ד"ר רחל אדטו – 17.02.2019
בעלת תואר ד"ר לרפואה מבית הספר לרפואה של הדסה והאוניברסיטה
העברית בירושלים.
תואר מוסמך במינהל עסקים  MBAמטעם בית הספר למינהל עסקים
של האוניברסיטה העברי ,תואר בוגר במשפטים ורשיון בעריכת דין
רופאה מומחית למחלות נשם ומיילדות ,עו"ד.
שימשה כרופאה בכירה במחלקת נשים בבית החולים הדסה הר
הצופים.

בן דרור ימיני 24.02.2019 -
בן-דרור ימיני הוא משפטן ,עיתונאי ,חוקר ומרצה .ימיני הוא בעל טור
קבוע ב"ידיעות אחרונות" ובשנים האחרונות הוא מוזמן באופן קבוע
לאוניברסיטאות בארה"ב ובאירופה ,וכן הופיע בבית הלורדים בבריטניה
ובפרלמנטים נוספים בעולם .בשנים האחרונות פרסם ימיני שורה של
מחקרים השוואתיים על הסכסוך הישראלי-ערבי ,ובסוף  2014את
הספר "תעשיית השקרים" ,שהגיע למקום הראשון ברשימת רבי המכר,
ונותר ברשימה במשך חודשים ארוכים .תחומי ההרצאות העיקריים הם
סביב תעשיית השקרים נגד מדינת ישראל

בועז כהן 03.03.2019 -

שדרן בתחנת הרדיו  88FMשל קול ישראל המגיש את תכנית הבוקר
"רוקר טוב" של התחנה ,מוזיקאי יוצר שהלחין מוזיקה לסרטים ,עיתונאי
ששימש כעורך משנה של המוסף  7לילות ויועץ אסטרטגי לאמנים
ולחברות תקליטים .בהרצאותיו חושף כהן את הקהל לתרבות המוזיקה
בישראל ובעולם בצורה סוחפת ומרתקת.

צה״ל במשך חמש שנים וחצי ,שנים שטלטלו את התחנה והובילו אותה
להיות תחנת הרדיו הרלוונטית והמשפיעה בישראל.

יענק'לה פרוינד – 07.04.2019
נושא בגאון את התואר "מחייך השפה העברית" .הוא גדל בתל-אביב
הישנה והחל את עבודתו ב"קול ישראל" כטכנאי שידור בתחילת שנות
השבעים .מהר מאד התגלה כשרונו הלשוני ,כשהחל לפרסם משחקי-
מילים בעיתון פנימי של הרדיו ,שהפך להיות פופולארי בקרב העובדים.
משחקי המילים הפכו לטור קבוע בעיתון 'מעריב' ו'לאישה' ובהמשך
לספר " -לשון ברוטב" בהוצאת 'מודן'  -שהיה רב-מכר וזכה לתגובות
נלהבות .כשרונו של פרוינד לשמוע משמעויות רבות בתוך אותה
המילה ולפרק ולהרכיב ביטויים מוכרים באופן הומוריסטי ושנון המשיך
להתגלגל והתגלם בעוד ארבעה ספרים (לשון בפלפל ,לשון ברוטב
חריף ,חידון קישוט ,ולשון הרה).

ד"ר לילי שעשוע מרידן 14.04.2019 -

ד"ר למדעי ההתנהגותPhD ,
מרצה ,מנחה ומאמנת בכירה ,התמחות בתחומי מנהיגות ,אושר
ופסיכולוגיה החיובית.ד"ר לילי שעשוע בעלת ניסיון של כ  30שנה
בניהול משאבי אנוש במספר תפקידים בכירים ,ביניהם ראש ענף סגל
בדרגת סגן אלוף :בחיל הרפואה ובמטה הכללי ,באגף המבצעים ובאגף
כוח אדם.
ניסיונה המעשי ,האישי והניהולי ,רב השנים ,המתבסס על מחקרי
הפסיכולוגיה החיובית מוכיח כי הדרך למימוש עצמי ולהצלחה ,תוך
התמודדות עם אתגרים ושינויים לאורך שלבי החיים ,תלויה ביכולתו של
אדם להכיר בערכו ,לחוש שמחה ,שביעות רצון וסיפוק בחייו.

