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בואו לגלות את העולם מחדש עם תובנה
הרצאות מעשירות ידע

מיטב המרצים במיטב בתי המלון בישראל



עשירה  תרבותית  מחוויה  ליהנות  בואו 
בתוכן במיטב בתי המלון מהמובילים בארץ 
הרצאות ומופעים שיפעילו לכם את החושים לחוויה מרגשת המשלבת 
סיפורים מרתקים וחוויות אישיות, היסטוריה, מדע ואקטואליה, באמצעות 

מרצים מתחומי המדע, האמנות, המוסיקה והקולנוע.

יחד עם מיטב המרצים, החוקרים, האמנים, המלחינים והמוסיקאים נעביר 
יחדיו סופי שבוע מרעננים, מגוונים ומיוחדים תוך בילוי וחוויה מהנה במלונות 

איכותיים ומפנקים. 
החבילה כוללת 7 הרצאות ומפגשים מוסיקליים במהלך סופשבוע

הערה: 
הסמינרים מתקיימים בבתי מלון מובחרים במסגרת: שני לילות על בסיס חצי 
פנסיון בסופי שבוע. אפשרות לחבילה מיוחדת בוספי שבוע על פי דרישה מיוחדת.

כל הזכויות שמורות לחברת תובנה, אין להעתיק, לשכפל מידע ותכנית 2015 ©
התוכנית נתונה לשינויים. קיום האירוע מותנה במינימום משתתפים.  

*מספר החדרים מוגבל.  ט.ל.ח. 
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Save the Date

3-5.9.2015
מלון ישרוטל ים המלח

ספט'

סופשבוע קולינריה ותרבות האוכל

1 2 - 1 4 . 1 1 . 1 5
מעלות אסיינדה  מלון 

נוב'

סופשבוע איטליה - לה דולצ'ה ויטה

2 6 - 2 8 . 1 1 . 1 5
הרצליה הרודס  מלון 

סופשבוע עולמות נסתרים מהעין 

7 - 9 . 1 . 1 6
מלון אסיינדה מעלות

סופשבוע הכל בראש לך... פורטוגל-מוסיקה-יין-והיסטוריה 

ינואר

2 1 - 2 3 . 1 . 1 6
הרצליה הרודס  מלון 

יולי

16-18.7.2015
קיסריה דן  מלון 

סופשבוע בואנה ויסטה - מבט אחר על קובה

1 5 - 1 7 . 1 0 . 1 5
הרצליה הרודס  מלון 

2אוק' 2-24 . 10 . 15
ה י ר ס י ק ן  ד ן  ו ל מ

סופשבוע הכל בראש שלך...  סופשבוע חדשנות יצירתיות ועתידנות

1 7 - 1 9 . 1 2 . 1 5
המלח ים  ישרוטל  מלון 

24-26 . 12 . 15
קיסריה דן  מלון 

דצמ'

סופשבוע בוינה היית?סופשבוע זוג פרד 
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ד"ר מרגלית בז'רנו
חוקרת ומרצה בחוג ללימודים 
רומאניים ולטינו אמריקניים 

אונ' העברית

פרננדו קנוף
 מוסיקאי, מלחין, 

מפיק ומעבד

ד"ר פבלו אוטין
מרצה ומומחה לקולנוע, 

 מרצה אונ' ת"א 
והאקדמיה לעיצוב שנקר 

CON ALMA להקת
מוסיקה לאטינית

טל לניר
אוצרת משנה ומרצה, 

מוזיאון ת"א

צביקי זיידא
חוקר ומומחה במדינות מרכז 

אמריקה, מדריך טיולים

מוטי קלמוביץ
מדריך ומרצה יין ואלכוהול

16-18.7.2015
מלון דן קיסריה

יולי

סופשבוע תרבותי בואנה ויסטה - מבט אחר על קובה

טעימה לאחת המדינות 
בעלות צביון מיוחד, 

היסטוריה סוערת, אך גם 
תרבות של אמנות, קולנוע, 

ומוסיקה מרגשת.

היכרות עם מדינה שהיא 
חוויה מתובלת בשמחת חיים 

מיוחדת.

את מי תפגשו?
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מה בתכנית?

אל ארץ הסיגרים, הרום והמהפכה בקובה  •
מסורת         וגם  שכזאת?  כלכלה  עם  חיים  איך  המשפחה-  לחיי  מדינית  מכלכלה  יום,  היום  לחיי  ממהפכה    

ומיתוסים: צ'ה גוורה והמינגאווי.  
מרצה: צביקי זיידא - חוקר ומומחה במדינות מרכז אמריקה, מדריך טיולים  

קולנוע בלתי מושלם - המהפכה הקולנועית מתחדשת  •
התפתחותו של הקולנוע הקובני מימי המהפכה ועד ימנו כאשר במרכז עומדת שאלת היצירה הקולנועית הקומוניסטית    

