
 

 
 

  2019ספטמבר                                                                                                                  

 
 

 לחברי  הנחה  10%
  - לשכת המהנדסים והאדריכלים 

                 מועדון תרבות שחר  
 הסתיובסמסטר ולאירועי התרבות ם סיובני משפחותיהם )מקרבה ראשונה( הנרשמים לקור

  7070 קוד :לציין את מספר בעת ההרשמה נא 
 :כל נרשם לקורס מקבל

 כרטיס מתנה לסרט ב"סינמה סיטי"
 וכרטיס חבר של "זמן אשכול" 

 המקנה הנחות והטבות במזנוני ה"סינמה סיטי" ובמבחר בתי קפה ומסעדות

 2020ברואר פ – 2019הסתיו: נובמבר 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  מת השרוןר - גלילות

 זמן ללמוד. זמן לבלות.
 אנו מזמינים

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

 בערב,את המרצים המובילים בתחומם ומבחר גדול של פעילויות תרבות לשעות הפנאי בבוקר ו

 קורסי העשרה, מופעי תרבות, טיולים וסיורים עירוניים.

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

 באולמות מהודרים עם מסכי ענק חדישים ומערכות הגברה משוכללות.

 .עשירה ומגוונת בתכנים חדשים 2020 - 2019סתיו תכנית סמסטר 
 ן כל מבחר הקורסים בכל השלוחות של "זמן אשכול"להל

 לקבלת מידע מפורט על כל ההרצאות. תולחצו על הקישורי
 

 הנות מתרבות הפנאי ב"סינמה סיטי"י"זמן אשכול" מזמין אתכם ל

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


 סינמה סיטי גלילות "זמן אשכול"קורסים בה .1
 תיאור נושא הקורס  מועד המרצה שם הקורס

 

 המחיר
לאחר 
10% 
 הנחה

גרד צרפתי: אוונ
אמנות ומרדנות 

 בצרפת

 לי אלדובי-אור
חוקרת ומרצה 
בכירה לאמנות 

 ותרבות

 ימי חמישי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
07.11.2019 

בעליות הגג הטחובות של המונמארטר, בבתי הקפה של הרובע הלטיני או ב"סלון 
יעצבו הדחויים", יצרו האמנים שפריז הייתה להם בית וכור היתוך מפרה. הם אלו ש

  את פניה של אמנות המחר. מדוע דווקא בצרפת נולדים הסגנונות שיולידו את אמנות 
   ?20-המאה ה

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

621 ₪ 

על צלילים 
 ואנשים

 הפסנתרן

 רועי אלוני
 שלישיימי 
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
05.11.2019 

רתק עם יצירות המופת של עולם המוסיקה הקלאסית. ההרצאות מלוות מפגש מ
בהדגמות חיות ובהשמעת מבחר מהקלטותיהם של גדולי המבצעים.  נאזין למבחר 

מיצירות המופת של עולם המוסיקה הקלאסית וניצור זיקה בין יצירות אלו למאורעות 
 ל התקופה.החברתיים והפוליטיים ש

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

621  ₪ 

הסימפוניות 
הגדולות 

והמנצחים 
הגדולים של 

המוזיקה 
 הקלאסית

 עומר שומרוני
מרצה למוסיקה 

 באוניברסיטת ת"א

 ימי שני
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
04.11.2019 

מפגש חווייתי עם מבחר מהסימפוניות הגדולות של המוזיקה הקלאסית, תוך היכרות 
עם עקרונות יסוד ההלחנה לתזמורת. הקורס מלווה בצפייה מודרכת בדוגמאות 
מהפקות מצולמות מרהיבות של גדולי המנצחים לאורך השנים, עם התזמורות 

טיין, קרלוס קלייבר, גוסטאבו הטובות בעולם. בין המנצחים בהם נצפה: ליאונרד ברנש
דודאמל, סייג'י וזאווה, קלאודיו אבאדו ועוד רבים. הקורס אינו דורש ידע מוזיקלי 

 מוקדם.

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

621  ₪ 

 מסע אל 
 מאה שנות ג'אז

 ייוסי אקצ'וט
 מפיק, מבקר 
 ומורה לג'אז

 ימי שלישי
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
05.11.2019 

תרומתה הגדולה "מסע מרתק אל הג'אז שמתקיים כבר למעלה ממאה שנים וכונה 
ביותר של אמריקה לתרבות העולמית". פגישה עם הדמויות המרכזיות שיצרו אותו, 

. היכרות עם 20-ת במאה הלצד תמורות חברתיות, כלכליות, טכנולוגיות ומוזיקליו
האלתור כמוטיב מרכזי וייחודי, המקצבים המשתנים ואינספור  -מרכיביו המוזיקליים 

 סגנונות מהם ינק ואליהם חבר. 

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

630  ₪ 

מצ'פלין ועד 
 נו:טרנטי

הבמאים 
הגדולים של 
 עולם הקולנוע

 זיו אלכסנדוני
 מרצה לקולנוע 

  סרטים ובמאי
 

 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
05.11.2019 

שהותירו את חותמם על הקולנוע העולמי. המציאו  ש מרתק עם במאי הקולנועמפג
ו לצמרת כוכבים סגנונות, יצרו מושגים חדשים, הפכו את הקולנוע לאמנות והעל

 ששמם ייזכר לעולם. 
 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

684  ₪ 

 מסע קולנועי
אל ישראל 

 האחרת
 סרטים תיעודיים 

 :הסדרה מרכזת
 ה גזיתבלה

הבמאים 
 והיוצרים

 הרצאה+  סרט
 

 ימי שני
12:15 – 10:30 

 הפתיחה:
04.11.2019 

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

 ציאות החיים בישראל., מביאים נקודת מבט אנושית על מלאחריהם עם היוצרים

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

639 ₪ 

 מועדון 
טרום בכורה 

 בקולנוע

 
 

 מרצים שונים

 
 הרצאה + סרט

 כולל 
 פופקורן ושתיה

 ימי שני 1קבוצה 

 19:00בשעה 
 הפתיחה:

11.11.2019 
 שישיימי  2 קבוצה

 10:00בשעה 
 הפתיחה:

15.11.2019 

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

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

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

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

684  ₪ 

הצגות מופת 
בתיאטרון 
 הישראלי 

 על מסך הקולנוע

 ד"ר דן רונן
 במאי, מרצה 
 וחוקר תיאטרון

 הרצאה 
הקרנת + 

 מצולמת הצגה

 חמישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
07.11.2019 

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

ותו מפגש, ולאחריה תוקרן ל ההצגה שתוצג באכל מפגש ייפתח בהרצאת עומק ע
 )תיאטרון חי מצולם( באורך מלא.ההצגה 

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

684 ₪ 

 "על האש"
סוגיות בוערות 
 במנגל הישראלי

 ת, מארחכתעור
 ומנחה

 נורית קנטי
יתונאית, מגישה ע

ת בגלי צה"ל, ועורכ
מרצה ומנחה 

אירועים 
  אקטואליים

 שישיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
08.11.2019 

סדרת מפגשים ייחודית ומאתגרת, בה יתכנס בכל מפגש פאנל מומחים ואנשי 
מחשבה ומעשה מן השורה הראשונה מתחומי הביטחון, החברה, הרוח והתקשורת, 

נדון בנקודות מפתח במציאות המדינית, הביטחונית, החברתית בהתאם לנושא הדיון. 
והכלכלית שאתן מתמודדת מדינת ישראל ובנקודות האור וההישגים של ישראל, לצד 

 הסוגיות המאתגרות והמכאיבות.

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

684  ₪ 

הגלובליזציה 
 והקרב 

 על הקידמה
 

 ל נדב אי
עורך חדשות החוץ 

 13בערוץ 

 ואורן נהרי
עורך חדשות החוץ 

 ופרשן בוואלה!

 ימי רביעי
11:00-12:30 

 הפתיחה:
13.11.2019 

 

המהפכה המדעית, מהפכת הנאורות והמהפכה התעשייתית, הן שהביאו להתקדמותו 
ת חייו. אך לקידמה פנים רבות: חלקן מאיימות של המין האנושי ולשיפור האדיר ברמ

וזוועתיות, אחרות מסחריות, כאלו שמקדמות את בני האדם ופוגעות בסביבה. יותר 
ויותר בני אדם וקהילות מנסים לדחות את עקרונות הקידמה, ומתחדש קרב עתיק בין 

 מודרניות ובין העולם הישן. 

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

657  ₪ 

אקטואליה 
 משפטית

שופטת ה
 )בדימוס(

אלה גברי
 ליאו( לוי -)דה

 ימי שלישי
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
12.11.2019 

מסקרן אל הדילמות הערכיות והחברתיות המשפיעות על חיי כולנו, ובחינה של  מבט
ת המעצבות את סדר היום בישראל. הקורס יעסוק בסוגיות ציבוריות הסוגיות הפוליטיו

 נבחרות, בצד ניתוח אירועים קונקרטיים ודיון באקטואליה המשפטית.

 לחצו כאן רצאות והתאריכים:הלפירוט נושאי ה

 
 
 

657  ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2969
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http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2972
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2973
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http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2982
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2982


 צופן העתיד:
 המחרלהביט אל 

פרופ' דוד 
 פסיג

חוקר עתידים 
המתמחה בחיזוי 

 טכנולוגי

 ימי חמישי
12:00 – 10:30 

הפתיחה:
14.11.19 

סדרת ההרצאות פותחת צוהר אל מגמות אפשריות בכלכלה, בגיאופוליטיקה 
. יושם דגש על 21-ובטכנולוגיה, אשר ישפיעו באופן משמעותי על חיי האדם במאה ה

 נו בעתיד ומקומה של מדינת ישראל במגמות אלו. המגמות העולמיות הצפויות ל

 לחצו כאן רצאות והתאריכים:הלפירוט נושאי ה

351  ₪ 

הטכנולוגיות 
 שמנהלות 
 את העולם

 מני ברזילי
מומחה לאבטחת 

 מידע וסייבר

 ימי רביעי
19:00-20:30 

 הפתיחה:
13.11.2019 

 

השינויים הטכנולוגים האדירים שחווינו בשנים האחרונות הובילו להתפתחויות בתחום 
הרפואה, התחבורה, והרווחה. אך גם להתפתחויות יוצאות דופן בעולם הפשע, 

הלוחמה, והמודיעין. הטכנולוגיה הולידה פושעים מסוג חדש המייצרים פשעים מסוג 
רס לבצע מניפולציה של האופן בו אנחנו חדש. היא מאפשרת לגורמים בעלי אינט

 חושבים. והיא מעלימה חברות ענק שעד לפני שנים מספר היו הדומיננטיות בתחומן.
מסע מרתק בצדדים המרתקים של הטכנולוגיה והן בסמטאות יא סדרת ההרצאות ה

 החשוכות ביותר שלה.

