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 ת"א' לחברי הסגל האקדמי אוני הנחה 10%
 "זמן אשכול"ב ולאירועי התרבותם הנרשמים לקורסיראשונה(  )מקרבהובני משפחותיהם 

  חברהאת מספר כרטיס לציין בעת ההרשמה נא 

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

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

 2023 יוני - מרץ: האביבנרשמים עכשיו לסמסטר 
 

 להרשמה ישירות ב"זמן אשכול" ולקבלת ידיעון חינם בדואר

 שעות 24מענה אנושי  1-700-50-41-41

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

  
 
 

 זמן ללמוד. זמן לבלות.
 אתכם אנו מזמינים

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

 אנו מציעים
 בחר גדול של פעילויות תרבות לשעות הפנאי בבוקר ובערב,את המרצים המובילים בתחומם ומ

 קורסי העשרה, מופעי תרבות, טיולים וסיורים עירוניים.

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

 באולמות מהודרים עם מסכי ענק חדישים ומערכות הגברה משוכללות.
 

 .עשירה ומגוונת בתכנים חדשים 2023 ביבאסמסטר  תכנית
 בכל השלוחות של "זמן אשכול"והאירועים להלן כל מבחר הקורסים 

 .הפעילויותלקבלת מידע מפורט על כל  תולחצו על הקישורי
 

 "זמן אשכול" מזמין אתכם ליהנות מתרבות הפנאי ב"סינמה סיטי"
 
 

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


 "זמן אשכול" סינמה סיטי גלילותקורסים בה .1
 

 הקורס  נושא מועד המרצה שם הקורס
 

לאחר 
10% 
 הנחה

 אומנים, פטרונים
 ומה שביניהם 

 לי אלדובי-אור
חוקרת ומרצה בכירה 

 לאמנות ותרבות

 ימי חמישי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
02.03.2023 

מאז העולם העתיק ועד ימינו, הייתה האמנות מנוף לעיצוב תודעה דתית, 
חורי היצירה? האמן לבדו? או פוליטית וחברתית. אך מי באמת עומד מא

שמא מושכים בחוטים כוחות ואינטרסים מאחורי הקלעים, שליטים, אספנים 
ומבקרים, שהופכים לחלק מהשיח אודות היצירה. כמה חופש ביטוי היה 

 לאמן בעבודתו? כמה כוח יש לכלכלה ויחסי הציבור?

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

684 ₪ 

 ד"ר אפי זיו מוזיאונים מן הכורסא
סופר ומרצה בכיר 

 לאמנות.

 שלישיימי 
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
14.03.2023 

סיור וירטואלי מיוחד במינו במוזיאונים ובגלריות ברחבי העולם. נשמע 
ל מוזיאון, וגם את סיפור אודות היצירות והאמנים החשובים המוצגים בכ

 המוזיאון עצמו.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

684 ₪  

 רועי עלוני על צלילים ואנשים 
 פסנתרן

 לישיימי ש
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
14.03.2023 

של עולם המוסיקה הקלאסית. ההרצאות מפגש מרתק עם יצירות המופת 
מלוות בהדגמות חיות של הפסנתרן רועי עלוני ובהשמעת מבחר 

 מהקלטותיהם של גדולי המבצעים.  
 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

684 ₪  

  מוצרט
 הגאון מזלצבורג

 שומרוני עומר
מרצה למוזיקה 

באוניברסיטת ת"א 
 מוסיקהומבקר 

 שניימי 
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
13.03.2023 

בתולדות המוזיקה.  וולפגנג אמדאוס מוצרט הוא אולי המלחין האהוב ביותר
 נתוודע למגוון העשיר של יצירתו דרך ניתוח יצירות מופת מסוגים שונים.

מעולים בביצועם של מיטב הסולנים, המפגשים מלווים בהדגמות מביצועים 
 התזמורות והמנצחים.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

684 ₪  

 הכוכבים הגדולים 
 של עולם הקולנוע 

 

 מרכז ומרצה:

 ונירזיו אלכסנד
 מרצה לקולנוע 

  סרטים ובמאי
 אה + סרטהרצ

 ומרצים נוספים

 שלישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
28.02.2023 

השחקנים נתפסים פעמים רבות כמריונטות בידיו של הבמאי, שמנסה 
באמצעותם להגשים את חזונו הקולנועי. אך האמת היא, שעבודת השחקן 

והאישיות שלו משפיעים על איכות היצירה הקולנועית יותר מכול גורם 
 ם השחקנים הגדולים אשר הטביעו חותם על הקולנוע? אחר. מי ה

 סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאה.יוקרן  אחרי כל הרצאה

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

738 ₪ 

 מסע קולנועי
 אל 

 ישראל האחרת
 סרטים תיעודיים 

 :הסדרה זתמרכ
 בלהה גזית

 הבמאים והיוצרים
 הרצאה+  סרט

 ימי שני
12:15 – 10:30 

 הפתיחה:
20.03.2023 

סרטים תיעודיים חדשים מפגישים אותנו עם הפנים השונות של החברה 
, היוצרים הסרטים שיוקרנו והמפגשים שיתקיימו לאחריהם עםהישראלית. 

 .אלמביאים נקודת מבט אנושית על מציאות החיים בישר

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

684 ₪  

 הקולנוע 
 כמדיום חברתי

 :הסדרה ומרצה מרכז

 אריק לובצקי
יוצר סרטים במאי, 

ומרצה בכיר בסמינר 

 .הקיבוצים
 

 הרצאה+  סרט

 ימי שני
21:45 – 19:00 

 הפתיחה:
13.03.2023 

סדרה מרתקת בה יוקרנו סרטי קולנוע, העוסקים בחברה הישראלית, 
מציפים סוגיות חברתיות המציגות את הכלל, ומפגישים אותנו עם הפנים 

 השונות של החברה הישראלית.     
הסרטים שיוקרנו והמפגשים שיתקיימו לאחריהם מביאים נקודת מבט 

 אנושית על החברה הישראלית.

 לחץ כאן שאי ההרצאות והתאריכים:לפירוט נו

621 ₪  

 מועדון 
 טרום בכורה בקולנוע

 

 מרצים שונים

 
 

 הרצאה + סרט

 כולל 
 פופקורן ושתיה

ים סרטי איכות טרם יציאתם לבתי הקולנוע. הסרטבוחרים , "סינמה סיטי"מומחי הקולנוע של ה
דקות, מפי מרצים מומחים מתחומים שונים,  45בליווי הרצאה מקדימה בת  מוצגיםהנבחרים 

 .דבר שיעצים את חוויית הצפייה
  2קבוצה                                                   1קבוצה 
 ישיבימי ש ני                                                 בימי ש
 10:00בשעה                                            19:00בשעה 

 הפתיחה:                                                 הפתיחה:
20.03.23                                                03.03.2023 

 :2קבוצה  לפירוט התאריכים                 :1התאריכים קבוצה לפירוט 

 לחץ כאן                                                 לחץ כאן

405 ₪ 
 
 
 

 היצירות הגדולות 
 של 

 עולם התיאטרון

 ד"ר דן רונן
 במאי, מרצה 

 חוקר תיאטרוןו

 ראשוןימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
12.03.2023 

היכרות מעמיקה עם יצירות תיאטרון, שהיוו פריצת דרך וסדרת הרצאות  
בתקופתן. מדוע מחזה מסוים נחשב ליצירת מופת? במה הוא שונה 

ממחזות אחרים? מתי המחזה הוא זה שפורץ דרך ומתי זו דווקא ההצגה 
 ת סטנדרטים אמנותיים חדשים?       ששוברת מוסכמות ויוצר

הקורס מלווה בקטעי וידיאו מרתקים ואין צורך בידע מוקדם או בצפייה 
 מוקדמת בהצגות.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

684 ₪ 

 ארצות הברית: 
האומנם מעצמת העל 

 חידה?הי

 ומרצה: מרכז

 ל נדב אי
 ידיעות אחרונות 

, זוכה פרס 13ערוץ ו
 סוקולוב לעיתונות

 ומרצים נוספים

 ימי שני
11:00-12:30 

 הפתיחה:
13.03.2023 

תעסוק באתגרים שהאמריקנים נאלצים להתמודד עמם.  הרצאות הסדרת 
על? והאם הם רוצים לשלם -האם הם מסוגלים לשמור על מעמדם כמעצמת

חירים הקשורים בכך? שלושה מומחים המלווים את מעצמת העל את המ
החושפת את החצר האחורית של בסדרה מרתקת  –כבר שנים רבות 

 אורן נהרי –אלון פנקס  –נדב איל  – ארה"ב

 לחץ כאן  לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

702 ₪  

"על פי פרסומים זרים" 
מהלכים ומזימות 
במשחק השחמט 

 העולמי

אריאל דוד 
 עסיס

מכון הבינלאומי ה
לדיפלומטיה. חבר 

בצוות מדיניות במכון 
 המחקר "ראות".

 שלישיימי 
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
14.03.2023 

במסע מרתק אל נבכי הכלכלה העולמית, המודיעין, הדיפלומטיה והביון, 
התככים הדיפלומטיים, סיפורי המרגלים והאינטרסים השונים  נתחקה אחרי

העומדים מאחורי המהלכים האסטרטגיים של מעצמות העולם, ונראה כיצד 
 הרחק מעיני האזרחים, מתרחשים שינויים מסוכנים בלוח העולמי. 

 לחץ כאן  רצאות והתאריכים:הלפירוט נושאי ה

 
 
 

702 ₪  

https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4802
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4803
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4804
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4752
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4753
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4808
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4810
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4854
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4855
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4812
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4814
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4816


"העולם מצחיק אז 
 צוחקים"

 אלון גור אריה
במאי, תסריטאי 

 וחוקר קולנוע.

 אשוןימי ר
11:00-12:30 

 הפתיחה:
05.03.2023 

"יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז", אמר צ`רלי צ`פלין. בסדרת הרצאות 
הקומית  סוחפת ומצחיקה במיוחד, נערוך מסע מרתק אל יסודות היצירה

המודרנית. מה היו הטכניקות, המניעים והפילוסופיה של המאסטרים 
בתחום, שגם היום ממשיכים לגרום לנו ולמיליוני אנשים ברחבי העולם 

 לצחוק עד דמעות מול מסך הקולנוע.

 לחץ כאן רצאות והתאריכים:הלפירוט נושאי ה

693 ₪  

 למה אנחנו...? 
 כל מה שרצינו לדעת 
 על החיה האנושית, 

 ולא ידענו איפה לשאול

 אירי ריקין
מרצה לפילוסופיה. 

מבקר ספרות בעיתון 
"הארץ" וב"קול 
ישראל" ויוצר 

 דוקומנטרי.

 שלישיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
14.03.2023 

ם משאר צורות החיים. נבחן את רפרטואר הסגולות שמותירות את האד
נדון בכל אותן סגולות, כישורים, רגשות, צרכים ושריטות, שהפכו אותנו 

לנזרי הבריאה, אך גם לחיה האומללה ביותר שאף פעם לא תסתפק בעצם 
 קיומה: "יונק עצוב שיודע להסתרק", בלשונו של משורר אלמוני.

 לחץ כאן  רצאות והתאריכים:הלפירוט נושאי ה

702 ₪  

 פגישות עם 
 אנשים מופלאים

 

ד"ר חיים 
 שפירא

 אינטלקטואל 
 תחומי-רב

 

 רביעיימי 
20:20 – 19:00 

 הפתיחה:
15.03.2023 

בסדרת שיחות זו ניפגש עם אנשים שהשפיעו רבות על תפיסת עולמו של 
לא לסדר  –כולם הוא התעוזה לחשוב ד"ר שפירא. המאפיין המשותף של 

בצורה זו או אחרת מחשבות של אנשים אחרים, אלא לחשוב מחשבות של 
 ממש על כל הנעשה תחת השמש.

 לחץ כאן  לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

396 ₪  

ה: מרכזת הסדר מהקצה אל הקצה 

 בלהה גזית
מפיקת אירועי עניין 

 ותרבות.

 ומרצים נוספים

 רביעיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
15.03.2023 

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

 חיים הטובים והשלמים.בלתי אפשריים ולמצוא את דרכם אל ה

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

693 ₪ 

 פסיכולוגיה חיובית
 בראי הקולנוע 

 

 ענת זפרני
מרצה לפסיכולוגיה 

M.A בחינוך 

 
 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
01.03.2023 

מפגש מרתק עם "הפסיכולוגיה החיובית", שמדגישה את הכישורים 
המעצימים ואת תחושת המימוש העצמי שלנו. מהן נקודות החוסן האישי? 

