
 

 
 2202 יוני                                               לפי הנחיות משרד הבריאות מתקיימיםהקורסים 

                                                                                              

 
 

 ארגון גמלאי צה"ל –חברי צוות להנחה  10%
 "זמן אשכול"ם ולאירועי התרבות בה ראשונה( הנרשמים לקורסיובני משפחותיהם )מקרב

 

 :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

 2022 אוגוסט - יוני: הקיץנרשמים עכשיו לסמסטר 
 ב"זמן אשכול" ולקבלת ידיעון חינם בדוארלהרשמה ישירות 

 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    דרהח   נתניה   כפר סבא  רמה"ש  -גלילות

  
 

 זמן ללמוד. זמן לבלות.
 אנו מזמינים

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

 בבוקר ובערב,את המרצים המובילים בתחומם ומבחר גדול של פעילויות תרבות לשעות הפנאי 
 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 2022 קיץתכנית סמסטר 
 בכל השלוחות של "זמן אשכול"והאירועים כל מבחר הקורסים  להלן

 .הפעילויותלקבלת מידע מפורט על כל  תולחצו על הקישורי
 
 
 

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

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


 "זמן אשכול" סינמה סיטי גלילותקורסים בה .1
 

 הקורס  נושא מועד המרצה שם הקורס
 

לאחר 
10% 

 הנחה

האמנות הישראלית: 
 תבנית נוף מולדתנו

 דוד איבגי
 אוצר ומרצה לאמנות

 ימי חמישי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
23.6.2022 

בסדרה של חמש הרצאות נעמוד על ההיבטים השונים בהן היא עוסקת. 
  ם.סיכומם יציג בפנינו דיוקן מורחב שלנו ושל תרבותנו כישראלי

 

 לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 לחץ כאן

414 ₪ 

 רועי עלוני על צלילים ואנשים 
 פסנתרן ומרצה

 שלישיימי 
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
5.7.2022 

בליווי  מפגש מרתק עם יצירות המופת של עולם המוסיקה הקלאסית
 ל גדולי המבצעים. ר מהקלטותיהם שהדגמות חיות ובהשמעת מבח

 
 לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 לחץ כאן

414  ₪ 

 מסע קולנועי
 אל 

 ישראל האחרת
 סרטים תיעודיים 

 :הסדרה מרכזת
 בלהה גזית

 הבמאים והיוצרים
 הרצאה+  סרט

 ימי שני
12:15 – 10:30 

 הפתיחה:
27.6.2022 

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

 החיים בישראל.

 לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 לחץ כאן

423  ₪ 

 מועדון 
 טרום בכורה בקולנוע

 

 

 מרצים שונים
 הרצאה + סרט

 כולל 
 ושתיה  פופקורן

 שישיימי 
 10:00בשעה 

 הפתיחה:
1.7.2022 

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

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

  התאריכים:לפירוט 

 לחץ כאן

189  ₪ 

 -פסיכולוגיה יישומית
 בראי הקולנוע

 ענת זפרני
מרצה לפסיכולוגיה 

M.A בחינוך 

 
 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
14:30 – 10:30 

 חה:הפתי
22.6.2022 

בסדרת מפגשים מרתקת נציג את הפסיכולוגיה הוותיקה לצד חדשות 
הפסיכולוגיה. הקורס יקנה כלים מעשיים להעמקת התבוננות פנימית 

. וצמיחה במעגלי החיים השונים  
 בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט באורך מלא הקשור לנושא

.ההרצאה  

 לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 לחץ כאן 

446 ₪ 

 תרבויות עולם 
בראי  -סביב הגלובוס
 הקולנוע

 ומרצה: מרכזת

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 שניימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
27.6.2022 

