
יום חמישי 14.5.2020

יום שישי 15.5.2020

יום שבת 16.5.2020

סופ”ש
גדולים מהחיים

14-16.5.2020 | מלון גולדן קראון, נצרת

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

17:00  הרצאה: אלברט איינשטיין  
בשתי תורות החריב איינשטיין את הפיזיקה הקלאסית: 

תורת היחסות ותורת הקוונטים. אבל יחסו אליהן היה שונה, 
את התורה הראשונה אהב ואת השנייה שנא. ההרצאה מספרת 

על חייו יוצאי הדופן והמהפכות שחולל.
מרצה: פרופ' אבשלום אליצור

18:30 - ארוחת ערב

21:00  קונצרט: מריה קאלאס ולוצ'אנו פברוטי
ערב מחווה מרגש לזמרי האופרה הדגולים מריה 

קאלאס ולוצ'אנו פברוטי, ששינו את עולם האופרה 
במאה העשרים. בהשתתפות סולני האופרה 

הטנור פליקס ליבשיץ והסופרן אלה וסיליביצקי
ובליווי הפסנתרנית בלה שטיינבוק.

הנחיה בליווי קטעי וידאו: מרב ברק, 
מנחה בתכנית החינוך של התזמורת 

הפילהרמונית הישראלית

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

10:00  הרצאה: הרמב"ם - בין אמונה ותבונה 
רבי משה בן מימון היה מראשי המחנה הרציונלי-פילוסופי בימי 
הביניים. תפישת האל ועבודתו, תכלית האדם ושכלו הפכו את 

מחשבת הרמב"ם לאתגר עצום בעולם היהודי - אז והיום.
מרצה: ד"ר עודד ציון, היסטוריון, חוקר דתות 

ותולדות הרעיונות

11:45  הרצאה: נשים ששינו את העולם    
נשים שפילסו דרכן בעולם גברי והיו למנהיגות, 

לוחמות, מדעניות פורצות דרך, מהן זכו 
להערכה ולהוקרה ומהן ירדו לתהום 

הנשייה של ההיסטוריה. 
מרצה: אורן נהרי, עורך חדשות החוץ, 

NEWS! וואלה

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

17:00  הרצאה: פבלו פיקסו - יוצר ומשחית   
האמן שיצר סגנונות חדשים בזה אחר זה - 

כיצד הפך לאמן המזוהה ביותר עם המודרניזם 
של המאה ה-20 ומהן היצירות שלו ששינו את 

כללי המשחק של האמנות המודרנית? על חייו, 
יצירתו ודרך מחשבתו של אמן גדול מהחיים.

מרצה: דוד איבגי, היסטוריון אמנות, 
אוצר ומרצה 

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: 
ELVIS IS BACK - אלביס פרסלי

הכישרון, המראה והכריזמה של אלביס פרסלי 
הפכו אותו לאחת מהדמויות החשובות של 

התרבות הפופולרית במאה העשרים. מופע 
ממיטב הקלאסיקות של מלך הרוק הבלתי 
מעורער וסיפורים על נקודות מפנה בחייו. 

בהשתתפות הזמר משה סימן טוב ולהקתו

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: דארווין - 
המאור הגדול של הביולוגיה או נביא שקר?    

דארווין, גדול הביולוגים, אבי תורת האבולוציה, הבין שהמנוע הגורם 
ליצורים להשתנות הוא אקראי ושמטרתו יצירת שונות במגוון הביולוגי. 
על האבולוציה, השלכותיה וההתנגדות לה שלא חלפה מהעולם.

מרצה: פרופ' ידידיה גפני, המכון למדעי הצמח, המכון הוולקני

12:15  מופע: אדית פיאף - מלכת השנסונים    
השחקנית יונית טובי )"החיים בורוד"(, שגילמה את דמותה האגדית 
של אדית פיאף וזכתה בפרס התאטרון הישראלי מספרת עליה 
תוך שילוב סיפורי החוויות מאחורי הקלעים, לצד ביצוע חי משיריה 
היפים והמוכרים של מלכת השנסונים האהובה, בליווי הרכב נגנים. 

הצצה לעולמם וסיפור חייהם של אנשים ששינו סדרי עולם והשאירו חותם בתולדות האנושות והתרבות העולמית. 
אנשים שעיצבו אמונות ומחשבות והשפיעו על ההיסטוריה, החברה, הפילוסופיה, המוסיקה והאמנות: הרמב"ם, דרווין, 

אליזבת הראשונה, יקטרינה הגדולה, אלברט איינשטיין, וגם על פיקסו, מריה קאלאס, לוצ'אנו פברוטי, אדית פיאף ואלביס פרסלי. 
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