מהם הדברים שמעניקים לנו משמעות? ומהי חשיבותם של הפנאי 
 והאופטימיות להגדלת מעגלי האושר בחיינו? 

 א ההרצאההקשור לנושסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

738 ₪ 

סודות הפסיכולוגיה 
 החברתית

ד"ר טל 
 יעקובוביץ`

 ראשוןי ימ
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
05.03.2023 

דים של יחי נעסוק במחקר המדעי של הרגשות, המחשבות וההתנהגויות
נבחן באילו דברים אנחנו מאמינים וכיצד הם מעצבים במצבים חברתיים ו

את עמדותינו? באיזה אופן החברה משפיעה עלינו ומהי קונפורמיות? כיצד 
משכנעים אותנו מבלי שנשים לב לכך? האם לכולנו יש דעות קדומות? 

 והאם לסטיגמות ולסטריאוטיפים יש גם ערך חיובי?

 לחץ כאן  ההרצאות והתאריכים: לפירוט נושאי

702 ₪ 

 קצה העולם 
 

 ומרצה: מרכזת

 רווית נאור 
עיתונאית, טייסת 

 וטיילת

 ומרצים נוספים

 ימי ראשון
12:00 – 10:30  

 הפתיחה:
05.03.2023 

וצ`ילה, מצלמה, הרבה יצר חוויותיהם של מובילי מסעות, שלקחו את המ
הרפתקנות ויצאו אל הלא נודע. רשמי מסע, בליווי תמונות מרהיבות, 

שייקחו אתכם אל מחוזות קסומים ונופי בראשית. מפגש עם מקומות בהם 
 הזמן עצר מלכת וצופן חוויות נשגבות, שאינן מוכרות לרוב האנשים בעולם!

 שה, טניה רמניק, יורם חן, רוית נאור, מורן קושניר, נועם בן מ
 אושיק פלר, דרור גרטי, עידן צ'רני

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

693 ₪ 

 תרבויות עולם 
 סביב הגלובוס
 בראי הקולנוע

 ומרצה: מרכזת

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות, מרצה,
 צלמת וכתבת.

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 ימי שני 1קבוצה 

14:30 – 10:30 
 הפתיחה:

13.03.2023 
 חמישי ימי 2קבוצה

14:30 – 10:30 
 הפתיחה:

02.03.2023 

סע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, מ
וד של הודו אל הפסגות פילוסופיות ואומנויות מגוונות ברחבי העולם. מהוליו

של ההימלאיה בבוטאן, מפניה האחרות של פקיסטאן אל הצדדים האפלים 
 של הממלכה הסעודית, מפולחני חיים ומוות במקסיקו אל טיול בנורמנדי. 

איילת אידלברג, מורן קושניר, ד"ר אופיר יעקבסון, דניאל גולדנברג, 
 גליה פסח, איריס בר, ד"ר מיכל יערי, נפתלי הילגר

 הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה

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

738 ₪ 

 עולם קסום  
 בראי הקולנוע

 ומרצה: מרכזת

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות, מרצה,
 צלמת וכתבת.

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
22:00 – 19:00 

 הפתיחה:
01.03.2023 

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

בבוסניה, מקידמה דרום קוראנית את הרפובליקה השיעית של איראן, 
מטקסים בבאלי למסע בברזיל, ממאבק לחופש בברה"מ אל התרבות 

 אתם מוזמנים להצטרף למסע! הוולשית.
מי סימסולו, איריס בר, גליה פסח, דני ינאי, ד"ר אופיר יעקבסון, ר

 דניאל גולדנברג, ד"ר גוסטב מייסלס,  מורן קושניר
 הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

738 ₪ 

 מלחמות 
 בעולם העתיק ובתנ"ך

 

 יוסי נינווה
 מרצה בכיר לתנ"ך
בוגר הפקולטה 

למדעי הרוח 
  באוניברסיטת ת"א

 ימי רביעי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
01.03.2023 

מלחמות היו מאז קיומו של האדם. בסדרה זו נסקור מלחמות בעולם 
במסופוטמיה, ארץ כנען ומצרים. נספר גם על המלחמות  -העתיק 

  שבטים, בין עמים, ובין אימפריות.מלחמות בין  –המתוארות בתנ"ך 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

693 ₪ 

 האירועים שהסעירו 
 את העולם

 

ד"ר גוסטב 
 מייסלס
 היסטוריון

 מומחה לדתות

 שניימי 
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
13.03.2023 

טוריה מלאה באירועים שגרמו למחלוקת רחבה ולדיון ציבורי סוער. ההיס
לעתים נעשה באירועים אלה שימוש חיובי, בעיקר במקרים של משפטים 

מפורסמים, בשל ערכם התקדימי. אך לעתים קרובות יותר לשלילה, 
במקרים ידועים לשמצה, בין אם בשל קנה מידה, זעם, שערורייה או 

בסדרה מרתקת זו נכיר מקרוב את האירועים שעד תיאוריות קונספירציה. 
 היום מעוררים מחלוקת רחבה וננסה לקבוע את הגבול בין מציאות לבדיה. 

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

693 ₪ 

https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4818
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4821
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4823
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4824
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4826
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4827
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4829
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4833
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4834
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4838
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4840
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4842


 תגליות וחידושים 
 בחקר המוח  

 ה:ומרצ מרכז

 ד"ר רביד דורון
המחלקה לחנוך 

 ופסיכולוגיה 
 הפתוחה' האוני

 ומרצים נוספים

 ימי חמישי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
09.03.2023 

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

וח, שיספרו על התגליות המעודכנות ביותר והמרצים בתחום מדעי המ
  בעולם המדע.

 עמית אברון, ד"ר גילי וולף, אברהם בן חיים, ד"ר רביד דורון, 
 רות גביזון' עודד בהר, פרופ' פרופ' אלכס בינשטוק, פרופ

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:    

702 ₪ 

 

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

 

לאחר 
10% 
 הנחה

בין "הפיאצה 
 לבזיליקה" 

 סוד ערי איטליה

 לי אלדובי-אור
חוקרת ומרצה בכירה 

  לאמנות ותרבות
 

 ימי רביעי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
01.03.2023 

רי איטליה עשו אותן לחלון הראווה הנצחי של העולם האמנים שפעלו בע
ולספר פתוח ליצירותיהם. לאמנות היה תפקיד מרכזי בעיצוב מעמדן 

החופשי של הערים, עלייתן כמרכזי מסחר והפיכתן לצמתים אינטלקטואלים 
חשובים. תבלינים, תכשיטים, אדריכלות ובעיקר רעיונות וחדשנות, הגיעו 

עושר אדיר, שהתבטא ביצירה החזותית שהשפיעה מתרבויות שכנות ויצרו 
 . העולם כולו על

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

684 ₪  

 הפסנתרן על צלילים ואנשים 
 רועי עלוני

 ימי רביעי 
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
01.03.2023 

רתק עם יצירות המופת של עולם המוסיקה הקלאסית. ההרצאות מפגש מ
מלוות בהדגמות חיות של הפסנתרן רועי עלוני ובהשמעת מבחר 

 מהקלטותיהם של גדולי המבצעים. 
 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

684 ₪  

 על"מבוסס 
 מקרה אמיתי": 

 בין קולנוע למציאות 
 

 מרכז ומרצה:

 זיו אלכסנדרוני
 מרצה לקולנוע 

  סרטים ובמאי
 הרצאה + סרט

 ימי חמישי
14:30 – 10:30  

 הפתיחה:
02.03.2023 

בתחילת דרכו היה הקולנוע סוג של בריחה מהמציאות. בעשורים 
לנוע. האחרונים הפכה זו לספקית התסריטים הראשית של תעשיית הקו

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

 הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

738 ₪  

 מועדון 
 טרום בכורה בקולנוע

 

 

 מרצים שונים
 הרצאה + סרט

 כולל 
 ושתיה  פופקורן

 ימי חמישי
 18:30בשעה 

 הפתיחה:
09.03.2023 

סרטי איכות טרם יציאתם בוחרים , "סינמה סיטי"מומחי הקולנוע של ה
 45בת  בליווי הרצאה מקדימה מוצגיםלבתי הקולנוע. הסרטים הנבחרים 

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

 לחץ כאן התאריכים:לפירוט 

405 ₪  

 סוגיות עולמיות
  

 מרצה:

 אורן נהרי 
עיתונאי, פרשן, מחבר 
ספרי עיון שהיו לרבי 

 וערךמכר ומרצה מ

 חמישיי ימ
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
02.03.2023 

 

היכרות מרתקת עם סוגיות גלובליות שמטרידות מדינות רבות ברחבי 
העולם. בסדרת הרצאות מעמיקה על מדינות הנאבקות עם בעיות פנים 

ומה עלול או עשוי  –ם קורה וחוץ, נכיר את הרקע, הסיבות, מה בעצ
  .לקרות

 לחץ כאן והתאריכים:לפירוט נושאי ההרצאות 

702 ₪ 

 הקצה אל מהקצה
 

 :הסדרה מרכזת

 בלהה גזית
מפיקת אירועי עניין 

 .ותרבות

 מרצים שוניםו
 
 

 שניימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
13.03.2023 

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

 :את דרכם אל החיים הטובים והשלמיםבלתי אפשריים ולמצוא 
נדב רז, רעות בנימין, עו"ד מירי קנבסקי, טובי סאו, אבי וורקו, אסתי 

 שושן, עינת שמל, עינב טל נוסנבלט

 לחץ כאןתאריכים: לפירוט נושאי ההרצאות וה 

693 ₪  

 הכול נשאר במשפחה
 בראי הקולנוע

 ענת זפרני
מרצה לפסיכולוגיה 

M.A בחינוך 

 
 הרצאה + סרט

 ראשוןימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
05.03.2023 

ת. בקלחת המשפחה היא בית הספר הראשון שלנו ללמידה רגשי
האינטימית הזו אנו לומדים איך להרגיש ביחס לעצמנו, איך יגיבו אחרים 

לרגשות שלנו ואיך להביע תקוות ופחדים. בסדרת מפגשים, הכוללים 
מטיפול משפחתי, נפרוש את החוטים המקשרים ביננו לבין  אמתייםמקרים 

רכות האחרים, ויינתנו כלים להתנהלות טובה ואיכותית לשיפור ושדרוג מע
 יחסים משפחתיות.

 הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

738 ₪ 

 מה שפת הגוף
 אומרת לנו?

