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 "אילן-בר אוניברסיטת  -הבוגריםל"קהילת  הנחה 10%
 הנרשמים לקורסי האביב)מקרבה ראשונה( ובני משפחותיהם 

 202קוד ההטבה ר לציין את מספבעת ההרשמה נא 

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

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

 

 2017 יוני -האביב מרץ 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"
 

 לציוןראשון   ירושלים  נתניה  כפר סבא  רמת השרון -גלילות
 

 זמן ללמוד. זמן לבלות.
 אנו מזמינים

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

 את המרצים המובילים בתחומם ומבחר גדול של פעילויות תרבות לשעות הפנאי בבוקר ובערב,
 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.

 בתכנים חדשים מגוונתעשירה ו 2017 האביבתוכנית סמסטר 
 בכל השלוחות של "זמן אשכול"והאירועים המיוחדים  קורסיםמבחר הכל להלן 

 .והאירועיםההרצאות  כלמידע מפורט על לקבלת  תישוריקה לחצו על
 "זמן אשכול" מזמין אתכם להשתתף וליהנות מתרבות הפנאי ב"סינמה סיטי"

 קהילת הבוגרים
 אילן  –בר אוניברסיטת 

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


 סינמה סיטי גלילות "
 מפגשים  8 –תיאור תמציתי של נושא הקורס  מועד המרצה שם הקורס

 

 המחיר
לאחר 
10% 
 הנחה

ת של טעימו
 אמנות

 חמישיימי  ד"ר אפי זיו
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
2.3.2017 

הצגת מיטב יצירות האמנות המפורסמות בעולם בהתייחסות לציור, לפיסול 
  ולארכיטקטורה.

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

585 ₪ 

מיתולוגיה ה
היוונית בראי 

 האמנות

 ימי שלישי ד"ר אפי זיו
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
7.3.2017 

 עדמסע מרתק אל נבכי המיתולוגיה היוונית, מהאיליאדה והאודיסאה של הומרוס, ו
 סיפורים של משוררי וסופרי רומא.המחזות היוונים וה

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

594 ₪ 

על צלילים 
 ואנשים

 ימי שלישי רועי עלוני
11:00 – 12:30 

 הפתיחה:
7.3.2017 

יצירות ו ובהשמעת הקלטות של גדולי המבצעיםמלווה בהדגמות חיות  ,מפגש מרתק
יים והפוליטיים תוך זיקה בינן למאורעות החברת המופת של עולם המוסיקה הקלאסית

 .של התקופה

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

585 ₪ 

מרוסיה 
 באהבה: 

שיאי המוזיקה 
 של צ'ייקובסקי

עומר 
 שומרוני

 שניימי 
11:00 – 12:30 

 הפתיחה:
6.3.2017 

לחין האהוב ביותר של תקופת הרומנטיקה, דגש מיוחד הצגת יצירות נבחרות של המ
צפייה  יינתן לאלמנט האוטוביוגרפי אותו ניתן למצוא במיוחד במוזיקה הסימפונית.

 בביצועים של מיטב הסולנים, התזמורות והמנצחים.

 כאן צולח :תאריכיםוהלפירוט נושאי ההרצאות 

585  ₪ 

מועדון זמר 
משירי ארץ 

 אהבתי

 אודי מילוא

 והזמרת
 רחל חובב

 חמישיימי 
20:30 –22:00 

 הפתיחה:
9.3.2017 

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

315  ₪ 

האנשים 
 הרציניים
מאחורי 

הקומדיות 
 המצחיקות

 אלון 

 אריה-גור

 
 הרצאה + סרט

 ראשוןימי 
10:30 –14:30 

 הפתיחה:
5.3.2017 

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

 תוקרן קומדיה קלאסית של אותו יוצר.אחרי כל הרצאה, 
 

 כאן צולח :תאריכיםוה פירוט נושאי ההרצאות

666  ₪ 

הכוכבים 
 הגדולים 

 של 
 לנועעולם הקו

 

זיו 

 אלכסנדרוני
 

 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
7.3.2017 

האמת היא שעבודת השחקן והאישיות שלו משפיעים על איכות היצירה הקולנועית 
 יותר מכל גורם אחר. מי השחקנים הגדולים אשר הטביעו חותם על הקולנוע?

 ור לנושא ההרצאה.סרט קולנוע באורך מלא, הקשיוקרן אחרי כל הרצאה, 

 
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666  ₪ 

 מסע קולנועי
אל ישראל 

 האחרת
 סרטים תיעודיים 

הבמאים 

 צריםוהיו

 ימי שני
10:30 – 12:15 

 הפתיחה:
6.3.2017 

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

 המורכבת בישראל.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

מועדון טרום 
בכורה 

 לנועבקו
 

 כולל 
 פופקורן ושתיה

מרצים 

 שונים

 שניימי  - 1קבוצה 
 19:00בשעה 

 הפתיחה:
20.3.2017 

 ימי שישי-2קבוצה 

 10:00בשעה 
 הפתיחה:

24.3.2017 

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

 בהפסקה כולל פופקורן ושתייה

 

 כאן צולח :1קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

 אןכ צולח :2קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

351  ₪ 

 תיאטרון: 
כל העולם 

 במה

 לישישימי  ארז מעין
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
7.3.2017 

סדרת מפגשים המפנים מבט אל התיאטרון העכשווי לאור עברו ההיסטורי, מיוון 
העתיקה ועד לימינו, ההרצאה תועבר בליווי מצגת וכן קטעי ווידאו מתוך הצגות 

 סרטי תעודה.תיאטרון, סרטי קולנוע עלילתיים ו

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621  ₪ 

"בוקר 
אסטרטגי" 

 המרחב 
 בו אנו חיים

 עורך, מארח ומנחה

 רון כתרי
 תא"ל )מיל.( 

 חמישיימי 
11:00 – 13:00 

 הפתיחה:
9.3.2017 

ההוויה האסטרטגית סביבנו, בהשתתפות מומחים מהשורה  סדרת מפגשים להכרת
 ביטחונית בה אנו חיים.-ות המדיניתהראשונה להבנת המציא

 כאן צולח :אריכיםוהת לפירוט נושאי ההרצאות

540  ₪ 

גלובליזציה: 
 הצלחה 

 מול משבר

 נדב איל
דשות החוץ ח עורך

 10של ערוץ 

 

 ימי רביעי
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
8.3.2017 

כיצד גלובליזציה משנה את מצבה של ישראל בעולם? הקורס יעסוק במילת המפתח 
של המאה, הגלובליזציה, וינסה לתאר אותה באמצעות נדידה לנקודות ההצלחה 

 והמשבר שלה ברחבי העולם.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

639  ₪ 

מאחורי 
 הקלעים 
של בית 

 המשפט

 שלי טימן

 שופט
 )בדימוס(

 שלישיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
14.3.2017 

הניצבות בפני השופטים ובתי המשפט: הקו הדק מפגש מרתק עם השאלות הקשות 
ומעמדם  לעבריין, התייחסות מערכת המשפט לפוליטיקאים שסרחו המפריד בין משפטן

 של ארגוני הפשיעה בחברה הישראלית?