ד"ר מאיה רוזמן 10.03.2019 -

קרנית גולדווסר – 05.05.2019

מומחית לתזונה ודיאטה ,מגישת פינה קבועה בתכנית הכלכלית
ערוץ  ,12קשת ,ותכנית רדיו שבועית ב .103FM-בעלת תואר שלישי
מהאוניברסיטה העברית בירושלים בתזונה ,ביולוגיה מולקולרית
וגנטיקה ,תואר שני בביוכימיה ותזונת האדם ותואר ראשון בתזונת
האדם .מוסמכת כמאמנת אישית וקבוצתית מהאוניברסיטה העברית.
מדריכה מוסמכת לפעילות אירובית ועיצוב הגוף מטעם המדרשה
לתרבות הגוף אמריקה  -ישראל .מרצה במכון ויצמן וכן בכנסים,
סדנאות וימי עיון.

התפרסמה לראשונה בעקבות חטיפתו של בעלה ,אודי גולדווסר ז"ל,
אשר נהרג במארב מתוכנן של החיזבאללה בלבנון .עם הזמן הפכה
קרנית לסמל המאבק למען שיחרורם של חיילי צה"ל החטופים.
לאחרונה הוציאה ספר בשם "הדרך אליך" בו מגוללת את סיפור
חייה האישיים ואת המהפכה הטרגית ששינתה את חייה .קרנית
היא מהנדסת איכות הסביבה ומשמשת כיום כיועצת בתחום איכות
הסביבה .קרנית הקימה משפחה חדשה וכיום היא אם לשני ילדים

נירו לוי 17.03.2019 -
נירו לוי נולד וגדל בחיפה.בגיל  27כשסיים את לימודיו בבית צבי ,כבר
קיבל תפקיד נחשק כמיקו בסדרת הטלוויזיה – "הפוך" ששודרה בערוץ
 .2בהמשך ,לוי נכנס לחיינו גם דרך מסך הקולנוע והתיאטרון .בשנת
 ,1999לוי זכה ב"פרס אופיר" לשחקן הטוב ביותר על תפקידו ב"חברים
של יאנה ".באותה שנה ,לוי זכה גם כן בשחקן הטוב ביותר בפסטיבל
עכו על משחקו ב"פריילופ".

יואב מאיר ולאון שניידרובסקי 24.03.2019 -
לאון שניידרובסקי עוסק כסטייליסט אישי מזה כ 10שנים ,בנוסף הוא
סמנכ"ל במשרד הפרסום  TEENKואחראי על כל נושא הטרנדים.
יואב מאיר מעצב אופנה בוגר שנקר ,בעלים של מותג האופנה
הבינלאומי  JO MAYERובנוסף משתתף בתוכנית "מילון היופי" בערוץ
.10
לאון ויואב הם כוכבי רשת עם ערוץ יוטיוב שעבר את ה 6מליון צפיות,
בנוסף יש להם תוכנית אופנה ב  YESבשם "נכנסים לארון" ותוכנית
עיצוב בערוץ  ZOOMששמה  .DIYכיום ,הם המומחים בכל מה שנוגע
לאופנה וטרנדים ,החיבור שלהם יחד והזווית שכל אחד מביא מתחומו
יוצרים פאוור קאפל מטורף עם ידע וניסיון מדהימים.

ירון דקל 31.03.2019 -
בעל ניסיון של מעל שלושים שנים בתפקידי מפתח בתקשורת
הישראלית .כתב ופרשן פוליטי במגוון כלי תקשורת מובילים .שליח קול
ישראל וערוץ אחד בוושינגטון במשך חמש שנים ,מגיש תכנית פוליטית
המובילה בישראל (״הכל דיבורים״) בקול ישראל .לאחרונה מפקד גלי
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אלמוג בוקר12.05.2019 -
כתב ערוץ  10בדרום ,תושב זיקים .התחיל את דרכו בעולם התקשורת
במשך שלוש שנים ככתב אזורי בעיתון "זמן הנגב" ,מרשת מקומוני
"מעריב" .לאחר מכן עבר לרדיו דרום ושימש שם ככתב מוניציפאלי.
כשנה מאוחר יותר מונה לתפקיד מנהל מחלקת החדשות ברדיו ,ומשם
עבר ל"מעריב" ,שם שימש ככתב באזור עוטף עזה .חצי שנה לאחר
מכן ,מונה לכתב ערוץ  10בדרום .בעל תואר ראשון בתקשורת

