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 א"ת באוניברסיטתהסגל האקדמי חברי ל הנחה 10%
 התרבות המיוחדים אירועילולטיולים הנרשמים לקורסים, )מקרבה ראשונה( ובני משפחותיהם 

 החברמספר כרטיס  בעת ההרשמה נא לציין את

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

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

 2016 יוני - מרץ האביב לסמסטר  נרשמים עכשיו
 להרשמה ישירות ב"זמן אשכול" ולקבלת ידיעון חינם בדואר

1-700-50-41-41 
 שעות 24מענה אנושי 

www.zmaneshkol.co.il 
 בדלההתקשרות בין הנרשם ו"זמן אשכול" ב

 

 הגישה נוחה והחניה חינם בחניוני ה"סינמה סיטי"
 ירושלים -כפר סבא ורעננה  –ראשון לציון  -גלילות רמת השרון 

 

 זמן ללמוד. זמן לבלות.
 אנו מזמינים

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

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

 אנו מקפידים
 ודית ומעוררת השראה בדרך המהנה והמפנקת ביותרעל יצירת חווית למידה ייח

 באולמות מהודרים עם מסכי ענק חדישים ומערכות הגברה משוכללות.

 עשירה ומגוונת. 2016 אביבתוכנית סמסטר ה
 קורסים, האירועים והטיולים.מבחר הכל להתרשמות כללית, להלן לנוחותכם ו

 ומועדה. הפעילות, מיקומהמידע מפורט על ל ליד כל קורס תקישוריה לחצו על
 

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

 ת"אאוניברסיטת  –הסגל האקדמי מרכזת 

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


 "זמן אשכול"קורסים ב .1
  מפגשים 8 –נושא הקורס  י שלתמציתתיאור  יםהמרצ שם הקורס

 

 המחיר
לאחר 

10% 
 הנחה

 מוזיאונים 
 מן הכורסא

 

הצגה מרתקת של יצירות האמנות במוזיאונים הידועים והחשובים בעולם. מן הכורסא הנוחה נצא לסיור  ד"ר אפי זיו
וירטואלי מיוחד במינו במוזיאונים ובגלריות ברחבי העולם. כל הרצאה מלווה בהקרנת תמונות איכותיות 

ת היצירות והאמנים החשובים המוצגים בכל של יצירות האמנות וצילומי תקריב יוצאי דופן. נשמע אודו
 מוזיאון, את סיפור המוזיאון עצמו וגם... טיפים לביקור הבא שלך במוזיאון.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

567 ₪ 

הדרום הקסום 
של איטליה: 
מנפולי ועד 

 סיציליה

דרום איטליה אינה רק פיסת נוף מדהימה אלא אוצר בלום של אמנות, תרבות והיסטוריה מרתקת.     ד"ר אפי זיו
במסגרת קורס ייחודי ומרתק נסייר בין כל שכיות החמדה של האזור ונלמד להכיר את האתרים וסודות 

 המעטירה.התרבות החבויים בהם. נקנח בשתי הרצאות על סיציליה 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

585 ₪ 

 אמני 
 20-המאה ה

 

 .20 -סיפורם המרתק של שמונה מן אמנים שהטביעו את חותמם על אמנות המאה ה דוד איבגי
 דרכי מחשבתו וסביבתו של האמן ואת המורשת שהותיר אחריו.בכל מפגש נפרוש את יצירתו, 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

567 ₪ 

 מהפכנים 
וסוללי דרך 
בתולדות 
 האמנות

ר, יעסוק בסוגיות של חדשנות, בעיטה במוסכמות, נטישת העבקורס מתקדם בתולדות האמנות. הקורס  ד"ר אפי זיו
העזה יצירתית ומחשבתית. כל הרצאה תיוחד לאחד או שניים ממחוללי השינויים ומבשרי התקופה 

 החדשה. הקורס יועבר בצורה כרונולוגית מיוון העתיקה ועד פיקאסו והסוריאליזם.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

567 ₪ 

ציירי הרנסנס 
בצפון איטליה 

ובארצות 
 השפלה

במקביל לרנסנס האיטלקי בערי המרכז והדרום, התפתחו בוונציה ובערי הצפון טעם וסגנון שונה,  דוד איבגי
גרמניה, פלנדריה ודוכסיות צרפת. סגנונות  -שהשפיעו והושפעו מהארצות שמעבר להרי האלפים 

מגוונים ועשירים אלה משלימים לנו את תמונת הרנסנס המלאה ומגלים דרכים אחרות, בהן רואה האדם 
 את עצמו ואת מקומו בעולם.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

567 ₪ 

על צלילים 
 ואנשים

 

הפסנתרן 
 רועי עלוני

עם יצירות המופת של עולם המוסיקה הקלאסית. ההרצאות מלוות בהדגמות חיות של  מפגש מרתק
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.

 לחץ כאן נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס: לפירוט

567  ₪ 

עומר  לגלות את מהלר
 שומרוני

(, מהמלחינים 1911 – 1860גוסטב מהלר )עם יצירתו של ים ומרתק יםשיטתי קורס הכולל מפגשים
נתוודע באופן מודרך לסימפוניות הענק של מהלר, ובמקביל החשובים ביותר של סוף הרומנטיקה. 

מופת של מנצחים גדולי  למחזורי השירים היפהפיים הקשורים אליהן. במהלך הקורס נצפה בביצועי
  .סיימון ראטל ואחרים דאמל,ליאונרד ברנשטיין, קלאודיו אבאדו, גוסטבו דו עולם כמו

 כאן לחץלפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

567 ₪ 

היצירות 
הגדולות של 

המוזיקה 
    הקלאסית

עומר 
 שומרוני

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

 מרהיבות ומלאות צבע של גדולי הסולנים, התזמורות והמנצחים,  DVD בהפקות

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

567 ₪ 

מבוסס על "

מקרה אמיתי": 

הקולנוע מול 

 המציאות

 מרכז הסדרה: 

זיו 
 אלכסנדרוני

ומרצים 
 נוספים

בתחילת דרכו היה הקולנוע סוג של בריחה מהמציאות הקשה של תחילת המאה העשרים. אך מאז 
השתנה מאוד יחסו של הקולנוע אל המציאות. בעשורים האחרונים הפכה זו לספקית התסריטים 

הראשית של תעשיית הקולנוע. אילו אנשים ומאורעות זוכים לעיבוד קולנועי? ואילו אתגרים עומדים בפני 
 לנוע כאשר הוא מבקש לשחזר את המציאות על המסך? הקו

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

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

648 ₪ 

120  
 שנות קולנוע

 

 מרכז הסדרה: 

זיו 
 אלכסנדרוני

ומרצים 
 נוספים

שנים להיווסדו. נערוך לו מסיבת יום הולדת גדולה ומרגשת במיוחד במפגשים  120השנה חוגג הקולנוע 
נדירים וקסומים. נכיר מקרוב את הסרטים, הז'אנרים והיוצרים שעיצבו את אמנות הקולנוע והפכו אותה 

