גיל. שינוי הגישה משנה גם את החיים. חשיבה  -ההתמודדות איתם

חיובית הינה דרך ותיקה, מוכחת מחקרית, ועם זאת תוססת ומתחדשת כל הזמן, 
המספקת תובנות, כלים וטכניקות מעשיות ופשוטות ליישום, כיצד לשנות את הגישה 

בעצמנו ולחיות לחיים, להתמלא בשמחה, לשחרר כעסים ופחדים, להיות בטוחים יותר 
 את החיים בשלווה ובהרגשה טובה. 

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

 מרכזת: קצה העולם

 רוית נאור
 ומרצים שונים

 

 חמישיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
9.11.2017 

ונעלם. רגעי הצצה נדירים לנופי בראשית של הטבע והאדם.  מסע אל עולם הולך
חוויותיהם של מובילי מסעות שלקחו את המוצ'ילה, המצלמה, הרבה יצר הרפתקנות 
ויצאו אל הלא נודע. רשמי מסע, בליווי תמונות מרהיבות, שייקחו אתכם אל מחוזות 

 קסומים ונופי בראשית. 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

תרבויות עולם 
סביב 

  -הגלובוס
 בראי הקולנוע

 מרכזת:

איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים

 
 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
7.11.2017 

 

נושיות, פילוסופיות מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות א
ואומנויות מגוונות ברחבי העולם. מהשכנה לבנון אל פאתי בגדד, מהממסד הקתולי 

באירלנד אל האפיפיור ברומא, מהבריטים בהודו אל המסורת בטורקיה, מסמלים 
                                                       טאן.סאוניברסליים אל פריצת גבולות בקירגיז

רי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאהאח  

666 ₪ 
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 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

 -עולם קסום
 בראי הקולנוע

 מרכזת:

איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים

 
 הרצאה + סרט

 שניימי 
19:00 – 22:00 

 הפתיחה:
6.11.2017 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות 
מקתוליות אירית אל נשיות טורקית. מהבריטים בהודו  ואומנויות מגוונות ברחבי העולם.

 אל המחתרת האנטי נאצית. ממשפחות מוזרות בעולם ועד לחברות ציידים ולקטים.
 , נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.אחרי כל הרצאה

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666 ₪ 

קיצור תולדות 
 האנושות

ד"ר גוסטב 

 מייסלס
 

 רביעיימי 
11:00 – 12:30 

 הפתיחה:
8.11.2017 

יה ילא אל אתרים ברחבי העולם שהוגדרו כ"קדושים", תופעות העלמסע מרתק ומופ
 לרגל אל מקומות אלה, התהוותם, אופיים והפולחנים הקשורים בהם.

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

אלון  עידן הגרעין

 קליבנוב

 ראשון ימי
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
5.11.2017 

, האדם מגלה את הדרך לרתום את האנרגיה המשמעותית ובעלת 20-במהלך המאה ה
הפוטנציאל הגדול ביותר לצרכיו. אולם השימוש הראשון באנרגיה זו הוא הצבאי. פיתוח 

הנשק הגרעיני והשימוש בו במלחמת העולם השנייה פותח עידן חדש בדברי ימי 
 שות. האנו

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

קבלה הלכה 
 למעשה

 שניימי  משה שרון
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
13.11.2017 

הקבלה היא חוכמה עמוקה ועתיקת יומין, אך גם פרקטית מאוד. הבנה של יסודותיה 
יא הבנה מדויקת יותר של ה"אני" בכל רובדי החיים. החל ממה שגורם לנו לשמוח ה

באמת, דרך ניהול הזוגיות שלנו וכלה בהבנת מבנה החברה, האטום והיקום. סדרת 
הרצאות המפגישה בין ענקי הרוח של ההיסטוריה ובין תפיסות עולם מנוגדות 

פגש בין החוכמות השונות יוליד ומשלימות. זה איננו קורס דתי, גם לא פילוסופי. המ
 .פרקטיקת חיים שלמה, נקייה ומאוזנת יותר

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

639 ₪ 

אור חדש על 
 סיפורי התנ"ך

 שלישיימי  יוסי נינוה
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
7.11.2017 