 לחצו כאן רצאות והתאריכים:הלפירוט נושאי ה

342  ₪ 

 מהקצה 
 אל 

 הקצה
 

 :הסדרה מרכזת
 בלהה גזית

 מרצים שונים 
 

 ראשוןימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
03.11.2019 

 סיפוריהם של אנשים שהצליחו לנצח את גורלם
ה פרים בגילוי לב מפי שמונשתעסוק בשמונה סיפורים מדהימים, מסו סדרה מרתקת

שהצליחו לעמוד בלחצים, להאמין בדרכם, לגבור על הקשיים, להיחלץ ממצבים  אנשים
  בלתי אפשריים  ולמצוא את דרכם אל החופש האישי.

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

639  ₪ 

פילוסופיית חיים: 
שרציתי דברים 

 לומר

ד"ר חיים 
 שפירא

 אינטלקטואל 
 תחומי-רב

 שלישיימי 
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
12.11.2019 

סופר, מתמטיקאי ומרצה  סדרת הרצאות מרתקת, מאירת עיניים והומוריסטית עם
מחונן ומשעשע, המעבד לסיפורים מרתקים בסיסי מידע מתחומי הפילוסופיה, 

אתם  המוגשים באופן מרתק והומוריסטי.רחוב, הספרות, האמנות, המוסיקה וחכמת ה
תחומי -מוזמנים להצטרף ולספוג מן השפע המציף את עולמו של האינטלקטואל הרב

 הנדיר הזה.

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

369  ₪ 

ה Vוח החשיTפי
 תיתRהיצי

הדרך להגיע  
 רחוק

 שלישיימי  אביבה חלפון
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
05.11.2019 

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

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

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

648  ₪ 

הצד המעשי של 
הפסיכולוגיה 
 בראי הקולנוע

 ענת זפרני
 

 סרט הרצאה +

 ימי רביעי
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
06.11.2019 

מציע מגוון של טיפולים ומצע רחב של הסברים, בכל הכרוך  עולם הפסיכולוגיה
. מהן נובמבנה הנפש ובדרך הייחודית בה בנינו את תעודת הזהות האישית של

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

 כראוי?
 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

684  ₪ 

אינטליגנציה 
 רגשית 

 יום יוםבחיי ה

ד"ר רונית 
 נשר

פסיכותרפיסטית 
 ומנחת קבוצות

 

 שניימי 
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
18.11.2019 

האם מצאתם את עצמכם  אנחנו או הרגשות שלנו? - מנהל את חיינו באמת מי
מתנהגים או מחליטים החלטות באופן לא רציונלי רק בגלל רגש מסוים? "אינטליגנציה 

יומנויות נרכשות, שיכולות לשפר משמעותית את רגשית" היא אוסף המורכב ממ
  איכות חיינו.

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

648 ₪ 

תרבויות עולם 
 סביב הגלובוס
 בראי הקולנוע

 ומרצה: מרכזת

איילת 
 אידלברג

אנתרופולוגית, 
ויות חוקרת תרב
 ודתות

 ומרצים שונים
 

 הרצאה + סרט

 

 ימי שני 1קבוצה 

14:30 – 10:30 
 הפתיחה:

11.11.2019 
 חמישי ימי 2קבוצה

14:30 – 10:30 
 הפתיחה:

07.11.2019 

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

בבודפשט, מאימפריאליזם יפני אל סגירות  2-הממלכה הירדנית אל מלחמת העולם ה
 צפון קוריאנית.

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

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

684 ₪ 

 ומרצה: מרכזת  קצה העולם

 רווית נאור 
עיתונאית, טייסת 

 וטיילת

 ומרצים שונים

 רביעיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
13.11.2019 

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

 קסומים ונופי בראשית.

 לחצו כאןכים: לפירוט נושאי ההרצאות והתארי

639 ₪ 

עולם קסום  
 בראי הקולנוע

 ומרצה: מרכזת

איילת 
 אידלברג

אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים שונים

 ימי רביעי
22:00 – 19:00 

 הפתיחה:
06.11.2019 

 
 הרצאה + סרט

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

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

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

684 ₪ 

 המלחמות 
ששינו את פני 

 ההיסטוריה

ד"ר גוסטב 
 מייסלס
 היסטוריון

 שניימי 
11:00-12:30 

 הפתיחה:
04.11.2019 

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

נעלה לדיון כמה מן המלחמות שהכתיבו את מהלך ההיסטוריה בתקופתן. ננתח את 
ו לתוצאותיהן, ובמיוחד את הרקע להתלקחותן, מהלכיהן הטקטיים החשובים שהביא

 ההשלכות הפוליטיות, הטכנולוגיות והחברתיות שהן גרמו. 

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

639  ₪ 

 קבלת שבת 
עם הסיפורים 

 שמאחורי 
 פרשת השבוע

 הרב ד"ר 
 בני לאו

 929 ראש מיזם
 תנ"ך ביחד

 חמישיימי 
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
07.11.2019 

אתם מוזמנים להצטרף לחוויה מיוחדת במינה, ולקבל את השבת בהיכרות מעמיקה, 
ייחודית ונפלאה עם פרשת השבוע. פרשת השבוע הוא אחד ממיזמי התרבות 
השנה  העתיקים והיפים, שהשתמר בכל תפוצות ישראל ובכל הדורות. נלווה את לוח

עם קריאה בפרשות השבוע דרך עין מתבוננת ובוחנת את הדמויות המשורטטות 
 בתורה, בעזרת מפרשים והוגים בני כל הזמנים, ישנים וגם חדשים.

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 

684 ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2983
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2983
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2984
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2984
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2985
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2985
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2986
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2986
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2987
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2987
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2988
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2988
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2989
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2989
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2990
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2990
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2991
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2991
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2993
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2993
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2995
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2995
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2997
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2997
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2998
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2998


סודות חכמת 
 בלההק

 משה שרון
 סופר ומרצה בכיר

 ימי ראשון
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
10.11.2019 

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

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

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

 ומאושר יותר.

 לחצו כאן: ירוט נושאי ההרצאות והתאריכיםלפ

639 ₪ 

ימי כיבוש הארץ 
 וטרום המלוכה

 

 יוסי נינווה
 מרצה בכיר לתנ"ך

 ימי רביעי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
06.11.2019 

 

אל על אדמתו מרגע היכנסם מספרים את תולדות עם ישר יהושע ושופטיםהספרים 
לארץ כנען ועד ימיה הראשונים של המלוכה. האם הכתוב בהם הוא היסטוריה 

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

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

639 ₪ 

תגליות וחידושים 
 בחקר המוח

 ומרצה: מרכז

ד"ר רביד 
 דורון

האוניברסיטה 

 הפתוחה
 ומרצים שונים

 ימי ראשון
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
03.11.2019 

תחום מדעי המוח תופס תאוצה וחדשות לבקרים מגיעים החוקרים לתובנות נוספות 
ו. קורס זה מאגד את טובי החוקרים והמרצים בתחום על פעילותו המופלאה של מוחנ

מדעי המוח, שיספרו אודות המחקרים העכשוויים והתגליות המעודכנות ביותר בעולם 
 המדע.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

648 ₪ 

פריצות דרך 
חדשים וגילויים 

 בחקר היקום

 אילן מנוליס
 אסטרונום, 
מנהל מצפה 

הכוכבים במכון 
 ויצמן למדע

 שלישיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
05.11.2019 

אחד מתחומי המדע הדינמיים ביותר הינו האסטרופיזיקה. אנחנו נמצאים בעיצומה 
שיגור טלסקופים של מהפכה דרמטית בשיטות המחקר, מהפכה שהתאפשרה בזכות 

ויכולתו של המין האנושי "לראות" באורכי גל שנבצר מאתנו עד לפני מספר חלל, ל
שנים. כל אלה פתחו צוהר חדש לתהליכים שלא היו ידועים. מהם החידושים בתחום 

 מרתק זה?

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

639  ₪ 

התגליות 
המדעיות 

  הגדולות בעולם

ד"ר עמוס 
 סימון

מרצה וחוקר בכיר 
במרכז לחקר 
הסרטן ובמכון 

ההמטולוגי במרכז 
 הרפואי שיבא 

 תל השומר

  רביעיימי 
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
13.11.2019 

 

ההתקדמות המדעית במאה השנים האחרונות שיפרה את תוחלת ואיכות חיי האדם 
מגילוי האנטיביוטיקה ופיתוח חיסונים, עבור בגילוי בניית ופירוק  בצורה דרמטית.

חלבונים, ועד להפריה חוץ גופית ויצירת תאי גזע לייצור רקמות ואיברים להחלפה. כל 
אלה הם מקצת התגליות להם אחראים גדולי המוחות, ביניהם יהודים רבים ואף 

ששינו את חיי האדם וזיכו  ישראלים. בקורס ניחשף לתגליות מדעיות במדע וברפואה,
 מדענים בפרסי נובל ברפואה וכימיה. 