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

639 ₪ 

 מזה"תבין 
חדש 

לחדאע"ש: 
מבט עומק על 

 המתרחש באזורינו

 רגבאסף 

 מרצה אורח:

שאול 

 אריאלי
 

 ניימי ש
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
13.3.2017 

זירות -התייחסות לזירות העיקריות במזרח התיכון, והתייחסות לתהליכים חוצי
 פרטניות, דוגמת הטרור האסלאמי, מאבקים בין דתיים וקריסת הלאומיות באזור.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

639 ₪ 

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=1738
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1738
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1739


עתיד 
 האנושות

 מרכז:

 ארז ליבנה
 ומרצים שונים

 

 לישיימי ש
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
7.3.2017 

העולם משתנה לנגד עינינו. האם אנו מוכנים לאתגרים החברתיים והמוסריים החדשים 
 שמשנים את העולם. שניצבים מולנו? בואו להכיר את האנשים

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

639  ₪ 

הסודות 
 הכמוסים 

 של 
 עולם המודיעין

 רון כתרי
תא"ל )מיל.( 

לשעבר דובר צה"ל 
 וקצין מודיעין בכיר

 רביעיימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
8.3.2017 

כמדינה, כחברה ואף כפרטים. בקורס זה  -המודיעין הינו חלק קבוע והכרחי בחיינו
היבטים מגוונים של עולם המודיעין, בחלק מן ההרצאות יתארחו מומחים נתוודע ל

 מתחום המודיעין.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

639  ₪ 

 פילוסופיה 
 פי שפירא-על

 המסע 
אל הדברים 

 החשובים באמת

ד"ר חיים 

 שפירא

 חמישיימי 
11:00 – 12:30 

 הפתיחה:
6.4.2017 

לסיפורים מרתקים בסיסי מידע מטיקאי ומרצה מחונן ומשעשע, מעבד סופר, מת
 מתחומי הפילוסופיה, הספרות, האמנות, המוסיקה וחכמת הרחוב.

 כאן צולח תאריכים:וה ירוט נושאי ההרצאותלפ

360  ₪ 

תורת משחקים 
ככלי רב 

עוצמה לחיים 
 טובים יותר

ד"ר קרן 
 חן-אור

 רביעיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
1.3.2017 

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

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621 ₪ 

מסע מרתק 
 אל 

נפש האדם  
 בראי הקולנוע

 ענת זפרני
 

 
 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
8.3.2017 

חברתי משפיע על -מסע אל נפש האדם, החברה בה הוא חי והאופן שהמפגש האנושי
 כל אחד מאיתנו. 

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

 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666  ₪ 

על שינה 
 וחלומות

ד"ר קרן 
 חן-אור

 שניימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
6.3.2017 

אלות בנושאי שינה וחלומות, חלק חשוב מחיינו אנחנו פשוט ישנים. הקורס יענה על ש
 איכות שינה, תפקיד החלומות וכיצד ניתן לפרשם. 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

הדרך אל 
   האושר

 בראי הקולנוע

 ערן אוליניק

 
 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
19:00 – 22:00 

 הפתיחה:
14.3.2017 

מהו אושר וממה הוא מורכב? כיצד להתחבר לחלומותינו האמיתיים? מה נדרש כדי 
ת מהדרך ולחוות אושר לאורך זמן? כיצד ניתן למנף את לחוש משמעות? ליהנו

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

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666 ₪ 

 מרכזת: קצה העולם

 רוית נאור
 ומרצים שונים

 

 שלישיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
14.3.2017 

חוויותיהם של מובילי מסעות בעולמות רחוקים והצצה לנופי בראשית של הטבע 

, טג'קיסטאן, אלבניה: והאדם. רשמי מסע בליווי תמונות מרהיבות ממחוזות קסומים
            .מון בלאן והקלימנג'רוהאיקריה, טיבט, קנדה, בורמה, אתרי אונסק"ו ופסגות 

 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 
 י שניימ – 1קב' 

 פתיחה:
6.3.2017 

 ימי חמישי - 2קב' 
 פתיחה:

2.3.2017 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות ברחבי 
 וייטנאם ואירלנד, אלסקה הפראית, איטליה, עיראק, טורקיה, קירגיסטן, ועוד.הגלובוס: 

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

 כאן צולח :1קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

 כאן צולח :2קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

666 ₪ 

 ם קסום עול
 בראי הקולנוע

 מרכזת:

איילת 

 אידלברג
 ומרצים שונים

 הרצאה + סרט

 ימי רביעי
19:00 – 22:00 

 הפתיחה:
8.3.2017 

מסע קולנועי ותרבותי מעשיר ומרתק סביב הגלובוס, אל מדינות, חברות אנושיות, 
 ועוד. אוסטרליה, איראן, ארגנטינה, ברזיל, סין, אנגליה,פילוסופיות ואומנויות מגוונות: 

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

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666 ₪ 

קיצור תולדות 
  האנושות

ד"ר גוסטב 

 מייסלס

 שניימי 
11:00 – 12:30 

 הפתיחה:
6.3.2017 

מרתק אל השלבים החשובים בתולדות המין האנושי: מסופוטמיה, תרבויות יוון מסע 
 ורומי, הקומוניזם והנאציזם והמהפכה האסלאמית המתחוללת כיום.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

הסיפורים 
 אפלים ה

 של 
 אבות האומה

 יוסי נינווה

 

 רביעיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
1.3.2017 

סיפורי האבות בספר "בראשית מזווית שונה: המאבק הדתי והפוליטי בין יהודה בדרום 
 וישראל בצפון, והמאבק על הזכות לכהונה.

 כאן צולחתאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

603 ₪ 

חגי ישראל: 
מסורת 

 והיסטוריה

 יוסי נינווה

 

 שניימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
6.3.2017 

מסע מרתק אל חגי ישראל ברוח המסורת, בשילוב המחקר המדעי המודרני. מקורם 
דעות תוך הצגת , אופיים, הספרות היהודית הקשורה אליהם והמועדים של החגים

 מגוונות המתייחסות למועדי ישראל מכל כיוון אפשרי.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621 ₪ 

כל סודות 
מהפכת 
ההנדסה 
 הגנטית

פרופ' 

 ידידיה גפני

 ראשוןימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
5.3.2017 

מרתק אל נפלאות המחקר הגנטי: גילוייה של הגנטיקה המודרנית ויישומם  מסע
בהנדסה הגנטית הביאו לשינויים אדירים בכל תחומי המחקר הביולוגי מחקר המוח ועד 

 לתעשיית התרופות.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621 ₪ 

נפלאות המוח 
 האנושי

 מרכז:

ד"ר רביד 
 דורון

 ומרצים שונים

 ימי רביעי
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
1.3.2017 

למה אנו ישנים? כיצד מתמודדים עם בחקר המוח: עם טובי המרצים מסע מרתק 
 פחדים? איך המוח לומד וזוכר? מהי סכיזופרניה? מה קורה בגיל הזהב?

