
יום חמישי 16.8.2018

יום שישי 17.8.2018

יום שבת 18.8.2018

סופ”ש

הים המכושף
16-18.8.2018 | מלון גולדן קראון, נצרת

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

17:00  הרצאה: פורטוגל יוצאת לגלות את העולם    
תחילת עידן התגליות, מאנריקה הנווט אל מגלן ודרייק. 
בעידן המודרני, בשש מאות השנים האחרונות מגלי העולם 

יצאו למפות אותו, לחקור אותו וכן, גם לכבוש אותו ולבזוז אותו. 
וכשעשו זאת, גם הרחיבו לאין שיעור את הידע שלנו על עולמנו.

 NEWS!מרצה: אורן נהרי, עורך חדשות החוץ, וואלה

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: שירים מים אל ים  
מאז ומתמיד הים היווה השראה מסתורית למשוררים ולכותבים. 
בערב של שירים מהקלאסיקה הישראלית, אנו מציגים את הים על 
היבטיו המיוחדים, דרך עיניהם של המשוררים והמלחינים השונים. 
בין השירים: זמר אהבה לים, מגדלור, בלדה על מעין וים, מרש הדייגים, 

לילה בחוף אכזיב, חלון לים התיכון, לאורך הים ועוד.
שירה: יונית שקד גולן ואייל חביב 
פסנתר וניהול מוסיקלי: גבי ארגוב 
אקורדיון וכלי נשיפה: סלעית להב

קונטרבס: גלעד אפרת

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

10:00  הרצאה: איים בזרם 
כל מה שרציתם לדעת על איים: טבעיים ומלאכותיים, גדולים וקטנים, 
מיושבים ונידחים, בספרות, בקולנוע ובטלוויזיה. ממנהטן וסינגפור, 

דרך מדגסקר, גלפגוס, איסלנד, פוקלנד ואיים רבים אחרים.
מרצה: נעם סגן כהן, מדריך בכיר בחברה הגיאוגרפית

11:45  הרצאה: מקמצ'טקה לאי ורנגל   
החוף המזרחי הנידח של סיביר הוא חבל ארץ מסתורי שנופיו הפראיים 
טרם נכנעו לקידמה. בלב ים קפוא מצפון לסיביר שוכן האי ורנגל, 
שמורת טבע עולמית שופעת דובי קוטב רבים, שועלי קוטב, ניבתנים, 
לווייתנים ועופות ים. המקום האחרון עלי אדמות בו שרדו ממותות.

מרצה: פרופ' משה אגמי, אונ' ת"א

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

17:00  הרצאה: הים במיתולוגיה היוונית
על נוכחותו של הים בסיפורי המיתולוגיה היוונית. נטייל בממלכתו 
של פוסידון ונכיר את האגדות הקשורות לים - לידתה של אפרודיטה, 

הסירנות והמסע של אודיסאוס במרחבי הים התיכון.
מרצה: ד"ר אפי זיו, מרצה לתולדות האמנות והמיתולוגיה היוונית

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: נוגעת בים התיכון   
קולות, צלילים ומקצבים מהים התיכון. 
הזמרת לימור עובד במסע מוסיקלי ים 
תיכוני, הממזג בתוכו מנעד של תרבויות, 
דרך ישראל, יוון, הבלקן, ספרד לצד 
מקצבים ערביים ים תיכוניים קלאסיים, 
תוך הצגת קולן של הנשים בים התיכון.

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: בעלי חיים ימיים בתחפושת  
אחת מצורות ההישרדות המרתקות והצבעוניות ביותר בטבע הן 
של בעלי חיים ימיים, ש"החליטו" להידמות למשהו, או מישהו, אחר 
לגמרי. נסקור ונבין את אותם בעלי החיים שאצלם כל יום פורים.

מרצה: אמיר גור, ביולוג ימי וצלם תת-ימי, מנהל מחלקת הצלילה 
של החברה הגיאוגרפית

12:15  מופע: מעבר לים 
שירי ים, שירי מלחים, ימאים, מסעות, 
שירי יין ופונדקים מהאיים הבריטיים, 

מאוסטרליה ומארצות הברית.
גבריאלה לואיס - שירה ופסנתר
שי טוחנר - שירה, גיטרה, מפוחיות
יונתן מילר - שירה, כינור, מנדולינה

בטי מעוז - גיטרה בס

משירת הים לזקן והים. משירת הסירנות למרש הדייגים. מהפניקים ועד לוויקינגים. 
מסעות ימיים פורצי דרך, על האיים הקסומים בעולם ועל הים בספרות, בזמר ובמיתולוגיה של עמי עולם.
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