
 הרצאות – אדמה יוצרת

 הרצאות חובקות עולם בהגשת יואל שתרוגרשימת נושאי 

 שנים צלם ועורך הצילום  17, צלם עיתונאי חוקר, שימש בעבר יואל

 מגיש אותו ו, כיום ממשיך לחקור ולתעד עולם, "מסע אחר"של המגזין 

 מזווית אישית. ותייחודיבהרצאות 

 

 חלק א"עלי שלכת"  -פריז  1

"להיות פריזאי, זה לא להיוולד בפריז, אלא להיוולד בה בכל 

מסע  איב מנטאןופריז בעקבות אדית פיאף  - פעם מחדש"

אל הסמלים של העיר,סיפורים, גדולי השונסון הצרפתי, בעקבות 

 ומקומות םאירועי
 

 בחלק "הסיפור שאינו נגמר"  -פריז  2

שרל בעקבות היורשים של אדית פיאף: מסע אל סמטאות פריז, 

. אל הגנים, הגשרים שמעל הסן, לפאסז'ים אזנבור וג'ורג מוסטקי

 .שנולדו בעיר, לסיפורי אהבה,  ולנוף האנושי הייחודי

 

 חלק ג  -הסודות של פריז  3

מסע אל מקומות קסומים שאינם על מפת התיירות, לרחובות 

של העיר, בהם צעדו פשוטי העם לצד גדולי היוצרים בליבה  פינותו

אל המוסיקאים שהשאירו את חותמם והוגי הדעות הצרפתים. 

 בעולם המוזיקה.
 

 חלק ד"סיפור אהבה"  –פריז  4

 

לאחר גלי ההגירה, לאחר שינויים שהעיר   2020ל מסע לפריז ש

סיפורי האהבה של פריז, אל שוק קטן וייחודי  לעברה ועוברת, א

אל פינות נסתרות שלא על ציר , ביער בולון , מוזיאון מופלאמסע

 בסמטאות העיר באפור . מסע עדכני,  תהתיירו

 

 ירושלים "מעורב ירושלמי" 5

הנחושת והאור, לעיר של צבע, של , מסע מרתק לעיר הזהב

לסודות העיר הספוגה בהיסטוריה  .צלילים, יוצרים וסיפורים

המערבית  יות בעירוחמד החבמרתקת, לסמטאות ולפינות ה

 של העיר ולשכונות קסומות. םלשווקים הייחודיי .והמזרחית
 

 

http://www.y-adama.co.il/84758/אודות


 המסע לאתיופיה בעקבות ארון הקודש האבוד 6

 

האבוד דרך הקודש ארון אל אתיופיה בעקבות אפוף מסתורין מסע 

סום אכ בסלע, עיר שחצובהלליבלה , באגם טאנה מקורות הנילוס

 עיר שלטענת הנזירים האתיופים הארון המקורי מוסתר בה, אל

  טכסים, שבטים ונופי בראשית.

 
 

 תל אביב "בכל זאת יש בה משהו" 7

מהשכונה הראשונה בעיר, הפנס הראשון, לראינוע הראשון, לבתי 

מסע נוסטלגי "לעיר  - ם ועד לתל אביב של היוםיהקפה המיתולוגי

 ללא הפסקה"
 

 "הסודות של תל אביב" חלק ב' תל אביב  8

 מסע אל הסודות של תל אביב בעקבות מקומות יוצרים וסיפורים.