כאלטרנטיבה לתעשייה הבידור הקפיטליסטית הוליוודית.  
מרצה: ד"ר פבלו אוטין - חוקר ומרצה, מומחה לקולנוע, אונ' ת"א והאקדמיה לעיצוב שנקר   

מסע במנהרת המהפכה: קובה משנות החמישים עד ימינו  •
היסטוריה פוליטית: הימים שלפני המהפכה, החיים תחת שלטונו של פידל קסטרו ושנים האחרונות מאז נפילת בריה"מ    

ועד אובמה-ראול קסטרו.  
מרצה: ד"ר מרגלית בז'רנו - החוג ללימודים רומאניים ולטינו אמריקניים, אונ' העברית י-ם  

אמנות עכשווית בקובה - אמנות קובנית שלאחר המהפכה ועד היום  •
אמנות קובנית במחצית השניה של המאה ה-20 היא ערבוב מרתק בין אמנות פוליטית, אמנות מסורתית  והשפעה צינית ומחתרתית    
של אמנות הפופ אך לא רק ציירים מאפיינים את אמנות המדינה, אלא גם צלמים נועזים, אמנים גרפיים שהנפיקו פוסטרים - לגיטימיים    

ומחתרתיים - ואמני רחוב הפועלים מתחת לרדאר המשטרי. כל אלה מהווים פסיפס שונה וייחודי למדינה זו.  
מרצה: טל לניר, אוצרת משנה במוזיאון ת"א  

! cubanisimo התשוקה, הקצב והסיפור שמאחורי המוסיקה הקובני  •
מוזיקה קובנית וההשפעות של המוזיקה הדרום אמריקאית. הקרנה מטעימות מוסיקליות של אומנים גדולים, שירים    

מפורסמים, להקות חשובות, וכלי נגינה אותנטיים.  
מרצה: פרננדו קנוף, מוסיקאי, מלחין, מפיק ומעבד  

קפיצה קטנה לקריביים  •
מופע חושני וחם, מוסיקה לאטינית עם הרבה שמחה וססגוניות, נכנסת מתחת לעור ומקפיצה את הדופק במופע    

אותנטי מלהיב, הלוקח את הצופים למסע מענג ועשיר ברחבי הקריביים.  
בביצוע: להקת CON ALMA ורקדנים.   

קובה מלכת הרום  •
סיפורו של קנה הסוכר עד הפיכתו למשקה שמהווה את אחד ממקורות הפרנסה החשובים בקובה. מדוע הרום מתקשר כמשקה    

של פיראטים? מי המציא את המוחיטו? איך מכינים קובה ליברה? מדוע הקובנים שותים כל כך הרבה רום ומה מיוחד בו?  
מרצה: מוטי קלמוביץ, מבכירי מדריכי היין והאלכוהול בארץ  
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ד"ר גיא טל
מרצה לתולדות האמנות, 
אונ' ת״א, שנקר ובצלאל

ד"ר זוהר כרם
כימאי של מזון. מרצה במכון 

ביוכימיה מזון ותזונת האדם, אונ' 
העברית י-ם

ד"ר פבלו אוטין
 מרצה ומומחה לקולנוע, 

אונ' ת-א, שנקר

3-5.9.2015
מלון ישרוטל ים המלח

ספט'

סופשבוע קולינריה ותרבות האוכל

סופשבוע של מסע קולינרי 
לתרבות האוכל: ביטויים שונים 
לאוכל כמקור אנרגיה ותשוקה. 
אוכל ביצירות אמנות ובקולנוע

"Tell me what you eat
 and I will tell you what you are"

(A. Brillant-Savrin, 1755-1826)

פרופ' עמוס הדס
מומחה יין וחובב מזון

ד"ר איתי פלאות
ביולוג, מרצה

ומזמר שירה בציבור

ד"ר אורי מאיר צ'זיק
מומחה להיסטוריה של 

התזונה , מרצה אונ' חיפה

בועז כהן
עורך מוסיקלי 

88FM ושדרן

את מי תפגשו?
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מה בתכנית?

אוכל ותשוקה באמנות הראנסנס והבארוק  •
המשמעויות השונות לתיאורי אוכל באמנות: הקשר לתשוקה מינית ומילות סלנג לסקס, מה בין אוכל לתרבות הקלאסית,   

ואנקדוטות על ציירים יווניים שמציירים אוכל בצורה משכנעת מאוד.  
מרצה: ד"ר גיא טל, מומחה לתולדות האמנות ומרצה באונ' ת"א, אקדמיה לעיצוב שנקר, אקדמיה לאמנות ועיצוב "בצלאל"  

בין הוולגרי לארוטי - אוכל ובישול בקולנוע הישראלי  •
מסרטי הבורקאס והגפילטע פיש ועד ימינו. המתח בין המטבח המזרח-אירופאי לבין המטבח המזרח-תיכוני הוא אחד    
הבולטים לאורך הקולנוע המקומי, לא רק בסוגי הטעם אלא במה שהטעם הזה אומר על הזהות והאישיות של מי שאוכל    

