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  דף הרצאה

  תעתועי ראיה
  תר איתי פלאו"ד: מרצה

  

איך הוא נוצר ? מה מקור התעתוע. מבטא מצבים בהם אנו רואים את המציאות בצורה שגויה" תעתועי ראיה"המושג 
  ?ולמה

קולטת , שבנויה ככדור, מסתבר שהעין שלנו
. את המראה הנפרש לפנינו בעזרת הרשתית
הרשתית היא משטח תאים בצד האחורי 

הרשתית .  הפנימי של הכדור הרגישים לאור
טת את התמונה החודרת אל העין ומעבירה קול

אבל שימו .  עד כאן כולם יודעים.  אותה למוח
הרשתית שבנויה כמשטח קולטת את ! לב

עצמים קרובים . המראות כתמונה דו מימדית
לזה אחראי ?  אז איך בכל זאת אנו חשים חוויה תלת מימדית עם עומק. ורחוקים נקלטים על גבי אותו משטח תאים

. מימדית מהעיים ובעזרת רמזים בתמונה הוא הופך אותה לחוויה תלת מימדית-וח מקבל את התמונה הדוהמ. המוח
כי העולם בו אנו חיים הוא תלת מימדי ואם חוש הראיה היה מאפשר ?  למה

מימד היעילות שלו היתה נמוכה ביותר -לנו לחוש את העולם בדו
  .להשרדותינו

וויה תלת מימדית בצורה יוצאת מימדית לח-המוח מתרגם את התמונה הדו
במקומות בהם המוח שוגה בהבנת . אבל לא בצורה מושלמת, מן הכלל

  .שם נוצרים תעתועי הראיה, המבנה המרחבי של המציאות

? שלוש? כמה קורות עץ מצוירות בה. קחו למשל את התמונה שמשמאל
מדוע כשהסתכלנו על ? מדוע איננו יכולים להחליט? מה קורה כאן? ארבע

  ?לא כולם הבחינו שמשהו כאן לא בסדר, הציור לפני שנשאלה שאלת הקורות

? הימני? מי מהחיילים בתמונה הוא הנמוך יותר: והנה עוד דוגמא
אבל אם , "השמאלי"אדם סביר יאמר ? האמצעי או השמאלי

מוח תרגם . תמדדו בסרגל את גובהם של החיילים תגלו שהוא זהה
  .על כך בהרצאה ?למה. את התמונה בצורה שגויה

ההרצאה חווייתית מאוד ועשירה בדוגמאות מפתיעות ומשעשעות 
ההסברים קלילים וברורים . של סוגי תעתועים שונים ומשונים

כאשר כל משתתף חווה את התעתוע .  נינוחה ומשוחררת הוהאוויר
באופן שונה התגובות גורמות לא פעם לויכוחים משעשעים ולפרצי 

  . צחוק בקהל

  .ניתן להרחיב ולחלק לשתי הרצאות באורך כולל של שלוש שעות  .דקות 90 -כ: אהמשך ההרצ

  . ההרצאה מלווה במצגת מרהיבה

  
שנים כחבר סגל אקדמי באוניברסיטת חיפה וכמרצה  12שימש במשך , יליד קרית טבעון, ביולוג, ר איתי פלאות"ד

  .כמרצה באקדמיה זכה בתעודות הצטיינות ובפרסים על איכות הרצאותיו. וחוקר בטכניון
, מיניות האדם, קשורים באבולוציה של ההתנהגות האנושיתר פלאות חוקר ומרצה על נושאים ה"בשנים האחרונות ד

 .תעתועי חושים ודרכי חשיבה, אינסטינקטים

בה  ,"תעתועי ראיה", אני רוצה להודות לך על הרצאה מעניינת
ההרצאה . דוגמאות ויזואליות ותכנים מילוליים ריתקת אותנו עם

הגדול נחשפנו בפעם  רובםשל תעתועים רביםלוותה במצגת עם 
  .דע רבהשכלת לשלב בהרצאה הומור והפגנת י. הראשונה

  עינת קפון, תודה בשם כולם
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  דף הרצאה

  האינסטינקט האנושי

  ר איתי פלאות"ד: מרצה

  

בני אדם שעזבו את יערות הגשם באפריקה לפני כחמישה מליון שנים ומצאו את עצמם חיים במרחבי הערבות 
עברו תהליך אינטנסיבי של ברירה טבעית כאשר רק אלה שהיו בעלי תכונות שתרמו , הסוואנה, תהאפריקאיו
  . וליכולת הרבייה שלהם שרדו והעבירו את התכונות באמצעות גנים לילדיהם םלהישרדות

מהלך ב.  האינסטינקט הוא מנגנון גנטי התנהגותי שמטרתו לגרום לבעל חיים להגיב למצב מסוים בהתנהגות מסוימת
אינסטינקטים שגרמו , הברירה הטבעית שרדו רק אלה בעלי אינסטינקטים יעילים שאפשרו להם לשרוד ולהתרבות

  . מרובים להתחמק מסכנה או להצליח במשימה ולבעל החיים להגיב באופן שסיכויי

האדם אינו שונה במידה רבה מבעלי חיים אחרים הדומים לו ומתנהג על פי 
, תיאבון למראהו או ריחו של מזון, מו פחד אל נוכח סכנהאינסטינקטים מוכרים כ

אפילו אל מול גור של יונק אחר (חמלה והפחתת תוקפנות למראה פרצוף תינוקי חמוד 
  . ערנות למצב של שינוי פתאומי בסביבה ועוד, )כמו כלב או חתול

אנו מוצאים באדם אינסטינקטים ייחודיים , בנוסף לאינסטינקטים הנפוצים בטבע
, אינסטינקט לשמור על שם טוב: התפתחו במהלך מיליוני שנות אבולוציהש

אינסטינקטים , אינסטינקט לשיתוף פעולה, אינסטינקט לתת אמון ראשוני בזולת
   .אינסטינקטים למשיכה מינית לתכונות מיוחדות בגבר ובאישה ועוד, לתחושת גועל למראה חומר העלול לסכן בריאות

שלנו כבני אדם  מסתבר שרוב ההתנהגויות
אלא , לא על חשיבה או החלטה, מבוססות

אל אינסטינקטים שנרשמו בגנים שלנו 
התנהגויות רבות אותן אנו . במהלך הדורות

רואים כמבדילות בין האדם הנבון לבין 
שאר בעלי החיים מתבררות 

כאינסטינקטים פשוטים שסייעו לאבותינו 
  .לשרוד בעולם בו חיו

 

  .האינסטינקט האנושירת ההרצאות על בסד, על כל אלה ועוד

  

ניתן להגיש את הנושא כסדרת   .דקות 90 -כ: משך ההרצאה
  ..הרצאות בשילוב אבולוציה של מיניות ואי רציונאליות חשיבתית

  . ההרצאה מלווה במצגת מרהיבה

  

  
שנים כחבר סגל אקדמי באוניברסיטת חיפה וכמרצה  12שימש במשך , יליד קרית טבעון, ביולוג, ר איתי פלאות"ד  

  .כמרצה באקדמיה זכה בתעודות הצטיינות ובפרסים על איכות הרצאותיו. וחוקר בטכניון
, מיניות האדם, על נושאים הקשורים באבולוציה של ההתנהגות האנושית ר פלאות חוקר ומרצה"בשנים האחרונות ד

 .תעתועי חושים ודרכי חשיבה, אינסטינקטים

. מעוררת ומשעשעת, מרתקת" האינסטינקט האנושי"הרצאתך בנושא 
הנעימה , ההצגה הרהוטה, הרעיונות מעניינים ומשנים דרכי חשיבה

בותי תר, תי נעיםההרצאה לבילוי חבר ולעתים משעשעת הופכת את
  .ואינטליגנטי

קרית מוצקין , יוסי בן יאיר
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  דף הרצאה

  שקר ועקרון ההכבדה, אמת
  ר איתי פלאות"ד: מרצה

  

הוא המשותף לכולם שדרכי התקשורת רבות ומגוונות ב מתקשרים ביניהם, ו בני אדםממש כמ, בעלי חיים בטבע
גירוי אחד או יותר מחושיו של מקבל המסר על ידי "לעניינינו הוא " מסר"הגדרתו של . מסר מפרט אחד לאחר העברת

, הפחדה, איום, נותמסרים בין בעלי החיים יכולים להיות מסרים של תוקפ". מוסר המסר שיגרום לשינוי בהתנהגותו
הבעת רגשות ועוד , חילופי מידע, משיכה, חיזור
גם בעלי , בני האדם, בדיוק כמו אצלנו.  ועוד

החיים יכולים למסור מסר אמיתי או מסר 
, רבים הטורפים. שקרי להשגת מטרותיהם

שמעבירים לנטרף מסר שקרי מרגיע , למשל
מכיוון שלעיתים .  שיגרום לו להיכנס למלכודת

ות אבחנה בטיבו ואיכותו של המסר היא קרוב
נשאלות מספר שאלות , שאלה של חיים ומוות

  :כמו
 ?איך יכול מקבל המסר להבחין בין מסר אמיתי למסר שקרי -
 ?את מקבל המסר באמיתותו" לשכנע"גרום למסר להיתפס כאמיתי יותר ולהאם מוסר המסר יכול  -
 האם מסר שקרי טוב תמיד נתפס כאמיתי -

, פ אמוץ זהבי מאוניברסיטת תל אביב"שפותחה על ידי פרו)  handicap principle" (ון ההכבדהעקר"תאוריית 
אוריה המסבירה באופן טוב ביותר את דרכי התקשורת ימקובלת כיום בקרב חוקרי תחום התנהגות בעלי החיים כת

  .וגם של האדם, של בעלי החיים

ן יותר ככל שמוסר המסר גורסת כי מסר יתקבל כאמי" עקרון ההכבדה"אוריית ית
נקבת הטווס שואפת להזדווג עם , למשל.  יוכיח כי הכביד על עצמו במסירת המסר

