
 

 סרטיםצילומים מרהיבים, ב , מלוותברוח אנתרופולוגית מולטימדיה ססגוניותהרצאות 

 וסיפורים מרתקים על תרבויות רחוקות ואקזוטיות, אנקדוטות מהמיתולוגיה המקומית,

 .העשרהעם ידע ו בשילובהנאה ובידור    . והרבה עניין ויופיפולחנים אמונות והיסטוריה, 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

  העולם בתרבויות המזון של הפסיכולוגיה - קיבתו על צועד העולם

האם מזון ומשקה הם צורך קיומי פיזי בלבד, כפי שניתן אולי להסיק 
מכל הדחפים, המזון הוא כנראה המניע  מפירמידת הצרכים של מאסלו?
 מאז ומתמיד )נכון, גם מין וכסף...(.  המשמעותי ביותר של בני האדם

מזון אלים לעומת סיגוף, ועוד ועוד  על פולחני מזון, טומאה,
הבוחנת את תרבות המזון ברחבי  בעונית ומשעשעת,בהרצאה צ ועוד...

 .מקורית ובעיקר ... טעימה העולם בדרך
 

 הרצאה מעוררת תיאבון!

 

 העולם רחביב מפתיעות משפחתיות מסגרות על - שכזאת משפחה

אך ללא חתונה? אצל מי מקובל לגנוב  "נישואי הליכה"היכן מתקיימים 
מהם נישואין זמניים וכמה  שה מגבר אחר ולשאת אותה במקום אשתך?יא

אהבה לבן משפחה מופיעה בצורה של הזמני? באיזו תרבות,  זמן זה
ת? היכן חייב מאהב לעזוב את בית אהובתו לפני עלות צלקות עמוקו

השחר, אחרת ייחשב נשוי לה? נבחן כיצד מתקיימת המסגרת 
 ברחבי העולם. המשפחתית והזוגית בתרבויות אקזוטיות, שונות ומשונות

 ...הרצאה מבדרת ומרתקת, במיוחד ליום המשפחה, אבל לא רק
 

 ...הרצאה שפשוט "תפורה" על יום המשפחה



 הודו של הלב את להבין – האמונה בטן אל מסע

תיעוד מולטימדיה מרהיב וסיפורים מרתקים על הינדואיזם על רגל אחת... 

המסורות והפולחנים בפסטיבלי הקומבמלה וההולי, מהחשובים בתרבות 

ההינדית. דרך סיפור הפסטיבלים ומקורם, ניגע ברבדים השונים של התרבות 

נבחן את התפיסות  ונמצא הקשרים מפתיעים ליהדות!!!והדת ההינדית, 

קיצורי דרך לנירוונה. ל להגיעקארמה, וננסה הפילוסופיות של גלגול נשמות ו

ם טבילות טהרה במימיתולוגיות האלים, משונים,   נדריםו נשמע על נזירים

 .ללהבות אש ענקיותקפואים, מלחמות צבע וגם על ניסים מודרניים בקפיצה 

 

 הנוודים בארץ לשרוד – מונגוליה

 בראשית...לפני מספר שנים יצאה קבוצת צלמים להרפתקה בארץ 

שנה, מימי האימפריה המונגולית של ג'ינגיס חאן ועד ימינו:  800מסע מצולם בן 

עם  הטיבטיעל טבע פראי, אקלים קיצוני ותרבות ייחודית המשלבת את הבודהיזם 

נצפה בציד בעזרת עיטים, נכיר את היאקים, נתוודע לסוסים  השמאניזם העתיק.

לית הייחודיים אזין למוסיקה והשירה המונגונ ,ותגמלים בוכינקבות נדירים, נפגוש 

וגם: סוד הצלחתה של האימפריה  .התוססם האדאבפסטיבל הנ ונשתתף

  !להישרדות של התרבות הנוודית האחרונה המאבקהאדירה, אל מול המונגולית 

 מסע כורסא לארץ בראשית

 

                             (נפרדות הרצאות שתי) בזמן אחורה מסע – השומרונים ידתח

על באיומים רבים נאבקת  ועדייןעל סף הכחדה, שהייתה נפש,  800-בת פחות מ ת השומרונים,קהילתולדות 

  .21-זהותה והמשך קיומה גם במאה ה

 
של טקסים להבין את הדת השומרונית! תיעוד  :הפולחנים -1הרצאה 

מרתק לקהילה וינטימי . מבט א"מבפנים"וסיפורים  ופולחנים עתיקי יומין,

משמרת הרואה עצמה שריד לעשרת השבטים והקטנה העתיקה בעולם, 

  .אלפי שנים עם ישראל בנות  מסורות את 

 

