
ד"ר עידן מילצ'ר
סקסולוג בכיר, בי"ח איכילוב

Xאנסמבל ֶמְטִרי
כינור ושירה: תומר עינת, 

גיטרה ושירה: אריאל 
לזרוס, פסנתר: עמית ויינר

יובל מלחי
היסטוריון ומומחה 

לתכניות למידה 
והיסטוריה מתוקשבת

ד"ר פבלו אוטין
מרצה וחוקר קולנוע, אונ' ת״א 

ומכללת שנקר

סאם לוי
מטפל ומפתח שיטת 

"אהבה רבה"

17-19.12.15
מלון ישרוטל ים המלח

דצמ'

סופשבוע זוג ופרד 

אחדות ודואליות יעמדו 
במרכז הסמינר. 

הבנה וקבלה של יחסים 
בין המינים דרך עדשת 

הקולנוע, המוסיקה, המוח 
והסקסולוגיה.

הנושא הכי מדובר בעולם.. 
זוגיות ותובנות אחרות...

ד"ר איתי פלאות
ביולוג, מרצה מזמר 

את מי תפגשו?
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רחלי לנגפורד
חוקרת מוח וסופרת
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מה בתכנית?

מוח ויחסים  •
כיצד משמרים אהבה רומנטית במערכות יחסים ארוכות טווח- שיטות ידידותיות ליצירת שינוי מוחי ברמה הביוכימית    

על מנת להעצים אהבה וקשר בין בני זוג.  
מרצה: רחלי לנגפורד, חוקרת מוח וסופרת  

מיהו הגבר הנכון? מיהי האישה הנכונה?  •
הקומדיה הרומנטית כמייצרת סטנדרטים ערכיים לזוגיות ובחירת בן/בת זוג" - קומדיות רומנטיות אמריקאיות משנות    

ה-30 ועד היום והאופן שבו הן מעצבות הבנה של "מהי זוגיות טובה".  
מרצה: ד"ר פבלו אוטין, חוקר ומרצה לקולנוע  

הזוגיות של המוסיקה והמילים בשירי סשה ארגוב   •
קונצרט מוסבר על הזוגיות בין המוסיקה והטקסט בשיריו הגדולים של סשה ארגוב.  

בביצוע: "אנסמבל ֶמְטִריX": כינור ושירה: תומר עינת, גיטרה ושירה: אריאל לזרוס, פסנתר: עמית ויינר  

ארוטיקה בזמר העברי   •
ערב מענג ומשעשע בו נגלה ונשיר ביחד שירים ארוטיים שאף פעם לא ידענו שהם כאלה.   

מרצה: ד"ר איתי פלאות, ביולוג ומרצה מזמר  

סיפורי אהבה היסטוריים עוצרי נשימה   •
סיפורי אהבה היסטוריים מראים לנו שלמרות שהעולם השתנה מקצה לקצה, התשוקה הבסיסית של בני האדם לאהוב    
ולהיות נאהבים לא השתנתה בהרבה. סיפורי אהבה היסטוריים מרתקים ומותחים שיגרמו לכם להתרגש, להחסיר פעימה    

ואולי אפילו להזיל דמעה.   
מרצה: יובל מלחי, היסטוריון   

אין גיל לאהבה   •
על זוגיות ומיניות באמצע החיים - אינטימיות-אהבה-תפקוד מיני ומה שבניהם!  

מרצה: ד"ר עידן מילצ'ר, סקסולוג , בי"ח איכילוב  

טובים השניים מן האחד.  האומנם?   •
הרי כבר בבראשית נאמר "לא טוב היות האדם לבדו"...? מה מקומם של הנשים בעולם של גברים... וכיצד הוא משתנה?    

ומהו "עזר כנגדו"? כלים ל "הוויה טובה" ובין בזוגיות ביו בנפרד.   
מרצה: סאם לוי, מטפל ומפתח  שיטת "אהבה רבה"   
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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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