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 י באוניברסיטת ת"אהסגל האקדמ לחברי הנחה 10%
 סתיוה הנרשמים לקורסי)מקרבה ראשונה( ובני משפחותיהם 

 החברכרטיס לציין את מספר בעת ההרשמה נא 

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

 וכרטיס חבר של "זמן אשכול" 
 ר בתי קפה ומסעדותהמקנה הנחות והטבות במזנוני ה"סינמה סיטי"ובמבח

 2017 - 2016פברואר –סתיו נובמברהלסמסטר  נרשמים עכשיו
 להרשמה ישירות ב"זמן אשכול" ולקבלת ידיעון חינם בדואר

1-700-50-41-41 
 שעות 24מענה אנושי 

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

 

 הגישה נוחה והחניה חינם בחניוני ה"סינמה סיטי"
 ראשון לציון–ירושלים–/רעננהכפר סבא–גלילות רמת השרון

 

 זמן ללמוד. זמן לבלות.
 אנו מזמינים

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

 חומם ומבחר גדול של פעילויות תרבות לשעות הפנאי בבוקר ובערב,את המרצים המובילים בת
 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. 2017 - 2016 סתיוסמסטר התוכנית 
 בכל השלוחות של "זמן אשכול"והאירועים המיוחדים  קורסיםמבחר הכל , להלן לנוחותכם

 .והאירועיםההרצאות  כלמידע מפורט על לקבלת  תקישוריה לחצו על
 

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

 ת"אאוניברסיטת  –מרכזת הסגל האקדמי 

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


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

 

 המחיר
לאחר 
10% 
 הנחה

השמות 
הגדולים של 

 האמנות

 חמישיימי  ד"ר אפי זיו
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
3.11.2016 

 תקופות ובכל התחומים: סיפור חייהם ויצירותיהם של גדולי האמנות מכל ה
 

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

576 ₪ 

ערים ללא 
 הפסקה

לי -אור
 אלדובי

 ימי שלישי
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
8.11.2016 

אל הערים  : מסע מרתקאמנות ותרבות בערים שממציאות את עצמן מחדש
 שמתכתבות עם עברן ויוצרות את ההווה למען העתיד.

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

585 ₪ 

על צלילים 
 ואנשים

 ימי שלישי רועי עלוני
11:00 – 12:30 

 הפתיחה:
1.11.2016 

עם יצירות דגמות חיות ובהשמעת הקלטות של גדולי המבצעים, ,מלווה בהמפגש מרתק
 המופת של עולם המוסיקה הקלאסית.

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

576 ₪ 

 המוסיקה 

של יוהאן 
 סבסטיאן באך

עומר 
 שומרוני

 שניימי 
11:00 – 12:30 

 הפתיחה:
7.11.2016 

טתו ותר במוסיקה המערבית גם בזכות שליהמוסיקה של המלחין שנחשב לגדול בי
 צפייה והשוואה של הקלטות בביצועים מובילים. קולית.-המופלאה בכתיבה רב

 
 כאן צוחל :תאריכיםוהלפירוט נושאי ההרצאות 

576  ₪ 

מועדון זמר 
משירי ארץ 

 אהבתי

 אודי מילוא

 והזמרת
 רחל חובב

 חמישיימי 
20:30 –22:00 

 הפתיחה:
10.11.2016 

חוויה חדשה ויוצאת דופן בכל חודש במפגש עם נושא מוביל ועם מיטב השירים של 
 מיטב היוצרים של הזמר העברי.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621  ₪ 

האנשים 
המצחיקים 

מאחורי 
הקומדיות 
 המצחיקות

 אלון 
 אריה-גור

 
 הרצאה + סרט

 ראשוןימי 
10:30 –14:30 

 הפתיחה:
6.11.2016 

: הטכניקות, הסיפורים שמאחורי הקלעים של יצירות המופת של עולם הקומדיה
 פילוסופיה של המאסטרים בתחום שגם היום ממשיכים לגרום לנו לצחוק.המניעים וה

 תוקרן קומדיה קלאסית של אותו יוצר.אחרי כל הרצאה, 
 

 כאן צולח :תאריכיםוה פירוט נושאי ההרצאות

657  ₪ 

הסיפור 
החברתי של 

הקולנוע 
 העולמי

 

זיו 

 אלכסנדרוני
 
 

 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
1.11.2016 

כיצד משתקפת החברה האנושית בקולנוע העכשווי? דיון בהיבטים השונים של החברה 
 המודרנית ובאופן שהם מטופלים בקולנוע.

 סרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.יוקרן אחרי כל הרצאה, 

 
 כאן צולח תאריכים:וה י ההרצאותלפירוט נושא

657  ₪ 

 מסע קולנועי 
אל ישראל 

 האחרת
 סרטים תיעודיים 

הבמאים 
 והיוצרים

 
 

 ימי שני
10:30 – 12:15 

 הפתיחה:
14.11.2016 

ה עם הבמאים שלהם, שזכו בפרסים והיכרות קרובסרטים תיעודיים חדשים הקרנת 
מפגישים אותנו עם הפנים השונות של החברה הישראלית ועם מציאות החיים 

 המורכבת בישראל.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621 ₪ 

מועדון טרום 
בכורה 
 בקולנוע

 
 כולל 

פופקורן 

 יהושתי

מרצים 
 שונים

 שניימי  - 1קבוצה 
 19:00בשעה 

 הפתיחה:
14.11.2016 

 ימי שישי-2קבוצה 

 10:00בשעה 
 הפתיחה:

18.11.2016 

סרטי איכות נבחריםטרם יציאתם להקרנות בבתי הקולנוע בליווי הרצאה  הקרנת
 מקדימה מפי מרצים מומחים מתחומים שונים בהתאם לנושא הסרט הנבחר.

 
 

 כאן צולח :1קבוצה  תאריכיםוה הרצאותלפירוט נושאי ה

 כאן צולח :2קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

648  ₪ 

נוסטלגיה 
 ישראלית 

 בראי הקולנוע

זיו 

 לכסנדרוניא

 

 שניימי 
19:00 –20:30 

 הפתיחה:
14.11.2016 

הקולנוע הוא אחת הדרכים המרתקות להתבונן בחברה הישראלית. המוטיבים 
הישראלי  המרכזים בהיסטוריה ובתרבות הישראלית וכיצד הם באים לידי ביטוי בקולנוע

 יודגמו בקטעי סרטים.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621  ₪ 

הסכסוכים 
 שמאיימים על 
 שלום העולם

 רביעיימי  נדב אייל
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
9.11.2016 

הסיבות לשורה של סכסוכים בעולם שמעסיקים את סדר היום הפוליטי הבינלאומי. 
 ם ומשפיעים על הגלובליזציההמלחמות והעימותים המקומיים המושפעי

 

 כאן צולח :אריכיםוהת לפירוט נושאי ההרצאות

630  ₪ 

מאבקי הכוח 
 במזרח התיכון

ד"ר גוסטב 
 מייסלס

 
 רמי סימסולו

 ימי רביעי
19:00 –20:30 

 הפתיחה:
9.11.2016 

וליטיים הרבים הנאבקים ביניהם על ההגמוניה במרחב התפתחותם של הכוחות הפ
 עלאיסטרטגי במזה"ת. תיאור וניתוח השפעת האינטרסים האזוריים והגלובליים-הגיאו

 המפעל הציוני ומדינת ישראל העצמאית והריבונית.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630  ₪ 

מסע אחר 
המניעים 

וההשלכות של 
 הג'יהאד העולמי

הנריקה 
 צימרמן

 ראשוןימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
30.10.2016 

מסע מרתק של עיתונאי ישראלי אחר המניעים וההשלכות של הג'האד העולמי: מה 
ומה  2-ה הפך את המזה"ת לאזור מוכה האסון ההומניטארי הגדול ביותר מאז מלחה"ע

 יעלה בגורלם של מיליוני הפליטים שנאלצו להתפזר בעשרות מדינות ברחבי העולם?