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

648 ₪ 

סודות הרפואה 
 התזונתית

 כלים לריפוי טבעי
 

ד"ר גיל יוסף 
 (M.D) שחר

 ראש המרכז 
 לחקר הרמב"ם

 ימי חמישי
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
21.11.2019 

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

   .הרצאות שמשנות חיים .המדע העדכניים ביותר

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 

351  ₪ 

 
 

 "זמן אשכול" סינמה סיטי כפר סבאקורסים בה .2
 תיאור נושא הקורס  מועד המרצה שם הקורס

 

 המחיר
לאחר 

10% 
 הנחה

אמנות הבארוק: 
 ניצחון 

הפאתוס 
  והדרמה

 לי אלדובי  -אור
חוקרת ומרצה 

אמנות בכירה ל
 ותרבות
 
 

 ימי רביעי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
13.11.2019 

 

הייתה סוחפת  18-עד ה 16 -אחרי הרנסנס המאופק וההרמוני, אמנות המאה ה
ומלאת רגש דרמטי. פריחה אינטלקטואלית, מלחמות דת, תעמולה קאתולית ורדיפת 

ור סצנות מכשפות היו חלק מהתופעות שאפיינו את התקופה. האמנות הגיבה בתיא
ארוטיות סוערות, לעומת חזיונות דתיים, וכל זאת בדינמיות סוערת וחגיגה של אור 

 וצל.

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

621  ₪ 

המוזאונים 
המרתקים 

 בעולם

   ד"ר אפי זיו
סופר ומרצה בכיר 

 לאמנות
 

 

  שלישיימי 
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
29.10.2019 

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

 איכותיות של יצירות האמנות וצילומי תקריב יוצאי דופן. 

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

630  ₪ 

על צלילים 
 ואנשים

 הפסנתרן
 רועי עלוני

 ימי רביעי 
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
06.11.2019 

 

מפגש מרתק עם יצירות המופת של עולם המוסיקה הקלאסית. ההרצאות מלוות 
ובהשמעת מבחר מהקלטותיהם של גדולי המבצעים. נאזין למבחר חיות גמות בהד

צירות המופת של עולם המוסיקה הקלאסית וניצור זיקה בין יצירות אלו למאורעות מי
 החברתיים והפוליטיים של התקופה.

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

621  ₪ 

 מועדון 
טרום בכורה 

 בקולנוע
 

 מרצים שונים
 רצאה + סרטה

 כולל 
 פופקורן ושתיה

 ימי חמישי
 18:30בשעה 

 הפתיחה:
14.11.2019 

 

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

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

684  ₪ 

"העולם מצחיק 
 אז צוחקים"

יצירות המופת של 

 הקומדיה הקולנועית

 אלון
 אריה-גור

במאי, תסריטאי 
 ומרצה על קומדיה

 
 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
13.11.2019 

 

הרצאות סוחפת ומלאה "יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז" אמר צ'רלי צ'פלין. בסדרת 
אל הסודות שמאחורי יצירות המופת של הקומדיה הקולנועית. מה היו  נתוודעבהומור 

הטכניקות, המניעים והפילוסופיה של המאסטרים, שגם היום ממשיכים לגרום למיליוני 
 אנשים בעולם לצחוק עד דמעות מול מסך הקולנוע.

 .הרצאהסרט קולנוע הקשור לנושא היוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

684  ₪ 
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האנשים ששינו 
את התרבות 

 האנושית
ביוגרפיות בראי 

 הקולנוע

 ומרצה: מרכז

 זיו אלכסנדוני
מרצה לקולנוע 

 סרטים ובמאי
 ומרצים שונים

  חמישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
07.11.2019 

 הרצאה + סרט

נקדיש כל  ודית זומפגש מרתק עם האנשים ששינו את התרבות האנושית. בסדרה ייח
 מפגש לאדם או חברה, שהשפיעו על התרבות או על ההיסטוריה האנושית.

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

684  ₪ 

הסכנות 
שמאיימות על 
 שלום העולם

תמונת מצב בעיניו 

 של כתב מלחמות

הנריקה 
 צימרמן

עיתונאי בינ"ל 
המתמחה בסיקור 

באזורי עימות 
 בעולם

 שניימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
04.11.2019 

 

העמים,  בין גישורו על ,בינ"ל  פרסים בעשרות שזכה הנריקה צימרמן,
חזיתות הלחימה הרבות בהן היה, שביצע ב השטח ותחקירי העיתונאית עבודתו

יחשוף בפנינו את רשמיו ממסעותיו בשטח, תוך שילוב ניתוח תהליכים ביטחוניים, 
לאזור מוכה האסון ההומניטארי הגדול  המזה"תמה הפך את  מדיניים וחברתיים.

? מה יעלה בגורלם של מיליוני פליטים שנאלצו 2-יותר מאז מלחמת העולם הב
משפיעה על  המזה"תלהתפזר בעשרות מדינות ברחבי העולם? כיצד ההתרסקות של 

 המעצמות ועל המעורבות שלהן באזורנו?

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:  

657  ₪ 

פרשיות הריגול 
 שהסעירו 
 את העולם

 משה כץ
מומחה בנושאי 

ריגול, איש מודיעין 
 בעבר

 שלישיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
12.11.2019 

 

פרשיות ריגול  לע סדרה מסקרנת ומרתקתמאחורי הקלעים של המלחמה החשאית. 
יני כל, בעוד שהצלחותינו חסויות", שנותרו חסויות שנים רבות. "מחדלינו חשופים לע

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

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

639  ₪ 

 ית בכיף""עבר
 סיפורה 

 יוצא הדופן 
של השפה 

 העברית

ד"ר רוביק 
 רוזנטל

 לשונאי וסופר

 חמישיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
07.11.2019 

 

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

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

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

639  ₪ 

אשנב 
לפסיכולוגיה 
 בראי הקולנוע

 ענת זפרני
 

 הרצאה + סרט

 ימי ראשון
14:30 –10:30 

 הפתיחה:
10.11.2019 

 

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

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

 אנשים במצבים דומים?
 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחצו כאן ים:לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכ

684 ₪ 

 רואים עולם
 בראי הקולנוע

 ומרצה: מרכזת

איילת 
 אידלברג

אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים שונים
 

 הרצאה + סרט

 

 שלישיימי 
10:30-14:30 

 הפתיחה:
05.11.2019 

 

מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות  מסע קולנועי ותרבותי
ואומנויות מגוונות ברחבי העולם. מהקרנבל הברזילאי אל חתונות הודיות, מסודות 
הממלכה הירדנית אל מיזוג תרבויות בסיציליה, מאשת הברזל הבריטית אל זכויות 

אתם מוזמנים הצבעה לנשים בשוויץ, מאימפריאליזם יפני אל סגירות צפון קוראנית. 
 להצטרף למסע!

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

684 ₪ 

 עולם קסום
 בראי הקולנוע

 ומרצה: מרכזת

איילת 
 אידלברג

אנתרופולוגית, 
תרבויות  חוקרת

 ודתות

 ומרצים שונים

 ראשוןימי 
19:00-22:00 

 הפתיחה:
03.11.2019 

 
 הרצאה + סרט

 

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

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

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 אןלחצו כלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

684  ₪ 

ההחלטות ששינו 
 את 

ההיסטוריה 
 האנושית

ד"ר גוסטב 
 מייסלס
 היסטוריון

 ראשוןימי 
11:00-12:30 

 הפתיחה:
03.11.2019 

 

צעדי הענק של ההיסטוריה, מתחילים בהחלטות של מנהיגים פוליטיים, חברתיים או 
כלכליים. סדרה היסטורית חדשה המתחקה אחר החלטות כאלו. מה היה הרקע 

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

 ההיסטוריה ועד היום?

 ו כאןלחצלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

639₪  

חגי ישראל: 
מסורת 

 והיסטוריה

 יוסי נינווה
 מרצה בכיר לתנ"ך

 שניימי 
19:00-20:30 

 הפתיחה:
04.11.2019 

 

בשילוב המחקר המדעי המודרני ורוח המסורת.  מסע מרתק אל חגי ישראל ומועדיו
מהו מקורם של החגים והמועדים בישראל? מהו אופיים? ומהי הספרות היהודית 

למועדי ישראל מכל כיוון  יהם? מפגש עם דעות מגוונות המתייחסותהקשורה אל
 אפשרי.

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

639  ₪ 

תגליות 
 וחידושים 

 בחקר המוח

 ומרצה: מרכז

ד"ר רביד 
 דורון

האוניברסיטה 
 הפתוחה

 שוניםם ומרצי

 רביעיימי 
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
06.11.2019 

 

תחום מדעי המוח תופס תאוצה וחדשות לבקרים מגיעים החוקרים לתובנות נוספות 
על פעילותו המופלאה של מוחנו. קורס זה מאגד את טובי החוקרים והמרצים בתחום 

יותר בעולם מדעי המוח, שיספרו אודות המחקרים העכשוויים והתגליות המעודכנות ב
 המדע.

 כאן צולח לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

648 ₪ 

 אילן מנוליס נפלאות היקום
 אסטרונום, 
מנהל מצפה 

הכוכבים במכון 
 ויצמן למדע

 ימי שני
10:30-12:00 

 הפתיחה:
11.11.2019 

נצא למסע להבנת צפונות היקום הסובב אותנו ולמפגש עם  אות מרתקתבסדרת הרצ
מדע האסטרונומיה, שהינו תחום ידע דינאמי, סוחף ומלהיב, הנמצא בחזית המחקר 

תו לחלל ומה הן ההשלכות על טיסות חלל אהמדעי כיום. מה קורה לגוף האדם בצ
ה מאויישות? מה מאפיין את שכנינו במערכת השמש? מהו כוכב )שמש( ומה קור

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

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

639 ₪ 
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 אשכול" בסינמה סיטי נתניההקורסים ב"זמן  .3
 תיאור נושא הקורס  מועד המרצה שם הקורס

 

 המחיר
לאחר 
10% 
 הנחה

 מועדון 
טרום בכורה 

 בקולנוע
 

 מרצים שונים
 הרצאה + סרט

 כולל 
 פופקורן ושתיה

 ימי חמישי
 18:30בשעה 

 הפתיחה:
21.11.2019 

 

ת טרם יציאתם במסגרת הקורס יבחרו מומחי הקולנוע של הסינמה סיטי, סרטי איכו
 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. 