 כאן צולח תאריכים:וה תלפירוט נושאי ההרצאו

639 ₪ 

תורת 
הקוונטים: 

המציאות המדעית 
מול התודעה 

 האנושית

פרופ' 
אבשלום 

 אליצור

 ראשוןימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
5.3.2017 

לשנות את התפיסה  התורה המדעית המציגה רעיונות מהפכניים ומסתוריים שיכולה
שלנו על עצמנו ועל המציאות. מה הקשר שלה לתורות רוחניות ולפילוסופיה מזרחית? 

 ליצור מציאות חדשה בחיינו האישיים? לקחת ממנה כדי אפשר מהו

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

639  ₪ 
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  כפר סבאסינמה סיטי " "זמן אשכולקורסים בה .1
 מפגשים  8 –תיאור תמציתי של נושא הקורס  מועד המרצה שם הקורס

 

 המחיר
לאחר 

10% 
 הנחה

הרנסנס 
טליה: יבא

ציור, פיסול 
 וארכיטקטורה

לי -אור
 אלדובי  

 
 מירי צח

 רביעיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
1.3.2017 

 

את התקופה ואת הסגנון, שהותירו חותם על תרבות המערב מה היו התנאים שהולידו 
 והניחו את התשתית לתרבות החילונית וראשית העידן המודרני? מי היו האמנים?

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

585  ₪ 

העולם מצחיק 
אז צוחקים 

ומור סובב ה
 עולם בקולנוע

 אלון 
 אריה-גור

 רביעיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
1.3.2017 

 

מסע קולנועי מצחיק ומרתק בו ייחשפו הסיפורים שמאחורי יצירות המופת של הקומדיה 
 העולמית. 

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

621  ₪ 

מועדון טרום 
בכורה 
 בקולנוע

 כולל 
 פופקורן ושתיה

מרצים 

 שונים
 ימי חמישי

 19:00בשעה 
 הפתיחה:

23.3.2017 
 

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

 בהפסקה פופקורן ושתייהכולל 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

351  ₪ 

בין מזה"ת 
חדש 

לחדאע"ש: 
מבט עומק על 

 המתרחש באזורינו

 אסף רגב

 מרצה אורח:

שאול 
 אריאלי

 לישיימי ש
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
28.2.2017 

 

זירות -התייחסות לזירות העיקריות במזרח התיכון, והתייחסות לתהליכים חוצי
 פרטניות, דוגמת הטרור האסלאמי, מאבקים בין דתיים וקריסת הלאומיות באזור.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

639  ₪ 

מאחורי 
 הקלעים 

 של 
 בית המשפט

 שלי טימן
שופט 
 )בדימוס(

 לישיימי ש
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
7.3.2017 

 

אל מאחורי הקלעים של בית המשפט: איך נקבע עונשו של עבריין? היחס  מסע מרתק
לקטינים במערכת המשפט, התייחסות בית המשפט לסירוב פקודה ומדוע נעזרים בעדי 

 מדינה?

 כאן צולח תאריכים:וה ההרצאות לפירוט נושאי

639  ₪ 

הדרך אל 
המודעות 
 האישית

 בראי הקולנוע

 ענת זפרני

 
 

 הרצאה + סרט

 ראשוןימי 
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
5.3.2017 

 

ים להתמודדות עם קורס פסיכולוגיה מרוכז ומעשי, המציע למשתתפים כלים יעיל
 המוכרים לכולנו: זהות ומיניות, תקשורת בינאישית, התמודדות עם משברים. מצבים

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

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666  ₪ 

 רואים עולם
 בראי הקולנוע

 מרכזת:

איילת 

 אידלברג
 ומרצים שונים

 
 הרצאה + סרט

 ימי שלישי
10:30 –14:30 

 הפתיחה:
7.3.2017 

 

מסע קולנועי ותרבותי מעשיר ומרתק סביב הגלובוס, אל מדינות, חברות אנושיות, 
ניה, הצוענים, נשות קירגיסטן, המאבק של נשות בריטפילוסופיות ואומנויות מגוונות: 

 המלחמה בסראייבו, האבוריג'ינים באוסטרליה, ועוד.
 סרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.יוקרן אחרי כל הרצאה, 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666  ₪ 

עולם קסום 
 נועבראי הקול

 מרכזת:

איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים

 הרצאה + סרט

 ימי ראשון
19:00 –22:00 

 הפתיחה:
5.3.2017 

 

מסע קולנועי ותרבותי מעשיר ומרתק סביב הגלובוס, אל מדינות, חברות אנושיות, 
 הודו, צרפת, הגירה באירופה, ברזיל, איראן, סין, ועוד.פילוסופיות ואומנויות מגוונות: 

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

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666 ₪ 

האירועים 
שעיצבו את 
ההיסטוריה 

 האנושית

ד"ר גוסטב 

 מייסלס
 

 ראשון ימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
5.3.2017 

 

מסע מרתק אל כמה מן אירועי העבר אשר הכתיבו מהלכים היסטוריים, שהיו בעלי 
 השלכות מכריעות על התפתחות העולם בן זמננו.

 כאן צולחתאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

גדולי 
המצביאים 

 שכבשו 
 ולםאת הע

אלון 

 קליבנוב
 

 חמישיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
2.3.2017 

 

הדמויות המרשימות והמרתקות של האנשים אשר כוח רצונם ויכולת מנהיגותם 
 הצבאית השפיעו על ההיסטוריה האנושית גם דורות רבים אחריהם.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

סודות חכמת 
 הקבלה

 שלישיימי  משה שרון
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
7.3.2017 

 

מושגי יסוד, החוקים הרוחניים המנהלים את היקום, ופתח אל החוכמה האדירה 
 העוסקת בחקר המציאות בכלל וחקר פנימיות האדם בפרט.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621 ₪ 

 נפלאותיו 
 של 

 המוח האנושי

ד"ר רביד 

 דורון
 

ד"ר נועה 
 אלבלדה

 חמישיימי 
11:00 – 12:30 

 הפתיחה:
2.3.2017 

 

חשיפה נדירה אל היבטים מגוונים של הפעילות המוחית האנושית: שיפור תהליכי 
 וזיכרון, שדרוג איכות השינה, חרדה ודיכאון, התמודדות עם פחדים, ועוד.למידה 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621 ₪ 
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 ן אשכול" בסינמה סיטי נתניההקורסים ב"זמ .2
 

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

 המחיר

לאחר 
10% 
 הנחה

הסודות 
שמאחורי 
המוזיקה 
 הקלאסית

ד"ר אורי 

 לשמן

 רביעיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
8.3.2017 

 

המוסיקה מהווה את שיאה של התרבות המערבית: איך היא פועלת ומפעילה אותנו? 
ר לכל אחד מאיתנו? כל איך היא מחוברת לחיי המלחינים שיצרו אותה? מהו החיבו