 מעיין בשן
מומחית ופרשנית 
 לשפת גוף, מרצה

בארגונים 
אוניברסיטאות, וב

פרשנית קבועה 
ובעלת טור קבוע 

 .Ynetבאתר 

 שניימי 
10:30-12:00 

 הפתיחה:
20.03.2023 

 

הגוף שלנו "מדבר", גם בלי שנגיד אף מילה. אבל מה הוא אומר? איך נדע 
שמישהו משקר לנו? איך שפת הגוף באה לידי ביטוי בזוגיות? וכיצד נזהה 

י ואיך שפת הגוף יכולה לעזור לנו אם הילד שלי במצוקה? נלמד לזהות מת
לנהל תקשורת טובה יותר ולהשפיע על הסובבים אותנו. בואו למסע מרתק 

 . ושיים לחיי היומיוםוחווייתי וקבלו כלים שימ

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

432 ₪ 

ן בלתי נשכח" "זיכרו
חדר כושר למוח 
 לשיפור הזיכרון

 איתי עניאל
מרצה מומחה  

לשיפור הזיכרון, 
מייסד חדר כושר 

 למוח

 שלישיימי 
19:00-20:30 

 הפתיחה:
14.03.2023 

 

הירידה בתפקוד הזיכרון, לצד חשיבותו הרבה בחיינו, מחזקת את הצורך 
ת נקבל ידע לשפר אותו ולשמור עליו לאורך זמן. בסדרת הרצאות מרתק

בנושא, כלים מעשיים וטכניקות מתקדמות לפיתוח ושיפור הזיכרון, 
שיאפשרו לנו לאמן ולתרגל אותו בצורה נכונה, לזכור במהירות ובקלות את 

מה שחשוב לנו וכן לשמור ולחזק את יכולות המוח והזיכרון שלנו לטווח 
 . הארוך

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 
 
 
 
 

693 ₪  

https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4843
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4770
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4804
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4772
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4853
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4773
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4774
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4775
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4776
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4777


 תרבויות עולם
 סביב הגלובוס 
 בראי הקולנוע 
 )סדרה חדשה( 

 : מרצהמרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
14.03.2023 

ע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, מס
פילוסופיות ואומנויות מגוונות ברחבי העולם. מהוליווד של הודו אל הפסגות 
של ההימלאיה בבוטאן, מפניה האחרות של פקיסטאן אל הצדדים האפלים 

 של הממלכה הסעודית, מפולחני חיים ומוות במקסיקו אל טיול בנורמנדי.
אידלברג, מורן קושניר, ד"ר אופיר יעקבסון, נפתלי הילגר, ד"ר איילת 

 מיכל יערי, איריס בר, דניאל גולדנברג, גליה פסח
 הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

738 ₪ 

 עולם קסום 
 בראי הקולנוע 
 )סדרה חדשה(

 מרצה: מרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
  הרצאה + סרט

 ראשוןימי 
19:00-22:00 

 הפתיחה:
12.03.2023 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, 
גוונות ברחבי העולם. מנופי נורבגיה אל המלחמה פילוסופיות ואומנויות מ

בבוסניה, מקידמה דרום קוראנית את הרפובליקה השיעית של איראן, 
מטקסים בבאלי למסע בברזיל, ממאבק לחופש בברה"מ אל התרבות 

 אתם מוזמנים להצטרף למסע! הוולשית.
 מורן קושניר, ד"ר אופיר יעקבסון, גליה פסח, רמי סימסולו, איריס בר,

 דניאל גולדנברג, ד"ר גוסטב מייסלס, דני ינאי
 הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

738 ₪ 

 המנהיגים ששינו 
 את פני ההיסטוריה

גוסטב  ד"ר
  מייסלס
 היסטוריון

 ראשוןימי 
11:00-12:30 

 הפתיחה:
05.03.2023 

מפגש מרתק עם דמויות פוליטיות מרכזיות שהנהיגו עמים ואומות ונשמרו 
בזיכרון הקולקטיבי של החברה האנושית. האם המנהיגים הם שעושים 

היסטוריה, או שההיסטוריה יוצרת את המנהיגים? והשאלה שמעיקה עלינו 
 נעלמו המנהיגים היום? לאן -יותר ויותר היא

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

693 ₪  

 תגליות וחידושים 
 בחקר המוח האנושי

 

 מרכז הסדרה: 

 ד"ר רביד דורון
המחלקה לחינוך 

ופסיכולוגיה 
באוניברסיטה 

 הפתוחה

 שניימי 
10:30-12:00 

 הפתיחה:
13.03.2023 

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

והמרצים בתחום מדעי המוח, שיספרו על התגליות המעודכנות ביותר 
 .בעולם המדע

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:  

702 ₪  

 זאב-איל בן מסע מרתק אל החלל
 MBA, M.Sc בעל .

ניסיון עשיר בעבודה 
בתחום החלל בארץ 

 ובעולם.

 שלישיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
14.03.2023 

חנו של המאה הקודמת, אבל מה אנ 50-האדם כבש את החלל בשנות ה
באמת יודעים על החלל? סדרת הרצאות מרתקת תספר בצורה ציורית 

ומוחשית את ההבנה שלנו על המקום בו אנחנו חיים, על כיבוש החלל ע״י 
האדם, על ההתפתחות הטכנולוגית בעולם ובישראל, על עידן החלל החדש 

 . האם אנחנו לבד? -בו אנו נמצאים היום, ועל השאלה הגדולה מכולן 

 לחץ כאן נושאי ההרצאות והתאריכים:לפירוט 

693 ₪ 

 
 

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

 

לאחר 
10% 
 הנחה

 מועדון 
 טרום בכורה בקולנוע

 
 

 מרצים שונים
 

 הרצאה + סרט

 כולל 
 קורן ושתיהפופ

 ימי חמישי
 18:30בשעה 

 הפתיחה:
16.03.2023 

סרטי איכות טרם יציאתם בוחרים , "סינמה סיטי"מומחי הקולנוע של ה
 45בליווי הרצאה מקדימה בת  מוצגיםלבתי הקולנוע. הסרטים הנבחרים 

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

 לחץ כאן :התאריכיםלפירוט 

405 ₪  

 מרכז הסדרה ומרצה: הקולנוע כמדיום חברתי

 אריק לובצקי
יוצר סרטים במאי, 

ומרצה בכיר בסמינר 
 הקיבוצים

 סרט + הרצאה

 

 ימי חמישי
10:30-13:15 

 הפתיחה:
09.03.2023 

קולנוע באורך מלא, העוסקים בחברה  סדרה מרתקת בה יוקרנו סרטי
הישראלית, מציפים סוגיות חברתיות המציגות את הכלל, ומפגישים אותנו 

 עם הפנים השונות של החברה הישראלית. 
הסרטים שיוקרנו והמפגשים שיתקיימו לאחריהם מביאים נקודת מבט 

 .אנושית על החברה הישראלית
 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

621 ₪  

"האנשים הרציניים 
מאחורי הקומדיות 

 המצחיקות"

 

 אלון גור אריה
במאי, תסריטאי 

  וחוקר קולנוע

 הרצאה + סרט

 שניימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
13.03.2023 

 

פלין. בסדרת הרצאות "יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז", אמר צ`רלי צ`
סוחפת ומצחיקה במיוחד, נערוך מסע מרתק אל יסודות היצירה הקומית 

המודרנית. מה היו הטכניקות, המניעים והפילוסופיה של המאסטרים 
בתחום, שגם היום ממשיכים לגרום לנו ולמיליוני אנשים ברחבי העולם 

 לצחוק עד דמעות מול מסך הקולנוע.
 הקשור לנושא ההרצאהקולנוע  סרטיוקרן  אחרי כל הרצאה

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:             

738 ₪  

לשנות את החשיבה 
 לשנות את החיים 

 ד"ר מירב קלו
פיזיולוגית, בוגרת 

המחלקה לפיזיולוגיה 
בפקולטה לרפואה 

יטת תל באוניברס
אביב, בעלת מיזם 

אורח  –"בתנועה" 
חיים בהתאמה 

 אישית.

 שלישיימי 
19:00-20:30 

 הפתיחה:
14.03.2023 

זו לא עוד סדרה על אושר... אבל יש סיכוי טוב, שנהיה מאושרים יותר 
בסופה. חיים שלמים עברנו. גיבשנו תפישות, ערכים, אימצנו מחשבות, 

נדמה לנו כאילו כל מה שקורה לנו היה סיגלנו התנהגויות ופיתחנו רגשות. 
או הפך להיות גורלנו. האם מאוחר מידי לשנות ולהשתנות?? נכיר כיצד 

פועל המוח שלנו בכל אחד מתחומי החיים המשמעותיים לאיכות חיינו ונכיר 
כלים להתמודדות עם הקושי ולהשגת השינוי המיוחל, ולהיות מאושרים 

 . יותר

 לחץ כאןאריכים: לפירוט נושאי ההרצאות והת

693 ₪  

כשביטחון ודמוקרטיה 
 נפגשים

רא״ל )מיל.( 
 משה )בוגי( יעלון

הרמטכ״ל לשעבר 
 ושר הביטחון 
 צביקה האוזר

יו״ר לשעבר ח"כ ו
 ועדת חוץ וביטחון 

 שלישיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
14.03.2023 

כיצד ישראל יכולה לשמור על חוסנה הדמוקרטי, ובה בעת להגן על עצמה 
מפני איומים הדורשים הפרה של זכויות דמוקרטיות? למי יש משקל גדול 
יותר בקבלת החלטות ביטחוניות: לראש הממשלה או לרמטכ״ל? סדרת 

אות מרתקת הסוקרת אירועים היסטוריים ואקטואליים ומתבססת על הרצ
 .ניסיון רב של המרצים בצמתי קבלת ההחלטות

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 

702 ₪ 

https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4780
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4617
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4784
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4787
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4789
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4794
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4778
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4779
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4781
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4783


 ד"ר מיכל יערי

מומחית למדינות 
 המפרץ 

בן גוריון  'אונ
 העברית. 'והאונ

 
 
 
 

 אסלאם וטרור
 במזרח התיכון

 ד"ר אסף רגב
סלאם ומזה"ת חוקר א

מודרני, אוני` בן גוריון 
 .ומכון גבעת חביבה

 רביעיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
01.03.2023 

ארגוני טרור מוסלמיים, כמו גם מדינות המייצאות טרור, ממשיכים להעסיק 
זמננו. בסדרת הרצאות מרתקת, נספר על כמה -את המזרח התיכון בן

צעת ניתוח דתי, פוליטי ומבצעי מארגוני הטרור המרכזיים באזור, תוך ה
 . ותם, בדגש על שנות "האביב הערבי"לפעיל

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

693 ₪ 

 פסיכולוגיה מעשית
 בראי הקולנוע

 

 שי יונגרמן
מרצה לתחומי מדעי 

ההתנהגות, רכז 
ה ראשי בתוכנית ומרצ

לפסיכולוגיה חיובית 
ביחידה ללימודי חוץ 
במכללה האקדמית 

 אורנים.

 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
14.03.2023 

 

מדעי ההתנהגות והפסיכולוגיה, מהווים כר פורה לחקירה יומיומית בחיינו 
שפת בשלל נושאים מרתקים כמו אמונה, תפיסה, דימוי עצמי, מנהיגות, 

גוף, תקשורת בינאישית ועוד. בסדרה מרתקת זו ייבחנו נושאים ומושגים 
 רחבים אלה, המשפיעים על חיינו.

            הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה
 ץ כאןלחלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

738 ₪  

 תרבויות עולם 
 סביב הגלובוס 
 בראי הקולנוע 

 

 : מרצהמרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
15.03.2023 

מסע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, 
ת ואומנויות מגוונות ברחבי העולם. מהוליווד של הודו אל הפסגות פילוסופיו

של ההימלאיה בבוטאן, מפניה האחרות של פקיסטאן אל הצדדים האפלים 
 של הממלכה הסעודית, מפולחני חיים ומוות במקסיקו אל טיול בנורמנדי. 
ד"ר אופיר יעקבסון, מורן קושניר, נפתלי הילגר, דניאל גולדנברג, 

 גליה פסח, ד"ר מיכל יערי איריס בר,

לפירוט  הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה
 לחץ כאןנושאי ההרצאות והתאריכים: 

738 ₪ 

 מסע אישי סובב עולם 
 אל עולם הולך ונעלם 

 רני ’עידן צ

מרצה בכיר, צלם 
וגרפי ומוביל גיא

 מסעות בעולם

 אשוןרימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
05.03.2023 

סדרת הרצאות על מסעות ייחודיים בעולם שהולך ונעלם. חוויותיו של מוביל 
מסעות וצלם גיאוגרפי, שלקח את המוצ`ילה, המצלמה, הרבה יצר 

הרפתקנות ויצא אל הלא נודע. סיפורי מסע אישיים לצד תמונות מרהיבות, 
והיכרות עם אזורים מרוחקים. מסע מהפנט אל תרבויות חבויות, ג`ונגלים, 

שבטים נידחים, טבע פראי, אוקיינוסים סוערים, פולחנים עתיקים, הרים 
 מושלגים, היסטוריה מרתקת ובעלי חיים נדירים.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

693 ₪ 

 עולם קסום
 בראי הקולנוע 

( 

 מרצה: מרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 

  הרצאה + סרט

 שניימי 
19:00-22:00 

 הפתיחה:
13.03.2023 

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

בבוסניה, מקידמה דרום קוראנית את הרפובליקה השיעית של איראן, 
מטקסים בבאלי למסע בברזיל, ממאבק לחופש בברה"מ אל התרבות 

 אתם מוזמנים להצטרף למסע! הוולשית.
איריס דני ינאי, ד"ר גוסטב מייסלס, גליה פסח, ד"ר אופיר יעקבסון, 

 בר, דניאל גולדנברג, רמי סימסולו, מורן קושניר
  הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

738 ₪ 

תרבויות העולם הקדום 
 והשפעתן על 
 תרבות התנ"ך

  

 יוסי נינווה
 מרצה בכיר לתנ"ך
בוגר הפקולטה 

למדעי הרוח 
 באוניברסיטת ת"א

 שניימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
13.03.2023 

את היווצרות התרבות הישראלית לא ניתן להבין ללא הכרת התרבויות 
הקדומות שסבבו אותנו. תרבויות מסופוטמיה, מצרים, החיתית, הפרסית, 

רבות הישראלית מאות שנים: האמונות, המשפט, ויוון העתיקה, קדמו לת
תרבויות שהן ערש התרבות   -הפילוסופיה, החגים, הספרות, המיתוסים 

המערבית. האם הן השפיעו על תרבותנו, או שהן הושפעו מאתנו, או 
 ?ולנו הושפענו מתרבות אחרת שנעלמהשכ

 לחץ כאן  תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

693 ₪  

טי נפלאות הצופן הגנ
 העתיד כבר כאן!