ומבשל.  
מרצה: ד"ר פבלו אוטין חוקר ומרצה לקולנוע, אונ' ת"א והאקדמיה לעיצוב שנקר  

תבלינים מכניסים צבע לחיים  •
מבט אנתרופולוגי על תבלינים, למה נכנסו התבלינים לחיינו ואיזה צרכים סיפקו, מה הבסיס הכימי לשילובם במזון    

ויישמום בחיי היום יום.  
מרצה: ד"ר זוהר כרם, כימאי של מזון. מרצה במכון ביוכימיה מזון ותזונת האדם, אונ' העברית י-ם  

שירים בפה מלא  •
סלט של שירים מהפלאפל ועד עופות בפרמז'ן. שירים על מזונות ומשקאות ממיטב הזמר העברי בציבור.  

בביצוע: ד"ר איתי פלאות, ביולוג, מרצה ומזמר שירה בציבור  

על הלחם לבדו  •
החיטה שעיצבה את חיינו בעולם המודרני. סיפורה של החיטה וסיפורו של הלחם, השאור, הקמח הלבן ועוד.  מהמהפכה    

החקלאית ועד תהיות של הלחם כיום.  
מרצה: ד"ר אורי מאייר צ'זיק, מומחה להיסטוריה של הרפואה והתזונה, מרצה באונ' חיפה.    

יין ואוכל- הלכו שניים יחדיו בלתי נועדו?  •
הקשרים הדואלים בין יין ומנות אוכל בתרבויות מסורתיות ומתחדשות. כיצד התפתחו ממילוי צרכים בסיסיים של קיום    

לתרבות של הנאה אוכל ויין.  
מרצה: פרופ' עמוס הדס, מומחה יין וחובב מזון  

אוכל ומוזיקה  •
הקשר בין אוכל ומוסיקה קשורים קשר הדוק ומענג להתמכרות והתמכרות לעונג. הרצאה מוסיקלית מפתיעה במוזיקה    

ואוכל מתנגן שמרקיד את הגוף.  
מרצה: בועז כהן, עורך מוסיקלי ושדרן 88FM, ועורך ספרותי   
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יובל מלחי
היסטוריון ומומחה לתכניות 
למידה והיסטוריה מתוקשבת

ד"ר דינו לוי
חוקר מוח בתחום נוירו 

שיווק - בי"ס לניהול 
רקאנטי

ד"ר פבלו אוטין
חוקר ומומחה לקולנוע, 

 מרצה באונ' ת"א 
והאקדמיה לעיצוב שנקר 

יוסי סאסי
חלוץ גיטרת הרוק 

האוריינטלי, איש הייטק 
מוסיקאי ומפיק בינלאומי

דיוויד ניסן
חוקר תרבות, קצין ביטחון 

לשעבר מלווה קבוצות ומרצה

תמיר ליאון
אנתרופולוג יישומי 

מומחה לתרבות הנוער

טל ענבל
ראש המרכז לחקר החלל 

במכון שפיצר, מומחה 
להיסטורית חקר החלל

15-17.10.15
הרצליה הרודס  מלון 

אוק'

יצירתיות ועתידנות סופשבוע חדשנות 

סופשבוע שכולו חדשנות 
יצירה ומבט לעבר העתיד. 

מהיסטוריה שמובילה 
לעתיד, בין המוסיקאים 

ששינו את פני העתיד 
ועד טעויות ששינו את 

פני הטכנולוגיה בקולנוע, 
יצירתיות למציאות חדשה 

לעבר עתיד מפתיע ומתקדם

את מי תפגשו?
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מה בתכנית?

מה קונים לנכד בן 200?  •
מההיסטוריה לעתיד המופלא של הטכנולוגיה והמהפכה העומדת בפתח.  

מרצה: יובל מלחי, היסטוריון ומומחה לתכניות למידה והיסטוריה מתוקשבת  

דור תרבות המסכים - לפרק את הבדידות  •
"ילדי המסכים", צורות התקשורת המקובלות בהווה ובעבר בעידן הניו מדיה, וההשלכות של צורות התקשור הקיימות    

של דור זה.  
מרצה: תמיר ליאון, אנתרופולוג חוקר תרבות צעירה, מכון אתוס    

טעות או גאונות  •
איך הגיעו החידושים הטכנולוגיים הגדולים בקולנוע? מבט מרתק על טעויות וגאונות בקולנוע.  

מרצה: ד"ר פבלו אוטין, חוקר ומרצה קולנוע, אונ' ת״א ומכללת שנקר  

הטרור הדיגיטלי  •
כיצד שינה האינטרנט את פני הטרור ואיך הרחיב את יכולותיהם של ארגונים קיצוניים?   