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

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

648 ₪ 

האנשים 
הרציניים מאחורי 

הקומדיות 
 המצחיקות

 

 אלון 
 אריה-גור

בסדרת הרצאות חדשה ומצחיקה במיוחד, ייקח   מבוזבז", אמר צ'רלי צ'פלין.יום ללא צחוק הוא יום "
הקומדיה.  המופת של עולם אל מאחורי הקלעים של יצירות אלון גור אריה אתכם הבמאי וחוקר הקולנוע

מה היו הטכניקות, המניעים והפילוסופיה של המאסטרים בתחום, שגם היום ממשיכים לגרום למיליוני 
 .לצחוק עד דמעות מול מסך הקולנועאנשים בעולם 

 .בחלקו השני של כל מפגש נצפה בקומדיה קלאסית של אותו יוצר
 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

648 ₪ 

 מסע קולנועי    
 אל          

 ישראל האחרת  

 

מרכזת 
 הסדרה: 

 בלהה גזית
 מגוון יוצרים

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

 מביאים נקודת מבט אנושית ומרעננת על מציאות החיים המורכבת בישראל

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

621 ₪ 

הצדעה לענקי 
 הבידור הישראלי

 

 אלון 
 אריה-גור

אמרו מצחיקני "הגשש החיוור". בסדרת הרצאות מצחיקה ונוסטלגית, "העולם מצחיק אז צוחקים", 
על חייהם ויצירתם של מי שהפכו אבני דרך  ,הבמאי וחוקר הקולנוע אלון גור אריה וד"ר רפי קישון ויספר

בתרבות הישראלית. בכל הרצאה תיערך מחווה לגיבור תרבות שהצליח, בעזרת כשרון, השקפת עולם 
 לעצב את עולמנו התרבותי ייחודית וחוש הומור,

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:.

603 ₪ 
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 מועדון 
טרום בכורה 

  בקולנוע

מרצים 
מומחים 

לפי נושאי 
 הסרטים

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

שונים, בהתאם לנושא הסרט הנבחר. ההרצאה תאיר את הנושא באור חדש ולא מוכר, דבר שיעצים את 
 מפגשים. 4הסדרה כוללת חוויית הצפייה. 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

351 ₪ 

הסכסוכים 
שמסעירים את 

 העולם

ד"ר גוסטב 
 מייסלס

 וגליה פסח

בין מדינות ובתוכן ברחבי העולם. מבט אל סדרה מרתקת העוסקת במוקדי סכסוך מתמשכים 
ההתפתחויות הצפויות בזמן הזה ובשנים הקרובות בעולם הסובב אותנו ומזווית ראייה "קצת אחרת". 

 דתיים.-ואידיאולוגיים -צבאיים -חברתיים -הקורס יעסוק בסכסוכים פוליטיים

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

630 ₪ 

הגלובליזציה 
   משנה את העולם

 

היכרות מרתקת עם תופעות בינלאומיות שהן תוצר של הגלובליזציה, אך אולי לא נראות כך כאשר  נדב איל
באירופה והפסקת הילודה ביפן. כיצד אנחנו שומעים עליהן בחדשות. עליית דאע"ש, משבר הפליטים 

  כולם קשורים אחד לשני? הקווים הבלתי נראים המחברים ביניהם הם קריטיים ומרתקים.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:.

630 ₪ 

האישים 
 שמכתיבים 

 חיינו היוםאת 
 בעולם גלובאלי 

מבט מאלף אל נשים וגברים, שמכתיבים את חיינו במציאות הפוליטית הגלובאלית. חלקם כבר אינם בין  נדב איל
החיים, חלקם מובילים כעת מעצמות גדולות. יחד הם שרטטו את תמונת העתיד. הסדרה עוסקת בדרך 

  ממשיכה להשפיע על העולם העכשווי?  בה הם משפיעים על חיינו כעת. כיצד הדמות ההיסטורית

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:
 

630 ₪ 

מאחורי הקלעים 
 של 

   בית המשפט

השופט 
 )בדימוס(

 שלי טימן

מסע מרתק אל מאחורי הקלעים של בית המשפט. איך קובע שופט את עונשו של עבריין? מדוע זוכים 
קטינים ליחס מיוחד במערכת המשפט? איך מתייחס בית המשפט לסירוב פקודה? ומדוע נעזרים 

 התביעה ובית המשפט בעדי מדינה? 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

630 ₪ 

 :ואלה המשפטים
פרשיות  סוגיות,

 ודילמות
שהסעירו את 
 עולם המשפט

עו"ד יובל 
 קפלינסקי

מסע ייחודי ומגוון, בו נסקור את הסוגיות המרתקות של עולם המשפט. נדון בחופש הביטוי ובזכות 
הכול דרך עיון בפרטיהן של  –בזכויות הילד, הפרט והמיעוט, במשפט החוקתי ובמשפט הפלילילשוויון, 

והותירו  ,הפרשיות שהסעירו את החברה בישראל ובעולם, הציבו דילמות של ממש בפני בתי המשפט
 את רשמיהן על החברה כולה.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

630 ₪ 

הטרור 
האסלאמי: 

חמישים גוונים 
 של שחור

אירועי האביב הערבי הביאו עימם שלוש מגמות: התפרקות מדינת הלאום הערבית, החלפתה, במידה,  סף רגבא
משנה את פניו מוסלמי. הטרור האסלאמי באזורנו -על ידי זרמים דתיים, והתעצמות הטרור הדתי

במהירות. סדרת הרצאות זו תעקוב אחר שורשיו ומאפייניו, תוך התמקדות בארגונים המרכזיים 
 הנוקטים בדרך הטרור.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

630 ₪ 

דת האסלאם: 
 האמיתיהסיפור 

 

ד"ר מרדכי 
 קידר

מסע מרתק אל האסלאם. סיפורה המופלא של הדת המונותאיסטית השלישית בתולדות האנושות: 
תולדותיה, רעיונותיה, כתביה ומנהגיה. מה היה מצב החברה הערבית קודם האסלאם? מי היה מוחמד? 

אומיה" ו"בית עבאס"? מהי  סוני? מי היו "בית-מי מינה את הח'ליפים הראשונים? מה גרם לפילוג השיעי
האידיאולוגיה של הג'יהאד, "האחים המוסלמים" והתנועה האסלאמית בישראל. ומהם התהליכים 

 המובילים את האסלאם לקיצוניות?

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

630 ₪ 

 מפגש 
עם העולם 

 שמעבר לחוק

 משנה-ניצב
  )בדימוס(
אבי 

 דוידוביץ

מה גורם לאדם לבצע פשע? כיצד ניתן למנוע עבריינות? אלו שתי השאלות היסודיות בהן עוסקת 
הקרימינולוגיה. בסדרת הרצאות מרתקת נתוודע אל הגורמים העיקריים המביאים בני אדם לעבור 

וניחשף לשיטות  ,מאורגן ועבריינות הצווארון הלבןהפשע ה פשיעה כמותופעות עבירות, נכיר מקרוב 
                                                         חקירה על בסיס מקרים אמיתיים, מרביתם מניסיונו של המרצה.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

594 ₪ 

ריגול הפרשיות 
 שהסעירו 
 את העולם 

 

מאחורי הקלעים של המלחמה החשאית. מפגש מסקרן ומרתק עם פרשיות ריגול שנותרו חסויות שנים  משה כץ
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. 