 ד"ר רעות מטר
המכון הגנטי ע"ש 

רפאל רקנאטי, מרכז 
 רפואי רבין.

 שניימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
13.03.2023 

כיום משמשת הגנטיקה המודרנית כאמצעי אבחון, מעקב וריפוי במחלות 
ורשתיות ונרכשות. מהו אותו צופן גנטי מופלא? מהי "רפואה רבות, ת

מותאמת אישית" שמבוססת על הגנום האישי שלנו? ומהי השפעת 
 המהפכה הגנטית בעולם הרפואה על האדם והחברה?

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

693 ₪ 

 

 חדרה"זמן אשכול" סינמה סיטי קורסים בה .4
 נושא הקורס  מועד המרצה שם הקורס

 

לאחר 
10% 
 הנחה

ערים של אמנות: 
 הנסתר והגלוי

 לי אלדובי-אור
 (M.A חוקרת, מרצה )

בכירה בנושאי אמנות 
 ותרבות

  שניימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
20.03.2023 

במוזיאונים,  -בערים  רוב רובה של היצירה האומנותית מתרכזת
בארמונות, בכיכרות וברחוב. נצא למסע תרבותי מרתק אל ערים נבחרות, 

העשירות באוצרות אמנות שעיצבו את תרבותן. נתעמק ביצירות העבר 
 המפורסמות, נחפש את הנסתר ונחשוף את העכשווי.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

603 ₪  

 מועדון 
 טרום בכורה בקולנוע

 
 

 מרצים שונים
 הרצאה + סרט

 כולל 
 פופקורן ושתיה

 שישיימי 
 10:00בשעה 

 הפתיחה:
24.03.2023 

סרטי איכות טרם יציאתם בוחרים , "סינמה סיטי"מומחי הקולנוע של ה
 45וי הרצאה מקדימה בת בליו מוצגיםלבתי הקולנוע. הסרטים הנבחרים 

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

 לחץ כאן התאריכים:לפירוט 

 
 
 
 

405 ₪  

https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4785
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4786
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4788
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4790
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4791
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4792
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4793
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4795
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4852


והריגול  עולם המודיעין
 בראי הקולנוע

 סא"ל במיל`
ן מיטשניק גדעו

מודיעין וותיק,  איש
 חוקר ויזם מורשת

 

 הרצאה + סרט

  שניימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
13.03.2023 

"המודיעין הוא קו ההגנה הראשון של מדינת ישראל". בסדרת מפגשים זו 
נכיר מקרוב את עולם המודיעין בישראל ובעולם מזוויות שונות, ניחשף 

 , גיבורים, בוגדים וסיפורים לא מוכרים.לאתגרים הייחודיים ונכיר מרגלים
  הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

738 ₪  

 "תורת המשחקים"
 ככלי רב עוצמה  

 לחיים טובים יותר

 חן-אור קרןד"ר 
החוג לפסיכולוגיה 
 אוניברסיטת חיפה

 רביעיימי 
12:00 – 10:30  

 הפתיחה:
15.03.2023 

"תורת המשחקים" היא כלי המסייע לקבל החלטות נבונות וטובות יותר 
בחיי היומיום. החיבור של "תורת המשחקים" עם עולם הפסיכולוגיה 

נלמד ת סיפוק. החיובית, שואף להגיע לאיכות חיים טובה ומאוזנת, הגורמ
דגש יושם על  .להפוך מצב הפסדי לרווחי, "לשנות את כללי המשחק"

התמודדות עם מצבי עימות והפיכתם לשיתופי פעולה. השימוש בתורת 
המשחקים, מציג הדרכה וכלים לחשיבה אסטרטגית ודרך מוכחת לעיצוב 

 .החיים כמשחק מענג, מוצלח ורב תועלת

 לחץ כאן ם:לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכי

693 ₪  

הפסיכולוגיה של 
 מערכות יחסים
 בראי הקולנוע 

 

 ערן אולניק
מאמן בכיר ומנחה 

זוגות ויחידים 
ליצירת יחסים 

עמוקים 
ומשמעותיים עם 
 עצמנו וסביבתנו.

 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
14:30 – 10:30 

 יחה:הפת
14.03.2023 

סדרה מרתקת של הרצאות חווייתיות ומעוררות השראה, העוסקות בחקר 
הפרמטרים הנסתרים שמשפיעים על איכות ורמת הקשרים בחיינו. זיהוי 

דפוסי החשיבה וההתנהגות שלנו והכרת דרכים אפקטיביות ליצירת קשרים 
 עמוקים ומשמעותיים של ביטוי עצמי, קרבה ואהבה.  

  הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  רצאהאחרי כל ה
 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

738 ₪ 

"זיכרון בלתי נשכח" 
 חדר כושר למוח 
 לשיפור הזיכרון

 

 איתי עניאל
מרצה מומחה לשיפור 
הזיכרון, מייסד חדר 

למוח, עורך כושר 
 .ומנחה בארץ ובעולם

 

 רביעיימי 
10:30-12:00 

 הפתיחה:
01.03.2023 

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

בנושא, כלים מעשיים וטכניקות מתקדמות לפיתוח ושיפור הזיכרון, 
יאפשרו לנו לאמן ולתרגל אותו בצורה נכונה, לזכור במהירות ובקלות את ש

מה שחשוב לנו וכן לשמור ולחזק את יכולות המוח והזיכרון שלנו לטווח 
  הארוך.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

693 ₪ 

 עולםתרבויות 
 סביב הגלובוס 
 בראי הקולנוע

 )סדרה חדשה( 

 : מרצהמרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 ראשוןימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
05.03.2023 

סע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, מ
גוונות ברחבי העולם. מהוליווד של הודו אל הפסגות פילוסופיות ואומנויות מ

של ההימלאיה בבוטאן, מפניה האחרות של פקיסטאן אל הצדדים האפלים 
 של הממלכה הסעודית, מפולחני חיים ומוות במקסיקו אל טיול בנורמנדי. 

איילת אידלברג, מורן קושניר, ד"ר אופיר יעקבסון, דניאל גולדנברג, 
 ד"ר מיכל יערי, נפתלי הילגרגליה פסח, איריס בר, 

  הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

738 ₪ 

 עולם קסום
 בראי הקולנוע

 

 מרצה: מרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 

וקרת תרבויות ח
 ודתות

 ומרצים נוספים
  הרצאה + סרט

 שלישיימי 
19:00-22:00 

 הפתיחה:
15.11.2022 

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

עית של איראן, בבוסניה, מקידמה דרום קוראנית את הרפובליקה השי
מטקסים בבאלי למסע בברזיל, ממאבק לחופש בברה"מ אל התרבות 

 אתם מוזמנים להצטרף למסע! הוולשית.
  הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

738 ₪ 

5.  
 אשדוד"זמן אשכול" סינמה סיטי קורסים בה .5

 נושא הקורס  מועד המרצה שם הקורס
 

לאחר 
10% 
 הנחה

 מועדון 
 טרום בכורה בקולנוע

 
 

 מרצים שונים
 הרצאה + סרט

 כולל 
 פופקורן ושתיה

 שניימי 
 19:00בשעה 

 הפתיחה:
13.03.2023 

טרם יציאתם  סרטי איכותבוחרים , "סינמה סיטי"מומחי הקולנוע של ה
 45בליווי הרצאה מקדימה בת  מוצגיםלבתי הקולנוע. הסרטים הנבחרים 

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

 לחץ כאן התאריכים:לפירוט 

405 ₪  

 נטרסים אי
 גלויים וסמויים 
 בעולם גלובאלי

  ןהנריקה צימרמ
עיתונאי, סופר, 

מועמד לפרס נובל 
לשלום ומקושר עם 

 4-שועי העולם ב
יבשות. נשיא לשכת 

-המסחר ישראל
 מדינות המפרץ

 רביעיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
01.03.2023 

מעצבים האינטרסים הגלויים והסמויים בעולם של ימינו, אשר  נסקור את
מט בין -את המציאות של העולם בעשורים הקרובים. משחק השח

המעצמות וההשלכות על האזורים והמדינות הקטנות יותר, והשאלות 
קורונה? אילו -שישפיעו על כל אחד ואחת מאתנו: כיצד ייראה עולם הפוסט

מלחמות צפויות והאם סכנת המלחמה הגרעינית תחזור? כיצד תיראה 
בעידן הדיגיטלי? ובתוך כל אלה: מה מקומה של מדינת הכלכלה העולמית 

 ישראל?

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

702 ₪  

 תענוגות החיים
 בראי הקולנוע

 לילך יפת
מפיקה אירועי עניין  

 ותרבות.
 

 הרצאה + סרט

 ראשוןימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
12.03.2023 

הנאות הן דבר מרכזי בהווייה שלנו, והן טעם החיים עבורנו. כיצד ניתן 
להעצים אותן? ממה אנחנו צוחקים? מהו סוד התשוקה לאוכל? האם ישנה 

נוסחה המאפשרת לנו להגיע לאושר? האם הצלחה, יחסים, סקס ומיניות 
 הם פסגת הדמיון האנושי?

  הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה
 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 
 
 
 

738 ₪  

https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4796
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4797
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4798
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4799
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4800
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4801
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4806
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4809
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4811


 מסע מרתק 
 אל נפש האדם
 בראי הקולנוע 

 

 ד"ר עדי 
 ריבה-דיין

פסיכולוגית קלינית  
מומחית וד"ר לנוירו 

 ה.פסיכולוגי
 

 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
01.03.2023 

פסיכולוגיה היא חקר הנפש, אך מהי בדיוק אותה נפש שאנו שואפים 
כיצד היא מתפתחת והאם ניתנת לשינוי? מה מרכיביה והאם היא  לחקור?

נפרדת מהגוף? מהשכל וההיגיון? נחקור את מרכיבי הפסיכולוגיה, תוך 
ממחקר, קליניקה, וחוויה אנושית. סדרה זו תעסוק  שימוש בדוגמאות

בהבנת הנפש האנושית ותאפשר הבנה מעמיקה יותר של נבכי נפשנו 
 המורכבים.  

  הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה
 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

738 ₪ 

 תרבויות עולם 
 סביב הגלובוס 
 בראי הקולנוע 

 

 : מרצהמרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 שניימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
13.03.2023 

סע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, מ
ופיות ואומנויות מגוונות ברחבי העולם. מהוליווד של הודו אל הפסגות פילוס

של ההימלאיה בבוטאן, מפניה האחרות של פקיסטאן אל הצדדים האפלים 
 של הממלכה הסעודית, מפולחני חיים ומוות במקסיקו אל טיול בנורמנדי. 

