
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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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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