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 סוהריםלעמיתי קרנות ההנחה  51%
 "זמן אשכול"ב לאירועי התרבותהנחה  50% -ום הנרשמים לקורסיקרבה ראשונה( )מובני משפחותיהם 
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 2022 יוני -מרץ : אביבהנרשמים עכשיו לסמסטר 
 סמסטר היברידי: הקורסים מתקיימים גם באולמות וגם באונלייןה

 להרשמה ישירות ב"זמן אשכול" ולקבלת ידיעון חינם בדואר

 שעות 42מענה אנושי  5-000-10-15-15

www.zmaneshkol.co.il 

 

 ההתקשרות בין הנרשם ו"זמן אשכול" בלבד

 הגישה נוחה והחניה חינם בחניוני ה"סינמה סיטי"

 

     ןראשון לציו   באר שבע   ירושלים   אשדוד    חדרה   נתניה   כפר סבא  רמה"ש  -גלילות

  

   הרצאות מצולמות –זמן אשכול באונליין 

 

 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 בתכנים חדשים 2022 אביבתכנית סמסטר 
 בכל השלוחות של "זמן אשכול"והאירועים להלן כל מבחר הקורסים 

 .לויותהפעילקבלת מידע מפורט על כל  תולחצו על הקישורי
 

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



 "זמן אשכול" סינמה סיטי גלילותקורסים בה .5
 

 הקורס  נושא מועד המרצה שם הקורס
 

לאחר 
%15 

 הנחה

 מהלובר להרמיטאז':
אוצרות האמנות 

במוזיאונים החשובים 
 בעולם

 לי אלדובי-אור
חוקרת ומרצה בכירה 

 לאמנות ותרבות

 ימי חמישי
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

מפגש עם המוזיאונים החשובים בעולם האוצרים בין כותליהם גם סיפורים 
 היסטוריים מרתקים.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪ 

 אמנות עכשווית:
עם יצירות מופת  מפגש

 עכשוויות

 טל ניר
אוצרת משנה 
במוזיאון ת"א 

 לאמנויות

 שלישימי י
01:01 – 09:11 

 הפתיחה:
0.0.0100 

השנים האחרונות, הייחודיות שלהן  03-יצירות המופת שנעשו ב
 והשפעותיהן על עולם האמנות.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪  

 רועי עלוני על צלילים ואנשים 
 פסנתרן ומרצה

 שלישיימי 
00:01 – 00:11 

 הפתיחה:
01.0.0100 

בליווי  מפגש מרתק עם יצירות המופת של עולם המוסיקה הקלאסית
 ר מהקלטותיהם של גדולי המבצעים. הדגמות חיות ובהשמעת מבח
 לחץ כאן הרצאות והתאריכים:לפירוט נושאי ה

126 ₪  

 היצירות הגדולות 
 של המוסיקה הקלאסית

 עומר שומרוני
מרצה למוסיקה 

 באוניברסיטת ת"א
 ומבקר מוסיקה

 ימי שני
00:01 – 00:11 

 הפתיחה:
7.0.0100 

תוך  יקה הקלאסיתסהגדולות של המו עם מבחר מהיצירותמפגש חוויתי 
נבחרות מביצועים של גדולי הסולנים, התזמורות פייה מודרכת בדוגמאות צ

 .יקלי מוקדםסהקורס אינו דורש ידע מווהמנצחים. 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪  

 בוסס על "מ
 מקרה אמיתי": 

 בין קולנוע למציאות

 מרכז ומרצה:

 ונירזיו אלכסנד
 מרצה לקולנוע 

  סרטים ובמאי
 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
03:01 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

אילו אנשים ומאורעות זוכים לעיבוד קולנועי ואילו אתגרים עומדים בפני 
 המסך. הקולנוע כאשר הוא מבקש לשחזר את המציאות על
 מרצה אורח: רפי שרגאי

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

172 ₪ 

 רחל אסתרקין מועדון הסרט הטוב
חוקרת סרטים, 
מומחית לרב 

ימוי תרבותיות, ב
ותסריטאות, כלת 
 פרס אמנות לעם

 שלישימי י
00:11 – 09:11 

 הפתיחה:
8.0.0100 

מיועד לאוהבי סרטים ולמי שרוצה להבין את סוד הקסם הקולנועי של 
אמנות הסיפור, התמונה, הקול והחיבורים המופלאים שביניהם. מסע אל 

 האמנות החשובה ביותר של העולם המודרני.

 לחץ כאן והתאריכים:לפירוט נושאי ההרצאות 

172 ₪  

 מסע קולנועי
 אל 

 ישראל האחרת
 סרטים תיעודיים 

 :הסדרה מרכזת
 בלהה גזית

 הבמאים והיוצרים
 הרצאה+  סרט

 ימי שני
00:01 – 01:01 

 הפתיחה:
7.0.0100 

הבמאים שלהם, מפגישים אותנו עם  סרטים תיעודיים חדשים והיכרות עם
נקודת מבט אנושית על מציאות מ הפנים השונות של החברה הישראלית

 החיים בישראל.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪  

 מועדון 
 טרום בכורה בקולנוע

 

 מרצים שונים

 

 
 הרצאה + סרט

 כולל 
 פופקורן ושתיה

סרטי איכות טרם יציאתם לבתי הקולנוע. הסרטים בוחרים , "סינמה סיטי"מומחי הקולנוע של ה
דקות, מפי מרצים מומחים מתחומים שונים,  54בליווי הרצאה מקדימה בת  מוצגיםהנבחרים 

 .דבר שיעצים את חוויית הצפייה
  0קבוצה                                                   0קבוצה 

 בימי שני                                               בימי שישי
 09:11בשעה                                           01:11בשעה 

 הפתיחה:                                                הפתיחה:
3.0.0100                                               7.0.0100 

 לחץ כאן  :0קבוצה  לפירוט התאריכים   לחץ כאן :0התאריכים קבוצה לפירוט 

047 ₪ 
 
 
 

אטרון הצגות מופת בתי
 הישראלי 

 על מסך הקולנוע

 ד"ר דן רונן
 במאי, מרצה 
 וחוקר תיאטרון

 הצגההרצאה + 
 מצולמת

 חמישיימי 
03:01 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

אינן מוצגות עוד וזו ש ,הצגות מופת שהוצגו בתיאטרון הישראלי שמונה
כל מפגש ייפתח מה. הדרך היחידה לחוות אותן לאחר שירדו מהב

ותו מפגש, ולאחריה תוקרן ההצגה מק על ההצגה שתוצג באבהרצאת עו
 )תיאטרון חי מצולם( באורך מלא.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

672 ₪ 

 המנהיגים שמעצבים 
 את 

 העולם החדש
 
 

 ומרצה: מרכז

 ל נדב אי
 רונות ידיעות אח

זוכה פרס , 00ערוץ ו
 סוקולוב לעיתונות

 ומרצים נוספים

 ימי שני
00:11-00:01 

 הפתיחה:
03.0.0100 

על המנהיגים שמעצבים את עולמנו, וכיצד דמותם סדרת הרצאות מרתקת 
 מספרת על מצב העולם ומדינתם שלהם.

          אורן נהרי פלפס        -עמנואל אלבז                ערד ניר
 סופר, מרצה ונאי, פרשן,עית               00ערוץ הכנסת וכאן        עורך חדשות החוץ

   00ערוץ 
 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

151 ₪  

 עתיד ועתידנות:
 להביט אל המחר

 ומרצה: תמרכז

 רון ליבנה
B.Sc, MBA 

וחוקרת  מדענית
 עתידים

 ומרצים נוספים

 ראשוןימי 
01:01 – 09:11 

 הפתיחה:
6.0.0100 

 –אינטרנט וגנטיקה, בינה מלאכותית ורובוטיקה, סייבר וטכנולוגיות מוח 
 האם אנו מוכנים לאתגרים החברתיים והמוסריים החדשים שניצבים מולנו.

 ד"ר רועי צזנה,זאב, ד"ר ליאת יקיר, -ד"ר טל סיינס, איל בן
 מירב הראל, ארז ליבנה, ד"ר מירב קלו

 לחץ כאן רצאות והתאריכים:הלפירוט נושאי ה

106 ₪  

 מפגש מרתק 
 עם 

 עולם המשפט

 עו"ד יובל יועז
מרצה באונ' ת"א 

מומחה במשפט פרשן 
 תקשורתוחוק ציבורי, 

 שלישי מיי
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
 0.0.0100 

מערכת המשפט נמצאת במוקד השיח הציבורי וחודרת לכל תחום בחיינו 
הציבוריים והפרטיים, משפיעה על חיי היומיום ועל המערכת הפוליטית 

 ונאבקת בשחיתות השלטונית.

 לחץ כאן רצאות והתאריכים:הלפירוט נושאי ה

106 ₪  

 אירי ריקין מוריי ורבותיי
 פילוסוף ועיתונאי

 ראשוןימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
6.0.0100 

שבעה גיבורי תרבות אנושיים ודב פרוותי אחד, שכל אחד מהם לימד אותנו 
 משהו על החיים, על המוות, ועל מה שביניהם

 לחץ כאן אריכים:רצאות והתהלפירוט נושאי ה

106 ₪  

ד"ר חיים  על נפלאות התבונה
 שפירא

 אינטלקטואל 
 תחומי-רב

 

 שניימי 
01:01 – 09:11 

 הפתיחה:
03.0.0100 

הרצאות מאירות עיניים והומוריסטיות עם הסופר, המתמטיקאי והמרצה  5
בד לסיפורים מרתקים בסיסי מידע מתחומי הפילוסופיה, המחונן, המע

 הספרות, האמנות, המוסיקה, המדע וחוכמת הרחוב
 לחץ כאן  לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

075 ₪  



 מהקצה 
 אל 

 הקצה

 :הסדרה מרכזת
 בלהה גזית

 מרצים שונים
 

 ראשוןימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
6.0.0100 

שמונה סיפורים אישיים מדהימים מפי האנשים שהצליחו להאמין בעצמם 
 ולמצוא את דרכם אל החיים הטובים והשלמים:

 אור, תא"ל דרור פלטין, דני פוקס,-איתן חרמון, סופי צדקה, שרונה בן
 עופר ודקל, אלה וויא, אביחי שלי

 לחץ כאן ות והתאריכים:לפירוט נושאי ההרצא

126 ₪ 

 מסע מרתק 
 אל נפש האדם
 בראי הקולנוע

 ענת זפרני
מרצה לפסיכולוגיה 

M.A בחינוך 

 
 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
03:01 – 01:01 

 הפתיחה:
9.0.0100 

האם אנו מתנהגים  מה קובע את הבחירות שאנו עושים בחיים?
אוטומטית? מה מאחורי האחיזה באמונות ובעמדות כחלק מהגדרת 

 העצמי? מהן שיטות הטיפול המגוונות הקיימות היום?
 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

172 ₪ 

לשנות את החשיבה 
 לשנות את החיים

 מירב קלוד"ר 
בוגרת המח' 

לפיזיולוגיה אונ' ת"א 
בעלת מיזם 

אורח חיים "בתנועה" 
  בהתאמה אישית

 רביעיי ימ
01:01 – 09:11 

 הפתיחה:
0.0.0100 

 

כיצד פועל המוח שלנו בכל אחד מתחומי החיים המשמעותיים לאיכות 
 ים להתמודדות עם הקושי להשגת השינוי המיוחל.חיינו, והכל

 

 לחץ כאן  לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪ 

 תרבויות עולם 
 סביב הגלובוס
 בראי הקולנוע

 ומרצה: מרכזת

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 ימי שני 0קבוצה 

03:01 – 01:01 
 הפתיחה:

03.0.0100 
 חמישי ימי 0קבוצה

03:01 – 01:01 
 הפתיחה:
0.0.0100 

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

 דנברג, ד"ר אופיר יעקובסון, דני ינאי, נפתלי הילגר, דניאל גול
 איריס בר, גליה פסח, רמי סימסולו

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחץ כאן: 0קבוצה  לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים
 לחץ כאן: 0קבוצה  לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים

172 ₪ 

 ומרצה: מרכזת קצה העולם

 רווית נאור 
עיתונאית, טייסת 

 וטיילת

 ומרצים נוספים

 ימי רביעי
00:11 – 01:01  

 הפתיחה:
9.0.0100 

ת של הטבע מסע אל עולם הולך ונעלם. רגעי הצצה נדירים לנופי בראשי
, בליווי תמונות שלהם מסעהרשמי ו אדם. חוויותיהם של מובילי מסעותוה

 מחוזות קסומים ונופי בראשית. של מרהיבות
 משה, -אושיק פלר, טניה רמניק, דרור גרתי, מורן קושניר, נועם בן

 עידן צ'רני, אריק מסנגי

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪ 

 עולם קסום  
 בראי הקולנוע

 ומרצה: מרכזת

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
00:11 – 09:11 

 הפתיחה:
0.00.00 

שיות, מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנו
 פילוסופיות ואומנויות מגוונות ברחבי העולם. 