אל הפנינים של שוק לוינסקי ושווקים נוספים. אל בתי הקפה, 

לציירים שתיעדו את העיר. ברקע מוזיקה ו לגרפיטי, לכרזות

 .הייחודית לתל אביב

 
 

 כן מחכה לי -לונדון  9

לצבעוניות של , פושיות סופרים ויצירותיהח ונדון בעקבותלמסע ל

לשוק של נוטינג היל, לצ'לסי, לגנים, העיר, לשווקים, לסמטאות, 

 .גיבורי ילדותאת לנוף האנושי הייחודי, לסופרים שיצרו 

 

 אספרסו, מלאכים ,שדים ומה שביניהם -רומא 10

, לרומא בעקבות האוצרות והסודות של העיר התוססתמסע 

למיסטיקה של העיר, למרכזי הנצרות, לאוכל האיטלקי לחושניות 

, לנוף האנושי הייחודי, לסמטאותולצבעוניות של העיר, לשווקים, 

 יקה האיטלקית.זמוול
 

 מזרח פוגש מערב – מוסקבה 11

י ההולך ונעלם, מהכיכר האדומה דרך מסע אל עולם קומוניסט

לגנים, לתחנות המטרו,  קפה פושקין לקרמלין לכנסיות צבעוניות

 בעיר. נסתרות פינותואל  לסמלים 
 



 סנט פטרבורג "היהלום שבכתר הרוסי" 12

 .מסע אל אחת הערים היפות בעולם, סנט פטרבורג עיר התעלות

ו טמונים יוצרים ברות בהמרתקים, לבית ק םלמוזיאונילארמונות, 

 .יקה רוסית איכותית ומקוריתזהרצאה בשילוב מו -וסיפורים.

 

 צילה של הרוח – ברצלונה 13

, אתכם במסע כורסא לקסם שבברצלונה חשייקמופע קסום 

אל הפסלים האנושיים והאתרים צילה של הרוח" בעקבות "

שלאורך הרמבלס, לפסטיבל המרסה, לרובע הגותי, ולסיפורים 

 פלמנקו וצלילי גיטרה. גאודי, פיקסו, מירו , דאלי,בעקבות 
 

 בעקבות יוצרים ויצירות "האישה בזהב" - וינה  14

הארכיטקטורה המגוונת  מסע כורסה להיסטוריה של וינה דרך

האומנים והמפוארת, המוזיקה הקלאסית, הוואלסים והאופרות. 

יקה ייחודית זמופע המלווה במושהטביעו את חותמם בעיר. 

 וסיפורים בניחוח קפה.
 

 באורות צללים וצלילים - מרוקו 15

, באימלשיל מסע למרוקו בעקבות: פסטיבל האירוסין והחיזורים

נוף ולבנות, לשווקים הצבעוניים,  לם אדומות ערילמדבר אין סופי ל

 אנושי ייחודי וקצב צפון אפריקאי.
 

 בין הגלוי לנסתר בין עובדה לאגדה -פראג 16

מסע לפראג בעקבות שתי דמויות שעד היום מהלכות ברחובות 

בעקבות האתרים  הגולם מפראג ופרנץ קפקא.עיר הזהב: 

ת הקברות היהודי, , לביההמרתקים, לבית הכנסת העתיק באירופ

 לאגדות ועובדות על העיר לצלילי היצירות של: סמטנה ודבוז'אק.
 

 כשעבר והווה נפגשים -פולין  17

בפולין העבר "הצצה להיסטוריה והתמקדות בפולין המתחדשת. 

לערים  הוא נמצא תמיד מעבר לפינה. ,"לעולם אינו רחוק

הפולנית של המרתקות: קרקוב, וארשה זקופנה, לשופן ולמוזיקה 

 היום.
 

http://www.y-adama.co.il/84758/%D7%93%D7%A3-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94&Name=parisb
http://www.y-adama.co.il/84758/%D7%93%D7%A3-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94&Name=parisb


 מלאכים על שמי ברלין - ברלין 18

", מאורעות העבר ומראות "אמיל והבלשיםברלין בעקבות הספר 

לשרידי החומה, לעיר המתחדשת,  לגן הגדול החוצה את  העתיד.