באלדי אולייר – 19.05.2019
ממייסדי תרבות הפלמנקו בארץ  ,שמאחוריו כ 40 -שנות פעילות
אמנותית ,הופיע בגדולי האולמות בעולם ,ושיתף פעולה עם אמנים
רבים בארץ ובחו״ל :ספרד ,צרפת ,גרמניה ועוד ...הופיע בוותיקן,
ב״אולימפיה״ בפריז ,ב״סנטרל פארק״ ,ניו יורק .
הוציא  16אלבומים  .נגינתו הווירטואוזית והטכניקה בה ביצע את
יצירותיו אפיינו את אומנותו הייחודית.

ד"ר רפי קישון 26.05.2019 -
יליד  ,1957בנו הבכור של העיתונאי והיוצר אפרים קישון ובעל זכויות
היוצרים של כל יצירותיו בארץ ובעולם יחד עם אחיו עמיר ורננה .את
שירותו הצבאי העביר רפי בחיל המודיעין.
ד"ר רפי קישון הוא וטרינר במקצועו .את לימודי הווטרינריה עשה
באוניברסיטת יוסטוס-ליביג בגיסן שבגרמניה ,ונשאר לעבוד בגרמניה
בתחום הווטרינריה במשך תקופה .ב 1992-פתח את מרפאתו בתל
אביב .כיום פועל קישון רבות באמצעי התקשורת על מנת להגביר את
המודעות הציבורית למען ההגנה על זכויות החיות ועל רווחתן,

הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לביטול או שינויים כתוצאה מאילוצים ,אין החזר כספי ,כרטיס בודד במחיר  ₪ 30על בסיס מקום פנוי

אופק השכלת מבוגרים
054-5849553
08-8665474

08-9238680
08-9238681
08-9238682

אטילה שומפלבי – 15.07.2018

דורית פלד הרפז 07.10.2018 -

שי גולדן – 25.11.2018

שהרה בלאו – 06.01.2019

הקריירה התקשורתית שלו החלה כבר בבית הספר התיכון ועלתה
על פסים מקצועיים של ממש בעיתון במחנה ,בו כתב וערך במהלך
שלוש שנות שירותו הצבאי .בהמשך ,ובסמוך להקמת האתר ,הצטרף
למערכת  ynetבה שימש בתחילה כעורך מבזקים ,ואחר כך ככתב
לענייני משטרה בתל אביב במשך כשנתיים .בבחירות  2003מונה
לכתב ולפרשן הפוליטי של האתר .ב 2010-מונה גם לכתב מדיני ,ועם
הקמת אולפן  ynetמונה למגיש הראשי של האולפן .מזה עשר שנים
הוא מגיש את התוכנית "המשחק המרכזי" בערוץ הכנסת.

כשפגשה הקומיקאית ,דורית פלד הרפז  -שהיא גם שחקנית ויוצרת
תאטרון את הרב גלוייברמן  -אמר לה הרב "יש לך ייעוד בחיים" אחרי
שכתבה והעלתה לבמה  13מחזות פרי עטה ,אחרי שלמדה דרמה
תרפיה ופיתחה שיטת טיפול ייחודית לטיפול בנוער ,הסתקרנה פלד
הרפז מדברי הרב ושאלה "מה בדיוק היעוד שלי"? הוא התבונן בה
ואמר בהחלטיות "זה לגמרי ברור" .מאז אותה פגישה היא עסוקה
בחיפוש אחר הייעוד שלה ,מעלה דמויות ,מטפלת באנשים ,מלמדת
משחק ,מביימת ,מחפשת ויוצרת.

נפאל  - 29.07.18כור ההיתוך של ההימליה
בשילוב הסרט "אוורסט" נועם בן משה
אקולוג ומדריך באיילה

ד"ר ,תת-אלוף (במילואים) אריאל היימן –
14.10.2018

יליד חיפה .גדל בבית יתומים עד שבגיל  6אומץ עם אחיו הגדול ,רן ,על
ידי אוולין ואריה גולדן.
את דרכו בעולם הבידור והתקשורת החל גולדן כעיתונאי במדורי התרבות
והספורט באתר "וואלה!" .לאחר מכן היה מבקר טלוויזיה בידיעות
אחרונות ,עורך מוסף התרבות של מעריב ,סמנכ"ל תוכן וערוצים בענני
תקשורת ,עורך המוסף הפוליטי של עיתון הארץ במקביל כתב טור
שבועי במוסף דה מרקר ובשנים  2011 - 2009ערך את מוסף "הארץ".
בשנת  2011שב גולדן למעריב וכיהן כסגן עורך העיתון עד להעברת
הבעלות על העיתון לידי שלמה בן צבי ב .2012-בנוסף לקריירה
התקשורתית כתב גולדן מספר ספרים ,רובם בעלי רקע אוטוביוגרפי.