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

מאחורי 
הקלעים של 
 בית המשפט

 שלי טימן

שופט 
 )בדימוס(

 שלישיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
8.11.2016 

 תיאור פרשיות מהתחום הפלילי וניתוח הסוגיות המשפטיות שעמדו מאחוריהן. 
 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1705
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1706
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1708
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1709
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1758
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1711
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1714
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1759
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1759
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1717
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1719
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1720
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1735
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1735
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1736
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1736
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1737
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1738
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1738


העולם 
המרתק 
והחשוך 

 שמעבר לחוק

אבי 

 דוידוביץ

 ב משנהניצ
 )בדימוס(

 ימי שלישי
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
15.11.2016 

מה גורם לאדם לבצע פשע? כיצד ניתן למנוע עבריינות? היכרות עם תופעות פשיעה 
כמו הפשע המאורגן ועבריינות הצווארון הלבן ושיטות חקירה על בסיס מקרים אמיתיים 

 מרביתם מניסיונו של המרצה.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621 ₪ 

תורת משחקים 
ככלי רב 

עוצמה לחיים 
 טובים יותר

ד"ר קרן 
 חן-אור

 ניימי ש
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
7.11.2016 

השימוש ב"תורת המשחקים" מציג הדרכה וכלים לחשיבה אסטרטגית ודרך מוכחת 
 יצוב החיים כמשחק מענג, מוצלח ורב תועלת.לע
 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621 ₪ 

הדרך אל 
המודעות 

האישית בראי 
 הקולנוע

 ענת זפרני

 
 הרצאה + סרט

 ימי רביעי
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
2.11.2016 

גת כלים יעילים להתמודדות עם מצבים מוכרים במעגלי החיים השונים: זהות הצ
 ומיניות, תקשורת בינאישית, התמודדות עם משברים, דימוי עצמי.

 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

657 ₪ 

מסע אל 
 חידות החיים
החשובות 

 באמת

 חמישיימי  אירי ריקין
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
10.11.2016 

של המצב האנושי: מי או מה אנחנו? למה אנחנו כך ולא  החידות הנצחיותבחינת 
ם שווים את כל יאחרת? ואיך מוחנו יוצר קולנוע פנימי זוהר של חוויות חיים? האם החי

 ווים?ומה בדיוק הופך אותם לש המאמץ שהם דורשים?

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

612 ₪ 

 חשיבה חיובית 
 כדרך חיים

 שירלי 
 ברלין-נס

 ראשוןימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
13.11.2016 

חיובית ההופכות לכלים כל אחד יכול לחשוב חיובי! דיון בתובנות הבסיס של החשיבה ה
 מעשיים המשנים את דרך החשיבה. 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

612 ₪ 

קואוצ'ינג 
עצמי: לברוא 
 את המציאות

 ימי שלישי משה שרון
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
8.11.2016 

ות מרתקת, מאלפת, מצחיקה וחווייתית, המעניקה זווית הסתכלות חדשה סדרת הרצא
לחיים ומחוללת שינוי: איך נוכל לקחת אחריות אמיתית על גורלנו, לחלום, לרצות 

 ולברוא לעצמנו מציאות חדשה?

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

תרבויות עולם 
סביב הגלובוס 
 בראי הקולנוע

 מרכזת:

איילת 

 אידלברג
 ומרצים שונים

 

 הרצאה + סרט

10:30 – 14:30 
 ימי שני – 1קב' 

 פתיחה:
7.11.2016 

 ימי חמישי - 2קב' 
 פתיחה:

3.11.2016 

ת ברחבי מסע קולנועי ותרבותי מרתק אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונו
הגלובוס: איטליה, צרפת, סקוטלנד, אתיופיה, אירופה בימי הביניים, ארגנטינה, 

 אנגליה, רומניה.
 סרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.יוקרן אחרי כל הרצאה, 

 כאן צולח :1קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

 כאן צולח :2קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

657 ₪ 

 מרכזת: קצה העולם

 רוית נאור
 ומרצים שונים

 

 שלישיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
8.11.2016 

קים והצצה לנופי בראשית של הטבע חוויותיהם של מובילי מסעות בעולמות רחו
גיני, בהוטן, -והאדם. רשמי מסע בליווי תמונות מרהיבות ממחוזות קסומים: פפואה ניו

 אתיופיה, סרדיניה, לוב ודובאי ועוד.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621 ₪ 

ולם קסום ע
 בראי הקולנוע

 מרכזת:

איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים

 הרצאה + סרט

 ימי רביעי
19:00 – 22:00 

 הפתיחה:
2.11.2016 

מסע קולנועי ותרבותי מעשיר ומרתק סביב הגלובוס, אל מדינות, חברות אנושיות, 
סין,  פילוסופיות ואומנויות מגוונות: הודו, איסלנד, איטליה, אתיופיה, יפן, בריטניה,

 מזרח גרמניה.
 סרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.יוקרן אחרי כל הרצאה, 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666 ₪ 

פולחנים 
וטקסים דתיים 

מרתקים 
מסביב 

 לגלובוס 

 מרכזת:

איילת 

 גאידלבר
 ומרצים שונים

 

 ימי ראשון
19:00 –20:30 

 הפתיחה:
6.11.2016 

מסע סובב עולם החוקר פולחנים, טקסים דתיים, פסטיבלים, אמונות ודתות: הודו, 
 מזרח אסיה, השומרונים, צליינות, מרכז אמריקה, תורכיה, אינדונזיה, גואטמלה.

 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

האירועים 
שעיצבו את 
ההיסטוריה 

 האנושית

ד"ר גוסטב 
 מייסלס

 

 שני ימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
7.11.2016 

האירועים בהיסטוריה המודרנית שהכתיבו מהלכים היסטוריים, פוליטיים, חברתיים 
 . 21-ל המאורעות של ראשית המאה הותרבותיים, ואשר עדין משפיעים ע

 כאן צולחתאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621 ₪ 

חגי ישראל: 
מסורת 

 והיסטוריה

 יוסי נינווה

 

 רביעיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
2.11.2016 

רת, בשילוב המחקר המדעי המודרני. מקורם מסע מרתק אל חגי ישראל ברוח המסו
תוך מפגש עם דעות מגוונות  –של החגים, אופיים, הספרות היהודית הקשורה אליהם 

 המתייחסות למועדי ישראל מכל כיוון אפשרי.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

594 ₪ 

הסודות 
הנסתרים של 

 מלכות 
 דוד ושלמה

 יוסי נינווה

 

 ימי שני
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
7.11.2016 

ימי הזוהר של מלכות דוד ושלמה, האם הממלכה הייתה באמת מאוחדת? כיצד מסביר 
 ה"היסטוריון" התנכ"י את הרקע לפירוקה של הממלכה?

 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

612 ₪ 

היקום 
 והמרחב

ד"ר יואב 

 דב-בן

 

 שלישיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
8.11.2016 

המהפכה בהבנת היקום והתגליות של תמונת העולם החדשה: תורת היחסות וגלי 
בליווי המחשות  –ומסעות בזמן הכבידה, חורים שחורים והמפץ הגדול, יקומים מקבילים

 מסרטי מדע פופולרי ומדע בדיוני.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

612 ₪ 

כל סודות 
מהפכת 
ההנדסה 
 הגנטית

פרופ' 
 ידידיה גפני

 חמישיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
10.11.2016 

 מסע מרתק אל נפלאות המחקר הגנטי: מהבנת מוצא האדם ועד ייצור אבקות כביסה.
 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

 

612 ₪ 

העתיד 
הגנומי: רפואה 

מותאמת 
 אישית

ד"ר עמוס 

 סימון

 

 ימי ראשון
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
13.11.2016 

המונח "רפואה מותאמת אישית" הופך בשנים האחרונות במחלות מסוימות מחזון 
למציאות. זוהי הרפואה המודרנית הנתפרת למידות החולה. מה תהיה השפעת 

 מהפכה זו בעולם הרפואה על האדם והחברה?
 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1739
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1740
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http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1745
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http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1747
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http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1752
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http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1755
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נפלאות המוח 
 האנושי

 מרכז:

ד"ר רביד 
 דורון

 ומרצים שונים

 ימי רביעי
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
9.11.2016 

מסע מרתק בחקר המוח: מה ההבדל בין גאון לשיגעון? מה קיים בעומק מונו וכיצד הוא 
ה להשפיע על תפקוד המוח? כיצד אנו זוכרים שולט על חיינו? האם מדיטציה יכול

 ומתמודדים עם פחדים? האם אנחנו אוהבים לקחת סיכונים?