העיר, למרכזי הקניות הגדולים לאנדרטאות וסמלים נוספים 

 ר.המנציחים את העבר ולפסטיבל הגאווה המתקיים בעי
 

 בואנוס איירס בקצב הטנגו 19

מרסדס סוסה, אויטה, בעקבות:  בואנוס איירסמסע וירטואלי ל

לשכונות צבעוניות, לבתי  טנגו והניחוח הדרום אמריקאי. גרדל,

הקפה הייחודיים של העיר לפסיפס האנושי המעניין לצלילי שירתה 

 של מרסדס סוסה.
 

  עד הקצה -רק ניו יו 20

ועד  לדלפיהיפ" מימיה הראשונים בגילוי אמריקהמסע מרתק ל" 

, לגורדי השחקים, לגנים, למוזיאונים, לסיפור של היום לניו יורק

תחנת הרכבת התחתית הראשונה לגשרים לסמלים ולנוף האנושי 

 הייחודי. 
 

 רות גוונים של ירוקענקים, גמדים, פיות ועש –אירלנד  21

המשולבות בעובדות  בעקבות מסעות גוליבר, אגדות ופיות

היסטוריות, מסע אל נופיה המרתקים של אירלנד, להיסטוריה של 

 מאבקים רווי כאב, לפאבים האירים, למוסיקה האירית הייחודית.

למפרצים, לנהרות ולמרבדים הירוקים, הרצאה המשלבת סיפורים 

  ת מקורית.תמונות ומוזיקה אירי

 מסע אל מחוזות האסתטיקה - קורסיקה 22

 

האבן הזעירה והיפה מכולן שהושלכה לים והפכה לאי קסום בים 

, ממנו יצא נפוליון אל המרחבים, המחתרת הקורסיקאית התיכון

 .והמוזיקה המקומית הייחודית

 

 הדרקון שנת –סין  23

מסורת מול קידמה בסין. אל עולם ההולך ונעלם, לשנגחאי "הזונה 

לסוג'ו "עיר התעלות" לגנים , של המערב" לעיר האסורה בביג'ין

 נייולמטבח הסלשווקים  , לתעשיית המשי, לריפוי הסיניהסינים

 והצצה את עולם הקולנוע הסיני. .הססגוני
 



   הגן הקסום של אירופה - הקרואטי 24

 אם אתה רוצה לראות את גן עדן עלי אדמות סע לדוברובניק""

אל זגרב  לחמה קשה.ממסע אל ארץ קסומה המשתקמת לאחר 

בירתה של קרואטיה, לשמורת הטבע פליטויצה, לשרידי העיר 

 הרומאית ספליט, לאיים ולדוברובניק.
 

 ת סביב העולםבתי קברו 25

 "אני לא פוחד למות, אני מת מפחד"

בתי קברות הם טביעת אצבע של מקום, הרצאה חובקת עולם 

ומנהגי קבורה. לקברים שונים  תבעקבות בתי קברות, הלוויו

 ומשונים של מנהיגים אמנים ופשוטי העם בארץ ובעולם.

  הרצאה המשלבת תמונות קטעי סרטים סיפורים ומוזיקה.

 כחול ולבן בים האגאי - יוון 26

סנטוריני ,  בעקבות התרבות המינואית:מסע קסום אל איי יוון: 

אל  זקינטוס.אל הסיפור המרתק של כרתים, מיקונוס , דלוס 

 מפרצים כחולים,השילוב הקסום של כפרים לבנים, ים כחול, 

 .יקה שנוגעת בנשמהזרוגע ומוטברנות, 

  

 יוון "האלים משתוללים" 27

 

במלא צפון יוון, לכפרים ציוריים, כנסיות, טבע בראשיתי  מסע אל

לסיפורים מהמיתולוגיה למטבח הייוני, לנוף האנושי, עוצמתו, 

 .היוונית שיצרו תרבות מופלאה, ומוסיקה יוונית משובחת

 

 

 נשים חובקות עולם 28

מסע חובק עולם דרך נשים ששינוי את פני ההיסטוריה, מנהיגות, 

הטביעו את חותמן, כל אחת נשים שציירות, יוצרות ועוד.  ,זמרות

: אויטה פרון, גייל רובין, מרלין מונרו, פרידה תבדרכה הייחודי

 קאלו, ועוד רבות.

