
יום חמישי 2.12.2021

יום שישי 3.12.2021

יום שבת 4.12.2021

סופ”ש
פלאי עולם

2-4.12.2021 | מלון גולדן קראון, נצרת

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

17:00  הרצאה: 
איך אומרים "פלאי עולם" בסינית?

על קצה הצ'ופסטיק נכיר אתרי מורשת בסין 
הקלאסית, מחזיקת התואר אלופת פלאי תבל 
העולמית: מערות ציורי הקיר, כפרים וגנים 
מסורתיים, חיילי הטרקוטה של הקיסר צ'ין, 

החומה הגדולה, הנמתחת מן הים אל המדבר ועוד.
מרצה: זאביק רילסקי, מומחה לתרבויות אסיה

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: דרכון לזמר   
מסע מוסיקלי בעקבות נופים ואתרים בארץ 
ובחו"ל, מקומות שהיוו השראה לשירים רבים 

ואהובים בפסקול המקומי והעולמי.
שירה: מעין שקד, מירי זהבי

ניהול מוסיקלי ושירה: אייל חביב
בליווי הרכב נגנים

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה ומפנקת 

10:00  הרצאה: 
יערות הגשם בעולם ותושביהם

מהם יערות הגשם ומה צופן להם העתיד 
בעקבות גידול אוכלוסיית האדם? מה עתידם 
של בעלי החיים והשבטים המתגוררים ביערות 

הגשם הטרופיים?
מרצה: דנדן בולוטין, ביולוג ומדריך טיולים

11:45  הרצאה: שבעת פלאי העולם העתיק 
על שבעת המבנים אשר הוקמו בעת העתיקה באזור הים התיכון, 
שעוררו את פליאת הכותבים ההלניסטיים והיו פופולריים בקרב 

מטיילים ונוסעים בעולם העתיק. רק אחד משבעת פלאי תבל, 
הפירמידה הגדולה של גיזה, נותר שלם עד ימינו. 

מרצה: ד"ר גילי חסקין, מרצה ומדריך טיולים

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

17:00  הרצאה: אתרי אונסק"ו - מורשת עולמית  
מסע בעקבות המקומות שהוכרזו כמורשת תרבותית ועל החוויות 
שבדרך, ביניהם אדריכלות החימר המרהיבה בדרום תימן, עמק הכדים 
הנפיץ בלאוס, וגם מסע לקמצ'טקה, שבה הבריאה עדיין בעיצומה.

מרצה: נפתלי הילגר, צלם גאוגרפי וחוקר תרבויות 

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: מהיילוסטון ליוסמיטי 
טיול וירטואלי אל פלאי הטבע של ארה"ב 
בשילוב הלהיטים הגדולים של שירת הקאנטרי 

והפולק האמריקאי. 
בביצוע גבריאלה לואיס, שי טוחנר וחברים

הנחיה, בליווי מצגת צילומים: שחר זיו 

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: 
אנטארקטיקה – "החיים על הקצה"

עידן צ'רני וטניה רמניק, יצאו בשליחות של 
"העמותה הישראלית אנטארקטית" לשהייה 
בת שישה חודשים באנטארקטיקה. סיפורה 

של היבשת הקפואה דרך חוויותיהם של בני הזוג, 
שחיו בתחנת מחקר מבודדת שהייתה כל עולמם. 

מרצה: עידן צ'רני, צלם גיאוגרפי ומוביל משלחות 
ייחודיות ברחבי העולם

12:15  קונצרט: תשעה פלאי תבל במוזיקה 
מסע בפלאי הקוסמוס המוסיקלי לאורך ההיסטוריה: מהפסנתר 
המושווה של באך, נישואי פיגארו של מוצרט, הסונטות לפסנתר 
של בטהובן, ועד ל"כרמן" של ביזה, "פולחן האביב" של סטרווינסקי, 
"אינתה עומרי" של עבד אל ואהב, ו"הצד האפל" של הירח של 

פינק פלויד.
בביצוע הפנסתרן, המלחין והמנצח גיל שוחט 

ובהשתתפות הזמרות רומי רוכל אקטואלי ותמר שאוקי 

אל מקומות אקזוטיים ורחוקים, נופי פלא ואתרים היסטוריים, מבנים עתיקים עוצרי נשימה, תרבויות ונוף אנושי 
לצד תופעות טבע ובעלי חיים מעוררי התפעלות. סוף שבוע שכולו שיר הלל לפלאי הבריאה וליצירה האנושית על קשת גווניה.
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