איילת אידלברג, מורן קושניר, ד"ר אופיר יעקבסון, דניאל גולדנברג, 
 ה פסח, איריס בר, ד"ר מיכל יערי, נפתלי הילגרגלי

  הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה
 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

738 ₪ 

 עולם קסום 
 בראי הקולנוע 

 

 מרצה: מרכזת ו

 ברגאיילת אידל
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
  הרצאה + סרט

 ראשוןימי 
19:00-22:00 

 הפתיחה:
05.03.2023 

בותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, מסע קולנועי ותר
פילוסופיות ואומנויות מגוונות ברחבי העולם. מנופי נורבגיה אל המלחמה 

בבוסניה, מקידמה דרום קוראנית את הרפובליקה השיעית של איראן, 
מטקסים בבאלי למסע בברזיל, ממאבק לחופש בברה"מ אל התרבות 

 אתם מוזמנים להצטרף למסע! הוולשית.
דני ינאי, ד"ר גוסטב מייסלס, גליה פסח, ד"ר אופיר יעקבסון, איריס 

 בר, דניאל גולדנברג, רמי סימסולו, מורן קושניר
  הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה

 חץ כאןללפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

738 ₪ 

 המנהיגים ששינו 
 את פני ההיסטוריה

ד"ר גוסטב 
 מייסלס

ומומחה  היסטוריון
 לדתות

 שלישיימי 
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
14.03.2023 

מפגש מרתק עם דמויות פוליטיות מרכזיות שהנהיגו עמים ואומות ונשמרו 
בזיכרון הקולקטיבי של החברה האנושית. האם המנהיגים הם שעושים 

סטוריה, או שההיסטוריה יוצרת את המנהיגים? והשאלה שמעיקה עלינו הי
 נעלמו המנהיגים היום? לאן -יותר ויותר היא

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

693 ₪ 

סיפור עבדות מצרים: 
 לידתו של מיתוס

 והיוסי נינו
 מרצה בכיר לתנ"ך
בוגר הפקולטה 

למדעי הרוח 
 באוניברסיטת ת"א

 חמישיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
02.03.2023 

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

ר העבדות ויציאת מצרים, סיפורי יתרו "ספר שמות"? כיצד נקשרים סיפו
ומעמד הר סיני לכינונה של האמונה הישראלית? והאם באמת יצאנו 

 מעבדות לחירות??

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

693 ₪ 

נפלאות הצופן הגנטי 
 העתיד כבר כאן!

 ר רעות מטרד"
המכון הגנטי ע"ש 

רפאל רקנאטי, מרכז 
 רפואי רבין

 יליששימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
14.03.2023 

כיום משמשת הגנטיקה המודרנית כאמצעי אבחון, מעקב וריפוי במחלות 
רבות, תורשתיות ונרכשות. מהו אותו צופן גנטי מופלא? מהי "רפואה 

י שלנו? ומהי השפעת מותאמת אישית" שמבוססת על הגנום האיש
 המהפכה הגנטית בעולם הרפואה על האדם והחברה?

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

693 ₪ 

 

 "זמן אשכול"  סינמה סיטי ירושליםקורסים בה .6
 נושא הקורס  מועד המרצה שם הקורס

 

לאחר 
10% 
 הנחה

 מדברים אמנות 
 

 דוד איבגי
 אוצר ומרצה לאמנות

 ימי שני
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
13.03.2023 

יצירות אמנות מדברות אלינו בשפתן המיוחדת. כדי להבין, לנתח או 
להעריך אותן, עלינו להכיר את השפה הזו ואת מרכיביה, וכחלק בלתי 

ל אלה נבחרים נפרד מכך, גם את שיטות העבודה של האמן וכיצד כ
ומשפיעים על היצירה השלמה. נעמוד על יסודות עולם היצירה לאורך 
ההיסטוריה של האמנות ונבחן את היחס שבין החומר והרוח, הצורה 

 . והתוכן
 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

684 ₪  

 טמוצר
 הגאון מזלצבורג

 עומר שומרוני
מרצה למוזיקה  

באוניברסיטת ת"א 
 ומבקר המוזיקה

 ראשוןימי 
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
05.03.2023 

במהלך הקורס נתוודע למגוון העשיר של יצירתו דרך ניתוח יצירות מופת 
 מסוגים שונים.

המפגשים מלווים בהדגמות מביצועים מעולים של מיטב הסולנים, 
 .רות והמנצחיםהתזמו

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

684 ₪ 

 הכוכבים הגדולים
 של עולם הקולנוע

  

 מרכז ומרצה:

 ונירזיו אלכסנד
 מרצה לקולנוע

  סרטים ובמאי
 הרצאה + סרט

 שניימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
13.03.2023 

השחקנים נתפסים פעמים רבות כמריונטות בידיו של הבמאי, שמנסה 
באמצעותם להגשים את חזונו הקולנועי. אך האמת היא, שעבודת השחקן 

והאישיות שלו משפיעים על איכות היצירה הקולנועית יותר מכול גורם 
 אחר. מי הם השחקנים הגדולים אשר הטביעו חותם על הקולנוע? 

  הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  צאהאחרי כל הר
 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

738 ₪ 

 מסע קולנועי 
 אל ישראל האחרת
 סרטים תיעודיים 

 :הסדרה מרכזת
 בלהה גזית

 הבמאים והיוצרים
 הרצאה+  סרט

 ימי שני
12:15 – 10:30 

 הפתיחה:
13.03.2023 

סרטים תיעודיים חדשים מפגישים אותנו עם הפנים השונות של החברה 
הסרטים שיוקרנו והמפגשים שיתקיימו לאחריהם עם הישראלית. 

 .היוצרים, מביאים נקודת מבט אנושית על מציאות החיים בישראל

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 
 
 
 

684 ₪  

https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4813
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4815
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4817
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4819
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4820
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4822
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4844
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4845
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4846
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4847


 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,  45 בליווי הרצאה מקדימה בת מוצגיםהנבחרים 

 .דבר שיעצים את חוויית הצפייה
  2קבוצה                                                  1קבוצה 

 שישיבימי רביעי                                              בימי 
 10:00עה בש                                          19:00בשעה 

 הפתיחה:                                                הפתיחה:
15.03.2023                                           17.03.2023 

 :2קבוצה  לפירוט התאריכים               :1התאריכים קבוצה לפירוט 

 לחץ כאן                                             לחץ כאן           

405 ₪ 

 סוגיות עולמיות
 )סדרה חדשה(

 אורן נהרי
עיתונאי, פרשן, מחבר 
ספרי עיון שהיו לרבי 

 מכר ומרצה מוערך

 רביעיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
01.03.2023 

היכרות מרתקת עם סוגיות גלובליות שמטרידות מדינות רבות ברחבי 
העולם. בסדרת הרצאות מעמיקה על מדינות הנאבקות עם בעיות פנים 

 לקרות ומה עלול או עשוי –מה בעצם קורה וחוץ, נכיר את הרקע, הסיבות, 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

702 ₪ 

 מפגש עם 
 עולם הסייבר

ד"ר הראל 
 מנשרי

מומחה לסייבר, 
למחקר ומודיעין 

טכנולוגי וללוחמה 
 קיברנטית. 

 שלישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
14.03.2023 

גם לא חיי יומיום מסע מרתק אל עולם הסייבר. כיום לא ניתן לנהל מדינות ו
פשוטים ללא ביקור במרחב הסייבר. כיצד הוא עוזר וכיצד ניתן לשלוט 

באמצעותו? מאגרי מידע אלקטרוניים ואתרים חברתיים, יוצרים אפשרויות 
שלא היו קיימות בעבר. לצד כל הטוב הזה, משמש הסייבר גם לפעילות 

יכרות ראשונה מודיעין ותקיפה מצד מדינות, גורמי מסחר וארגוני פשע. ה
עם הכוח המתקדם ביותר בעולם. עולם הסייבר משתנה מדי יום ביומו. 

 . הקורס יעסוק בנושאים עדכניים ועכשוויים

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

693 ₪  

 הצד המעשי 
 של הפסיכולוגיה

 הקולנוע בראי
 

 ענת זפרני
מרצה לפסיכולוגיה 

M.A בחינוך 
 הרצאה + סרט

 

 שלישיימי 
10:30-14:30 

 הפתיחה:
14.03.2023 

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

יות המובילות בתחום השפעת העבר על של כל אחד מאתנו. מהן התיאור
העתיד? מהן הדרכים הנכונות לתקשורת בינאישית יעילה במשפחה ומחוץ 

 לה? מהי שפת הגוף ואיך לפרש אותה כראוי?
  הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה

 לחץ כאן תאריכים:וה לפירוט נושאי ההרצאות

738 ₪ 

 ברלין-שירלי נס "חדר כושר לחיוביות"
מרצה לחשיבה  

שנה,  25חיובית מזה 
ספרים  8ומחברת של 

בתחום, יוצרת שיטת 
דקות גג" לאימון  10"

 המוח לחיוביות.

 רביעיימי 
19:00-20:30 

 הפתיחה:
15.03.2023 

יבה החיובית בי, אבל החשכל כך הרבה פעמים שמעת שכדאי לחשוב חיו
"חדר כושר לחיוביות" יעלה אותך על הדרך הרצויה. נותרה בגדר קלישאה. 

שמונה מפגשים בהם נתאמן בחשיבה חיובית באמצעות הרצאות 
והתנסויות חווייתיות מעשיות, יפעילו מחדש את שרירי החיוביות, ויאפשרו 

 .תחילתו של שינוי. כל המפגשים כוללים חוויה מעשית

 לחץ כאן תאריכים:והפירוט נושאי ההרצאות ל

684 ₪ 

 תרבויות עולם 
 סביב הגלובוס 
 בראי הקולנוע 

 

 : מרצהמרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
15.03.2023 

סע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, מ
פילוסופיות ואומנויות מגוונות ברחבי העולם. מהוליווד של הודו אל הפסגות 
של ההימלאיה בבוטאן, מפניה האחרות של פקיסטאן אל הצדדים האפלים 

 קסיקו אל טיול בנורמנדי. של הממלכה הסעודית, מפולחני חיים ומוות במ
איילת אידלברג, מורן קושניר, ד"ר אופיר יעקבסון, דניאל גולדנברג, 

 גליה פסח, איריס בר, ד"ר מיכל יערי, נפתלי הילגר
  הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

738 ₪ 

 קצה העולם
 

 ומרצה: מרכזת

 רווית נאור 
עיתונאית, טייסת 

 וטיילת

 ומרצים נוספים

 ימי שלישי
12:00 – 10:30  

 הפתיחה:
14.03.2023 

מסע אל עולם הולך ונעלם. רגעי הצצה נדירים לנופי בראשית של הטבע 
קחו את המוצ`ילה, מצלמה, והאדם. חוויותיהם של מובילי מסעות, של

הרבה יצר הרפתקנות ויצאו אל הלא נודע. רשמי מסע, בליווי תמונות 
מרהיבות, שייקחו אתכם אל מחוזות קסומים ונופי בראשית. מפגש עם 

מקומות בהם הזמן עצר מלכת וצופן חוויות נשגבות, שאינן מוכרות לרוב 
 האנשים בעולם!

מורן קושניר, טניה רמניק, אושיק רוית נאור, יורם חן, נועם בן משה, 
 פלר, דרור גרטי, עידן צ'רני

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

693 ₪ 

 עולם קסום 
 בראי הקולנוע 

 

 מרצה: מרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
  הרצאה + סרט

 שלישיימי 
19:00-22:00 

 הפתיחה:
28.02.2023 

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

בבוסניה, מקידמה דרום קוראנית את הרפובליקה השיעית של איראן, 
ים בבאלי למסע בברזיל, ממאבק לחופש בברה"מ אל התרבות מטקס

 אתם מוזמנים להצטרף למסע! הוולשית.
 דני ינאי, ד"ר גוסטב מייסלס, גליה פסח, ד"ר אופיר יעקבסון, 

 איריס בר, דניאל גולדנברג, רמי סימסולו, מורן קושניר
  הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה

 לחץ כאןי ההרצאות והתאריכים: לפירוט נושא

738 ₪ 

 מחיפוש אתונות
 ועד קץ המלוכה

שלי אשכולי, 
חוקרת נשיות עברית 
בעולם העתיק, בעלת 

תואר שני במקרא 
ורקע עשיר בתרבות 

עברית והמזרח 
 הקדום.

 ראשוןימי 
12:00 – 10:30 

 חה:הפתי
05.03.2023 

כיצד שרדה ממלכת יהודה בעולם מסוכסך כל כך? ומדוע שושלת דוד 
מציתה אש במסדרונות האקדמיה גם אלפי שנים אחרי? מימי שאול היוצא 

לחפש אתונות ועד דמעותיו של אחרון מלכי ירושלים. נלווה את ממלכת 
ע עד האירו יהודה בימים סוערים ובתקופות רגיעה, משבר אחרי משבר,

 .שהותיר צלקת שלא נרפאה עד היום

 לחץ כאן תאריכים:והלפירוט נושאי ההרצאות 

693 ₪ 

 משפינוזה 
 עד 

 ליבוביץ

 ד"ר עודד ציון
 היסטוריון 
 וחוקר דתות

 שלישיימי 
11:00-12:30 

 הפתיחה:
28.02.2023 

ועד  17-המחשבה שצמחו בעולם היהודי, החל מן המאה הבגדולי  נעסוק
לימינו. נתאר היכן וכיצד התפתחו הרעיונות החשובים שלהם, הרלוונטיים 

מאוד גם לימינו. ננתח את השפעתם הגדולה על העולם היהודי והישראלי, 
בנושאי תפקידה של היהדות בעידן המודרני, יחסי דת ומדינה, מהות 

 . לכל הוגה נקדיש שני מפגשים האדם ויחסו לאלוהים.