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

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

                                                                                                החדשה.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

612 ₪ 

 נפלאות 
 האנושי המוח

 מרכז:

ד"ר רביד 

 דורון
 ומרצים שונים

 ראשוןימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
12.11.2017 

מהי "רפואה מותאמת אישית" וכיצד היא תשנה את הטיפול בנו? אקסוזומים הוא 
תחום חדש בחקר המוח: האם הוא ישנה את הטיפול בנו? מהו הקשר בין אינטליגנציה 

מסע לתוך  -מה מתרחש במוחם של מתבגרים? וגם ויצירתיות? כיצד פועל הזיכרון?
 סכיזופרן.מוחו של 

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

מדע בין 
 כוכבים

אילן 
 מנוליס

 

 רביעיימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
1.11.2017 

 ולמפגש עם נצא למסע להבנת צפונות היקום הסובב אותנו ,רתקתבסדרת הרצאות מ
הנמצא בחזית המחקר  מדע האסטרונומיה, שהינו תחום ידע דינאמי, סוחף ומלהיב

המדעי כיום. מה קורה לגוף האדם בצאתו לחלל ומה הן ההשלכות על טיסות חלל 
קורה מאוישות? מה מאפיין את שכנינו במערכת השמש? מהו כוכב )שמש( ומה 

בתוכו? מהם חורים שחורים? האם קיימים חוצנים? מה פשר שינויי האקלים שאנו 
 חווים והאם יש להם קשר לאסטרונומיה? ומה יהיה גורל היקום?

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

639 ₪ 

נפלאות הצופן 
 הגנטי

ד"ר עמוס 
 סימון

 ימי שלישי
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
7.11.2017 

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

צעי אבחון, מעקב וריפוי לכלי מרכזי ברפואה. כיום משמשת הגנטיקה המודרנית כאמ
במחלות רבות, תורשתיות ונרכשות. מהו אותו צופן גנטי מופלא? מהי "רפואה 

מותאמת אישית" שמבוססת על הגנום האישי שלנו? ומהי השפעת המהפכה הגנטית 
 בעולם הרפואה על האדם והחברה?

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

639  ₪ 

 
 

 אירועי תרבות מיוחדים ב"זמן אשכול" .5
 האירוע

 

 

מועד  המופע הכיבוד המרצה הנושא
 ומקום

 המחיר
לאחר 
10% 
 הנחה

 לטעום 

מכל הטוב 
 שבעולם

 ארוחה
 הרצאה 

 מוסיקליומופע 

ברזיל ארץ 

 הסמבה
 

אופיר   ד"ר
 יעקובסון

 מרצה 
לתרבויות 

 טיוליםומדריך 

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 הברזילאי

 נועה פלד ואורי ברכה ולהקתו
 בשירים ממיטב הפולקלור הברזילאי

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 שלישי
5.12.2017 

 בשעה
 20:00 

 גלילות

135  ₪ 

 טעום ל
מכל הטוב 

הערב ייפתח איילת סקוטלנד: 
 בארוחה 

 ₪ 135 שלישי שי טוחנר ולהקתו
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 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

כבשים 

שיכורות 

 מוויסקי

 

 אידלברג
 מרצה בכירה
 אנתרופולוגית

וחוקרת תרבויות 
 ודתות

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 הסקוטי

  גבריאלה לואיסוהזמרת 
 בשירי עם ומנגינות מסקוטלנד

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

23.1.2018  
 בשעה

 20:00 
 גלילות

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

 מקסיקו: 
ארץ 

 ,התרבויות

הנופים 
 והמוסיקה

דבורה 
 רוטברט

 מרצה 
 תרבויותל
תבת "מסע וכ

 אחר"

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 המקסיקני

 אנסמבל "טריו אינדיו"
 והזמרת סילביה קיגל

במוסיקת המאריצ'יס המקסיקנית 
 ובשירים ממיטב הפולקלור המקסיקני

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 שני
11.12.2017 

 בשעה
 20:00 

 ראשל"צ

135 ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

סוד קסמה 

 של בריטניה

 