הטווסים ?  אבל איך תדע מי הוא, הזכר בעל הגנים האיכותיים ביותר בלהקה
, הזכרים מתהדרים בזנב מפואר עשיר בנוצות ארוכות ועדינות הדורשות שמירה

משקלו כשליש , הזה הוא טרדה גדולה לטווסהזנב . טיפול ומירוק אין סופי
הטיפול בו מצריך משאבי זמן ובעיקר התנועה עם הזנב מסורבלת , ממשקל הגוף

  ?  אז למה קיים בכלל הזנב. ובעייתית

, אכלתי ושבעתי, אני שרדתי עד כה, תראי אותי: "לנקבה" אומר"הזכר .  מסתבר שהזנב מוסר מסר מהזכר לנקבה
ככל שהזנב גדול , ואכן". וכל זה למרות הזנב הגדול והמכביד שמאחורי גופי, א חליתי במחלותל, התחמקתי הטורפים

  . וכך הוא מוכיח את יכולותיו וסגולותיו של הזכר, ככה הוא מכביד יותר, יותר

, בהרצאה נעסוק בקרני איילים וקרנפים.  מסתבר שעקרון זה עובד במישורים רבים ומעניינים וגם בבני אדם
ובסופו של דבר נברר אחת ולתמיד למה הילדים שלנו מעצבנים אותנו , בחיזורים ומלכודות, מים וזרקוניםביהלו

  . הרצאה פוקחת עיניים.  כאשר אנחנו כבר ממילא לחוצים

ניתן להגיש את הנושא כסדרת הרצאות בשילוב אבולוציה של מיניות ואי רציונאליות   .דקות 90 -כ: משך ההרצאה
  ..חשיבתית

  . רצאה מלווה במצגת מרהיבההה

שנים כחבר סגל אקדמי באוניברסיטת חיפה וכמרצה  12שימש במשך , יליד קרית טבעון, ביולוג, ר איתי פלאות"ד  
  .קדמיה זכה בתעודות הצטיינות ובפרסים על איכות הרצאותיוכמרצה בא. וחוקר בטכניון

, מיניות האדם, ר פלאות חוקר ומרצה על נושאים הקשורים באבולוציה של ההתנהגות האנושית"בשנים האחרונות ד
 .תעתועי חושים ודרכי חשיבה, אינסטינקטים

". קרון ההכבדהשקר וע, אמת"מאוד מהרצאתך בנושא נהנינו 
הפגנת ידע רב משולב בדוגמאות מעולם החי והתקשורת 

המצגת הייתה באיכות גבוהה ולוותה בהומור בטעם . האנושית
למדנו על תיאוריה באמצעותה נוכל לבחון באור חדש . ובט

  . אירועים בעבודתנו בסביבתנו ובחיינו האישיים
  .וכל חברי החוג, עלמה וזאביק קיין ,תודה
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  דף הרצאה

  באדם ומיניות אהבה של אבולוציה
  ר איתי פלאות"ד: מרצה

  

ביולוגים ופילוסופים מאוחדים בדעה שתכלית חייו של כל יצור חי היא להעביר את הגנים שלו למספר רב ביותר של 
עלי התכונות המתאימות יותר ישאירו של הברירה הטבעית מבוססת על כך שב הגם התיאורי.  צאצאים בדור הבא

אחריהם יותר צאצאים פוריים הנושאים 
שמערכת הרבייה , מכאן.  את תכונותיהם

וההתנהגות הרבייתית הם המרכיב 
  .החשוב ביותר בחיים

המכיר מינים  גמנקודת מבטו של זואולו
האדם הוא יצור , רבים של בעלי חיים
הנה כמה דוגמאות . מיני מיוחד מאוד

 יהוא קצת מונוגאמ, ראשית: דיותולייחו
והזכר נוטה לסייע לנקבה בגידול 

דבר נדיר מאוד , הצאצאים לאורך זמן
האדם הוא , שנית.  במחלקת היונקים

שמקיים יחסי מין ) כמעט(היצור היחידי 
י מוכנות תמיד להזדווגות גם כשאין כל סיכו, להבדיל מאצל כל שאר בעלי החיים, לשם התענוג בלבד והנקבות

חוץ מזה רק לנקבות ).  אבל אשכנע אתכם במהלך ההרצאה, שיש לכם הסגות על כך, אחי הגברים, אני יודע(להפריה 
איבר המין של הזכר הוא הגדול מבין כל קופי האדם וגם , )לכל היונקים האחרים יש רק פטמות(האדם יש שדיים 

  .השפתיים שלנו מיוחדות במינן

ל האדם במהלך חמישה מליון שנה של אפיונים אלה ואחרים נוצרו אצ
תכונות אלה . ברירה טבעית בתנאי החיים במרחבי הסוואנה האפריקאית

ורבות אחרות הקשורות למיניות שלנו עוצבו במהלך תקופה ארוכה בה חיו 
) בוגרים וילדים(חברים  20-30של ) חמולות(בני אדם כנוודים בקבוצות 

  .  מתנהלים היוםוהחיים היו שונים מאוד מהצורה בה הם 

התכונות הגופניות וההתנהגותיות שהוזכרו בהקשר לרבייה הקנו לבני 
בעולם המודרני , לעומת זאת. היסטוריות-האדם יתרון בתקופות הפרה

אנו מוקפים , האדם חי בקבוצות ענקיות ובבתי קבע, התנאים שונים ביותר
לחומר  אנו מעדנים את יצר המין בעזרת מציצנות, באנשים לא מוכרים

  . סרטים ויצירות אומנות אחרות, ספרים, אך גם להצגות, פורנוגרפי

על כל  –איברים יחודיים ומנהגים משונים , נאמנות ובוגדנות, אינטימיות ובושה, בת זוג/בחירת בן, על משיכה מינית
  .האבולוציה של אהבה ומיניות באדםאלה ועוד בהרצאה על 

  

  .שלבה בסדרת הרצאות על האינסטינקט האנושיניתן ל  .דקות 90 -כ: משך ההרצאה

  . ההרצאה מלווה במצגת מרהיבה

  
שנים כחבר סגל אקדמי באוניברסיטת חיפה וכמרצה  12שימש במשך , יליד קרית טבעון, ביולוג, ר איתי פלאות"ד

  .כמרצה באקדמיה זכה בתעודות הצטיינות ובפרסים על איכות הרצאותיו. וחוקר בטכניון
, מיניות האדם, ר פלאות חוקר ומרצה על נושאים הקשורים באבולוציה של ההתנהגות האנושית"ד בשנים האחרונות

 .תעתועי חושים ודרכי חשיבה, אינסטינקטים

  ,איתי שלום
, ענוגהיה ת". אבולוציה של מיניות ואהבה באדם"תודה על הרצאתך 

הרבה ניקוי ראש , הרבה הומור. סיום מהנה והולם ליום עיון רציני
  .אינפורמטיבי, אך לא פחות מכך

כחומר לימודי אך גם  היא מתאימה. נמליץ בחום על פעילות זו
  . והנאה צרופה, דיאלוג עם קהל, המשלב הומור" מופע"בהחלט כ

תכניות  זהו מצרך נדיר בעולם בו שולט ההומור השטחי והעלוב של
   .הטלוויזיה

 . קיבוץ להב, מנהל המכון לחקר החי, עופר דורון
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  דף הרצאה

  ... זה הטבע שלנו
  בהתנהגות אנושיתעל אי הרציונאליות 

  ר איתי פלאות"ד: מרצה

  

, אינני יודע לשחות: "אגדה עתיקה מספרת על עקרב שביקש מהצפרדע להעבירו את הנהר
נסוגה הצפרדע צעד אחד לאחור בבהלה " ?יר אותי לגדה שממולהתואילי להעב, צפרדע יקרה

צחק ". הרי אם אתן לך לעלות על גבי אתה תעקוץ אותי ואני אמות, חס וחלילה: "ואמרה
הרי , גם אני אטבע, אם אעקוץ אותך באמצע הנהר   ?האם אני נראה לך טיפש: "העקרב ואמר
עלה העקרב על   ".בוא ועלה על גבי, דקאתה צו, אכן: "חשבה הצפרדע ואמרה". זה לא הגיוני

כשהגיעו לאמצע הנהר חשה הצפרדע   .יהיגב הצפרדע והיא החלה לחצות את הנהר בשח
, עקרב טיפש: "בשארית כוחותיה עוד לחשה. דקירה חזקה בגבה והכל החל להתערפל סביבה

ע זה הטב, מצטער: "ענה לה העקרב כשגם הוא מתחיל לשקוע במים" ?למה עקצת אותי
  ".שלי

 מצביםב. בני האדם, כך גם אנחנו
אנו מוצאים עצמנו  רבים

הדבר בא לידי ביטוי . מתנהגים בצורה בלתי רציונאלית
מודלים כלכליים , הנה למשל. ובכלכלה, במשפחה, בחברה

פותחו בעשרות השנים האחרונות  רציונאליים והגיוניים
במבחן  אך לא עמדו, על ידי מיטב המוחות בעולם

טק -כל החכמים והמבינים מבין הכלכלנים לא השכילו לחזות אירועים עולמיים כמו התפוצצות בועת ההיי  .ותהמציא
הם מבוססים על הנחה , פשוט מאוד ?למה המודלים לא עובדים  ?אז איפה אנחנו טועים   .או מפולת המניות האחרונה

  .מוטעית שאנשים עושים שיקולים הגיוניים

מישהו , לפני שהוא משלם. ח"ש 80.-ולך לקנות עט ובחנות מציעים לו אותה במחיר של נניח שאתה ה: הנה דוגמא
רוב האנשים   ?כיצד תנהג. ח"ש 55.-דקות הליכה מוכרים את אותו עט בדיוק במחיר של  3לוחש על אוזנו שבמרחק 