 יקה וקטעי וידאו.זהרצאה המשלבת סיפורים מו

 

 



 בעקבות מעללי דרקולה – רומניה 29

 

 , מסע קסום בעקבות דרקולה ,מפגש בין מזרח ומרכז אירופה

לבוקרשט בירתה של , ערים עתיקות  אל ההרים הקרפטיים,

רומניה, שנשארה כעדות לעידן הקומוניסטי , להיכלי פאר, כיכרות, 

 יקה רומנית נפלאה. זומו , בית קברות עליזארמונות

 

 פנינת הבלקן בולגריה, 30

עד להרי ו בולגריה מסע לנופים מרתקים, מחולות הזהב במזרח

כפרים ציוריים, נוף אנושי ייחודי, ל . במערבהבלקן הגבוהים ש

דות ע -שרידים היסטוריים   סיפורים מיתולוגיים מימי היוונים,

 .מסגדים מתקופת התורכים ומוסיקה נפלאהשרידי תיאטראות, 
 

 תשמע סיפור 31

אל מפגשים מרתקים בין צלם  , למסעות צילום בעולםאישי מסע 

של יואל  ועל חוויות מרתקות ומשונות, גרפי לבין תרבויותגיאו

 .שתרוג במהלך המסעות שלו כצלם

 

 

 מסעות בעקבות סרטים 32

 

מסע בעקבות התפתחות הקולנוע בעולם, מפנס  – החיים זה סרט

קטעים מסעות בעקבות  -הקסם, הסרטים האילמים ועד היום 

ועל  שלי  , על היצירהמרחבי העולם, שהשפיעו עלי סרטיםמ

 המסעות שלי.
 

 מסע אל תרבות הצוענים במוסיקה תמונות וסרטים 33

 

 "שעת הצועני" 

 הרצאה הפותחת צוהר לעולם הצוענים, בעקבות המוסיקה

 .צוענים הצוענית, תמונות, סיפורים וקטעים מסרטי

 



 מסעות בעקבות סופרים וספרים 34

 "ניםמה שיש בפאת הם כמו מראות: רואים בהם  ספרים"

 ספריות ספרים, סופרים,מהפכת הדפוס, מסע בעולם בעקבות 

 חנויות ספרים ייחודיות.ו

מבט אל העולם דרך כתיבתם ודמיונם של ג'ונתן סויפט, אריך 

 .ועוד, קרלוס, רואיס סאפוןקסטנר, ג'ול ורן, פרנץ קפקא, 

  

 מסעות בעקבות שירים ויצירות -מוזיקה ללא גבולות  35

 "העניק השראה חסרת פשר, לגעת ללא הבנהנועדה ל שירה"

יש מקומות בעולם שהגעתי אליהם בעקבות שיר או יצירה 

מוסיקלית, ברקע אותם צלילים נצא למסע לא שגרתי בעקבות: 

יקה זשירים יוצרים ויצירות, הרצאה המשלבת תמונות, סיפורים ומו

  נפלאה. 

 מהגרים 36

ת המהגרים של היום ומסע אל המהגרים ששינו את הצצה לתרבו

פני התרבות הצרפתית בתחילת המאה הקודמת. אל הציירים, 

שהטביעו את חותמם באמנות הבימאים המוסיקאים, הפסלים 

, הצצה אל פריז של תחילת המאה ושל היום, הרצאה הצרפתית

 המשלבת סיפורים ומוזיקה צרפתית שיצרו אותם מהגרים

 