ד"ר אופיר יעקובסון, רמי סימסולו, דניאל גולדנברג, ד"ר מיכל יערי, 
 איריס בר, ד"ר גוסטב מייסלס, מורן קושניר, גליה פסח

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

172 ₪ 

 יוסי נינווה גיבורי התנ"ך הגדולים
 מרצה בכיר לתנ"ך
בוגר הפקולטה 

למדעי הרוח 
  באוניברסיטת ת"א

 ימי רביעי
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

? מה דמויות מרכזיות בסיפורי התנ"ך והתחקות אחר הכותבים: מי היו
 הניע אותם לכתוב סיפורים אלה?

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪ 

 איפה טעה קולומבוס?

ההיסטוריה המרתקת 
 של המסעות ששינו 

 את פני העולם

ד"ר גוסטב 
 מייסלס
 היסטוריון

 מומחה לדתות

 ישנימי 
00:01 – 00:11 

 הפתיחה:
7.0.0100 

מסע מפתיע בהיסטוריה של המסעות הגיאוגרפיים, הצבאיים, הדתיים 
והפוליטיים, שהשפיעו על התפתחות מהלכים היסטוריים אל עבר העולם 

 המודרני. ההשלכות הפוליטיות, הכלכליות, החברתיות והתרבותיות שלהם.
 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

126 ₪ 

 ד"ר עודד ציון סודו של הרמב"ם
 היסטוריון 
 וחוקר דתות

 ראשוןימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
6.0.0100 

ענק הרוח שנותר רלבנטי תמיד! מרכיבי תפיסותיו תוך השוואה עם הוגי 
 אחרות. דעות אחרים בעולם היהדות ודתות

 לחץ כאן תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

126 ₪ 

 

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

 

לאחר 

%51 
 הנחה

 ערים של אמנות
 הנסתר והגלוי

 לי אלדובי-אור
מרצה בכירה חוקרת ו

  לאמנות ותרבות
 

 ימי רביעי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
9.0.0100 

מסע תרבותי מרתק אל ערים נבחרות, העשירות באוצרות אמנות שעיצבו 
 את תרבותן.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪  

 רות האמנות אוצ
 של פריס

 ד"ר אפי זיו
סופר ומרצה בכיר 

לאמנות ומדריך סיורי 
  אמנות באירופה

  שלישיימי 
01:01 – 09:11 

 הפתיחה:
8.0.0100 

סיור מרתק לתרבות ולאמנות בעיר האורות והרומנטיקה, האתרים, 
 ההיסטוריה, סגנונות האמנות, סיפורים, טיפים ועצות לטיול הבא לפריס.

 לחץ כאן שאי ההרצאות והתאריכים:לפירוט נו

126 ₪  

 הפסנתרן על צלילים ואנשים
 רועי עלוני

 ימי רביעי 
00:01 – 00:11 

 הפתיחה:
0.0.0100 

בליווי  מפגש מרתק עם יצירות המופת של עולם המוסיקה הקלאסית
 ר מהקלטותיהם של גדולי המבצעים. ת מבחהדגמות חיות ובהשמע

  לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪  

 "מצ'פלין ועד טרנטינו"
 הבמאים הגדולים 
 של עולם הקולנוע

 מרכז ומרצה:

 זיו אלכסנדרוני
 מרצה לקולנוע 

  יםסרט ובמאי
 הרצאה + סרט

 ימי חמישי
03:01 – 01:01  

 הפתיחה:
0.0.0100 

 מפגש מרתק עם במאי הקולנוע שהותירו את חותמם על הקולנוע העולמי.
 מרצה אורח: רון פוגל

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

172 ₪  



 מועדון 
 טרום בכורה בקולנוע

 

 

 מרצים שונים
 הרצאה + סרט

 כולל 
 ושתיה  פופקורן

 ימי חמישי
 08:01בשעה 

 הפתיחה:
0.0.0100 

סרטי איכות טרם יציאתם בוחרים , "סינמה סיטי"מומחי הקולנוע של ה
 54בליווי הרצאה מקדימה בת  מוצגיםלבתי הקולנוע. הסרטים הנבחרים 

דקות, מפי מרצים מומחים מתחומים שונים, דבר שיעצים את חוויית 
 .הצפייה

 לחץ כאן התאריכים:לפירוט 

047 ₪  

 מהקצה
 אל

 הקצה

 :הסדרה מרכזת
 בלהה גזית

 מרצים שונים
 
 

 שלישיימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
8.0.0100 

שמונה סיפורים אישיים מדהימים מפי האנשים שהצליחו להאמין בעצמם 
 ולמצוא את דרכם אל החיים הטובים והשלמים:

 עמית צוק, לילך נורדמן, אבי תפילינסקי, יזהר דוד, ליבנת ניזרי, 
 רעות רדנסקי,ענת יהלום, זיו גרשוני

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:  

126 ₪  

 מסע מרתק 
 אל נפש האדם
 בראי הקולנוע

 ענת זפרני
מרצה לפסיכולוגיה 

M.A בחינוך 

 
 הרצאה + סרט

 ראשוןימי 
03:01 – 01:01 

 הפתיחה:
6.0.0100 

גים מה קובע את הבחירות שאנו עושים בחיים? האם אנו מתנה
אוטומטית? מה מאחורי האחיזה באמונות ובעמדות כחלק מהגדרת 

 העצמי? מהן שיטות הטיפול המגוונות הקיימות היום?
 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 כאןלחץ לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

172 ₪ 

 תרבויות עולם 
 סביב הגלובוס 
 בראי הקולנוע 

 : מרצהמרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
03:01 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, 
 נויות מגוונות ברחבי העולם. פילוסופיות ואומ

 דני ינאי, ד"ר אופיר יעקובסון, דניאל גולדנברג, נפתלי הילגר, 
 רמי סימסולו, גליה פסח, איריס בר

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

172 ₪ 

 ביו אמונה לאמנות
 בין העתיק לעכשווי:

 תרבות יפן 
 תחומי-במבט רב

 ד"ר גליה דור
חוקרת פילוסופיה 

ואסתטיקה של מזרח 
אסיה, מרצה ומדריכה 

 סיורים לימודיים 

 שניימי 
01:01-00:11 

 הפתיחה:
7.0.0100 

ית העכשווית הדיאלוג בין תפיסות עתיקות של אסתטיקה לתרבות המודרנ
של יפן בתחומי יצירה מגוונים, אדריכלות, הגן היפני, ציור, ביגוד, שירה 

 וספרות.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪ 

 עולם קסום 
 בראי הקולנוע 

 מרצה: מרכזת ו

 איילת אידלברג
ופולוגית, אנתר

חוקרת תרבויות 
 ודתות

 ומרצים נוספים
  הרצאה + סרט

 ראשוןימי 
09:11-00:11 

 הפתיחה:
00.0.0100 

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

 ד"ר אופיר יעקובסון, רמי סימסולו, דניאל גולדנברג, 
 ב מייסלס, גליה פסח, איריס בר, ד"ר מיכל יערי, מורן קושנירד"ר גוסט

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

172 ₪ 

 המהפכות ששינו 
 את 

 ההיסטוריה האנושית

ד"ר גוסטב 
 מייסלס
 היסטוריון 

 מומחה לדתות

 ראשוןימי 
00:11-00:01 

 הפתיחה:
6.0.0100 

היכרות, הבנה וניתוח מזווית ראייה קצת אחרת כמה מן המהפכות שהיוו 
 ציון דרך במהלך ההיסטוריה האנושית.

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

126 ₪  

 משפינוזה עד 
 ליבוביץ

 המהפכות הגדולות 
 במחשבה היהודית המודרנית

 ד"ר עודד ציון
 היסטוריון 
 וחוקר דתות

 שניימי 
01:01-00:11 

 הפתיחה:
7.0.0100 

השפעתם על  ועד ימינו. 67-גדולי המחשבה בעולם היהודי מן המאה ה
של היהדות בעידן המודרני, יחסי דת  העולם היהודי והישראלי, תפקידה

 ומדינה, מהות האדם ויחסו לאלוהים.

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

126 ₪  

 נפלאות 
 המוח האנושי 

 ומרצה: מרכז

 ד"ר רביד דורון
המחלקה לחנוך 

 ופסיכולוגיה 
 הפתוחה 'ניהאו

 ומרצים נוספים

 ימי חמישי
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

  המוח האנושי.סודותיו של  והיכרות עםמסע מרתק 
 צור, ד"ר מיכל טלר, ד"ר אוליאנה שימנוביץ, -ד"ר אלישי עזרא

                   אבנון, ד"ר עירית גולני, עמית אברון-ניר, ד"ר יעל לביא-ד"ר דרור בר
 לחץ כאן ט נושאי ההרצאות והתאריכים:לפירו

 

106 ₪ 

 
 
 

 הקורסים ב"זמן אשכול" בסינמה סיטי נתניה .3
 הקורס  נושא מועד המרצה שם הקורס

 

לאחר 

%51 
 הנחה

 רחל אסתרקין מועדון הסרט הטוב
חוקרת סרטים, 
מומחית לרב 

תרבותיות, בימוי 
ותסריטאות, כלת 
 פרס אמנות לעם

 שלישימי י
03:01 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

מיועד לאוהבי סרטים ולמי שרוצה להבין את סוד הקסם הקולנועי של 
הם. מסע אל אמנות הסיפור, התמונה, הקול והחיבורים המופלאים שביני

 האמנות החשובה ביותר של העולם המודרני.

 לחץ כאן התאריכים:לפירוט 

172 ₪ 

 מועדון 
 טרום בכורה בקולנוע

 
 

 מרצים שונים
 הרצאה + סרט

 כולל 
 פופקורן ושתיה

 ימי חמישי
 08:01בשעה 

 הפתיחה:
01.0.0100 

סרטי איכות טרם יציאתם בוחרים , "סינמה סיטי"מומחי הקולנוע של ה
 54בליווי הרצאה מקדימה בת  מוצגיםלבתי הקולנוע. הסרטים הנבחרים 

דקות, מפי מרצים מומחים מתחומים שונים, דבר שיעצים את חוויית 
 .הצפייה

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

047 ₪  

 העולם
 תמונת מצב

0100 

 אורן נהרי
 ונאי, פרשן,עית

 סופר, מרצה

 חמישיימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

, איראן, מגפת הקורונה, האיחוד האירופי, ארה"ב, ביידן, המזרח התיכון
 האביב הערבי, אפריקה...ארן נהרי בא לעשות סדר.