 זאת תוך עיסוק בתזמורת הסימפונית, בסודות הניצוח ובמספר יצירות מופת. 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

585 ₪ 

האנשים 
ששינו את 
התרבות 
 האנושית 
מפגשים עם 

רתקות הביוגרפיות המ
 בראי הקולנוע

זיו 

 אלכסנדרוני

 
 הרצאה + סרט

 חמישיימי 
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
9.3.2017 

 

 כל מפגש יעסוק באדם או חברה שהשפיעו על התרבות או על ההיסטוריה האנושית.
 סרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.יוקרן אחרי כל הרצאה, 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666 ₪ 

הדרך אל 
 האושר 

 בראי הקולנוע 

 ערן אוליניק
 

 הרצאה + סרט

 

 שניימי 
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
6.3.2017 

 

מהו אושר וממה הוא מורכב? כיצד להתחבר לחלומותינו האמיתיים? מה נדרש כדי 
ליהנות מהדרך ולחוות אושר לאורך זמן? כיצד ניתן למנף את לחוש משמעות? 

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

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666  ₪ 

 סוד 
ון הזיכר

 המצוין

 ערן כץ
 

אהוד 
 שפירא

 

 ענת זפרני

 חמישיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
9.3.2017 

 

סדרת הרצאות מרתקת ומעשית המקנה ידע תיאורטי ושימושי בנושא הזיכרון, כלים, 
 .ואת הזיכרון והקשבשיטות וטכניקות שיעזרו לאמן, לשפר ולחזק את יכולת המוח 

 כאן צולח :תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

630  ₪ 

תרבויות עולם 
סביב הגלובוס 
 בראי הקולנוע

 מרכזת:

איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים

 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
8.3.2017 

 

אל מדינות, חברות אנושיות, מסע קולנועי ותרבותי מעשיר ומרתק סביב הגלובוס, 
הודו, סראייבו, ימי הביניים, מזרח גרמניה, איטליה, סין,  פילוסופיות ואומנויות מגוונות:

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

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666  ₪ 

מזרח אסיה 
 בראי הקולנוע

 מרכזת:

איילת 

 אידלברג
 ומרצים שונים

 הרצאה + סרט

 שניימי 
19:00 – 22:00 

 הפתיחה:
6.3.2017 

 

מסע מרתק בין אנשים, תרבויות, נופים חלומיים, היסטוריה מטלטלת והרבה ענין ויופי: 
לחמות בויאטנם, מזן בודהיזם אל שינויים עוצמתיים בסין מאקזוטיקה הודית אל המ

 ושבירת מסורות ביפן אל שלווה אסייתית.
 סרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.יוקרן אחרי כל הרצאה, 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666  ₪ 

מועדון טרום 
בכורה 
 בקולנוע

 כולל 
 פופקורן ושתיה

מרצים 

 שונים

 ימי חמישי
 19:00בשעה 

 הפתיחה:
16.3.2017 

 

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

 בהפסקה הכולל פופקורן ושתיי

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

351  ₪ 

תורת 
הקוונטים: 

המציאות המדעית 
מול התודעה 

 האנושית

פרופ' 
אבשלום 

 אליצור

 שניימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
6.3.2017 

 

ות מהפכניים ומסתוריים שיכולה לשנות את התפיסה התורה המדעית המציגה רעיונ
שלנו על עצמנו ועל המציאות. מה הקשר שלה לתורות רוחניות ולפילוסופיה מזרחית? 

 ליצור מציאות חדשה בחיינו האישיים? לקחת ממנה כדי אפשר מהו

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621  ₪ 

 
 
 
 
 

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

 

 המחיר
לאחר 
10% 
 הנחה

בין אמנות 
 השכל והרגש

 ימי שני דוד איבגי
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
6.3.2017 

 

ו בעקבות המהפכה הצרפתית מצאו ביטויים באמנות השינויים החברתיים שהתחולל
ובמתח המתמיד שבין האמונה שהאדם בכוחו ותבונתו יכול לבנות עולם חברתי מושלם 

 לבין הגישה הרואה עד כמה האדם נתון בידי כוחות גדולים ממנו, חיצוניים ופנימיים.

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

585  ₪ 

 אמני 
 20-המאה ה

 ימי שלישי דוד איבגי
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
7.3.2017 

: דיון 20-מן האמנים שהטביעו את חותמם על אמנות המאה ה 8סיפורם המרתק של 
נרחב ביצירותיהם, דרכי מחשבתם וסביבתם של האמנים, ובמורשת שהותירו 

 הם.אחרי

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

594  ₪ 

היצירות 
הגדולות של 

המוסיקה 

עומר 

 שומרוני
 ימי ראשון

11:30 –13:00 
 הפתיחה:

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

 גדולי הסולנים, התזמורות והמנצחים.

585  ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1778
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1778
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1779
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1771
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1771
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1779
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1779
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1788
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1788
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1788
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1788
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1822
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1823
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1823


 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות  5.3.2017 הקלאסית

הכוכבים 
של  הגדולים

 עולם הקולנוע

זיו 

 אלכסנדרוני
 הרצאה + סרט

 ימי שני
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
6.3.2017 

האמת היא שעבודת השחקן והאישיות שלו משפיעים על איכות היצירה הקולנועית 
 יותר מכל גורם אחר. מי השחקנים הגדולים אשר הטביעו חותם על הקולנוע?

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

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666  ₪ 

האנשים 
 רצינייםה
מאחורי ש

הקומדיות 
 המצחיקות

 אלון 

 אריה גור

 
 הרצאה + סרט

 ימי חמישי
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
9.3.2017 

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

 תוקרן קומדיה קלאסית של אותו יוצר.אחרי כל הרצאה, 
 

 כאן צולח :תאריכיםוה פירוט נושאי ההרצאות

666 ₪ 

 מסע קולנועי
אל ישראל 

 האחרת
 סרטים תיעודיים 

הבמאים 

 והיוצרים

 
 

 ראשוןימי 
10:30 – 12:15 

 הפתיחה:
5.3.2017 

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

 המורכבת בישראל.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630  ₪ 

סוד קסמו של 
הקולנוע 
 המוזיקלי

 רביעיימי  יובל ריבלין
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
8.3.2017 

סדרה מרתקת, חווייתית ומרגשת עם הסרטים הנוגעים במכלול שאלות הקיום האנושי, 
 אך מעדיפים לשאת את בשורתם לא רק באומר, אלא גם בצליל.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621  ₪ 

מועדון טרום 

בכורה 
 בקולנוע

 
 כולל 

 פופקורן ושתיה

מרצים 

 שונים

 ימי רביעי - 1קב' 
 19:00בשעה 

 הפתיחה:
22.3.2017 

 ימי שישי -2קב' 

 10:00בשעה 
 הפתיחה:

24.3.2017 

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

 בהפסקה כולל פופקורן ושתייה

 כאן צולח :1קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

 כאן צולח :2קבוצה  תאריכיםוה ותלפירוט נושאי ההרצא

351 ₪ 

פרשיות ריגול 
שהסעירו את 

 העולם

 ביעיימי ר משה כץ
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
8.3.2017 

מסקרן ומרתק עם פרשיות ריגול שנותרו חסויות שנים רבות, נציג את  מפגש

מרגלים וארגוני ביון שקבעו את גורלן של מלחמות ושינו את פני סיפורם של 

 העולם.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

מיעוטים 
 במזרח התיכון

ד"ר מרדכי 

 קידר
 ימי רביעי

19:00 – 20:30 
 הפתיחה:

15.3.2017 
 

סדרת ההרצאות תעסוק בפסיפס העדתי של המזרח התיכון ובקשרי הגומלין 
 בין מרכיבי אוכלוסייתו.