ה משובחת ומצאת בדיוק נניח שאתה הולך לקנות חליפ, עכשיו   .ילכו לחנות האחרת ויקנו את העט במחיר הזול יותר
דקות הליכה נמכרת  3מישהו לוחש לך שבמרחק , לפני שאתה משלם. ח"ש 2350.-את מה שאתה מחפש במחיר של 

רוב האנשים יקנו את החליפה במחיר גבוה ולא יתאמצו    ?כיצד תנהג. ח"ש 2325.- אותה חליפה בדיוק במחיר של 
  . ללכת לחנות האחרת

ח ובמקרה "ש 25.-מדוע במקרה אחד כדאי להתאמץ בשביל , אם כך. ח"ש 25.-ה בשני המקרים הפרש המחיר הי
       ?האחר לא כדאי להתאמץ בשביל אותו סכום

כי במהלך האבולוציה חשיבה רציונאלית פשוטה לא תמיד היוותה   !!כי אנחנו לא רציונאליים  ?רוצים לדעת למה
     .אמוציונאלית נתנה לאדם יתרון בטבעדווקא התגובה ה ובמקרים רבים, תכונה שתרמה להשרדות

הרצאה מרתקת המלמדת אותנו כיצד אנו פועלים ומהם הכוחות הפנימיים והתכונות ההתנהגותיות שגורמים לנו 
הרפואה והחיים האישיים של כל אחד מאיתנו בהרצאה , דוגמאות מתחומי הכלכלה   .להיות כל כך לא רציונאליים

  .מפתיעה ומבדרת, סוחפת

  ?א ידענו שאנחנו כאלהאיך ל  

    .ההרצאה מלווה במצגת מרהיבה  .דקות 90 -כ: משך ההרצאה  

  

 

  

שנים כחבר סגל אקדמי באוניברסיטת חיפה וכמרצה  12שימש במשך , יליד קרית טבעון, ביולוג, ר איתי פלאות"ד
  .כמרצה באקדמיה זכה בתעודות הצטיינות ובפרסים על איכות הרצאותיו. וחוקר בטכניון

, מיניות האדם, ר פלאות חוקר ומרצה על נושאים הקשורים באבולוציה של ההתנהגות האנושית"בשנים האחרונות ד
 .תעתועי חושים ודרכי חשיבה, קטיםאינסטינ

הכרנו , למדנו הרבה, נהנינו!  הרצאה מרתקת...
  ... דרכי חשיבה והתנהגויות ובעיקר את עצמנו

 קבוץ יזרעאל, אלי גורן
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  דף הרצאה

  פרקים בביולוגיה ימית –מסתרי הים 
  ר איתי פלאות"ד: מרצה

  

ר איתי פלאות חקר את שונית "ד. סדרת הרצאות מאלפות על הסביבה הימית ועל מגוון מרתק של בתי גידול ימיים
ואף פרסם עשרות מאמרים מדעיים , לת כמו גם בתי גידול ימיים אחרים בעולם במשך שנים רבותהאלמוגים באי

  .בתחום

חלק קטן משטח זה . למעלה משני שלישים משטח כדור הארץ מכוסים במים
עד .  םהאוקיינוסיורוב רובו מורכב ממים מלוחים של " מתוקים"מכוסה במים 
. לא חקר את הים ולא העריך את חשיבותו, כיצור יבשתי, האדם, לפני זמן לא רב

מצליחים חוקרים , עם התקדמות הטכנולוגיה, רק במהלך העשורים האחרונים
לאסוף נתונים שמאפשרים לנו , הכימיה ובעיקר הביולוגיה, בתחומי הפיזיקה

  .הגדול ביותר בעולם, להתחיל להבין את מורכבותו של בית הגידול הענקי הזה

דול ענקי שבו זהו בית גי". הים הפתוח"יך למה שנקרא רוב שטח פני הים שי
ללא נקודות משען , בלבדהסביבה היא נוזלית 

בשם (כל היצורים החיים בבית הגידול הזה . מוצקות
צפים במסת " כולל רובם שייכים לחברת הפלנקטון
, ואלה בתורם, המים וניזונים על יצורים קטנים יותר

איך . ר וכן הלאהניזונים על צורים קטנים עוד יות
נראים יצורים זעירים החיים כל ימיהם בסביבה 

? ממה הם ניזונים וכיצד? כיצד הם מתרבים?  נוזלית
האם יש שם גם יצורים שמסוגלים להגיע לקרקעית 

  ?העמוקה או לחוף הרחוק

מי חי בנפח . טריםרבי של כאחד עשר קילומעד עומר מ, מטר ומטה 1000קים של רוב נפח בית הגידול הימי נמצא בעומ
עד כמה הצליח האדם לחקור את המעמקים ומה ניתן ? ופוטוסינתזהמהם מקורות המזון בהעדר אור ? העצום הזה
  ?להפיק מהם

  שם. בתי גידול נוספים בסביבה הימית הם בדרך כלל קשורים לאזורים חופיים בהם קיים קו מגע בין הים ליבשה
שם מתרכזים רוב המשאבים . שפכי נהרות ועוד, שוניות אלמוגים, נגרוביםיערות מ, נמצא חופים חוליים וסלעיים

       .בצפיפות גבוהה ושם גם מצוי המגוון הביולוגי הגבוה ביותר

שכבר (כיצד ניתן לשמור על איכות הסביבה הימית ולמנוע נזקים בלתי הפיכים 
לכים מדוע האלמוגים הו? איך ניתן להפיק תועלת מהים הגדול ?)קיימים בשטח

  ?"אל ניניו"ונכחדים ואיך זה קשור לתופעת ה

ר איתי פלאות "ההרצאות מבוססות על קורס ביולוגיה ימית שניתן על ידי ד
ואשר זכה , אורנים ובפקולטה לביולוגיה בטכניון במשך שנים-באוניברסיטת חיפה

  .ומים המדעיים הרלוונטייםהקורס מותאם לקהל הרחב ללא ידע מוקדם בתח.  לציונים מעולים במשובי הסטודנטים

    .מפגשים ומלווה הדגמות ומצגות מרהיבות 6-12הקורס ניתן כסדרה של : משך ההרצאה  

  
שנים כחבר סגל אקדמי באוניברסיטת חיפה וכמרצה  12שימש במשך , יליד קרית טבעון, ביולוג, ותר איתי פלא"ד  

  .כמרצה באקדמיה זכה בתעודות הצטיינות ובפרסים על איכות הרצאותיו. וחוקר בטכניון
, אדםמיניות ה, ר פלאות חוקר ומרצה על נושאים הקשורים באבולוציה של ההתנהגות האנושית"בשנים האחרונות ד

 .תעתועי חושים ודרכי חשיבה, אינסטינקטים

... הריני שמחה להודיעך כי על פי הערכות הסטודנטים
מכלל ציוני המרצים  10%ציון המרצה הכללי שלך בין ...

על  ציון לשבחהישג זה מקנה לך . בקטגוריה בטכניון
  .הצטיינות בהוראה

 .טכניון, ש המרכז לקידום ההוראהאר, ברזילי. ר א"ד
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  דף הרצאה

  תומזומר ותהרצא
  ר איתי פלאות"ד: מרצה

. כל משורר כתב את שירו בעקבות חוויה שעבר.  מאחורי כל שיר מסתתר סיפור
, ושת המשורר לאירועים ונופים בארצנושירים רבים בזמר העברי מבטאים את תח

לתקופות בחייהם הפרטיים , למלחמות או לימי שלום, לתמורות חברתיות לאומיות
  .ועוד ועוד, בהם משתקפים  אירועים לאומיים

המשולבת , הרצאה מזומרת היא שילוב של הרצאה על נושאים שונים בזמר העברי
עם שירת רבים בליווי 

השילוב . גיטרה
ורמאלי של הבלתי פ

בה , יהיהרצאה ושירת הקהל יוצר אווירה נעימה וחופש
הקהל זוכה ללמוד אודות שירים ותהליכים בזמר העברי 

  .ונהנה משירת רבים איכותית ותרבותית

ההרצאה מועברת עם מצגת מרהיבה בה משולבים 
אווירה ספונטנית   .מילות השירים עם שקופיות שונות הממחישות נושאים מתוך הנושאים המדוברים בהרצאה

 –נושאים רבים אפשריים והנה אחדים מהם . מאפשרת לקהל להציע שירים ולשיר אותם יחד ללא הכנה מוקדמת
  . לדוגמא

תוכנית המשלבת שירים על אתרים בארץ עם סיפוריהם של המקומות והאירועים שהתרחשו בהם : לטייל בשירים
סודות אישיים , ופים מרהיביםנ, אירועים הסטוריים. שבהשראתם חוברו השירים

  .ורכילות מרושעת מוגשים בקריצה עם שירים יפים ואהובים

סיפור חייה ושירתה של המשוררת נעמי : חייה ושירתה של נעמי שמר –הי טיריליי 
על שירי הילדים שכתבה לילדי . 2004מילדותה בקבוצת כנרת ועד פתירתה בשנת , שמר
על שירים שכתבה בנסיבות אישיות שהפכו , יעל משיכתה אל השנסון הצרפת, כנרת

הרצאה מזומרת שהיא כולה חגיגה אמיתית של שיריה היפים .  לסמלים לאומיים ועוד
  .של נעמי שמר

הרצאה המשלבת את הסיפורים אודות : מאה שנה להולדתו של נתן אלתרמן – לנצח אנגנך
השלושים והארבעים של המאה  המשורר נתן אלתרמן וחבר מרעיו העליזים באיץ ישראל של שנות

, משירי משוררים עמוקים, עם מבחר מרגש של שיריו הכתובים במגוון רחב של סגנונות, הקודמת
סיפורו של נתן אלתרמן וסיפורה של העיר תל . דרך מזמורים לאומיים ועד שירי הצחוק וההלצה

  .אביב

הל התפתחות הזמר , הרצאה מרתקת על הלהקות הצבאיות ושירתם: שירים בנעליים גבוהות
על כור ההיתוך . זבטרון ועד צוותי ההווי של שנות השמונים והתשעים'המיוחד הזה מלהקת הצ