מרצה: דיוויד ניסן, חוקר תרבות, קצין ביטחון לשעבר ומרצה  

המוח מחליט - תבונות מוחיות בקבלת החלטות שיווקיות  •
כוחו של המוח בקבלת החלטות שיווקיות: תובנות מוחיות לטובת מחקר שיווקי   

מרצה: ד"ר דינו לוי, חוקר מוח בתחום נוירו שיווק - בי"ס לניהול רקאנטי  

מפגש מוסיקלי מעורר השראה  •
מזרח ומערב, רוק עם מוסיקה עממית וכלים אקוסטיים מסורתיים - סיפור חייו המרתק של איש הייטק על מצוינות,    

מוטיבציה והשראה, מודעות ופיתוח חדשנות.  
מרצה: יוסי סאסי, חלוץ גיטרת הרוק האוריינטלי, איש הייטק, מוסיקאי ומפיק בינלאומי   

חלל - מנוע ליצירתיות, חדשנות ויזמות  •
היבטים  לחדשנות.  ומדרבן  טכנולוגי  קטר  מראשיתו  היה  בו,  האנושית  והפעילות  לחלל  הטיסות  תחום    
שונים של העיסוק האנושי בחלל, בהישגים בולטים של מדינות שונות, פעילות יזמית ועסקית של החלל, וכיוונים    

לעשייה עתידית בתוכניות החלל השונות.  
מרצה: טל ענבל, ראש המרכז לחקר החלל במכון שפיצר, מומחה להיסטורית חקר החלל  
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ד"ר עופר מלמד
חוקר מוח ומרצה

ד"ר איתי פלאות
ביולוג וזואולוג, מרצה

ד"ר פבלו אוטין
חוקר ומרצה לקולנוע, 
באונ' ת"א והאקדמיה 

לעיצוב שנקר 

אורי אשכנזי
אמן חושים וקוסם

ד"ר יקיר קירצ'מן
פסיכולוג

תמי דואק
מרצה ומנחת קבוצות-

פסיכולוגיה חיובית

ערן צור
 מוסיקאי ויוצר

22-24.10.15
קיסריה דן  מלון 

סופשבוע הכל בראש שלך...

איך המוח מנהל את 
מחשבותינו ואיך ניתן לאמן 

אותו ולכוון אותו?- אימון 
זיכרון המוח, גוף נפש, 
תעתועי ראייה והומור 

כדרכים להתמודדויות.  
וגם, האם הקולנוע יוצר לנו 
את הדימויים לאושר? ואיך 

מוסיקאים יוצרים? והאם 
קיימת המוזה???

את מי תפגשו?
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כל הזכויות שמורות לחברת תובנה, אין להעתיק, לשכפל מידע ותכנית 2015 © התכנית נתונה לשינויים ט.ל.ח. קיום האירוע מותנה במינימום משתתפים. מספר החדרים מוגבל.

מה בתכנית?

איך המוח מושך בחוטים  •
עד כמה המחשבות קובעות את בחירתינו? ואיך המוח קובע את המחשבות שלנו? מדע המוח.  

מרצה: ד"ר עופר מלמד, חוקר מוח ומרצה  

לקחת את החיים בקלות  •
הומור וחשיבה חיובית ותפקידו בחיים. הכרות עם הכוחות המעכבים ושינוי נקודת המבט.  

מרצה: תמי דואק, MBA מרצה ומנחת קבוצות פסיכולוגיה חיובית    

אושר כחוויה אסתטית  •
כיצד הקולנוע מייצר דימויים של אושר ובאיזה כלים?  

מרצה: ד"ר פבלו אוטין, חוקר ומרצה קולנוע, אונ' ת״א ומכללת שנקר  

יצירתיות, תגובתיות, וזהות: על האתגרים הכרוכים בשינוי  •
יחסי הגומלין בין כוחות יצירתיים לכוחות תגובתיים בתוך האישיות, ועל תרומתם ליצירת תחושה של זהות אישית.    
מתוך הכרות עם כוחות אלה ננסה להבין לעומק את האתגרים העומדים בפנינו כאשר אנו מעוניינים, או נקראים    

לחולל שינוי בחיינו.  
מרצה: ד"ר יקיר קריצ'מן, פסיכולוגיה קלינית וסומאטית  

תעתועי ראייה  •
מושג "תעתועי ראיה" מבטא מצבים בהם אנו רואים את המציאות בצורה שגויה. מה מקור התעתוע? איך הוא נוצר ולמה?   

מרצה: ד"ר איתי פלאות, ביולוג וזואולוג  

מפגש מוסיקלי אישי עם האמן ערן צור   •
ומרתקת, בביצוע משיריו  מקורות ההשראה, מציאת הקול האישי, הישגים ומאבקים. פגישה אישית מרגשת    

ומשירי אחרים.  
בביצוע: המוסיקאי והיוצר ערן צור, זמר רוק וסופר ישראלי הפועל מאז סוף שנות ה-80   

נ.ב. איפה הקסם? מופע חושים וקסמים  •
איך אפשר לגלות עוד כמה רגעי קסם בחיים? מופע משעשע ומפתיע.  