  ד"ר
גוסטב 
 מייסלס

 מרצה 
תרבויות עולם ל

 והיסטוריון

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 הבריטי

 נר ולהקתוחשי טו
  גבריאלה לואיסוהזמרת 

במוסיקה מרחבי האימפריה הבריטית 
 ועד היום 60-משנות ה

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 שני
12.2.2017 

 בשעה
 20:00 

 ראשל"צ

135 ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

איי יוון: 

בטברנה של 
 רבהזו

 

דבורה 
 רוטברט

 מרצה 
 לתרבויות

וכתבת "מסע 
 אחר"

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

 היווניהמטבח 

 נטלי יואנידו ולהקת "אניס"
עם המוזיקה המיוחדת של האיים ועם 

 השירים הפופולאריים היווניים
 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 רביעי
29.11.2017 

 בשעה
 20:00 

 ירושלים

135 ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

אירלנד: 
כבשים 

שיכורות 
 מגינס
 

 גליה פסח
מרצה בכירה 

המתמחה 
 באירלנד

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 האירי

 שי טוחנר ולהקתו
  גבריאלה לואיסוהזמרת 

בשירת הפאבים של אירלנד, עם מנגינות 
 ושירים ממיטב הרפרטואר האירי

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 רביעי
17.1.2017 

 בשעה
 20:00 

 ירושלים

135 ₪ 

 שישי בכיף
 כיבוד

 חווייתיתהרצאה ו

 

אפרים 

 -וןקיש
ההומור, 

הבידור, 

החיים 
 והסרטים

 

ד"ר רפי 
 קישון

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

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

אפרים קישון, גדול יוצרי ההומור 
מסופר בהומור קישוני  -בישראל

ד"ר רפי  -אינטליגנטי על ידי בנו הבכור
 קישון

 כאן צולח :ע נוסףלפרטים ולמיד

 בשעות
10:00-12:15 

 5.1.2018שישי 
 גלילות

 
 

 

95  ₪ 

 שישי בכיף
 כיבוד

 חווייתיתהרצאה ו

 

אפרים 
 -קישון

ההומור, 

הבידור, 
החיים 

 והסרטים

 

ד"ר רפי 
 קישון

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

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

אפרים קישון, גדול יוצרי ההומור 
מסופר בהומור קישוני  -בישראל

ד"ר רפי  -אינטליגנטי על ידי בנו הבכור
 קישון

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 בשעות
10:00-12:15 

 8.12.2017שישי 
 ראשל"צ

 

95 ₪ 

 בוקר של כיף
 כיבוד

 חווייתיתהרצאה ו

 

אפרים 
 -קישון

ההומור, 
הבידור, 

החיים 
 והסרטים

 

ד"ר רפי 
 קישון

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

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

ור אפרים קישון, גדול יוצרי ההומ
מסופר בהומור קישוני  -בישראל

ד"ר רפי  -אינטליגנטי על ידי בנו הבכור
 קישון

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 שלישי
10:00-12:15 

2.1.2018 
 ירושלים

95 ₪ 

 שישי בכיף

 
 כיבוד

 והרצאה חווייתית
 

"המוח שלו, 

שלה:  המוח
איך יוצאים 

 מזה?"
 

פרופ' 
 יורם יובל

 

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

פעמי אל סודות המוח האנושי,  -מסע חד
מפי פרופ' יורם יובל, שהתמחה בחקר 

התכונות והתגובות של נשים מול גברים 
 וגברים מול נשים

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 
 

 בשעות
10:00 – 12:15 

 1.12.2017שישי 
 גלילות

 
 

95 ₪ 

 שישי בכיף

 
 כיבוד

 והרצאה חווייתית
 

"המוח שלו, 

המוח שלה: 
איך יוצאים 

 מזה?"
 

פרופ' 
 יורם יובל

 

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

פעמי אל סודות המוח האנושי,  -מסע חד
מפי פרופ' יורם יובל, שהתמחה בחקר 

ות והתגובות של נשים מול גברים התכונ
 וגברים מול נשים

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 
 

 בשעות
10:00 – 12:15 
 5.1.2018שישי 

 צראשל"

95 ₪ 
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 כיףבוקר של 

 
 כיבוד

 והרצאה חווייתית
 

"המוח שלו, 

המוח שלה: 

איך יוצאים 
 מזה?"