 לחץ כאןפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: ל

151 ₪  

 הפסיכולוגיה החיובית
 בראי הקולנוע

 ד"ר עוז גוטרמן
מרצה בכיר באוני' 

 אילן-בר
 

 הרצאה + סרט

 שניימי 
03:01 – 01:01 

 הפתיחה:
7.0.0100 

 

סיכולוגיה והתגליות בתחומי החיים: מערכות התחום החדש ביותר בפ
 יחסים, קשרים משפחתיים, אושר אישי, שמחה וצמיחה בגיל השלישי ועוד.

 אפרת גיל ניב פרן                            ד"ר
 מומחה למנהיגות ומוטיבציה              מרצה באוני' רייכמן מנהלת תוכניות פיתוח בארגונים

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהן יוקראחרי כל הרצאה 
 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                     

172 ₪  



 "זיכרון בלתי נשכח"
 חדר כושר למוח 
 ושיפור הזיכרון

 איתי עניאל
מרצה מומחה לשיפור 

רך ומנחה הזיכרון, עו
סדנאות לפיתוח 
 ושיפור הזיכרון

 אשוןרימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
6.0.0100 

ידע בנושא שיפור הזיכרון, כלים מעשיים וטכניקות מתקדמות לפיתוח 
 ושיפור הזיכרון וחיזוק יכולות המוח לטווח ארוך.

                      
 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪ 

 מה שפת הגוף 
 אומרת לנו?

 מעיין בשן
מומחית ופרשנית 
לשפת גוף, מרצה 

בארגונים 
ואוניברסיטאות, 

 Ynet-בעלת טור ב

 חמישיימי 
01:01-00:11  

 הפתיחה:
0.0.0100 

עזור לנהל מסע מרתק וחווייתי לזהות מתי ואיך שפת הגוף יכולה ל
 תקשורת טובה יותר ולהשפיע על הסובבים אותנו.

 
 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

533 ₪ 

 חן-ד"ר קרן אור על שינה וחלומות
 אוניברסיטת חיפה

 רביעימי י
01:01 – 09:11 

 הפתיחה:
0.0.0100 

תהליכי השינה העוברים עלינו? כיצד נוכל לשפר את איכות השינה?  מהם
מענה יישומי לקשיים אובייקטיביים לעובדים במצבי לחץ, מקום החלומות, 

 תפקידם ומשמעותם ואיך אפשר לפרש אותם?

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

106 ₪ 

 תרבויות עולם 
 סביב הגלובוס 
 בראי הקולנוע 

 : מרצהמרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
03:01 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, 
 ואומנויות מגוונות ברחבי העולם.  פילוסופיות
גליה פסח, ד"ר אופיר יעקובסון, דניאל גולדנברג, איריס בר, דני ינאי, 

 נפתלי הילגר, רמי סימסולו
 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

172 ₪ 

 מסע אישי
 סובב עולם

 ית נאורורו
עיתונאית, טייסת 

 וטיילת

 ומרצים נוספים

 אשוןרימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
6.0.0100 

מסע אל עולם הולך ונעלם. רגעי הצצה נדירים לנופי בראשית של הטבע 
י תמונות , בליוושלהם מסעהרשמי ו אדם. חוויותיהם של מובילי מסעותוה

 מחוזות קסומים ונופי בראשית. של מרהיבות
 אריק מסנגי, טניה רמניק, אושר פלר, נפתלי הילגר, מורן קושניר, 

 משה, דרור גרתי-נועם בן

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪ 

 עולם קסום 
 אי הקולנוע בר

 מרצה: מרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
  הרצאה + סרט

 שניימי 
09:11-00:11 

 הפתיחה:
7.0.0100 

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

 מורן קושניר, רמי סימסולו, , גליה פסחן, ד"ר אופיר יעקובסו
 ד"ר מיכל יערי, איריס בר, ד"ר גוסטב מייסלס, דניאל גולדנברג

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

172 ₪ 

 ימי כיבוש הארץ 
 וטרום המלוכה

 יוסי נינווה
 מרצה בכיר לתנ"ך
בוגר הפקולטה 

למדעי הרוח 
 באוניברסיטת ת"א

 שניימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
7.0.0100 

הוא היסטוריה אמיתית של  האם הכתוב בספרים "יהושוע" ו"שופטים"
תולדות עם ישראל על אדמתו מרגע היכנסם לארץ כנען ועד ימיה 

ראשונים של המלוכה? או אולי סיפורי אגדות ללא יסוד היסטורי? מי ה
 כתבתם ומה הייתה מטרת הכותבים?

 לחץ כאן תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות                     

126 ₪  

 

 חדרהטי "זמן אשכול" סינמה סיקורסים בה .1
 נושא הקורס  מועד המרצה שם הקורס

 

לאחר 
%15 

 הנחה

 מועדון 
 טרום בכורה בקולנוע

 
 

 מרצים שונים
 הרצאה + סרט

 כולל 
 פופקורן ושתיה

 שישיימי 
 01:11בשעה 

 הפתיחה:
01.0.0100 

סרטי איכות טרם יציאתם בוחרים , "סינמה סיטי"מומחי הקולנוע של ה
 54בליווי הרצאה מקדימה בת  מוצגים לבתי הקולנוע. הסרטים הנבחרים

דקות, מפי מרצים מומחים מתחומים שונים, דבר שיעצים את חוויית 
 .הצפייה

 לחץ כאן התאריכים:לפירוט 

047 ₪  

 "העולם מצחיק 
 אז צוחקים"  

 הומור בראי בקולנוע 

 אלון 
  ריהא-גור

במאי תסריטאי וחוקר 
  קולנוע

 

 הרצאה + סרט

  חמישיימי 
03:01 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

"יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז", אמר צ`רלי צ`פלין. סדרת הרצאות סוחפת 
מסע מרתק אל יסודות היצירה הקומית המודרנית. הטכניקות, וומצחיקה, 

שגם היום ממשיכים לגרום המניעים והפילוסופיה של המאסטרים בתחום, 
 לנו ולמיליוני אנשים ברחבי העולם לצחוק עד דמעות מול מסך הקולנוע.

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

172 ₪  

 ריגול  פרשיות
 שהסעירו את העולם

 משה כץ
מומחה בנושא 

הריגול, בעל עבר 
עשיר בתחום 

 המודיעין

 ימי רביעי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
9.0.0100 

מאחורי הקלעים של המלחמה החשאית. מפגש מסקרן ומרתק עם פרשיות 
ריגול שנותרו חסויות שנים רבות. סיפורם של מרגלים וארגוני ביון שקבעו 

 של מלחמות ושינו את פני העולם. את גורלן

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪  

 "עברית בכייף"
 סיפורה יוצא הדופן 
 של השפה העברית

ד"ר רוביק 
 רוזנטל

 לשונאי וסופר, 
חתן פרס סוקולוב 

 ופרס אריאל 

 נישימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
7.0.0100 

איך הפכה שפה עתיקה לשפה חיה וצומחת ואיך מדברים הישראלים? 
ההומור הלשוני מאז ימי קישון ועד "כמעט שבת שלום", איך נולדה השפה 

 המיוחדת ברשתות החברתיות באינטרנט ועוד.
 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪  

 "החיים...לא מה שסיפרו לנו" 

 הפסיכולוגיה 
  בחיי היום יום

 בראי הקולנוע 

 חן-קרן אורד"ר 
החוג לפסיכולוגיה 

 אוני' חיפה

 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
01:01 – 03:01  

 הפתיחה:
0.0.0100 

היכן לחפש את ספרי  החיים לא תמיד מסתדרים כפי שהיינו רוצים.
 ההדרכה? מי יעזור לנו להתיר את סבך החיים? מי יציע מודל?

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

172 ₪  

 מודע -מודע, תת
 שביניהםומה 

 ד"ר מירב קלו
מרצה ובעלת מיזם 
"בתנועה", בוגרת 

המחלקה לפיזיולוגיה 
בפקולטה לרפואה 

 באוני' ת"א

 שניימי 
01:01 – 09:11 

 הפתיחה:
7.0.0100 

ידע תיאורטי ותרגול מעשי להשגת הכלים להרחבת המודעות הפנימית, 
הבנת האופן בו אנו פועלים, הסיבות להתנהגותנו, והדרך למציאת 

 משמעות של חיינו.ה

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪ 



 תרבויות עולם 
 סביב הגלובוס 
 בראי הקולנוע 

 : מרצהמרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 טהרצאה + סר

 ראשוןימי 
03:01 – 01:01 

 הפתיחה:
6.0.0100 

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

 נפתלי הילגר, דני ינאי, ד"ר אופיר יעקובסון, דניאל גולדנברג, 
 גליה פסח, איריס בר, רמי סימסולו

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

172 ₪ 

 עולם קסום 
 בראי הקולנוע 

 מרצה: מרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
  הרצאה + סרט

 שלישיימי 
09:11-00:11 

 הפתיחה:
8.0.0100 

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

ד"ר גוסטב מייסלס, רמי סימסולו, , גליה פסחד"ר אופיר יעקובסון, 
 דניאל גולדנברג, איריס בר, ד"ר מיכל יערי, מורן קושניר

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן רי כל הרצאה אח

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

172 ₪ 

 

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

 

לאחר 
%15 

 הנחה

 מועדון 
 רום בכורה בקולנועט

 
 

 מרצים שונים
 הרצאה + סרט

 כולל 
 פופקורן ושתיה

 שניימי 
 09:11בשעה 

 הפתיחה:
03.0.0100 

סרטי איכות טרם יציאתם בוחרים , "סינמה סיטי"מומחי הקולנוע של ה
 54בליווי הרצאה מקדימה בת  מוצגיםלבתי הקולנוע. הסרטים הנבחרים 

ונים, דבר שיעצים את חוויית דקות, מפי מרצים מומחים מתחומים ש
 .הצפייה

 לחץ כאן התאריכים:לפירוט 

047 ₪  

 "העולם מצחיק 
 אז צוחקים"  

 הומור בראי בקולנוע 

 אלון 
  אריה-גור

במאי תסריטאי וחוקר 
  קולנוע

 

 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
03:01 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

"יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז", אמר צ`רלי צ`פלין. סדרת הרצאות סוחפת 
מסע מרתק אל יסודות היצירה הקומית המודרנית. הטכניקות, וומצחיקה, 

המניעים והפילוסופיה של המאסטרים בתחום, שגם היום ממשיכים לגרום 
 ות מול מסך הקולנוע.לנו ולמיליוני אנשים ברחבי העולם לצחוק עד דמע

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

172 ₪  

 פרשיות ריגול 
 שהסעירו את העולם

 משה כץ
מומחה בנושא 

הריגול, בעל עבר 
חום עשיר בת

 המודיעין

 ראשוןימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
6.0.0100 

מאחורי הקלעים של המלחמה החשאית. מפגש מסקרן ומרתק עם פרשיות 
ריגול שנותרו חסויות שנים רבות. סיפורם של מרגלים וארגוני ביון שקבעו 

 את גורלן של מלחמות ושינו את פני העולם.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪  

 "זיכרון בלתי נשכח"
 חדר כושר למוח 
 ושיפור הזיכרון

 איתי עניאל
מרצה מומחה לשיפור 
הזיכרון, עורך ומנחה 

סדנאות לפיתוח 
 ושיפור הזיכרון

 ביעירימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

ור הזיכרון, כלים מעשיים וטכניקות מתקדמות לפיתוח ידע בנושא שיפ
 ושיפור הזיכרון וחיזוק יכולות המוח לטווח ארוך.

