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יום שבת 11.9.2021

סופ”ש

גיבורי תרבות בעולם היהודי
9-11.9.2021 | מלון דן כרמל, חיפה

16:00-15:00 - הגעה למלון, קבלת פנים והתארגנות בחדרים

17:00  הרצאה: ש"י עגנון    
מסע בתחנות חייו של זוכה פרס נובל לספרות עברית, שהגיע 
לשיאים מרשימים בספרות העברית וזכה להוקרה בינלאומית על 
יצירותיו. נצעד בעקבותיו בין עיירתו בגליציה, ארץ ישראל בעליה 

השניה ותקופת גרמניה עד לקביעת ביתו בירושלים.
ההרצאה בשילוב צילומים נדירים וקטעי קריאה נבחרים.
מרצה: ד״ר רוחמה אלבג, החוג לספרות, מכללת לוינסקי

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: 
לאונרד כהן: החיים והשירים 
ערב לזכרו של לאונרד כהן בהגשת 
קובי מידן ואיתי פרל שמספר את 
סיפור חייו של לאונרד כהן: היהדות, 
הבודהיזם, הנשים, הכתיבה, הסמים 
והאלכוהול, ההצלחות והכישלונות 

והפריחה המאוחרת.

9:30-7:00  -  ארוחת בוקר עשירה ומפנקת 

10:00  הרצאה: 
הרמב״ם – על אמונה ותבונה

הרמב”ם הוא אחת הדמויות הכבירות 
בתולדות ההגות והיצירה של היהדות. 

הוא חי בין ספרד ובין מצרים במאה ה-12, 
היה ממנהיגי המחנה הפילוסופי-רציונליסטי 

של היהדות ושל עולם המחשבה הדתית בימי הביניים.
מרצה: ד״ר עודד ציון, היסטוריון וחוקר תרבות ודתות

11:45  הרצאה: אלברט איינשטיין
על המהפכה שחולל איינשטיין בהבנת החלל והזמן והשלכותיה, 

על התהפוכות האישיות בחייו ובחיי אלה שפיתחו אתו את 
התורה החדשה.

מרצה: פרופ׳ אבשלום אליצור, מדען והוגה דעות

16:00-13:00  -  הפסקת צהריים למנוחה ופינוק במלון
17:00-16:00  -  קפה ומאפה 

17:00  הרצאה: איין ראנד – סופרת ופילוסופית
מחברת הספרים ״מרד הנפילים״ ו״כמעיין המתגבר״, ההוגה 
הנערצת והשנויה במחלוקת סוערת. הוגת ה"אובייקטיביזם", 
אהובה על אוהדיה, שנואה על מתנגדיה ואחת האינטלקטואליות 

המשפיעות ביותר בהיסטוריה.
מרצה: אורן נהרי, עיתונאי, עורך ומגיש תוכניות טלוויזיה ורדיו

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: מחווה לאריק איינשטיין
השירים הבלתי נשכחים של גדול זמרי ישראל אריק איינשטיין 

בביצוע להקת טרנזיסטור. בין השירים: אבשלום, עטור מצחך,
 אני ואתה, למה לי לקחת ללב, עוף גוזל, סע לאט, יצאנו...

צילום: דין אהרוני
9:30-7:00 - ארוחת בוקר של שבת

10:00  הרצאה: מארק שאגאל
״כשאני יוצר מהלב, הכל מסתדר. 

כשאני יוצר מהראש – שום דבר לא מסתדר״
לאורך שנותיו הרבות, ניהל שאגאל דיאלוג עם רבים מהזרמים 
החשובים באמנות המאה ה-20, ביניהם קוביזם, פוביזם, סימבוליזם 
וסוריאליזם, תוך שהוא יוצר שפה אישית ייחודית ומרתקת, 
המשלבת את זהותו היהודית בצורה מובהקת. מורשתו המגוונת 

היא אחת המרתקות בתולדות האמנות.
מרצה: אלון קליבנוב, היסטוריון

12:15  קונצרט: ממנדלסון ועד ברנשטיין
מופע ייחודי המביא את סיפוריהם ויצירותיהם של היוצרים היהודיים 
אשר השפיעו על התרבות העולמית בתחום המוזיקה הקלאסית: 
פליקס ברתולדי מנדלסון, גוסטאב מהלר, ג׳ורג׳ גרשווין, לאונרד 
ברנשטיין ועוד! בביצוע המלחין, הפנסתרן והמנצח גיל שוחט

 ובהשתתפות: אייל קלס – כינור | שמחה חלד - צ׳לן ומנצח 
מיכאל זרצקל – פסנתר | הדר איציקוביץ׳ – זמרת סופרן

גיבורי תרבות ופורצי דרך בעולם היהודי שהשאירו חותם על האנושות... 
מאלברט איינשטיין, איין ראנד, הרמב״ם, מארק שאגאל ועד ש״י עגנון, לאונרד כהן ואריק איינשטיין.
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