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  סדרת קורונה
 

 נתנאל זליקוביץ: "חרדים קורונה והיום שאחרי"  יזם חרדי, מרצה ומנחה
המגיפה סביב הקרע את לצפות היה אפשר האם אבל במערומיה, ישראל את תפס הקורונה                משבר
אותם הם מי הזה? המשבר על משפיעים ומדינה דת מאבקי שנות שבעים איך החרדי? המגזר                 עם
הם במגזר הגדולים התחלואה היקפי האם איש? מיליון על שלהם השפעה כח ומה דור"                "גדולי
ומה המגזרים בן התקדים חסר והקרע האמון משבר הולך לאיפה ובעיקר אנרכיזם? של               תוצאה

 יהיה ביום שאחרי. נתנאל זליקוביץ חושף את היחס של החרדים לקורונה (ולשאר המחלות).
היום וכל זרה שפה מדברים מוזר, מתלבשים הם גמורים. זרים הם החרדים הישראלים, רוב                עבור
יותר? קצת ולהבין להכיר לשמוע סקרנים דבר? אותו החרדים כל האם האמנם? מתפללים.               רק

 רוצים להיכנס פנימה, ללב לראש לתקוות לפחדים לחלומות של אדם חרדי?
שלו והשאיפה מגזרי, בין ובשיח בחינוך עוסק הוא חברתי. ויזם אקטיביסט הוא זליקוביץ               נתנאל
לנו שאין אמונה מתוך ממנו. חלק שהוא המגזר ושל שלו הפרטי העולם תוך אל אותנו להכניס                  היא
יושבי לשאר החרדית החברה בין להפגיש מטרה לעצמו שם נתנאל יחד. כאן לחיות אחרת                דרך
נתנאל היטב בנויות הרצאות בשורת באמת. להכיר בשביל שאפשר, וכן אותנטי הכי באופן               הארץ

 מנפץ את המיתוסים שבאנו איתם מהבית ומכיר לנו את החרדים כמו שהם באמת.
 
 

 ד"ר איתי חרל"פ: "רק עוד פרק אחד ודי: נטפליקס וצפיית הבינג" חוקר בידור, אומנות,
 טרנדים ותרבות

שלא כנראה ותרבות. טרנדים ואמנות, בידור חוקר שהוא שנים טלוויזיה. של גורו הוא חרל"פ                ד"ר
 שמעתם אף פעם מישהו מדבר על בידור כמו שאיתי מדבר על בידור.

בגישה הכל שלנו, והבידור הטלוויזיה תרבות של לגמרי חדשות זוויות חושף איתי שלו               בהרצאות
בתוכניות עליהן ידענו שלא נסתרות משמעויות בפנינו מציג הוא הומור. הרבה ועם מהנה               קלילה,
איתנו וחוזר נטפליקס דוגמת תרבותיות תופעות איתנו יחד מנתח הוא ומוכרות. אהובות              טלוויזיה
אינטלקטואלית חוויה היא איתי של הרצאה כל פעם. של טלוויזיה מתוכניות ילדות              לזיכרונות
במכללת קבוע מרצה חרל"פ שאיתי עשורים משני ללמעלה לרגש. וגם לשכל גם שמדברת               ורגשית
לדבר מעט לא לו יוצא וגם קמפוס, באתר מקוון קורס פיתח הוא תל-אביב, ובאוניברסיטת                ספיר

 על טלוויזיה, בטלוויזיה.
 
 

 דפנה ליאל: "הפוליטיקה של הקורונה" כתבת הכנסת ומגישה בחדשות 12
היא כיום. הישראלית בתקשורת ביותר והמוכשרות הבולטות העיתונאיות אחת היא ליאל             דפנה
ברהיטות וידועה חמים הכי הסקופים את מביאה ביותר, הדרמטיים הפוליטיים הרגעים את              מסקרת
הפוליטיקה של הקלעים למאחורי ויחודי אמיתי פתח נותנות שלה ההרצאות שלה.             ומקצועיות

