
תרבות והשראה

3 סופי שבוע שיעשירו 
לכם את חורף 2017



 הגעה למלון וקבלת פנים
 ארוחת ערב

 "סודות גלילים" סיפורים הומוריסטים, בלווי מוסיקלי.
מרצה: אמנון גופר - אמן הטיול והסיפור הגלילי, מתמחה 

 בתרבות הגלילית.
סיפורי הווי, אגדות, משלים ופנטזיה, המתארים את 

הפסיפס האנושי והרב גוני של דמויות ססגוניות בין תושבי 
הצפון והגליל.

 ארוחת בוקר
 סיור - "שם הרי גולן הושט היד וגע בם", נכון לעכשיו 

 ברמת הגולן  
רמת הגולן וחבל הבשן, התוחמים את ארץ ישראל 
מצפון מזרח, מהווים עורף כלכלי וחזית ביטחונית 

ומדינית. נעמוד על ההתיישבות היהודית ומגוון המודלים 
ההתיישבותיים שיצר פסיפס כלכלי חברתי, ההולך 

 ומתגבש, חרף הקושי הנעוץ בריחוק ממרכז המדינה.
המלחמה המתחוללת בסוריה, "שואבת" לתחומה, 

גורמים עוינים המאתגרים את מערך הביטחון ואת כלכלת 
האזור - נסייר לאורך גבולות הגזרה, בדרום רמת הגולן. 

באזורי הפיתוח הכלכלי, נלמד את המציאות הדינמית 
המשתנה תוך בחינת אירועי העבר ונבחן הערכות לעתיד 

 ה"רמה" וסביבתה.
 ארוחת צהריים עצמאית

 קפה ועוגה

"אלף שיר לצפון"
זמר עברי מכל הזמנים ואקטואליה צפונית

  13:30
  16:30

  19:00-20:30
  20:30

  17:00

  7:00-10:00
  11:00

  13:00
  15:00
צאת השבת  

  17:00-15:00
  19:00
  20:30

  7:00-9:00
  9:30-13:30

 יום חמישי 16.11

 יום שישי 17.11

מלון לאונרדו פלאזה טבריה | 16-18 נובמבר 2017



 הרצאה: הכפר העלווי הסודי בקצה הגליל
מרצה: הצלם יורם פורת - צלם נשיונאל ג'אוגרפיק, מפיק, 

 ובמאי בקולנוע ובטלוויזיה.
נשמע את סיפורו של הכפר ע'ג'ר והדת העלווית הסודית 

 ששינתה את פני המזרח התיכון. ההרצאה מלווה צילומים.
 ארוחת ערב

 מופע: "שירים שאהבנו" עם עדנה גורן
 זמר עברי של מיטב משוררות העמק: נעמי שמר, רחל 

 וגם סשה ארגוב ווילנסקי.
בלווי מוסיקלי של רמי הראל, שליווה את נעמי שמר  

בהופעתה האחרונה. 

 ארוחת בוקר
הרצאה מוסיקלית - "ללכת שבי אחרייך: אהוד מנור ושירי 

 אהבת הארץ"
 מרצה: ד"ר גלי מנור - בתו של אהוד מנור

ד"ר גלי מנור תספר על שיריו של אביה, אהוד מנור, שאהב 
וכאב את ארץ ישראל בשירי המולדת הרבים שכתב. ביניהם 

"אין לי ארץ אחרת", "בוא איתי אל הגליל", "יליד הארץ", 
"ימי בנימינה" ועוד. הרצאה מנקודת מבט אישית וחווייתית 

וכוללת חומרים נדירים מתוך הארכיון של מנור. הקשבה 
 לשירים יחד עם הקהל וניתוח הנושאים העולים מהם.  

 ארוחת צהריים
פינוי החדרים

הסעה מאורגנת*

יורם פורת

עדנה גורן

ד"ר גלי מנור

  19:00-20:30
  20:30

  17:00

  7:00-10:00
  11:00

  13:00
  15:00
צאת השבת  

*המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשינויים בתכנית, בהתאם לכורח הנסיבות

מלון לאונרדו פלאזה טבריה | 16-18 נובמבר 2017

 יום שבת 18.11

ת 
בו

די
בא

ור
מנ

ת 
פח

ש
מ

 

*היציאה והחזרה - מחניון "חנה וסע" ליד תחנת רכבת בארלוזורוב )סבידור(
המחיר לאדם בחדר זוגי 1,526 ₪  *דמי ביטול בהתאם לתקנון



הגעה למלון וקבלת פנים
ארוחת ערב

 הקומדיה הישראלית בתיאטרון כביטוי להתפתחות 
 החברה בישראל

 מרצה: יונתן אסתרקין - הרצאה בליווי שחקנים
הרצל אמר שלדעתו "הקומדיה הקלה" תהיה הז'אנר 

המועדף על אזרחי ישראל במדינה שאותה ראה לנגד עיניו. 
ואכן כך, על הבמה העברית, הקומדיה הקלה והסאטירה 

היו תמיד הז'אנר המועדף.  ננסה להבין למה ומה ניתן 
ללמוד מכך. נספר על התפתחות החברה הישראלית: 
מאהרון וולפסון עד חנוך לוין ואחריו. נציג דוגמאות של 

תמונות, מונולוגים ושירים ממחזות שונים, בשילוב קטעי 
וידאו נדירים.