 מסע לממלכת המסתורין –ול איסטנב 37

נתחיל עם , ששלטו בה שלש מעצמות מסע בזמן לעיר מדהימה

האוריינט אקספרס, החמאם הטורקי ונמשיך לתחנת הרכבת של 

מאגרי כנסיות מדהימות שהפכו למסגדים, שווקים צבעוניים, ל

סיפורים שנולדו בסמטאות העיר, בתי קפה המים שבעיר, ל

  טורקית יקהזייחודיים, אוכל נפלא ומו
 

 פורטוגל "העולם הסוף" 38

ממנו יצאו גלי עולם, מהחוף המערבי באירופה מ לארצם שלמסע 

היהודים  הכפרים שלאל  . ארבעה מגלי עולם אל הלא נודע

אפופות מסתורין. לפורטו עיר היין, לנס  ת, ואל ערים עיירוהאנוסים

יסבון בירת פורטוגל, ולמוזיקת הפאדו שארע בפטימה. לסמטאות ל

 .המרגשת

 
 



 אמסטרדם "בנמל באמסטרדם" 39

 

 ,עירם של גדולי הצייריםעיר שקטה ונעימה, למסע צבעוני ומרגש ל

לנמל אמסטרדם אז והיום, לביתה של אנה פראנק, ולסיפור יהודי 

העיר. לתעלות ובתי הסירה, לגנים, לצבעונים לשווקים הייחודיים 

 רובע החלונות האדומים. ללתופעת הקופי שופ ולעיר. 

 

 

 "השביל הזה מתחיל כאן" –דרך  40

 

 מופע שיובל אתכם בדרכים עתיקות ובשבילים ייחודיים, 

על מסע למושג דרך )דרך חיים, דרך הטבע, דרך ללא מוצא, ועוד( 

המוקדשת  יקהזלמו התפישה השונה בין עולם המזרח למערב, 

 לדרך ולמסעות.

 

 "זו אמריקה" 41

יורק לפילדלפיה, לאורך -מניו -מסע מצולם בארצות הברית 

המיסיסיפי בעקבות שורשי המוזיקה האמריקאית, מופע המשלב 

מסע אל הניגודים  – את גדולי הבלוז, הג'אז, גוספל, קנטרי ועוד

שי אל מסורת ונוף אנו, של אמריקה, אל הפרויקטים האחרונים

  ייחודי ומגוון.

 

 קפה סביב העולם 42

 

יואל שתרוג מזמין אתכם לצאת  -"קפה זו גם השקפת חיים" 

ייחודיים  , לבתי קפה בתי קפהסיפורי לאיתו למסע עם כוס קפה 

 ., מה הופך קפה למשובח ומה הופך בית קפה לטובסביב העולם

 

 ר מדבר"מדבריות בעולם "המדב 43

 

אל סיפורי הנסיך הקטן, מסע אל אחד מהנופים המרתקים בעולם, 

סוגי המדבריות סיפורי  אל מדבריות בעולם ובארץ, המושג מדבר,

 יקה שהוקדשה למדבר.זמדבר ומו

 



 הדנובה הכחולה –בודפשט  44

מסע לעיר בה העבר וההווה נפגשים, אל היוצרים, בתי הקפה, 

ולים והמפוארים באירופה לרובע לבית הכנסת מהגדקים השוו

לתקופה האפלה של  סיפור הקהילה היהודית של העיר.היהודי ול

וליוצרים שהטביעו את  המלחמות לצלםמלחמת העולם השנייה. 

 חותמם בעיר.
 

  אוכל, קדימה אוכל 45

 

 

על הרגלי אכילה, מאכלים ייחודיים, שווקי  –מסע קולינרי בעולם 

 ם.אוכל ואוכל כמאפיין מקו

  

 "פסטיבלים חובקי עולם" 46

 

 "יש לי יום יום חג"

 ,מסע בעולם בעקבות חגים ופסטיבלים, מחנוכה ועד לקרנבל בריו

, פסטיבל ההולי , פסטיבל פנויים פנויות, האירוסין דרך חגי אור

 וחגים נוספים.בהודו, פסטיבל העז באירלנד 

 

 סיפור אהבה –איטליה  47

 