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

 בסון, איריס בר, גליה פסח, מורן קושניר, ד"ר אופיר יעק
 איילת אידלברג

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 לחץ כאן 

446 ₪ 

בראי  -מזרח אסיה
 הקולנוע

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
22:00 – 19:00 

 הפתיחה:
28.6.2022 

נחקור את התרבויות המקומיות מהיבטים אנתרופולוגיים וסוציולוגיים, 
היסטוריים וגיאוגרפיים. מעולם הקסטות והאמונות בהודו, אל החינוך 

והמשפחתיות בסין. מעולם העבודה והמשפחה ביפן, אל מהפכות בסין. 
מהאסון שהביאה יפן על מזרח אסיה, אל קולינריה ואוכל שמחבר בין 

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

 שאי ההרצאות והתאריכים: לפירוט נו
 לחץ כאן

446 ₪ 

עשר  -תעלומת שנים
 השבטים

 יוסי נינווה
 מרצה בכיר לתנ"ך
בוגר הפקולטה 

למדעי הרוח 
  באוניברסיטת ת"א

 ימי רביעי
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
29.6.2022 

שבטים? האם היו  13-בנים ל 12בטים? כיצד הפכו ש 12  האם היו בכלל
-כל השבטים בניו של יעקב? היכן ישבו השבטים ומה היה גורלם הגיאו
 ?פוליטי? האם זו ההיסטוריה האמיתית של עם ישראל או סיפור דמיוני

 לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:

 לחץ כאן

423 ₪ 

מסע מופלא אל המוח 
 האנושי

 ד"ר רביד דורון
המחלקה לחנוך 

 ופסיכולוגיה 
 הפתוחה' האוני

 

 שלישיימי 
11:30 – 10:00 

 הפתיחה:
28.6.2022 

המוח האנושי הוא איבר מרתק ועלום. בחמישה מפגשים מרתקים נעסוק 
 .בחידושים האחרונים בתחום מדעי המוח

 צאות והתאריכים: לפירוט נושאי ההר

 לחץ כאן

423 ₪ 

 

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

 

לאחר 
10% 

 הנחה

 מועדון 
 טרום בכורה בקולנוע

 

 

 מרצים שונים
 הרצאה + סרט

 כולל 
 יהושת  פופקורן

 חמישיימי 
 18:30בשעה 

 הפתיחה:
30.6.2022 

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

  התאריכים:לפירוט 

 לחץ כאן

189  ₪ 

https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4522
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4523
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4524
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4534
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4525
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4526
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4527
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4528
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4529
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4535


 זיכרון בלתי נשכח
חדר כושר למוח ושיפור 

 הזיכרון

 איתי עניאל
מרצה מומחה לשיפור 

הזיכרון, מייסד 
 "אומנות הזיכרון"

 

 ימי רביעי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
22.6.2022 

שא, כלים מעשיים וטכניקות בסדרת הרצאות מרתקת נקבל ידע בנו
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 ארוך

  לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 לחץ כאן

423  ₪ 

האירועים שעיצבו את 
 20-המאה ה

ד"ר גוסטב 
 מייסלס
 היסטוריון 

 מומחה לדתות

 שניימי 
10:30-12:00 

 הפתיחה:
27.6.2022 

נסקור כמה מן האירועים המכריעים האלה, שלהם השלכות מכריעות על 
 .קה שהם יצרוהדינאמי  התפתחות העולם בן זמננו וננתח את

 לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 לחץ כאן

423  ₪ 

 -פסיכולוגיה יישומית
 בראי הקולנוע

 ענת זפרני
מרצה לפסיכולוגיה 

M.A בחינוך 

 
 הרצאה + סרט

 ראשוןימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
3.7.2022 

מפגשים מרתקת נציג את הפסיכולוגיה הוותיקה לצד חדשות  בסדרת
הפסיכולוגיה. הקורס יקנה כלים מעשיים להעמקת התבוננות פנימית 

. וצמיחה במעגלי החיים השונים  
 בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט באורך מלא הקשור לנושא