                      
 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪ 

 שינה וחלומות:
 דרך המלך 

 ת מודעאל הת

פרופ' אבשלום 
 אליצור

פיזיקאי ומרצה 
לפילוסופיה של 

 המדע ולפסיכולוגיה

 חמישיימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

מיטב הידע החדש והמפתיע על מה שקורה לנפש בזמן השינה וההשלכות 
של זה על הבריאות. סקירה של מחקרי השינה והחלום, חשיבותם  

 פסיכולוגי.והשפעתם על הצד הביולוגי וה

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪ 

 תרבויות עולם 
 סביב הגלובוס 
 בראי הקולנוע 

 : מרצהמרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 שניימי 
03:01 – 01:01 

 הפתיחה:
7.0.0100 

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

דני ינאי, נפתלי הילגר, ד"ר אופיר יעקובסון, גליה פסח, איריס בר, 
 דניאל גולדנברג, רמי סימסולו

 .ע הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנויוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

172 ₪ 

 עולם קסום 
 בראי הקולנוע 

 מרצה: מרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
  הרצאה + סרט

 ראשוןימי 
09:11-00:11 

 הפתיחה:
6.0.0100 

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

 רמי סימסולו, ד"ר גוסטב מייסלס, , גליה פסחד"ר אופיר יעקובסון, 
 ד"ר מיכל יערי, איריס בר, מורן קושניר, דניאל גולדנברג

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן צאה אחרי כל הר

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

172 ₪ 

 איסלם-נצרות-יהדות
 שלושתן ביחד 
 וכל אחת לחוד

ד"ר גוסטב 
 מייסלס

ומומחה  היסטוריון
 לדתות

 שלישיימי 
00:01 – 00:11 

 הפתיחה:
8.0.0100 

מסע מקורי ומרתק אל סודותיהן ומנהגיהן של שלוש הדתות 
המונותיאיסטיות הגדולות בעולם. איך באו לעולם? מה מאחד אותן ומה 

 מפריד ביניהן? מה מסתתר מאחורי ההקצנה הדתית של היום?

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪ 

 הסיפורים האפלים 
 של אבות האומה

 יוסי נינווה
 מרצה בכיר לתנ"ך
בוגר הפקולטה 

למדעי הרוח 
 באוניברסיטת ת"א

 חמישיימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

סיפורי האבות בספר "בראשית" מזווית שונה ומנקודת מבט מחקרית. 
רו במסגרת המאבק הדתי והפוליטי בין שתי היישויות סיפורי האבות נוצ

בצפון. והמאבק  –בדרום, וישראל  –שהיו בכנען בימי המקרא: יהודה 
 על הזכות לכהונה. –הנוסף 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 "זמן אשכול"  סינמה סיטי ירושליםרסים בקוה .6
 נושא הקורס  מועד המרצה שם הקורס

 

לאחר 
%51 

 הנחה

  01-המאה האמנות 
 מעבר למודרניזם

 דוד איבגי
 אוצר ומרצה לאמנות

 ימי שני
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
7.0.0100 

. 23-של המאה ה 73-המודרניזם הגיע אל שיאו ואל קיצו במהלך שנו ה
ובילו לבחינה מחודשת של מקומה של האמנות בחברה ותפקיד מסקנותיו ה

 האמנים בה תוך פרץ של מגמות וכיוונים מקבילים ומנוגדים.

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

126 ₪  

 "מבוסס 
 על מקרה אמיתי": 

 ציאותבין קולנוע למ

 מרכז ומרצה:

 ונירזיו אלכסנד
 מרצה לקולנוע

  סרטים ובמאי
 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
03:01 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

אילו אנשים ומאורעות זוכים לעיבוד קולנועי ואילו אתגרים עומדים בפני 
 הקולנוע כאשר הוא מבקש לשחזר את המציאות על המסך.

 ובל ריבליןמרצים אורחים: רפי שרגאי, ד"ר י
 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

172 ₪ 

 מסע קולנועי
 אל 

 ישראל האחרת
 סרטים תיעודיים 

 :הסדרה מרכזת
 בלהה גזית

 הבמאים והיוצרים
 הרצאה+  סרט

 ימי שני
00:01 – 01:01 

 הפתיחה:
7.0.0100 

סרטים תיעודיים חדשים והיכרות עם הבמאים שלהם, מפגישים אותנו עם 
נקודת מבט אנושית על מציאות מ הפנים השונות של החברה הישראלית

 החיים בישראל.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪  

 "העולם מצחיק 
 אז צוחקים"  

 

 אלון 
  אריה-גור

 במאי תסריטאי 
  וחוקר קולנוע

 

 

 שניימי 
01:01 – 09:11 

 הפתיחה:
7.0.0100 

"יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז", אמר צ`רלי צ`פלין. סדרת הרצאות סוחפת 
ה הקומית המודרנית. הטכניקות, מסע מרתק אל יסודות היצירוומצחיקה, 

המניעים והפילוסופיה של המאסטרים בתחום, שגם היום ממשיכים לגרום 
 לנו ולמיליוני אנשים ברחבי העולם לצחוק עד דמעות מול מסך הקולנוע.

 ןלחץ כא לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

106 ₪  

 מועדון 
 טרום בכורה בקולנוע

 

 מרצים שונים

 

 
 הרצאה + סרט

 כולל 
 פופקורן ושתיה

סרטי איכות טרם יציאתם לבתי הקולנוע. הסרטים בוחרים , "סינמה סיטי"מומחי הקולנוע של ה
דקות, מפי מרצים מומחים מתחומים שונים,  54בליווי הרצאה מקדימה בת  מוצגיםהנבחרים 

 .את חוויית הצפייה דבר שיעצים
  0קבוצה                                                  0קבוצה 

 שישיבימי רביעי                                              בימי 
 01:11בשעה                                           09:11בשעה 

 הפתיחה:                                                הפתיחה:
9.0.0100                                               00.0.0100 

 לחץ כאן  :0קבוצה  לפירוט התאריכים   לחץ כאן  :0התאריכים קבוצה לפירוט 

                                          

047 ₪ 

הצגות מופת בתיאטרון 
 הישראלי 

 על מסך הקולנוע

 ד"ר דן רונן
 במאי, מרצה 
 וחוקר תיאטרון

 הצגההרצאה + 
 מצולמת

 רביעיימי 
03:01 – 01:01 

 הפתיחה:
9.0.0100 

אינן מוצגות עוד וזו ש ,שראליהצגות מופת שהוצגו בתיאטרון הי שמונה
כל מפגש ייפתח מה. הדרך היחידה לחוות אותן לאחר שירדו מהב

ותו מפגש, ולאחריה תוקרן ההצגה בהרצאת עומק על ההצגה שתוצג בא
 )תיאטרון חי מצולם( באורך מלא.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

172 ₪ 

 העולם
0100 

 תמונת מצב
 

ד"ר יונתן 
 פרידמן

מומחה ליחסים 
בינלאומיים ומרצה 

 באקדמיה

 שלישיימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

הזירות, העימותים וההזדמנויות העכשוויים והעתידיים, שעלולים מצד אחד 
ייצר סדר יום מאתגר להרחיק ביניהן ול –לקרב בין המדינות, ומצד שני 

 וחדש.

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

106 ₪  

 לחשוב אחרת!
ה vוח החשיTפי

 תיתRהיצי
 הדרך להגיע רחוק

 אביבה חלפון
מפתחת שיטת כלי"ם 

המקנה ידע כיצד 
 להפיק יותר מעצמי

 יביערימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

פתרונות מפתיעים ופורצי דרך באמצעות חשיבה דווקא "בתוך" הקופסא. 
תבניות חשיבה מסודרות להצלחה בעתות משבר ומול אתגרים מורכבים. 

 הדרך לממש חלומות ולהגיע רחוק.

 לחץ כאן תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

126 ₪  

 מסע מרתק 
 אל נפש האדם

  בראי הקולנוע   

 ענת זפרני
מרצה לפסיכולוגיה 

M.A בחינוך 
 הרצאה + סרט

 

 שלישיימי 
01:01-03:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

-, החברה בה הוא חי והאופן שהמפגש האנושיאל נפש האדםמסע מרתק ו
חירות שעושים בחיים? מה מסתתר מה קובע את הב חברתי משפיע.

מאחורי האחיזה באמונות ובעמדות כחלק מהגדרת העצמי? ומהן שיטות 
 הטיפול המגוונות הקיימות היום?

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחץ כאן תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

172 ₪ 

 תרבויות עולם 
 סביב הגלובוס 
 בראי הקולנוע 

 : מרצהמרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
03:01 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, 
 לוסופיות ואומנויות מגוונות ברחבי העולם. פי

 נפתלי הילגר, דני ינאי, דניאל גולדנברג, רמי סימסולו, 
 ד"ר אופיר יעקובסון, איריס בר, גליה פסח, זאב רילסקי

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

172 ₪ 

 ומרצה: מרכזת קצה העולם

 רווית נאור 
עיתונאית, טייסת 

 וטיילת

 ומרצים נוספים

 ימי רביעי
00:11 – 01:01  

 הפתיחה:
9.0.0100 

מסע אל עולם הולך ונעלם. רגעי הצצה נדירים לנופי בראשית של הטבע 
, בליווי תמונות שלהם מסעהרשמי ו אדם. חוויותיהם של מובילי מסעותוה

 מחוזות קסומים ונופי בראשית. של מרהיבות
 משה, -טניה רמניק, מורן קושניר, דרור גרתי, אושיק פלר, נועם בן

 עידן צ'רני, אריק מסנגי

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

126 ₪ 

 ביו אמונה לאמנות
 בין העתיק לעכשווי:

 תרבות יפן במבט 
 תחומי-רב

 ד"ר גליה דור
חוקרת פילוסופיה 

ואסתטיקה של מזרח 
אסיה, מרצה ומדריכה 

 סיורים לימודיים 

 ראשוןימי 
01:01-00:11 

 הפתיחה:
6.0.0100 

קה לתרבות המודרנית העכשווית הדיאלוג בין תפיסות עתיקות של אסתטי
של יפן בתחומי יצירה מגוונים, אדריכלות, הגן היפני, ציור, ביגוד, שירה 

 וספרות.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪ 



 עולם קסום 
 בראי הקולנוע 

 מרצה: מרכזת ו

 ילת אידלברגאי
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
  הרצאה + סרט

 שלישיימי 
09:11-00:11 

 הפתיחה:
0.0.0100 

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

 ד"ר גוסטב מייסלס, רמי סימסולו, , גליה פסחד"ר אופיר יעקובסון, 
 ד"ר מיכל יערי, איריס בר, מורן קושניר, דניאל גולדנברג

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

172 ₪ 

 איפה טעה קולומבוס?

