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יום שישי 7.2.2020

יום שבת 8.2.2020

סופ”ש

הפסיפיק - עולם מופלא
6-8.2.2020 | מלון סי הוטל, נוה אילן

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

17:00  הרצאה: 
אינדונזיה )איריאן ג'איה( - "השבטים האבודים"  

עידן צ'רני יוצא בגפו למסע רגלי בלב הג'ונגל. מפגש ייחודי עם 
שבטים פראיים שחיים כמו בתקופת האבן ומשמרים בקנאות 

מנהגים ואמונות, שחשבנו שכבר חלפו מן העולם.
מרצה: עידן צ'רני, עורך מסעות וצלם גיאוגרפי

18:30 - ארוחת ערב

21:00  קונצרט: 
מפגשי תרבות בין המתחם הפסיפי למערב 

בסוף המאה ה-19 התקיימו תערוכות עולמיות בפריז ובלונדון, 
בהן הוצגה מוסיקה מהאיים במתחם הפסיפי. בהשראת מפגשי 
התרבות נכתבו יצירות רבות בתערובת סגנונית. בין מוסיקה 
מקורית מן האיים ל"מאדאם בטרפליי", "מיס סייגון", "דרום 

פסיפיק" ועוד, בביצוע הזמרים יעל לויטה ויפתח מזרחי 
והפסנתרן גיא פרטי | עורך ומגיש - יוסי שיפמן

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה  

10:00  הרצאה: העולם התת-ימי הקסום בפסיפיק 
"האמזונס של האוקיינוסים" הוא משולש האלמוגים, השוכן במערב 
האוקיינוס השקט, וכולל בו מדינות מרובות איים כגון אינדונזיה, 
פפואה גיניאה החדשה ואיי שלמה. נצלול למעמקי האוקיינוס 
ונכיר עולם העולה על כל דמיון של יצורים, החיים יחד בהרמוניה 

באחד המבנים הביולוגיים המורכבים ביותר בעולם. 
מרצה: אמיר גור, ביולוג ימי וצלם תת-ימי, מנהל מחלקת הצלילה 

של החברה הגיאוגרפית

11:45  הרצאה: מי אתה פול גוגן?    
הצייר שבילה כעשר שנים מחייו באיים האקזוטיים שבאוקיינוס 
השקט נשאר חידתי עד היום. האם היה אמן בחסד עליון, פדופיל 
סדרתי, "פרא אציל", אחד ממניחי היסוד לאמנות המודרנית? 

נשמע על חייו, יצירתו, אהבותיו ומותו בטרם עת.
מרצה: ד"ר אפי זיו, מרצה לתולדות האמנות

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

17:00  הרצאה: 
שודדי ים, ג'נטלמנים ושען באוקיינוס השקט  
האי האנגלי הקטן עמד במרכז אימפריה ימית אדירה: 

משודד הים דרייק שבזז ספינות אוצר ספרדיות באוקיינוס השקט, 
המגלה הדגול קפטן קוק שחקר את האוקיינוס השקט ועד המלח 
ששבה את דמיוננו, רובינזון קרוזו, בספר המבוסס על מקרה אמיתי 

שאירע באי חואן פרננדס שבדרום האוקיינוס השקט.   
NEWS !מרצה: אורן נהרי, עורך חדשות החוץ, וואלה

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: בין לונדון לסידני
פולק אוסטרלי מסורתי ובן זמננו, שיורכב ברובו מלהיטיהם של להקת 
"המשחרים" )הסיקרס(, הלהקה האוסטרלית הראשונה בהיסטוריה 
שכבשה את מצעדי הפזמונים בבריטניה ובארצות הברית בשנות 
השישים והשבעים ועד היום. בביצוע מיה יוהנה מנחם, שי טוחנר, 

גבריאלה לואיס ונגנים 

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה

10:00  הרצאה: גלפגוס - איים קסומים שנבראו באש    
יש יפים מהם, יש עשירים מהם במגוון החי והצומח ויש מעניינים 

מהם בנוף האנושי. אז מה הופך את איי גלפגוס לקסומים?
מרצה: ד"ר דני סימון, זואולוג, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט

12:15  מפגש תרבויות בין יפן ופפואה ניו גיני: 
הקימונו פוגש את חצאית הקש    

דומה שיפן, מהמדינות המתקדמות ביותר מבחינה טכנולוגית, 
ופפואה ניו גיני, שתושביה חיים במסגרת שבטית מסורתית בת 

אלפי שנים, נמצאות בשני קצוות מנוגדים. האמנם? 
האנתרופולוגים רז שרבליס ואיילת אידלברג חושפים שתי תרבויות 

מרתקות, מציגים את השונה ומוצאים שבילים אל הדומה.

האוקיינוס השקט, הגדול באוקיינוסים, ומרחב האיים שבו הצית את דמיונם של שליטים, חוקרים, מגלי ארצות וגם של סופרים, ציירים ומוסיקאים. 
אוסטרליה, ניו זילנד, פפואה ניו גיני, פסחא ואיי גלפגוס, מסעות מגלן, יצירות גוגן, רובינזון קרוזו, סיפורי מסע ועולם טבע מופלא.

 הסעות

מתל אביב

לפרטים והרשמה : דרך מאיר ויסגל 2, ת.ד 4075, פארק המדע רחובות, 7414001 
 info@ktarbut.co.il | www.ktarbut.co.il | 08-9396040 :טל': 08-9396030 | פקס 