 לחץ כאן נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:לפירוט 

630 ₪ 
 )ערב(

612  ₪ 
 )בוקר(

 מהקצה 
 אל 

 הקצה 

 

מרכזת 
 הסדרה: 

 בלהה גזית

מפי שמונה סדרה מקורית ומרתקת, שתעסוק בשמונה סיפורים אישיים מדהימים, מסופרים בגילוי לב 
אנשים שהצליחו לעמוד בלחצים, להאמין בדרכם, לגבור על הקשיים, להיחלץ מתוך מצבים בלתי 

 אפשריים שנקלעו לתוכם ולמצוא את דרכם אל החיים הטובים והשלמים.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

603 ₪ 

איך ליישם בחיים 
 את 

החוכמה של 
 תורת המשחקים 

 

אלעד 
 הולנדר

"תורת המשחקים" לוקחת תורה כלכלית מתמטית מסובכת ומורכבת, ומפשטת אותה כדי להשתמש 
בעקרונותיה בחיי היומיום. זהו אינו מדריך מסוג "כיצד להתעשר בשבועיים", אלא מדריך הנותן הדרכה 

דרך  ...לחשיבה אסטרטגית, אך גם מראה שלעיתים אין תשובות קלות, וגם השאלות לא פשוטותוכלים 
 מוכחת לעיצוב החיים כמשחק מענג, מוצלח ורב תועלת.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

630 ₪ 

יידיש מיט א 
 היימישן טעם

         )יידיש 
 בטעם ביתי(

ד"ר מרדכי 
 יושקובסקי

 
 יעד בירן

-מפגש מרגש עם כמה מן הפרקים המרתקים ביותר בתרבות ובפולקלור היידיש, כמו יצירת נשים
סופרות, יצירתו של ממשיל המשלים אליעזר שטיינבארג, אספקטים מסוימים בחייהם וביצירתם של 

"יידישע -היידיש איציק מנגר ואברהם סוצקבר, פנינים בתולדות התיאטרון היידיש, דמות הענקי שירת 
 )ההרצאות בעברית( מאמע" בספרות ובפולקלור ועוד.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

603 ₪ 

   ֿפָאלקסשּפרַאך
 )שפת העם(
הספרות 

המודרנית שנולדה 
 מהיידיש העממית

יידיש החדשה מתוך משבר המודרניות? כיצד חקר המה מסתתר מאחורי הסיפור המופלא של צמיחת ספרות  יעד בירן
יידיש ההפולקלור היהודי, השפה ושירי העם, היה לכלי חשוב שבאמצעותו ניסחו סופרים מודרניים את תרבות 

החדשה? מה הייתה תרומתם של הסיפורים בנוסח החסידי של פרץ, הבלדות של מאנגר והמשלחת האתנוגרפית 

              )ההרצאות בעברית(סקי לתרבות יידיש? ומי חיפש שורשים יידיים גם בארץ ישראל? -של אנ
 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

603 ₪ 
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 מסע אל 
חידות החיים 

 החשובות באמת

 

האדם הוא היצור היחיד המנסה להבין את פשר קיומו. הצלחנו אומנם לכפוף את הטבע למרותנו, אך  אירי ריקין
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? 

 לחץ כאן ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס: לפירוט נושאי

603 ₪ 
 )בוקר(

630  ₪ 
 )ערב(

פסיכולוגיה 
 חיובית  

 בראי הקולנוע

 

 מפגש מרתק עם "הפסיכולוגיה החיובית", שמדגישה את הכישורים המעצימים את תחושת המימוש ענת זפרני
העצמי שלנו. מהן נקודות החוסן האישי? מהם הדברים שמעניקים לנו משמעות? ומהי חשיבותם של 

 הפנאי והאופטימיות להגדלת מעגלי האושר בחיינו?
 אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

648 ₪ 

 מסע מרתק 
אל נפש האדם  

 בראי הקולנוע

חברתי משפיע על כל אחד -מסע מרתק אל נפש האדם, החברה בה הוא חי, והאופן שהמפגש האנושי ענת זפרני
דרכי ההתנהגות שלנו פועלות בצורה מאיתנו. מה קובע את הבחירות שאנו עושים בחיים? האם 

אוטומטית? מה מסתתר מאחורי האחיזה באמונות ובעמדות כחלק מהגדרת העצמי? ומהן שיטות 
 הטיפול המגוונות הקיימות כיום?

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

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

648 ₪ 

מסע החיים: 
פסיכולוגיה 
 חברתית 

 בראי הקולנוע

מפגש מרתק על שייכות חברתית, זהות אישית וצרכים נפשיים. כיצד אנו בונים את החזון האישי שלנו?  ענת זפרני
מהי סביבה המצמיחה אכפתיות חברתית וכיצד ניתן לחנך שים ייסודות הפסיכולוגיה החברתית מדג

כל זאת ועוד בסדרת הרצאות  לערכים גבוהים? ומהם ההבדלים המולדים והנרכשים בין בנים ובנות?
 החושפת את השפעת הסביבה על הפרט.

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

 לחץ כאן תאריכים ושעות הקורס:לפירוט נושאי ההרצאות, 

648 ₪ 

חשיבה חיובית 
 לחיים מאושרים

 

 שירלי 
 ברלין-נס
ערן ו

 אוליניק

סדרה מרתקת של הרצאות חווייתיות ומעוררות השראה, העוסקות בהשפעתה של חשיבה חיובית על 
מהו הקשר  ההתמודדות שלנו ומידת אושרנו. מהו אושר? יכולת החיוניות שלנו, בריאותנו,איכות חיינו, 

בינו לבין יצירת משמעות? ומהן הגישות והאיכויות האישיות שעלינו לפתח כדי להעלות את רמת האושר 
 שלנו בחיינו? 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

612 ₪ 
 

)קורס 
 בוקר(

חשיבה חיובית 
 לחיים מאושרים

 

 שירלי 
 ברלין-נס
ערן ו

 אוליניק

סדרה מרתקת של הרצאות חווייתיות ומעוררות השראה, העוסקות בהשפעתה של חשיבה חיובית על 
מהו הקשר   מהו אושר? שלנו, בריאותנו, יכולת ההתמודדות שלנו ומידת אושרנו. איכות חיינו, החיוניות 

בינו לבין יצירת משמעות? ומהן הגישות והאיכויות האישיות שעלינו לפתח כדי להעלות את רמת האושר 
 שלנו בחיינו?