תוך הצלבת מקורות היסטוריים ותנכיים,  :המקורות -2הרצאה 

מים, נחשוף תעלומה בת מסורות עתיקות וממצאים ארכיאולוגיים מדהי

  מהיהודים.אלפי שנים: מוצא השומרונים והרקע לפילוגם 

 ... שינוי של רוחות – קובה

ומרתקת,  המפתיעה, צבעונית תולדותיה של המדינה הקאריבית
בפני שינוי ואולי יציאה מקיפאון של מעל יובל. מסיפור הגילוי  העומדת

ועד יצירת דת הסנטריה  ,בידי קולומבוס, דרך הכיבוש הספרדי האכזר
הממזגת בין אדונים לעבדים. מהמאבק בפיראטים, שודדי הקאריביים, 

קולוניאליזם האמריקאי, דרך -מהניאו ועד מלחמת השחרור מעול ספרד.
ימי הרודן באטיסטה ועד סיפורם של גיבורי המהפיכה: האחים קאסטרו, 

 י פעם.צ'ה גווארה והאחרים, שניצחו במלחמת הגרילה המצליחה א

 
 רוע בקאריבייםמפגש תוסס ופ
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        האומו עמק של האבודים השבטים קבותבע -הפראית אתיופיה

, האזור הנידח ביותר באתיופיה, מהווה פסיפס ססגוני של עמק נהר האומו
שבטים פראיים ומרתקים, אשר רק לאחרונה נחשפים לעולם... נשמע את 

רועי הבקר  ,סיפורם של כמה מהשבטים המוזרים ביותר: המורסי הנוודים
מסורת  בעליהלוחמנים, הקארה הדייגים האמיצים, ההאמר והבאנה 

של אמונה בקיום " מינגי"מסורת ה לא ף נתוודע. לבסוהקפיצה מעל שוורים
והכל בשילוב צילומים  שרדותם של השבטים.יקללה איומה המאיימת על ה

על ומצמררים, וסרטונים של טקסים מרהיבים, עם סיפורים אותנטיים 
 מופלא זה.פראי ותקיים מאות שנים באזור המארג האנושי הייחודי המ

 

 תם!אפריקה כפי שמעולם לא הכר

  ובזמן בעולם ואש, אור ולחניפ - הבוער האדם

משחר ההיסטוריה עוסקים בני האדם בפולחני אור ואש, כסמל לניצוץ 
החיים מחד, ומתוך פחד מאש הגיהנום ומהתקצרות הימים, מנגד. מתוך 
רצון להמריץ את שובה של השמש, וגם להנציח נצחון גדול שבושר 

ת קרבנות או במשואות. בין אם בסגידה לשמש או אל האש, דרך הקרב
הבערת מדורות, ועד הדלקת נרות, קישוט עצים באורות, וכמובן פסטיבלים 
מודרניים דוגמת ״האיש הבוער״ בארה״ב ו״מידברן״ בישראל, אין כמו האש 
והאור להעצמת חגיגות וטקסים. על הדומה, השונה והסמליות בין החגים, 

  .ימינוואש של עמי העולם, מאז ועד הפולחנים והטקסים של אור 
 

 כל השנה..., ול"ג בעומרחנוכה, הרצאה מושלמת ל
 

 חיים ושלבי מעבר טקסי התבגרות, על פרעה... את עברנו

היהודית,  המצווה בר שלבי חיינו, מלידה ועד מוות, רצופים בטקסי מעבר שונים.
מהווה טקס מעבר  בקבלת עול מצוות הדת, אך בפועל ככרוכה למשל, נתפסת

מאין כמותו. נערים בתרבויות שונות נאלצים לעבור מבחני והתבגרות חשוב 
אומץ לא פשוטים ואף כואבים. שום בעל חיים אחר בעולמינו אינו נוהג כך, 
כמובן. מדוע זקוקים בני האדם לטקסי המעבר? בהרצאת 

טקסי מעבר  סיפורם של המותאמת לגילאים צעירים, נכיר את  מולטימדיה
  .ונות ואקזוטיות ברחבי העולםוהתבגרות מרתקים בתרבויות ש

 
 

 ...נפלא גם לאירוע של בני ובנות מצווה
 

  



 )מיאנמר( בורמה של המדהים סיפורה - מלכת עצר כשהזמן

את הבודהיזם, עברה ידיים, במשך  , מהמדינות הראשונות שאימצוורמהב
אדירות, בעלות דחפים  בין ממלכות שבטיות אלפיים השנים האחרונות,

, לאחר שזכתה לעצמאות 20-אימפריאליסטיים מרשימים. באמצע המאה ה
מהבריטים, סבלה טלטלות רבות עד שלמשך יובל נסגרה בתוך עצמה, 

טה צבאית נוקשה. כיום, עם פתיחותה מחדש לעולם, בהנהגתה של חונ
את לכאורה המאכלסת  היפהפיימתגלה למבקר במבט ראשון ארץ 

 יחשוף מציאות וחודר מעמיקעולם. אך מבט יותר האנשים הנחמדים ב

 מורכבת הרבה יותר...
 