שהרה בלאו ,סופרת ופובליציסטית .זוכת פרס ראש הממשלה לשנת
תשע"ה.
מייסדת טקסי יום השואה האלטרנטיביים הנערכים במקומות שונים
ברחבי ארץ .ערכה והגישה תכניות טלויזיה ורדיו שעסקו בתרבות וזהות
יהודית .כיום מגישה את התכנית "'הולכות בחצות' בגלי צה"ל
מחברת הספרים רבי המכר 'יצר לב האדמה'' ,נערות למופת' ו'יתד'.
האחרון נכתב לעיני הצופים במסגרת מחזה ספרותי פרי עטה ,בו
גילמה את דמותה של סופרת הכותבת עיבוד מודרני לסיפור יעל
וסיסרא.

נועם בן משה יוצא לנפאל ,מדינה קטנה ומבודדת ,מכילה מגוון תרבותי
שאין דומה לו .איך הופכת ילדה קטנה מכפר פשוט לאלה עם כוחות
על? מהי ציפור האבן? איך ניתן לסחוב משקל אדיר למרחקים ארוכים
ובגובה רב? למה ליל הסדר הגדול בעולם נערך דווקא בקטמנדו.

סוד הקסם של הודו  05.08.18בשילוב הסרט
החדש! "אומריקה"/מורן קושניר מדריכה
באיילה
הודו היא ארץ של ניגודים :היא מלוכלכת וענייה אך הפאר והעושר
שבה עולים על כל דמיון ,היא מלאת צבעוניות פרועה אך גם מוזנחת
ומתקלפת ,היא כפרית ופשוטה אך עריה הן מהגדולות בעולם,
המסורת בת אלפי שנים עדיין שולטת בכיפה אך הודו היא גם מעצמה
טכנולוגית ,ובנוסף ,הודו היא מעוז הרוחניות אשר מתקיימת לצד כאוס
אדיר ,ובתוך כל הכאוס הזה יש סדר ,יש חוקיות ,והכל (כמעט) עובד!

אופיר בייגל 12.08.2018 -

הבעלים של  .99Bitcoinsהוא בוגר תוכנית  Zellליזמות ומרצה במרכז
הבינתחומי לשיווק אינטרנטי מתקדם.
 99Bitcoinsהוא אחד מפורטלי המידע הגדולים בעולם בנושא ביטקוין
וכלכלה חדשה .בכל חודש עוברים באתר מעל למיליון איש מרחבי
העולם אשר עושים את צעדיהם הראשונים בעולם של מטבעות
דיגיטליים .בנוסף ,אופיר מרצה בארץ ובעולם על ביטקוין ושיווק
באינטרנט .בתשע השנים האחרונות אופיר למד באופן אוטודידקטי את
נושא השיווק והיזמות האינטרנטית .במהלך תקופה זו הקים  3חברות
אינטרנט שונות .בשנת  2013נחשף לעולם המטבעות הדיגיטליים
במקרה והחליט להקים את ״הויקיפדיה של ביטקוין״.

יפן  - 19.08.18 -חוויות מחיים ב"כוכב אחר"
בשילוב הסרט "אחותנו הקטנה" עירית להב
מומחית ורכזת אסיה באיילה.
עירית חיה  3שנים ביפן ,נישאה ליפני וגילתה איך חיים בצל רעידות
אדמה .במסעה לאורכה ולרוחבה של יפן תגלה כי רב הנסתר על
הגלוי ,תרבות פרפקציוניסטית מרתקת זו פועלת על פי קודי התנהגות
וערכים בני מאות שנים ,שלא קיימים בשום מקום בעולם .כיצד
השפיעה הטכנולוגיה החדשנית על חיי היום יום של היפני וכיצד
בודהיזם השפיע על העיצוב היפני? ובכלל ,מדוע לקח לעירית זמן
לגלות מיהם היפנים ולהתאהב בהם?