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

693 ₪  

https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4889
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4890
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4848
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4849
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4850
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4851
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4856
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4857
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4838
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4859
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4860


 האירועים שהסעירו
 את העולם 

 

ד"ר גוסטב 
 מייסלס
 היסטוריון

 מומחה לדתות

 חמישיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
02.03.2023 

וריה מלאה באירועים שגרמו למחלוקת רחבה ולדיון ציבורי סוער. ההיסט
לעתים נעשה באירועים אלה שימוש חיובי, בעיקר במקרים של משפטים 

מפורסמים, בשל ערכם התקדימי. אך לעתים קרובות יותר לשלילה, 
במקרים ידועים לשמצה, בין אם בשל קנה מידה, זעם, שערורייה או 

סדרה מרתקת זו נכיר מקרוב את האירועים שעד תיאוריות קונספירציה. ב
 . היום מעוררים מחלוקת רחבה וננסה לקבוע את הגבול בין מציאות לבדיה

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

693 ₪ 

 תגליות וחידושים 
 האנושיבחקר המוח 
 

 ומרצה: מרכז

 ד"ר רביד דורון
המחלקה לחנוך 

 ופסיכולוגיה 
 הפתוחה' האוני

 ומרצים נוספים

 ימי חמישי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
09.03.2023 

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

עי המוח, שיספרו על התגליות המעודכנות ביותר והמרצים בתחום מד
 .בעולם המדע

 עמית אברון, ד"ר גילי וולף, אברהם בן חיים, 
 פרופ' אלכס בינשטוק, פרופ' אביב מצר, פרופ' עודד בהר, 

 פרופ' רות גביזון

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

702 ₪ 

 

 באר שבע סינמה סיטי"זמן אשכול" קורסים בה .7
 נושא הקורס  מועד המרצה שם הקורס

 

לאחר 
10% 
 הנחה

 מועדון 
 טרום בכורה בקולנוע

 

 מרצים שונים
 הרצאה + סרט

 כולל 
 פופקורן ושתיה

 חמישיימי 
 19:00בשעה 

 הפתיחה:
23.03.2023 

 

סרטי איכות טרם יציאתם בוחרים  ,"סינמה סיטי"מומחי הקולנוע של ה
 45בליווי הרצאה מקדימה בת  מוצגיםלבתי הקולנוע. הסרטים הנבחרים 

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

 לחץ כאן התאריכים:לפירוט 

405 ₪  

 אל  מסע קולנועי
 ישראל האחרת
 סרטים תיעודיים

 :הסדרה מרכזת
 בלהה גזית

 הבמאים והיוצרים
 

 הרצאה+  סרט

 שלישיימי 
12:15 – 10:30 

 הפתיחה:
14.03.2023 

סרטים תיעודיים חדשים מפגישים אותנו עם הפנים השונות של החברה 
רים, הסרטים שיוקרנו והמפגשים שיתקיימו לאחריהם עם היוצהישראלית. 

 .מביאים נקודת מבט אנושית על מציאות החיים בישראל

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

684 ₪ 

"על פי פרסומים זרים" 
מהלכים ומזימות 
במשחק השחמט 

 העולמי

אריאל דוד 
 עסיס

מכון הבינלאומי 
טיה. חבר לדיפלומ

בצוות מדיניות במכון 
 המחקר "ראות"

 רביעיימי 
11:00-12:30 

 הפתיחה:
01.03.2023 

מהם כלי המשחק הניצבים כיום בלוח העולמי? על מי הם מאיימים? וחשוב 
מכך: כיצד נראה העתיד בזירה? במסע מרתק אל נבכי הכלכלה העולמית, 

הדיפלומטיים, סיפורי המודיעין, הדיפלומטיה והביון, נתחקה אחרי התככים 
המרגלים והאינטרסים השונים העומדים מאחורי המהלכים האסטרטגיים 

ים של מעצמות העולם, ונראה כיצד הרחק מעיני האזרחים, מתרחש
 .שינויים מסוכנים בלוח העולמי

 לחץ כאן  רצאות והתאריכים:הלפירוט נושאי ה

702 ₪  

 העולם מצחיק"
 "אז צוחקים

 בראי הקולנועהומור 
 

 אלון גור אריה
במאי, תסריטאי 

  וחוקר קולנוע
 

 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
15.03.2023 

"יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז", אמר צ`רלי צ`פלין. בסדרת הרצאות 
ע מרתק אל יסודות היצירה הקומית סוחפת ומצחיקה במיוחד, נערוך מס

המודרנית. מה היו הטכניקות, המניעים והפילוסופיה של המאסטרים 
בתחום, שגם היום ממשיכים לגרום לנו ולמיליוני אנשים ברחבי העולם 

  לצחוק עד דמעות מול מסך הקולנוע.
  הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה

 לחץ כאן ת והתאריכים:לפירוט נושאי ההרצאו 

738₪ 

הפסיכולוגיה החיובית 
 כמפתח לאושר
 בראי הקולנוע

 

 ד"ר יובל צור
 מרצה בכיר

לפסיכולוגיה חיובית 
 ומיינדפולנס

 

 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
13.03.2023 

ת חיים מאושרים יותר? פחות לחץ ומתח בחיים? זה לא בשמים, תרצו לחיו
ולא מחייב לשנות עיסוקים. בקורס זה נלמד כלים מעשיים ושיטות 

פרקטיות, מבוססי מחקר ממדע הפסיכולוגיה החיובית וגישת המיינדפולנס, 
 להגברת האושר האישי. תרצו לדעת איך? אז ככה...

  שור לנושא ההרצאההקסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה
 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:  

738 ₪  

 תרבויות עולם 
 סביב הגלובוס 
 בראי הקולנוע

 

 מרצה: מרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 סרט הרצאה +

 חמישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
09.03.2023 

סע קולנועי ותרבותי מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, מ
פילוסופיות ואומנויות מגוונות ברחבי העולם. מהוליווד של הודו אל הפסגות 
של ההימלאיה בבוטאן, מפניה האחרות של פקיסטאן אל הצדדים האפלים 

 פולחני חיים ומוות במקסיקו אל טיול בנורמנדי. של הממלכה הסעודית, מ
איילת אידלברג, מורן קושניר, ד"ר אופיר יעקבסון, דניאל גולדנברג, 

 גליה פסח, איריס בר, ד"ר מיכל יערי, נפתלי הילגר
  הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

738 ₪  

 קצה העולם
 

 מרכזת ומרצה:

 וית נאורור
עיתונאית, טייסת 

 וטיילת
 ומרצים נוספים

 שניימי 
12:00 – 10:30  

 הפתיחה:
13.03.2023 

מסע אל עולם הולך ונעלם. רגעי הצצה נדירים לנופי בראשית של הטבע 
ל מובילי מסעות, שלקחו את המוצ`ילה, מצלמה, והאדם. חוויותיהם ש

הרבה יצר הרפתקנות ויצאו אל הלא נודע. רשמי מסע, בליווי תמונות 
מרהיבות, שייקחו אתכם אל מחוזות קסומים ונופי בראשית. מפגש עם 

מקומות בהם הזמן עצר מלכת וצופן חוויות נשגבות, שאינן מוכרות לרוב 
 האנשים בעולם!

 חן, נועם בן משה, מורן קושניר, טניה רמניק,  רוית נאור, יורם
 אושיק פלר, דרור גרטי, עידן צ'רני

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

693 ₪  

https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4861
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4862
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4888
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4863
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4864
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4865
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4887
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4866
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4867


 עולם קסום 
 בראי הקולנוע

 

 מרצה: מרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 ימי רביעי 
22:00 – 19:00  

 הפתיחה:
01.03.2023 

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

השיעית של איראן,  בבוסניה, מקידמה דרום קוראנית את הרפובליקה
מטקסים בבאלי למסע בברזיל, ממאבק לחופש בברה"מ אל התרבות 

 אתם מוזמנים להצטרף למסע! הוולשית.
 דני ינאי, ד"ר גוסטב מייסלס, גליה פסח, ד"ר אופיר יעקבסון, 

 אריס בר, דניאל גולדנברג, רמי סימסולו, מורן קושניר
  א ההרצאההקשור לנושסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

738 ₪  

 

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

 

לאחר 
10% 
 הנחה

 אהבה באמנות
 זה כל הסיפור

 ד"ר אפי זיו
צה בכיר סופר ומר

לאמנות ומדריך סיורי 
 אמנות באירופה

 חמישיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
02.03.2023 

סדרת הרצאות חדשה ומרתקת העוסקת באהבה באמנות. מסיפורי אהבה 
במיתולוגיה היוונית, ועד גילויי האהבה של האמן לאהובתו. סיפורן של 

טו בציורי קיר המאהבות הגדולות והמפורסמות וסיור בארמונות אשר קוש
בנצרות. מיועד לכל האוהבים ובפסלים, המספרים סיפורי אהבה בתנ"ך ו

 . לאהוב

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

684 ₪  

 מוצרט
 הגאון מזלצבורג

 עומר שומרוני
מרצה למוזיקה  

ת"א באוניברסיטת 
 ומבקר המוזיקה

 שלישיימי 
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
14.03.2023 

במהלך הקורס נתוודע למגוון העשיר של יצירתו דרך ניתוח יצירות מופת 
המפגשים מלווים בהדגמות מביצועים מעולים של מיטב  מסוגים שונים.

 .הסולנים, התזמורות והמנצחים

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

684 ₪ 

 הכוכבים הגדולים
 של עולם הקולנוע

 

 מרכז ומרצה:

 ונירזיו אלכסנד
 מרצה לקולנוע

  סרטים ובמאי
 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
01.03.2023 

במאי, שמנסה השחקנים נתפסים פעמים רבות כמריונטות בידיו של ה
באמצעותם להגשים את חזונו הקולנועי. אך האמת היא, שעבודת השחקן 

והאישיות שלו משפיעים על איכות היצירה הקולנועית יותר מכול גורם אחר. 
 מי הם השחקנים הגדולים אשר הטביעו חותם על הקולנוע? 

  הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה
 לחץ כאן הרצאות והתאריכים:לפירוט נושאי ה

738 ₪ 

 מסע קולנועי 
 אל ישראל האחרת

  
 סרטים תיעודיים 

 :הסדרה מרכזת
 בלהה גזית

הבמאים 
 והיוצרים

 הרצאה+  סרט

 רביעיימי 
12:15 – 10:30 

 הפתיחה:
15.03.2023 

ם מפגישים אותנו עם הפנים השונות של החברה סרטים תיעודיים חדשי
הסרטים שיוקרנו והמפגשים שיתקיימו לאחריהם עם היוצרים, הישראלית. 

 מביאים נקודת מבט אנושית על מציאות החיים בישראל.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

684 ₪  

 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, דבר  45בליווי הרצאה מקדימה בת  מוצגיםהנבחרים 

 .חוויית הצפייהשיעצים את 
  2קבוצה                                                  1קבוצה 

 שישיבימי שלישי                                             בימי 
 10:00בשעה                                           19:00בשעה 

 הפתיחה:                                                הפתיחה:
21.03.2023                                           10.03.2023 

 :2קבוצה  לפירוט התאריכים               :1התאריכים קבוצה לפירוט 

 לחץ כאן                                              לחץ כאן               

405 ₪ 

 "משירי 
 ארץ אהבתי"
 מועדון הזמר 
 של "זמן אשכול"

 

 אודי מילוא
מנחה ערבי זמר, 
מוסיקאי, מנהל 
מוסיקלי, נגן 

 אקורדיון

 רחל חובב

 הזמרת

 חמישיימי 
21:00 – 19:30 

 הפתיחה:
09.03.2023 

נשיר  בו חווייתיאחת לחודש למפגש האיכותי מזמין אתכם מועדון הזמר 
ונספר את הסיפורים שמאחורי השירים, שנכתבו על ידי מיטב המלחינים 
והפזמונאים. מילות השירים יוקרנו באמצעות מצגת מחשב לצד תמונות 

  הקשורות לשירים.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

261 ₪  

ארצות הברית: 
האומנם מעצמת העל 

 היחידה?