שילוב של .  הובילו את תחום אומנויות הבמה בארץשחקנים ובמאים ש, נגנים, לאומני במה שיצר דורות של זמרים
  .והכל אמת ויציב –רכילויות ושירים , יזבאטים'צ, עובדות

מבחר מגוון של שירי הומור מבדחים מאוצר הזמר העברי וגם שירים : הומור בזמר העברי –? צחקה מיכללמה 
צוחקים ונהנים , שרים". אצל הדודה והדוד"ועד " כשאת אומרת לא"דרך , משיר הפטנטים.  שתורגמו משפות אחרות

  .מיצירות מופת בזמר ובהומור הישראלי

ניתן גם לשלב . ניתן לקיים סדרת הרצאות מזומרות בנושאים שונים. ימשך הרצאה כשעה וחצ: משך ההרצאה  
    .תוכנית הרצאות מזומרות עם טיולים מזמרים כתוכנית סימסטריאלית או שנתית

  

  

שנים כחבר סגל אקדמי באוניברסיטת חיפה וכמרצה  12מש במשך שי, יליד קרית טבעון, ביולוג, ר איתי פלאות"ד
  .כמרצה באקדמיה זכה בתעודות הצטיינות ובפרסים על איכות הרצאותיו. וחוקר בטכניון

, מיניות האדם, ר פלאות חוקר ומרצה על נושאים הקשורים באבולוציה של ההתנהגות האנושית"בשנים האחרונות ד
   .ודרכי חשיבהתעתועי חושים , אינסטינקטים

בארץ  שירה בציבורועוסק בהנחיית ערבי  הזמר העבריזה למעלה משלושים שנה חוקר איתי פלאות את תחום 
.ובעולם

עובדי החברה , רציתי להודות לך בשמי ובשם חברי
  !על הערב הנפלא, לפיתוח יפו העתיקה

  .אוהבים לשיר, ללא יוצא מן הכלל, כך יצא שכולנו
  מנהלת מוזיאון יפו לעתיקות', נעמה מאירוביץ
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  טיולים מזמרים

בעל ידע נרחב , הוא גם מורה דרך מוסמך ומורשה משרד התיירות ר איתי פלאות"ד

בשילוב כישוריו . גיאוגרפיה והטבע של ארץ ישראלה, ההיסטוריה, ומעמיק בידיעת הארץ

  הוא מציע מגוון רחב של מסלולים לטיולים מזמרים, כמנחה שירה בציבור ומומחה לזמר עברי

בנגינה ובשירה עם , הוא טיול בו ההדרכה המקצועית משולבת בסיפורים הטיול המזמר

המצוייד , הקהל. בהםהשירים קשורים לאתרים בהם מטיילים ולמאורעות שאירעו . הקהל

הטיולים מתאימים . שר את שירי המקום במהלך הביקור באתרים ובזמן הנסיעה, בשירונים

ימי נישואין וכן ימי גיבוש של מקומות עבודה , אירועים משפחתיים, במיוחד לציון ימי הולדת

  .וחדרי מורים

  הצעות למסלולי טיולים בצפון הארץ – תוכן עניינים
 

 11  ....................................................................  בעקבות אהוד מנור בבנימינה – הבית ליד המסילה
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 15  .................................................................................  לתל יזרעאל מגבעות זייד העמק הוא חלום
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  טיול מזמר

  בעקבות אהוד מנור בבנימינה –הבית ליד המסילה 

  

הפזמונאי הפורה ביותר , עותלכל הד, ל היה"אהוד מנור ז
ושירים , על שמו רשומות למעלה מאלפים יצירות .בישראל

. רבים מפרי עטו ובתרגומו הפכו ללהיטים מובילים בזמר העברי
שירתו של אהוד מנור מושפעת מאוד מנוף ילדותו במושבה 

בטיול זה נכיר את המושבה ואת השירים . השקטה בנימינה
ל אהוד מנור ויצירתו ונשיר שהושפעו מאווירתה ונספר ע

 .משיריו

ונתחיל  ניפגש על יד בית יד לבנים שבמרכז המושבה 

ב עם הקמת "שנבנה שם בשנת תרפ סיורנו לרגלי מגדל המים 
נשיר כמה שירים . תחנת הנוטרים, מאז משנות השלושים של המאה הקודמת, מתחת למגדל שוכנת. המושבה

על המתנה שנתן לה הברון רוטשילד ועל הענף החקלאי שנועד לפרנס  ,ונספר על הקמתה של המושבה הצעירה
  .ולא צלח, את תושביה

נעבור דרך אתר ההנצחה החדש והגן הנאה לזכר ילדים שנספו 

בית   . 9' עד שנגיע לבית מס בשואה ונתקדם ברחוב המייסדים 
זה הוא היחידי ברחוב שנשתמר בצורתו 

פי החיים נספר על או. 1922המקורית משנת 
במושבה של פעם ועל אהבתו הגדולה של 

נשיר את השיר . אהוד מנור לאווירה במקום
ואף נשמע מעשיות על ילדותו " ימי בנימינה"

וכיצד הן באות לידי ביטוי , של אהוד מנור
  .בשיריו

שכונת , "גבעת הפועל"ונצעד בשדרת האקליפטוסים אל " דרך המסילה"נצא אל 

נספר על הווי , בצל עצי האשלבגן שעשועים פסטורלי , שם. ילדותו של אהוד מנור
  .נשמע עוד סיפורים על ילדותו ויצירתו ונשיר משיריו, השכונה

ועל יד הקבר , ל"ולפקוד את קברו של אהוד מנור ז משם נוכל גם ללכת אל בית הקברות של המושבה 
  .להעלות את זכרו בשירה של שניים משיריו החקוקים על מצבתו

עין , זכרון יעקב, ניתן להוסיף סיורים בגן הנדיב. הסיור כשעתיים וחצי משך
  .פסיפס הציפורים ועוד, צור

   

  מסלול טיול סופי יסוכם בנפרד עם המזמין. המסלול הוא המלצה

  

ביולוג במקצועו ומורה דרך , ר איתי פלאות"ההדרכה מתבצעת על ידי ד: הדרכה
הוא מומחה בתחום הזמר העברי ואת  איתי פלאות. מוסמך מטעם משרד התיירות

דפים עם מילות .  הטיול הוא מדריך תוך שהוא מנחה שירה בציבור בליווי גיטרה
על הקשר שלהם למקום ועל , השירים מחולקים למטיילים ואיתי מספר על השירים

  . הסיפור שמאחורי השיר

  http://www.plaot.com/tiyul.htm:  מידע על מסלולים נוספים
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  טיול מזמר

  מזמר בזכרון יעקב טיול - הראשונה הקסם העלי

  

על ידי  1882הוקמה בשנת " זמארין"או בשמה המקורי , זכרון יעקב
שנפרדו מהקבוצה שהתיישבה בראש פינה בגלל ויכוח , עולים דתיים מרומניה

  . שבתהאם מותר או אסור לבחורה להסתרק ב

יעקב מתקופות קשות  ןכמושבת העלייה הראשונה סבלה זיכרו
בראשיתה עד שפרס עליה הנדיב 

קרא אותה על שם , הידוע את חסותו
. ואז התחילו הצרות האמיתיות, אביו
יעקב היתה מרכז לפעילות  ןזיכרו

י "ציונית ובה פעלה גם מחתרת ניל
המפורסמת שהונהגה על ידי משפחת 

  .אהרונסון

יורנו נתחיל בסקירת את ס
נעבור את הכביש ). 1(הקמתה של המושבה על יד קיר הראשונים 

הטומן בחובו סיפורים מרתקים על אנשים ) 2(וניכנס אל בית הקברות 
מבית הקברות נמשיך ברחוב המייסדים לעבר טיילת המדרחוב ונעצור על יד בית . משונים מתקופות שונות

ועל אחיותיו המסורות , הבוטנאי המפורסם שהפך למרגל, אהרון אהרונסוןשם נספר על ) 3(משפחת אהרונסון 
לזכור איך היטיב ) 4(נגלוש אל בריכת בנימין . שגורלן המר עוד מהדהד בשכונה ובשיר היפה על שרה אהרונסון

ן נשב לנוח בג.  שהקים לתפארת מדינת ישראל) 5(הברון רוטשילד עם נתיניו במושב ונראה גם את בית הכנסת 
נבקר גם באחוזת , ואם ישאר זמן, בו נהגו אנשי המושבה להלך בסופי שבוע לבושים במיטב מחלצותיהם) 6(טיול 

משפחת לנגה ונספר את סיפורם העצוב ואולי אפילו נספיק לבקר ביקב ולטעום 
  .מיינו

, ניתן להוסיף סיורים בגן הנדיב. משך הסיור כשעתיים וחצי נטו
  .הציפורים ועוד פסיפס, עין צור, בנימינה

  מסלול טיול סופי יסוכם בנפרד עם המזמין. המסלול הוא המלצה 

  

ביולוג במקצועו , ר איתי פלאות"ההדרכה מתבצעת על ידי ד: הדרכה
איתי פלאות הוא מומחה בתחום . ומורה דרך מוסמך מטעם משרד התיירות

וי הזמר העברי ואת הטיול הוא מדריך תוך שהוא מנחה שירה בציבור בליו
, דפים עם מילות השירים מחולקים למטיילים ואיתי מספר על השירים.  גיטרה

  . על הקשר שלהם למקום ועל הסיפור שמאחורי השיר

  

  

  

  http://www.plaot.com/tiyul.htm:  מידע על מסלולים נוספים
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  טיול מזמר

  אל רכס הכרמל 

ובאוכלוסיה , חורש ובתה, טבע מגוון של יער, הכרמל מאופיין בנופים מרהיביםרכס 

,  נתחיל את טיולינו במנזר הכרמליטים במוחרקה    .דרוזית ותיקה ומכניסת אורחים
בסיפור על תחרות אלוהית שעונשם לה המפסידים בה אכזרי , בתצפית נוף עמק יזרעאל