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

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

684  ₪ 

 לגלות 
את אמריקה 

 בקולנוע

 זיו אלכסנדוני
מרצה לקולנוע 

  סרטים ובמאי
 הרצאה + סרט

 חמישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
31.10.2019 

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

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

684  ₪ 

 נצרות -יהדות 
אסלאם: 

שלושתן ביחד 
 וכל אחת לחוד

ד"ר גוסטב 
 מייסלס
 היסטוריון

 שלישיימי 
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
12.11.2019 

מסע מקורי ומרתק אל סודותיהן ומנהגיהן של שלוש הדתות המונותיאיסתיות 
מה מאחד אותן ומה  חת משלוש הדתות האלו באה לעולם?הגדולות בעולם. איך כל א

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

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

639  ₪ 

 מסע אל 
חידות החיים 

 החשובות באמת

 אירי ריקין
מרצה לפילוסופיה 

 ויוצר דוקומנטרי

 רביעיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
06.11.2019 

האדם הוא היצור היחיד המנסה להבין את פשר קיומו. הצלחנו אומנם לכפוף את 
דולות באמת אנחנו עדיין מחפשים תשובה: מי הטבע למרותנו, אך בשאלות הג

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

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

567 ₪ 

מדעי האושר 
 בראיה הקולנוע

ד"ר רונית 
 נשר

פסיכותרפיסטית 
 ומנחת קבוצות

 
 הרצאה + סרט

 שניימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
04.11.2019 

השראה, תקווה ואושר, הם חלק בלתי נפרד ממקורות הכוח והחיוניות שלנו. איך ניתן 
זדמנויות לשמחה להגדיל באופן מודע את מקורות הכוח האלה? כיצד ניתן ליצור ה

מוגברת, לסיפוק ולהגשמה? סדרת הרצאות חווייתית על הכלים האפקטיביים 
 להגברת האושר בחיינו.

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 
 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                  

684  ₪ 

"זיכרון בלתי 
 נשכח"

 אימון, שימור 

  ושיפור הזיכרון

 איתי עניאל
מרצה מומחה 
 לשיפור הזיכרון

 ימי רביעי
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
13.11.2019 

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

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 

 והזיכרון שלנו לטווח ארוך.

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

648 ₪ 

תרבויות עולם 
 סביב הגלובוס
 בראי הקולנוע

 ומרצה: מרכזת

איילת 
 אידלברג

אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים שונים
 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
10:30-14:30 

 הפתיחה:
06.11.2019 

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

הממלכה הירדנית אל מלחמת העולם השנייה בבודפסט, מאשת הברזל הבריטית אל 
יאנית. אתם זכויות הצבעה לנשים בשוויץ, מאימפריאליזם יפני אל סגירות צפון קור

 מוזמנים להצטרף למסע!
 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 
 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                      

684  ₪ 

 מסע אישי 
 סובב עולם

 מרכזת הסדרה:
 פתלילך י

 מרצים שונים 

 

 ראשוןימי 
10:30-12:00 

 הפתיחה:
03.11.2019 

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

מסעות אל ההרצאות משלבות צילומים מרהיבים, חוויות אישיות ומידע מעמיק מ
    מקומות שטייל ישראלי יכול רק לחלום עליהם.

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

639  ₪ 

 עולם קסום 
 בראי הקולנוע

 ומרצה: מרכזת

איילת 
 אידלברג

אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

  ים שוניםומרצ

 שניימי 
19:00-22:00 

 הפתיחה:
04.11.2019 

 
 הרצאה + סרט

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

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

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

684  ₪ 

ות סיפור עבד
 מצרים: 

 לידתו של מיתוס

 יוסי נינווה
 מרצה בכיר לתנ"ך

 שניימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
04.11.2019 

סיפור עבדות מצרים והגאולה מעבדות לחרות הוא סיפור מכונן בתולדות עם ישראל. 
בסדרה זו נבחן את מטרות חיבורו של מיתוס זה. מי כתב את "ספר שמות"? ומדוע 

ים? כיצד נקשרים סיפור יציאת מצרים ומעמד הר סיני לכינונה של דווקא הורדנו למצר
 האמונה הישראלית? והאם באמת יצאנו מעבדות לחירות??

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות                   

639  ₪ 

תגליות 
 וחידושים 

 בחקר המוח

 ומרצה: מרכז

ד"ר רביד 
 דורון

האוניברסיטה 
 הפתוחה

 ומרצים שונים

 ימי חמישי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
07.11.2019 

תחום מדעי המוח תופס תאוצה וחדשות לבקרים מגיעים החוקרים לתובנות נוספות 
על פעילותו המופלאה של מוחנו. קורס זה מאגד את טובי החוקרים והמרצים בתחום 

עי המוח, שיספרו אודות המחקרים העכשוויים והתגליות המעודכנות ביותר בעולם מד
 המדע.

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                   

648  ₪ 
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 "זמן אשכול"  סינמה סיטי ירושליםקורסים בה .4
 תיאור נושא הקורס  מועד המרצה קורסשם ה

 

 המחיר
לאחר 
10% 
 הנחה

 אמנות 
 20-המאה ה

בין מציאות 
 ודמיון

 ימי שני דוד איבגי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
04.11.2019 

בין הרצון להתמודד עם המציאות  ונע האמנות והיצירה בין שתי מלחמות עולם,
 לם אלטרנטיבי ואישי.החברתית והפוליטית של הזמן, לבין החיפוש אחר עו

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

621  ₪ 

היצירות 
 הגדולות 

של המוסיקה 
 הקלאסית

 בועז 
 משה-בן

דיקן הפקולטה 
למוסיקה באקדמיה 

 בירושלים

 ראשוןימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
03.11.2019 

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

 יקלי מוקדם.סהקורס אינו דורש ידע מווהמנצחים. 

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

621  ₪ 

"הוא הלך -מ
בשדות" ועד 
"אפס ביחסי 

 אנוש"
שינויים ותמורות 
 בחברה הישראלית

 בראי הקולנוע

 זיו אלכסנדוני
מרצה לקולנוע 

 סרטים ובמאי
 

 הרצאה + סרט

 שניימי 
10:30-14:30 

 הפתיחה:
04.11.2019 

ת ומצחיקה, בשינויים ובתמורות שעברו על התבוננות מעמיקה, נוסטלגית, מרגש
החברה הישראלית מאז החל המפעל הציוני ועד ימינו, בראי הקולנוע, שנעשה כאן 

 במאה השנים האחרונות.
 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 
 

684  ₪ 

 מסע קולנועי
אל ישראל 

 האחרת
 סרטים תיעודיים 

 :הסדרה מרכזת
 בלהה גזית

הבמאים 
 והיוצרים

 הרצאה+  סרט
 

 שניימי 
12:15 – 10:30 

 הפתיחה:
11.11.2019 

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

 ., מביאים נקודת מבט אנושית על מציאות החיים בישראלעם היוצרים
 כאן צולח :תאריכיםוה פירוט נושאי ההרצאות                    

 

639  ₪ 

 מועדון 
טרום בכורה 

 בקולנוע
 

 מרצים שונים

 
 הרצאה + סרט

 כולל 
 פופקורן ושתיה

 מי רביעיי 1קבוצה

 19:00בשעה 
 הפתיחה:

13.11.2019 
 ימי שישי 2קבוצה 

 10:00בשעה 
 הפתיחה:

22.11.2019 

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

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

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

 כאן צולח :1קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

 כאן צולח :2קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות               

684  ₪ 

הצגות מופת 
בתיאטרון 
 הישראלי 

 על מסך הקולנוע

 ד"ר דן רונן
 במאי, מרצה 
 וחוקר תיאטרון

  + הרצאה
 הקרנת הצגה

 מצולמת

 רביעיימי 
10:30-14:30 

 הפתיחה:
9.20111.06 

ישראלי. ההצגות הצגות מופת שהוצגו בתיאטרון ה בקורס ייחודי זה נקרין שמונה
   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 ₪ 

האנשים ששינו 
את התרבות 

 האנושית
ביוגרפיות בראי 

 הקולנוע

 ומרצה: מרכז

 זיו אלכסנדוני
מרצה לקולנוע 

 סרטים ובמאי
 ומרצים שונים
 הרצאה + סרט

 ראשון ימי
10:30-14:30 

 הפתיחה:
03.11.2019 

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

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 
 

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

684  ₪ 

 עתיד האנושות

 
 
 

 ומרצה: מרכז

 ארז ליבנה
 ומרצים שונים

 

 ימי שני
19:00-20:30 

 הפתיחה:
11.11.2019 

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

 מולנו?

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                  

648  ₪ 

אקטואליה 
 משפטית

 חוקתית ופוליטית

עו"ד עידן 
 אבוהב

מרצה בכיר 
אקטואליה ל

 ומשפט חוקתי

 ימי רביעי
19:00-20:30 

 הפתיחה:
06.11.2019 

החושפת את מאחורי הקלעים של מאבקי הכוח בין המערכת סדרת הרצאות "בועטת"
ים שיפוטי אחד, שופטים שהושתקו, -הפוליטית לבג"ץ. בריתות, מאווי כח, שודד

 70לחמה כבר פוליטיקאים, מדינת לאום עם מיעוטים ומערכת צבאית הנתונה במ
קנאה בין המערכת הפוליטית -שנאה-תלות-שנה. כל אלה יוצרים את סיפור האהבה

לבין בית המשפט העליון. ננסה לענות על שאלות מורכבות ביחסים אלה באמצעות 
רי הקלעים והצגה דרמטית של הדמויות ודוגמאות מרתקות, פרטים עסיסיים מאח

 השונות. 