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס: 

 

630 ₪ 
 

)קורס 
 ערב(

 קבלת החלטות
לחיים מאושרים 

ברוח 
הפסיכולוגיה 

 החיובית

ד"ר קרן 
 חן-אור

האם הגעת לצומת בחיים בו נתקלת בשאלות העשויות לקבוע את עתידך וחייך? האם כאשר הגעת 
לצומת כזה בחיים הצלחת לקבל החלטה נכונה? מהי החלטה נכונה בכלל? האם הצלחת להתמודד עם 

                                         החרדה שעלתה כשחווית מצב כזה או שאולי זו היא שמניעה אותך? 
 המרכזיות בחיינו קבלת החלטות ברוח הפסיכולוגיה החיובית בצמתיםייחודי ויישומי, העוסק בקורס 

בשאלה נעסוק  את דרכי ההתמודדות איתם ומעורר מחשבה אחרת על איכות חיינו. , ושבוחןהאישיים
                                                                              מהו בכלל אושר? והאם אנו יודעים לזהות אותו? 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

621 ₪ 

קואוצ'ינג עצמי 

 ארגז כלים לחיים 

 

הכול בן אדם בשביל לחיות? מה יגרום לו לחייך מאוזן לאוזן? מה יגרום לו לוותר על מה צריך בסך  משה שרון
השלילי והמציק, על המכעיס והמיותר? סדרה מרתקת, מצחיקה וחווייתית, המעניקה ארגז כלים עוצמתי 

 ופרקטי לכל מה שחשוב בחיים.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

630 ₪ 

קואצ'ינג עצמי 

לברוא את 

 המציאות 

סדרת הרצאות מרתקת, מאלפת, מצחיקה וחווייתית, המעניקה זווית הסתכלות חדשה לחיים ומחוללת  משה שרון
אמיתית על גורלנו, לחלום, לרצות ולברוא שינוי בכול ההיבטים והתחומים. איך נוכל לקחת אחריות 

 לעצמנו מציאות חדשה?

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

630 ₪ 

סוד הזיכרון 

 המצוין

 

 ערן כץ
אהוד 
 שפירא

 ענת זפרני

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

 לשפר ולחזק את יכולות המוח בכלל ואת הזיכרון והקשב בפרט.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:.
 

630 ₪ 

מרכזת    קצה העולם
 הסדרה:

 רוית נאור
ומרצים 
 נוספים

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

תמונות מרהיבות, שייקחו אתכם אל מחוזות קסומים ונופי בראשית. מפגש עם מקומות בתוליים, בהם 
 הזמן עצר מלכת וחוויות נשגבות, שאינן מוכרות לרוב האנשים בעולם!

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

612 ₪ 

עולם  תרבויות
סביב הגלובוס  
 בראי הקולנוע 

 

מרכזת 
 הסדרה:

איילת 
 אידלברג
ומרצים 
 נוספים

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות ברחבי 
מעמד האישה האפגאנית, מהמלחמה   ההודי אל הטבע הסיני, ממעמדות באיטליה אלהעולם. מהכפר 

 בבלקן אל העולם המזרח גרמני, מרחובות איסטנבול אל מרחבי סעודיה. אתם מוזמנים להצטרף למסע!
                          אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.

 לחץ כאן נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:לפירוט 

648 ₪ 
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רואים עולם  
   בראי הקולנוע

 

מרכזת 
 הסדרה:

איילת 
 אידלברג
ומרצים 
 נוספים

אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מסע קולנועי ותרבותי מרתק ומעשיר מסביב לגלובוס, אל מדינות, חברות 
מגוונות ברחבי העולם. ממהגרים בנגלדשיים אל נשים באפגניסטאן, מפרובנס ופריז אל מרחבי איסלנד, 
מסלסה קובנית אל אוכל אירופאי, מהקומוניזם המזרח גרמני אל טלטלות בסין. אתם מוזמנים להצטרף 

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

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

648 ₪ 

 עולם קסום 
   בראי הקולנוע

 

מרכזת 
 הסדרה:

איילת 
 אידלברג
ומרצים 
 נוספים

מעשיר ומרתק מסביב לגלובוס, אל מדינות, חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מסע קולנועי ותרבותי 
מגוונות ברחבי העולם. מסלסה קובנית אל אוכל הודי, מהמלחמה בבלקן אל הכיבוש של צרפת, 

מהשינויים בסעודיה אל המהפכים באירופה, מהנוודים בקירגיסטן אל צמתים של מפגשים בין 
 תרבותיים.
                         הרצאה, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.אחרי כל 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

 

666 ₪ 

מזרח אסיה 
בראי הקולנוע: 
בין אקזוטיקה 

   לכאוס

 

איילת 
 אידלברג

מורן ו
 קושניר

מסע מרתק לאורכה ולעומקה של מזרח אסיה, בין אנשים, תרבויות, נופים חלומיים, היסטוריה מטלטלת 
בודהיזם אל שינויים עוצמתיים בסין, משבירת מסורות ביפן אל שלווה אסייתית. -והרבה עניין ויופי. מזן

 אתם מוזמנים לצאת למסע!
 .קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאהאחרי כל הרצאה, נצפה בסרט 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

666 ₪ 

    סוד הקסם 
 של הודו

 

מורן 
 קושניר

מסע אל התרבות של אחת המדינות המרתקות, המסעירות, הצבעוניות והחידתיות ביותר 
בעולם. מפגש עם תרבות ששורשיה נטועים עמוק במחצית האלף השני לפני הספירה. נלמד 

על תהליכים שעברה הודו במרוצת השנים ונראה כיצד הודו המודרנית אוצרת בתוכה אלפי 
 שנים של תרבות עשירה. 

 לחץ כאן נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:לפירוט 

545 ₪ 

 גרמניה: 
הסיפור האמיתי  

 בראי הקולנוע

 

. החל 20-במאה ה הסיפור המרתק שמאחורי ההיסטוריה של גרמניה והתהליכים שקבעו את גורלה דוד ויצטום
ממלחמת העולם הראשונה, הניסיון בדמוקרטיה, עליית הנאציזם, השואה והחורבן. מאמצע המאה 
חזרה גרמניה אל העולם והתאחדה שוב. היום היא המעצמה הקובעת באירופה, והידידה החשובה 

 ביותר לישראל ביבשת. 
 צאה.אחרי כל הרצאה נצפה בסרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההר

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

648 ₪ 

 גרמניה: 
 הסיפור האמיתי 

 

. החל 20-במאה ה הסיפור המרתק שמאחורי ההיסטוריה של גרמניה והתהליכים שקבעו את גורלה דוד ויצטום
בדמוקרטיה, עליית הנאציזם, השואה והחורבן. מאמצע המאה  הראשונה, הניסיון ממלחמת העולם

חזרה גרמניה אל העולם והתאחדה שוב. היום היא המעצמה הקובעת באירופה, והידידה החשובה 
 ביותר לישראל ביבשת.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

630 ₪ 

 - נצרות - יהדות
 איסלאם:

שלושתן ביחד 
 וכל אחת לחוד

ד"ר גוסטב 
 מייסלס

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

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

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

612 ₪ 

בעין הסערה: 
ההגירה משבר 

 ההמונית

 

ד"ר גוסטב 
 מייסלס

! מרביתם 2015מיליון איש נוהרים אל אירופה והמערב בשנת  19משבר ההגירה מסעיר את העולם. 
גזעים, קבוצות אתניות או דתיות, יש תקדים יושבי אסיה ואפריקה. האם לנדידות של עמים, 

מה היה הפתרון? בסדרה זו ננסה להתעמק בקורותיהן של נדידות עמים. איך הן  -בהיסטוריה? ואם כן 
 מצאו את פתרונן? האם נוכל לנתח ולהסיק מסקנות לגבי מה שמתרחש היום?