יוני כהן אידוב 26.08.2018 -
הוא איש דיבייט ותקשורת ישראלי  .בעברו אלוף העולם בדיבייט
(כדובר וכמאמן) ,מאמן נבחרת ישראל בדיבייט ,מרצה לדיבייט באוני'
ת"א ,האוני' העברית ואוני' בר-אילן .כיום הוא מרצה ומייעץ לאישי ונשות
ציבור ,חברות וארגונים בנושאי העברת מסרים .בשנת  2010יזם כהן-
אידוב ,יחד עם משרד החינוך והמרכז הישראלי להעצמת האזרח את
תוכנית "שיח ושיג" -תוכנית הדיבייט של משרד החינוך ,לפיתוח וקידום
מיומנויות חשיבה והבעה וערכי סובלנות בקרב תלמידי ישראל .כהן -
אידוב משמש בהתנדבות כמנהלה המקצועי של התוכנית.

יואב גינאי – 02.12.2018

הוא גיאולוג ,איש חינוך וחייל מילואים .יליד ירושלים ,אשר שרת בצה"ל
בסיירת מטכ"ל ואח"כ בחיל השריון .למד גיאולוגיה לתארים ראשון עד
שלישי באוניברסיטה העברית והוא חוקר בכיר במכון הגיאולוגי ומרצה
במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית .מחקריו עוסקים
בתחום התפתחות בקע ים המלח ,הוולקניזם בגולן ,וברעידות אדמה.
במקביל לקריירה המדעית ,שירת אריאל במגוון תפקידי פיקוד במסגרת
שירות המילואים ,ועד תפקיד מפקד חטיבה בדרגת אלוף משנה.
בין השנים  2017-2007שימש אריאל כמנכ"ל מכון דוידסון לחינוך
מדעי ,הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע ,המטפחת את החינוך
המדעי-טכנולוגי בישראל.

הוא מהמראיינים ,המגישים ואנשי התרבות הבולטים בישראל .תוכניותיו,
לאורך עשרות בשנים ברדיו ובטלוויזיה  ,בהן "לגעת ברוח" בטלוויזיה
ו"מה יהיה" ברדיו היו לאורך השנים במה לשחקנים ,סופרים ,זמרים
יוצרים אמנים ,במאים ואנשי אקדמיה בה סיפרו על עצמם ומקורות
השראתם .מילות שיריו של גינאי בהם "דיווה" זוכה האירווזיון" ,שלג
בשרב"" ,חשבתי שיהיה רומנטי" ו"כל נדרי" (ללחנו האחרון של סשה
ארגוב) מושרים ואהובים על ידי רבים .תוכניותיו וספריו בהם אנתולוגיה
לשירי תל אביב ,ואחרים הם מקור השראה לחוקרים ומהווים מצע
ייחודי לתיעוד היצירה התרבותית ,בעיקר הפופולארית בעשורים
האחרונים.

ד"ר גיורא פרף פרי 21.10.2018 -

שלווה הסל – 16.12.2018

ד"ר גיורא פרף פרי הוא הרופא הישראלי הראשון שעבד בצלב האדום,
היה בשליחות רפואית בקמבודיה בעת מלחמת האזרחים ונכח
בקבלת פנים אצל מלך קמבודיה ,עבד כרופא בחילוץ רפואי בתאילנד
וויטנאם ,מרצה על ספרו "נקמתו של יתוש" ,מדבר על יתרונות הרפואה
הישראלית הציבורית בהשוואה למדינות אחרות ומדבר על מערכות
בריאות בעולם כולו.

גדלה במושב חיבת ציון שבעמק חפר .היא מהנדסת תוכנה בהכשרתה
וניהלה מערכות מידע בחברות שונות בעולם .כשהסל מגלה שבעלה
משרת במוסד בתפקיד בכיר ,עולמה משתנה מקצה לקצה ,היא יוצאת
אתו לשליחויות חשאיות במדינת אויב .לשם כך היא עברה קורסים
שהכשירו אותה לפעילות מבצעית .כיום היא חיה בתל אביב ,מעורבת
במפעלים לתועלת הציבור ומנהלת עסקים שונים .ספרה נשואה
למוסד מבוסס על אירועים שחוותה ,על מבצעים שבהם נטלה חלק,
ועל חייה בכלל.