סטוריה המרתקת ההי
 של המסעות ששינו 

 את פני העולם

ד"ר גוסטב 
 מייסלס
 היסטוריון

 מומחה לדתות

 חמישיימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
7.0.0100 

מסע מפתיע בהיסטוריה של המסעות הגיאוגרפיים, הצבאיים, הדתיים 
והפוליטיים, שהשפיעו על התפתחות מהלכים היסטוריים אל עבר העולם 

 לכות הפוליטיות, הכלכליות, החברתיות והתרבותיות שלהם.המודרני. ההש
 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

126 ₪ 

 נפלאות 
 המוח האנושי 

 ומרצה: מרכז

 ד"ר רביד דורון
המחלקה לחנוך 

 ופסיכולוגיה 
 הפתוחה' האוני
 ם נוספיםומרצי

 ימי חמישי
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

  המוח האנושי.סודותיו של  והיכרות עםמסע מרתק 
 ניר, -צור, ד"ר דרור בר-ד"ר מיכל טלר, ד"ר אלישי עזרא

 אבנון, -ד"ר עירית גולני, ד"ר אוליאנה שימנוביץ, ד"ר יעל לביא
 עמית אברון

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 

106 ₪ 

 

 באר שבע סינמה סיטי"זמן אשכול" קורסים בה .0
 נושא הקורס  מועד המרצה שם הקורס

 

לאחר 
%15 

 הנחה

 מועדון 
 טרום בכורה בקולנוע

 

 מרצים שונים
 הרצאה + סרט

 כולל 
 פופקורן ושתיה

 חמישיימי 
 09:11בשעה 

 הפתיחה:
03.0.0100 

 

סרטי איכות טרם יציאתם בוחרים , "סינמה סיטי"מומחי הקולנוע של ה
 54בליווי הרצאה מקדימה בת  מוצגיםלבתי הקולנוע. הסרטים הנבחרים 

דקות, מפי מרצים מומחים מתחומים שונים, דבר שיעצים את חוויית 
 .הצפייה

 לחץ כאן התאריכים:לפירוט 

047 ₪  

 מסע קולנועי
 אל 

 ישראל האחרת
 סרטים תיעודיים

 :הסדרה מרכזת
 בלהה גזית

 הבמאים והיוצרים
 הרצאה+  סרט

 שלישיימי 
00:01 – 01:01 

 הפתיחה:
8.0.0100 

סרטים תיעודיים חדשים והיכרות עם הבמאים שלהם, מפגישים אותנו עם 
נקודת מבט אנושית על מציאות מ נות של החברה הישראליתהפנים השו

 החיים בישראל.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪ 

 העולם
0100 

 תמונת מצב
 

ד"ר יונתן 
 פרידמן

מומחה ליחסים 
בינלאומיים ומרצה 

 באקדמיה

 רביעיימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

הזירות, העימותים וההזדמנויות העכשוויים והעתידיים, שעלולים מצד אחד 
להרחיק ביניהן ולייצר סדר יום מאתגר  –לקרב בין המדינות, ומצד שני 

 וחדש.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

106 ₪  

 ף""עברית בכי
 סיפורה יוצא הדופן 
 של השפה העברית

ד"ר רוביק 
 רוזנטל

 לשונאי וסופר, 
חתן פרס סוקולוב 

 ופרס אריאל

 ראשוןימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
6.0.0100 

איך הפכה שפה עתיקה לשפה חיה וצומחת ואיך מדברים הישראלים? 
ישון ועד "כמעט שבת שלום", איך נולדה השפה ההומור הלשוני מאז ימי ק

 המיוחדת ברשתות החברתיות באינטרנט ועוד.
 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪ 

 הפסיכולוגיה 
 של ההגשמה
 בראי הקולנוע

 ערן אוליניק
MCC, M.A 

חה ליצירת מאמן ומנ
 והצלחהאושר, 

 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
03:01 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

הדרכים המאפשרות לנו לחיות ולבטא את עצמנו בבהירות ובהצלחה, ללא 
 חרטה, ולפעול עבור הדברים שבאמת חשובים לנו.

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחץ כאןתאריכים: לפירוט נושאי ההרצאות וה 

172 ₪  

 תרבויות עולם 
 סביב הגלובוס 
 בראי הקולנוע

 מרצה: מרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 חמישיימי 
03:01 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

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

 ד"ר אופיר יעקובסון, דני ינאי, נפתלי הילגר, דניאל גולדנברג, 
 רמי סימסולו, איריס בר, זאב רילסקי, גליה פסח

 .הסרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

172 ₪  

 מרכזת ומרצה: קצה העולם

 וית נאורור
עיתונאית, טייסת 

 וטיילת
 ומרצים נוספים

 ימי רביעי
00:11 – 01:01  

 הפתיחה:
0.0.0100 

הצצה נדירים לנופי בראשית של הטבע  מסע אל עולם הולך ונעלם. רגעי
, בליווי תמונות שלהם מסעהרשמי ו אדם. חוויותיהם של מובילי מסעותוה

 מחוזות קסומים ונופי בראשית. של מרהיבות
 משה, -טניה רמניק, מורן קושניר, דרור גרתי, אושיק פלר, נועם בן

 אריק מסנגי,  עידן צ'רני

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪  

 עולם קסום 
 בראי הקולנוע

 מרצה: מרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 ימי רביעי 
00:11 – 09:11  

 הפתיחה:
9.0.0100 

ק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, מסע קולנועי ותרבותי מרת
 פילוסופיות ואומנויות מגוונות ברחבי העולם. 

ד"ר מיכל יערי, ד"ר גוסטב מייסלס, איריס בר, ד"ר אופיר יעקובסון, 
 דניאל גולדנברג, מורן קושניר, רמי סימסולו, גליה פסח

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחץ כאן ההרצאות והתאריכים:לפירוט נושאי 

172 ₪  

 מפגש עם 
 חזית המדע המודרני

פרופ' אבשלום 
 אליצור

 פיזיקאי וחוקר, 
 מרצה בארץ ובחו"ל
פרופ' נלווה במכון 
למחקרים קוונטיים 

באוני' צ'פמאן 
 בקליפורניה

 ימי שני
00:11 – 01:01  

 הפתיחה:
03.0.0100 

מסע מרתק אל אזורי הגבול של המדע המודרני. התיאוריות החדשניות 
פתורות, המחלוקות והתגליות -ביותר והשלכותיהן לימינו. השאלות הלא

 נודעים.-החדשות, מובילות אל תחומים לא

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

106 ₪ 

 



 "זמן אשכול"  סינמה סיטי ראשל"צקורסים בה .8
 נושא הקורס  מועד המרצה שם הקורס

 

לאחר 
%51 

 הנחה

 איטליה שלא הכרתם
 בראי האמנות

 ד"ר אפי זיו
סופר ומרצה בכיר 

לאמנות ומדריך סיורי 
 אמנות באירופה

 ראשוןימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
6.0.0100 

מפגש מרתק עם ההיסטוריה, התרבות והאמנות של איטליה באמצעות 
טיולי עומק וירטואליים בעריה הקסומות בתמונות מרהיבות והסברים 

 מרחיבי דעת.
 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

126 ₪  

 לות היצירות הגדו
 של המוסיקה הקלאסית

 עומר שומרוני
מרצה למוסיקה 

 באוניברסיטת ת"א
 ומבקר מוסיקה

 ימי שלישי
00:01 – 00:11 

 הפתיחה:
0.0.0100 

יקה הקלאסית, סעם מבחר מהיצירות הגדולות של המומפגש חוויתי 
פייה מודרכת צ להכירן ולהבין מושגים מוסיקליים הקשורים אליהן.במטרה 

 ת מביצועים של גדולי הסולנים, התזמורות והמנצחים.נבחרובדוגמאות 
 .יקלי מוקדםסהקורס אינו דורש ידע מו

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

126 ₪ 

 "מבוסס על 
 מקרה אמיתי": 

 בין קולנוע למציאות

 מרכז ומרצה:

 ונירכסנדזיו אל
 מרצה לקולנוע 

  סרטים ובמאי
 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
03:01 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

אילו אנשים ומאורעות זוכים לעיבוד קולנועי ואילו אתגרים עומדים בפני 
 הקולנוע כאשר הוא מבקש לשחזר את המציאות על המסך.

 מרצה אורח: יונתן גת
 .שור לנושא ההרצאהסרט קולנוע הקיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

172 ₪ 

 מסע קולנועי
 אל 

 ישראל האחרת
 סרטים תיעודיים

 :הסדרה מרכזת
 בלהה גזית

 הבמאים והיוצרים
  הרצאה+  סרט

 רביעימי י
00:01 – 01:01 

 הפתיחה:
9.0.0100 

סרטים תיעודיים חדשים והיכרות עם הבמאים שלהם, מפגישים אותנו עם 
נקודת מבט אנושית על מציאות מ הפנים השונות של החברה הישראלית

 החיים בישראל.

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

126 ₪  

 מועדון 
 טרום בכורה בקולנוע

 

 

 מרצים שונים
 הרצאה + סרט

 כולל 
 פופקורן ושתיה

סרטי איכות טרם יציאתם לבתי הקולנוע. הסרטים בוחרים , "סינמה סיטי"מומחי הקולנוע של ה
דקות, מפי מרצים מומחים מתחומים שונים,  54בליווי הרצאה מקדימה בת  מוצגיםהנבחרים 

 .צפייהדבר שיעצים את חוויית ה
  0קבוצה                                                  0קבוצה 

 שישיבימי שלישי                                             בימי 
 01:11בשעה                                           09:11בשעה 

 פתיחה:ה                                                הפתיחה:
01.0.0100                                             00.0.0100 

 לחץ כאן:0קבוצה  לפירוט התאריכים    לחץ כאן :0התאריכים קבוצה לפירוט 

047 ₪ 

הצגות מופת בתיאטרון 
 הישראלי 

 על מסך הקולנוע

 ד"ר דן רונן
 במאי, מרצה 
 וחוקר תיאטרון

 הצגההרצאה + 
 מצולמת

 ראשוןימי 
03:01 – 01:01 

 הפתיחה:
6.0.0100 

אינן מוצגות עוד וזו ש ,הצגות מופת שהוצגו בתיאטרון הישראלי שמונה
כל מפגש ייפתח מה. ו מהבהדרך היחידה לחוות אותן לאחר שירד
ותו מפגש, ולאחריה תוקרן ההצגה בהרצאת עומק על ההצגה שתוצג בא

 )תיאטרון חי מצולם( באורך מלא.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

172 ₪ 

 "משירי 
 ארץ אהבתי"
 מועדון הזמר 

 ל "זמן אשכול"ש

 אודי מילוא
מנחה ערבי זמר, 
מוסיקאי, מנהל 

 מוסיקלי, נגן אקורדיון

 רחל חובב

 הזמרת

 חמישיימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
01.0.0100 

נשיר  בו חווייתיאחת לחודש למפגש האיכותי מזמין אתכם מועדון הזמר 
ם ונספר את הסיפורים שמאחורי השירים, שנכתבו על ידי מיטב המלחיני

והפזמונאים. מילות השירים יוקרנו באמצעות מצגת מחשב לצד תמונות 
  הקשורות לשירים.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

252 ₪  

 המנהיגים שמעצבים 
 את 

 העולם החדש
 
 

 ומרצה: מרכז

 ל נדב אי
 חרונות ידיעות א

 00ערוץ ו
זוכה פרס סוקולוב 

 לעיתונות

 ומרצים נוספים

 ימי שני
00:11-00:01 

 הפתיחה:
7.0.0100 

על המנהיגים שמעצבים את עולמנו, וכיצד דמותם סדרת הרצאות מרתקת 
 מספרת על מצב העולם ומדינתם שלהם.

          אורן נהרי פלפס        -עמנואל אלבז                ערד ניר
 סופר, מרצה ונאי, פרשן,עית               00ערוץ הכנסת וכאן        ורך חדשות החוץע

   00ערוץ 
 לחץ כאן: לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים

151 ₪  

 מפגש מרתק 
 עם 

 עולם המשפט

 עו"ד יובל יועז
א מרצה באונ' ת"

מומחה במשפט פרשן 
 תקשורתציבורי, חוק ו

 רביעי ימי
01:01 – 09:11 

 הפתיחה:
 0.0.0100 

מערכת המשפט נמצאת במוקד השיח הציבורי וחודרת לכל תחום בחיינו 
הציבוריים והפרטיים, משפיעה על חיי היומיום ועל המערכת הפוליטית 

 ונאבקת בשחיתות השלטונית.