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

612 ₪ 

האירועים 
וההסכמים 

הבינלאומיים 
ששינו את 

 העולם

ד"ר יצחק 
 נוי

 אקטואליה בראייה היסטורית:

. נלמד את האירוע 20-בקורס זה נעסוק בשמונה אירועים היסטוריים שעיצבו את פניה של המאה ה
היסטורית, נעסוק בלקחים שניתן ללמוד ממנו ונטפל בו מנקודת ראות אקטואלית, לאמור: מבחינה 

 .21-הקשר לבעיות הבוערות של העשור השני של המאה ה

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

621 ₪ 

ההיסטוריה 
 הסודית 

של השירותים 
 החשאיים

יצחק ד"ר 
 נוי

המוסד, השב"כ והמודיעין הצבאי אינם המצאה ישראלית. גם שאר אומות העולם מפעילות גופי מודיעין, 
שמשימתם לשמור על ביטחונן. איך קמו השירותים החשאיים של המדינות הגדולות, מה הייתה מטרתם 

 לממדיהם כיום?הראשונה ואיך הם גדלו והתפתחו 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

594 ₪ 

זוגות בצמתים 
היסטוריים 

 בתנ"ך

 

ימי דברי עם ישראל הם רצף של מאורעות מרתקים. בכל צומת מרכזי ניצבות דמויות הנותנות לתקופה  יוסי נינווה

את אופייה וצביונה. האם היו אלו דמויות היסטוריות או אגדתיות? מה הייתה מטרת כותבי האגדות? 

                                                                     ומה הייתה תפישת עולמן של הדמויות האמיתיות

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

585 ₪ 

 אמונות 
 ודעות 
 בתנ"ך

 

יש  שנה, הוא אסופה של דעות פילוסופיות שונות. 500-ספר התנ"ך, שספריו נכתבו לאורך תקופה של כ יוסי נינוה
פולחניות לבין רעיונות נביאיים. יש בו דעות אמוניות מהפכניות. יש מאבק -בו התנגחות בין דעות כוהניות

ת וחשיבה בין "מלכות שמים" לבין "שלטון בשר ודם". ויש בו השפעות של פילוסופיה יווני
של מפגש מרתק עם דעות שונות  קורס זה הוא הזדמנות חד פעמית מימי הבית השני. אפוקליפטית

                                                           .ורעיונות מגוונים של מקורות החשיבה היהודית
 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

585 ₪ 
 )בוקר(

603  ₪
 )ערב(
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 נביאי "תרי עשר"
הסיפורים הגדולים 

על הנביאים 
 "הקטנים"

עשר" מכיל את נבואותיהם של שנים עשר נביאים שחיו מימי הבית הראשון ועד ימי שיבת ציון -"תרי  יוסי נינוה
כיצד  הבית השני. מה היו תפישות העולם הדתיות שלהם? מה היו החידושים הרעיוניים שהביאו?ובניית 

                    לחמו בשחיתות החברתית? וכיצד ראו את אמונת עם ישראל מול אמונות הגויים?

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

585 ₪ 

 שש מאות 
 של מדע

טכנולוגיה 
   ודמיון

 

פרופ' חגי 
 נצר

מסע מרתק אל ההתפתחויות החשובות ביותר בתחומי הפיזיקה, הכימיה, האסטרונומיה, הביולוגיה 
 במהלך שש מאות של עבר ועתיד. ,הרפואה והטכנולוגיה

כיצד התקדמו המדע והטכנולוגיה במהלך ההיסטוריה? מהם הקשרים בין התגליות החשובות בתחומי 
המדע השונים, מפיזיקה ועד רפואה, לבין הטכנולוגיה וההמצאות שהתפתחו בעקבותיהן? מהי תרומתם 

 מדעית של האדם?תרבותי, ואישיותם של המדענים, להתקדמות ה-של הרקע ההיסטורי

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

621 ₪ 

המדע המודרני 
 משנה את העולם

 

 ד"ר יואב 
 דב-בן

מהפכה  ההתפתחויות המואצות במדע ובטכנולוגיה, משנות את עולמנו בקצב בלתי נתפס. האם זו
חדשה שעוברת על האנושות, השלב הבא אחרי יצירת העולם המודרני? מה משמעות השינויים האלה 
וכיצד הם משפיעים עלינו? איך בכלל מתרחשת פריצת דרך במדע, והאם ניתן לצפות מראש את 
ההשלכות שלה? כדי להתמודד עם שאלות אלה, כדאי להכיר את המהפכות והתגליות הגדולות שהביאו 

 ותנו לכאן, ואת החידושים במדע שמשנים ועוד ימשיכו לשנות את חיינו.א

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

522 ₪ 
 )בוקר(

594  ₪
 )ערב(
 

הצופן מהפכת 
 הגנטי

 

פרופ' 
 ידידיה גפני

כחומר הגנטי ופיצוח הקוד הגנטי הביאו למהפכה אדירה בכל תחומי המחקר הביולוגי.  DNA -גילוי ה
איך למדו החוקרים לנצל את הגנים למדעי הרפואה, החקלאות, התעשייה והרפואה? האם יכולה 

 ."ההנדסה הגנטית לתקן גנים פגומים? מסע מרתק אל "מטבחו של אלוהים

 לחץ כאן עות הקורס:לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים וש 

 

603 ₪ 

כל סודות 
 מהפכת 

  ההנדסה הגנטית 

 

פרופ' 
 ידידיה גפני

גילוייה של הגנטיקה המודרנית ויישומם בהנדסה הגנטית, הביאו לשינויים אדירים בכל תחומי המחקר 
לתעשיית התרופות. מהבנת מוצא האדם ועד ייצור אבקות כביסה. מסע הביולוגי, מחקר המוח ועד 

 מרתק ממטבחו של אלוהים, אל נפלאות המחקר הגנטי.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

612 ₪ 

  נפלאות 

המוח 

 האנושי

 

 הסדרה:מרכז 

ד"ר רביד 
 דורון

ומרצים 
 נוספים

טובי החוקרים שוקדים על פיצוח והבנה של תהליכים מורכבים המתרחשים במוחנו. בסדרת הרצאות זו 
בין היתר מדוע מתרחשת  עם טובי המרצים בחקר המוח ונבחן ,נצא למסע מרתק בתוך מוחנו

האם זיכרונות  תוקפנית והאם יש לה הסבר מוחי? כיצד אנחנו לומדים ומדוע אנחנו שוכחים?  התנהגות 
 יכולים לעבור בתורשה מדור לדור? מהי נפש? והאם תימצא תרופה לאלצהיימר? 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות, תאריכים ושעות הקורס:

621 ₪ 
 )ערב(

603  ₪
 )בוקר(

 "המעגל"
החוג החברתי 

 החדש של 
 "זמן אשכול"

 מנחי החוג:

 ענת נוה
 אודי מילוא

חוג חברתי בו נפגוש אנשים חדשים ונהנה מפעילויות  -"זמן אשכול" מזמין אתכם להצטרף ל"מעגל" 
בטבע ובאולמות הסינמה סיטי. המעגל יתגבש בטיולים ובפעילויות מהנות ומעשירות. נפגוש חברים 

 חדשים, בתקווה שהמעגל החברתי יצמח וימשיך לפעול לאורך זמן.

