
יום חמישי 3.2.2022

יום שישי 4.2.2022

יום שבת 5.2.2022

סופ”ש

חדשנות ופורצי דרך
3-5.2.2022 | מלון גולדן קראון, נצרת

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

17:00  הרצאה: נפלאות התבונה  
המוח האינטליגנטי - על מותר האדם, על 
מה שמאפיין גאונים, מהי אינטליגנציה, איך 
מודדים אותה, וכיצד היא מקודדת במוח.

מרצה: פרופ' יורם יובל, 
פסיכיאטר, פסיכואנליטיקאי וחוקר מוח

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: 
המהפכות ששינו את חיינו

הסערות של שנות השישים בראו מציאות 
חדשה וחשיבה חדשה, ואת גלי ההדף שלהן 
אנו מרגישים היטב עד היום. מסע מרתק אל 
מאחורי הקלעים של מהפכות אלו, מסיפורים 
קטנים על אנשים גדולים ועד האירועים 
שעיצבו את פניה של ארה"ב והעולם כולו. 
מנגן ושר: יונתן הלל, זמר-יוצר וגיטריסט

מספר: רענן בן בסט, מנכ"ל החברה הגיאוגרפית

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

10:00  הרצאה: המצאות העתיד 
קשה מאוד להתנבא, במיוחד לגבי העתיד. 

מה חזו שיקרה ומה התגשם? 
וחשוב יותר, מה הולך להתגשם ולאן פנינו? 

מרצה: אורן נהרי, 
עיתונאי, עורך ומגיש תכניות טלוויזיה ורדיו

11:45  הרצאה: השלכות המהפכה הדיגיטלית    
אנו נמצאים בעיצומה של מהפכה המשנה סדרי עולם. טלפונים 
חכמים, רשתות חברתיות, רכבים אוטונומיים, הדפסת תלת מימד, 
האינטרנט של הדברים ואנו רק בראשית הדרך. מהפכה זו משפיעה 

עלינו כבעלי משפחות, אזרחים במדינות, בעלי עסקים ועוד.
מרצה: ד"ר יניב לויתן, מומחה ללוחמת מידע ושיווק דיגיטלי, הטכניון

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

17:00  הרצאה: 
לפטר את אלוהים - המהפכה של ניטשה  

"טוב להיות אדם בלי אלוהים!" הפילוסוף שהכריז על מותו של אלוהים, 
אבל פחד מתחליפיו עלי אדמות, מורד בלתי נלאה שביקש לגאול את 
בני מינו מהצורך בגאולה, אבל הבין שהצורך במשמעות נחוץ לאדם.

מרצה: אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה, מבקר ספרות ותרבות

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   קונצרט: 
המהפכנים הגדולים של עולם המוסיקה בכל הזמנים

על המלחינים ועל היצירות שפרצו דרך בתולדות המוסיקה, ביניהן 
"הפסנתר המושווה" של באך, האופרה "כרמן" ו"מחול החרבות". 

כל אחת מהן "שילמה מחיר" על היותה יצירה פורצת דרך. 
בביצוע: אפרת רותם - סופרן | אנדי פלדבאו - פסנתרן ומלחין
אייל קלס - כינור | גיל שוחט - מנצח, פסנתרן, ומנהל מוסיקלי

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: הנדסה הגנטית- 
היום השמיני לבריאה    

על התפתחותה של ההנדסה הגנטית 
שחוללה מהפכה בהבנתנו את החומר 
הגנטי ודרך פעולתו, ועל יכולתנו לשנותו 
וליצור יצורים שלא קיימים בטבע לטובת 

האדם. מרצה: פרופ' ידידיה גפני, 
המחלקה לגנטיקה, מכון וולקני

12:15  מופע: ביטלמניה – 
הרביעייה המופלאה מליברפול

מופע הצדעה ללהקה ששינתה את עולם 
המוסיקה. מפגש נוסטלגי ומרגש עם כל 
השירים הגדולים של הביטלס מכל הזמנים.

בביצוע להקת המג'יקל בנד 

על רעיונות יזמיים ופורצי דרך ששינו את העולם. על האנשים עם התעוזה החלוצית, שאיפה למצוינות ונחישות לפרוץ גבולות. 
על המצאות, מחקרים ותגליות, מהפכות מסעירות בחשיבה, בתרבות ובמוסיקה. 
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