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סופ”ש

תרבויות העולם העתיק
20-22.6.2019 | מלון דן כרמל, חיפה

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

17:00  הרצאה: התרבות הרומית העתיקה 
והשפעתה על העולם המערבי

נבחן את התפתחותה של התרבות הרומית 
ממיתוס הקמתה ועד לשיאה ונפילתה של 
האימפריה הרומית, התהליכים הפוליטיים 
שעיצבו אותה, טכנולוגיות הבנייה החדשות 
והתפתחות הערים העתיקות המשפיעות 

על תרבותנו עד היום. 
מרצה: ד"ר רונה אביסף, ארכאולוגית 

ואדריכלית נוף, הטכניון

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: מסע מוסיקלי בארצות האינקה 
מסע מוסיקלי מרתק בארצות האינקה. מוסיקה ממקסיקו, בוליביה, 
פרו, גווטמלה ואקוודור. מקצבים וכלים מיוחדים בפסיפס מוסיקלי 

תוסס בביצוע גוסטבו וייסמן ולהקתו 

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

10:00  הרצאה: הפירמידות במצרים - על מה ולמה 
פרעוני הממלכה הקדומה במצרים בנו פירמידות ענק - אחד 
משבעת פלאי עולם ששרד עד היום. מה משמעותן? מדוע נבנו, מתי, 
כיצד ועל ידי מי? האמנם מסתתרים מאחוריהן סודות ותעלומות?
מרצה: גליה דורון, מרצה לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

11:45  הרצאה: אימפריית האיְנָקה: 
"קווי הקודש" ואדריכלות נוף מונומנטלית   

במאה ה-16 היתה אימפריית האינקה או בכינויה "ארץ ארבעת 
הרבעים" מן האימפריות הגדולות בתבל, אורכה 6,500 ק"מ מדרום 
קולומביה ועד מרכז צ'ילה וארגנטינה. השליט הנשגב, שנחשב 
צאצא אל השמש שלט ממקום מושבו בבירה קּוסקֹו. כיצד נוהלה 

מערכת פוליטית, דתית, צבאית ומנהלית אדירה זו?  
מרצה: איבון פלייטמן, אוצרת בכירה לתרבויות אמריקה, 

מוזיאון ישראל, ירושלים

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

17:00  הרצאה: מה לפיקאסו ולמלך מינוס - 
על התרבויות הקדומות בים האגאי

בים האגאי התפתחו תרבויות עשירות, אשר הישגיהן, קורותיהן 
ואמנותן נודעו ברחבי העולם העתיק, והשפעותיהן ניכרות עד היום. 
התרבות המינואית ואחריה המיקנית מהוות את הבסיס למיתולוגיה 

היוונית, לאמנות הקלאסית ולערש התרבות המערבית. 
מרצה: ד"ר נעמה וילוז'ני, אונ' חיפה

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: "איפה הם כל אבותינו?"  
הזמר העברי הגיב מראשית הדרך אל התנ"ך וגיבוריו. 

מאות שירים נכתבו על התנ"ך ובהשראתו, לעיתים בהערצה, 
לפעמים בחיוך, לעיתים בביקורת ולא פעם אף במחאה ובהתרסה. 
בין השירים: "שתו העדרים", "רואים רחוק רואים שקוף", "ראי רחל 

ראי", "עקדת יצחק", "שיר למעלות" ועוד.
שירה: מיטל טרבלסי | נגינה: תומר קלינג 

עורך ומספר: ד"ר מוטי זעירא 

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: כנענים, פלשתים, ישראל ויהודה   
בתקופת השופטים ובתקופת המלוכה התקיימה בארץ ישראל 
מציאות מורכבת שכללה קבוצות אתניות שונות, וכל אחת מהן 
פיתחה זהות שונה שבאה לידי ביטוי גם בדת ובפולחן. נציג את 
הממצאים הארכאולוגיים העיקריים של כל קבוצה, ואת הרקע 
לצמיחת תפיסה דתית של מונותאיזם )אל אחד( ואנאיקוניות

)איסור פסל ותמונה(.
מרצה: פרופ' יוסי גרפינקל, האוניברסיטה העברית

12:15  קונצרט: העולם העתיק באופרה 
אאידה, שמשון ודלילה, נבוקו - שלוש אופרות מעוררות השתאות. 
שלושתן שואבות את השראתן מהעולם העתיק. המנצח, המלחין 
והפסנתרן גיל שוחט יציג את סיפורן המרתק בהשתתפות זמרות 
האופרה:  מירלה גראדינרו – סופרן, אולגה סנדרסקיה - סופרן, 

סבטה סנדלר - מצו-סופרן 

אימפריות וממלכות בעולם הקדום: היסטוריה, מיתולוגיה, פילוסופיה ואמנות. 
מסע מרתק במנהרת הזמן למצרים הפרעונית, ארץ ישראל המקראית, יוון העתיקה ורומא האימפריאלית, 

ובעולם החדש: מסע אל העבר המפואר של עמי אמריקה הדרומית, ממלכות המאיה, האינקה והאצטקים, לפני הכיבוש הספרדי.
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