 ארוחת בוקר
 פו הדוב - חוכמה מהי?

מרצה: ד"ר חיים שפירא - מרצה וחוקר ישראלי רב  תחומי 
)מתמטיקה, פילוסופיה, פסיכולוגיה וספרות(, בעל תואר 

PhD במתמטיקה ותואר PhD בהוראת המדעים.
על הומור כנשק יום הדין בשדה הקרב של היום יום, על 

 רגעי האושר באלבום הזיכרונות.
הפילוסופיה של פו הדוב ושבעה עקרונות בפילוסופיית 

 החיים שלו. על האומץ להיות מי שאתה, על טוב לב וחכמה.
 ההומור ככלי להתמודדות במצבי קושי ואתגר

 מרצה: יונתן צ'רצ'י - שחקן ומרצה  
הרצאה מרתקת באינטראקציה מלאה עם המשתתפים. 
העברת מסרים חדים להבנת היכולת של כל אדם ליצור, 

לאלתר, להתמודד עם מצבים קיצוניים בעזרת ההומור. 
 לשפר את הביטחון העצמי ולנהל נכון את הרגשות והדחפים. 

"העולם מצחיק אז צוחקים"
 ההומור - "תרופה שאין לה סימני לוואי 

ומחירה שווה לכל נפש"

יונתן אסתרקין

ד"ר חיים שפירא

יונתן צ'רצ'י

  16:30
  17:00-18:30

  19:00-20:30
  20:30

  7:00-9:30
  11:00-12:30

  13:00
  15:00

  17:00-15:00
  19:00
  20:30

  7:00-9:30
  10:00-11:30

  12:00-13:30

 יום חמישי 28.12

 יום שישי 29.12

מלון לאונרדו סיטי טאוור ר"ג | 28-30 דצמבר 2017



 קפה ועוגה
 "יהודי, ערבי ונוצרי" - על שימור ההומור במגוון תחומי החיים.

מרצה: ד"ר יצחק יסעור-לנדאו, מנהל מכון ק.מ.ה – קהילה. 
 משפחה. הדרכה.

הומור מהו? האם מדובר ביכולת לזכור בדיחות או 
לספרן? רבים וטובים אינם זוכרים בדיחות כלל ואינם 

מספרים בדיחות מטבעם – ובכל זאת מצטיינים בחוש 
הומור! ההרצאה תסביר מהו הומור, מה עלול לסכן אותו 

וליצור סיטואציות טעונות במתח וכעס. הצעות לדרכים 
ליישום ולשימור ההומור - בעבודה ובמשפחה, במכשלות 

 וקונפליקטים, לחץ שחיקה ותסכולים.  
 ארוחת ערב

 מופע: "ערב טוב ישראל" עם ישראל גוריון
ערב ייחודי, שבו משלב ישראל את מירב כישרונותיו מתחום 

הזמר העברי ומשיריו שלו. הערב בשילוב קטעי הומור, 
סאטירה ופנטומימה ושיתוף הקהל בשירים המוכרים: שירי 

הדודאים, שירי ארץ ישראל היפה, שירים צרפתיים ועוד.

 ארוחת בוקר
 וודי אלן - הומור יהודי, משקפיים וג'אז 

 מרצה: אלון גור אריה - תסריטאי, מרצה ובמאי קולנוע
המפגש יוקדש לכותב-במאי-שחקן, אשר במשך יותר 

מ-40 שנה, עושה סרט חדש מדי שנה וגם הולך בקביעות 
לפסיכולוג שלו. במהלך המפגש יוקרנו קטעים נדירים ויסופרו 

הסיפורים שמאחורי האיש הנוירוטי והמצחיק הזה שלמרות 
ההספק האדיר ממשיך לכתוב את תסריטיו במכונת כתיבה 

 ולא החליף את דגם המשקפיים שלו מאז 1960.
ארוחת צהריים
פינוי החדרים*

יונתן אסתרקין

ד"ר יצחק 
יסעור-לנדאו

ד"ר חיים שפירא

יונתן צ'רצ'י

ישראל גוריון

אלון גור אריה

  16:30
  17:00-18:30

  19:00-20:30
  20:30

  7:00-9:30
  11:00-12:30

  13:00
  15:00

מלון לאונרדו סיטי טאוור ר"ג | 28-30 דצמבר 2017

 יום שבת 30.12

*לשומרי השבת תתאפשר יציאה עם צאת השבת
המחיר לאדם בחדר זוגי 1,476 ₪  *דמי ביטול בהתאם לתקנון

*המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשינויים בתכנית, בהתאם לכורח הנסיבות