סמדר פרי עיתונאית ,פרשנית לעניינים העולם הערבים ב"ידיעות
אחרונות" ,תוכניות רדיו וטלביזיה בישראל ובערוצי הלווין בארצות ערב.
ראיינה בעבר מנהיגים בשמונה ממדינות ערב ,ביניהם -אנואר סאדאת.

ערן כץ – 23.12.2018

סמדר פרי – 28.10.2018
יצחק אילן 04.11.2018 -
יצחק אילן שירת בשב"כ בתחום החקירות כ 31-שנה .בשנתו האחרונה
בשב"כ הוא כיהן כסגן ראש השב"כ ואף התמודד על תפקיד ראש
השב"כ .חוויותיו עולות על כל דמיון.

נעם סמל 11.11.2018 -
איש תרבות ,אמרגן ,מפיק ,יזם ומנכ"ל לשעבר של תיאטרון הקאמרי.
סמל כיהן כמנכ"ל התיאטרון הקאמרי במשך  25שנים .כמנכ"ל שם
דגש על יצירה מקורית בנושאים הבוערים בחברה הישראלית .הקאמרי
הופיע על הבמות היוקרתיות ביותר בעולם :פסטיבל ניו יורק ,הקנדי
סנטר בוושינגטון ,באוסטרליה ,אירופה ,דרום אמריקה ,הודו ,יפן דרום
קוריאה וסין.

סביון ליברכט 18.11.2018 -
סופרת ,מחזאית ותסריטאית ,ילידת גרמניה ,בוגרת החוגים לספרות
ופילוסופיה באוניברסיטת תל אביב .ספריה מתארים את המציאות
הישראלית :נקודת המפגש בין ישראלים לפלשתינאים ,בין חילונים
לדתיים והשפעת השואה על ילדיהם ונכדיהם של ניצולי שואה .ספריה:
"תפוחים מן המדבר"" ,סוסים על כביש גהה"" ,סינית אני מדברת
אליך"" ,צריך סוף לסיפור אהבה" ועוד .טלוויזיה ותאטרון" :שם נרדף" -
הטלוויזיה הישראלית" .האסיסטנט של אלוהים"  -תסריטאית" ,כידונים
ואורכידאות" -תסריטאית .בסוף  2007עלה המחזה "הבנאליות של
האהבה"  -סיפורם של חנה ארנדט ומרטין היידגר בתיאטרון בון
ובתיאטרון דורטמונד גרמניה .סביון זכתה בפרסים רבים ביניהם פרס
ראש הממשלה בשנים  '91ו  '99פרס התיאטרון מחזאית השנה על
"סינית אני מדברת אליך" בשנת  2004ובשנת  2006על המחזה
"תפוחים מן המדבר".

שיאן "גינס" הישראלי בתחום הזיכרון .מסוגל לזכור רצף של 500
ספרות אקראיות המדוקלמות באוזניו .כתב את הספרים "חמש מתנות
למוח"" ,סוד הזיכרון המצוין" ועוד .מציג עקרונות פשוטים להפוך זיכרון
רגיל לזיכרון מצוין .טכניקות מדהימות לזכור ספרים ,שמות ,פגישות .איך
לדבר בחופשיות בלי דפים ,שקפים ושאר כלי עזר.

ד"ר עו"ד יניב זייד – 30.12.2018
מומחה בינלאומי לשכנוע – "ד"ר שכנוע".
מרצה ויועץ עסקי לשיפור יכולות הדיבור בפני קהל ,השיווק והשכנוע.
ד"ר למשפטים ,עורך דין וכלכלן בהשכלתו (כתב דוקטורט בנושא
"שכנוע משפטי בעידן הדיגיטלי") ,מנכ"ל ובעלים של חברת "אמנות
השכנוע" ,מחבר הספרים רבי המכר "לדבר בפני קהל"" ,לדבר בפני
לקוח" ו"לעשות כסף באינטרנט" .מפיק הדיסקים המצליחים "הזדמנויות
עסקיות יוצרים!"" ,שימוש בהתנגדויות כמקדם מכירות"" ,סודות השכנוע
הבינלאומי" ו"גם אני רוצה להוציא דיסק!" משמש כיועץ עסקי לחברות
ולגופים בישראל ובחו"ל .זכה ב 2003-במקום השלישי באליפות העולם
לנואמים יחידים .מרצה מוביל בהדרכות ,קורסים וסדנאות בנושא שיפור
יכולות הנאום ,השיווק והשכנוע .בעל רקורד של למעלה מאלף הרצאות
בארץ ובעולם .בהרצאותיו מלמד עו"ד זייד ,בשפה קלילה וברורה ,כיצד
כל אחד ואחד מאתנו ,ללא קשר לתחום עיסוקו ולניסיונו בדיבור בפני
קהל ,יכול לשפר את יכולת הדיבור והשכנוע שלו בפני אנשים