בביצוע: אורי אשכנזי, אמן חושים וקוסם  
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ד"ר זוהר כרם
כימאי של מזון. מרצה במכון 
ביוכימיה מזון ותזונת האדם, 

אונ' העברית י-ם

מוטי קלמוביץ
מבכירי מדריכי היין בארץ

ד"ר ורדה רוטשטיין מאייר
מרצה לתולדות האמנות 

ומדריכת טיולים 

יאיר פולישוק
זמר אופרה, האופרה הישראלית

יובל מלחי
היסטוריון ומומחה 

לתכניות למידה 
והיסטוריה מתוקשבת

ד"ר עמית ויינר
מלחין ומוסיקאי,

מרצה באקדמיה למוסיקה י-ם

אלה שופמן
מרצה לתולדות האדריכלות, 

האמנות והעיצוב

12-14.1 1 . 15
מלון אסיינדה מעלות

נוב'

ויטה דולצ'ה  לה   - איטליה  סופשבוע 

לשוחרי האמנות, המוסיקה, 
והעיצוב האיטלקי 

סמינר איטליה פותח 
את דלתותיו 

ונותן את הכבוד הראוי 
לאחת המדינות השופעות 
ביצירה ויצר, בטעם טוב  

והחיים הטובים...
יין, טעמים, אמנות ומוסיקה

את מי תפגשו?
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מה בתכנית?

אמני המופת - ברניני מול מיכלאנג'לו  •
קשה לחשוב על איטליה ללא השם מיכלאנג'לו וברניני, שני אמני מופת שמיתגו את איטליה והפכו אותה למרכז האמנות    
בעולם, ולא לחינם. יצירותיהם משאירות אותנו עד היום פעורי פה למול הגאונות והיצירות השמיימיות. נשווה נבדיל    

ונכיר אותם מקרוב.  
מרצה: ד"ר ורדה רוטשטיין מאייר, מרצה לתולדות האמנות  

חייו המופלאים של לאונרדו דה וינצ'י  •
ליאונרדו דה וינצ'י מסמל את תקופת הרנסנס אולי יותר מכל אדם אחר. גאון שהתעניין במגוון תחומים ושתרגם רבות   

ממחשבותיו למעשים והמצאות. גאון בתחומי הציור והצבע שהשפיע על האמנות האיטלקית כפי שאף אדם אחר לא עשה.    
גם מחקריו ורעיונותיו בתחומי המדע הקדימו רבים מהמדענים המודרניים. הצצה לחייו המרתקים של האיש ולתקופתו.  

מרצה: יובל מלחי, היסטוריון  

פסטה ושמן זית   •
ים התיכון כנקודת מפגש בין המקומי - שמן הזית והמהגר שמזוהה והפך למלך המטבח הים תיכוני הפסטה.  

מרצה: ד"ר זוהר כרם, כימאי של מזון, מרצה במכון ביוכימיה מזון ותזונת האדם, אונ' העברית י-ם  

יינות בארץ המגף   •
מטוסקנה ועד פיימונטה. מקיאנטי ועד ברולו. הנופים, היקבים, ומגוון זני הענבים, כל זאת ועוד דרך סיור וירטואלי באיטליה.   

מרצה: מוטי קלמוביץ, מרצה ומדריך בכיר ביין  

ורדי ופוצ'יני - "חִייתי בשביל האמנות"   •
כשם האריה המפורסמת ביותר של פוצ'יני, מתוך טוסקה, כך גם חייהם של שני המלחינים הגדולים של האופרה    
האיטלקית - ורדי ופוצ'יני. קטעים מהאופרות הגדולות של האיכר הפשוט ורדי, שכבש את העולם בפשטות ובכנות שלו.    
קטעים בביצועי מופת מהאופרות הצבעוניות של פוצ'יני, ומה הקשר בין טוסקה, מאדאם בטרפליי, ולה בוהם לבין הסרט    

הנהדר "לשבור את הגלים".   
מרצה: ד"ר עמית ויינר, מרצה אקדמיה למוסיקה י-ם   

ויוה לה אופרה!   •
קונצרט עם זמר האופרה יאיר פולישוק )האופרה הישראלית( בליווי הפסנתרן עמית ויינר, מספרים ומבצעים קטעים    

מהאופרות האיטלקיות הנהדרות ביותר. בתוכנית: ורדי, פוצ'יני, רוסיני, ומוצרט.  
בביצוע: זמר האופרה יאיר פולישוק ועמית ויינר  

אדריכלות רומא העתיקה כבסיס לתרבות המערבית  •
מבט היסטורי על אדריכלות העיר רומא כנקודת מוצא לאדריכלות האיטלקית העכשווית.  