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

 "המעגל"
החוג החברתי  

 של 
 "זמן אשכול"

 ענת נווה
 לואאודי מי

 ימי שישי
 הפתיחה:

11.11.2016 

ממשיכים את ההצלחה: חוג חברתי איכותי המקיים מפגשים באולמות, סיורים וטיולים 
 .בטבע ופעילויות מהנות ומעשירות

: יתקיים סיור היכרות מקדים 17:00 – 08:00בשעות  23.9.2016ביום שישי 
 טיול בעמק האלה ו"דרך הקיסר" –"השביל הזה מתחיל כאן" 

 כאן צולח תאריכים:מפגשים והפירוט נושאי הל

1,530 
₪ 

 
 

 כפר סבאסינמה סיטי " "זמן אשכולקורסים בה .2
 " רעננהובמרכז "פארק מול

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

 המחיר

לאחר 
10% 

 חההנ
מסע מרתק 

אל דת 
 סלאםהא

 שלישיימי  אסף רגב
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
8.11.2016 
 כפר סבא

סיפורה המופלא של דת האסלאם: מה פירוש המילה "אסלאם"? האם ירושלים מוזכרת 
בקוראן? מה ההבדל בין הסונים לשיעים? וכיצד מתנהלות קהילות האסלאם במדינות 

 שאינן מוסלמיות?
 

 כאן צולח תאריכים:והההרצאות  לפירוט נושאי

630  ₪ 

מאחורי 
הקלעים של 
 בית המשפט

 שלי טימן

שופט 
 )בדימוס(

 ימי שלישי
19:00 –20:30 

 הפתיחה:
8.11.2016 
 כפר סבא

פט למנוע של בית המשפט: איך מנסה בית המשמאחורי הקלעים מסע מרתק אל 
תופעות שחיתות? כיצד מתייחסים השופטים לעבירות מין? מה קורה שאזרח חף 

מפשע נשלח למאסר ממושך? ומהן הדילמות בפניהן עומד בית המשפט בבואו לעשות 
 צדק?

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

630  ₪ 

מסע החיים: 
פסיכולוגיה 

חברתית בראי 
 הקולנוע

 ענת זפרני
 

 
 הרצאה + סרט

 ימי ראשון
10:30 –14:30 

 הפתיחה:
13.11.2016 

 כפר סבא

סדרת הרצאות החושפת מהי השפעת הסביבה על הפרט? מפגש מרתק על שייכות 
חברתית, זהות אישית וצרכים נפשיים: מהי סביבה המצמיחה אכפתיות? מהם 

 בדלים המולדים והנרכשים בין בנים לבנות?כיצד בונים חזון אישי? הה
 סרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.יוקרן אחרי כל הרצאה, 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

657  ₪ 

רואים עולם 
 לנועבראי הקו

 מרכזת:

איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים

 הרצאה + סרט

 ימי שלישי
10:30 –14:30 

 הפתיחה:
8.11.2016 
 כפר סבא

מסע קולנועי ותרבותי מעשיר ומרתק סביב הגלובוס, אל מדינות, חברות אנושיות, 
פילוסופיות ואומנויות מגוונות: אמריקה, מזרח גרמניה, ההגירה לאירופה, הודו, 

 גנטינה, איטליה, סקוטלנד.אתיופיה, אר
 סרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.יוקרן אחרי כל הרצאה, 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

657 ₪  

עולם קסום 
 בראי הקולנוע

 מרכזת:

איילת 

 אידלברג
 םומרצים שוני

 הרצאה + סרט

 ימי ראשון
19:00 –22:00 

 הפתיחה:
6.11.2016 
 כפר סבא

מסע קולנועי ותרבותי מעשיר ומרתק סביב הגלובוס, אל מדינות, חברות אנושיות, 
פילוסופיות ואומנויות מגוונות: צפון אירלנד, עמים ותרבויות, יפן, פריז, מונגוליה, סין, 

 תרבותיים, ספרד.-מפגשים בין
 סרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.יוקרן צאה, אחרי כל הר

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666 ₪ 

בעין הסערה 
משבר ההגירה 

 ההמונית

ד"ר גוסטב 

 מייסלס
 

 ראשון ימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
6.11.2016 
 כפר סבא

על משבר ההגירה המסעיר את העולם: קורותיהן של נדידות העמים, איך מצאו את 
 פתרונן והאם נוכל להסיק מסקנות לגבי מה שמתרחש היום?

 

 כאן צולחתאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621 ₪ 

המשפטים 
ם הגדולי

ביותר 
 בהיסטוריה

אלון 
 קליבנוב

 

 חמישיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
3.11.2016 
 כפר סבא

המשפטים שמילאו תפקיד משמעותי הרבה מעבר לגבולות הזמן והמרחב של כותל 
בית הדין: משפטים מרתקים, עם דגש על המשמעויות ההיסטוריות, החוקיות 

 והאוניברסליות שלהם.

 כאן צולח תאריכים:הו לפירוט נושאי ההרצאות

621 ₪ 

נפלאות המוח 
 האנושי

ד"ר רביד 
 דורון

 

ד"ר אילנה 
 דרעי-רוט

 חמישיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
10.11.2016 

 כפר סבא

אפשר לשפר  חשיפה נדירה אל היבטים מגוונים של הפעילות המוחית האנושית: כיצד
תהליכי למידה וזיכרון? כיצד לשדרג את איכות השינה? איך להעמיק חוויות רגשיות? 

 מהן הפרעות חרדה ודיכאון וכיצד להתמודד עם פחדים?

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

612 ₪ 

ם מועדון טרו
בכורה 
 בקולנוע

 

מרצים 
 שונים

 ימי חמישי
 19:00בשעה 

 הפתיחה:
17.11.2016 

 כפר סבא

הקרנת סרטי איכות נבחריםטרם יציאתם להקרנות בבתי הקולנוע בליווי הרצאה 
 מקדימה מפי מרצים מומחים מתחומים שונים בהתאם לנושא הסרט הנבחר.

 כולל פופקורן ושתייה
 

 כאן צולח ים:תאריכוה לפירוט נושאי ההרצאות

648 ₪ 

אהבה ומיניות 
במשיכת 

 מכחול

לי -אור

 אלדובי

 רביעיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
9.11.2016 

 רעננה

תרבות המערב עמוסה בדימויי אהבה שמשתקפים ביצירה האמנותית: מהעת העתיקה וסיפורי 
גיה, דרך ימי הביניים ועד לרנסנס וימינו אלה ביטויי האהבה והמיניות הופכים יותר ויותר המיתולו
 חושניים.

 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

576 ₪ 
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חשיבה חיובית 
לחיים 

 מאושרים

 שירלי 

 ברלין-נס

 שניימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
7.11.2016 

 רעננה

השפעתה של החשיבה החיובית על החיים, הבריאות, על יכולת ההתמודדות ועל 
האושר. מהו אושר? מה הקשר בינו לבין יצירת משמעות? כיצד ניתן להעלות את רמת 

 האושר בחיינו?