 ומרצה: מרכז

 ל נדב אי
 ידיעות אחרונות 

 13ערוץ ו
זוכה פרס סוקולוב 

 לעיתונות

 ומרצים נוספים

 ימי שני
11:00-12:30 

 הפתיחה:
13.03.2023 

האימפריה האמריקנית, אך העולם בו ארה"ב ישראל חוסה תחת כנפיה של 
באתגרים שהאמריקנים נאלצים  נעסוקעל הולך ומתפוגג. -הייתה מעצמת

על? והאם -להתמודד עמם. האם הם מסוגלים לשמור על מעמדם כמעצמת
הם רוצים לשלם את המחירים הקשורים בכך? שלושה מומחים המלווים את 

החושפת את החצר ת בסדרה מרתק –מעצמת העל כבר שנים רבות 
 אורן נהרי –אלון פנקס  –נדב איל  – האחורית של ארה"ב

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

702 ₪  

"מדורת השבט" 
מפגשים על ביטחון, 

מודיעין וציונות, 
 תרבות ומנהיגות

 נחה:עורך, מארח ומ

גדעון מיטשניק 
 )סא"ל במיל.(

לשעבר מנכ"ל מכון 
ז`בוטינסקי, ראש 
ענף ההיסטוריה 
והמורשת באמ"ן 

סגן הרמ"ח ו
להיסטוריה בצה"ל 
 חוקר ולוחם מורשת

 שישי ימי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
 10.03.2023 

סדרת מפגשים מרתקת בהשתתפות דמויות מרכזיות, שנטלו חלק בעשיה 
ינית והמדינית לאורך השנים, מזוויות שונות. באמצעותם הביטחונית, המודיע

טחוניים, ואת הגורמים שעיצבו ועדיין משפיעים על ינכיר את האתגרים הב
 . חברתית הישראלית-ביטחונית-ההתמודדות עם המציאות המדינית

 אורי סלונים, שלומי מעיין, ניסים שלו, שאול מופז, ליאור אקרמן, 
ישראל, -, פרי גולן, דוד חכם, יולה רוטמן, חיים בןיגאל סימון, מתן וילנאי

 בני גושן, אהרון זאבי פרקש, דוד עברי, יצחק מרדכי, איתי ברון, 
 יוסי דסקל

 לחץ כאן רצאות והתאריכים:הלפירוט נושאי ה

531 ₪  

ה: מרכזת הסדר מהקצה אל הקצה 

 בלהה גזית
מפיקת אירועי עניין 

 ותרבות.

 ומרצים נוספים

 חמישיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
09.03.2023 

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

 חיים הטובים והשלמים.בלתי אפשריים ולמצוא את דרכם אל ה
נדב רז, רעות בנימין, טובי סאו, עו"ד מירי קנבסקי, עינב טל נוסנבלט, 

 אבי וורקו, אסתי שושן, עינת שמל

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

693 ₪ 

https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4868
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4751
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4752
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4753
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4754
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4877
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4878
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4755
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4756
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4757
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4758


פסיכולוגיה חיובית 
 נוע בראי הקול

 

 ענת זפרני
מרצה לפסיכולוגיה 

M.A בחינוך 
 הרצאה + סרט

 

 ימי שני
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
13.03.2023 

 

מפגש מרתק עם "הפסיכולוגיה החיובית", שמדגישה את הכישורים 
המעצימים ואת תחושת המימוש העצמי שלנו. מהן נקודות החוסן האישי? 

יבותם של הפנאי מהם הדברים שמעניקים לנו משמעות? ומהי חש
 והאופטימיות להגדלת מעגלי האושר בחיינו?       

  הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה
 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

738 ₪ 

 הדרך אל האושר
 בראי 

 תהחשיבה החיובי
  

 ברלין-שירלי נס
מרצה לחשיבה  

 שנה 25חיובית מזה 

 לישיימי ש
20:30 – 19:00 

 הפתיחה:
14.03.2023 

תמיד חשבתם שאושר זו מילה מוגזמת ואין באמת אנשים מאושרים? ברוכים 
הבאה לקורס האושר! קורס מעשי שופע תרגולים, שיקפיץ לך את מדד 

 .מרות כל תהפוכות החייםהאושר, וילמד אותך איך להשאיר אותו גבוה ל

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 

693 ₪ 

"זיכרון בלתי נשכח" 
חדר כושר למוח 
 ושיפור הזיכרון

 איתי עניאל
מרצה מומחה  

לשיפור הזיכרון, 
מייסד חדר כושר 

 למוח

 חמישיימי 
10:30-12:00 

 הפתיחה:
09.03.2023 

 

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

בנושא, כלים מעשיים וטכניקות מתקדמות לפיתוח ושיפור הזיכרון, שיאפשרו 
ור במהירות ובקלות את מה שחשוב לנו לאמן ולתרגל אותו בצורה נכונה, לזכ

 . לנו וכן לשמור ולחזק את יכולות המוח והזיכרון שלנו לטווח הארוך

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

693 ₪  

 מפגשים "רגועים"
 על חרדות 

 ד"ר עדי 
 ריבה -דיין

לוגית קלינית פסיכו
מומחית וד"ר לנוירו 

 פסיכולוגיה

 רביעיימי 
19:00-20:30 

 הפתיחה:
01.03.2023 

 

עד כמה אנחנו מכירים באמת את הפנים הרבות של הפרעות חרדה? את 
הקושי העצום בלחיות בצילה של עננת חרדה שכזו? מהם הסימפטומים של 

 נעסוקה? הפרעות חרדה? ועד כמה אנחנו מודעים להרסנות החבויה ב
בהבנת ההפרעה מנקודת מבט עכשווית, המשלבת גישות פסיכולוגיות 

ותיקות וגישות מ"הדור החדש". נלמד על ביטוייה השונים של חרדה 
במבוגרים, ילדים ומתבגרים, ועל דרכי האבחון הטיפול, כמו גם דרכי מניעה 

 וגורמי חוסן.

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

693 ₪  

 תרבויות עולם 
 סביב הגלובוס 
 בראי הקולנוע

 

 מרצה: מרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
14.03.2023 

מרתק מסביב לגלובוס, אל חברות אנושיות, סע קולנועי ותרבותי מ
פילוסופיות ואומנויות מגוונות ברחבי העולם. מהוליווד של הודו אל הפסגות 
של ההימלאיה בבוטאן, מפניה האחרות של פקיסטאן אל הצדדים האפלים 

 של הממלכה הסעודית, מפולחני חיים ומוות במקסיקו אל טיול בנורמנדי. 
ניר, ד"ר אופיר יעקבסון, דניאל גולדנברג, גליה איילת אידלברג, מורן קוש

 פסח, איריס בר, ד"ר מיכל יערי, נפתלי הילגר
  הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

738 ₪  

  ולםקצה הע
 

 ומרצה: מרכזת

 רווית נאור
עיתונאית, טייסת 

 וטיילת
 ומרצים נוספים

 שניימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
13.03.2023 

מסע אל עולם הולך ונעלם. רגעי הצצה נדירים לנופי בראשית של הטבע 
והאדם. חוויותיהם של מובילי מסעות, שלקחו את המוצ`ילה, מצלמה, הרבה 

הלא נודע. רשמי מסע, בליווי תמונות מרהיבות,  יצר הרפתקנות ויצאו אל
שייקחו אתכם אל מחוזות קסומים ונופי בראשית. מפגש עם מקומות בהם 
 הזמן עצר מלכת וצופן חוויות נשגבות, שאינן מוכרות לרוב האנשים בעולם!

רוית נאור, יורם חן, נועם בן משה, מורן קושניר, טניה רמניק, אושיק פלר, 
 ן צ'רנידרור גרטי, עיד

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:  

693 ₪ 

 עולם קסום 
 בראי הקולנוע

 

 מרצה: מרכזת ו

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 ימי שני
22:00 – 19:00  

 הפתיחה:
13.03.2023 

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

בבוסניה, מקידמה דרום קוראנית את הרפובליקה השיעית של איראן, 
 מטקסים בבאלי למסע בברזיל, ממאבק לחופש בברה"מ אל התרבות

 אתם מוזמנים להצטרף למסע! הוולשית.
דני ינאי, ד"ר גוסטב מייסלס, גליה פסח, ד"ר אופיר יעקבסון, איריס בר, 

 דניאל גולדנברג, רמי סימסולו, מורן קושניר
  הקשור לנושא ההרצאהסרט קולנוע יוקרן  אחרי כל הרצאה

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

738 ₪  

 מלחמות 
 בעולם העתיק ובתנ"ך

 

 יוסי נינווה
 מרצה בכיר לתנ"ך
בוגר הפקולטה 
למדעי הרוח 

 באוניברסיטת ת"א

 ימי שלישי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
14.03.2023 

ה זו נסקור מלחמות בעולם העתיק מלחמות היו מאז קיומו של האדם. בסדר
 –ופוטמיה, ארץ כנען ומצרים. נספר גם על המלחמות המתוארות בתנ"ך במס

 .מלחמות בין שבטים, בין עמים, ובין אימפריות

 לחץ כאן פירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:ל

693 ₪  

 האירועים שהסעירו
 את העולם 

 

ד"ר גוסטב 
 ייסלסמ

 היסטוריון
 מומחה לדתות

 רביעיימי 
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
01.03.2023 

ההיסטוריה מלאה באירועים שגרמו למחלוקת רחבה ולדיון ציבורי סוער. 
לעתים נעשה באירועים אלה שימוש חיובי, בעיקר במקרים של משפטים 

ם מפורסמים, בשל ערכם התקדימי. אך לעתים קרובות יותר לשלילה, במקרי
ידועים לשמצה, בין אם בשל קנה מידה, זעם, שערורייה או תיאוריות 
קונספירציה. בסדרה מרתקת זו נכיר מקרוב את האירועים שעד היום 

 .לקבוע את הגבול בין מציאות לבדיהמעוררים מחלוקת רחבה וננסה 

 לחץ כאןלפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

693 ₪ 

תגליות וחידושים 
 בחקר המוח האנושי 

 ומרצה: מרכז

 ד"ר רביד דורון
המחלקה לחנוך 

 ופסיכולוגיה 
 הפתוחה' האוני

 ומרצים נוספים

 ראשוןימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
05.03.2023 

 תחום מדעי המוח תופס תאוצה וחדשות לבקרים מגיעים החוקרים לתובנות
נוספות על פעילותו של מוחנו. קורס זה מאגד את טובי החוקרים והמרצים 
 .בתחום מדעי המוח, שיספרו על התגליות המעודכנות ביותר בעולם המדע

 חיים, פרופ' אלכס בינשטוק, -ד"ר גילי וולף, אברהם בן
 פרופ' אביב מצר, פרופ' עודד בהר, עמית אברון, פרופ' רות גביזון

 לחץ כאן רצאות והתאריכים:לפירוט נושאי הה

702 ₪ 

 זאב-איל בן מסע מרתק אל החלל
 MBA, M.Sc בעל .

ניסיון עשיר בעבודה 
בתחום החלל בארץ 

 ובעולם.