 לחץ כאן ים:רצאות והתאריכהלפירוט נושאי ה

106 ₪  

 עתיד ועתידנות:
 להביט אל המחר

 ומרצה: תמרכז

 רון ליבנה
B.Sc, MBA 

וחוקרת  מדענית
 עתידים

 ומרצים נוספים

 חמישיימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

 –בוטיקה, סייבר וטכנולוגיות מוח אינטרנט וגנטיקה, בינה מלאכותית ורו
 האם אנו מוכנים לאתגרים החברתיים והמוסריים החדשים שניצבים מולנו.

 , זאב, ד"ר טל סיינס, ד"ר ליאת יקיר, ד"ר מירב קלו-איל בן
 מירב הראל, ארז ליבנה

 לחץ כאן רצאות והתאריכים:הלפירוט נושאי ה

106 ₪  

 מהקצה 
 אל 

  הקצה

 מרכזת הסדרה:
  בלהה גזית

 מרצים שונים

 חמישיימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

שמונה סיפורים אישיים, מסופרים בגילוי לב מפי אנשים שהצליחו לעמוד 
בלחצים, להאמין בדרכם, לגבור על הקשיים, להיחלץ מתוך מצבים בלתי 

 ולמצוא את דרכם אל החיים הטובים והשלמים. אפשריים
 לחץ כאן פירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                    

126 ₪ 

 הצד המעשי 
 של הפסיכולוגיה
 בראי הקולנוע

 ענת זפרני
מרצה לפסיכולוגיה 

M.A בחינוך 
 סרטהרצאה + 

 

 ימי שני
03:01 – 01:01 

 הפתיחה:
7.0.0100 

 

עולם הפסיכולוגיה מציע טיפולים והסברים לגבי מבנה הנפש והדרך בה 
בנינו את תעודת הזהות האישית שלנו. מהי השפעת העבר על העתיד? 

מהי תקשורת בינאישית יעילה במשפחה ומחוצה לה, מהי שפת הגוף ואיך 
 לפרש אותה?

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהרן יוקאחרי כל הרצאה 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

172 ₪ 

 ומרצה: מרכזת  קצה העולם

 רווית נאור
עיתונאית, טייסת 

 וטיילת
 ומרצים נוספים

 שניימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
7.0.0100 

 מסעהרשמי ו חוויותיהם של מובילי מסעותמסע אל עולם הולך ונעלם. 
 מחוזות קסומים ונופי בראשית. של , בליווי תמונות מרהיבותשלהם

 משה, -טניה רמניק, מורן קושניר, דרור גרתי, אושיק פלר, נועם בן
 עידן צ'רני , אריק מסנגי 

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:  

126 ₪ 



 תרבויות עולם 
 סביב הגלובוס 
 בראי הקולנוע

 מרצה: מרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
03:01 – 01:01 

 הפתיחה:
8.0.0100 

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

דני ינאי, ד"ר אופיר יעקובסון, דניאל גולדנברג, רמי סימסולו, איריס 
 בר, נפתלי הילגר, גליה פסח

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

172 ₪  

 עולם קסום 
 בראי הקולנוע

 מרצה: מרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 ימי שני
00:11 – 09:11  

 הפתיחה:
03.0.0100 

יב לגלובוס, אל חברות אנושיות, מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסב
 פילוסופיות ואומנויות מגוונות ברחבי העולם. 

 ד"ר אופיר יעקובסון, דניאל גולדנברג, גליה פסח, רמי סימסולו, 
 איריס בר, ד"ר מיכל יערי, מורן קושניר, ד"ר גוסטב מייסלס 

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לחץ כאן צאות והתאריכים:לפירוט נושאי ההר

172 ₪  

תרבויות העולם הקדום 
 והשפעתן על  
 תרבות התנ"ך

 יוסי נינווה
 מרצה בכיר לתנ"ך
בוגר הפקולטה 

למדעי הרוח 
 באוניברסיטת ת"א

 ימי שלישי
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

ת העולם העתיק של מסופוטמיה, מצרים, החיתים, הפרסים, יוון תרבויו
העתיקה הן ערש התרבות המערבית. האם הן השפיעו על תרבותנו או 

הושפעו מאתנו באמונות, במשפט, בפילוסופיה, בחגים, בספרות 
 ובמיתוסים?

 לחץ כאן פירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:ל                    

126 ₪  

 איפה טעה קולומבוס?

ההיסטוריה המרתקת 
 של המסעות ששינו 

 את פני העולם

ד"ר גוסטב 
 מייסלס
 היסטוריון

 מומחה לדתות

 רביעיימי 
00:01 – 00:11 

 הפתיחה:
9.0.0100 

תיים מסע מפתיע בהיסטוריה של המסעות הגיאוגרפיים, הצבאיים, הד
והפוליטיים, שהשפיעו על התפתחות מהלכים היסטוריים אל עבר העולם 

 המודרני. ההשלכות הפוליטיות, הכלכליות, החברתיות והתרבותיות שלהם.
 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

126 ₪ 

 נפלאות 
 נושי המוח הא

 ומרצה: מרכז

 ד"ר רביד דורון
המחלקה לחנוך 

 ופסיכולוגיה 
 הפתוחה' האוני

 ומרצים נוספים

 ימי חמישי
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

  המוח האנושי.סודותיו של  והיכרות עםמסע מרתק 
 ניר, -צור, ד"ר דרור בר-ד"ר מיכל טלר, ד"ר אלישי עזרא
 אבנון, -גולני, ד"ר יעל לביא ד"ר אוליאנה שימנוביץ, ד"ר עירית

 עמית אברון
 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

106 ₪ 

 נפלאות הצופן הגנטי
 העתיד כבר כאן!

 רעות מטרד"ר 
המכון הגנטי ע"ש 
רפאל רקנטי מרכז 

 רפואי רבין
 

 שלישי ימי
01:01 – 09:11 

 הפתיחה:
 8.0.0100 

הגנטיקה המודרנית הפכה לכלי מרכזי ברפואה ומשמשת כיום כאמצעי 
אבחון, מעקב וריפוי במחלות רבות, תורשתיות ונרכשות. מהו הצופן 

הגנטי? מהי "רפואה מותאמת אישית" ומהי השפעת המהפכה הגנטית 
 בעולם הרפואה על האדם והחברה?

 לחץ כאן תאריכים:לפירוט נושאי ההרצאות וה

126 ₪ 

 

 מטיילים עם "זמן אשכול" .9
 הסיור / הטיול נושא מועד המדריך שם הקורס

 

לאחר 
%51 

 הנחה

 סיורים קסומים 
 אל 

 סודותיה של תל אביב

 אור ריין
 מורה דרך 

 המתמחה בתל אביב

 ימי שבת
9:01-00:01 

 הפתיחה:
1.0.0100 

 לו הייתי רוטשילד: אחוזת בית ושדרות רוטשילד 
 ישן מול חדש: פלורנטין והמושבה האמריקאית 
 האתרים המוסיקליים של יפו 
 מדינה אחרת מסביב לתחנה המרכזית הישנה 

 לחץ כאן לפרטים ולמידע נוסף:

066 ₪ 

 סיורי שווקים:   
 ל החושים כחוויה של 

 דורית ברק
בת  מדריכת סיורים,

וחוקרת  ב"בלמייסדי 
  תולדות העיר
 אור ריין
 מורה דרך 

 בתל אביבהמתמחה 

 ימי שישי
00:01 – 19:11 

 הפתיחה:
3.0.0100 

 טעימות ממעדני השבת של בני ברק 
 קסם בדרום העיר: נווה צדק ושוק לוינסקי 
 ימות בכרם התימניםסיור טע 
 כל טעמי שכונת התקווה 

 לחץ כאן לפרטים ולמידע נוסף:

546 ₪ 

לשוטט ולגלות        
את                      

 קסמי העיר הלבנה

 מאיר דרילינגס
 מדריך טיולים

 ימי שישי
00:01 – 19:11 

 הפתיחה:
00.0.0100 

 יפו שלא הכרתם: סיור בין טעמים, סיפורים ואמנות 
 אז והיום: סיור בין דפי ההיסטוריה של כיכר העיר 
 שכונת התקווה אז והיום: סיור בשכונה הצבעונית של תל אביב 

 לחץ כאן לפרטים ולמידע נוסף:

266 ₪  

סיורים מודרכים 
 במוזיאונים ובגלריות

 
 

 שולמית 
 פדרמן-גורצקי

מרצה לתולדות 
ומדריכת  האמנות

 סיורי אמנות

 שישיימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
01.0.0100 

 אמנות מודרנית באוספי מוזיאון תל אביב 
 סיור לגלריות בתל אביב 
  מוזיאון פתח תקוה לאמנות אומוזיאון הרצליה לאמנות 
 יות במתחם קריית בעלי המלאכהסיור גלר 

 לחץ כאן לפרטים ולמידע נוסף:

546 ₪ 

בעקבות משוררים 
 ברחובות תל אביב

 רענן לוי
 מדריך 

 המתמחה בתל אביב

 

 ימי שבת
00:11 – 19:01 

 הפתיחה:
00.0.0100 

 רבע משוררות"בלדה לאישה": סיפורן של א 
  שחקן. משורר. אדם. –"תוכיוסי": אברהם חלפי 
 האריה והשבלול": הסיור על אריק איינשטיין" 
 בעקבות נחום גוטמן בתל אביב הקטנה 

 לחץ כאן לפרטים ולמידע נוסף:
 

066 ₪ 
 

 אסתר סעד כל קסמי ירושלים
 רת דרך ירושלמיתמו

 מי שבתי
00:01 – 19:01 

 הפתיחה:
00.0.0100 

 דוד מלך ישראל חי וקיים 
 הסוד הרב לאומי של שכונת מוסררה 
 אתרים מפתיעים בשכונת בית הכרם 
 כל פלאי הר הזיתים 

 לחץ כאן פרטים ולמידע נוסף:
 

066 ₪  



כל טעמי ומטעמי 
 ירושלים

 אסתר סעד
 מורת דרך ירושלמית

 ימי שישי
00:01 – 19:01 

 הפתיחה:
 3.0.0100 

 השווקים הקסומים של העיר העתיקה 
 סיור טעים בשוק מחנה יהודה 
 השוק המגוון של ה"שטעטל" היהודי 

 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

053 ₪ 

  :ירושלים
מפגש עם רקמה 

 אנושית

 תמי 
 צדוק-מרמור
 ירושלמיתמורה דרך 

 ימי שישי
00:01 – 19:01 

 הפתיחה:
00.0.0100 

 עין כרם: נוצרים ומאמינים 
 המושבה הגרמנית: בעקבות האמונה אל השממה 
 ירושלים של שלוש הדתות 
 הצבעוניות שבצבע השחור 

 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

066 ₪  

 יריב פלד סיורים באזורי עימות
בוגר התכנית ללימודי 
ביטחון ואסטרטגיה 
, באוניברסיטת ת"א

מרצה מומחה 
לסוגיות מדינה 

  וביטחון

 ימי שישי
 הפתיחה:

 11.3.2022 
יציאה ואיסוף גלילות/ 

עות      ראשל"צ בש
17:01/18:11 

 נסיעה באוטובוס

 עוטף עזה: אל ארץ המנהרות והתבערה 
 מעמק חפר לקו התפר 
 גבול לבנון: מול ארץ החיזבאללה 