 לחצו כאן ים:לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכ

648 ₪ 
 

 "עברית בכיף"
 סיפורה 

 יוצא הדופן 
של השפה 

 העברית

ד"ר רוביק 
 רוזנטל

 לשונאי וסופר

 ימי שלישי
10:30-12:00 

 הפתיחה:
05.11.2019 

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

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

 ינטרנט ועוד.נולדה השפה המיוחדת ברשתות החברתיות, בא

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

639 ₪ 
 

חשיבה חיובית 
  כדרך חיים

 בראי הקולנוע
 

 שירלי
 ברלין-נס

מרצה ומפתחת 
חודית של ישיטה י

 חשיבה חיובית

 הרצאה + סרט
 
 

 ראשוןימי 
19:00-22:00 

 פתיחה:ה
10.11.2019 

ביקורת, שיפוט, חוסר אמונה, דאגות, פחדים, חוסר ביטחון עצמי... האם אתם מזהים 
את עצמכם לפעמים במצבים אלה? בקורס זה נלמד איך לפתח שפה חיובית המשנה 

 את הדרך בה אנו חווים את עצמנו ואת העולם סביבנו.
 .אהסרט קולנוע הקשור לנושא ההרציוקרן אחרי כל הרצאה 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

684 ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3038
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3038
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3039
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3039
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3040
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3040
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3041
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3041
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3045
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3045
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3042
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3042
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3046
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3046
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3047
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3047
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3048
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3048
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3049
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3049
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3050
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3050
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3051
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3051


 מהקצה 
 אל 

 הקצה
 

 :הסדרה מרכזת
 בלהה גזית

 מרצים שונים 
 

 ימי שני
19:00-20:30 

 הפתיחה:
04.11.2019 

 סיפוריהם של אנשים שהצליחו לנצח את גורלם
קת, שתעסוק בשמונה סיפורים מדהימים, מסופרים בגילוי לב מפי שמונה סדרה מרת

אנשים, שהצליחו לעמוד בלחצים, להאמין בדרכם, לגבור על הקשיים, להיחלץ 
  ולמצוא את דרכם אל החופש האישי. אפשריים ממצבים בלתי אפשרי

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

639 ₪ 
 

הכול נשאר 
 במשפחה 

 בראי הקולנוע

 ענת זפרני

 
 הרצאה + סרט

 ימי שלישי
10:30-14:30 

 הפתיחה:
05.11.2019 

הראשון שלנו ללמידה רגשית. בקלחת האינטימית הזו אנו  ביה"סהמשפחה היא 
שות שלנו ואיך להביע תקוות לומדים איך להרגיש ביחס לעצמנו, איך יגיבו אחרים לרג

ופחדים. בסדרת מפגשים הכוללים מקרים אמיתיים מטיפול משפחתי, נפרוש את 
החוטים המקשרים בינינו לבין האחרים, ויינתנו כלים להתנהלות טובה ואיכותית 

 לשיפור ושדרוג מערכות יחסים משפחתיות.
 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחצו כאן וט נושאי ההרצאות והתאריכים:לפיר

684 ₪ 
 

"זיכרון בלתי 
 נשכח"

 אימון, שימור 
  ושיפור הזיכרון

 איתי עניאל
מרצה מומחה 
 לשיפור הזיכרון

 ימי שלישי
19:00-20:30 

 הפתיחה:
05.11.2019 

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

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

 .והזיכרון שלנו לטווח ארוך

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

648 ₪ 
 

 קצה העולם
 

 מרכזת ומרצה:

 רווית נאור 
עיתונאית, טייסת 

 וטיילת

 ומרצים שונים

 

 ימי שלישי
10:30-12:00 

 :הפתיחה
12.11.2019 

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

 קסומים ונופי בראשית.

 כאן צולח תאריכים:וה ושאי ההרצאותלפירוט נ

639 ₪ 
 

תרבויות עולם 
 סביב הגלובוס

 בראי הקולנוע 

 ומרצה: מרכזת

איילת 
 אידלברג

אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים שונים
 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
06.11.2019 

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

הממלכה הירדנית אל מלחמת העולם השנייה בבודפסט, מאשת הברזל הבריטית אל 
זכויות הצבעה לנשים בשוויץ, מאימפריאליזם יפני אל סגירות צפון קוריאנית. אתם 

 סע!מוזמנים להצטרף למ
 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                    

684 ₪ 

 עולם קסום 
 בראי הקולנוע

 ומרצה: מרכזת

איילת 
 אידלברג

אנתרופולוגית, 
תרבויות  חוקרת

 ודתות

 ומרצים שונים

 שלישיימי 
22:00 – 19:00 

 הפתיחה:
05.11.2019 

 הרצאה + סרט

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

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

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 אןלחצו כלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

684  ₪ 

 חגי ישראל:
מסורת 

 והיסטוריה

 הויוסי נינו
 מרצה בכיר לתנ"ך

 חמישיימי 
13:30 – 12:00 

 הפתיחה:
07.11.2019 

         . ומועדיו, בשילוב המחקר המדעי המודרני ורוח המסורתמסע מרתק אל חגי ישראל 
ת מהו מקורם של החגים והמועדים בישראל? מהו אופיים? ומהי הספרות היהודי

למועדי ישראל מכל כיוון  הקשורה אליהם? מפגש עם דעות מגוונות המתייחסות
 אפשרי.

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                  

639 ₪ 

עלייתן ונפילתן 
של האימפריות 

 הגדולות

ד"ר גוסטב 
 לסמייס

 היסטוריון

 ימי חמישי
10:00-11:30 

 הפתיחה:
07.11.2019 

בסדרת הרצאות מרתקת, נגלה שהמחזוריות ההיסטורית עוקבת אחרי המחזוריות 
מדינות ואימפריות נולדות, מגיעות  הביולוגית שקבע דרווין לעולם החי: חברות,

העתיקות מה לעשות, נעלמות. איך נוצרו האימפריות -לבגרות, יורדות מגדולתן ו
תה יבעולם הקלאסי והאימפריות המודרניות ששרידיהן עדיין גלויים לעין? מה הי

מורשתן התרבותית, החברתית והפוליטית בתקופות השגשוג שלה? ומה היו הסיבות 
 לשקיעתן?

 צו כאןלחלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

639 ₪ 

תגליות 
וחידושים בחקר 

 חוהמ

 מרכז הסדרה:
ד"ר רביד 

 דורון
האוניברסיטה 

 הפתוחה
 ומרצים שונים

 ימי חמישי
10:30-12:00 

 הפתיחה:
14.11.2019 

תחום מדעי המוח תופס תאוצה וחדשות לבקרים מגיעים החוקרים לתובנות נוספות 
טובי החוקרים והמרצים בתחום על פעילותו המופלאה של מוחנו. קורס זה מאגד את 

מדעי המוח, שיספרו אודות המחקרים העכשוויים והתגליות המעודכנות ביותר בעולם 
 המדע.

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

648 ₪ 

 
 
 

 אשל"צ"זמן אשכול"  סינמה סיטי רקורסים בה .5
 תיאור נושא הקורס  מועד המרצה שם הקורס

 

 המחיר

לאחר 
10% 
 הנחה

גדולי הבארוק 
באדריכלות, 
 פיסול וציור

 ד"ר אפי זיו
סופר ומרצה בכיר 

 לאמנות

 ימי חמישי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
07.11.2019 

, תקופת הבארוק, מפגישה אותנו עם אמנות דרמטית, מפתיעה 17-המאה ה
תקופת הרנסנס השלווה והנינוחה. בסדרה נפגוש בגדולי האמנות וחדשנית, לאחר 

 ברניני, קאראואג'יו, רובנס, רמברנדט ורבים אחרים. -של התקופה 

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

621  ₪ 

היצירות 
 הגדולות 

של המוסיקה 
 הקלאסית

 עומר שומרוני
מרצה למוסיקה 
 אוניברסיטת ת"א

 ימי שלישי
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
05.11.2019 

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

יבות של גדולי מצולמות מרה ת מהפקותהקורס מלווה בצפייה מודרכת בדוגמאו
 הקורס אינו דורש ידע מוזיקלי מוקדם והמנצחים.רות הסולנים, התזמו

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

621 ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3052
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3052
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3053
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3053
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3054
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3054
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3070
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3070
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3073
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3073
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3073
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3073
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3073
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3073
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3077
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3077
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3080
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3080
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3080
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3080
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3080
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3080
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3082
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3082
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3075
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3075
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3079
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3079


האנשים ששינו 
את התרבות 

 האנושית
ביוגרפיות בראי 

 קולנועה

 מרכז ומרצה:

 אלכסנדרוני זיו
 מרצה לקולנוע 

  סרטים ובמאי
 ומרצים שונים

 

 הרצאה + סרט

 חמישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
07.11.2019 

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

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 
 

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

684 ₪ 

"הוא הלך -מ
בשדות" ועד 
"אפס ביחסי 

 אנוש"
שינויים ותמורות 

בחברה הישראלית 

 בראי הקולנוע

 אלכסנדרוני זיו
 מרצה לקולנוע 

  סרטים ובמאי
 

 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
06.11.2019 

התבוננות מעמיקה, נוסטלגית, מרגשת ומצחיקה, בשינויים ובתמורות שעברו על 
החברה הישראלית מאז החל המפעל הציוני ועד ימינו, בראי הקולנוע, שנעשה כאן 

 ת.במאה השנים האחרונו
 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                      

684  ₪ 

 מסע קולנועי
אל ישראל 

 האחרת
 סרטים תיעודיים

 :הסדרה מרכזת
 בלהה גזית

אים הבמ
 והיוצרים

 הרצאה+  סרט

 רביעימי י
12:15 – 10:30 

 הפתיחה:
06.11.2019 

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

 ים בישראל., מביאים נקודת מבט אנושית על מציאות החילאחריהם עם היוצרים

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

639  ₪ 

 מועדון 
טרום בכורה 

 בקולנוע

 
 

 מרצים שונים

 
 הרצאה + סרט

 כולל 
 פופקורן ושתיה

 ימי שלישי 1קבוצה

 19:00בשעה 
 הפתיחה:

12.11.2019 
 שישיימי  2קבוצה 

 10:00בשעה 
 הפתיחה:

08.11.2019 

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

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

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

 כאן וצלח :1קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

 כאן צולח :2קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

684 ₪ 

"העולם מצחיק 
 אז צוחקים"

 בראי הקולנוע
יצירות המופת של 

 הקומדיה הקולנועית

 אלון 
 אריה-גור

במאי, תסריטאי 
 וחוקר קומדיה

 הרצאה + סרט

 אשוןרמי י
22:00 – 19:00 

 הפתיחה:
10.11.2019 

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

הומור לעולם הקולנוע, הבמה וחיי ן נים מאחורי  הקשר הבלתי נפרד ביהמנגנו
 למוד את סוד הקסם שגורם לכולנו הנאה.יום. יחד ננסה ל-היום

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

684  ₪ 

הצגות מופת 
בתיאטרון 
 הישראלי 

 על מסך הקולנוע 

 ד"ר דן רונן
במאי, מרצה וחוקר 

 תיאטרון

הרצאה + 
 הקרנת הצגה

 מצולמת

 ראשוןימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
03.11.2019 

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

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

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                   

684  ₪ 

 "משירי 
 ארץ אהבתי"
 מועדון הזמר 

 של 
 כול""זמן אש

 אודי מילוא
מנחה ערבי זמר, 

מוסיקאי, מנהל 
 מוסיקלי, נגן אקורדיון

 חמישיימי 
22:00 – 20:30 

 הפתיחה:
14.11.2019 

ן אתכם " של "זמן אשכול", מזמימשירי ארץ אהבתימועדון הזמר האיכותי "
אחת לחודש נתכנס למפגש עם נושא מוביל, נשיר  :להצטרף לחוויה יוצאת דופן

ורים שמאחורי השירים, שנכתבו על ידי מיטב המלחינים ונספר את הסיפ
והפזמונאים. מילות השירים יוקרנו באמצעות מצגת מחשב לצד תמונות הקשורות 

 . אודי מילואלשירים. את ההרכב המוזיקאלי הכולל נגינה ושירה יוביל 

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

558  ₪ 

הגלובליזציה 
 והקרב 

 על הקידמה
 

 מרצה ומרכז:

 נדב איל
עורך חדשות החוץ 

 13ערוץ של 

 ערד ניר
עורך חדשות החוץ 

 12ערוץ של 

 אורן נהרי
עורך חדשות החוץ 

 ופרשן בוואלה!

