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אוניברסיטת חורף בזבולון
מגוון הרצאות של טובי המרצים והאומנים בארץ
והכל ,אצלנו במועצה

קיצור תולדות האהבה במוח
פרופסור יורם יובל
יום רביעי23.2.2022 ,

קבלת החלטות בימים של אי וודאות
איתי אנגל
יום רביעי2.3.2022 ,

מתנות קטנות
נעם חורב

יום רביעי | 9.3.2022 ,יום האישה

מפגש אומן מוזיקלי
עלמה זהר
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 19:30כיבוד קל ודוכני מכירה של אומני ויוצרי המועצה
 20:30תחילת ההרצאות
אודיטוריום אודם בבניין דורות

פרסום מכטינגר

1
2
3
4

יום רביעי | 16.2.2022 ,וולנטיין דיי
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1
פרופסור יורם יובל
יום רביעי | 16.2.2022 ,וולנטיין דיי

קיצור תולדות האהבה במוח

מרצה ,פסיכיאטר ,פסיכואנליטיקאי ,סופר ,מחנה ,חוקר

כמעט כולנו אוהבים ,וכמעט כולנו אוהבים לאהוב .מדוע? מאיפה באה
המוטיבציה החזקה שלנו לאהוב? האם האהבה היא רק "פרו ורבו" ,או הרבה
יותר מזה? מדוע היא כל כך לא הגיונית ,כל כך חזקה ,כל כך מסעירה? כיצד
היא גורמת לנו לאבד את הראש ,ואיך היא מקודדת במוח?
בהרצאה נצא למסע בעקבות מערכות הרגש והאהבה במוח .נגלה מתי הופיעה
האהבה לראשונה על פני כוכב הלכת שלנו ,ונכיר סוגים שונים של אהבה.
נעמוד על הקשרים המורכבים שבין אהבה למיניות ,וננסה להבין כיצד היא
קשורה לנתינה ולחמלה .ומה שאולי הכי חשוב – נגלה כיצד ההיכרות עם
המוח המאוהב שלנו עשויה לעזור לנו לאהוב טוב יותר.
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פרסום מכטינגר

צילום :אביב לוסקי

אוניברסיטת חורף בזבולון
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2

פרסום מכטינגר

צילום צביקה טישלר

אוניברסיטת חורף בזבולון

יום רביעי23.2.2022 ,

קבלת החלטות בימים של אי וודאות

איתי אנגל

עיתונאי ,תחקירן ,זוכה פרס סוקולוב לעיתונאות

איתי אנגל ,העיתונאי הישראלי היחיד שמשך כל הקריירה שלו ,כ 30-שנה,
נכנס למקומות שישראלים לא יכולים להיכנס אליהם.
"כל הסימנים אומרים לך :אל תתקרב לשם .זה בלתי אפשרי .זה ייגמר רע ומר
מבחינתך .אין שום סיכוי שתצא מזה בשלום .אבל אתה מחליט כן ללכת ולחשוב
אחרת מכפי שכולם חושבים .להשיג דברים שאחרים לא ישיגו ".הקורונה מחייבת
אותנו לחשוב אחרת ולהתנהל במציאות של אי וודאות .רבים מאלה שעבדו עד
היום במקומות שבהם הכל מתוכנן וברור נדרשים היום להתמודד עם אלמנטים
של אי ידיעה ,הפתעה וסיטואציות לא שגרתיות .שגרת חייו יוצאת הדופן של
איתי אנגל יכולה לספק חומר למחשבה .ב 30 -השנים האחרונות מכסה איתי
אזורי קונפליקט בעולם שהם בפני עצמם ממלכה של אי ודאות.
הוא נדרש לקבל החלטות במקומות כמו סוריה ועירק ,לעיתים מול ג'יהדיסטים
של דאע"ש או בחברת מיליציות בחסות איראן ,בידיעה שאם מישהו יבין שהוא
ישראלי – הכל ייגמר.
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פרסום מכטינגר

צלם איתן ברנט

אוניברסיטת חורף בזבולון

3
נעם חורב
יום רביעי2.3.2022 ,

מתנות קטנות

משורר ,פזמונאי וסופר ישראלי

נעם חורב ,הוא מהיוצרים העסוקים והמצליחים בארץ ,שעומד מאחורי מאות
להיטים למיטב אמני ישראל (ביניהם :ריטה ,מירי מסיקה ,רמי קלינשטיין ,הראל
סקעת ,זהבה בן ,שירי מימון ,משה פרץ ,גלי עטרי ועוד) ,חיבר את רבי-המכר
לילדים" :לציונה יש כנף אחת" ,ו-״טביעת האצבע של איל״ .בנוסף אחראי על
רב המכר "טיוטה של אושר" ,המאגד שירים וטקסטים שכתב במהלך השנים
ברשתות החברתיות ושנגעו במאות-אלפי אנשים.
במהלך המופע נעם חושף את הסיפורים המרתקים מאחורי השירים שכתב
ומשתף את הקהל במסעו האישי ומעורר ההשראה :מנער שגדל בעפולה וחלם
לכתוב שירים למיטב האמנים ,ועד שהגיע בדרכו הבלתי-מתפשרת למרכז
תעשיית המוזיקה בארץ.
"זה לא מספיק לחלום  -צריך גם להזיע"  -המופע עוסק בין היתר בהתמדה,
נחישות ,חשיבה יצירתית ותעוזה ומשלב קטעי מוזיקה בלעדיים לצד סיפורים
פיקנטיים מאחורי הקלעים המסופרים בגובה העיניים ,מתוך אמונה שמוזיקה
מהווה גשר בין אנשים ולבבות.
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4
עלמה זהר

יום רביעי | 9.3.2022 ,יום האישה

מפגש אומן מוזיקלי

זמרת ,מוסיקאית ופעילה חברתית ישראלית

הזמרת והיוצרת עלמה זהר במפגש מוזיקלי אינטימי בו היא מספרת על תהליך
העבודה האישי שלה כאומן ועל דרכה ככותבת וכיוצרת ,על האהבה למילים
והגישה הייחודית שלה לטקסט ,כמו גם על הסיפורים מאחורי השירים .המפגש
ישלב שירים מאלבומיה.
שירה וגיטרה :עלמה זהר | גיטרה :זיו מורן
עלמה זהר היא זמרת ויוצרת ייחודית בנוף הישראלי ,מביאה איתה מגוון של
השפעות מוזיקליות (רוק ,פולק ,רגאיי ,מוזיקת עולם ועוד) .עולם הכתיבה המגוון
שלה ,משלב בין פשטות של דיבור יומיומי לשירה ,בין קודש לחול.
אלבום הבכורה שלה "דברי" מיצב אותה בחזית היצירה הנשית הישראלית וכאחת
הדוברות הבולטות של דורה .בשנים האחרונות ,לצד הוצאת אלבומיה "שלושים
ושלוש" ( ,)2010לחם״ ,אהבה" ( )2014שהתאפשר בזכות פרויקט ההדסטארט
המוצלח" ,פלא" לילדים (" ,)2015חיים משוגעים" ( )2018וסיבוב ההופעות ברחבי
הארץ ,היא מורגשת גם בפעילותה החברתית וכתיבתה העיתונאית.
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פרסום מכטינגר

צילום מיכאל טופיול

אוניברסיטת חורף בזבולון