 ולא להאמין! לשמוע

 

 האחרון הברזל למסך מעבר אל מסע – קוריאה פוןצ

, קוריאה הצפונית. דני בעולם המסוגרתמסע מצמרר אל מדינת המשטרה 
לא ניתן על שראה, ובמיוחד על מה שינאי ביקר במדינה המסתורית ויספר 

 ,קים ג'ונג און שנדע על שלטון האימים של משפחתולא רוצה מה . לראות
? מה לשרוד הצפון קוריאאנשי איך מצליחים  ?עם המדוכא בעולםעל ה

יה הדבר הקשה ? ומה ההריכוזמספרים אלו שהצליחו להימלט ממחנות 
 עבור ישראלי בצפון קוריאה?ביותר 

 
 להבין את הטירוף, או שלא...

 

 מעשן הלא הדרקון ממלכת – בהוטן

האחרונה בהימלאיה, נפתחת בעשור  הוטן, הממלכה הבודהיסטית ב
למול  צביונה התרבותי, האחרון לעולם, תוך ניסיון נואש לשמר את

מחויבים ללבוש את הבגד  התיירות מוגבלת, התושבים המודרנה.
הנערצת מתנוסס בכל  ודיוקן משפחת המלוכה אסור הלאומי, העישון

האושר הלאומי הגולמי, הפכה  ברבית ופינה. סיסמתו של המלך, בד
למותג. אך האם אכן מאושרים תושבי אחת המדינות העניות בעולם? ואם 

כן, מהו סודם? זאת ועוד בהרצאה ססגונית, עם תיעוד מרהיב של 
פסטיבלי מסיכות פרועים, נופים עוצרי נשימה ותרבות ייחודית המושרשת 

 .חייםהבכל אורחות 
 

 ה!מסע לממלכת ההימלאיה האחרונ



 העולם בתרבויות  ופולחן מיניות על - עולם 'מין' איזה

  ת האנושית מימי קדם ועד ימינו:מבט מרתק ומשעשע אל תולדות המיניו
 ...בתרבויות העולםטקסי חניכה פרועים, פולחנים ביזאריים ומנהגים מיניים מדהימים, 

 
  ..., וגם ליום האהבהכל השנהל םמושל

 הפרוע במערב לזהב בהלהה

כל , להגיע בחוסר 19-בארה"ב של המאה ה אופורטוניסטים, מה משך אלפי
ום זורים הנידחים ביותר של קליפורניה )היבא ולעבוד בפרך, בתנאים קשים,

המערב הפרוע בארה"ב? מה הם  זורבאמפרץ סן פרנסיסקו( ואלסקה, 
הצליחו למצוא ומי באמת התעשר מהעניין? אילו השפעות מדהימות ניכרות 

שנה? ואיך צ'ארלי  150הזהב של לפני  יעד היום בעקבות סאגת חיפוש
  ?צ'אפלין קשור לכל זה

 

 הרצאה משעשעת ומחכימה

  

 האבודה המאיה תרבות ומסרי גואטמלה

מסע מופלא בזמן אל תרבות המאיה האבודה של מרכז אמריקה. נתוודע 
, נפגוש בבני המאיה החיים כיום המפוארותערי הפירמידות נופים קסומים ולל

 ם המופלאה שלשליטת נלמד על, הקדומים ונכיר את פולחניהםכנוצרים 
כיצד  ונבין המאיה ממלכותאת הסיבות לנפילת ו המאיה ברזי היקום כהני

 .הצליחו הארכיאולוגים לפצח את קוד המאיה האבוד

 
 

 לגלות מחדש תרבות נכחדת
 

 ןמ ינגהברנ את להבין - מקביל ביקום החיים

ימים בקיץ, מוקמת במדבר הסלע השחור בארה״ב עיר  8משך לשנה,  כל
תושבים, המהווה מעין יקום מקביל אלטרנטיבי לעולם  70,000-זמנית בת כ

האולטרה יצירתי,  שבחוץ. קשה לתאר את העוצמות של אירוע האמנות
ים זה, שבו המשתתפים הם שיוצרים את תכניו, בהתבסס צבעוני ואדיר מימד

-על עשרה עקרונות מנחים כמו: ביטוי עצמי רדיקלי, כלכלת מתנות וא
מסחריות. דני ינאי השתתף בפסטיבל במבצע לוגיסטי מורכב, והוא מביא את 
הסיפור האמיתי של המתרחש בעיר הסלע השחור מתחילת הדרך ועד היום, 

. תמונות מרהיבות, קטעי וידאו מערפלי גם בישראלם כשאירוע מקביל מתקיי
 .ו...הרבה חיבוקים ואבק חושים, חוויות פרועות, אתגרים,

 

 נשאר בברנינג מן מה שקורה בברנינג מן,
 
 

 054-6249394  דני ינאישל  רצאותהלהזמנת ה
israelpics@gmail.com  www.DannyYanai.com   
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