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

603 ₪ 

שבעים פנים 
 לתורה

ד"ר אופיר 
 יעקובסון

 רביעיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
9.11.2016 

 רעננה

במהלכו  סיפורי המקרא ודת ישראל הם תולדה של תהליך התפתחות הדרגתי
יים התקיימה אינטראקציה עם המרחב התרבותי הסובב. בחינת מאורעות דרמט

 במקרא וניסיון לבחון את מהימנותם בזיקה למזרח הקדום.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

603 ₪ 

 

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

 

 המחיר
לאחר 
10% 
 הנחה

אמנות 
 הבארוק

 ימי שני דוד איבגי
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
7.11.2016 

 

באירופה, בין הארצות הקתוליות לפרוטסטנטיות: בין דרמה  17-אמנות המאה ה
סוחפת, חזיונות ועלילות מצד אחד, לעומת מבט בוחן ומיושב בעולם הסובב מצד שני. 

 אים חדשים של ריאליזם.בשניהם התגלו שי
 

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

576  ₪ 

 אמני 
 20-המאה ה

 ימי שלישי דוד איבגי
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
8.11.2016 

: דיון 20-ת המאה המן האמנים שהטביעו את חותמם על אמנו 8סיפורם המרתק של 
נרחב ביצירותיהם, דרכי מחשבתם וסביבתם של האמנים, ובמורשת שהותירו 

 אחריהם.

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

585  ₪ 

היצירות 
הגדולות של 

המוסיקה 
 הקלאסית

עומר 
 שומרוני

 אשוןימי ר
11:30 –13:00 

 הפתיחה:
6.11.2016 

מפגש חווייתי עם מבחר מהיצירות הגדולות של המוסיקה הקלאסית: העמקת ההיכרות 
מרהיבות של  DVDתוך צפייה בהפקות  –עמן ועם המבנים והצורות המוסיקליות שלהן 

 גדולי הסולנים, התזמורות והמנצחים.

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

576  ₪ 

הסיפור 
החברתי של 

הקולנוע 

 העולמי

זיו 

 אלכסנדרוני
 הרצאה + סרט

 ימי שני
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
7.11.2016 

כיצד משתקפת החברה האנושית בקולנוע העכשווי? דיון בהיבטים השונים של החברה 
 פן שהם מטופלים בקולנוע.המודרנית ובאו

 סרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.יוקרן אחרי כל הרצאה, 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

657  ₪ 

האנשים 
המצחיקים 

מאחורי 
הקומדיות 
 המצחיקות

 אלון 

 אריה-גור

 
 הרצאה + סרט

 ימי חמישי
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
10.11.2016 

הסיפורים שמאחורי הקלעים של יצירות המופת של עולם הקומדיה: הטכניקות, 
 המניעים והפילוסופיה של המאסטרים בתחום שגם היום ממשיכים לגרום לנו לצחוק.

 תוקרן קומדיה קלאסית של אותו יוצר.אחרי כל הרצאה, 
 

 כאן צולח :תאריכיםוה ההרצאות פירוט נושאי

657 ₪ 

 מסע קולנועי
אל ישראל 

 האחרת
 סרטים תיעודיים 

הבמאים 

 והיוצרים

 
 

 ראשוןימי 
10:30 – 12:15 

 הפתיחה:
6.11.2016 

עם הבמאים שלהם, הקרנת סרטים תיעודיים חדשים שזכו בפרסים והיכרות קרובה 
מפגישים אותנו עם הפנים השונות של החברה הישראלית ועם מציאות החיים 

 המורכבת בישראל.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621  ₪ 

מועדון טרום 
בכורה 
 בקולנוע

 
 כולל 

פופקורן 
 הושתיי

מרצים 

 שונים

 ימי רביעי - 1קב' 
 19:00בשעה 

 הפתיחה:
16.11.2016 

 ימי שישי -2קב' 

 10:00בשעה 
 הפתיחה:

18.11.2016 

טרם יציאתם להקרנות בבתי הקולנוע בליווי הרצאה  הקרנת סרטי איכות נבחרים
 מקדימה מפי מרצים מומחים מתחומים שונים בהתאם לנושא הסרט הנבחר.

 
 

 כאן צולח :1קבוצה  תאריכיםוה רצאותלפירוט נושאי הה

 כאן צולח :2קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

648 ₪ 

מאבקי הכוח 
 במזרח התיכון

ד"ר גוסטב 
 לסמייס
 

 רמי סימסולו

 ימי ראשון
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
13.11.2016 

התפתחותם של הכוחות הפוליטיים הרבים הנאבקים ביניהם על ההגמוניה במרחב 
 על איסטרטגי במזה"ת. תיאור וניתוח השפעת האינטרסים האזוריים והגלובליים-הגיאו

 המפעל הציוני ומדינת ישראל העצמאית והריבונית.

 כאן צולח תאריכים:וה שאי ההרצאותלפירוט נו

630 ₪ 

סוד הזיכרון 
 המצוין

 ערן כץ
 

אהוד 
 שפירא

 ימי רביעי
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
9.11.2016 

 

רצויים למחוק זיכרונות לא  –דמיינו שהייתם יכולים לזכור כל מה שרציתם או לחילופין 
ומידע לא נחוץ מהמוח. מדוע אנו טועים? ואיך אנחנו יכולים לקבל החלטה נכונה תוך 
שתי דקות? מדוע מפחיד אותנו ללמוד שפות? ואיך אפשר ללמוד במהירות וביעילות 

 שפה חדשה?

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

621 ₪ 

הצד המעשי 
של 

הפסיכולוגיה 
 בראי הקולנוע

 ענת זפרני

 

 
 הרצאה + סרט

 ימי שלישי
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
8.11.2016 

 

מהן התיאוריות המובילות בפסיכולוגיה בתחום השפעת העבר על העתיד? מהן 
הגוף הדרכים הנכונות לתקשורת בינאישית יעילה במשפחה ומחוצה לה? מהי שפת 

 ואיך לפרש אותה כראוי?
 סרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.יוקרן אחרי כל הרצאה, 

 כאן צולחתאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

657 ₪ 

 חשיבה חיובית 
 כדרך חיים

 שירלי 

 ברלין-נס
 רביעיימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
9.11.2016 

כל אחד יכול לחשוב חיובי! דיון בתובנות הבסיס של החשיבה החיובית ההופכות לכלים 
 מעשיים המשנים את דרך החשיבה. 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

 
 

630 ₪ 
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ולם תרבויות ע
סביב הגלובוס 
 בראי הקולנוע

 מרכזת:

איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים

 הרצאה + סרט

 ימי רביעי
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
2.11.2016 

 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות ברחבי 
 יה, אתיופיה.הגלובוס: סארייבו, ארגנטינה, צרפת, הודו, אירופה, ארה"ב, אנגל

 סרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.יוקרן אחרי כל הרצאה, 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

657 ₪ 

 מרכזת: קצה העולם

 רוית נאור
 ומרצים שונים

 

 שלישיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
1.11.2016 

חוויותיהם של מובילי מסעות בעולמות רחוקים והצצה לנופי בראשית של הטבע 
גיני, בהוטן, -והאדם. רשמי מסע בליווי תמונות מרהיבות ממחוזות קסומים: פפואה ניו

 אתיופיה, סרדיניה, לוב ודובאי ועוד.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621 ₪ 

עולם קסום 
 בראי הקולנוע

 מרכזת:

איילת 

 אידלברג
 ומרצים שונים

 הרצאה + סרט

 ימי שלישי
19:00 – 22:00 

 הפתיחה:
1.11.2016 

מסע קולנועי ותרבותי מעשיר ומרתק סביב הגלובוס, אל מדינות, חברות אנושיות, 
ת מגוונות: אמריקה, ארגנטינה, הודו, מזרח גרמניה, איסלנד, פילוסופיות ואומנויו

 אתיופיה, איטליה, סין.
 סרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.יוקרן אחרי כל הרצאה, 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666 ₪ 

ניה גרמ
הסיפור 
 האמיתי

 דוד ויצטום

 

 שניימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
14.11.2016 

הסיפור המרתק שמאחורי ההיסטוריה של גרמניה והתהליכים שקבעו את גורלה במאה 
, הניסיון בדמוקרטיה, עליית הנאציזם, השואה והחורבן. 1-: החל ממלחה"ע ה20-ה

 ובה ביותר לישראל ביבשת.היום היא המעצמה הקובעת באירופה והידידה החש

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

מנהיגים ששינו 
את פני 

 ההיסטוריה

ד"ר גוסטב 
 מייסלס

 

 חמישי ימי 
10:00 – 11:30 

 הפתיחה:
3.11.2016 

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

 מנהיגים? לאן נעלמו המנהיגים היום?