מרצה: אלה שופמן, מרצה לתולדות האדריכלות, האמנות והעיצוב  
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ד"ר עופר מלמד
חוקר מוח

בועז כהן
,88FM שדרן רדיו
ועורך מוסיקלי

ד"ר פבלו אוטין
מרצה וחוקר קולנוע, אונ' 

ת״א ומכללת שנקר 

סמבל דרור-שירה עברית, איתן דרור-שירה והנחיה, אלעד דוד-
גיטרה ושירה, סנדרה צ'רנס-שירה וגיטרה, נעם הרטמן-שירה

דיוויד ניסן
חוקר תרבות, קצין ביטחון 
לשעבר ומרצה, יליד איראן

ד"ר עידן מילצ'ר
סקסולוג בכיר, בי"ח איכילוב

משה שי
צלם דוקומנטרי וגיאוגרפי

26-28.11.15
הרצליה הרודס  מלון 

סופשבוע עולמות נסתרים מהעין 

בואו להתחבר לעולמות 
גיאוגרפיים ופיזיים אסורים, בואו 

להיפתח לעולמות נסתרים ולהבין.  
הצצה למדינות אסורות, 

לאיים ברחבי העולם, 
ואיסורים בקולנוע ובמוסיקה. 

היכן שלא מדברים עליהם... 
יצר ויצירה - בעקבות תשוקה 

באמנות. חדר המיטות, 
מה קורה כשלא קורה? 

ולשירה עברית  של משוררים ידועים  
שלא הבחינו בין מציאות ודמיון

את מי תפגשו?
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מה בתכנית?

על דמיון או מציאות - איך המוח יודע להבחין?  •
היכולת של המוח להבחין, לזהות, להיזהר וליפול בפח- מחקרים על המוח  

מרצה: ד"ר עופר מלמד, חוקר מוח  

מה קורה כשלא קורה?  •
הרגעים שאיננו מדברים בסקס... על יחסים פתוחים, מונוגמיה, בגידות, פורנו, מה מותר מה אסור...  

מרצה: ד"ר עידן מילצ'ר, סקסולוג בכיר בי"ח איכילוב  

50 גוונים של מציצנות קולנועית   •
הקולנוע מאפשר להציץ בחור המנעול: עירום, צנזורה ואיסורים אחרים שמותרים רק על המסך.  

מרצה: ד"ר פבלו אוטין, מרצה וחוקר קולנוע, אונ' ת״א האקדמיה לעיצוב שנקר  

מאחורי הרעלה, מסע וירטואלי ברחבי איראן  •
מאחורי הרעלה הכהה והמאיימת של המשטר האיסלאמי באיראן, מסתתרים נופים, אנשים ותרבות של ארץ מרתק.   

מרצה: דיוויד ניסן, חוקר תרבות, קצין ביטחון לשעבר ומרצה  

דוד ובת-שבע   •
יצר ויצירה - בעקבות תשוקה באמנות: מקומו של הסקס בשנות השישים ובכלל. ביצירות קולנוע, בספרות ובמוזיקה.    

מסע מלא תשוקה.   
מרצה: בועז כהן, עורך מוזיקלי ושדרן 88FM, עורך ספרותי.   

איים רחוקים   •
איים תמיד הציתו את דמיונם של בני האנוש אחר פנטזיה מרוחקת למקום הנדמה כיצירת בריאה או פלא של הטבע.    

נתקרב לאיים המרוחקים כל כך באוקיינוס השקט.  
בביצוע: משה שי, צלם דוקומנטרי וגיאוגרפי  

עולמות אסורים בחיי משוררים עבריים  •
התשוקות האבודות של לאה גולדברג. פרשות האהבים הנסתרות של רחל. הרומנים המייסרים של אלכסנדר פן.   

מופע משיריהם וסיפוריהם של שלושה משוררים שחיו וכתבו בין בדיה למציאות.  
מרצה: אנסמבל דרור, שירה עברית  
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ד"ר עידן מילצ'ר
סקסולוג בכיר, בי"ח איכילוב

Xאנסמבל ֶמְטִרי
כינור ושירה: תומר עינת, 

גיטרה ושירה: אריאל 
לזרוס, פסנתר: עמית ויינר

יובל מלחי
היסטוריון ומומחה 

לתכניות למידה 
והיסטוריה מתוקשבת

ד"ר פבלו אוטין
מרצה וחוקר קולנוע, אונ' ת״א 

ומכללת שנקר

סאם לוי
מטפל ומפתח שיטת 

"אהבה רבה"

17-19.12.15
מלון ישרוטל ים המלח

דצמ'

סופשבוע זוג ופרד 

אחדות ודואליות יעמדו 
במרכז הסמינר. 

הבנה וקבלה של יחסים 
בין המינים דרך עדשת 

הקולנוע, המוסיקה, המוח 
והסקסולוגיה.

הנושא הכי מדובר בעולם.. 
זוגיות ותובנות אחרות...

ד"ר איתי פלאות
ביולוג, מרצה מזמר 

את מי תפגשו?
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רחלי לנגפורד
חוקרת מוח וסופרת

1729& חצי פנסיון
י ג ו ז ר  ד ח ב ם  ד א ל ר  י ח מ
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מה בתכנית?