 .מאוד ובשירים אודות העמק השלו לכאורה

 נמשיך אל מסלול נחל כלח העליון 
למסלול הליכה קצר ואפלולי בתוך סבך   

, ישראלית-אלה ארץ, חורש של עצי אלון מצוי
בדרך נעצור מדי פעם ונקדיש . קטלב ועוד

נסיים את . שירים לעצים המפוארים שנפגוש
    ...).מי שרוצה יוכל לשיר יודלל" (שווצריה הקטנה"המסלול בפארק 

ושם נתארח לארוחת  נה נחזור לעיר הכרמל משווצריה הקט
המשמש , אם נרצה נוכל לבקר בבית אוליפנט  . צהרים ואירוח דרוזי

לזכר לוחמים דרוזים שנפלו במערכות " בית יד לבנים"את הדרוזים כ
שם נוכל להיפגש עם עיתונאי וסופר דרוזי שיספר לנו על    .ישראל

  .ת ישראל ועם ישראלהעדה הדרוזית ועל הקשר האמיץ שלה עם מדינ

  

לשבת   ואנו נוסעים לחורשת הארבעים , עוד מעט כבר ערב
לשמוע אגדות ולשיר שירי כרמל ומבחר משיריו של , באוויר הנעים

  .הפזמונאי יורם טהרלב אל מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה ועמק זבולון

נוכל לסיים את סיורינו עם רדת החשיכה במושבה הגרמנית בחיפה 

   ובארוחת ערב טעימה במרכז , עם סיפורם של הטמפלרים המסתוריים
  .הבילוי של העיר

  

  מסלול טיול סופי יסוכם בנפרד עם המזמין. המסלול הוא המלצה

  

  

  

ביולוג במקצועו ומורה , ר איתי פלאות"ההדרכה מתבצעת על ידי ד: הדרכה
זמר העברי איתי פלאות הוא מומחה בתחום ה. דרך מוסמך מטעם משרד התיירות

דפים עם מילות .  ואת הטיול הוא מדריך תוך שהוא מנחה שירה בציבור בליווי גיטרה
על הקשר שלהם למקום ועל , השירים מחולקים למטיילים ואיתי מספר על השירים

  . הסיפור שמאחורי השיר

  

  //:www.plaot.com/tiyul.htmhttp:  מידע על מסלולים נוספים
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  טיול מזמר

  טיול לגבעות זייד –השומר על הסוס 

 

נעמוד . שבטבעון" יער השומרים"את הטיול נתחיל ב
ונספר את סיפורו  1938במקום בו נרצח אלכסנדר זייד ביולי 

ולא של ) (2(נמשיך אל בית הקברות של אגודת השומרים ). 1(
ת הרועים שהיוותה גרעין שם נתוודע אל חבור) אגודת השומר
נספר את סיפוריהם המופלאים של כמה , לקיבוץ אלונים

מהאנשים הקבורים במקום ונכבדם במחרוזת עליזה של 
 .שירי רועים

בדרכנו אל פסל אלכסנדר זייד נעצור על יד שרידי בית 
בית כנסת זה היה פעיל בימי . שנה 1800מלפני  )3(הכנסת העתיק 

נשמע מעט רכילות עסיסית . רים כי הבית הצמוד אליו היה ארמונו של רבי יהודה הנשיאיהודה הנשיא ויש אומ
, נסביר איך הפכה בית שערים לעיר קבורה, נספר את נפלאות תקופת המשנה וחתימתה, על הרבי ועל תלמידיו

נשיר מבחר שירים חסידיים לכבוד בית 
  . ונמשיך בדרכנו, הכנסת

ת בית נרד בכביש לכיוון פארק עתיקו
שערים ואז נעלה על הגבעה שבראשה פסלו 

לפני שנגיע . המחודש של השומר אלכסנדר זייד
אל פסגת הגבעה נעצור על יד שרידי הבזיליקה 

ונשמע היכן נזכר המבנה במקורות  )4(הגדולה 
וכיצד אנו יודעים שזה היה משכנה של כנסת 

  . ישראל

זה המקום . נצפה אל עמק יזרעאל ואל הר הכרמל, )5(בראש הגבעה ננוח למרגלות פסל השומר על הסוס 
ועוד שירים " שיך אבריק"נשיר את השיר על המקום , לספר על השומר ומשפחתו ועל ההתיישבות בעמק

  .מתקופת ההתיישבות ונמשיך בדרכנו

  מסלול טיול סופי יסוכם בנפרד עם המזמין. סלול הוא המלצההמ

  

ביולוג במקצועו ומורה , ר איתי פלאות"ההדרכה מתבצעת על ידי ד: הדרכה
איתי פלאות הוא מומחה בתחום הזמר העברי . דרך מוסמך מטעם משרד התיירות

מילות  דפים עם.  ואת הטיול הוא מדריך תוך שהוא מנחה שירה בציבור בליווי גיטרה
על הקשר שלהם למקום ועל , השירים מחולקים למטיילים ואיתי מספר על השירים

  . הסיפור שמאחורי השיר

  

  http://www.plaot.com/tiyul.htm: מידע על מסלולים נוספים
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  טיול מזמר

  העמק הוא חלום
 לתל יזרעאל מגבעות זייד

  

נעמוד . שבטבעון" יער השומרים"את הטיול נתחיל ב
. ונספר את סיפורו 1938במקום בו נרצח אלכסנדר זייד ביולי 

ולא של אגודת (נמשיך אל בית הקברות של אגודת השומרים 
שם נתוודע אל חבורת הרועים שהיוותה גרעין לקיבוץ ) השומר
נספר את סיפוריהם המופלאים של כמה מהאנשים , אלונים

 .בורים במקום ונכבדם במחרוזת עליזה של שירי רועיםהק

בדרכנו אל פסל אלכסנדר זייד נעצור בשרידי בית הכנסת 
בית כנסת זה היה פעיל בימי יהודה . שנה 1800העתיק מלפני 

הנשיא ויש אומרים כי הבית הצמוד אליו היה ארמונו של רבי 
. ונמשיך בדרכנו, בחר שירים חסידיים לכבוד בית הכנסתנרכל מעט על הרבי ועל תלמידיו ונשיר מ. יהודה הנשיא

. נרד מהכביש ונעלה על הגבעה שבראשה פסלו המחודש של השומר אלכסנדר זייד
שיך "נשיר את השיר על המקום , נספר על השומר ומשפחתו ועל ההתיישבות בעמק

  .ועוד שירים מתקופת ההתיישבות ונחזור לאוטובוס" אבריק

נלך לאורך . עם האוטובוס ניסע אל נחל השופט המפכפך בחורשת עצים ירוקה
נשיר שירים על מיני עצים שונים ונקנח על יד טחנת הקמח הישנה בשיריו של , הנחל

  .וברכילות עסיסית ומזומרת על בת הטוחן, נתן יונתן

נספר על המלך אחאב ואשתו היפה , מנחל השופט נמשיך אל תל יזרעאל
נצטט את קללתו של אליהו ונצפה לעבר חלקת נבות היזרעאלי ששילם    .נשיר את השיר על גורלה המראיזבל ו

  .בחייו על התעקשותו

נשיר עוד משירי העמק ואז נגלוש במדרון אל השדות שלמטה ונגיע 
  .בצל האקליפטוסים נשתה קפה מהביל ונשיר על מעיינות ונחלים. לעין יזרעאל

ך אודות גדעון "יך בעקבות סיפורי התננוכל להמש, אם יוותר זמן
  .ושאול המלך אל הגלבוע או לבקר ידידים בבית הקברות של מושב נהלל

  

  מסלול טיול סופי יסוכם בנפרד עם המזמין. המסלול הוא המלצה

ביולוג במקצועו ומורה , ר איתי פלאות"ההדרכה מתבצעת על ידי ד: הדרכה
אות הוא מומחה בתחום הזמר העברי איתי פל. דרך מוסמך מטעם משרד התיירות

דפים עם מילות .  ואת הטיול הוא מדריך תוך שהוא מנחה שירה בציבור בליווי גיטרה
על הקשר שלהם למקום ועל , השירים מחולקים למטיילים ואיתי מספר על השירים

  . הסיפור שמאחורי השיר
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  טיול מזמר

  אל הגלבוע ועמק חרוד ך"בעקבות גיבורי התנ

במקום בו שכן , סיורנו יתחיל בתל יזרעאל 
שם נספר את סיפורם  )1(, ארמונם של מלכי ישראל

נשיר את שירם , איזבל וילדיהם, הטראגי של אחאב
יל התלול אל עין נרד בשב. ונצפה אל עמק חרוד

מקום אליו אסף שאול המלך את , יזרעאל הסמוך
לאחר זחילה בנקבה . חייליו לפני הקרב עם הפלשתים

של המעיין נמשיך בנסיעה אל כתף שאול אשר בגלבוע 
ך נספר ונשיר על מלחמותיהם וגורלם "ובשביל התנ )2(

מכתף שאול נמשיך . של השופט גדעון ושל המלך שאול
ומעל המגדל סביב , )3(מי הר ברקן ונעפיל אל מרו

נחפש פרחי . נשקיפה
אירוס הגלבוע ונשיר 

וגם לכבוד , לכבודם
  . הפרחים האחרים

נמשיך לדרום 
גלבוע -מזרח בדרך נוף

נספר את סיפור , שם נצפה אל עמק בית שאן,  )4(ונעצור במצפה שמיר
יר ממצפה שמ.  ונשיר עוד שירים על בטחון ישראל, נפילתם של אב ובנו

שם ננוח בצל  )5(נגלוש אל עמק בית שאן ונכנס אל ברכת עין מודע 
נשיר על מעיינות ונחלים ומי שירצה יוכל גם לשכשך , האיקליפטוסים