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621 ₪ 

סודות ויסודות 
חוכמת 
 הקבלה

 משה שרון
 

 רביעיימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
9.11.2016 

מפתח לחוכמה הקרובה ביותר לאדם: מושגי יסוד בחוכמת הקבלה, הכרת החוקים 
הרוחניים המנהלים את היקום, המגלים לאדם כמה סודות על עצמו ועל העולם הסובב, 

 ושר יותר.כדי להביאו למקום שלם, שליו ומא

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

 נביאי 
 "תרי עשר"

 יוסי נינווה

 

 חמישי ימי 
12:00 – 13:30 

 הפתיחה:
3.11.2016 

ובניית הבית השני: נביאים שחיו מימי בית ראשון ועד ימי שיבת ציון  12נבואותיהם של 
תפישות העולם הדתיות שלהם, החידושים הרעיוניים שהביאו, מלחמתם בשחיתות 

 החברתית וכיצד ראו את אמונת עם ישראל מול אמונות הגויים?

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

594 ₪ 

ום היק
 והמרחב

ד"ר יואב 

 דב-בן

 

 שניימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
14.11.2016 

המהפכה בהבנת היקום והתגליות של תמונת העולם החדשה: תורת היחסות וגלי 
בליווי  –הכבידה, חורים שחורים והמפץ הגדול, יקומים מקבילים ומסעות בזמן 

 המחשות מסרטי מדע פופולרי ומדע בדיוני.

 כאן צולח תאריכים:וה הרצאותלפירוט נושאי ה

612 ₪ 

נפלאות המוח 
 האנושי

 מרכז:

ד"ר רביד 

 דורון
 ומרצים שונים

 ימי שני
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
7.11.2016 

וכיצד הוא  מסע מרתק בחקר המוח: מה ההבדל בין גאון לשיגעון? מה קיים בעומק מונו
שולט על חיינו? האם מדיטציה יכולה להשפיע על תפקוד המוח? כיצד אנו זוכרים 

 ומתמודדים עם פחדים? האם אנחנו אוהבים לקחת סיכונים?

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

 

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

 

 המחיר
לאחר 
10% 
 הנחה

אמנות ותרבות 

 במזרח הקדום
 ימי חמישי דוד איבגי

10:30 – 12:00 
 הפתיחה:

10.11.2016 

, מסע אל ערש התרבות האנושית מראשיתה ועד לתרבויות המפוארות של מסופוטמיה
מצרים, כנען וא"י: ביקור באוספים האדירים, הכרת תרבויות קדם ובחינת מקומן 

 במחשבה המודרנית.

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

576  ₪ 

היצירות 
הגדולות של 

המוסיקה 
 הקלאסית

עומר 

 שומרוני
 לישיימי ש

11:00 – 12:30 
 הפתיחה:

8.11.2016 
 

מפגש חווייתי עם מבחר מהיצירות הגדולות של המוסיקה הקלאסית: העמקת ההיכרות 
מרהיבות של  DVDתוך צפייה בהפקות  –עמן ועם המבנים והצורות המוסיקליות שלהן 

 גדולי הסולנים, התזמורות והמנצחים.

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

576 ₪ 

 מסע קולנועי
אל ישראל 

 האחרת
 סרטים תיעודיים 

הבמאים 
 והיוצרים

 
 

 חמישיימי 
10:30 – 12:15 

 הפתיחה:
3.11.2016 

הקרנת סרטים תיעודיים חדשים שזכו בפרסים והיכרות קרובה עם הבמאים שלהם, 
נו עם הפנים השונות של החברה הישראלית ועם מציאות החיים מפגישים אות

 המורכבת בישראל.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621  ₪ 

מבוסס על 
מקרה אמיתי: 
הקולנוע מול 

 המציאות

 מרכז:

זיו 

 אלכסנדרוני
 םומרצים שוני

 הרצאה + סרט

 ימי רביעי
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
9.11.2016 

 

בעשורים האחרונים הפכה המציאות לספקית התסריטים הראשית של תעשיית 
הקולנוע: אילו אנשים ומאורעות זוכים לעיבוד קולנועי? אילו אתגרים עומדים בפני 

 הקולנוע כשהוא מבקש לשחזר את המציאות על המסך?
 

 סרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.יוקרן אחרי כל הרצאה, 

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

657  ₪ 

האנשים ששינו 
את התרבות 

 האנושית

 מרכז:

זיו 

 אלכסנדרוני
 ומרצים שונים

 הרצאה + סרט

 ימי ראשון
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
6.11.2016 

 

ביוגרפיות קולנועיות: כל מפגש יוקדש לאדם או חברה שהשפיעו על התרבות או על 
 ההיסטוריה האנושית. דיון בפועלה של הדמות ובדרך בה שינתה את פני האנושות.

 

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

657  ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1838
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1838
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1840
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1840
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1842
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1842
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1843
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1843
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1844
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1844
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1845
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1845
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1846
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1846
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1847
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1847
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1848
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1695
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1695
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1696
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1696
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1697
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1697
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1698
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1698
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1699
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1699


מועדון טרום 
בכורה 
 בקולנוע

 

 כולל 
פופקורן 
 ושתייה

מרצים 

 שונים

 ימי שלישי - 1קב' 
 19:00בשעה 

 הפתיחה:
15.11.2016 

 ימי שישי - 2קב' 

 10:00בשעה 
 הפתיחה:

11.11.2016 

טרם יציאתם להקרנות בבתי הקולנוע בליווי הרצאה  הקרנת סרטי איכות נבחרים
 מפי מרצים מומחים מתחומים שונים בהתאם לנושא הסרט הנבחר. מקדימה

 
 

 כאן צולח :1קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

 כאן צולח :2קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

648 ₪ 

הגלובליזציה 
משנה את 

 העולם

 נדב איל
 

 ערד ניר

 ימי שני
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
14.11.2016 

היכרות מרתקת עם תופעות בינ"ל שהן תוצר של הגלובליזציה: עליית דאע"ש, משבר 
 כיצד כולם קשורים אחד לשני? –הפליטים באירופה והפסקת הילודה ביפן 

 כאן צולח תאריכים:והפירוט נושאי ההרצאות ל

630  ₪ 

מסע אחר 
המניעים 

וההשלכות של 
הג'יהאד 
 העולמי

הנריקה 
 צימרמן

 רביעיימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
9.11.2016 

ות של הג'האד העולמי: מה מסע מרתק של עיתונאי ישראלי אחר המניעים וההשלכ
ומה  2-הפך את המזה"ת לאזור מוכה האסון ההומניטארי הגדול ביותר מאז מלחה"ע ה

 יעלה בגורלם של מיליוני הפליטים שנאלצו להתפזר בעשרות מדינות ברחבי העולם?