 שניימי 
11:00-12:30 

 הפתיחה:
04.11.2019 

 

ות והמהפכה התעשייתית, הן שהביאו המהפכה המדעית, מהפכת הנאור
להתקדמותו של המין האנושי ולשיפור האדיר ברמת חייו. תוחלת החיים הוכפלה, 
וההכנסה הממוצעת בכדור הארץ צמחה פי כמה מונים. אך לקידמה פנים רבות: 

חלקן מאיימות וזוועתיות, אחרות מסחריות, כאלו שמקדמות את בני האדם ופוגעות 
ותר בני אדם וקהילות מנסים לדחות את עקרונות הקידמה, בסביבה. יותר וי

 ומתחדש קרב עתיק בין מודרניות ובין העולם הישן. 

 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

657  ₪ 

"הבמה 
 המרכזית"
סוגיות 

אסטרטגיות 
 בישראל

 ארח ומנחה, מךעור

  ()מיל. תא"ל
 רון כתרי

קצין מודיעין בכיר 
, ודובר צה"ל לשעבר
ראש המכון לחקר 
 המורשת במל"ם

 ימי שישי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
15.11.2019 

סדרת מפגשים ייחודית ומאתגרת, בה יפגיש מנחה המפגשים, צמד מומחים מן 

האסטרטגית  השורה הראשונה לשיח אודות סוגיות הניצבות בליבת החשיבה

והמערכתית במדינת ישראל. נדון בתחומי הביטחון, החברה, החינוך והתקשורת 

 ונברר את מורכבותם והשלכותיהם ההדדיות.

 לחצו כאן פירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:ל                      

684  ₪ 

התיכון  המזרח
 על 

 פרשת דרכים

 ד"ר מיכל יערי

מומחית למזה"ת 
אוניברסיטת בן גוריון 

והאוניברסיטה 
 הפתוחה

 ימי רביעי
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
13.11.2019 

יצאו מיליוני אזרחים במדינות ערב למחות נגד שליטים רודנים ומושחתים.  2011-ב
ים רדיקליים. כיצד נראה אלא שהסתבר כי התקוות נרמסו על ידי ארגונים אסלאמי

בחלוף עשור של מהפכות ומלחמות? מה מטריד את האזרחים במדינות  המזה"ת
ערב? האם מאבק הנשים לזכויות עמד ביעדיו? האם איראן וסעודיה יכולות לעמוד 

 ארה"ב במזה"ת?במחיר הכלכלי של העימות ביניהן? ומה תפקידה של 

 לחצו כאן פירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:ל

648  ₪ 

: צופן העתיד
להביט אל 

 המחר

 פרופ' דוד פסיג
חוקר עתידים 

המתמחה בחיזוי 
 טכנולוגי

 ימי רביעי
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
30.10.2019 

סדרת ההרצאות פותחת צוהר אל מגמות אפשריות בכלכלה, בגיאופוליטיקה 
. יושם דגש 21-ובטכנולוגיה, אשר ישפיעו באופן משמעותי על חיי האדם במאה ה

 על המגמות העולמיות הצפויות לנו בעתיד ומקומה של מדינת ישראל במגמות אלו. 

 לחצו כאן פירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:ל

351  ₪ 

 ברית בכיף""ע
סיפורה יוצא 
הדופן של 

 השפה העברית
 

ד"ר רוביק  
 רוזנטל

 לשונאי וסופר

 שניימי 
10:30-12:00 

 הפתיחה:
11.11.2019 

 

דברים הישראלים? שפה עתיקה לשפה חיה וצומחת? איך מהעברית מאיך הפכה 
 ברשתות החברתיות באינטרנט?המיוחדת  ואיך נולדה השפה

 לחצו כאן נושאי ההרצאות והתאריכים:פירוט ל                  

 

639 ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3081
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3081
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3086
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3086
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3090
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3090
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3094
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3094
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2978
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=2978
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3105
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3105
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3107
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3107
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3108
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3108
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3109
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3109
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3115
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3115
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3118
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3118
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3122
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3122
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3123
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3123


טעימות 
 פילוסופיות 

 של 
 חידות החיים

 אירי ריקין
מרצה לפילוסופיה 

 ויוצר דוקומנטרי
 
 

 שניימי 
19:00-20:30 

 הפתיחה:
04.11.2019 

 

ת את הטבע למרותנו, אך בשאלות הגדולו כנזרי הבריאה הצלחנו אומנם לכפוף
. במסגרת הקורס נבחן את שילוש החידות באמת אנחנו עדיין מחפשים תשובה

הנצחי של המצב האנושי: מי או מה אנחנו? למה אנחנו כך ולא אחרת? ואיך גוש 
האטומים של מוחנו יוצר קולנוע פנימי זוהר של חווית חיים? בכל מפגש נבדוק את 

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

 בדיוק הופך אותם לשווים?
 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                     

648 ₪ 

הדרך אל 
המודעות 
 האישית

 בראי הקולנוע 

 ענת זפרני
 

 הרצאה + סרט

 ימי שני
10:30-14:30 

 הפתיחה:
11.11.2019 

 

קורס פסיכולוגיה מרוכז ומעשי, המציע למשתתפים כלים יעילים להתמודדות עם 
עם  מצבים המוכרים לכולנו: זהות ומיניות, תקשורת בינאישית, התמודדות
 משברים, תוך מתן כלים יישומיים להתנהלות במעגלי החיים השונים.

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 
 לחצו כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                    

684  ₪ 

החשיבה 
 יובית הח

 כדרך חיים

 ברלין-שירלי נס
מרצה ומפתחת שיטה 
ייחודית של חשיבה 

 חיובית

 

 ימי שלישי
19:00-20:30 

 הפתיחה:
05.11.2019 

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

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

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות  

648  ₪ 

 ומרצה: מרכזת  קצה העולם

 רווית נאור 
עיתונאית, טייסת 

 וטיילת

 ומרצים שונים

 שני ימי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
04.11.2019 

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

 ים ונופי בראשית.קסומ
 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                    

639 ₪ 

תרבויות עולם 
סביב הגלובוס 
 בראי הקולנוע

 ומרצה: מרכזת

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ניםומרצים שו
 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
05.11.2019 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות 
ואומנויות מגוונות ברחבי העולם. מרוחניות בהודו אל התרבות הפרסית, מהתשוקה 

, משינויים לזהב אל הטבע הפראי באיסלנד, מחינוך יפני אל מסעות הצלבנים
 בקובה למסע באוריינט אקספרס.

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחצו כאן תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות                     

684  ₪ 

עולם קסום  
 בראי הקולנוע

 מרצה:ו מרכזת

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים שונים
 

 שניימי 
22:00 – 19:00 

 הפתיחה:
04.11.2019 

 הרצאה + סרט

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

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

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחצו כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

684 ₪ 
 

הרודנים ששינו 
 את 

 ההיסטוריה

ד"ר גוסטב 
 מייסלס
 היסטוריון

 רביעיימי 
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
06.11.2019 

 

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

חברה, או שחברה יוצרת רודנים? האם יש "רודן חיובי"? מה היו נסיבות עלייתם 
לשלטון? האם יש להאשים את סביבתם והתנאים החברתיים וההיסטוריים שהפכו 

 אותם לרודנים? מה הם עשו ואיך ניתן להסביר את מעשיהם?
 לחצו כאןם: לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכי                   

639 ₪ 

סיפור עבדות 
 מצרים: 

 לידתו של מיתוס

 הויוסי נינו
 מרצה בכיר לתנ"ך

 שלישיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
05.11.2019 

סיפור עבדות מצרים והגאולה מעבדות לחרות הוא סיפור מכונן בתולדות עם 
ראל. בסדרת הרצאות  זו, נבחן את מטרות חיבורו של מיתוס זה. מי כתב את יש

"ספר שמות"? ומדוע דווקא הורדנו למצרים? כיצד נקשרים סיפור יציאת מצרים 
ומעמד הר סיני לכינונה של האמונה הישראלית? והאם באמת יצאנו מעבדות 

 לחירות??

 לחצו כאן יכים:פירוט נושאי ההרצאות והתארל                    

639  ₪ 

תגליות 
 וחידושים 

 בחקר המוח

 ומרצה: מרכז

 ד"ר רביד דורון
האוניברסיטה 

 הפתוחה
 ומרצים שונים

 רביעיימי 
19:00-20:30 

 הפתיחה:
06.11.2019 

עים החוקרים לתובנות נוספות תחום מדעי המוח תופס תאוצה וחדשות לבקרים מגי
על פעילותו המופלאה של מוחנו. קורס זה מאגד את טובי החוקרים והמרצים 

בתחום מדעי המוח, שיספרו אודות המחקרים העכשוויים והתגליות המעודכנות 
 ביותר בעולם המדע.