 הישראלית ובעיקר למאחורי הקלעים של התדמית הנוצצת שמוצמדת לפוליטיקאים שלנו.
במשבר- בטיפול ההחלטות קבלת מלאכת על השפיעה בישראל הפוליטית המפה            איך

  הקורונה- מבט מתוך כותלי הכנסת.
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 אלמוג גולד:"איך לשמור על תזונה מאוזנת בסגר" נטורופטית ומטפלת בתזונה, מרצה

 במכללת רידמן.
תלמד היא אותנו. שמציפים התזונתיים והמחקרים הטרנדים המידע, בכל סדר לכם תעשה              אלמוג
אלמוג בתחום. נפוצים מיתוסים כמה לכם ותנפץ שלכם והיעדים לצרכים בהתאם נכון לאכול               אתכם
הארץ אחרונות, בידיעות תזונה על כותבת במשק, מובילות ובחברות רידמן במכללת ויועצת              מרצה

.eatwell ובאתר הבריאות 
מזין, מה נכון, מה מתאים, מה שיודע המקום את מאיתנו ואחת אחד בכל שיש ויודעת מאמינה                  אני
והאסטרטגיות הידע עם יחד הזה למקום הקשבה מרחב ליצר הזכות לי ויש מקדם. ומה טעים                 מה

 שאנחנו עוסקים בהם בהרצאות ובסדנאות".
גובר השעמום מידי, ונגיש קרוב המקרר נכונה- תזונה על לשמור קשה הסגר מגבלות               תחת
כלים נותנת עיניים ומאירת אינטראקטיבית בסדנא גולד אלמוג הזמן. כל זמינים             והפיתויים

  מעשיים לתזונה בריאה ומשמחת בתקופת הסגר.
 

  אלעד רובינשטיין: "הסגר כמקפצה להמשך" מפיק ובמאי מהשורה הראשונה
 שנים כבמאי בטלוויזיה בישראל, מהאח הגדול עד האירוויזיון, לימדו את אלעד רובינשטיין לקח

 אחד חשוב: מי שמבין את העקרונות של מקצוע ההפקה, יכול לגרום לכל דבר לקרות.
 לחלום, כל חלום, אפשר להתייחס כמו תוכנית טלוויזיה או אירוע בינלאומי - צריך לדמיין אותו

 בעיניים, לפרק אותו לחלקים שמהם הוא עשוי ופשוט להתחיל להפיק אותו.
 תנו לאלעד הזדמנות לשכנע אתכם שכישורי הפקה ובימוי יכולים להגשים לכם את כל החלומות.

 בהרצאותיו, אלעד מלמד את השיטה שבאמצעותה הוא מגשים חלומות שלו: להתקבל לגלי צה"ל,
 להיות חלק מצוות בימוי המצלמות באירוויזיון, לפגוש את המנטורים המובילים בעולם או להקים

 חברת הפקות מובילה, כולם באמצעות כללי ברזל קבועים שמרכיבים שיטה אחת: "הפקת
את להפוך את ולהבין לחיות רוצים שאתם החיים של המושלמים למפיקים להפוך בואו               חלומות".

  הסגר למקפצה להגשת חלומות.
 

 רעות רצון: "לשמור על כושר בסגר". מאמנת כושר, מדריכת פילאטיס ויוגה.
כמי ביאליק) (ח.נ העולם" את בידו להפקיד אפשר הגוף, כאהבת עליו שווה העולם שאהבת                "מי
רעות יחד, הללו האלמנטים ארבעת של ולחיבור לטבע לאדמה, לנפש, שלה, לגוף              שמחוברת

  מעידה על עצמה שהציטוט הזה של ביאליק הוא האני מאמין שלה בחיים.
חלק הוא ספורט עבורה ופילאטיס. יוגה באקרובטיקה, ומתמחה 6 מגיל בספורט עוסקת              רעות
יותר, קלים אנחנו חזק, שלנו כשהגוף יותר. ומאוזנים שמחים בריאים, יום יום- מחיי נפרד                בלתי
אתכם תעשה רעות שלנו. העצמי והביטחון המסוגלות תחושת את ומחזקים יותר             פרודוקטיבים

 חזקים יותר בסדרת שיעורי זום מותאמים אישית.
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