 יציאה מתל אביב בדרכנו לימי מרגוע והנאה בים המלח.
בדרך, נעצור בחבל הבשור שפריחת הכלניות בו מעוררת 
השראה ופותחת את הלב. נמשיך משם לבאר שבע, עירו 
של אברהם אבינו ונלמד על חשיבותה של אמונה לאושר 
הפרטי ולתחושת מלאות ותקווה. מפגש עם נציג עמותת 

"איילים" הפועלת למען סטודנטים בכל הארץ במטרה 
לגבש קהילות של צעירים התומכים זה בזה ובחברה 

 בתוכה הם חיים. נמשיך לביקור בגלריות האומנות בערד.
 הגעה משוערת למלון וקבלת פנים

 ארוחת ערב
 "אמנות ושמה תקשורת" 

מפגש עם יובל דור - לשעבר, חבר בלהקת "הכל עובר 
חביבי", מנגן שר ומספר סיפורים אישיים ומהמקורות. 
גם בעולם טכנולוגי, שכלתני, תחרותי ואלים עולה מן 

 העומק געגוע לשמוע את קולו השקט של הלב: 
"הלב הנותן, הלב המתעניין, הלב הדואג, הלב האוהב.

"מופע יוצא דופן שעוסק בתקשורת ובמהות 
הקשר האנושי.

 ארוחת בוקר
 "לעוף על החיים".

מרצה: ליאת קרפל - חוקרת התנהגויות וחשיבה אנושית 
חיובית. מומחית בנושאי תקשורת, מרצה ומנחת סדנאות, 

 מפתחת שיטת "Playground" להשגת תוצאות. 
באמצעות ידע המבוסס על מחקרים עולמיים, הומור שנון 

וחיבור לאנקדוטות יומיומיות, ניתן לנער את האבק מעל אתגרי 
 היומיום. לקום כל בוקר ולהחליט שהיום יהיה מוצלח מקודמו.

הרצאה ייחודית המאפשרת למשתתפים להפנים את 
 המודעות ולהחזיר את השמחה לחיים.

"הדרך אל האושר"
על העצמה וחשיבה חיובית

יובל דור

ליאת קרפל

  16:30
  17:00-18:30

  19:00-20:00
  20:30-22:00

  7:00-9:30
  11:00

  13:00
  15:00
צאת השבת  

  10:00

  15:00
  19:00-20:30
  21:00-22:30

  7:00-9:30
  10:00-11:30

 יום חמישי 1.2.18

 יום שישי 2.2.18

מלון לאונרדו פלאזה ים המלח | 1-3 פברואר 2018



*המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשינויים בתכנית, בהתאם לכורח הנסיבות

זמן חופשי: לאחר ההרצאה ניתן ליהנות ממתקני וספא 
 המלון, ארוחת צהרים עצמאית. 

 קפה ועוגה
 מסע וירטואלי - "שפע והדרך אל האושר"

מרצה: יואל שתרוג - עיתונאי, צלם, אמן, מרצה לצילום 
 ועורך מגזין "מסע אחר".

 מסע אל המושגים של האושר והשפע, דרך עיניו 
של צלם גיאוגרפי. 

 ההרצאה מלווה צילומים מרהיבים 
 ארוחת ערב

מופע - "שירים שעושים שמייח"
 עם ורדינה כהן וקשת בן זאב 

ורדינה כהן, נצר למשפחת סולימן עם בנה קשת בן זאב, 
סולן להקת "איזה יום שמח" במופע של שירים שמחים 

ומקפיצים: השיירה, מחרוזת שירי רועים, שירי הורה, 
דואטים וכל אחד לחוד. 

 ארוחת בוקר
 הרצאה: "להוריד שחיקה ולהעלות שמחה בחיינו"

מרצה: ד"ר דינה ניר - חוקרת ומרצה בתחומי: פסיכולוגיה 
 חיובית, משא-ומתן וקבלת החלטות.

מה יגביר מוטיבציה וצמיחה אצל האנשים מסביבנו? 
כיצד להשיג יעדים, באמצעות ביקורת או העצמה? 
נבדוק מהי ההתנהלות המעודדת מסוגלות, יוזמה 

וצמיחה אישית. נלמד כיצד להכיר ולהוקיר את עצמנו 
 ואת אלו סביבנו.

 ארוחת צהריים
פינוי החדרים

הסעה מאורגנת*

יובל דור

יואל שתרוג

ליאת קרפל

ורדינה כהן

ד"ר דינה ניר

  16:30
  17:00-18:30

  19:00-20:00
  20:30-22:00

  7:00-9:30
  11:00

  13:00
  15:00
צאת השבת  

מלון לאונרדו פלאזה ים המלח | 1-3 פברואר 2018

 יום שבת 3.2.18

*היציאה והחזרה - מחניון "חנה וסע" ליד תחנת רכבת בארלוזורוב )סבידור(
המחיר לאדם בחדר זוגי 1,526 ₪  *דמי ביטול בהתאם לתקנון



לפרטים ולהזמנות: 03-6939393

"אלף שיר לצפון"  |  16-18.11.17
"העולם מצחיק אז צוחקים"  |  28-30.12.17

"הדרך אל האושר"  |  1-3.2.18

www.club50.co.il