 לחצו כאן פירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:ל                     
 

648 ₪ 

 תזונה
 בריאות 

 וסוד 
 אריכות הימים

 שגיא הלוי
(, RDדיאטן קליני )

(B.Sc מרצה בכיר )

לתזונה קלינית אורח 
חיים בריא ומקצועות 
הספורט, המכללה 
 האקדמית וינגייט

 ימי שישי
10:30-12:00 

 הפתיחה:
15.11.2019 

ים ביותר רתקת, נכיר את העדויות והמחקרים המדעיים העדכניבסדרת הרצאות מ
ואת תפקידה המכריע של התזונה במניעת מחלות  בעולם התזונה והבריאות

והארכת תוחלת החיים. נעסוק בכל מה שחשוב לדעת על תזונה, בריאות ובעיות 
רפואיות נפוצות ונלמד כיצד ניתן באמצעות עקרונות תזונתיים פשוטים, אך 

 ותיים ובעלי השפעה רבה, לשפר את איכות החיים ותוחלת החיים שלנומשמע

 לחצו כאן פירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:ל                

684  ₪ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3125
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3125
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3127
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3127
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3129
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3129
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3131
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3131
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3133
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3133
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3134
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3134
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3136
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3136
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3137
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3137
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3138
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3138
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3139
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3139
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 יולתיאור הסיור / הט מועד בהדרכת שם הקורס

 

 המחיר
לאחר 
10% 
 הנחה

 סיורים קסומים 
 אל סודותיה 

 של          
  אביב-לת

 אור ריין
 מורה דרך 

 המתמחה בתל אביב

 ימי שבת
10:00-13:00 

 הפתיחה:
09.11.2019 

 שרונה:סודה של המושבה הטמפלרית •

 עג'מי: יפו האמיתית •

 ישן מול חדש: פלורנטין והמושבה האמריקאית •

 תחנה המרכזית הישנהמדינה אחרת מסביב ל •

 לחצו כאן לפרטים ולמידע נוסף:

396 ₪ 

 סיורי שווקים:   
 ל החושים כחוויה של 

 אור ריין  
 "אמורה דרך המתמחה בת

 דורית ברק 
בת למייסדי  מדריכת סיורים,

בני ברק וחוקרת תולדות 
 העיר

 ישיימי ש
12:00 – 09:30 

 הפתיחה:
01.11.2019 

 ברקטעימות ממעדני השבת של בני  •

 סיור טעימות בכרם התימנים •

 קסם בדרום העיר: נווה צדק ושוק לוינסקי •

 כל טעמי שכונת התקווה                                                                                           •

 לחצו כאן וסף:לפרטים ולמידע נ

459 ₪ 

סיורים מודרכים 
 במוזיאונים ובגלריות

 
 

 שולמית 
 פדרמן-גורצקי

 מדריכה ומרצה 
 לתולדות האמנות

 ימי שישי
13:00 – 10:30 

 הפתיחה:
08.11.2019 

  עכשווית במוזיאון תל אביבאמנות  •

 במתחם קריית המלאכה סיור גלריות •

מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית או מוזיאון פ"ת  •
 לאמנות

 סיור גלריות בתל אביב: מתחם רוטשילד •

 לחצו כאן לפרטים ולמידע נוסף:

423 ₪ 

 מגלים 
 את 

 אמנות הרחוב

 דינה שגב
ה אמנית, מרצה ומדריכ

 ב"מגלים את אמנות הרחוב"

 

 ימי שבת
10:00-13:00 

 הפתיחה:
16.11.2019 

 ה צדק לשכונת פלורנטיןוגרפיטי בועט בין נו •

 "אמניות הרחוב" של נחל בנימין •

 סלמה וקריית המלאכה - הכי אפור/הכי צבעוני •

 מפגש עם פרוייקט "הקומה השביעית" •

 לחצו כאן לפרטים ולמידע נוסף:

396 ₪ 
 

 כל 
 קסמי 

 ירושלים 
 

 אסתר סעד
 מורת דרך ירושלמית

 ימי שבת
13:00 – 10:00 

 הפתיחה:
09.11.2019 

 סתווי מעל פסגת הר הצופים •

 הרובע הנוצרי לובש חג •

 ההיסטוריה של תחנה ראשונה ישנה חדשה •

 שכיות החמדה של רחוב יפו המתחדש •

 לחצו כאן ים ולמידע נוסף:פרט

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:
15.11.2019 

 

 ירושלים של חרדים •

 קדושה ושגעון ירושלים של •

 ירושלים של נוצרים •

 ירושלים של קצוות •

 לחצו כאן פרטים ולמידע נוסף:

405  ₪ 

 כל טעמי 
 ומטעמי 
 ירושלים

 אסתר סעד
 מורת דרך ירושלמית

 ימי שישי
 שעות משתנות

 הפתיחה:
08.11.2019 

 חנה יהודהסיור טעים בשוק מ •

 השווקים הקסומים של העיר העתיקה •

 השוק המגוון של ה"שטעטל" היהודי •

 לחצו כאן פרטים ולמידע נוסף:
 
 

351 ₪ 
 

 יריב פלד סיורים באזורי עימות
בוגר התכנית ללימודי ביטחון 
ואסטרטגיה באוניברסיטת 

 ת"א 
 מרצה מומחה לסוגיות 

 מדינה ובטחון

 שישיימי 
 15.11.2019 הפתיחה:

 יציאה ואיסוף 
 ראשל"צ /גלילות

בשעות      
07:00/07:30 

 נסיעה באוטובוס

 גבול לבנון: מול ארץ החיזבאללה •

 מעמק חפר לקו התפר •

 אל ארץ המנהרות והתבערה עוטף עזה: •

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

612 ₪ 

 טעימות 
 מ"שביל ישראל"

 יריב אברהם
 מורה דרך

 עטר זהבי
  מורה דרך

 המתמחה בטיולי שטח

 שישיימי 
 08.11.2019 הפתיחה:

 יציאה ואיסוף 
 ראשל"צ /גלילות

בשעות      
07:00/07:30 

 נסיעה באוטובוס

 ראל החלמוניות והמעלות בהרי יתי •

 רכס זהר: מחוץ למסלול התיירים •

 אל ליבו של מכתש רמון •

 פריחות ומעיינות בהרי ירושלים •

 מרכס רמים אל הארי השואג •

 במרומי הגליל העליון •

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף
 

1,152 
  ₪ 

 מפגשים 
 עם נשים 
 ריםמעולמות אח

 

 אסתר סעד
 מורת דרך ירושלמית

 אלהם אל כמלאת
 מדריכה, תושבת רהט

 דורית ברק
בת למייסדי  מדריכת סיורים,

 בני ברק וחוקרת תולדות
 

 שלישיימי 
 19.11.2019 הפתיחה:

 יציאה ואיסוף 
 ראשל"צ /גלילות

בשעות      
07:30/08:15 

 נסיעה באוטובוס

 רושליםהנשואות לאל: סיור במנזרי נשים באזור י •

 הצצה אל עולמה של האישה הבדואית רהט: •

 נשות בני ברק: אשת חיל מי ימצא •

 
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 

612 ₪ 
 

מתחשק לכם לצאת 
 מהקופסה? 

 לשבור את השגרה?

סדרת טיולי הג'יפים 
 של "זמן אשכול"

 ביעטר זה
  מורה דרך

  המתמחה בטיולי שטח
ייקח אותנו בג'יפים שלו 

  למקומות קסומים

 ימי רביעי
09:00-15:30 

 הפתיחה:
06.11.2019 

 הכרמל: מסע אל ההר הירוק תמיד •

 מדבר יהודה: המדבר הקטן ביותר בעולם •

 כל הדרכים מובילות לירושלים •

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף
 

 

945  ₪ 

 

 
 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3072
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3072
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3083
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3083
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3091
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3091
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3099
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3099
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3106
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3106
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3114
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3114
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3121
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3121
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3132
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3132
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3143
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3143
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3148
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3148
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3153
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3153
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 האירוע

 

 

מועד  המופע הכיבוד המרצה הנושא

 ומקום

 המחיר

לאחר 
10% 
 הנחה

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 

 ומופע מוסיקלי

 צרפת
 תחת שמי צרפת

 

דבורה 
 רוטברט

מרצה על תרבויות 
כתבת  עולם,

גיאוגרפית 
 ומדריכת טיולים

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 הצרפתי

 אנסמבל "מונדו"
בשנסונים צרפתיים: עלי שלכת, החיים בורוד 

 ועוד ועוד.

 לחצו כאן לפרטים ולמידע נוסף:

 שלישי
10.12.2019 

 בשעה
 20:00 

 גלילות

140  ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 

 ומופע מוסיקלי

 יוון
ים והרים, ארץ 

 ארץ אלים 
 ובני אנוש

 

 רמי סימסולו
מרצה לתרבויות, 

מדריך טיולים באגן 
הים התיכון 

 והמזרח התיכון 

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 היווני

 "אנסמבל "מאסטרו
עם מיטב השירים היווניים הפופולאריים, שכולנו 

 אוהבים.