מוח ויחסים  •
כיצד משמרים אהבה רומנטית במערכות יחסים ארוכות טווח- שיטות ידידותיות ליצירת שינוי מוחי ברמה הביוכימית    

על מנת להעצים אהבה וקשר בין בני זוג.  
מרצה: רחלי לנגפורד, חוקרת מוח וסופרת  

מיהו הגבר הנכון? מיהי האישה הנכונה?  •
הקומדיה הרומנטית כמייצרת סטנדרטים ערכיים לזוגיות ובחירת בן/בת זוג" - קומדיות רומנטיות אמריקאיות משנות    

ה-30 ועד היום והאופן שבו הן מעצבות הבנה של "מהי זוגיות טובה".  
מרצה: ד"ר פבלו אוטין, חוקר ומרצה לקולנוע  

הזוגיות של המוסיקה והמילים בשירי סשה ארגוב   •
קונצרט מוסבר על הזוגיות בין המוסיקה והטקסט בשיריו הגדולים של סשה ארגוב.  

בביצוע: "אנסמבל ֶמְטִריX": כינור ושירה: תומר עינת, גיטרה ושירה: אריאל לזרוס, פסנתר: עמית ויינר  

ארוטיקה בזמר העברי   •
ערב מענג ומשעשע בו נגלה ונשיר ביחד שירים ארוטיים שאף פעם לא ידענו שהם כאלה.   

מרצה: ד"ר איתי פלאות, ביולוג ומרצה מזמר  

סיפורי אהבה היסטוריים עוצרי נשימה   •
סיפורי אהבה היסטוריים מראים לנו שלמרות שהעולם השתנה מקצה לקצה, התשוקה הבסיסית של בני האדם לאהוב    
ולהיות נאהבים לא השתנתה בהרבה. סיפורי אהבה היסטוריים מרתקים ומותחים שיגרמו לכם להתרגש, להחסיר פעימה    

ואולי אפילו להזיל דמעה.   
מרצה: יובל מלחי, היסטוריון   

אין גיל לאהבה   •
על זוגיות ומיניות באמצע החיים - אינטימיות-אהבה-תפקוד מיני ומה שבניהם!  

מרצה: ד"ר עידן מילצ'ר, סקסולוג , בי"ח איכילוב  

טובים השניים מן האחד.  האומנם?   •
הרי כבר בבראשית נאמר "לא טוב היות האדם לבדו"...? מה מקומם של הנשים בעולם של גברים... וכיצד הוא משתנה?    

ומהו "עזר כנגדו"? כלים ל "הוויה טובה" ובין בזוגיות ביו בנפרד.   
מרצה: סאם לוי, מטפל ומפתח  שיטת "אהבה רבה"   
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יובל מלחי
היסטוריון ומומחה 

לתכניות למידה 
והיסטוריה מתוקשבת

ד"ר עמית ויינר
מלחין ומרצה,

האקדמיה למוסיקה י-ם

24-26.12.15
קיסריה דן  מלון 

דצמ'

סופשבוע בוינה היית? 

וינה היא סמלה של אירופה 
הקלאסית. לאורך ההיסטוריה 

הייתה וינה מוקד כוח ועיר 
בירה. מנגד, וינה היא גם עיר 

מודרנית מאוד בעלת אופי 
וחיים צעירים משלה. ביקור 
במוזיאון לתולדות האמנות, 

סיור אדריכלי בעיר.
נתענג על הוואלס הווינאי, 
נקשיב ליצירות מושלמות 

וננסה להבין למה אין מוצרט 
חדש בימינו?

ד"ר טל גיא
החוג לתולדות האמנות, 
אונ' ת״א, שנקר ובצלאל

את מי תפגשו?

18

אלה שופמן
מרצה לתולדות האדריכלות, 

האמנות והעיצוב
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מה בתכנית?

וינה כמרכז העולם התרבותי  •
למה אין מוצרט חדש בימינו? איפה הם כל המלחינים הגדולים הללו בימינו, ואיך זה יכול להיות שבאותה    
תקופה חיו כל אותם הגאונים האלו של המוסיקה הקלאסית, לעתים במרחק של כמה רחובות    

האחד מהשני?  
מרצה: ד"ר עמית ויינר, מלחין ומרצה, האקדמיה למוסיקה י-ם  

מסע אדריכלי בוינה  •
הפיכתה של העיר על הדנובה מהבירה המסורתית של האימפריה למוקד לחדשנות אדריכלית עכשווית.  

מרצה: אלה שופמן מרצה לתולדות האדריכלות, האמנות והעיצוב  

יצירות המופת במוזיאון לתולדות האמנות בוינה   •
סיור וירטואלי בין יצירות המופת של מוזיאון לתולדות האמנות בוינה.  