 רביעיימי 
20:30 – 19:30 

 הפתיחה:
15.03.2023 

המאה הקודמת, אבל מה אנחנו  של 50-האדם כבש את החלל בשנות ה
באמת יודעים על החלל? סדרת הרצאות מרתקת תספר בצורה ציורית 

ומוחשית את ההבנה שלנו על המקום בו אנחנו חיים, על כיבוש החלל ע״י 
האדם, על ההתפתחות הטכנולוגית בעולם ובישראל, על עידן החלל החדש 

 . אם אנחנו לבד?ה -בו אנו נמצאים היום, ועל השאלה הגדולה מכולן 

 לחץ כאן לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

693 ₪ 

https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4759
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4760
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4761
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4762
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4763
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4764
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4765
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4766
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4767
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4768
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4769


 

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

 

לאחר 
10% 
 הנחה

הקסם, ההיסטוריה 
 והמסתורין 

 של 
 ה"עיר ללא הפסקה"

 ור רייןא
 מורה דרך 

 המתמחה בתל אביב

 ימי שבת
9:30-12:30 

 הפתיחה:
11.03.2023 

  אהבות, בגידות ורציחות בעיר העברית הראשונה 
 תור הזהב של יפו היפה 
 ישן מול חדש: פלורנטין והמושבה האמריקאית 
   מדינה אחרת מסביב לתחנה המרכזית הישנה 

 לחץ כאן לפרטים ולמידע נוסף:

437 ₪ 

 סיורי שווקים:   
 ל החושים כחוויה של 

 דורית ברק
בת  מדריכת סיורים,

וחוקרת  ב"בלמייסדי 
  תולדות העיר
 אור ריין
 מורה דרך 

 בתל אביבהמתמחה 

 ימי שישי
11:30 – 09:00 

 הפתיחה:
10.03.2023 

 י ברקטעימות ממעדני השבת של בנ 
 קסם בדרום העיר: נווה צדק ושוק לוינסקי 
 סיור טעימות בכרם התימנים 
 כל טעמי שכונת התקווה 

 לחץ כאן לפרטים ולמידע נוסף:

500 ₪ 

סיורים מודרכים 
 במוזיאונים ובגלריות 

 

 שולמית 
 פדרמן-גורצקי

דות מרצה לתול
ומדריכת  האמנות

 סיורי אמנות

 שישיימי 
13:00 – 10:30 

 הפתיחה:
03.03.2023 

 אביב-אמנות עכשווית במוזיאון תל 
  מוזיאון הרצליה לאמנות/מוזיאון פתח תקוה/מוזיאון רמת גן

 לאמנות ישראלית
 סיור גלריות במתחם קריית בעלי המלאכה  
 אביב: מתחם רוטשילד-סיורי גלריות בתל  

 לחץ כאן מידע נוסף:לפרטים ול

500 ₪ 

 סיורי ערב קסומים
 של  אל סודותיה 

 הלבנה אביב-תל

 אור ריין
 מורה דרך 

  המתמחה בתל אביב

 חמישיימי 
17:00-19:30 

 הפתיחה:
30.03.2023 

  פינות החמד האמיתיות של תל אביב 
 סיקליים של יפוהאתרים המו 
 בית ושדרות רוטשילד-לו הייתי רוטשילד: אחוזת 
 שכונת שפירא מתעוררת לחיים 

 לחץ כאן לפרטים ולמידע נוסף:

437 ₪ 
 

 ירושלים 
 מזווית שלא הכרתם

 

 שלי אשכולי
מורת דרך המתמחה 

 בירושלים

 מי שבתי
9:30-12:30 

 הפתיחה:
18.03.2023 

 פעמונים וכנסיות: נוצרים בין החומות 
 גינות, סמטאות, ויציאה מהחומות: השכונה הכי יפה בעיר    
 שכם אל שכם: משער דמשק בדרך העתיקה   
 חולמים בגרמנית במושבה הטמפלרית:  סיור בעמק רפאים 

 לחץ כאן פרטים ולמידע נוסף:

437 ₪  

 אסתר סעד לקראת שבת
 מורת דרך ירושלמית

 ימי שישי
 ערב

 הפתיחה:
 17.03.2023 

 שבת בנחלאות 
 ירדה השבת 
 שבת בעמק רפאים 
 טקסים ותפילות בין החומות 

 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

437 ₪ 

 חגיגות,
 הילולות
 וטקסים
 בישראל

 

 מרכזת הסדרה:

 בלהה גזית 
 מפיקת אירועי 
 עניין ותרבות

 הפתיחה:
 08.03.2023 

יציאה ואיסוף גלילות/ 
ראשל"צ בשעות      

07:00/07:45 

 נסיעה באוטובוס

  שושן פורים במאה שערים 
 לילות רמדאן 
 דת המסתוריןהעלייה הגדולה לרגל: נבי שועייב ו 

 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

666 ₪ 

מסע בין קהילות 
 בישראל

 מרכזת הסדרה:

 בלהה גזית 
 מפיקת אירועי 
 עניין ותרבות

 ימי שישי
 הפתיחה:

 17.03.2023 
יציאה ואיסוף גלילות/ 

ראשל"צ בשעות      
07:30/07:45 

 נסיעה באוטובוס

  מגוון קהילות לאורך הדרך לירושלים 
  קהילות מרתקות ביבנאל וסג`רה גרי צדק -קשרים של שתיקה-

  סיפורי חלוצים ועיר הברסלבים. סובוטניקים,

  קהילות יהודיות בלב הגליל 
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

 

 

666 ₪  

מסע אל פרקים 
בהיסטוריה של 

מלחמת העצמאות 
 )סדרה חדשה(

 מדריכים:

 עטר זהבי
מורה דרך מוסמך 
המתמחה בטיולי 

 שטח
 להט-רון חרמוני

מורה דרך מוסמך, 
המתמחה בטיולי 

 הליכה

 ישיימי 
 הפתיחה:
8.3.2022 

יציאה ואיסוף גלילות/ 
ראשל"צ בשעות 

07:00/07:30 

 אוטובוסנסיעה ב
 

 מול האויב המצרי בחזית הדרום     
 בעקבות שיירת הל"ה לגוש עציון 

  בעקבות חטיבת פלמ"ח הראל בפרוזדור ירושלים ובקרבות
  לשחרור העיר הנצורה

 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

666 ₪  

 

https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4825
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4828
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4830
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4831
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4832
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4835
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4836
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4837
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4839


 רועי תרבות מיוחדים ב"זמן אשכול"אי  .10
  האירוע

 
מועד 
 ומקום

לאחר  תיאור האירוע
10% 
 הנחה

 לטעום מכל הטוב שבעולם
 כל נפלאותיה של אנגליה

 שלישי
21.03.2023 

 20:00 בשעה

 גלילות

 ייקח אותנו למסע מצולם בין נפלאות אנגליה.ד"ר גוסטב מייסלס 

יטב הרפרטואר האנגלי: בשירים ממ magic daysתלווה את המסע להקת 
 החיפושיות, קליף ריצ`ארד, ועוד ועוד... 

 ומופע מוסיקלי הרצאה   ארוחה
 לחץ כאן לפרטים ולמידע נוסף:

158 ₪  

 לטעום מכל הטוב שבעולם
 מקסיקו: 

 מרקחה של סוד, צ`ילה חריף
 ואהבה

 שלישי
16.05.2023 

 20:00בשעה 

 גלילות

אנתרופולוגית, תרבותית, מרצה ומובילה מסעות עומק, דניאל גולדנברג, 
 .תיקח אותנו לתוך נבכי התרבות המקסיקנית

תלווה את המסע להקת "לוס טקוס" בשירים מקסיקניים אהובים ומוכרים: בסמה 
 מוצ`ו, סייליטו לינדו, לה קוקרצ`ה ועוד. 

 ופע מוסיקליומ הרצאה   ארוחה
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

158 ₪ 

 לטעום מכל הטוב שבעולם
 סיפור אהבה –יוון 

 שני
27.03.2023 

 20:00בשעה 

 ראשל"צ

 ותרבויות, כתבת גיאוגרפית ומדריכת טיולי בוטיק תמרצה לספרודבורה רוטברט, 

 אהובים ומוכרים מהרפרטואר היווניבשירים  טברנה של רוחלהה

 ומופע מוסיקלי הרצאה   ארוחה
 לחץ כאן  לפרטים ולמידע נוסף:

158 ₪  

 הטוב שבעולםלטעום מכל 
 אוצרותיה של ברזיל

 

 שני
09.05.2023 

 20:00בשעה 
 ראשל"צ

 גיאוגרף, מורה דרך, מדריך טיולים ומומחה לאמריקה הלטיניתכהן, -נעם סגן

 בשירים ברזילאיים אהובים, סמבה ובוסה נובהפרננדו סיישז ולהקתו 

 ומופע מוסיקלי הרצאה   ארוחה
 לחץ כאן לפרטים ולמידע נוסף:

158 ₪ 

 לטעום מכל הטוב שבעולם
 קובה

 המקום בו הזמן עמד מלכת

 רביעי
15.03.2023 

 20:00 בשעה
 ירושלים

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

 ומופע מוסיקלי הרצאה   ארוחה
 לחץ כאן לפרטים ולמידע נוסף:

158 ₪ 

 לטעום מכל הטוב שבעולם
 פורטוגל

 בין פאדו לים

 רביעי
31.05.2023 

 20:00 בשעה
 ירושלים

 ויות, כתבת גיאוגרפית ומדריכת טיולי בוטיקותרב תמרצה לספרודבורה רוטברט, 

 פורטוגליים פופולריים של עמליה רודריגז וסזריה אוורהבשירים  "מונדו" אנסמבל

  ומופע מוסיקלי הרצאה   ארוחה
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

158 ₪ 

 בכיףשישי 
 ההשפעה" "כוח

 שישי
24.03.2023 

 10:00בשעה 
 גלילות

 נמרוד הראל
  אחד מאמני החושים המובילים בעולם.

  הרצאה כיבוד בוקר ו
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

113 ₪ 

 בכיףשישי 
 אורי זוהר: "אני יפה?" 

 שישי
21.04.2023 

 10:00בשעה 
 גלילות

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

  הרצאה ו כיבוד בוקר
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

113 ₪  

 עולמישישי 
 גיני: -פפואה ניו

 מסע "במנהרת הזמן"

 שישי
05.05.2023 

 10:00בשעה 
 גלילות

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

  הרצאה ו כיבוד בוקר
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

113 ₪ 

 ישראלישישי 
 ענת עצמון

 "פנים לאהבה"

 שישי
19.05.2023 

 10:00בשעה 
 גלילות

 ענת עצמון
 משחק ושירה

  הרצאה ו כיבוד בוקר
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

113 ₪ 

 שישי ישראלי
 ענת עצמון

 "פנים לאהבה"

 שישי
24.03.2023 

 10:00בשעה 
 ראשל"צ

 ענת עצמון
 משחק ושירה

  הרצאה ו בוקרכיבוד 
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

113 ₪ 

 בכיףשישי 
 אורי זוהר: "אני יפה?"

 שישי
05.05.2023 

 10:00בשעה 
 ראשל"צ

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

  הרצאה ו כיבוד בוקר
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

113 ₪ 

 בכיףשישי 
 "כוח ההשפעה"

 שישי
19.05.2023 

 10:00בשעה 

 ראשל"צ

 נמרוד הראל
  אחד מאמני החושים המובילים בעולם.

  הרצאה כיבוד בוקר ו
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

113 ₪ 

 שישי בכייף
 גיני: -פפואה ניו

 מסע "במנהרת הזמן"

 שישי
02.06.2023 

 10:00בשעה 
 ראשל"צ

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

  הרצאה ו כיבוד בוקר
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

 
 

113 ₪ 

https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4869
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4871
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4883
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4886
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4895
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4897
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4873
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4874
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4875
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4876
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4882
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4881
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4880
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4879


 עולמישישי 
 גיני: -פפואה ניו

 מסע "במנהרת הזמן"

 שישי
31.03.2023  

 10:00בשעה 
 ירושלים

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

  הרצאה ו כיבוד בוקר
 לחץ כאן :מידע נוסףלפרטים ול

113 ₪ 

 שישי ישראלי
 ענת עצמון

 "פנים לאהבה"

 יישש
05.05.2023 

 10:00בשעה 
 ירושלים

 ענת עצמון
 משחק ושירה

  הרצאה ו כיבוד בוקר
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

113 ₪ 

 ערב של כיף
 אורי זוהר: "אני יפה?"

 שני
15.05.2023 

 10:00בשעה 
 ירושלים

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

  הרצאה ו כיבוד בוקר
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

113 ₪ 

 שישי בכיף
 "כוח ההשפעה"

 שני
02.06.2023 

 19:30בשעה 
 ירושלים

 נמרוד הראל
  אחד מאמני החושים המובילים בעולם.

  הרצאה כיבוד בוקר ו
 לחץ כאן :לפרטים ולמידע נוסף

113 ₪ 

 

 

 www.zmaneshkol.co.ilבאתר  או 41-41-50-700-1 בטלפון נרשמים עכשיו

 

 
 זמן ללמוד. זמן לבלות. 

                         לפי הנחיות משרד הבריאות מתקיימיםהקורסים והאירועים 

https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4891
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4892
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4894
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4893
http://www.zmaneshkol.co.il/