 

פרופ' 
 יורם יובל

 

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

פעמי אל סודות המוח האנושי,  -מסע חד
מפי פרופ' יורם יובל, שהתמחה בחקר 

התכונות והתגובות של נשים מול גברים 
 וגברים מול נשים

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 שני
10:00 – 12:15 

8.1.2018 
 ירושלים

95 ₪ 

 שישי בכיף

 
 כיבוד

 והרצאה חווייתית
 

"זריקת 
אנרגיה 

לחיים", עם 
ערן שחר 

"דוקטור 
 התלהבות"

 ערן שחר
חוקר ומרצה 

 מוביל

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

על מצב רוח, אנרגטיות, כוח חיים 
 והתלהבות של בני אדם

 
 כאן צולח :דע נוסףלפרטים ולמי

 בשעות
10:00– 12:15 

 19.1.2018שישי 
 גלילות

 

95 ₪ 

 שישי בכיף

 
 כיבוד

 והרצאה חווייתית
 

"זריקת 

אנרגיה 
לחיים", עם 

ערן שחר 

"דוקטור 
 התלהבות"

 ערן שחר
חוקר ומרצה 

 מוביל

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

גטיות, כוח חיים על מצב רוח, אנר
 והתלהבות של בני אדם

 
 כאן צולח :דע נוסףלפרטים ולמי

 בשעות
10:00– 12:15 
 9.2.2018שישי 

 ראשל"צ

95 ₪ 

 ערב של כיף

 
 כיבוד

 והרצאה חווייתית
 

"זריקת 
אנרגיה 

לחיים", עם 

ערן שחר 
"דוקטור 

 ות"התלהב

 

 ערן שחר
חוקר ומרצה 

 מוביל

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

על מצב רוח, אנרגטיות, כוח חיים 
 והתלהבות של בני אדם

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 רביעי
10:00– 12:15 

7.2.2018 
 ירושלים

95 ₪ 

 שישי ישראלי

 
 כיבוד

 ומופע מוסיקלי
 

"שיעור 

 מולדת"

 בלהה גזית
מפיקת אירועי 
 עניין ותרבות

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

אירוע נוסטלגי ומרתק, המספר את 
תולדות מדינת ישראל בסיפורים 

 ובשירים היפים ביותר שחוברו עד היום

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 בשעות
10:00– 12:15 

 19.1.2018שישי 
 ראשל"צ

 

 

95 ₪ 

 שישי ישראלי

 
 כיבוד

 ומופע מוסיקלי
 

"שיעור 

 מולדת"

 בלהה גזית
מפיקת אירועי 
 עניין ותרבות

 כיבוד בוקר
 ומפנק עשיר

אירוע נוסטלגי ומרתק, המספר את 
תולדות מדינת ישראל בסיפורים 

 עד היוםובשירים היפים ביותר שחוברו 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 בשעות
10:00– 12:15 
 9.2.2018שישי 

 גלילות
  

 

 

95 ₪ 

 
 
 

 

 מטיילים עם "זמן אשכול" .6
 תיאור תמציתי של הסיור / הטיול מועד בהדרכת שם הקורס

 

 המחיר
לאחר 
10% 
 הנחה

 סיורים
קסומים אל 
סודותיה של 

 אביב-תל
 

 אור ריין
 מורה דרך
 המתמחה 
 בתל אביב

 שבתימי 
10:00 – 13:00 

 הפתיחה:
11.11.2017 

 

 שרונה: סודה של המושבה הטמפלרית 

  האתרים המוסיקליים של יפו 

  אהבות, בגידות ורציחות בעיר העברית הראשונה 

   מדינה אחרת מסביב לתחנה המרכזית הישנה 

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף             

378 ₪ 

בעקבות 
משוררים 
 ברחובות 

 אביב-תל
 
 

צפריר 
 קורציה
מדריך 

 המתמחה 
 בתל אביב

 שבתימי 
10:00 – 12:30 

 הפתיחה:
4.11.2017 

 

 בלדה לאישה": סיפורן של ארבע משוררות" 