 
 

 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף
 

135 ₪  

בעקבות טקסים דתיים 
 ופולחן חילוני בישראל

 איתן 
 ברק -אלחדז

 חוקר טקסים 
 וצלם עיתונות

 יציאה ואיסוף 
 גלילות/ ראשל"צ 
 נסיעה באוטובוס

  חג העומר ברמת יוחנן - 06.3.00שבת 
  תהלוכת ספר התורה בחגיגות ל"ג בעומר - 08.1.00רביעי 
  יגת שבועות בקהילת העברים בדימונהחג - 1.6.00ראשון 

 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

135 ₪  

מפגשים עם נשים 
 מעולמות אחרים

 רביעיימי   
 הפתיחה:

 9.0.0100 
יציאה ואיסוף גלילות/ 

ראשל"צ בשעות      
17:01/18:01 

 סנסיעה באוטובו

 רהט: הצצה אל עולמה של האישה הבדואית 

 תושבת רהט אלהם אל כמלאתבהדרכת:                
 נשות בני ברק: אשת חיל מי ימצא 

  וחוקרת תולדות העיר מדריכה, בת למייסדים דורית ברקבהדרכת:               
 הנשואות לאל: סיור במנזרי נשים באזור ירושלים 

                            ת דרך ירושלמיתמור אסתר סעדבהדרכת:      
 לחץ כאן :פרטים ולמידע נוסףל

 

135 ₪ 
 

 מפגשים עם 
 "נוער השוליים" 

 של החברה הישראלית

 מאיר דרילינגס
 מדריך טיולים

יזם חברתי ומקים 
 פרוייקט "אריות לוד"

 שלישי ימי
 הפתיחה:
8.0.0100 

יציאה ואיסוף גלילות/ 
ראשל"צ בשעות 

17:11/17:01 

 נסיעה באוטובוס
 

  הבית החם ב"כפר האהבה" בכפר ביאליק6חלק : 
 : המכללה הטכנולוגית "הדסה נעורים" בבית ינאי2חלק 

  בית השאנטי במדבר"6חלק" : 
 : מפגש עם הנוער הבדואי ברהט2חלק 

  הנוער בלוד, העיר המורכבת בישראל: היכרות עם בני 6חלק 
 : הנוער של הקהילה האתיופית ברחובות2חלק 

 
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

 

135 ₪  

 
 

 אירועי תרבות מיוחדים ב"זמן אשכול" .50
  האירוע

 
מועד 
 ומקום

לאחר  תיאור האירוע
%50 

 הנחה

 לטעום מכל הטוב שבעולם
 קובה

 המקום בו הזמן עמד מלכת
 

 שלישי
00.0.0100 

 01:11 בשעה

 גלילות

  ומדריך טיולים דתות ומיתוסים חוקר תרבויות ,ד"ר אופיר יעקבסון
  במוסיקה קובנית ושירי בואנה ויסטה סוסיאל קלאב "דם לטיני" ואנסמבל

 ומופע מוסיקלי הרצאה   ארוחה
 לחץ כאן וסף:לפרטים ולמידע נ

655 ₪  

 לטעום מכל הטוב שבעולם
 בין פאדו לים  -פורטוגל 

 

 שלישי
00.1.0100 

 01:11בשעה 

 גלילות

 ותרבויות, כתבת גיאוגרפית ומדריכת טיולי בוטיק תמרצה לספרודבורה רוטברט, 

 פורטוגליים פופולריים של עמליה רודריגז וסזריה אוורהים בשיר "מונדו" אנסמבל

 ומופע מוסיקלי הרצאה   ארוחה
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

655 ₪ 

 לטעום מכל הטוב שבעולם
 בקצה הדרומי –ארגנטינה 

 

 שני
3.3.0100  

 01:11בשעה 

 "צראשל

  ומדריך טיולים דתות ומיתוסים חוקר תרבויות ,ד"ר אופיר יעקבסון
  במיטב המוסיקה של ארגנטינה ולהיטי מרסדס סוסה, רמירז  "ארגנטיפוס"להקת 

 ומופע מוסיקלי הרצאה   ארוחה
 לחץ כאן  לפרטים ולמידע נוסף:

655 ₪  

 לטעום מכל הטוב שבעולם
 איטליה

  בין דרום לצפון, בין דימוי למציאות
 

 שני
00.6.0100 

 01:11בשעה 
 ראשל"צ

  חוקרת תרבות, אוכל, יין ואמנות ומדריכת טיולים באיטליה לי אלדובי,-אור
 איטלקיים ונפוליטניים פופולריים ואהוביםם בשירי "מונדו" אנסמבל

 ומופע מוסיקלי הרצאה   ארוחה
 לחץ כאן לפרטים ולמידע נוסף:

655 ₪ 

 לטעום מכל הטוב שבעולם
 יוון 

 ארץ ים והרים, ארץ אלים ובני אנוש
 

 רביעי
01.0.0100 

 01:11 בשעה
 ירושלים

  מרצה לתרבויות, מדריך טיולים באגן הים התיכון והמזה"ת רמי סימסולו,
 עם מיטב השירים היווניים הפופולריים "יאסאס" אנסמבל

 ומופע מוסיקלי הרצאה   ארוחה
 לחץ כאן לפרטים ולמידע נוסף:

655 ₪ 

 ם מכל הטוב שבעולםלטעו
  תחת שמי צרפת

 

 רביעי
01.1.0100 

 01:11 בשעה
 ירושלים

 ותרבויות, כתבת גיאוגרפית ומדריכת טיולי בוטיק תמרצה לספרודבורה רוטברט, 

 בשנסונים צרפתיים אהובים: עלי שלכת, החיים בוורוד, ועוד ועוד "מונדו" אנסמבל

 ומופע מוסיקלי הרצאה   ארוחה
 לחץ כאן :וסףלפרטים ולמידע נ

655 ₪ 



 שישי ישראלי
 "על עברית וגששית"

 סיפורה של שלשיית הגשש החיוור
 

 שישי
01.0.0100 

 01:11בשעה 
 גלילות

 אריה-אלון גור
 בכיר, חוקר הומור וקומדיה, תסריטאי ובמאימרצה 

  הרצאה ו כיבוד בוקר
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

635 ₪  

 שישי בכייף
 "סוד הזיכרון המצוין"

 
 

 שישי
00.1.0100 

 01:11בשעה 
 גלילות

 ערן כץ
 שיאן גינס, אמן תרגילי הזיכרון, 
 די", "חמש מתנות למוח"מחבר רבי המכר "סוד הזיכרון המצוין", "סוד המוח היהו

  הרצאה ו כיבוד בוקר
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

635 ₪ 

 שישי עולמי
 אינדונזיה

 סוד השבטים הנעלמים
 

 שישי
07.1.0100 

 01:11בשעה 
 גלילות

 עידן צ'רני
 ות ייחודיות ברחבי העולםמרצה, צלם גיאוגרפי ומוביל משלח

  הרצאה ו כיבוד בוקר
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

635 ₪ 

 שישי בכייף
 "לגוף שפה משלו"

 לדבר ולא רק במילים
 

 שישי
01.6.0100 

 01:11בשעה 
 גלילות

 ורד פלדמן
 חקנית תיאטרון וטלוויזיה ובמאיתמרצה מומחית לשפת גוף, ש

  הרצאה ו כיבוד בוקר
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

635 ₪ 

 שישי עולמי
 אינדונזיה

 סוד השבטים הנעלמים
 

 שישי
01.0.0100 

 01:11בשעה 
 ראשל"צ

 עידן צ'רני
 וביל משלחות ייחודיות ברחבי העולםמרצה, צלם גיאוגרפי ומ

  הרצאה ו כיבוד בוקר
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

635 ₪ 

 שישי ישראלי
 "על עברית וגששית"

 סיפורה של שלשיית הגשש החיוור
 

 שישי
00.1.0100 

 01:11בשעה 
 ראשל"צ

 יהאר-אלון גור
 בכיר, חוקר הומור וקומדיה, תסריטאי ובמאימרצה 

  הרצאה ו כיבוד בוקר
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

635 ₪ 

 שישי בכייף
 "לגוף שפה משלו"

 לדבר ולא רק במילים
 

 שישי
07.1.0100 

 01:11בשעה 
 ראשל"צ

 ורד פלדמן
 מרצה מומחית לשפת גוף, שחקנית תיאטרון וטלוויזיה ובמאית

  הרצאה ו כיבוד בוקר
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

635 ₪ 

 שישי בכייף
 "סוד הזיכרון המצוין"

 
 

 שישי
01.6.0100 

 01:11בשעה 
 ראשל"צ

 ערן כץ
 ס, אמן תרגילי הזיכרון, שיאן גינ

 מחבר רבי המכר "סוד הזיכרון המצוין", "סוד המוח היהודי", "חמש מתנות למוח"

  הרצאה ו כיבוד בוקר
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

635 ₪ 

 ערב של כייף
 "על עברית וגששית"

 לשיית הגשש החיוורסיפורה של ש
 

 שני
3.3.0100  

 09:01בשעה 
 ירושלים

 אריה-אלון גור
 בכיר, חוקר הומור וקומדיה, תסריטאי ובמאימרצה 

  הרצאה כיבוד עשיר ו
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

635 ₪ 

 ערב עולמי
 אינדונזיה

 בטים הנעלמיםסוד הש
 

 שני
9.1.0100  

 09:01בשעה 
 ירושלים

 עידן צ'רני
 מרצה, צלם גיאוגרפי ומוביל משלחות ייחודיות ברחבי העולם

  הרצאה כיבוד עשיר ו
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

635 ₪ 

 שישי בכייף
 ""לגוף שפה משלו

 לדבר ולא רק במילים
 

 שישי
01.1.0100 

 01:11בשעה 
 ירושלים

 ורד פלדמן
 מרצה מומחית לשפת גוף, שחקנית תיאטרון וטלוויזיה ובמאית

  הרצאה ו כיבוד בוקר
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

635 ₪ 

 ערב של בכייף
 הזיכרון המצוין" "סוד

 
 

 שני
01.1.0100 

 09:01בשעה 
 ירושלים

 שיאן גינס, אמן תרגילי הזיכרון, , ערן כץ
 מחבר רבי המכר "סוד הזיכרון המצוין", "סוד המוח היהודי", "חמש מתנות למוח"

  הרצאה ו כיבוד בוקר
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

635 ₪ 

 
 
 

 אונליין בשל "זמן אשכול" קורסים ה  .55
 הרצאות מצולמות אצלכם במחשב

 נושא הקורס  מועד המרצה שם הקורס
 

לאחר 
%15 

 הנחה

יצירות מופת מתקופת 
 הרנסנס 

 דיאלוג עכשווי

 לי אלדובי-אור
חוקרת, מרצה בכירה 

בנושאי אמנות 
 ותרבות

 חמישיימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

מדוע וכיצד מתכתבת האמנות לדורותיה עם יצירות מסוימות ומהם 
הגורמים החוברים ביצירה אחת שהופכים אותה לפלא על זמני ונצחי 

 המאתגר אמנים גם בימינו.