.ההרצאה  

 לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 לחץ כאן 

446 ₪ 

 תרבויות עולם 
בראי  -סביב הגלובוס
 הקולנוע

 ומרצה: מרכזת

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
21.6.2022 

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

 בסון, איריס בר, גליה פסח, מורן קושניר, ד"ר אופיר יעק
 איילת אידלברג

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 לחץ כאן 

446 ₪ 

 
 

 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 
 ושתיה  פופקורן

 חמישיימי 
 18:30בשעה 

 הפתיחה:
7.7.2022 

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

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

  התאריכים:לפירוט 

 לחץ כאן

189  ₪ 

מסע מרתק אל דת 
 האסלאם

 ד"ר אסף רגב
אונ` בן גוריון, 

המכללה הלאומית 
 .ומכון גבעת חביבה

 שלישיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
28.6.2022 

סיפורה המופלא של דת האסלאם, המונה כיום כמיליארד ושבע מאות 
? האם ירושלים ושמונים מיליון מאמינים. מה פירוש המילה "אסלאם"

מוזכרת בקוראן? מה ההבדל בין הסונים והשיעים? וכיצד מתנהלות 
 ?קהילות האסלאם האדירות במדינות שאינן מוסלמיות

 לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 לחץ כאן

423  ₪ 

 ערן אוליניק הדרך אל האושר
M.A. ,MCC   מאמן

ומנחה ליצירת אושר, 
הצלחה ושביעות 

 .רצון

 הרצאה + סרט

 שניימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
27.6.2022 

 

סדרה מרתקת של הרצאות חווייתיות ומעוררות השראה, הבוחנות ועונות 
על מספר שאלות משמעותיות ומהותיות בחיינו: מהו אושר וממה הוא 

ינו האמיתיים? מהן האמונות והגישות מורכב? כיצד להתחבר לחלומות
שיאפשרו לנו לפעול בעוצמה להגשמתם? מה נדרש על מנת לחוש 

?משמעות, ליהנות מהדרך ולחוות אושר לאורך זמן  
בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט קולנוע באורך מלא העוסק 

.בנושא ההרצאה  

 
 לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                     

 לחץ כאן

446  ₪ 

 תרבויות עולם 
בראי  -סביב הגלובוס
 הקולנוע

 ומרצה: מרכזת

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
29.6.2022 

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

 בסון, איריס בר, גליה פסח, מורן קושניר, ד"ר אופיר יעק
 איילת אידלברג

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 לחץ כאן 

446 ₪ 

 

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

 

לאחר 

10% 
 הנחה

קואוצ'ינג עצמי: הדרך 
 ליצור מציאות חדשה

 ערן אוליניק
M.A. ,MCC   מאמן

ומנחה ליצירת אושר, 
הצלחה ושביעות 

 .רצון

 

 שלישיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
28.6.2022 

 

בסדרת הרצאות מרתקות ומעוררות השראה, נחשוף הבחנות מפתח 
מתחום האימון, על מנת להדגים כיצד אתם יכולים לפעול כמאמנים של 

עצמכם, שמגדירים את העתיד אליו אתם שואפים ופועלים על מנת להפכו 
  .למציאות

 לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:                     

 לחץ כאן

423  ₪ 

https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4530
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4531
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4532
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4533
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4537
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4538
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4541
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4542
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4545


 תרבויות עולם 
בראי  -סביב הגלובוס
 הקולנוע

 ומרצה: מרכזת

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 ראשוןימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
26.6.2022 

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

 בסון, איריס בר, גליה פסח, מורן קושניר, ד"ר אופיר יעק
 איילת אידלברג

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 שאי ההרצאות והתאריכים: לפירוט נו

 לחץ כאן 

446 ₪ 

 

 אשדוד"זמן אשכול" סינמה סיטי קורסים בה .5
 נושא הקורס  מועד המרצה שם הקורס

 

לאחר 

10% 
 הנחה

הצדעה לענקי הבידור 
  הישראלי

 אלון 
  אריה-גור

במאי תסריטאי וחוקר 
  לנועקו

 

 

 שלישיימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
5.7.2022 

בסדרת הרצאות מצחיקה ונוסטלגית, יספר הבמאי וחוקר הקולנוע אלון גור 
אריה, על חייהם ויצירתם של מי שהפכו אבני דרך בתרבות הישראלית. 

