
יום חמישי 27.10.2022

יום שישי 28.10.2022
יום שבת 29.10.2022

סופ”ש
הערים המרתקות בעולם

27-29.10.2022 | מלון גולדן קראון, נצרת

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

17:00  הרצאה: בואנוס איירס
פריס של דרום אמריקה - סיפורה של 
אחת הערים הגדולות בדרום אמריקה, 
מימי המתיישבים הספרדים ועד הכרך 
השוקק של היום, מועדוני הטנגו, הבניה 
החדשה, מסעדות הבשר, השכונות 

האופנתיות ועוד. 
מרצה: נעם סגן-כהן, 

מדריך טיולים בכיר לדרום-אמריקה

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: רומן לטיני 
הזמרת ליילה מלקוס מארחת את 
הזמר איטלו גונזלס במופע מחווה 
מרגש לקלאסיקה הלטינית מכל 
הזמנים ולשירים ישראלים שמקורם 

בזמר הלטיני.

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה ומפנקת 

10:00  הרצאה: 
שלום, דובאי: החברים החדשים במפרץ הפרסי

דובאי משלבת גורדי שחקים פוסט מודרניים ובתי חולים לגמלים 
המלכותיים. "סינגפור הערבית" מתעשרת בימים, "לאס וגאס 
במפרץ" חוגגת בלילות, ומוצאת מנוחה במלון המפואר בתבל. 

בועה יומרנית מתנוונת או אי של שפיות פרגמטית?
מרצה: נפתלי הילגר, מרצה, צלם וכתב המגזין "מסע אחר"

 

11:45  הרצאה: מסנטיאגו דה קובה להוואנה
מסע ברחבי האי המרתק בעולם: מסנטיאגו דה קובה, אחת הערים 
העתיקות ביותר באיים הקריביים, דרך הסמלים הבלתי מעורערים של 
קובה, כגון הסלסה, המוחיטו והסיגרים, ונסיים בהוואנה, עיר מפוארת 
שהזמן שחק. רעועה אך מכובדת, מהנה אך מתסכלת להחריד.
מרצה: ערן ולגרין, מדריך בכיר לדרום אמריקה בחברה הגאוגרפית

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

17:00  הרצאה: טוקיו - מסע בין עולמות משתנים 
בעיר אדו, שהיא טוקיו של היום, ישבו שליטים צבאיים שניהלו 
במשך קרוב ל-300 שנים את המדינה ביד רמה. רק ב-1868 הפכה 
לבירתה הרשמית של יפן עם מעבר המשפחה הקיסרית אליה. נצא 
למסע בבירה הצבאית שהפכה לכרך עצום הפולש אל תוך הים, 

בין מבני ענק ואיים מלאכותיים, וננוע בין מסורת לקידמה.
מרצה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: לונדון כן מחכה לי  
הזמרת לימור שפירא במסע מוסיקלי בלונדון 
בעקבות שירים, אמנים ולהקות שהיו לציוני דרך 
בתרבות האנגלית ועד לשירי מחזות הזמר 

האהובים שעלו בתיאטרוני הווסט אנד.
ניהול מוסיקלי: ליאור רונן

זמר אורח: עדן ביטון

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: 
סנט פטרבורג - הפנטזיה של פטר הגדול

בשנת 1703 כבש פטר הגדול את אזור שפך הנהר 
נייבה אל הים הבלטי. חזונו ונחישותו הפכו אזור שומם 
ועתיר ביצות וקדחת לאחת הערים היפות והמופלאות 
בתבל. כיצד הופך חלום של אדם אחד לבירתה של 
אימפריה? מדוע הוחלף שמה שלוש פעמים וכיצד 

שרדה את המצור הקשה בהיסטוריה?      
מרצה: אלון קליבנוב, היסטוריון

12:15  מופע: מרומא דרומה 
מופע סוחף עם הקלאסיקות האיטלקיות, מוסיקה 
 מסרטים, שירי פסטיבל סן רמו ושירים נפוליטניים.

בהשתתפות: אורית גבריאל - מספרת ושרה 
אייל חביב - שירה | סלעית להב - כלי נשיפה 
גלעד אפרת - בס | ניהול מוסיקלי - גבי ארגוב
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