  .במים

בדרכנו חזרה בעמק נוכל לעצור בבית הקברות הישן של מושב גדעונה 
  .ולפגוש בו גיבורים ומעשיות מרתקות מראשית ההתיישבות בעמק

  .נוכל לחזור באוטובוס אל עין יזרעאל לפיקניק חגיגי ועליז, ל אלהכשנשבע מכ

  

  

  מסלול טיול סופי יסוכם בנפרד עם המזמין. המסלול הוא המלצה

  

ביולוג במקצועו ומורה דרך , ר איתי פלאות"ההדרכה מתבצעת על ידי ד: הדרכה
הטיול  איתי פלאות הוא מומחה בתחום הזמר העברי ואת. מוסמך מטעם משרד התיירות

דפים עם מילות השירים .  הוא מדריך תוך שהוא מנחה שירה בציבור בליווי גיטרה
על הקשר שלהם למקום ועל הסיפור , מחולקים למטיילים ואיתי מספר על השירים

  . שמאחורי השיר
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  טיול מזמר

  דרום הכנרתאל 
  בעקבות רחל המשוררת ונעמי שמר

את טיולנו נתחיל בנקודת תצפית מהיפות בעולם בביתניה עלית שעל 

ערש הקיבוץ "נבקר באתר ביתניה עלית שמהווה את . יד צומת אלומות 
במקום שכן מחנה אוהלים של אנשי גדוד העבודה שבתחילת ". הארצי

רים ממנו יצא ארגון הקיבוץ הארצי להקמת קיבוצי השומר שנות העש
" הקיבוץ הארצי"תנועת . הצעיר בארץ

לזכר אותו מחנה , הקימה במקום
אוהל בטון ובו חקוקים כל , אוהלים

נספר . שמות הקיבוצים השייכים לתנועה
את סיפורם של החלוצים ונשיר 

 . משיריהם

ה שהוקמה במקום מרפסת תצפית חדש, "מצפה הוד"נצא מהאתר אל 
. האלוף מוטי הוד, מפקד חיל האויר במלחמת ששת הימים, לזכרו של איש דגניה
  .משים נצפה על עמק הירדן ונשיר מעט משירי הכנרת

בה שכנה בתחילת המאה שעברה " חצר כנרת"נעצור על יד . מצומת אלומות נרד בכביש למושבה כנרת 
, "בית טריידל"ברגל צפונה לאורך הרחוב הראשי של המושבה עד ולהמשיך , נוכל לבקר בחצר". חוות העלמות"

נשיר מבחר גדול של שירי ). תגלו בטיול? איזה שיר(בית מידות שנבנה לפני מאה שנה ואשר עליו נכתב שיר ידוע 
  .כנרת ונעלה שוב על האוטובוס

פורסם של נעמי עליה נכתב שירה המ, נמשיך בנסיעה אל חורשת האקליפטוס שבכניסה לקבוצת כנרת 
, נספר את סיפור ילדותה של נעמי שמר המשולב בסיפור ההתיישבות בעמק הירדן, על יד בית המוטור, שם. שמר

מחורשת האקליפטוס נפסע בין בריכות הדגים הפסטורליות לעבר בית הקברות של . ונשיר משיריה הראשונים
לאחר כחצי שעה של הליכה נינוחה נחצה . לוי נשמתהבדרך נפקוד את קברה של ּבּוָּבה ונשיר שיר שמח לעי. כנרת

  .את הכביש ונכנס אל בית הקברות של כנרת 

, כאן בבית הקברות שוכנים חלוצים פשוטי העם לצד מנהיגי הציונות
בית הקברות של כנרת . כשמסביב קברות פליטים אלמונים ותימנים דתיים

נספר על חלק . בזה הוא אוסף מדהים של סיפורי ארץ ישראל השלובים זה
נמשיך שם לספר את סיפור . מהשוכנים בו עד שנגיע אל קברה של נעמי שמר

ואחר כך נעבור , חייה ושירתה ולשיר את שיריה
אל קברה של רחל המשוררת הסמוך ועל ידו נספר 

  .את סיפורה העצוב ונשיר מבחר משיריה

במהלך הטיול נמצא לנו מקום לארוחה 
ר זמן נוכל לבקר גם בבית גבריאל או באנדרטת הטייסים צהרים או ערב ואם יוות

  .התורכיים

  מסלול טיול סופי יסוכם בנפרד עם המזמין. המסלול הוא המלצה  

ביולוג במקצועו ומורה , ר איתי פלאות"ההדרכה מתבצעת על ידי ד: הדרכה
איתי פלאות הוא מומחה בתחום הזמר העברי . דרך מוסמך מטעם משרד התיירות

דפים עם מילות .  יול הוא מדריך תוך שהוא מנחה שירה בציבור בליווי גיטרהואת הט
על הקשר שלהם למקום ועל , השירים מחולקים למטיילים ואיתי מספר על השירים

  . הסיפור שמאחורי השיר
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  טיול מזמר

  ממשמר הירדן לעמק הירדן

 

) 1( " מצפה גדות"בתחילת הטיול נעפיל מגשר בנות יעקב אל מרומי 
נספר על מקורם של , נערוך תצפית אל עמק החולה, שבשיפולי רמת הגולן

משם נגלוש .  האקליפטוסים שבמקום ונשיר שירים על רמת הגולן והחרמון
שעל שמן נקרא " בנות יעקב"סה לברר מי הן אותן בחזרה אל ערוץ הירדן וננ

משמר "נעלה מעט בשביל ונרד מהאוטובוס בחורבות המושבה הותיקה .  הגשר
נברר מתי ובידי מי נוסדה .  )2(" הירדן

. ועל פי איזה שיר נקבע שמה, המושבה
נשיר את שירה של המושבה ועל יד 

האנדרטה הגבוהה נספר את הסיפור 
בידי הסורים ונפילת העצוב על נפילתה 

למה לא שוקמה . מגיניה בשבי
  .גם על כך נשוחח? המושבה

משם נסע ליקב מייסטר שעל יד 
נבקר בגן הזיכרון ,  )3( ראש פינה

. הקסום ובבוסתן ונרד אל מערות חצובות בסלע בהן תוסס היין בחביות ענקיות
יאו את יעקב מייסטר ורעייתו רותי יספרו לנו על המאורעות המדהימים שהב

תעלומה מסתורית ורצח , סיפור בו מעורבים חשדות, יעקב לחצוב מערות בסלע
נכנס אל המערה ונתכבד בטעימות יין משובח וננגב גבינת ַלָּבֶנה טרייה  עם . כפול

  .שמן זית ונשיר בקול גדול שירי יין ושיכורים

ונחנך על ידי  2000שנבנה בשנת  זהו מוסד. )4( "בית בגליל"את היקב נעזוב מבושמים מעט ונסע לבקר ב
מבנה מפואר זה הוא משכן לפרחי כמורה המקדישים את זמנם . האפיפיור
נסייר .  רעות ושיתוף פעולה בין שלוש הדתות המונותיאיסטיות, לאחווה

לסיום . באולם הכינוסים ובבית הכנסת והספרייה שבמקום, בהיכל התפילה
אגם ונשיר לכבודו מבחר של הביקור נצא למרפסת לתצפית מרהיבה על ה

  .שירי כנרת

בו נלך , אם יוותר קצת זמן עד לארוחת צהרים נוכל לקפוץ לנחל עמוד
למעיינות , המסלול רגלי קצר ולרגלי העמוד נקדיש כמה שירים לנחלי ארצנו

   .ואף לנהרות

הכנרת בעקבות  ואת שארית היום נבלה בדרום, במסעדה או בפיקניק, )5(את ארוחת הצהרים נאכל בטבריה 
בבית הקברות נשמע .  )6(דמויותיהן של רחל המשוררת ונעמי שמר בחורשת האקליפטוס  ובבית הקברות של כנרת 

נספר על חלק מהשוכנים בו עד . אוסף מדהים של סיפורי ארץ ישראל השלובים זה בזה
נמשיך שם לספר את סיפור חייה ושירתה ולשיר את . שנגיע אל קברה של נעמי שמר

ואחר כך נעבור אל קברה של רחל המשוררת הסמוך ועל ידו נספר את סיפורה , שיריה
  .העצוב ונשיר מבחר משיריה

  מסלול טיול סופי יסוכם בנפרד עם המזמין. המסלול הוא המלצה

ביולוג במקצועו ומורה דרך , ר איתי פלאות"ההדרכה מתבצעת על ידי ד: הדרכה
ות הוא מומחה בתחום הזמר העברי ואת איתי פלא. מוסמך מטעם משרד התיירות

דפים עם מילות .  הטיול הוא מדריך תוך שהוא מנחה שירה בציבור בליווי גיטרה
על הקשר שלהם למקום ועל , השירים מחולקים למטיילים ואיתי מספר על השירים

  . הסיפור שמאחורי השיר
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  טיול מזמר

  טיול בגליל המערבי –משיירת יחיעם לאכזיב 

  

כדי . ביער אחיהוד " מפוקנקת"את טיולנו נתחיל בארוחת בוקר 
נמשיך צפונה דרך כפר יסיף .  לחמם את הגרון נשיר שם מבחר שירי טיול

שנה  60פץ לאחרונה במלאת האתר שו.  לאתר ההנצחה לשיירת יחיעם 
באתר נספר את סיפורה הטראגי של שיירת יחיעם בה .  לאירוע השיירה

 1948לוחמים בחודש מרץ  47נהרגו 
בדרכם מנהריה אל עבר קיבוץ יחיעם 

כשכלי הרכב עמוסים אספקת , הנצור
נשיר משירי .  נשק ותחמושת, מזון

השיירות מתקופת מלחמת העצמאות 
ועל יד טחנת , וגם מזמנים אחרים

הקמח העתיקה שבמקום נרכל בזמר 
  .אודות בת הטוחן

. ונתווכח אם המקום נקרא ִאיְדִמית או ֲאָדִמית  אדמית  משם נמשיך עוד צפונה ונטפס אל מצוק
ל אמיר מיטל ונגיע אל תצפית נוף מרהיבה על הגליל "בפארק נפסע בשביל לאורך המצוק שנסלל לזכרו של סא