בכל הרצאה תיערך מחווה לגיבור תרבות שהצליח, בעזרת כשרון, השקפת 
 .ומור, לעצב את עולמנו התרבותיעולם ייחודית וחוש ה

  לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 לחץ כאן

423  ₪ 

 תרבויות עולם 
בראי  -סביב הגלובוס
 הקולנוע

 ומרצה: מרכזת

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 יםומרצים נוספ
 הרצאה + סרט

 שניימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
27.6.2022 

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

 בסון, איריס בר, גליה פסח, מורן קושניר, ד"ר אופיר יעק
 איילת אידלברג

 .שור לנושא ההרצאהסרט קולנוע הקיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 לחץ כאן 

446 ₪ 

 
 
 
 
 

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

 

לאחר 
10% 
 הנחה

 מועדון 
 טרום בכורה בקולנוע

 

 

 צים שוניםמר
 הרצאה + סרט

 כולל 
 ושתיה  פופקורן

 רביעיימי 
 19:00בשעה 

 הפתיחה:
6.7.2022 

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

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

  התאריכים:לפירוט 

 לחץ כאן

189  ₪ 

האמנות הישראלית: 
 תבנית נוף מולדתנו

 דוד איבגי
 אוצר ומרצה לאמנות

 שניימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
27.6.2022 

נים בהן היא עוסקת. בסדרה של חמש הרצאות נעמוד על ההיבטים השו
  ם.סיכומם יציג בפנינו דיוקן מורחב שלנו ושל תרבותנו כישראלי

 לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 לחץ כאן

414 ₪ 

פניני קולנוע מסביב 
 לעולם

 ונירזיו אלכסנד
 מרצה לקולנוע

  סרטים ובמאי
 רצאה + סרטה

 חמישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
23.6.2022 

סדרת מפגשי קולנוע מרתקים, שבמרכזם סרט נפלא עם סיפור חברתי 
ואומנותי ייחודי. כול אחד מהסרטים לוקח אותנו לתרבות אחרת )צרפת, 

דרום קוריאה, ישראל, ארה"ב וסין( שנחשפת באמצעות אומנות הקולנוע. 
את הרקע של הסרט ובחלק השני נצפה בסרט  בהרצאה המקדימה נכיר

 .באורך מלא

 לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:
 לחץ כאן

446 ₪ 

 -פסיכולוגיה יישומית
 בראי הקולנוע

 ענת זפרני
מרצה לפסיכולוגיה 

M.A בחינוך 

 
 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
5.7.2022 

בסדרת מפגשים מרתקת נציג את הפסיכולוגיה הוותיקה לצד חדשות 
הפסיכולוגיה. הקורס יקנה כלים מעשיים להעמקת התבוננות פנימית 

. וצמיחה במעגלי החיים השונים  
 בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט באורך מלא הקשור לנושא

.ההרצאה  

 ת והתאריכים: לפירוט נושאי ההרצאו

 לחץ כאן 

446 ₪ 

 תרבויות עולם 
בראי  -סביב הגלובוס
 הקולנוע

 ומרצה: מרכזת

 איילת אידלברג
אנתרופולוגית, 
חוקרת תרבויות 

 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
22.6.2022 

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

 בסון, איריס בר, גליה פסח, מורן קושניר, ד"ר אופיר יעק
 איילת אידלברג

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 ם: לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכי

 לחץ כאן 

446 ₪ 

 
 
 
 

https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4546
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4547
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4548
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4543
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4554
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4556
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4557
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4558


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

 