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630  ₪ 

מסע אל 
חידות החיים 

החשובות 
 באמת

 רביעיימי  אירי ריקין
11:00 – 12:30 

 הפתיחה:
2.11.2016 

האדם הוא היצור היחיד המנסה להבין את פשר קיומו: מי אנחנו? למה אנחנו מתנהגים 
כמו שאנחנו מתנהגים? והאם החיים האלה שווים את כל המאמץ שהם דורשים? ומה 

 בדיוק הופך אותם לשווים?

 כאן צולחתאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621 ₪ 

מסע החיים: 
פסיכולוגיה 

 חברתית 
 בראי הקולנוע

 ענת זפרני
 

 
 הרצאה + סרט

 ימי שני
10:30 –14:30 

 הפתיחה:
7.11.2016 

שפת מהי השפעת הסביבה על הפרט? מפגש מרתק על שייכות סדרת הרצאות החו
חברתית, זהות אישית וצרכים נפשיים: מהי סביבה המצמיחה אכפתיות? מהם 

 ההבדלים המולדים והנרכשים בין בנים לבנות?כיצד בונים חזון אישי? 
 סרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.יוקרן אחרי כל הרצאה, 

 כאן צולח תאריכים:וה רצאותלפירוט נושאי הה

657 ₪ 

סוד הזיכרון 
 המצוין

 ערן כץ
 

 אהוד שפירא
 

 ענת זפרני

 ימי שלישי
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
15.11.2016 

 

ות לא רצויים למחוק זיכרונ –דמיינו שהייתם יכולים לזכור כל מה שרציתם או לחילופין 
ומידע לא נחוץ מהמוח. מדוע אנו טועים? ואיך אנחנו יכולים לקבל החלטה נכונה תוך 
שתי דקות? מדוע מפחיד אותנו ללמוד שפות? ואיך אפשר ללמוד במהירות וביעילות 

 שפה חדשה?

 כאן צולחתאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

621 ₪ 

החשיבה 
החיובית 

משנה את 
 חיינו

 שירלי 

 ברלין-נס
 

 ראשוןימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
6.11.2016 

חשיבה חיובית פותחת בפנינו אפשרות לחיות בשלווה ובסיפוק ומעניקה כלים מעשיים 
, המאפשרים לעשות זאת בכל יום. כלים שיאפשרו לנו להימנע מלהגיע למצבי מתח

 חובה לחיים! –כעס ודאגה, ולהפחית ולשחרר אותם במידה וישנם. קורס מעשי 

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

630 ₪ 

 מרכזת: קצה העולם

 רוית נאור
 ומרצים שונים

 

 חמישיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
3.11.2016 

חוויותיהם של מובילי מסעות בעולמות רחוקים והצצה לנופי בראשית של הטבע 
גיני, בהוטן, -והאדם. רשמי מסע בליווי תמונות מרהיבות ממחוזות קסומים: פפואה ניו

 אתיופיה, סרדיניה, לוב ודובאי ועוד.

 כאן צולחתאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621 ₪ 

תרבויות עולם 
סביב הגלובוס 
 בראי הקולנוע

 מרכזת:

איילת 

 אידלברג
 ומרצים שונים

 הרצאה + סרט

 ימי שלישי
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
8.11.2016 

 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות ברחבי 
 ס: סארייבו, הודו, אפגניסטאן, סעודיה, סין, איטליה, איסטנבול, מזרח גרמניה.הגלובו

 סרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.יוקרן אחרי כל הרצאה, 

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

657 ₪ 

ק מסע מרת
 במזרח אסיה

 מרכזת:

איילת 

 אידלברג
 ומרצים שונים

 ימי שלישי
19:00 – 22:00 

 הפתיחה:
8.11.2016 

מסע אקזוטי, מסקרן ומרתק לאורכה ולעומקה של מזרח אסיה, בין אנשים, תרבויות, 
נופים חלומיים, היסטוריה מטלטלת והרבה ענין ויופי: בורמה, טיבט, לאוס, מונגוליה, 

 ונג קונג, מלזיה, ויאטנם, סין.ה-סינגפור-טאיוון

 כאן צולחתאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

עולם קסום 
 בראי הקולנוע

 מרכזת:

איילת 

 אידלברג
 ומרצים שונים

 הרצאה + סרט

 ימי שני
19:00 – 22:00 

 הפתיחה:
14.11.2016 

ולנועי ותרבותי מעשיר ומרתק סביב הגלובוס, אל מדינות, חברות אנושיות, מסע ק
פילוסופיות ואומנויות מגוונות: איסלנד, בריטניה, הודו, אתיופיה, איטליה, יפן, מזרח 

 גרמניה, סין.
 סרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.יוקרן אחרי כל הרצאה, 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666 ₪ 

"המלחמה 
 הגדולה"
 1-מלה"ע ה

אלון 

 קליבנוב
 

 ראשוןימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
30.10.2016 

המלחמה הטוטאלית הראשונה בהיסטוריה שהייתה קטסטרופה חסרת תקדים 
רתיים ומשחקי דיפלומטיה השתלבו בכוחות שזעזעה את אירופה. מאבקי כוחות מסו

 חדשים ובאידיאולוגיות קיצוניות ומסוכנות.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621 ₪ 

בעין הסערה 
משבר ההגירה 

 ההמונית

ד"ר גוסטב 

 מייסלס
 

 רביעיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
2.11.2016 

על משבר ההגירה המסעיר את העולם: קורותיהן של נדידות העמים, איך מצאו את 
 פתרונן והאם נוכל להסיק מסקנות לגבי מה שמתרחש היום?

 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621 ₪ 

תיאוריות 
הקשר: 

השקרים 
הגדולים של 

 20-המאה ה

ד"ר יצחק 
 נוי-נוישטט
 

 ראשוןימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
6.11.2016 

 

סיפורי היווצרותן של תיאוריות קשר והנזקים שחוללו בחברות שונות סביב הגלובוס. 
גים סיפורן המופלא של חצי אמיתות ואמונות הבל הרווחות בציבור, שנועדו לשרת מנהי

 שהסתבכו במלחמות ושערוריות אישיות.
 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621 ₪ 

יהדות נצרות 
 אסלאם

ד"ר גוסטב 
 מייסלס

 

 שלישיימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
8.11.2016 

הדתות המונותיאיסטיות הגדולות בעולם: איך באו  3 מסע אל סודותיהן ומנהגיהן של
לעולם, מה מאחד אותן ומה מפריד ביניהן, מה מסתתר מאחורי ההקצנה הדתית של 

 היום? אירועים, דעות ורעיונות בשלוש הדתות.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 
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http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1703
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1704
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1707
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סודות ויסודות 
חוכמת 
 הקבלה

 משה שרון

 

 שניימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
7.11.2016 

מפתח לחוכמה הקרובה ביותר לאדם: מושגי יסוד בחוכמת הקבלה, הכרת החוקים 
הרוחניים המנהלים את היקום, המגלים לאדם כמה סודות על עצמו ועל העולם הסובב, 

 ליו ומאושר יותר.כדי להביאו למקום שלם, ש

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

הסיפורים 
האפלים של 

ספרי 
"בראשית" 

 ו"שמות"

 יוסי נינווה
 

 שלישיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
1.11.2016 

סיפורי האבות נוצרו במסגרת המאבק הדתי  סיפורי האבות מנקודת זווית שונה:
והפוליטי ביניהם, כולל גם המאבק על הזכות לכהונה. יהודה בדרום וישראל בצפון. לכל 

 עם היסטוריה מסופרת משלו. לכל עם אב שונה ומקומות מקודשים שונים.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

594 ₪ 

נפלאות המוח 
 האנושי

 מרכז:

ד"ר רביד 

 דורון
 ומרצים שונים

 ימי ראשון
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
6.11.2016 

מסע מרתק בחקר המוח: מה ההבדל בין גאון לשיגעון? מה קיים בעומק מונו וכיצד הוא 
מוח? כיצד אנו זוכרים שולט על חיינו? האם מדיטציה יכולה להשפיע על תפקוד ה

 ומתמודדים עם פחדים? האם אנחנו אוהבים לקחת סיכונים?