 ןלחץ כא , תאריכים ושעות הקורס:מפגשיםלפירוט נושאי ה

1530 
₪ 

 

 ול"אירועי תרבות ב"זמן אשכ .2
 האירוע

 

 

תאריך  המופע הכיבוד המרצה הנושא
 שעה
 מקום

המחיר 

לאחר 
10% 

 הנחה

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 

 ארוחה
 הרצאה 

 ומופע מוסיקלי

ארצות 
הברית: 
מהוליווד 
 לברודווי

 

דבורה 
 רוטברט

 
 מרצה 

לספרות 
 ותרבויות עולם

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 האמריקני

 אנסמבל "מונדו" 
  עם הזמרת שרית שחם

בשירי מחזות זמר, שירי פרנק 
 סינטרה ושירים פופולאריים נוספים.

 
 האירוע תוכן על נוסף למידע

 לחץ כאן

 שלישי
 5.4.2016 

 בשעה
 20:00 

סינמה סיטי 
  גלילות

135  ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 

 ארוחה
 הרצאה 

  ומופע מוסיקלי

 קובה: 
רום סלסה 
ומהפכה. 

מקום בו הזמן 
 עמד מלכת

 

אופיר 
 יעקובסון

 
 מרצה 

לתרבויות 
 ומדריך טיולים

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 
 המטבח הקובני

  יעל מלול גונזלס ולהקתההזמרת 
ושירי   צ'הבשירי רומבה, סלסה, צ'ה

 הבואנה ויסטה סוציאל קלאב.
 

 האירוע תוכן על נוסף למידע
 לחץ כאן

 

 שלישי
 31.5.2016 

 בשעה
 20:00 

סינמה סיטי 
 גלילות

135 ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 

 הרצאה 
  מוסיקליומופע 

 

: פולין
"צימוקים 
 ושקדים"

 

דבורה 
 רוטברט

 
 מרצה 

לספרות 
 ותרבויות עולם

 אירוע בוקר
 

 ללא כיבוד
 

 ולהקתה וירה לוז'ינסקי הזמרת
עם וביידיש ינעימו בשירים בפולנית 

שירי איציק מאנגר ושירים מוכרים 
  כולל .ואהובים של יהודי האזור

 של שופן וקטעי כליזמר. נגינה יקטע
    האירוע תוכן על נוסף למידע

 לחץ כאן
 

 חמישי
 9.6.2016 

 בשעות
10:00– 12:30 

סינמה סיטי 
 כפר סבא

95  ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1566
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1566
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1535
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1535
http://www.zmaneshkol.co.il/category.asp?Subid=24
http://www.zmaneshkol.co.il/category.asp?Subid=24
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1534
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1534
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1568
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1568
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1647
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1647
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1560
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1560
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1572
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1572
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1574
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1574
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1581
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1581


 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 

 ארוחה
 הרצאה 

  ומופע מוסיקלי

 ג'מייקה: 
קסם ומוסיקה 

 בים הקריבי
 

דבורה 
 רוטברט

 
 מרצה 

לספרות 
 ותרבויות עולם

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 הג'מייקני

  הזמר תומר הייט ולהקתו
 במוסיקה מהאיים הקריביים, 

 שירים פופולריים של הרי בלפונטה 
 ושירי הרגאיי של בוב מארלי

    האירוע תוכן על נוסף למידע
 לחץ כאן

 

 ניש
 11.4.2016 

 בשעה
 20:00 

סינמה סיטי 
 ראשל"צ

135 ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 

 ארוחה
 הרצאה 

  ומופע מוסיקלי

הבלקן: 
הפינות 

 הקסומות 
 של אירופה

 

גוסטב   ד"ר
 מייסלס

 
מרצה  

 והיסטוריון

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

 מטבחי 
 מדינות הבלקן

  אנסמבל "מאסטרו"
  והזמרת רות דנון 

בשירי צוענים, שירים ביוונית, 
 סרבית וקטעי נגינה פופולריים 

 של האזור
    האירוע תוכן על נוסף למידע

 לחץ כאן

 ניש
 6.6.2016 

 בשעה
 20:00 

סינמה סיטי 
 ראשל"צ

135 ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 

 ארוחה
 הרצאה 

  ומופע מוסיקלי

ארגנטינה: 
קרחונים 

 בקצב הטנגו
 

דבורה 
 רוטברט

 
 מרצה 

לספרות 
 ותרבויות עולם

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 הארגנטינאי

 אנסמבל "מונדו" 
  הזמרת סילביה קיגלו

בשירים של מרסדס סוסה, שירי 
 טנגו ושירים פופולאריים נוספים.

    האירוע תוכן על נוסף למידע
 לחץ כאן

 רביעי
 13.4.2016 

 בשעה
 20:00 

סינמה סיטי 
 ירושלים

135 ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 

 ארוחה
 הרצאה 

  ומופע מוסיקלי

תחת שמי 
 צרפת 

 

גוסטב   ד"ר
 מייסלס

 

מרצה 
 והיסטוריון

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

 המטבח 
 הצרפתי

 יעל מלול גונזלס ולהקתה הזמרת

 ,בשנסונים צרפתיים פופולאריים

שירים של איב מונטן, אדית פיאף 

 "עלי שלכת", "החיים בוורוד" ...ועוד

    האירוע תוכן על נוסף למידע
 לחץ כאן

 רביעי
 8.6.2016 

 בשעה
 20:00 

סינמה סיטי 
  ירושלים

135 ₪ 

 שישי בכיף
 

 כיבוד
  והרצאה חווייתית

 

״הקול 
 הייחודי שלך״

 

 יאיר ניצני 
 

הבדרן,  ,הזמר
העיתונאי, 

ואיש המנכ"ל 
הטלוויזיה 

 והרדיו

בהרצאתו 
המבוקשת 
 והכובשת

 

 כיבוד בוקר
 קל ומפנק

מפגש מרתק, מלא הומור, שנון, מרתק 
ואינטליגנטי, בו מספר ניצני בהומור 
וברגש על הדרך אותה סלל בעולם 

הבידור הרדיו והטלוויזיה, מנער בעל 
הפרעת קשב אל צמרת הצמתים 

החשובים בתעשייה. הוא מסביר מדוע 
יך כל אחד מאתנו צריך לראות את וא

עוסק ועצמו כבעל קול ייחודי בעולם. 
בשאלות איך ולמה חשוב לשמור על רוח 
יצירתית ומיוחדת ולבלוט מתוך השורה 

 האפורה.