בביצוע: ד"ר טל גיא, החוג לתולדות האמנות, אונ' ת״א, שנקר ובצלאל  

הרצאה: מי זה דופק בדלת? וינה - השער של אירופה   •
מרצה: יובל מלחי היסטוריון ציבורי ומרצה להיסטוריה  

קונצרט מוסבר: הוואלס הווינאי, הריקוד המפואר באירופה   •
בביצוע: כינור- תומר עינת, פסנתר- עמית ויינר  
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ד"ר ורדה רוטשטיין מאייר
מרצה לתולדות האמנות

דבורה רוטברט
בשילוב קטעי שירה עם 

המוסיקאית והזמרת 
רות דנון

שמואל מגל
ארכיאולוג וצלם בינלאומי 

יובל מלחי
היסטוריון ומומחה 

לתכניות למידה 
והיסטוריה מתוקשבת

זיוה עטר
זמרת נשמה ופייטנית בהרכב 

מוסיקלי

מוטי קלמוביץ
מבכירי מדריכי היין בארץ

7 - 9 . 1 . 1 6
מלון אסיינדה -מעלות

פורטוגל-מוסיקה-יין-והיסטוריה 

פולקלור אותנתי-מוסיקת 
פאדו, שירה אנדלוסית, 

טעימות יין ממדינה בעלת 
כרמים הטובים בעולם, 

היסטוריה מרשימה 
אדריכלות ואמנות יהודית. 

להכיר את פרוטוגל לעומק.
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ינואר

פרופ' שלום צבר
מח' לתולדות האמנות 

ופולקלור, אונ' העברית 
י-ם

צילום: שמואל מגל

את מי תפגשו?
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מה בתכנית?

מעוני לעושר - עלייתה המטאורית ודעיכתה של האימפריה הפורטוגלית  •
סיפורה המרתק של פורטוגל שהפכה ממדינה קטנה לאימפריה ומעצמה עולמית, התגליות החשובות שנתגלו על ידי    
חוקריה בעידן התגליות, רעידת האדמה שהחריבה את ליסבון ונפילתה של פורטוגל מגדולה לאחת המדינות העניות    

והנחשלות באירופה.  
מרצה: יובל מלחי, היסטוריון, מרצה להיסטוריה ומפתח תכניות חינוכיות  

אדריכלות ועיטורי מבנים בפורטוגל  •
פורטוגל מתהדרת בשלל סגנונות באדריכלות שהיו באירופה או מהעמים שכבשו את אדמתה ושילבו את האמנות הזרה    

עם האמנות המקומית והתוצאה שמתקבלת בעקבות כך היא סגנון ייחודי של פורטוגל.  
מרצה: ד"ר ורדה רוטשטיין מאייר, מרצה לתולדות האמנות  

פורט בפורטוגל   •
פורטוגל התפרסמה ביינות הפורט המשובחים אך מעטים יודעים כי בפורטוגל יינות מצוינים נוספים ואף מבחר זנים    

מגוון ומפתיע, אתם מוזמנים להצצה וטעימה חד פעמית מנופיה הקסומים של מדינה שיינותיה טרם השאירו חותם.  
מוטי קלמוביץ, מבכירי מדריכי היין בארץ  

טיול בסמטאות   •
סיור מרתק צילומים מזוית אחרת על פרוטוגל, ישן וגם חדש.   

שמואל מגל, ארכיאולוג וצלם בינלאומי  

בין פאדו לים   •
שירה וסיפורים אותנטיים, תרבות ומוסיקה.   

בביצוע: מורת הדרך ומרצה לתרבות ספרד ופורטוגל דבורה רוטברט יחד עם הזמרת והמוסיקאית רות דנון   

שירת פאדו   •
מופע מוסיקלי אותנטי ומרגש.  

בביצוע: זיוה עטר, זמרת נשמה פייטנית ויוצרת  

תרבות יהדות והיסטוריה במפנה הדורות   •
היהודים בפורטוגל, אמנות והיסטוריה - יהדות פורטוגל במפנה הדורות "תור הזהב" בדור שלפני ההמרה   

הכפויה של 1496.  
מרצה: פרופ' שלום צבר, מח' לתולדות האמנות ופולקלור, אונ' העברית י-ם  
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2 1-23 . 1 . 16
קיסריה דן  מלון 

ינואר

סופשבוע הכל בראש לך...

למי שכבר ניסה ולמי
שמגלה כעת,

הצטרפו למסע בעקבות 
המוח, סמינר סמינר הכל 

בראש שלך... 2
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מה בתכנית?

פרנולוגיה - " עשה מה שבראש שלך"  •
ניתוח אופי על פי מבנה הגולגולת.  

אמנות - "קומיקס ואנימציה"   •
כיצד אמנות הפכה להתמודדות אישית ומיהם השחקנים הראשיים.  

מיינדפולס - "קשוב ומודע למה שמתרחש"   •

"חשיבה חדה"   •
להגיע למסקנות נכונות יותר ולבחירות אחראיות יותר בכל תחומי החיים.  

מופע קסמים - עם אמן חושים   •

צמחי מרפא ומחלות פסיכוסומטיות   •



מועדון חברי תובנה מבית קשרי תעופה

נרשמים למועדון חברים וזוכים בהטבות
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