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

639 ₪ 

פסיכולוגיה 
בראי  –חיובית 

 הקולנוע

 ענת זפרני

 
 הרצאה + סרט

 י שלישיימ
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
7.3.17 

 

המעצימים מפגש מרתק עם "הפסיכולוגיה החיובית", שמדגישה את הכישורים 
 את תחושת המימוש העצמי שלנו.

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

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

666  ₪ 

הדרך אל 
בראי  –האושר 

 הקולנוע

 ערן אוליניק
 

 הרצאה + סרט

 ניימי ש
19:00 – 22:00 

 הפתיחה:
6.3.17 

 

מהו אושר וממה הוא מורכב? כיצד להתחבר לחלומותינו האמיתיים? מה נדרש כדי 
זמן? כיצד ניתן למנף את  לחוש משמעות? ליהנות מהדרך ולחוות אושר לאורך

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

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666  ₪ 

 מרכזת: קצה העולם

 רוית נאור
 ומרצים שונים

 

 שלישיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
14.3.2017 

חוויותיהם של מובילי מסעות בעולמות רחוקים והצצה לנופי בראשית של הטבע 
קנדה, אלבניה, טיבט והאדם. רשמי מסע בליווי תמונות מרהיבות ממחוזות קסומים: 

 ועוד.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

תרבויות עולם 
סביב הגלובוס 
 בראי הקולנוע

 מרכזת:

איילת 

 אידלברג
 ומרצים שונים

 הרצאה + סרט

 ימי רביעי
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
1.3.2017 

 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות ברחבי 
 איטליה, מקסיקו, קירגיזסטן ותורכיה.וס: הגלוב

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

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666 ₪ 

-עולם קסום 
 בראי הקולנוע

 מרכזת:

איילת 
 רגאידלב

 ומרצים שונים

 הרצאה + סרט

 ימי שלישי
19:00 – 22:00 

 הפתיחה:
7.3.2017 

מסע קולנועי ותרבותי מעשיר ומרתק סביב הגלובוס, אל מדינות, חברות אנושיות, 
 פרס, איראן, אירופה, סין, רומא, ברזיל ובריטניה.פילוסופיות ואומנויות מגוונות: 

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

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666 ₪ 

הרודנים 
ששינו את 
 ההיסטוריה

ד"ר גוסטב 
 מייסלס

 

 חמישיימי 
10:00 – 11:30 

 הפתיחה:
2.3.2017 

ו בזיכרון הקולקטיבי של החברה האנושית, מפגש מרתק עם רודנים אכזרים, שנשמר
 מה הם עשו ואיך ניתן להסביר את מעשיהם?.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630  ₪ 

הצופן הסודי 
של העם 

 היהודי

אבשלום 
 קאפח

 שלישיימי 
12:30 – 14:00 

 חה:הפתי
7.3.2017 

מה מסתתר מאחורי חידת קיום התרבות והעם היהודי? האם תרומת היהודים 
לציוויליזציה ייחודית רק לתקופה המודרנית? מדוע היהודים זכו ליחס ורגשות מעורבים 

 מהערצה ועד לשנאה? והאם ניתן לגדור ולתחום מי הוא יהודי?.
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

603  ₪ 

לפני היות מלך 
 -בישראל

סיפורי טרום 

 חמישיימי  יוסי נינוה
12:00 – 13:30 

 הפתיחה:

המלוכה הכתובים בספרים יהושע, -מחקרית על סיפורי טרום-הזוויות הביקורתית
איננו יותר מאשר דמות ספרותית המשמשת את  שופטים ושמואל, בהם אלוהים

 הכותבים לחיזוק עמדותיהם.

603  ₪ 

http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1824
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 2.3.2017 המלוכה
 

 כאן צולחתאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

פוליטיקה, 
משטר 

ומנהיגות 

 בתנ"ך

אבשלום 

 קאפח

 שלישיימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
28.2.2017 

 

בחינת היחסים החברתיים והפוליטיקה בתקופת המקרא, תוך לימוד המשלב עיון 
 בטקסט המקראי, פרשנות חז"ל וממצאים ארכיאולוגיים.

 כאן צולחתאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621  ₪ 

נפלאות המוח 
 האנושי

 ז:מרכ

ד"ר רביד 

 דורון
 ומרצים שונים

 ימי שני
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
6.3.2017 

למה אנחנו ישנים? כיצד אנחנו מתמודדים עם פחדים? מהי מסע מרתק בחקר המוח: 
מחלת הסכיזופרניה? איך המוח שלנו לומד וזוכר מה קורה לו בגיל הזהב? האם יש 

 ים?הסבר להתנהגות אובדנית? ומה אומרים עלינו הגנ

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

639 ₪ 

 
 
 

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

 

 המחיר
לאחר 
10% 
 הנחה

 אמנות 
א  יוון  ורומ

 ממלכת היופי

 חמישיימי  דוד איבגי
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
9.3.2017 

 

תרבויות יוון ורומא העניקו לעולם ראייה חדשה של האמנות ותפקידה, הם קבעו את 
יחסינו לאמנות והם מהווים מקור השראה ונקודת יחס גם כיום. מדוע נוצרה דווקא 

 אז?נו, היהודים, מתמודדים איתה מביוון? ואיך אנח

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

585  ₪ 

היצירות 
 הגדולות 

יקה סשל המו
 הקלאסית

עומר 
 שומרוני

 ימי שלישי
11:00 – 12:30 

 הפתיחה:
7.3.2017 

הקלאסית תוך צפייה מפגש חווייתי עם מבחר מהיצירות הגדולות של המוסיקה 
 מרהיבות של גדולי הסולנים, התזמורות והמנצחים. DVDבהפקות 

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

585 ₪ 

הסיפור 
 החברתי 

 של 

הקולנוע 
 העולמי

זיו 

 אלכסנדרוני
 

 הרצאה + סרט

 יימי רביע
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
1.3.2017 

כיצד משתקפת החברה האנושית בקולנוע העכשווי? מה מניע את יוצרי הסרטים 
בהיבטים שונים של החברה המודרנית,  דיוןלעסוק בהיבטים שונים של החברה? 