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

612 ₪ 

צופן החיים: 
סודות 

ממטבחו של 
 הכל יכול

פרופ' 

 ידידיה גפני
 

 רביעיימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
9.11.2016 

היכרות האדם עם צופן החיים, מבנה התא ועולם החי הביאו למהפכה ברפואה, 
בתעשייה ובחקלאות. בשנים האחרונות חלה מהפיכה גם בהבנת פעולות המוח, 

 תהליכי הזקנה, והשפעת הסביבה על הגנים שלנו. הביולוגיה החדשה שטרם הכרנו.

 כאן צולח יכים:תארוה לפירוט נושאי ההרצאות

621 ₪ 

 

 מטיילים עם "זמן אשכול" .5
 תיאור תמציתי של הסיור / הטיול מועד בהדרכת שם הקורס

 

 המחיר
לאחר 
10% 
 הנחה

מסע 
אנתרופולוגי 

 אל 
 קהילות אחרות

 

 דורית ברק
 

 שאול מייזליש
 

יהונתן ה. 
 משעל

 

 שחר יהושע

 שישיימי 
10:00 – 13:00 

 הפתיחה:
11.11.2016 

  :עה מגזרים של אנשים החיים בינינומפגשים מרתקים עם ארב 4

 הלכה והליכה": סיור בשטייטל של בני ברק" 

 קסמה של בוכרה היפה 

 נווה שאנן: שכונת המהגרים של תל אביב 

 שומרונים: בעקבות קהילה לא נודעת 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

369 ₪ 

סיורים 

ספרותיים בתל 
 אביב

 
 

צפריר 

 קורציה
מדריך 

 המתמחה 
 בתל אביב

 שבתימי 
10:00 – 12:30 

 הפתיחה:
19.11.2016 

 :יוצרים שעיצבו את דמותה של העיר 4של  םמפגשים מרתקים ונוסטלגיים עם סיפוריה

  "הסיור על אריק איינשטיין –"האריה והשבלול 

  "בעקבות ש"י עגנון –"תמול=שלשום=היום 

 בעקבות נחום גוטמן בתל אביב הקטנה 

  "בעקבות חנוך לוין –"הילד חולם 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

378 ₪ 

 יפו-תל אביב
מזווית שלא 

 הכרתם
 
 

 אור ריין
מורה דרך 
 המתמחה 
 בתל אביב

 שבתימי 
10:00 – 12:30 

 הפתיחה:
12.11.2016 

 :סיורים ייחודיים אל הפינות הנסתרות של תל אביב האחרת 4
 פינות החמד האמיתיות של תל אביב 

 ישן מול חדש: פלורנטין והמושבה האמריקאית 

 תור הזהב של יפו היפה 

 " הפיל הלבן"מפגש מרתק עם 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

369 ₪ 

סיורי שווקים:   
חוויה של כל 

 החושים 

 אור ריין 

 דורית ברק 

 

 שבתימי 
10:00 – 12:30 

 הפתיחה:
18.11.2016 

רק. חוויה של צבעים, ריחות, טעמים יפו ובבני ב-אביב סיורי שווקים ואוכל ברחבי תל 4

 :וטעימות
 סיור טעימות בכרם התימנים 

 טעימות ממעדני השבת של בני ברק 

 קסם בדרום העיר: נווה צדק ושוק לווינסקי 

  כל טעמי שכונת התקווה 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

441 ₪ 

סיורים 
מודרכים  
 במוזיאונים 

 וגלריות
 
 

 שולמית 

-גורצקי

 פדרמן

 שישיימי 
10:30 – 13:00 

 הפתיחה:
4.11.2016 

סיורים מודרכים בתערוכות המדוברות והחשובות ביותר בישראל. נתעדכן במתרחש  4
 :יצירותהניתוח מעמיק של ובזירת האמנות בארץ, תוך דיון בשפת האמנות החזותית 

 ווית במוזיאון תל אביבאמנות עכש 

 מוזיאון הרצליה לאמנות 

 סיור גלריות במתחם קריית בעלי המלאכה 

 סיורי גלריות במתחם גורדון או רוטשילד בתל אביב 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

378 ₪ 

 כל 
 טעמי ומטעמי 

 ירושלים
 

 שישיימי  סעד אסתר
10:00 – 13:00 

 הפתיחה:
18.11.2016 

 (09:00)בשעה 

סיורי שווקים ואוכל מיוחדים במינם, המוקדשים למגוון הענק של טעמים ירושלמיים.  3
 :חוויה של צבעים, ריחות, טעמים וטעימות

 סיור טעים בשוק מחנה יהודה 

 השוק המגוון של ה"שטעטל" היהודי 

 יורדים העירה 

 כאן צולח :דע נוסףלפרטים ולמי

333 ₪ 

כל קסמי 
 ירושלים 

 

 

 שבתימי  אסתר סעד
10:00 – 13:00 

 הפתיחה:
12.11.2016 

סיורים קסומים בשבת בבוקר בין בתים וגנים הצומחים מהאבן הירושלמית באוויר  4
 :המרשימים והססגוניים שבנו האומות השונות בעיר מתחמיםב סיורההרים הצלול. 

 ההיסטוריה של תחנה ראשונה ישנה חדשה 

 הסודות של המלך דוד 

 שכיות החמדה של רחוב יפו המתחדש 

 בדרך היורדת אל הכפר 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

369 ₪ 
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 ם מפגשי
עם נשים 
מעולמות 

 אחרים

 אסתר סעד

 

 דורית ברק
 

אלהם אל 
 כמלאת

 ימי רביעי
 הפתיחה:

16.11.2016 
יציאה ואיסוף 

 מגלילות וראשל"צ
 07:30בשעה 

 נסיעה באוטובוס

סיורים מרתקים בהם ניפגש עם נשים שחיות בסגנון אחר, באווירה אחרת ובמנהגים  3
 ם עם נשים אחרות:פעמיי-מפגשים חד –רק לחברה המקיפה אותן 

 הנשואות לאל: סיור במנזרי נשים באזור ירושלים 

 נשות בני ברק: אשת חיל מי ימצא 

 רהט: הצצה אל עולמה של האישה הבדואית 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

594 ₪ 

 
 
 

 אשכול" אירועי תרבות מיוחדים ב"זמן .6
 האירוע

 

 

מועד  המופע הכיבוד המרצה הנושא
 ומקום

 המחיר
לאחר 
10% 
 הנחה

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

איי יוון: 
בטברנה של 

 זורבה
 

דבורה 
 רוטברט

 מרצה 
לספרות 

 ותרבויות עולם

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 
 המטבח היווני

 תוליאונידס ולהק
עם המוסיקה המיוחדת של האיים 

 והשירים היוונים הפופולאריים
 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 שלישי
6.12.2016 

 בשעה
 20:00 

 גלילות

134  ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

אירלנד: 

שים כב
שיכורות 

 מגינס

 

איילת 

 אידלברג
 מרצה בכירה
 אנתרופולוגית

וחוקרת 
 תרבויות ודתות

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 האירי

 חנר ולהקתוושי ט
בשירת הפאבים של אירלנד ומנגינות 

 ושירים איריים
 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 שלישי
24.1.2017 

 בשעה
 20:00 

 גלילות

134 ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

 מקסיקו: 

ארץ 

התרבויות 
הנופים 

 והמוסיקה

דבורה 
 רוטברט

 מרצה 
לספרות 

 ותרבויות עולם

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 המקסיקני

 מבל "טריו אינדיו"אנס
 והזמרת סילביה קיגל

במוסיקת המאריצ'יס המקסיקנית 
 ובשירים ממיטב הפולקלור המקסיקני

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 רביעי
14.12.2016 

 בשעה
 20:00 

 ירושלים

134 ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

הבלקן: 
הפינות 

 הקסומות 

 של אירופה

 