. ל אמיר מיטל ונמשיך בין הסלעים אל מערת הקשת"נספר את סיפורו של סאבתצפית . המערבי
את האגדה העצובה על הכלה הגונחת , בין היתר, המערה נשיר יחד שירי גליל וצפון וגם נספרמעל 

  .ואחיה השודד

חומה "לפני ארוחת הצהרים עוד נחוש ונבקר באתר שהוקם לזכר המפעל ההתיישבותי 

הוקם מגדל שמירה גבוה מעץ וסביבו , )ביער חניתה (צא בחניתה תחתית באתר זה הנמ". ומגדל
נשב שם בצל העצים ונספר את .  מתקנים ומעגלי ספסלים לישיבה בהם ניתן לרכז את הקבוצה

נפריח אגדות ונפריך , נספר סיפור".  חומה ומגדל"סיפורו של מפעל ההתיישבות הענק שנקרא 
חרי כל אלה נשיר בעוז את המילים שכתב המשורר נתן נחשוף סודות שמורים וא, קלישאות

  .ועוד שירים מאותה תקופה" אתן לנו דגלים ואנו החומר/ כנרת וחניתה , תל עמל, וערה'ג"אלתרמן 

המציעה מבחר עשיר של מאכלים לבנוניים , את ארוחת הצהרים נסעד במסעדה הלבנונית בשלומי
  .ד בבקלאווה וקפה שחור ונמשיך את טיולנולאחר הארוחה הדשנה נתכב.  מגוונים וטעימים

. עמק זבולון והכרמל, שם נערוך תצפית נוף מרהיבה אל הגליל המערבי, ניסע מערבה אל ראש הנקרה 
, לצפות שם בסרט על האתר ולשוטט בנקרות תוך כדי שאנו שרים את שירת הים, נוכל לרדת ברכבל אל הנקרות

נשיר שירי ים נוגים ושמחים ונספר סיפורים , לאור השקיעה, ול הרךושם על הח ,או שנרד אל חוף אכזיב 
נוכל גם לבקר באתר , אם יוותר זמן. נערות וספינות, עסיסיים ומפולפלים על מלחים

  .  ולהיזכר במאורעות ליל הגשרים ד "יד לי

ביולוג במקצועו ומורה דרך , ר איתי פלאות"ההדרכה מתבצעת על ידי ד: הדרכה
איתי פלאות הוא מומחה בתחום הזמר העברי ואת . משרד התיירות מוסמך מטעם

דפים עם מילות .  הטיול הוא מדריך תוך שהוא מנחה שירה בציבור בליווי גיטרה
על הקשר שלהם למקום ועל , השירים מחולקים למטיילים ואיתי מספר על השירים

  . הסיפור שמאחורי השיר
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  טיול מזמר

  ממרומי הנשמה אל קרקע המציאות
  טיול מזמר לצפת וראש פינה

  
 

הלא היא שנת , ח"בבוקר לח בשנת תרל
, משפחות מהישוב הישן בצפת 17קמו , 1878

וירדו להקים ישוב , בהנהגת אליעזר רוקח
היה זה . היא גיא אוני, עוני'י בגיהודי חקלא

להיגמל מכספי , נסיון להתנער מחיי קבצנות
ולהפוך את הישוב היהודי בארץ , החלוקה

הנסיון לא עלה . ישראל לקהילה יצרנית ופעילה
בעזרת , 1882בשנת , ורק כעבור חמש שנים, יפה

החלה , קבוצת משפחות שהגיעו מרומניה
 ". אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה"על פי הפסוק " ינהראש פ"ושמה שונה ל, המושבה לשגשג

אגדות ושירים מתקופת , סיפורים, את הטיול נתחיל בשיר וזמר בסמטאות צפת הישנה ונעלה זיכרונות
ר יוסף , חיים ויטל' ר, י הקדוש"עת התהלכו בה גאונים וצדיקים כמו האר, זוהרה של צפת במאה השש עשרה

נבקר בסמטת המשיח ונשיר את    .שיצרו את הזרם הקבלי ביהדות, הלוי אלקבץ ועודרבי שלמה בן משה , קארו
בית "אל " חקל תפוחין קדישין"ומכיכר המגינים נעבור דרך , שירו בקול גדול

ש "נמשיך אל בתי הכנסת מלאי ההוד ע". י האשכנזי"הכנסת שלה האר
וחול ונבקר נשיר שירי קודש , יוסף קארו' ש ר"ש אלשייך וגם ע"אבוהב וע

נגלוש במדרון אל בית הקברות הישן מבלי   .בבית הכנסת של הצדיק הלבן
ונברר האם היו שני " י הקדוש הספרדי"בית הכנסת של האר"לפסוח על 

  ? י אחד ושני בתי כנסת"י קדוש או רק אר"אר

אל בית הקברות נכנס בחלקה 
הצבאית ונפקוד קברותיהם של שבעת 

ל שנתלו בכלא "אנשי האצ, הרוגי מלכות
י "ונרד בין המצבות אל קבר האר" חיילים אלמונים"נשיר לכבודים . עכו

נשיר . שם אולי נפגוש את הצדיק חיים שבבו ונשמע את סיפורו, הקדוש וגוריו
משירי רבי נחמן מברסלב שבתו וחתנו קבורים בסמיכות ונרד תוך שמיעת 

  .שאגדות מופלאות את האוטובוס שיחכה בבית העלמין החד

נעלה מבית , במושבה הותיקה, שם  .מכן ניסע לסעוד ליבנו במעדנים שונים ואחר כ נגיע אל ראש פינה
וגם נשיר שיר על בית " אדון עולם"נעבור בבית הכנסת ונשיר , העלמין אל הרחוב העליון ונסקור בתי מתיישבים

גדעון ֶמר ' ניזכר בפרופ, בית הפקידותנחלוף על פני . שמחה וילקומיץ, ספר לזכרו של מנהל בית הספר במושבה
לבן גוריון יש (נשיר שיר או שניים על קדחת . ונספר את סיפור המשפחה המרתק, שחקר את יתושי הקדחת

גן מהודר שניטע על ידי פקידי הברון בסוף המאה , ונרד לגן הברון...) קאדילק ולנו יש ק
ונחזור לאוטובוס שייקח  נשיר עוד כמה שירי גנים. התשע עשרה לרווחת התושבים
   .אותנו בשירה וצהלה הביתה

  ניתן לשנות ולהתאימו לדרישות הקבוצה. משך הסיור יום שלם

  מסלול טיול סופי יסוכם בנפרד עם המזמין. המסלול הוא המלצה

ביולוג במקצועו ומורה דרך , ר איתי פלאות"ההדרכה מתבצעת על ידי ד: הדרכה
י פלאות הוא מומחה בתחום הזמר העברי ואת אית. מוסמך מטעם משרד התיירות

דפים עם מילות .  הטיול הוא מדריך תוך שהוא מנחה שירה בציבור בליווי גיטרה
על הקשר שלהם למקום ועל , השירים מחולקים למטיילים ואיתי מספר על השירים

  . הסיפור שמאחורי השיר
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  טיול מזמר

 גוש שגב והגליל העליון

שבדרום  )1(א 'היג- אל-נפגש בחוצות אלונים וניסע לכפר כאוכב אבו 
כאן נבקר בגן סלעים מרהיב שהוקם על ידי אומנים שונים כסמל . גוש שגב

שיר משיריו של יורם נ, נצפה אל עבר עמק זבולון. לשיתוף פעולה ולשלום
טהרלב איש יגור ונוסיף גם שירי ים לזכר שבט זבולון שהיה שבט של יורדי 

 . ים

ונפנה לכיוון הישוב אבטליון שם נצפה  )2(נמשיך לעבר צומת משגב 
בנוף המרהיב של בקעת סכנין ונבקר בבית בד בו יסבירו לנו על תהליך 

מרפסת הרחבה ונשיר אחרי ההסבר והטעימה נשב על ה. הפקת שמן הזית
  . שירים המוקדשים לעצי זית

לאחר החניה הקצרה     .)3(בדרכנו צפונה נעצור לחניה קלה בכרמיאל 
בכרמיאל נעפיל דרך כפר ראמה אל מרומי הגליל העליון ונגיע לכפר פקיעין 

נרד בסמטאות , רבקה זוהר ובלהיטיה, ניזכר בזמרת בת הכפר, בפקיעין נבקר במערת רבי שמעון בר יוחאי. )4(
כאן נספר על . אל כיכר המעיין" שבעת המינים"הכפר דרך פינת 

הכפר המעניין בו שוכנים תושבים מארבעה דתות בשלום 
נשווה בין הנוף במקום לבין . כבר מאות שנים)יחסית(ובשלווה 

נשיר שירים על מעיין ונבקר . הנוף המצויר על שטר הכסף
שמע על המסורת הדרוזית דיוואן שם נ-אל- במערה של מוכתאר
, נמשיך בסמטאות אל בית הכנסת היהודי. ונטעם תה צמחים

ונחבור , נשיר קצת שירים על אלוהים וממיטב הזמר החסידי
לאוטובוס על יד הקפה של עפיפי שמכינה פיתות דרוזיות 

  .נפלאות אל מול עיננו המשתאות

שם נטייל בחורש  )5(מפקיעין נמשיך בנסיעה לכפר כיסרא 
 - ל עצי אלון מצוי וקטלב ונחזה בסלעים בעלי תצורות וצורות משונות ומעניינות שעל שמם נקרא המקום ש

  .פארק הסלעים

. נוכל לטייל גם על פסגת הר מירון כמו גם בבית הכנסת העתיק בכפר מירון, אם יאפשר לנו הזמן
  .למעוניינים ניתן להקדיש זמן למוזיאון התעשייה בתפן