 כאןלחץ  לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

466 ₪  



 מהרוקוקו 
 01-ועד המאה ה

 ד"ר אפי זין
סופר ומרצה בכיר 

 לאמנות

 שלישיימי 
01:01 – 09:11 

 הפתיחה:
01.0.0100 

באמנות, הזרמים השונים  66-התקופה הסוערת והמרתקת של המאה ה
ועד אמני  66-והמנוגדים, פעילות האמנים מתקופת הרוקוקו במאה ה

 יסטים ואחרים., פיקאסו, הסוריאל23-המאה ה

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

544 ₪  

 רועי עלוני על צלילים ואנשים 
 פסנתרן ומרצה

 שלישיימי 
00:01 – 00:11 

 הפתיחה:
00.0.0100 

בליווי  סיתמפגש מרתק עם יצירות המופת של עולם המוסיקה הקלא
 הדגמות חיות ובהשמעת מבחר מהקלטותיהם של גדולי המבצעים. 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

466 ₪  

 "מצ'פלין ועד טרנטינו"
 הבמאים הגדולים 
 של עולם הקולנוע

 מרכז ומרצה:

 ניזיו אלכסנדרו
 מרצה לקולנוע 

  סרטים ובמאי

 שלישיימי 
00:11 – 01:01  

 הפתיחה:
8.0.0100 

 מפגש מרתק עם במאי הקולנוע שהותירו את חותמם על הקולנוע העולמי.
 מרצה אורח: רון פוגל

  אןלחץ כ לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

544 ₪  

 מסע קולנועי
 אל ישראל האחרת

 סרטים תיעודיים

 :הסדרה מרכזת
 בלהה גזית

 הבמאים והיוצרים

 

 שנימי י
00:01 – 01:01 

 הפתיחה:
03.0.0100 

סרטים תיעודיים חדשים והיכרות עם הבמאים שלהם, מפגישים אותנו עם 
נקודת מבט אנושית על מציאות מ הפנים השונות של החברה הישראלית

 החיים בישראל.

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

473 ₪  

 מרכז ומרצה: דמות האישה בקולנוע

 זיו אלכסנדרוני
 מרצה לקולנוע 

 סרטים ובמאי

 רביעי ימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
9.0.0100 

לשינוי במעמדה של האישה בעולם המערבי. כיצד הביאה  23-המאה ה
מתייחס הקולנוע למהפכה הפמיניסטית? וכיצד בא הדבר לידי ביטוי בדמותן 

 של נשים שעיצבו את המדיום הקולנועי?
 מרצה אורח: אייל בורס

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

544 ₪ 

האנשים ששינו את 
 התרבות האנושית

 מרכז ומרצה:

 זיו אלכסנדרוני
 מרצה לקולנוע 

 סרטים ובמאי

 נוספיםומרצים 

 ראשוןמי י
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
6.0.0100 

מפגש מרתק עם האנשים שהשפיעו על התרבות האנושית או על 
 ההיסטוריה האנושית.

 לי אלדובי, מרב ברק-רקובי חוברה, יוסי נינווה, או

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

066 ₪ 

 מועדון 
 טרום בכורה בקולנוע

 
 

 מרצים שונים
 הרצאה + סרט

וע. הסרטים סרטי איכות טרם יציאתם לבתי הקולנבוחרים , "סינמה סיטי"מומחי הקולנוע של ה
דקות, מפי מרצים מומחים מתחומים שונים,  54בליווי הרצאה מקדימה בת  מוצגיםהנבחרים 

 .דבר שיעצים את חוויית הצפייה
  0קבוצה                                                  0קבוצה 

 בימי שני                                                 בימי שישי
 01:11בשעה                                           09:11בשעה 

 הפתיחה:                                                הפתיחה:
03.0.0100                                             00.0.0100 

 לחץ כאן :0קבוצה  לפירוט התאריכים  לחץ כאן :0לפירוט התאריכים קבוצה 

266 ₪ 

 המנהיגים שמעצבים 
 את 

 העולם החדש
 
 

 ומרצה: מרכז

 נדב איל 
 ידיעות אחרונות 

 00וערוץ 
זוכה פרס סוקולוב 

 לעיתונות

 נוספיםומרצים 

 שניימי 
00:11-00:01 

 הפתיחה:
00.0.0100 

על המנהיגים שמעצבים את עולמנו, וכיצד דמותם סדרת הרצאות מרתקת 
 מספרת על מצב העולם ומדינתם שלהם.

 פלפס         אורן נהרי         -ערד ניר                עמנואל אלבז
 סופר, מרצה י, פרשן,עיתונא               00ערוץ הכנסת וכאן        עורך חדשות החוץ

   00ערוץ 
 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

466 ₪  

 צופן העתיד:
 להביט אל המחר

 פרופ' דוד פסיג
 חוקר עתידים,
 אוני' בר אילן

 

 רביעי ימי 
01:01 – 09:11 

 הפתיחה:
0.0.0100 

ר אל מגמות אפשריות בכלכלה, בגיאופוליטיקה ובטכנולוגיה, אשר צוה
 .26-ישפיעו על חיי האדם במאה ה

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

031 ₪ 

ד"ר חיים  על נפלאות התבונה
 שפירא

 אינטלקטואל 
 תחומי-רב

 שניימי 
01:01 – 09:11 

 הפתיחה:
00.0.0100 

הרצאות מאירות עיניים והומוריסטיות עם הסופר, המתמטיקאי והמרצה  5
המחונן, המעבד לסיפורים מרתקים בסיסי מידע מתחומי הפילוסופיה, 

 הספרות, האמנות, המוסיקה, המדע וחוכמת הרחוב
 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

031 ₪  

 מהקצה 
 אל 

 הקצה

 :הסדרה מרכזת
 בלהה גזית

 מרצים שונים
 

 ימי ראשון
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
01.0.0100 

שמונה סיפורים אישיים מדהימים מפי האנשים שהצליחו להאמין בעצמם 
 ולמצוא את דרכם אל החיים הטובים והשלמים:

אור, תא"ל דרור פלטין, דני פוקס, -ן חרמון, סופי צדקה, שרונה בןאית
 עופר ודקל, אלה וויא, אביחי שלי

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

466 ₪ 

 "זיכרון בלתי נשכח"
 חדר כושר למוח 
 ושיפור הזיכרון

 עניאל איתי
מרצה מומחה לשיפור 
הזיכרון, עורך ומנחה 

סדנאות לפיתוח 
 ושיפור הזיכרון

 ראשוןימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
00.0.0100 

ידע בנושא שיפור הזיכרון, כלים מעשיים וטכניקות מתקדמות לפיתוח 
 ושיפור הזיכרון וחיזוק יכולות המוח לטווח ארוך.

                      
 לחץ כאן י ההרצאות והתאריכים:לפירוט נושא

466 ₪ 

 ענת זפרני הפסיכולוגיה החיובית
מרצה לפסיכולוגיה 

M.A בחינוך 

 שניימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
7.0.0100 

ם סודות הפסיכולוגיה החיובית עם טיפים לחיים מאושרים יותר ודרכי
 יצירתיות להצלחה בחיים.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

466 ₪ 

 תרבויות עולם 
 סביב הגלובוס 
 בראי הקולנוע 

 : מרצהמרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 נוספיםומרצים 

 שלישיי ימ
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
8.0.0100 

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

 ד"ר אופיר יעקובסון, ד"ר מיכל יערי, מורן קושניר, דני ינאי, 
 ד"ר גוסטב מייסלס, גליה פסח

 לחץ כאן: לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים

466 ₪ 

 ומרצה: מרכזת קצה העולם

 רווית נאור 
עיתונאית, טייסת 

 וטיילת

 נוספיםומרצים 

 ימי רביעי
00:11 – 01:01  

 הפתיחה:
9.0.0100 

 מסע אל עולם הולך ונעלם. רגעי הצצה נדירים לנופי בראשית של הטבע
, בליווי תמונות שלהם מסעהרשמי ו והאדם. חוויותיהם של מובילי מסעות

 מחוזות קסומים ונופי בראשית. של מרהיבות
 משה, -טניה רמניק, אושיק פלר, נפתלי הילגר, נועם בן

 כהן, אירית רבינוביץ-נועם סגן

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

466 ₪ 



 איסלם-נצרות-יהדות
 שלושתן ביחד 
 וכל אחת לחוד

ד"ר גוסטב 
 מייסלס

היסטוריון ומומחה 
 לדתות

 רביעיימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
9.0.0100 

מסע מקורי ומרתק אל סודותיהן ומנהגיהן של שלוש הדתות 
ם? מה מאחד אותן ומה המונותיאיסטיות הגדולות בעולם. איך באו לעול

 מפריד ביניהן? מה מסתתר מאחורי ההקצנה הדתית של היום?

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

544 ₪ 

 ההמצאות 
 ששינו את העולם

ד"ר גוסטב 
 מייסלס

היסטוריון ומומחה 
 לדתות

 רביעיימי 
01:01 – 09:11 

 הפתיחה:
0.0.0100 

כמה מן ההמצאות החשובות ביותר בכל  –מהמצאת הגלגל ועד לאינטרנט 
 הזמנים, יחד עם המניע שמאחורי ההמצאות וכיצד הן התרחשו והתפתחו.

 ןלחץ כא לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

466 ₪ 

 האישים שעיצבו 
 01-את המאה ה

 קובי חוברה
מורה ומרצה 
 להיסטוריה

 ראשוןימי 
01:01 – 09:11 

 הפתיחה:
6.0.0100 

שבאישיותם ומעשיהם שינו  23-מספר אישים ומנהיגים בולטים במאה ה
 את פני העולם והשפעתם על חיינו ניכרת גם כיום.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

066 ₪ 

המצביאים הגדולים 
 ביותר בהיסטוריה

ד"ר גוסטב 
 מייסלס

היסטוריון ומומחה 
 לדתות

 שלישיימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
8.0.0100 

מלחמה היא פוליטיקה באמצעים אלימים. המצביאים, האסטרטגים 
קבעו את דרכה של ההיסטוריה. דמותם הכריזמטית והטקטיקנים, הם ש

 והמרשימה, חייהם התוססים, הניצחונות והתבוסות הם מורשתם.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

466 ₪ 

 יוסי נינווה התנ"ך אומר שירה
 מרצה בכיר לתנ"ך

ר הפקולטה בוג
למדעי הרוח 

 באוניברסיטת ת"א

 רביעיימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

השירה המקראית, היצירה הספרותית המדהימה ביופייה, מכילה דברי 
חוכמה, אמונה, תוכחה, הלל, אבל, עצב, שמחה ואהבה. שירה נשגבת, 

 ותית.בעלת רעיונות עמוקים, שפה גבוהה ועשירה, קצב פנימי ועוצמה אמנ

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

466 ₪ 

דמותו ה)לא( מוסרית 
 של התנ"ך

 יוסי נינווה
 מרצה בכיר לתנ"ך
בוגר הפקולטה 

למדעי הרוח 
 באוניברסיטת ת"א

 שניימי 
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
7.0.0100 

ת הערכים המוסריים שהיו יסוד אמונתם של כותבי הספרים השונים בחינ
בתנ"ך. האם ניתן ללמוד מן התנ"ך ערכי הומניזם, סוציאליזם ופלורליזם, 

 שהם ערכי יסוד של מדינה דמוקרטית מודרנית?

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

466 ₪ 

 נפלאות 
 המוח האנושי 

 ומרצה: מרכז

 ד"ר רביד דורון
המחלקה לחנוך 

 ופסיכולוגיה 
 האוני' הפתוחה

 נוספיםומרצים 

 ימי חמישי
00:11 – 01:01 

 הפתיחה:
0.0.0100 

  המוח האנושי.סודותיו של  והיכרות עםמסע מרתק 
 ד"ר נועה אלבלדה, ד"ר מרב קלו, ד"ר לירז מרגלית, 

 עמית אברון, ד"ר טל סיינס,
 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

544 ₪ 
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