לאחר 
10% 

 הנחה

 תרבויות עולם 
בראי  -סביב הגלובוס
 הקולנוע

 ומרצה: מרכזת

 איילת אידלברג
, אנתרופולוגית

חוקרת תרבויות 
 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 חמישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
23.6.2022 

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

 בסון, איריס בר, גליה פסח, מורן קושניר, ד"ר אופיר יעק
 גאיילת אידלבר

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 לחץ כאן 

446 ₪ 

 
 
 
 
 
 

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

 

לאחר 
10% 

 חההנ

 ד"ר אפי זיו גדולי אמני הרנסנס
סופר ומרצה בכיר 

לאמנות ומדריך סיורי 
 אמנות באירופה

 מוסיקלי, נגן אקורדיון

 דוד איבגי
 אוצר ומרצה לאמנות

 ראשוןימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
26.6.2022 

סדרה חדשה ומרתקת שתחשוף בפנינו את חייהם ויצירתם של חמישה 
מים ביותר בפירנצה, בתקופת הרנסנס. נשמע אמנים, מהידועים והמפורס

את סיפור חייהם, נכיר את היצירות החשובות שלהם וננסה ללמוד על 
הציור והפיסול. כל הרצאה תוקדש -ייחודם ותרומתם להתפתחות האמנות

  .לאמן אחר

 לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 לחץ כאן

414  ₪ 

 עומר שומרוני נסיך הפסנתר -שופן
מרצה למוזיקה 

באוניברסיטת ת"א 
ומבקר מוזיקה 

 קלאסית

 ימי שלישי
12:30 – 11:00 

 הפתיחה:
21.6.2022 

בקורס זה נכיר מבחר מיצירותיו, תוך ניתוח הצורות והמבנים המאפיינים 
ם של פסנתרנים שונים לאותן אותן. דגש מיוחד יינתן להשוואות בין ביצועי

יצירות, במטרה להאיר סוגיות של פרשנות ואסכולות נגינה שונות. הקורס 
   .אינו דורש ידע מוזיקלי מוקדם

 לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 לחץ כאן

414 ₪ 

 מסע קולנועי
 אל 

 האחרתישראל 
 סרטים תיעודיים 

 :הסדרה מרכזת
 בלהה גזית

 הבמאים והיוצרים
 הרצאה+  סרט

 רביעיימי 
12:15 – 10:30 

 הפתיחה:
22.6.2022 

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

 החיים בישראל.

 נושאי ההרצאות והתאריכים: לפירוט

 לחץ כאן

423  ₪ 

 מועדון 
 טרום בכורה בקולנוע

 

 

 מרצים שונים
 הרצאה + סרט

 כולל 
 ושתיה  פופקורן

 שלישיימי 
 19:00בשעה 

 הפתיחה:
5.7.2022 

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

  התאריכים:לפירוט 

 לחץ כאן

189  ₪ 

 -וגיה יישומיתפסיכול
 בראי הקולנוע

 ענת זפרני
מרצה לפסיכולוגיה 

M.A בחינוך 

 
 הרצאה + סרט

 שניימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
20.6.2022 

בסדרת מפגשים מרתקת נציג את הפסיכולוגיה הוותיקה לצד חדשות 
הפסיכולוגיה. הקורס יקנה כלים מעשיים להעמקת התבוננות פנימית 

. וניםוצמיחה במעגלי החיים הש  
 בחלקו השני של כל מפגש, נצפה בסרט באורך מלא הקשור לנושא