ם של צפון איטליה, ונציה והאיים מסע אל המרחבים המרתקי

סיפורי אהבה, עיירות מימי ורונה והסמוכים לה, קרנבל מסכות, אל 

 משובח ומוזיקה איטלקית ייחודית. הביניים, יין

  

  אוריינט אקספרסעקבות המסע ב -"בין פריז לאיסטנבול"   48

נוסעים מהודרת, שפעלה במשך  מסע במנהרת הזמן ברכבת 

נסיעת קילומטר של  3000, בין פריז לאיסטנבול קרוב למאה שנה

סיעה שרכבת ב פאר על גלגלים מלון ארים,בתאים מפו, מותרות

יואל שתרוג יצא למסע המשחזר את , יהיאירופה ועשיר אצולת את

 בין פריז לאיסטנבול.המרתקת הדרך 

  



 תמונה שווה אלף מילים"" –סיפור תמונה  49

 

ת ייחודיות של יואל שתרוג וצלמים מסע חובק עולם בעקבות תמונו

 מפורסמים. 

אל אירועים בהיסטוריה שתועדו על ידי גדולי הצלמים, אל מחוזות 

 מרתקים דרך עדשת המצלמה.

 

 אהבה בת עשרים –בלגיה  50

"כל הדברים הטובים באים בחבילות לבלגיה  מיוחסת האמירה  

, ז'אק ברלמסע לבלגיה בעקבות אחד מגדולי השונסון קטנות" 

לארץ ירוקה ויפה, לערים היסטוריות וציוריות בהן הזמן עצר מסע 

מלכת, לצד יערות גדולים, נחלים ונופי בראשית. לציירים, לשוקולד 

 .הבלגי, לספא, לדרדסים ולסופרים והמוזיקאים שצמחו בבלגיה
 

 בעקבות  –חגיגת הצבע הגדולה בעולם  –הודו  51

 פסטיבל ההולי

 ., חבל ארץ מרתק, הודו במלא עצמתהלרג'יסטןמסע 

, שוק הפרחים, שוק רמון הרוחותהעיר הורודה, אל א ג'איפור

עיר המקיפה אגם מקודש, טכסים,  פושקאר,ל. החלב, ארמונות

, עיר שבעת האגמים, עיר שכולה אודייפור .פולחנים, ואמונה

  חגיגה של צבע ובמיוחד בפסטיבל ההולי, 

 צייר לי עולם 52

מסע חובק עולם לאמני גרפיטי וציירים שהטביעו את חותמם 

סטודיו על בדי קנבס וחלק על קירות ברחבי העולם. חלק ב ,בעולם

מציירי הקומיקס בבריסל, לאמני הגרפיטי בפריז, לאמני הרחוב 

 ברחבי אירופה ולציירי החוצות בתל אביב.

 

 אהבה חובקת עולם 53

מסע בעקבות המאהבים הגדולים: גוסטב קלימט, קפקא, ביאליק, 

ולם, על חיזורים סיפורי אהבה מרחבי הע רומאו ויוליה ועוד.

 ומנהגים שונים בתרבויות.

 על המאהבים גדולים בעולם וסיפורי אהבה נוספים.

 הרצאה המשלבת, סיפורים, תמונות, מוזיקה וקטעי סרטים.
 

 

קתדרות ומרכזי חברות הייטק, מכללות, באוניברסיטאות, שנים רבות יואל מרצה מזה 

רה במוזיאון ארץ ישראל, במכללת ומעביר סדרות של הרצאות בקתד לימודים נוספים

 משרד הביטחון ועוד.מכללת עמק יזרעאל, השחר, אסכולות, רעות קשרי תרבות, 



 חוגי בית וחוגים מצומצמים.ועדי עובדים, לההרצאות מותאמות גם ל*

 ופס קול ייחודי המותאם לכל מקום צילומים סיפורים, חוויות אישיות,ההרצאות משלבות: 

 המופע.ן להוסיף הרכב מוסיקלי המעשיר את לחלק מההרצאות נית

 למפרט טכני
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