 ובאופן שהם מטופלים בקולנוע.
 ה.סרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאיוקרן אחרי כל הרצאה, 

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

666  ₪ 

 מסע קולנועי
אל ישראל 

 האחרת
 סרטים תיעודיים 

הבמאים 

 והיוצרים

 
 

 חמישיימי 
10:30 – 12:15 

 הפתיחה:
2.3.2017 

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

 המורכבת בישראל.

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630  ₪ 

מצחיק העולם 
אז צוחקים 

ב הומור סוב
 בקולנוע עולם

 אלון 

 אריה-גור

 ימי שלישי
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
7.3.2017 

הסיפורים שמאחורי יצירות המופת של הקומדיה  אלמסע קולנועי מצחיק ומרתק, 

תוך  של יוצרים יחידי סגולה שחיברו בין נופים, תרבויות וביקורת העולמית
 .שהם מצחיקים עד דמעות
 כאן צולח יכים:תארוה לפירוט נושאי ההרצאות

621  ₪ 

מועדון טרום 
בכורה 
 בקולנוע

 
 כולל 

 פופקורן ושתיה

מרצים 

 שונים

 שלישיימי  - 1קב' 
 19:00בשעה 

 הפתיחה:
21.3.2017 

 ימי שישי -2קב' 

 10:00בשעה 
 הפתיחה:

17.3.2017 

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

 בהפסקה כולל פופקורן ושתייה

 כאן צולח :1קבוצה  תאריכיםוה לפירוט נושאי ההרצאות

 כאן צולח :2קבוצה  תאריכיםוה רוט נושאי ההרצאותלפי

351 ₪ 

הסכסוכים 
 שמאיימים 

 על 
 שלום העולם

 נדב איל
חדשות החוץ  עורך

 10של ערוץ 

 ערד ניר
חדשות החוץ  עורך

 2של ערוץ 

 ניימי ש
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
6.3.2017 

מהן הסיבות לשורה של סכסוכים בעולם, שמעסיקים את סדר היום הפוליטי 
הבינלאומי? המלחמות והעימותים הללו רווי דם והקשר מקומי, אך הם מושפעים 

 ומשפיעים על הגלובליזציה.
 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

639  ₪ 

הסכסוך 
 -הישראלי

יני טפלס
בראיה 

 גלובאלית

שאול 
  אריאלי
 (.)אל"מ מיל

מומחה לסכסוך 

 פלשתיני-הישראלי

 

 רביעיימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
8.3.2017 

מפגש מרתק עם הממדים ההיסטוריים, המדיניים, הביטחוניים, החברתיים והמוסריים 
 של הסכסוך.

 כאן צולח תאריכים:והת לפירוט נושאי ההרצאו

639  ₪ 

 מודיעין 
 "מחוץ לקופסא"

הסיפורים 
 החסויים 

של המודיעין 
 הישראלי

גדעון 
 מיטשניק

 (.)סא"ל מיל
לשעבר רע"ן 

היסטוריה ומורשת 
 באמ"ן

 שלישיימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
14.3.2017 

סדרת הרצאות מרתקת על המודיעין הישראלי ואבני דרך מרכזיות בהתפתחותו תוך 
 בלתי מוכרתצוהר לעולם המודיעין מזווית  פתיחתחשיפת פרטים חסויים על המודיעין. 

 אנשי מודיעין, מצגות וקטעי סרטים. בשילוב 
 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

639 ₪ 

האירועים 
שעיצבו את 

 רביעיימי  עופר רגב
10:30 – 12:00 

תה ימסע מרתק אל המאורעות וההחלטות המדיניות שעיצבו את מדינת ישראל, ומה הי
 השפעתם לאורך השנים, עד היום?

630 ₪ 
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דמותה של 
 מדינת ישראל

 הפתיחה:
8.3.2017 

 כאן צולח תאריכים:הולפירוט נושאי ההרצאות 

גיבורי תרבות 
 ששינו 

 את האנושות

 רביעיימי  אירי ריקין
11:00 – 12:30 

 הפתיחה:
1.3.2017 

שבעה גיבורי תרבות אנושיים ודב  -דמויות שהטביעו את חותמם על הנצח עם  מפגש
 שמכל אחד מהם למדנו משהו, על החיים, המוות וכל מה שביניהם. פרוותי אחד,

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 
 
 

630 ₪ 

אשנב 
לפסיכולוגיה 
 בראי הקולנוע

 ענת זפרני
 

 הרצאה + סרט

 ניימי ש
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
6.3.2017 

מסע מרתק ומאלף אל נפש האדם, ואיך הפסיכולוגיה מאפשרת את הבנת חוקיות נפש 
 האדם ומסייעת לנו לחזות כיצד יתנהגו אנשים במצבים דומים.

 כאן צולח תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

666₪ 

 הדרך 
 ושראל הא

 בראי הקולנוע 

 ערן אוליניק
 

 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
19:00 – 22:00 

 הפתיחה:
8.3.2017 

מהו אושר וממה הוא מורכב? כיצד להתחבר לחלומותינו האמיתיים? מה נדרש כדי 
לחוש משמעות? ליהנות מהדרך ולחוות אושר לאורך זמן? כיצד ניתן למנף את 

 המשברים בחיינו?
 סרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.ן יוקראחרי כל הרצאה, 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666 ₪ 

 מרכזת: קצה העולם

 רוית נאור
 ומרצים שונים

 

 חמישיימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
9.3.2017 

י מסעות בעולמות רחוקים והצצה לנופי בראשית של הטבע חוויותיהם של מוביל
טג'יקיסטאן, קנדה, והאדם. רשמי מסע בליווי תמונות מרהיבות ממחוזות קסומים: 

  ועוד.אלבניה, טיבט, איקריה, בורמה, אתרי אונסק"ו 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

תרבויות עולם 
 סביב הגלובוס 
 בראי הקולנוע

 מרכזת:

איילת 

 אידלברג
 ומרצים שונים

 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
7.3.2017 

 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק אל חברות אנושיות, פילוסופיות ואומנויות מגוונות ברחבי 
 ד, רומניה, צרפת, אנגליה, ארגנטינה, אלסקה ואתיופיה.איטליה, סקוטלנהגלובוס: 

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

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666 ₪ 

חכמת המזרח  
 בראי הקולנוע

 :מרכזת

איילת 
 אידלברג

 ומרצים שונים

 הרצאה + סרט

 ראשוןימי 
10:30 – 14:30 

 הפתיחה:
5.3.2017 

 

קורס חדשני יפרוס בפנינו את חוכמת המזרח דרך טקסים ופולחנים, פסטיבלים וסיפורי 
 עם, דתות ואמונות.
 סרט קולנוע באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה.יוקרן אחרי כל הרצאה, 

 

 כאן צולח תאריכים:וה רצאותלפירוט נושאי הה

666 ₪ 

עולם קסום 
 בראי הקולנוע

 מרכזת:

איילת 

 אידלברג
 ומרצים שונים

 הרצאה + סרט

 שניימי 
19:00 – 22:00 

 הפתיחה:
6.3.2017 

ינות, חברות אנושיות, מסע קולנועי ותרבותי מעשיר ומרתק סביב הגלובוס, אל מד
 , ברזיל, צרפת, סין וארגנטינה.אנגליהאיראן, אוסטרליה, פילוסופיות ואומנויות מגוונות: 

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

 

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

666 ₪ 

 מסע 
אל המקומות 

הקדושים 
 ביותר בעולם

ד"ר גוסטב 

 מייסלס
 

 לישיימי ש
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
7.3.2017 

יה ימסע מרתק ומופלא אל אתרים ברחבי העולם שהוגדרו כ"קדושים", תופעות העל
 לרגל אל מקומות אלה, התהוותם, אופיים והפולחנים הקשורים בהם.