    האירוע תוכן על נוסף למידע
 לחץ כאן

 בשעות
10:00– 12:00 

 

 1.4.2016 שישי

 גלילות
 

 20.5.2016 שישי

 ראשל"צ
 

 3.6.2016 שישי

 ירושלים

95 ₪ 

 שישי בכיף
 

 כיבוד
  והרצאה חווייתית

 
 
 
 

 
 

כל מה שרצינו 
לדעת על 

      אושר 
אבל לא ידענו 

 לשאול

  אירי ריקין
 

עיתונאי, במאי 
ומגיש 
, בין דוקומנטרי

תוכניותיו: 
"משפחה 
 6-מאושרת ב
 שיעורים"

 

 כיבוד בוקר
 קל ומפנק

מפגש מרתק ועמוק, שונה ומיוחד, 
שמוביל אותנו אל האושר, תוך הצגת 

תובנות חדשות וזווית ראיה שונה 
האם אובססיית האושר היא וייחודית. 

?  בהרצאה 21-הפרדוקס של המאה ה
נבדוק למה כשהכול מדהים, אף אחד 

 לא מרוצה? למה מתכוני האינסטנט
לאושר לא באמת עוזרים? ואיך אפשר 
בכל זאת להיות מאושרים דווקא כשהכי 

 פחות מנסים?

    האירוע תוכן על נוסף למידע
 לחץ כאן

 בשעות
10:00– 12:15 

 

 8.4.2016 שישי

 ראשל"צ
 

 6.5.2016 שישי

 ירושלים
 

 20.5.2016 שישי

 גלילות

95 ₪ 

מסע נשי 
 בשישי

 
 כיבוד

  והרצאה חווייתית
 
 

"החיים זה 
 הכול"

 

 

אסנת 
 וישינסקי

 
שחקנית 

 ויוצרת 

 תחומית-רב

 כיבוד בוקר
 קל ומפנק

רת  את סיפור וישינסקי מספ-אסנת שיר
, אימהות "תבפהתמימה ילדות מה :חייה

מוקדמת, קריירה מפוארת וגירושים 
מספרת על  כואבים לאור זרקורים.

 ן בנה הבכור ליאוראובד –השבר בחייה 
, ומגלה איך מתוך בפעילות מבצעית

מקום נמוך זה התעצמה, מצאה את 
תם באופן הדרך לחזור לחיים ואף לעשו

החיים זה : טובים יותר –פרדוקסאלי 
גם המוות  – הכול והכול מתקיים בהם

. קבלה של הטוב ובכוחו גם להחיות
ת את חיינו והרע מאפשרת לנו לחיו

בטוב, את ההווה שלנו ללא פחד, 
              לשמוח במה שיש ולאהוב את עצמנו.

    האירוע תוכן על נוסף למידע
 לחץ כאן

 בשעות
10:00– 12:15 

 

 8.4.2016 שישי

 ירושלים

 

 13.5.2016 שישי

 גלילות
 

 10.6.2016 שישי

 ראשל"צ
 

 

95 ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1569
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1569
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1570
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1570
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1648
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1648
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1649
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1649
http://www.zmaneshkol.co.il/category.asp?Subid=46
http://www.zmaneshkol.co.il/category.asp?Subid=46
http://www.zmaneshkol.co.il/category.asp?Subid=46
http://www.zmaneshkol.co.il/category.asp?Subid=46
http://www.zmaneshkol.co.il/category.asp?Subid=45
http://www.zmaneshkol.co.il/category.asp?Subid=45


מסע נשי 
 בשישי

 
 כיבוד

  והרצאה חווייתית
 
 

החופש שלך 
לרקוד את 

 החיים

 

אילנית 
 תדמור

 כוריאוגרפית,
 מרצה רקדנית,

 לתנועה ומורה
 ואימפרוביזציה

 כיבוד בוקר
 קל ומפנק

 לכולנו שייתן במינו, ומיוחד מרתק מפגש
 לקבל וייחודיים שונים חדשים, כלים

 טובים לחיים חדשה אנרגיה הרבה
כלים פשוטים ופרקטיים  יותר. ומלאים

טאסקינג -שיעזרו להתמודד עם המולטי
מפתחות  ,דורשת מאתנו 21-שהמאה ה

להתמודדות עם שינויים, מעברים 
 חווייתית, הרצאה .ואתגרים בחייך

 תלמד הומור, חוש ומלאת חדשנית,
 לאפשר יכולים האלה העקרונות כיצד
 נוכחות ביותר לחיות ואחד אחת לכל

 הרבה ולקבל מתח בפחות וסקרנות,
 ומלאים טובים לחיים חדשה אנרגיה

                                          יותר.

    האירוע תוכן על נוסף למידע
 לחץ כאן

 בשעות
10:00– 12:15 

 

 18.3.2016 שישי

 ראשל"צ
 

 17.6.2016 שישי

 ירושלים
 

 24.6.2016 שישי

 גלילות

95 ₪ 

 
 

 מטיילים עם "זמן אשכול" .3
המחיר  יום ושעה  קורסהכללי של תיאור  בהדרכת הקורס

לאחר 

10% 

 הנחה

מסע אנתרופולוגי 
 אל 

 קהילות אחרות

 
 סיורים 4

 

 דורית ברק
 יהונתן ה. משעל

 יעד בירן
 שחר יהושע

ארבעה מפגשים מרתקים עם ארבעה מגזרים של אנשים החיים בינינו, 
אך מנהלים את חייהם יוצאי הדופן בצד ובמקביל לחברה הסובבת 

אותם. היכרות קרובה ומפתיעה, בסביבתם הטבעית, החל מהטיפוסים 
המיוחדים במינם המאכלסים את ה"שטייטל" של בני ברק, וכלה 

יהודית בשורה של מנהגים שנדמה בשומרונים, השומרים על הגחלת ה
                                                                כי עברו מן העולם.

