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רשימת הרצאות

אנשים שהשאירו חותם

האיש מאחורי המהפכה הקובנית-פידל קסטרו 

.  נמלט למקסיקו וחזר למולדתו כדי להוביל את המהפכה הקובנית, סיפורו של עורך הדין הצעיר שנכלא בקובה

אל הבלתי נודע

.מרחבי החלל, האוורסטפסגת , מזחלות שלג, תבלינים: בעקבות מגלי העולם והחוקרים הגדולים בהיסטוריה

נולדה בתשעה ביולי

".  הקול של חסרי הקול"זמרת ארגנטינאית ענקית שכונתה -סוסה מרסדססיפור חייה המרתקים של 

אל תבכי עלי ארגנטינה

".הדרך השלישית: "שלוש כהונותיו כנשיא ארגנטינה ותורתו, שלוש נשותיו, פרוןסיפור חייו המרתק של חואן דומינגו 

היונה ורוחו של ליאון טרוצקי, הפיל

.שהיה גדול אמני ציורי הקיר במקסיקוריברהודייגו , הציירת המיוסרת, סיפור יחסיהם המפותלים של פרידה קאלו

האגדה והאיש–גווארה ה'צ: המדריך למהפכן

.  שהיה חלק מהמהפכה הקובנית והוצא להורג בבוליביה, "המוח של קסטרו"מותו והפיכתו למיתוס של , על חייו

'ביגל'דארווין וההרפתקה על סיפון הארלס'צ

.  והיה לאבי תורת האבולוציה" מוצא המינים"שכתב את , תלמיד גרוע ואספן חיפושיות נלהב, סיפורו של נער יתום

גילית לי את אמריקה

. ארבעת מסעות הגילוי בעולם החדש והמורשת שהותיר אחריו, כל האמת על כריסטופר קולומבוס

מגלן והמסע להקפת העולםפרדיננד

!אחרוני השורדים במסעו המדהים של מגלן לאיי התבלינים היו הספנים הראשונים שהקיפו את העולם

לעמק הסיליקוןאולדובאימעמק 

. 21-מערש האנושות במזרח אפריקה לפסגת ההישגים של המאה ה, מסע מרתק בעקבות התפתחות האדם

ארבעה עשר פלאי תבל

.07.07.07-שהביא לבחירתם המחודשת של שבעת פלאי תבל ב, ווברעל המיזם הבינלאומי של ברנרד 

שבעת המופלאים

...והשאירו את ים המלח שלנו בחוץ, 11.11.11-שהוכרזו ב, (מועמדים לתואר21ועוד " )שבעת פלאי עולם הטבע"על 

של אופיקביןתשעה 

.  ועד הגנים המרהיבים בחיפהאוללההבהאדרך , באיראן" באב"מהוצאתו להורג של ה, הבהאים וסיפורם המרתק

www.noam-ways.com



אפריקה

הרבה יותר מספארי–טנזניה 

.  בין העדרים העצומים ובקרב השבטים מקומיים, מסע מרתק במרחבי הסוואנה האפריקאית

"גן עדן עלי אדמות"-אוגנדה 

.שמורות הטבע ועוד, הטרמינל באנטבה, גורילות הרים נדירות, אמיןאידי? יל'רצ'האם נכונה אמרתו של וינסטון צ

בחמש קם ציד  

.מעניין ומעורר מחשבות, הרצאה שהיא מסע צייד ייחודי. לקטים-שעודם חיים כציידים, בטנזניהההדזבהעולמם המרתק של בני שבט 

מדגסקר-רכיבה בעולם אחר 

.  הזיקיות ועוד מגוון צמחים ובעלי חיים, הווניל, עצי הבאובב, הלמורים, המלגשים-סיפורם של תושבי האי הענק שבאוקיאנוס ההודי 

קניה  -מטאטהאקונה

ההר השני בגובהו ביבשת-דרך שבטי המסאים ועד לפסגת הר קניה , ממישורי הסוואנה האפריקאי