 ר להיות סנטימנטאלי": בעקבות נתן אלתרמן"מות 

 שחקן. משורר. אדם. -"תוכיוסי": אברהם חלפי                                                                  

 "האמת הציורית שמאחורי "שבועת אמונים                                                            

 
 כאן צולח :פרטים ולמידע נוסףל              

387 ₪ 
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סיורי שווקים:   
          חוויה 
               של 

 כל החושים 

 אור ריין 

 דורית ברק 

 

 ישישימי 
9:30 – 12:00 

 הפתיחה:
17.11.2017 

 

          סיור טעימות בכרם התימנים                                                            

 ברק -טעימות ממעדני השבת של בני                                                                       

  קסם בדרום העיר: נווה צדק ושוק לוינסקי                                                                   

  כל טעמי שכונת התקווה                                                                                          

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף             

441 ₪ 

כל קסמי 
 ירושלים 

 

 

 ר סעדאסת
מורת דרך 
 ירושלמית

 שבתימי 
10:00 – 13:00 

 הפתיחה:
11.11.2017 

 

 סתווי מעל פסגת הר הצופים    

 הרובע הנוצרי לובש חג 

 וחן הר של שקט, קדושה 

 שעונים, רקפות וגן שושנים פורח                                                                            
 

 כאן צולח :פרטים ולמידע נוסףל             

378 ₪ 

סיורים 
מודרכים  
 במוזיאונים 

 גלריותבו
 
 

 שולמית 
-גורצקי

 פדרמן
מדריכה בכירה 

ומרצה 
לתולדות 
 האמנות

 שישיימי 
10:30 – 13:00 

 הפתיחה:
3.11.2017 

 

 אביב-וזיאון תלאמנות מודרנית באוספי מ  

 אביב-סיור גלריות בתל 

 תקוה לאמנות-או מוזיאון פתח עכשוית מוזיאון הרצליה לאמנות 

 סיור גלריות במתחם קריית בעלי המלאכה 

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף             

396 ₪ 

 מפגשים 
ם עם נשי

מעולמות 
 אחרים

 אסתר סעד
 

 דורית ברק

 
אלהם אל 

 כמלאת

 שניימי 
 הפתיחה:

13.11.2017 
יציאה ואיסוף 

 ראשל"צ/  גלילות
בשעות      

07:30  /08:15 
 נסיעה באוטובוס

 

                                                   רהט: הצצה אל עולמה של האישה הבדואית 

  מי ימצאנשות בני ברק: אשת חיל                                                                                

 הנשואות לאל: סיור במנזרי נשים באזור ירושלים                                               

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף             

603 ₪ 

טעימות 
מ"שביל 
 ישראל"

יריב 
 אברהם

 מורה דרך

 
 אסף יקיר

מורה דרך 
 מוסמך

 שישיימי 
 הפתיחה:

24.3.2017 
יציאה ואיסוף 

 ראשל"צ/  גלילות
בשעות      

07:00  /07:45 
 נסיעה באוטובוס

 עה באוטובוס

 

 ממצפה משואה עד לבית גוברין -שביל ישראל 

 זרקא-מעין צור דרך רמת הנדיב עד לחוף הים בג'יסר א -אלשביל ישר 

 מנחל חיק אל מערת ישח -שביל ישראל 

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף             

603  ₪ 

סיורי עומק 
להכרת דתות, 

מנהגים 
ומסורות 
 בישראל

 מרכז:

 דורון
 חסידים

 חמישיימי 
 הפתיחה:

9.11.2017 
יציאה ואיסוף 

 ראשל"צ/  גלילות
בשעות      

07:00  /07:45 
 נסיעה באוטובוס

 

 בישראל מפגש מרתק עם חיי הנוצרים בערים מעורבות 

 בעקבות האסלאם: תרבות ומנהגים בוואדי עארה 

 סיור בעקבות המיעוט הדרוזי בגליל 

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף      

 

603  ₪ 

 
 
 

 בטלפון נרשמים עכשיו

1-700-50-41-41 
 שעות 24מענה 
 או 

  www.zmaneshkol.co.ilבאתר "זמן אשכול" 
 

 

 זמן ללמוד. זמן לבלות.
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