 כאן צולח תאריכים:וה ושאי ההרצאותלפירוט נ

630 ₪ 

המנהיגים 
הגדולים 

 בהיסטוריה

אלון 

 קליבנוב

 ראשוןימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
5.3.2017 

 בתולדות התרבות האנושית, שמור מקום מכובד לאנשים שעיצבו בכוח אישיותם, כוח
רצונם ומנהיגותם לא רק את תולדות עמיהם שלהם, אלא היו בעלי השפעה מכרעת על 

 ההיסטוריה כולה.
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

האירועים 
שעיצבו את 
ההיסטוריה 

 האנושית

ד"ר גוסטב 

 מייסלס

 רביעימי י
11:00 – 12:30 

 הפתיחה:
8.3.2017 

מסע מרתק אל כמה מן האירועים וההתרחשויות אשר הכתיבו מהלכים היסטוריים, 
פוליטיים, חברתיים ותרבותיים שהיו בעלי השלכות מכריעות על התפתחות העולם בן 

 זמננו.
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 

 סודות 
 ספר הזוהר

 שניימי  משה שרון
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
6.3.2017 

הכרות מעמיקה עם ספר הזוהר וכתיבתו המיסטית, קווי היסוד של הקבלה הזוהרית 
ועולמה החוויתי, ונלמד כמה סודות על עצמנו, כדי להביא אותנו למקום שלם, שלו 

 אושר יותר.ומ
 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

639 ₪ 

חגי ישראל: 
מסורת 

 והיסטוריה

 שלישיימי  יוסי נינוה
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
14.3.2017 

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

 אליהם? מפגש עם דעות מגוונות המתייחסות למועדי ישראל מכל כיוון אפשרי. 
 ןכא צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

603 ₪ 

 נפלאות 
 המוח האנושי

 מרכז:

ד"ר רביד 

 דורון
 ומרצים שונים

 ראשוןימי 
10:30 – 12:00 

 הפתיחה:
5.3.2017 

למה אנו ישנים? כיצד מתמודדים עם בחקר המוח: עם טובי המרצים מסע מרתק 
 פחדים? איך המוח לומד וזוכר? מהי סכיזופרניה? מה קורה בגיל הזהב?

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

621 ₪ 

מסע מופלא 
אל סודות 

 החיים ביקום

פרופ' 

 ידידיה גפני
 

 רביעיימי 
19:00 – 20:30 

 הפתיחה:
1.3.2017 

בשנים האחרונות חלה מהפיכה בהבנת פעולות המוח, תהליכי הזקנה, וההשפעה של 
בה על פעילות הגנים שלנו, נעמיק ונלמד את הביולוגיה החדשה של האדם הסבי
 ני.רהמוד

 כאן צולח תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

630 ₪ 
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 מטיילים עם "זמן אשכול" .5
 / הטיולתיאור תמציתי של הסיור  מועד בהדרכת שם הקורס

 

 המחיר
לאחר 
10% 
 הנחה

מסע 
אנתרופולוגי 

 אל 
 קהילות אחרות

 

 דורית ברק
 

יהונתן ה. 
 משעל

 
 עוז שפר

 

 שחר יהושע

 שישיימי 
10:00 – 13:00 

 הפתיחה:
3.3.2017 

  :עה מגזרים של אנשים החיים בינינומפגשים מרתקים עם ארב 4

 הלכה והליכה": סיור בשטייטל של בני ברק" 

  :שכונת המהגרים של תל אביבנווה שאנן 

 מפגש עם הקהילה הלהט"בית 

 שומרונים: בעקבות קהילה לא נודעת 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

378 ₪ 

סיורים 
 ספרותיים 
 בתל אביב

 
 

צפריר 

 קורציה
מדריך 

 המתמחה 
 בתל אביב

 שבתימי 
10:00 – 12:30 

 הפתיחה:
18.3.2017 

 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 :ידע נוסףלפרטים ולמ

387 ₪ 

תל אביב 
 הסמויה מהעין

 
 

צפריר 
 קורציה
 מדריך

 המתמחה 
 בתל אביב

 שבתימי 
10:00 – 13:00 

 הפתיחה:
11.3.2017 

רים יותר המנסים לפתוח צוהר אל פניה של העיר דרך מקומות המוכסיורים ייחודיים  4
 והידועים פחות:

 אל שוק הפשפשים ועג'מי 

 אדריכלות בת"א -קיר את הקיר"-מה-"מי 

 סיור נוסטלגי בפנתיאון הלאומי 

 סיור קסום בנמל התוסס 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

378 ₪ 

סיורי שווקים:   
          חוויה 
               של 

 כל החושים 

 אור ריין 

 דורית ברק 

 

 ישישימי 
9:30 – 12:00 

 הפתיחה:
17.3.2017 

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

 :וטעימות
 סיור טעימות בכרם התימנים 

  ברקטעימות ממעדני השבת של בני 

 ינסקינווה צדק ושוק לו סם בדרום העיר:ק 

  כל טעמי שכונת התקווה 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

441 ₪ 

כל קסמי 
 ירושלים 

 

 

 אסתר סעד
מורת דרך 
 ירושלמית

 שבתימי 
10:00 – 13:00 

 הפתיחה:
11.3.2017 

ר בין בתים וגנים הצומחים מהאבן הירושלמית באוויר סיורים קסומים בשבת בבוק 4
 :מתחמים המרשימים והססגוניים שבנו האומות השונות בעירסיור בההרים הצלול. 