קצות תבל

היבשת הלבנה  

.בליווי סיפורי מסעות מסמרי שיער, לווייתנים ואינספור פינגווינים, בין קרחוני ענקהאנטארקטיהפלגה מרתקת אל חצי האי 

יה הדרומית 'ורג'ג

.הנידח והפראי שבדרום האוקיאנוס האטלנטי, ביקור מרתק וגדוש ציפורים ובעלי חיים באי הסוער

איי פוקלנד

.  ממושבות הענק של האלבטרוסים והפינגווינים ועד שרידיה המוחשים של המלחמה שהדיה לא תמו עד היום

הכישלון המוצלח בהיסטוריה

.'המלכותיתאנטארקטיתהמשלחת הטרנס 'ושקלטוןארנסט ימי התמודדות במרחבי הים הקפוא של אנטארקטיקה עם 630

ארץ של קרח ואש–איסלנד 

.  יםותוכייסוסים , הרי געש, מעיינות חמים, גייזרים, בינות לקרחונים, מסע בנופיו הייחודיים של האי המרתק

ניו זילנד–מסע בין שני איים 

.מעט מאוד אנשים והרבה הרבה כבשים, עולם חי מופלא, פיורדים, קרחונים, מאורים, גייזרים, הרי געש



אמריקה הלטינית

ארגנטינה בחמש תחנות

.ואלדזהאגמים ופארק הקרחונים ועד חצי האי ואיזורה'ברילוצ, האיגואסודרך מפלי , מעיר הבירה בואנוס איירס

חטופים

.שהיו מהפרקים הסוערים והחשובים בתולדות ארגנטינה המודרנית, על מאורעות שמונה שנות שלטון הגנרלים

האמזונות של ארץ הקינמון  

?גדול נהרות תבל-אמזונות ומדוע חיפש קינמון במסעו המדהים לאורך נהר האמזונס אוריאנההיכן פגש פרנסיסקו דה 

האיים המכושפים

. איגואנות ואריות ים, צבי ענק, בעיות שמירת טבע, דארווין ותורת האבולוציה: שבאוקיאנוס השקטגלאפגוסאיי 

בדיוק באמצע העולם-אקוודור 

.שווקים אינדיאנים ועוד, מהערים הקולוניאליות לקיטו המודרנית, מיער הגשם לפסגות האנדים המושלגות

של בני האינקההשניהבירתם –קיטו 

.  קו המשווה והשווקים האינדיאנים, המרכז המודרני, הסמטאות הציוריות: סיור מרתק בעיר הבירה של אקוודור

דרום פראי  

.  ילה'לאורך רכס האנדים בארגנטינה ובצ, הנהרות והעיירות של פטגוניה, הפיורדים, מסע מרתק בנופי הקרחונים

מסנטיאגו למיצר מגלן–ילה 'צ

. ילה הרחק דרומה למיצר מגלן'מעיר הבירה של צ, כנסיות עץ ייחודיות וכפרי דייגים ציוריים, קרחונים, הרי געש

פאריס של דרום אמריקה–בואנוס איירס 

. מימי המתיישבים הספרדים ועד הכרך הגדול והשוקק של היום, סיפורה של אחת הערים הגדולות בדרום אמריקה

השוקולד ורוח הקודש, הסיגר

.  מחלות ודתות, כלי נשק, חומרי גלם, תבלינים, פירות וירקות: על אינספור החידושים שהביא גילוי אמריקה

קובה של פידל–האי והאיש 

?מה צופן העידן שאחרי קסטרו. מכוניות אמריקאיות ישנות והרבה מוסיקה במולדת הסיגרים, פנינים קולוניאליות

איצהן'יצ'צ

.  שנכללה בין שבעת פלאי העולם, מקסיקו, סיפורה של עיר המאיה המופלאה שבחצי האי יוקטן

בירת התיירות האקולוגית–קוסטה ריקה 

.  במדינה שהיא אי של יציבות דמוקרטית בין שכנותיה, ח וצמחים"יערות גשם ומגוון אדיר של מיני בע, הרי געש