 לחץ כאן הקורס ופירוט הסיורים תוכן על נוסף למידע

 שישי
13:00-10:00 

360 ₪ 

בעקבות משוררים 
 ברחובות 

 אביב-תל
 

 סיורים 4

 צפריר קורציה
 

מדריך המתמחה 
 בתל אביב

ציירים,  –אביב אבן שואבת למאות אמנים -הייתה תל מאז היווסדה
שחקנים סופרים ומשוררים. בסדרת סיורים נוסטלגיים נלך בעקבות 

אביב בשנות הארבעים, החמישים והשישים -המשוררים שפעלו בתל

 . ובה כתבו את מיטב שיריהם
 לחץ כאן הקורס ופירוט הסיורים תוכן על נוסף למידע

 שישי
12:30-10:00 

369 ₪ 

 סיורים קסומים 
 אל סודותיה 

 אביב-של תל

 
 סיורים 4

 

 אור ריין
 

מורה דרך המתמחה 
 בתל אביב

 

סדרת סיורים המיועדת לכל חובבי תל אביב באשר הם, הפותחת צוהר 
דרך המקומות המוכרים יותר והידועים פחות. ננסה אל פניה של העיר 

להתחקות ולהבין את סוד קסמה של העיר ולשמוע מעט מההיסטוריה 
שלה, מתובלת בסיפורי הפולקלור שלה. נגלה את פינות החמד, יחד 

גוני של חצרותיה האחוריות. יחד ננסה -עם הקשיים והעושר הרב
 בתוכה עולם ומלואו. להרכיב פסיפס של העיר החשובה בארץ, המכילה

 לחץ כאן הקורס ופירוט הסיורים תוכן על נוסף למידע

 שבת
13:00-10:00 

369 ₪ 

  סיורי שווקים: 
חוויה של כל 

 החושים 

 
 סיורים 4

 אור ריין 
 דורית ברק 

 חנן ג'רסי

יפו ובבני ברק. קהילות -אביב ברחבי תל ארבעה סיורי שווקים ואוכל
מכל קצווי תבל יצרו שכונות ושווקים בעלי צביון ומאפיינים שונים, ואיתם 

המטבח המקומי, ההווי והפולקלור. בסדרת סיורים נצא לגלות שכונות 
-וקהילות על מטעמיהן, סיפוריהן וההווי המיוחד שטמון בכל אחת מהן

ישראלי. חוויה של צבעים, ריחות, סיפור שמרכיב את המטבח הארץ   

                                                          .טעמים וטעימות
 לחץ כאן הקורס ופירוט הסיורים תוכן על נוסף למידע

 שישי
12:00-09:30 

441 ₪ 

סיורים מודרכים  
 במוזיאונים 

 וגלריות
 

 סיורים 4

 שולמית 
 פדרמן-גורצקי

סיורים מודרכים בתערוכות המדוברות והחשובות ביותר בישראל. 
בסדרת מפגשים זו נתעדכן במתרחש בזירת האמנות בארץ, תוך שימת 

דגש על דיון בשפת האמנות החזותית: ניתוח מעמיק של יצירות 
 במוזיאונים ובגלריות בהן נסייר.האמנות אותן נפגוש 

 לחץ כאן הקורס ופירוט הסיורים תוכן על נוסף למידע

 שבת
13:00-10:30 

378 ₪ 

 כל 
 טעמי ומטעמי 

 ירושלים

 
 סיורים 3

המוקדשים למגוון הענק שלושה סיורי שווקים ואוכל מיוחדים במינם,  אסתר סעד
של טעמים ירושלמיים. המפגש של המטבח המזרח אירופאי עם 

המטבח הצפון אפריקאי, דרך המטבח הספרדי, יצר שילובי מאכלים 
קוגל ירושלמי, מעורב  -ייחודיים רק לירושלים ונושאים בגאון את שמה 

 ירושלמי ועוד. חוויה של צבעים, ריחות, טעמים וטעימות.

 לחץ כאן הקורס ופירוט הסיורים תוכן על נוסף למידע

 שישי
שעות  3

 בבוקר

333 ₪ 

 כל קסמי ירושלים 
 

 סיורים 4

סיורים קסומים בשבת בבוקר בין בתים וגנים הצומחים מהאבן  אסתר סעד
הירושלמית באוויר ההרים הצלול. נסייר בין המתחמים המרשימים 
והססגוניים שבנו האומות השונות בעיר הקדושה ביותר בעולם, כשלנגד 

 עינינו יתגלו מראות, ניחוחות וטעמים בעיר מופלאה אחת. 

 לחץ כאן ט הסיוריםהקורס ופירו תוכן על נוסף למידע

 שבת
13:00-10:00 

369 ₪ 
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סיורים מרתקים 
           בחיפה 

 שלא הכרתם

 סיורים 4

 

 גלי נחום
סידרת סיורים מרתקת שתעסוק בעיר חיפה ה"מוכרת לכולם", שרק 

להיסטוריה של חיפה בימי  מעטים בלבד מכירים אותה באמת. נתוודע
קדם, עד הפיכתה לעיר מרכזית בעת החדשה.  נפגוש פינות נסתרות, 
נשמע סיפורי בתים ואנשים מרתקים, נחשף לפסיפס האנושי והמרתק 
של עיר מעורבת ומגוונת ונלמד כיצד חיפה השתלבה ומשתלבת בחזון 

                                                                             הציוני.

 לחץ כאן הקורס ופירוט הסיורים תוכן על נוסף למידע

 שישי
13:00-10:00 369 ₪ 

 מסע אל 
 החצר האחורית 

 של 
 מדינת ישראל

 
 סיורים 3

מדריכים 
 מקומיים

 
 

מספר המשתתפים 
 מוגבלבסיורים 

פעמיים אל שלוש מהמוסדות האמורים להחזיר -שלושה סיורים חד
למוטב אנשים שאיבדו את עולמם והתדרדרו לרחוב, לפשע ולזנות. 

ביקור מאחורי החומות ושיחות עם אסירים וסוהרים בבית הסוהר הגדול 
ברמלה, מפגש אישי מרגש עם נשים שנקלעו לעולם הזנות במרכז 

רחוב והניסיון להחזיר להם צלם אנוש, לתת "סלעית" ומפגש עם דרי 
 קורת גג מכבדת ולחבר אותם חזרה לקהילה.

 לחץ כאן הקורס ופירוט הסיורים תוכן על נוסף למידע

 רביעי
15:00-09:45 

 נסיעה
 באוטובוס

איסוף מגלילות 
 ומראשל"צ

360 ₪ 

מפגשים עם 
המציאות   

ביטחונית -המדינית
 של ישראל

 
 סיורים 3

 אל"מ )מיל.( 

 שאול אריאלי
 

 אל"מ )מיל.( 

 רון שצברג

סיורים מרתקים ומאלפים אל שלושת הגבולות המורכבים ביותר של 
ישראל, להיכרות קרובה ובלתי אמצעית עם התהליכים המדיניים 

ההחלטות במדינת והסוגיות הביטחוניות עמם מתמודדים מקבלי 
 ישראל.
 18.3.2016אל גבול עזה   .1
 6.5.2016        ירושלים .2
 3.6.2016    רמת הגולן .3

 לחץ כאן הקורס ופירוט הסיורים תוכן על נוסף למידע

 שישי
18:00-07:30 

 
 נסיעה

 באוטובוס
איסוף מגלילות 

 ומראשל"צ

594 ₪ 

 

 1-700-50-41-41     הרשמה בטלפון
 

 שעות 24מענה 

 
 או באתר "זמן אשכול" 
 www.zmaneshkol.co.il 

 

 זמן ללמוד. זמן לבלות.
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