אסף יחזקאלי – 13.01.2019
כתב ועורך בחדשות ערוץ שתיים .אסף מסקר בעיקר את החדשות
מהעולם .מהצונאמי ביפן ועד תוכנית החלל האמריקאית .בנוסף הוא
שותף בעריכת המהדורה המרכזית ומשדרים מיוחדים .אסף החל את
דרכו בערוץ הראשון והצטרף לחדשות ערוץ שתיים לפני שבע שנים.
בהרצאה הוא משלב קטעי וידאו וכתבות מהעולם ,ומביא פרטים
מאחורי הקלעים של העבודה בדסק החוץ והכנת מהדורת החדשות
המרכזית של ישראל.

ארי דוידוביץ׳ – 20.01.2019
הוא במאי ,מפיק וכותב מוערך.סרטיו הוקרנו בבית הקולנוע ,שודרו
במיטב ערוצי הטלוויזיה והשתתפו בפסטיבלים בארץ ובעולם .בין סרטיו
כבמאי :״תרצה אתר :ציפור בחדר״ ( )2015המביא לראשונה למסך את
סיפור חייה ומותה המסתוריים של המשוררת האהובה תרצה אתר.
דוידוביץ׳ משמש כיום עורך ראשי של תחרות "יוצרים ברשת" ,ליצירת
תכני וידיאו דיגיטליים ,מטעם איגוד המפיקים בשיתוף ,YouTube
ועוסק ביזמות תרבותית מגוונת.

דוד ויצטום – 27.01.2019
עיתונאי ,מגיש ועורך חדשות חוץ בטלביזיה וברדיו כבר מעל ארבעה
עשורים .אך הידע והניסיון שלו במוסיקה קלאסית כנגן צ'לו מרשים לא
פחות .כעיתונאי חוץ וכילד להורים מגרמניה ,ויצטום מצטיין בפרשניותיו
של התרבות הגרמנית והקשר בין גרמניה לישראל .יתר על כן לפני
עשור יצא לאור ספרו" ,מהדורה מיוחדת – שידורי הטלוויזיה בעתות
מצוקה" ,בהוצאת "כתר"

רותי רוסו – 03.02.2019
העיתונאית והשפית רותי רוסו גדלה בבית שבו אוכל הוא הנושא
המרכזי .כשהיתה קטנה היא נרדמה במסעדות הטובות בעולם וסירבה
בתוקף לאכול את המרכיבים האקזוטיים שהגיעו למטבח אמה.
למעשה ,אוכל לא עניין אותה בכלל עד שהחלה לעבוד בעצמה תחת
השף-כוכב האמריקאי ,דיויד ברק ,ונחשפה לכוחה של צלחת לספר
סיפור שלם :אם תמונה אחת שווה אלף מילים ,אז מנה אחת שווה
אלף תמונות.

גל לוסקי 10.02.2019 -

גל לוסקי מייסדת ומנכ"לית  ,IFA - Israeli flying aidארגון עצמאי
,לא ממשלתי וללא מטרות רווח ,המתמחה בסיוע לאוכלוסיות במצבי
אסון וסכסוך .לוסקי עוסקת בפעילות הומינטרית ברחבי העולם
מזה  15שנה .בעזרתם של כ  1200מתנדבים שגייסה לצידה ,היא
יוצאת לאזורים בהם אירעו שריפות ,רעידות אדמה ,צונאמי ,הוריקנים
וסכסוכים עקובים מדם .מרצה מרתקת ,בעלת יכולת תיאור מופלאה
ונסיון של שנים במתן הרצאות בארץ ובעולם .הרצתה בפני ביל קלינטון,
פרלמנטים שונים באירופה ,ועידת דרבן  2בז'נבה ועוד.
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