!מקסיקוויוה

.  דרך השבטים האינדיאנים ועד האתרים הארכיאולוגים המרשימים של התרבויות הקדומות, מעיר הבירה מקסיקו סיטי

חגיגה אינדיאנית בגואטמלה

.הרי הגעש ויערות הגשם הם תוספת מושלמת לריכוז האינדיאנים הגדול ביותר במרכז אמריקה, תרבות המאיה

עוברים בירה

.  סיפורן של ארבע ערי הבירה של גואטמלה מימי הכיבוש הספרדי ועד עיר הבירה הנוכחית

מקסיקו סיטי ממעוף הציפור ובגובה העיניים

.  בליווי צילומי אוויר של אתרים שונים ברחבי העיר, מסע מרתק לצפונותיה של עיר הענק

האנטילייםבירת –הוואנה 

. את השינוי הגדול שבפתח–תיירות וכמובן , סיפורי מהפכנות, עיר הבירה הקובנית משלבת היסטוריה קולוניאלית

טקסים ופולחנים אינדיאנים במרכז אמריקה

.המקיימים אורח חיים שהוא שילוב של אמונות קדומות עם דת מודרנית, מנהגיהם המסורתיים של צאצאי המאיה



אקולוגיה וסביבה, טבע

..."שניים מכל תביא אל התיבה"...

.  מספר בראשית ועד ימינו אנו, ציוני דרך חשובים בתולדות ההיסטוריה של שמירת הטבע בישראל וביהדות

השבת בעלי חיים לטבע-פארק היורה 

.בארץ וברחבי העולם, וגם לכישלונות, דוגמאות למיזמים שהצליחו? מי רוצה דובים בגולן או ברדלסים בערבה

אבני דרך בתולדות שמירת הטבע בעולם

.  הספרים והארגונים שהביאו לתודעה הבין לאומית את שמירת הטבע, האסונות, האירועים, האישים

תיירות אקולוגית

".אל תשאיר דבר חוץ מעקבות ואל תבזבז כלום חוץ מזמן, אל תיקח כלום חוץ מתמונות"

הכפר הגלובלי ואני

.  בעלי חיים ומשאבי טבע בעולמנו, בתי גידול, מסע חובק עולם בעקבות השפעת המין האנושי המודרני על תרבויות

בצעדי ענק

.  גלפגוסג החיים רק באיי סיישל ובאיי "ק240ענקים במשקל , סיפורם של צבי היבשה הגדולים בעולם

המדוזה וחשבון החשמל שלי

על תופעת הפלישה הביולוגית בישראל ובעולם? אזדרכת וקיקיון, סברסים, חמציצים, האם תמיד היו פה תוכים

רובי צייד ומצלמות, על חמש חיות גדולות-חמשת הגדולים 

.  סיפורן המרתק של חמש חיות באפריקה שהן משאת נפשם של ציידים ותיירים כאחד

מתנות חתונה80,000

.ושיתוף תיירים מכל העולם במיזם השאפתניטאלוסיפורו של האי , על פרויקט השבת האלמוגים לטבע בתאילנד

? מה'מי יודע מדוע ולמה לובשת הזברה פיג-תחפושות בטבע 

.  הסוואה ואזהרה בקרב צמחים ובעלי חיים בארץ ישראל וברחבי העולם, חיזור, שלל דוגמאות מרהיבות להונאה

תלךגחונךעל 

!היכרות מרתקת עם חלק מן המגוון העצום של מחלקת הזוחלים? האמנם". ארור תהיה"בספר בראשית כתוב 

יונקים שונים ומשונים

.  מטילי ביצים ועוד, דואים וצוללים, מעופפים, זעירים וענקים: על המיוחדים והחריגים בקרב בני מחלקת היונקים

לפרטים נוספים והזמנת הרצאות

noam@noam-ways.com

077-7010440050-7701125
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