 הסמטאות הקסומות של השכונות הוותיקות 

 לחיות למוות ולשוב ולחיות בירושלים 

 הסודות הכמוסים של רחוב הנביאים 

 מרכז העיר נחלת שבעה 

 כאן צולח :סףלפרטים ולמידע נו

378 ₪ 

סיורים 
מודרכים  
 במוזיאונים 

 גלריותבו
 
 

 שולמית 

-גורצקי
 פדרמן

מדריכה בכירה 
ומרצה 

לתולדות 
 האמנות

 שישיימי 
10:30 – 13:00 

 הפתיחה:
10.3.2017 

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

  אביב-מודרנית באוספי מוזיאון תלאמנות 

 אביב-סיור גלריות בתל 

 מוזיאון ישראל בירושלים 

 סיור גלריות במתחם קריית בעלי המלאכה 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

459 ₪ 

 מפגשים 

עם נשים 
מעולמות 

 אחרים

 אסתר סעד

 
 דורית ברק

 
אלהם אל 

 כמלאת

 חמישיימי 
 הפתיחה:

23.3.2017 
יציאה ואיסוף 

 ראשל"צ/  גלילות
 ות     בשע

07:30  /08:15 
 נסיעה באוטובוס

עם נשים שחיות בסגנון אחר, באווירה אחרת ובמנהגים  סיורים מרתקים בהם ניפגש 3
 פעמיים עם נשים אחרות:-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

603 ₪ 

טעימות 
מ"שביל 
 ישראל"

יריב 

 אברהם
 מורה דרך

 שישיימי 
 הפתיחה:

24.3.2017 
יציאה ואיסוף 

 ראשל"צ/  גלילות
בשעות      

07:00  /07:45 
 סיעה באוטובוס

לחוות את  סיורים מודרכים בשביל ישראל. הטרק של המדינה. השביל מזמין אתכם 3
 הארץ דרך כל הגוף וכל החושים:

 קטן קטן אבל היפה מכולם 

 מעיינות סביב לה -ירושלים 

 מרגלים והוזים בהר מירון 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

603  ₪ 
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 אירועי תרבות מיוחדים ב"זמן אשכול" .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 
 לתרבויות

וכתבת "מסע 
 אחר"

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 
 המטבח היווני

 ליאונידס ולהקתו
יקה המיוחדת של האיים עם המוס

 והשירים היוונים הפופולאריים
 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 ניש
27.3.2017 

 בשעה
 20:00 

 ראשל"צ

134  ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

אירלנד: 
כבשים 

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 

 ממיטב הרפרטואר האיריושירים 
 

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 ניש
5.6.2017  

 בשעה
 20:00 

 ראשל"צ

134 ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

 מקסיקו: 

ארץ 
התרבויות 

הנופים 
 והמוסיקה

דבורה 
 רוטברט

 מרצה 
 תרבויותל

וכתבת "מסע 
 אחר"

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 המקסיקני

 אנסמבל "טריו אינדיו"
 והזמרת סילביה קיגל

במוסיקת המאריצ'יס המקסיקנית 
 ובשירים ממיטב הפולקלור המקסיקני

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 שלישי
28.3.2017 

 בשעה
 20:00 

 גלילות

134 ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 לםשבעו
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

סוד קסמה 
 של בריטניה

 

  ד"ר
גוסטב 
 מייסלס

 מרצה 
תרבויות עולם ל

 והיסטוריון

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 הבריטי

 נר ולהקתוחשי טו
  גבריאלה לואיסוהזמרת 

במוסיקה מרחבי האימפריה הבריטית 
 ועד היום 60-משנות ה

 כאן צולח :וסףלפרטים ולמידע נ

 שלישי
23.5.2017 

 בשעה
 20:00 

 גלילות

134 ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

 קובה: 

רום סלסה 
 ומהפכה

 

אופיר   ד"ר
 יעקובסון

 מרצה 
לתרבויות 

 ומדריך טיולים

הערב ייפתח 
 רוחה בא

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 הקובני

 יעל מלול גונזלס ולהקתה הזמרת
בשירי רומבה, סלסה, צ'הצ'ה ושירי 

 הבואנה ויסטה סוציאל קלאב
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 רביעי
26.4.2017 

 בשעה
 20:00 

 ירושלים

134 ₪ 

 לטעום 
מכל הטוב 

 שבעולם
 ארוחה

 הרצאה 
 ומופע מוסיקלי

 ארה"ב:
מהוליווד 
 לברודווי

 

דבורה 
 רוטברט

 מרצה 
 לתרבויות

וכתבת "מסע 
 אחר"

הערב ייפתח 
 בארוחה 

עם מבחר 
 המאכלים של 

המטבח 
 האמריקני

 אנסמבל "מונדו" 
 שרית שחםהזמרת ו

בשירי מחזות זמר, פרנק סינטרה 
 ם נוספיםושירים פופולאריי

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 רביעי
14.6.2017 

 בשעה
 20:00 

 ירושלים

134 ₪ 

 שישי אישי
 כיבוד

 חווייתיתהרצאה ו

 

"לאהוב, 

להאמין, 
 לנצח!"

 

 יובל קדוש

האבא של 
 עמית קדוש
בסיפור 

המסע הארוך 
וחובק 

ולמות הע
 להצלת בתו

 כיבוד בוקר
 קל ומפנק

ייחודי, -"שישי אישי" הוא מפגש אנושי
אינטימי ומרגש במיוחד, המיועד לאנשים 

לחוות חוויה אחרת ותובנות  המבקשים
 חדשות:

 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 בשעות
10:00-12:15 

 12.5.2017שישי 
 גלילות

 
 16.6.2017שישי 

 ראשל"צ
 

 31.3.2017שישי 
 ירושלים

95 ₪ 

 שישי בכיף

 
 כיבוד

 והרצאה חווייתית
 

"איך להיות 
מאושר 

 בשיעור אחד"
 

פרופ' 
 יורם יובל

 

 כיבוד בוקר
 קל ומפנק

מפגש מיוחד והרצאה מרתקת על מיטב 
התובנות המדעיות המעודכנות ביותר על 

 שרהדרך אל האו
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 
 
 

 בשעות
10:00 – 12:15 

 31.3.2017שישי 
 גלילות

 
 2.6.2017שישי 

 ראשל"צ
 

 26.5.2017ישיש
 ירושלים

95 ₪ 

 שישי בכיף

 
 כיבוד

 והרצאה חווייתית
 

"לחיות 

בהצלחה: 
השילוב 

המנצח 
צלחה לה

 בחיים"

עינת ד"ר 
 גלזר

המובילה המרצה 
 בתחומה

 כיבוד בוקר
 קל ומפנק

בהרצאתה הקלילה והמשעשעת ניחשף 
אוריה המסבירה, את הקשר ילנדבכי הת

בין הצלחה בחיים לבין מיומנויות אישיות 
 ובין אישיות.
 כאן צולח :לפרטים ולמידע נוסף

 בשעות
10:00– 12:15 

 

 28.4.2017שישי 
 גלילות

 

 31.3.2017י שיש
 ראשל"צ

95 ₪ 
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 12.5.2017 שישי

 ירושלים
 שישי ישראלי

 
 כיבוד

 ומופע מוסיקלי
 

"כולנו קצת 

 רוסים..."

ילנה 

 גרישקוב
הנחיה, שירה 

 וגיטרה

 גילה חסיד
 שירה ופסנתר

עוזי 

 רוזנבלט
 אקורדיון

 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– 12:15 

 

 9.6.2017שישי 
 גלילות

  

 12.5.2017שישי 
 של"צרא

 

 5.5.2017שישי 
 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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