  ד"ר
גוסטב 
 מייסלס
 מרצה 

ותרבויות עולם 
 והיסטוריון

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

מטבחי 
 הבלקן

 אנסמבל "מאסטרו"
 והזמרת רות דנון 
ומוסיקה  בשירי צוענים, יוונים, סרבים
 פופולרית של האזור

 כאן צולח :ולמידע נוסףלפרטים 

 רביעי
 בשעה 8.2.2017

 20:00 
 ירושלים

134 ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

 ארה"ב:
מהוליווד 
 לברודווי

 

דבורה 
 רוטברט

 מרצה 
לספרות 

 ותרבויות עולם

הערב ייפתח 
 ארוחה ב

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 האמריקני

 אנסמבל "מונדו" 
 שרית שחםהזמרת ו

בשירי מחזות זמר, פרנק סינטרה 
 ושירים פופולאריים נוספים

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 שני
12.12.2016 

 בשעה
 20:00 

 ראשל"צ

134 ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

 קובה: 

רום סלסה 
 ומהפכה

 

אופיר   ד"ר
 יעקובסון

 מרצה 
לתרבויות 

 ומדריך טיולים

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 הקובני

 יעל מלול גונזלס ולהקתה הזמרת

בשירי רומבה, סלסה, צ'הצ'ה ושירי 

 וציאל קלאבהבואנה ויסטה ס

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 שני
 בשעה 6.2.2017

 20:00 
 ראשל"צ

134 ₪ 

 שישי בכיף

 
 כיבוד

 והרצאה חווייתית
 

"לעוף על 
 החיים"

הרצאה מעוררת 
השראה שחושפת 
את האושר שקיים 

 בתוך השגרה

ליאת 
 קרפל

וקרת ח
התנהגות 
אנושית 
ומומחית 

לתקשורת 
 בינאישית

 כיבוד בוקר
 קל ומפנק

הרצאה ייחודית ומרתקת שמאפשרת 
למשתתפים להפנים את המודעות ל"כאן 
ועכשיו", להצליח להתמודד עם החיים, 
לתפקד בצורה מיטבית ולהחזיר את 

 השמחה לחיים
 

 :לפרטים ולמידע נוסף )גלילות(
 כאן צולח 

 :לפרטים ולמידע נוסף )ירושלים(
  כאן צולח 

  :)ראשל"צ( לפרטים ולמידע נוסף
 אןכ צולח 

 
 
 

 בשעות
10:00– 12:15 

 
 13.1.2017שישי

 גלילות
 

 20.1.2017 שישי
 ירושלים

 
 9.12.2016שישי

 ראשל"צ

95 ₪ 
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 שישי בכיף

 
 כיבוד

 והרצאה חווייתית
 

בעקבות 

 הנסיך הקטן

 

ד"ר חיים 

 שפירא
המרצה 
המבוקש 
 בישראל

 כיבוד בוקר
 קל ומפנק

בהרצאה זו נצא להרפתקה מופלאה יחד 
נשוחח על היבטים עם הנסיך הקטן ו

פילוסופיים ופסיכולוגיים בספר פואטי זה 
אשר דן בכל מה שחשוב באמת: פליאה, 

 ידידות, אהבה וטבע האדם
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 בשעות
10:00– 12:15 

 

 3.2.2017שישי
 גלילות

 

 

95 ₪ 

 בכיףשישי 

 
 כיבוד

 והרצאה חווייתית
 

הנסיך הקטן 

למה הדברים 
החשובים 

סמויים מן 

 העין

 אירי ריקין
מרצה מרתק, 
רהוט וסוחף, 

עיתונאי, במאי 
ומגיש 

 דוקומנטרי

 כיבוד בוקר
 קל ומפנק

נצא להרפתקה מופלאה יחד עם גיבור 
ספר הילדים הנקרא בעולם, ונדון על 
טבע האדם, משמעות החיים, אהבה 

ה תלויה בדבר, ערכים והשקרים שאינ
שאנו מספרים לעצמנו כדי לשרוד את 

 החיים
 :לפרטים ולמידע נוסף )ירושלים(

 כאן צולח
 :לפרטים ולמידע נוסף )ראשל"צ(

 כאן צולח

 בשעות
10:00– 12:15 

 
 2.12.2016שישי

 ירושלים
 

 10.2.2017שישי
 ראשל"צ

95 ₪ 

מסע נשי 
 בשישי

 
 כיבוד

 והרצאה חווייתית
 

 "אני מלכה"!
קריאת התעוררות 

שנותנת זווית 
ראייה חדשה על 

 החיים
ההרצאה מתאימה 
לרווקות, נשואות, 
גרושות, אלמנות 

באשר  ולכל אישה
 היא אישה

 ה קורןגאי
עתונאית 

"ידיעות 

אחרונות" 

 ומנטורית נשים

 כיבוד בוקר
 קל ומפנק

אפשר לשבת כל היום ולקטר על מה 
שאין, להגיד שיום אחד מתישהו אעשה 

כשיהיה ליזמן, כסף, כשארזה,  –שינוי 
או לקום ולעשות את –כשמשהו יקרה 

דרך סיפור חייה הלא פשוט גאיה . השינוי
 ע.                למדה להפיק את המיטב מהרג

 :)גלילות( לפרטים ולמידע נוסף
 כאן צולח

 :לפרטים ולמידע נוסף )ירושלים(
 כאן צולח

 :לפרטים ולמידע נוסף )ראשל"צ(
 כאן צולח

 בשעות
10:00– 12:15 

 
 16.12.2016שישי

 גלילות
 

 10.2.2017שישי
 ירושלים

 

 13.1.2017שישי
 ראשל"צ

95 ₪ 

 שישי ישראלי

 
 כיבוד

 ומופע מוסיקלי
 
 

האחיות 
 "שוועסטאר"

שירים וטעמים 
 מבית אבא

 

 חני לבנה
 חייהשירה והנ

 
 גילה חסיד
 פסנתר ושירה

 
יוסי 

 רוזנבלט
 אקורדיון

 כיבוד בוקר
 קל ומפנק

בוקר חווייתי במיוחד הכולל את 
הצלילים, הסיפורים והשירים של מיטב 
היוצרים, המושרים ביידיש ובתרגומים 

 יידישאיות במיטבן. לעברית. קלאסיקות
 :לפרטים ולמידע נוסף )גלילות(

 כאן צולח

 :לפרטים ולמידע נוסף )ראשל"צ(
 כאן צולח

 בשעות
10:00– 12:15 

 

 2.12.2016שישי
 גלילות

 

 20.1.2017שישי
 ראשל"צ

95 ₪ 

 שישי ישראלי

 
 כיבוד

 ומופע מוסיקלי
 

יקה נש
 ספניולית

תרבות הלאדינו  
 שפת הנשמה!

זיכרונות וניגונים 
 מא ואבאימבית א

 גילה חסיד
 שירה ופסנתר

יוסי 
 רוזנבלט
 אקורדיון

מרגלית 
 טובי

הנחייה 
 וסיפורים

 כיבוד בוקר
 קל ומפנק

בוקר חווייתי במיוחד הכולל את 
, קסם הרומנסות, הצלילים, הסיפורים

 .העממיות והחום של תרבות הלאדינו

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 בשעות
10:00– 12:00 

 

 16.12.2016שישי
 ירושלים

 

95 ₪ 

 

 בטלפון נרשמים עכשיו

1-700-50-41-41 
 שעות 24מענה 
 או 

  www.zmaneshkol.co.ilבאתר "זמן אשכול" 
 

 

 זמן ללמוד. זמן לבלות.
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