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 שלישי
21.01.2020  

 בשעה
 20:00 

 גלילות

140 ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

 הצוענים
 בין 

וסים מית
 למציאות

 

דבורה 
 רוטברט

מרצה על תרבויות 
כתבת עולם, 

גיאוגרפית 
 ומדריכת טיולים

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 הצועני

 אנסמבל "מאסטרו"
בשירי צוענים מרחבי אירופה ונעימות 

 .פופולאריות מוכרות ואהובות
 לחצו כאן לפרטים ולמידע נוסף:

 שני
09.12.2019 

 בשעה
 20:00 

 ראשל"צ

140  ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

 גואטמלה
 ארץ הקשת בענן

 

ד"ר אופיר 
 יעקובסון

חוקר תרבויות, 
דתות ומיתוסים 
מרצה ומדריך 
 בארץ ובעולם

הערב ייפתח 
 בארוחה 
 עם מבחר

 המאכלים של 
המטבח 
 הגואטמלי

 אנסמבל לטינו אמריקאי
במוסיקה פופולרית של גואטמלה והאזור בשילוב 

 כלי הנגינה הלאומי של גואטמלה. - המרימבה

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 שני
27.01.2020  

 בשעה
 20:00 

 צראשל"

140 ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

 רוסיה
 גוונים  50

 של אופל

 

 נינו אבסדזה
מרצה בכירה 

ופרשנית לענייני 
 , ח"כ בעבררוסיה

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 הרוסי

 אנסמבל "מאסטרו"
 בשירים רוסיים אהובים ופופולאריים

 
 לחצו כאן וסף:לפרטים ולמידע נ
 

 רביעי
11.12.2019 

 שעהב
 20:00 

 ירושלים

140 ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 

 ומופע מוסיקלי

 קולומביה
בין עדינות 

 לאלימות

 

ד"ר אופיר 
 יעקובסון

חוקר תרבויות, 
דתות ומיתוסים 

ריך מרצה ומד
 בארץ ובעולם

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 הקולומביאני

 דניאל קאסערס ולהקתו
בשירים פופולאריים ממיטב הרפרטואר 

 הקולומביאני

 לחצו כאן לפרטים ולמידע נוסף:

 רביעי
29.01.2020 

 בשעה
 20:00 

 ירושלים

140 ₪ 

 שישי בכיף
 כיבוד

 חווייתיתוהרצאה 

 

 "להיות מצוין"
מופע של שכל 

 והומור

 

 ד"ר צבי ברק
מומחה למדעי 

ההתנהגות ומחבר 
 ספרי הדרכה

 כיבוד בוקר
 עשיר ומפנק

מפגש מרתק, מלא הומור, שנון ואינטליגנטי, 
בסיומו יוצאים המשתתפים עם תובנות וכלים 

 בכל מעגלי החיים מעשיים לקידום ושיפור

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף
 

 שישי
17.01.2020 

 בשעה
 10:00 

 גלילות

99 ₪ 

 שישי בכיף
 כיבוד

 והרצאה חווייתית

 

 "להיות מצוין"
מופע של שכל 

 והומור

 

 ד"ר צבי ברק
מומחה למדעי 

 ההתנהגות ומחבר
 ספרי הדרכה

 כיבוד בוקר
 עשיר ומפנק

מפגש מרתק, מלא הומור, שנון ואינטליגנטי, 
בסיומו יוצאים המשתתפים עם תובנות וכלים 

 מעשיים לקידום ושיפור בכל מעגלי החיים

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף
 

 שישי
07.02.2020 

 בשעה
 10:00 

 ראשל"צ

99 ₪ 

 ערב של כיף
 כיבוד

 והרצאה חווייתית

 

 "להיות מצוין"
מופע של שכל 

 והומור

 

 ד"ר צבי ברק
מומחה למדעי 

ההתנהגות ומחבר 

 ספרי הדרכה

 כיבוד בוקר
 עשיר ומפנק

מפגש מרתק, מלא הומור, שנון ואינטליגנטי, 
בסיומו יוצאים המשתתפים עם תובנות וכלים 

 ידום ושיפור בכל מעגלי החייםמעשיים לק

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף
 

 שני
ב03.02.2020

 שעה
 19:30 

 ירושלים

99 ₪ 

 שישי בכיף
 כיבוד

 והרצאה חווייתית

 

 שייקה אופיר
ממאה שערים 
 ל"יופי נחמה"

 

 אריה-אלון גור
אי, במאי ותסריט

חוקר הומור 
 וקומדיה

 כיבוד בוקר
 עשיר ומפנק

מפגש סוחף ומלא הומור שיוקדש לאיש שהפך 
לאגדת תרבות. במהלך המפגש יוצגו קטעים 

מהמערכונים ומהסרטים המצחיקים והמרגשים 
ביותר של שייקה אופיר ונחשף לסיפורים 

 שמאחוריהם , שהפכו לחלק מאתנו

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף
 

 שישי
ב07.02.2020

 שעה
 10:00 

 גלילות

99 ₪ 

 שישי בכיף
 כיבוד

 והרצאה חווייתית

 

 שייקה אופיר
ממאה שערים 
 ל"יופי נחמה"

 

 אריה-אלון גור
במאי ותסריטאי, 

חוקר הומור 
 וקומדיה

 כיבוד בוקר
 עשיר ומפנק

ומור שיוקדש לאיש שהפך מפגש סוחף ומלא ה
לאגדת תרבות. במהלך המפגש יוצגו קטעים 

מהמערכונים ומהסרטים המצחיקים והמרגשים 
ביותר של שייקה אופיר ונחשף לסיפורים 

 שמאחוריהם , שהפכו לחלק מאתנו

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף
 
 

 שישי
29.11.2019 

 בשעה
 10:00 

 ראשל"צ

99 ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3029
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3029
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3030
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3030
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3060
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3060
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3061
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3061
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3055
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3055
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3056
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3056
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3034
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3034
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3063
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3063
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3059
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3059
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3035
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3035
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3062
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3062


 ערב של כיף
 כיבוד

 והרצאה חווייתית

 

 שייקה אופיר
ממאה שערים 
 ל"יופי נחמה"

 

 אריה-אלון גור
במאי ותסריטאי, 

חוקר הומור 
 וקומדיה

 כיבוד 
 עשיר ומפנק

סוחף ומלא הומור שיוקדש לאיש שהפך מפגש 
לאגדת תרבות. במהלך המפגש יוצגו קטעים 

ערכונים ומהסרטים המצחיקים והמרגשים מהמ
ביותר של שייקה אופיר ונחשף לסיפורים 

 שמאחוריהם , שהפכו לחלק מאתנו
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 

 רביעי
08.01.2020 

 בשעה
 19:30 

 ירושלים

99 ₪ 

 שישי אנושי
 כיבוד

מרתקת  צאהוהר
יסופר הסיפור  בה

 המלא

מה קרה 
 לתאיר?

  

 אילנה ראדה
אמה של תאיר 

 ראדה ז"ל

 מעיין בשן
מומחית לשפת גוף 

רופילאית פו
 פלילית

 כיבוד בוקר
 עשיר ומפנק

מפגש מרתק, מפתיע ונוגע ללב בו ינסו לענות 
מה קרה לתאיר? ומה מסתתר  על השאלה:

ירה מאחורי חקירת הרצח שהסעירה ועדיין מסע
 ?מדינה שלמה

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף
 

 שישי
06.12.2019 

 בשעה
10:00 

 גלילות

99 ₪ 

 שישי אנושי
 כיבוד

מרתקת  והרצאה

יסופר הסיפור  בה
 המלא

מה קרה 
 לתאיר?

 

 אילנה ראדה
אמה של תאיר 

 ראדה ז"ל

 מעיין בשן
מומחית לשפת גוף 

רופילאית פו
 פלילית

 כיבוד בוקר
 עשיר ומפנק

מפגש מרתק, מפתיע ונוגע ללב בו ינסו לענות 
מה קרה לתאיר? ומה מסתתר  על השאלה:

מאחורי חקירת הרצח שהסעירה ועדיין מסעירה 
 ?מדינה שלמה

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף
 

 שישי
10.01.2020 

 בשעה
10:00 

 ראשל"צ

 

99 ₪ 

 מסמך אנושי 
 כיבוד

מרתקת  והרצאה
יסופר הסיפור  בה

 המלא

מה קרה 
 לתאיר?

 

 אילנה ראדה
אמה של תאיר 

 ראדה ז"ל

 מעיין בשן
מומחית לשפת גוף 

רופילאית פו

 פלילית

 כיבוד 
 עשיר ומפנק

ו לענות מפגש מרתק, מפתיע ונוגע ללב בו ינס
מה קרה לתאיר? ומה מסתתר  על השאלה:

מאחורי חקירת הרצח שהסעירה ועדיין מסעירה 
 ?מדינה שלמה

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף
 

 חמישי
28.11.2019 

 בשעה
 19:30 

 ירושלים

99 ₪ 

מסע נשי 
 בשישי
 כיבוד

 חווייתית והרצאה

 יה קורןגא "אני מלכה!"
 עתונאית 

 בידיעות אחרונות 
 ומנטורית נשים

 כיבוד בוקר
 עשיר ומפנק

מפגש ייחודי המיועד לנשים שבינינו, המבקשות 
חוויה אחרת ותובנות חדשות, בניחוח אחר. 

קריאת התעוררות הנותנת זווית ראייה חדשה על 
     החיים. מפגש אופטימי שיעניק לך אהבה עצמית

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף 
 

 שישי
10.01.2020 

 בשעה
 10:00 

 גלילות

99 ₪ 

מסע נשי 
 בשישי
 כיבוד

 והרצאה חווייתית

 כיבוד בוקר גאיה קורן "אני מלכה!"
 עשיר ומפנק

בקשות מפגש ייחודי המיועד לנשים שבינינו, המ
חוויה אחרת ותובנות חדשות, בניחוח אחר. 

קריאת התעוררות הנותנת זווית ראייה חדשה על 
     החיים. מפגש אופטימי שיעניק לך אהבה עצמית

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף
 

 שישי
06.12.2019 

 בשעה
 10:00 

 "צראשל

99 ₪ 

 נשי  בוקר
 כיבוד

 והרצאה חווייתית

 כיבוד בוקר גאיה קורן "אני מלכה!"
 עשיר ומפנק

מפגש ייחודי המיועד לנשים שבינינו, המבקשות 
חוויה אחרת ותובנות חדשות, בניחוח אחר. 

קריאת התעוררות הנותנת זווית ראייה חדשה על 
     החיים. מפגש אופטימי שיעניק לך אהבה עצמית

 כאן צולח :ים ולמידע נוסףלפרט
 

 רביעי
04.12.2019 

 בשעה
10:00 

 ירושלים

99 ₪ 

 

 בטלפון נרשמים עכשיו
1-700-50-41-41 

  שעות 24מענה 

 או 

 באתר זמן אשכול  
www.zmaneshkol.co.il 

 

 

 זמן ללמוד. זמן לבלות

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3058
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3058
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3036
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3036
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3065
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3065
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3154
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3154
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3037
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3037
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3064
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3064
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3057
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=3057