  .בכביש בחזרה לאזור כרמיאל והביתהלעת ערב נגלוש 

  מסלול טיול סופי יסוכם בנפרד עם המזמין. המסלול הוא המלצה

ביולוג במקצועו ומורה , ר איתי פלאות"ההדרכה מתבצעת על ידי ד: הדרכה
איתי פלאות הוא מומחה בתחום הזמר העברי . דרך מוסמך מטעם משרד התיירות

דפים עם .  ירה בציבור בליווי גיטרהואת הטיול הוא מדריך תוך שהוא מנחה ש
על הקשר שלהם , מילות השירים מחולקים למטיילים ואיתי מספר על השירים

  . למקום ועל הסיפור שמאחורי השיר
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  טיול מזמר

  הגולן צפון רמת

שמעל גשר בנות יעקב היא  " משמר הירדן"המושבה החרבה  
כאן נפתח את טיולנו . מקום טוב להתחיל בו טיול לצפון רמת הגולן

שנים עד שנחרבה  64בסיפור הקמתה וחורבנה של המושבה שהתקיימה 
. נספר על מקור השם של המושבה ואף נשיר את שירה. על ידי הסורים

. והליכת מגינה בשבי הסורי 1948י הסורים ביוני נספר על כיבושה ביד
  .סיפור עצוב אך מלא גבורה

ממשמר הירדן נמשיך ונעבור על 
בנות "נברר מי הן , גשר בנות יעקב

" מצפה גדות"ונעלה מעלה אל " יעקב

   שניצב על הרמה וצופה אל עמק
נספר , נצפה יחד אל העמק.  החולה

ם מי נסביר ג. תולדותיו ונשיר את שיריו
  .נשיר שירי גולן וחרמון ונמשיך הלאה.  נטע אקליפטוסים ברמה ומדוע

אם העונה מתאימה ומזג האוויר מאפשר נוכל לרדת אל נחל 
נשיר כמה שירי .  ילבון ולחזות במפל הגבוה בו שוצפים המים בעוז'הג

לסייר במוצב , "ופי ענןק"בהר נוכל לשתות קפה חם ב.  נחלים ומעיינות ונמשיך ונעפיל הלאה אל הר בנטל 
זה המקום להזכיר את קרבות מלחמת ששת הימים .  הנטוש ולצפות אל עבר השטח הסורי ולספר סיפורי קרבות

נתעכב גם על סיפורי הגבורה של קרבות מלחמת יום כיפור בעמק הבכא ואולי .  ולשיר את שירי אותה מלחמה
  .בכדי לחוות את המאורעות מקרו" 77עוז "אף נרד לאתר 

כאן תהיה לנו הזדמנות לטייל ביער האלונים השליו ואף . נגלוש מהר בנטל צפונה אל עבר יער אודם 
נשב בצל העצים ונשיר על עצים .  ולברר כיצד נוצרה" ובה הגדולה'הג"להגיע אל 
  .ויערות

ואחריה , את ארוחת הצהרים נאכל באחד מכפרי הדרוזים או בישובי הסביבה
נוכל לסיים .  ל עבר שמורת הבניאס כשבדרך נחזה במפל רסיסיםנרד מרמת הגולן א

  .את טיולנו במסלול הליכה מהנה לאורך נחל הבניאס הוא נחל שניר או בשמורת תל דן

לקראת החזרה הביתה נעבור גם באתר ההנצחה לזכר חללי אסון המסוקים 
  .ונתייחד עם זכרם בשירים נוגים

  

  י יסוכם בנפרד עם המזמיןמסלול טיול סופ. המסלול הוא המלצה

  

ביולוג במקצועו ומורה דרך מוסמך , ר איתי פלאות"ההדרכה מתבצעת על ידי ד: הדרכה
איתי פלאות הוא מומחה בתחום הזמר העברי ואת הטיול הוא . מטעם משרד התיירות

דפים עם מילות השירים מחולקים .  מדריך תוך שהוא מנחה שירה בציבור בליווי גיטרה
על הקשר שלהם למקום ועל הסיפור שמאחורי , ואיתי מספר על השיריםלמטיילים 

  . השיר
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  זמר עברי

  שירה בציבור
  

יתי קנה לו א, כמנחה שירה בציבור למעלה מעשרים וחמש שנים
פלאות שם של מומחה בתחום הזמר העברי עם רפרטואר עשיר של 

בקולו הנעים . שירים ומבחר של סיפורים הקשורים לשירים
ובנגינתו הקולחת בגיטרה הוא מלווה את השירה תוך הקרנת 

 . מילות השירים במצגת מרהיבה ובשיתוף הקהל
או בגמישות ובמומחיות מרכיב איתי פלאות את הרפרטואר לאירוע 

וביכולתו גם להתאים שירים במהלך האירוע על פי בקשת , לנושא
סיפורו של "אתר האינטרנט . הקהל או ההתרחשויות בזמן ההופעה

המביא את הסיפורים שמאחורי השירים הוקם ומתוחזק על  "שיר
  .ידו

  
  :נושאים לדוגמא

בור של שירה בצי. עם הסיפורים שמאחורי השירים המציינים פרקים בתולדות המדינה
 .זמר עברי במיטבו

עוברים , שירים ממלכות החרמון עד היי דרומה לאילת   :מטיילים בשירים -טיול בארץ 
סדרת ערבי שירה . אנשים ומאורעות, על מפת הארץ מצפון לדרום ושרים על מקומות

  .זמר עברי -בציבור המשלבת את הסיפורים והשירים של ארץ ישראל 

רב שירה בציבור המביא את חייה ושירתה של המשוררת ע :חייה ושירתה - נעמי שמר 
הקשר הצרפתי וכל שאר , דרך תחילת דרכה בעיר, מילדותה בקבוצת כנרת, המופלאה

  .אנקדוטות והפתעות בערב מרתק של זמר עברי, סיפורים. שיריה הנפלאים
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ערב שירה בציבור של שירים ידועים מתורגמים מכל   :שיר סובב עולם
, ב"ארה, אנגליה, אירלנד, צרפת, איטליה, טורקיה, יוון -רחבי העולם 
מפתיע להיווכח כמה הרבה שירים   .ועוד, בוכרה, רוסיה, דרום אמריקה

הם בעצם מתורגמים או לפחות המנגינותיהן " זמר עברי"הנחשבים בתור 
  .שייכות לשירים ממקומות אחרים

רמן הוא במגוון ייחודו של נתן אלת  :משירי נתן אלתרמן -לנצח אנגנך 
משירים כבדים . העצום של הסגנונות בהם נכתבו ואף הולחנו שיריו

נאום "ו" מסביב למדורה"ולאומיים כמו 
דרך שירי מולדת " תשובה לרב חובל איטלקי

) בהרים כבר השמש מלהטת(שיר בוקר "כמו 
איתך "שירי אהבה כמו , "זמר הפלוגות"או 

לה 'החנ"ושירי שמחה ושטות כמו " ובלעדייך
" מה לעשות שאני יפה כזאת", "התבלבלה

התוכנית מציעה שירה ". במזרח זורח ורד"ו
בציבור של שירים אלה ורבים אחרים 

  .משולבים באנקדוטות מסיפור חיי המשורר

ערב שירה    :התחלות ותקווה גדולה, סופים
בציבור המתאים במיוחד לראש השנה או לכל 

  .סיפורים על השירים ועל יוצריהם וחיבור לאירוע .אירוע המציין סיום או פתיחת תקופה

ערב שירה בציבור המוקדש לשנסונים צרפתיים  :ערב שירים צרפתיים -הקשר הצרפתי 
אדית פיאף ואחרים שתורגמו לעברית על , מוסטקי' ורג'ג, ברסאנס' ורז'ז, אק ברל'של ז

  . יעקב שבתאי ועוד, דן אלמגור, ידי נעמי שמר

אהוד מנור הוא הפזמונאי הפורה ביותר שקם במדינת : ירי אהוד מנורמש - ימי בנימינה 
בשפה קולחת ועכשוית כתב למעלה מאלפיים שירים ופזמונים שהולחנו על ידי . ישראל

ערב שירה בציבור מגוון מאוד המלווה . מיטב המלחינים והושרו על ידי מיטב הזמרים
  .זמר עברי במיטבו - ה משפחתו וילדותו במושבה בנימינ, בסיפורים על חייו

שירים יחד על שבעת המינים וצמחים אחרים שבורכה בהם ארץ  :שירי שבעת המינים
הסברים בוטניים מעניינים על ידי דוקטור לביולוגיה והרבה שירה בציבור . ישראל
  .ושמחה

על מלחים שיכורים , שירה בציבור של שירים על הים מתוך מבחר הזמר העברי: שירי ים
 - מגוון שירים מאלתרמן ועד בני ברמן . על געגועים למלח ועל רב החובל, נמליםונערות ב

  .והכל על הים

וכה הרבה שירים נכתבו , שלב מרגש במערכת יחסים הוא הפרידה :שירי אהבות נכזבות
שירה בציבור . אז בואו ונצחק קצת על הדרמה שבפרידה ונתרגש מעוצמתה. עליה
  ".סרנדה לעדה"ועד " ל יותר לסבולאיני יכו"דרך " למה עזבתיני"מ

שירה בציבור של שירי , שירים של ועל חיילים   :שירים בנעלים גבוהות
  .הלהקות הצבאיות
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מבחר גדול של . אוסף מיוחד של שירים ליום הזכרון :ערב שירי לוחמים
שירים שנכתבו לזכר הנופלים ושירים אחרים הקשורים להגנה על הארץ ועל 

אירוע תרבותי ומרגש . שלמים עבורההמחיר שאנו מ
  .של שירה בציבור

שירי , שירי משוררים: וכמו כן שפע נושאים נוספים
, שירים מחויכים, שירי יורם טהרלב, שירי סתיו, אביב

, שירי רחוב, שירי אהבה קבוצתית, שירי אור ואש
שירים על , שירי ראשונים, שירי גיבורים, שירים בגשם

  .הבית שלי ועוד ועוד

   
  