.ההרצאה  

 לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 לחץ כאן 

446 ₪ 

 תרבויות עולם 
בראי  -סביב הגלובוס
 הקולנוע

 ומרצה: מרכזת

 איילת אידלברג
פולוגית, אנתרו

חוקרת תרבויות 
 ודתות

 ומרצים נוספים
 הרצאה + סרט

 שלישיימי 
14:30 – 10:30 

 הפתיחה:
28.6.2022 

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

 בסון, איריס בר, גליה פסח, מורן קושניר, ד"ר אופיר יעק
 אידלברג איילת

 .סרט קולנוע הקשור לנושא ההרצאהיוקרן אחרי כל הרצאה 

 לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 

 לחץ כאן 

446 ₪ 

 -קוקטייל דרום אמריקאי
 בראי הקולנוע

ד"ר אופיר 
 יעקבסון

חוקר תרבויות, דתות 
 ומיםומיתוסים קד

 הרצאה + סרט

 רביעיימי 
22:00 – 19:00 

 הפתיחה:
22.6.2022 

מסע מרתק לעומקה של דרום אמריקה. נתרשם מנופיה, נכיר את תולדות 
היבשת, החל בתרבויות הקדומות, דרך הכיבוש והקולוניאליזם שבא 

בעקבותיו, ועד הופעתן של המדינות העצמאיות. הכרת העבר תאפשר 
הווה, שכן האוכלוסייה הלטינית הינה תוצר ישיר של להבין ולהכיר גם את ה

.ערבוביה אמריקאית, אירופאית ואפריקאית  
.אחרי כל הרצאה, נצפה בסרט באורך מלא, הקשור לנושא ההרצאה  

 לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 לחץ כאן

446 ₪ 

https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4550
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4536
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4540
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4544
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4539
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4549
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4551
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4552


 יוסי נינווה ורן של חמש מגילותסיפ
 מרצה בכיר לתנ"ך
בוגר הפקולטה 

למדעי הרוח 
 באוניברסיטת ת"א

 שניימי 
12:00 – 10:30 

 הפתיחה:
27.6.2022 

 -מגילות" הוא קובץ ספרים הנמצא בחלקו השלישי של התנ"ך  חמש"
"כתובים". חז"ל קבצו אותם ליחידה אחת, והם נקראים בבתי הכנסת 

"קוהלת" בסוכות, "איכה" בט` באב, "רות" בשבועות",  במועדי ישראל:
"אסתר" בפורים ו"שיר השירים" בפסח. לפנינו חמש יצירות ספרותיות 

נפלאות, שכל אחת מייצגת סוגה ספרותית אחרת: פילוסופיה, שירי קינה, 
 .שירי אהבה, וסיפורת

  פירוט נושאי ההרצאות והתאריכים:ל                    

 לחץ כאן                                          

423  ₪ 

האירועים שעיצבו את 
 20-המאה ה

ד"ר גוסטב 
 מייסלס
 היסטוריון 

 מומחה לדתות

 רביעיימי 
10:30-12:00 

 הפתיחה:
29.6.2022 

אלה, שלהם השלכות מכריעות על נסקור כמה מן האירועים המכריעים ה
 .הדינאמיקה שהם יצרו  התפתחות העולם בן זמננו וננתח את

 לפירוט נושאי ההרצאות והתאריכים: 
 לחץ כאן

423  ₪ 

 
 
 
 
 
 

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

 

לאחר 

10% 
 הנחה

 קסומים ערב סיורים 
 אל 

 סודותיה של תל אביב
 הלבנה

 אור ריין
 מורה דרך 

 המתמחה בתל אביב

 חמישיימי 
18:30-21:00 

 הפתיחה:
23.6.2022 

 פינות החמד האמיתיות של תל אביב 
 האתרים המוסיקליים של יפו 
 "מפגש מרתק עם "הפיל הלבן 

  לפרטים ולמידע נוסף:
 לחץ כאן

315 ₪ 

ירושלים של שקיעות 
 ואור כוכבים

 אסתר סעד
 מורת דרך ירושלמית

 חמישיימי 
18:30-21:00 

 הפתיחה:
30.6.2022 

 חדש מול ישן בירושלים 
 "לעלות לירושלים ו"לרדת העירה 

  פרטים ולמידע נוסף:
 לחץ כאן                           

216  ₪ 

 
 
 
 

 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=4553
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4555
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4560
https://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=4559
http://www.zmaneshkol.co.il/

