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יואל אמיתי, 30, מודיעין
מתמודד עם הפרעת מאניה דיפרסיה

כולנו חווים תנודות בנפש, אבל מה קורה 
כשזה יוצא משליטה?

בהרצאתו יואל ישתף אותנו בסחרחורת בין 
כוחות על לחוסר יכולת לצאת מהמיטה- 

איך זה לחיות עם הפרעה דו-קוטביות? 
איך נראה דאון, מה זה אומר היי, ואיך 

מתלמיד ישיבה ביישן, נשוי ואב לילד קטן 
הוא הגיע למצבו הנוכחי. יואל של היום 

יכניס אותנו לרכבת ההרים של הנפש שלו 
ולחיפוש המתמיד אחר איזון.

רותם  "פרומה", 36, ת“א 
ליצנית רפואית

הג'וב הכי שמח במקום הכי עצוב או אולי 
להיפך? ליצנית במחלקת ילדים באיכילוב. 

עצובה כשילד נפטר, שמחה כשמצליחה 
ליצור קשר עם הילדה שעוברת הקרנות, 

רותם מדובבת את החלק בה שהוא ליצן-  
הלוזר הנצחי שחוגג את הכישלונות ומותח 

את גבולות המציאות. בהרצאה של רותם 
נקבל הצצה לדמות שמאחורי האף 

האדום, זאת שכולם מחכים שתחליק על 
בננה כדי לצחוק.

סבינה ט, 54, הוד השרון
אישה נפגעת אלימות

איך זה לחיות בתוך מעגל האלימות בלי 
להכיר מציאות אחרת? סבינה, אמא לשני 

בנים ונהגת אמבולנס במד"א מעיזה לדבר 
על הצד הפחות יפה של האנושות, כמו 

שהיא חוותה אותו במשך רוב חייה. סבינה 
מנסה להחזיר לעצמה את הקול שלה 

ומשתפת מה נותן לה כח לשנות את 
המציאות שלה, גם כשהעולם מפנה את 

גבו.

הדוברים



שלום דוידוביץ', 34 
מודיעין

כבאי
הוא קפץ לתוך בניינים בוערים, הציל 

עשרות אנשים ולא יודע אם יישאר בחיים 
אחרי המשמרת הבאה. שלום יספר לנו 

איך זה להגשים את חלומו של כל ילד. מה 
היתרונות, החסרונות ואיך נראה יום בחייו 

של כבאי?בהרצאה נלמד דרך סיפורים של 
שלום שמסתובב תמיד עם ריח של 

שריפה, מה לעשות ומה לא לעשות 
במצבים של סכנת חיים.

עידן אלתרמן, 48, ת“א
מצחיק אצלך, לא?
 "לעבוד בלהצחיק"

את עידן אלתרמן אתם כבר בטח מכירים, 
אבל מה קורה בראש שלו כנראה שלא.

אז מה גורם לבנאדם לחקות ירקות וכמה 
רחוק צריך ללכת בשביל למצוא פאנץ' 

טוב? בהרצאתו עידן ישתף אותנו על 
החיים כקומיקאי ועל הבחירה והמחיר 

בהפיכת הצחוק למקצוע

ע'דיר, 29, כפר אבו קווידר
מורה במגזר הבדואי

ע'דיר מביאה איתה מגוון צדדים של החברה 
הבדואית, הצד המודרני של בחורה מפונקת 

שמגיעה מווילה מסודרת ברהט וגם את הצד 
המסורתי של מי שלמדה לחיות בכפר 

בפזורה, בלי חשמל או תשתיות. היא מורה 
לעברית ובעוד כמה שנים תנהל את בית 

הספר, היא אישה בדואית חזקה והיא תספר 
לנו כל מה שרצינו לדעת על החברה 

הבדואית ופחדנו לשאול- על הצדדים היפים 
שבה ומנגד על הצדדים שע'דיר חולמת 

לשנות.

הדוברים



האנגר 11, נמל ת“א

<!Smart Advertising>

האירוע
בחסות

האירוע מתאפשר 
באמצעות תכנית המענקים 
ROI לאירועים של קהילת

 



אירוע ייחודי של הרצאות קצרות, הנותן 
במה לדוברים לא שגרתיים, שמספרים 

איך זה להיות הם. האירוע, שמתקיים זו 
השנה השביעית ברציפות, נוצר מתוך 

אמונה שלסיפור אנושי טוב יש את 
הכוח לייצר אמפתיה, לשבור סטיגמות 

ואף להניע שינוי תודעתי. לא מדובר 
על סיפורי הצלחה זוהרים, אלא סיפורים 

אנושיים מכל הקשת החברתית, 
סיפורים שנראים לכאורה קטנים, 

אבל במידה רבה מספרים את הסיפור 
של כל אחד מאתנו. 

הפורמט, אשר הפך לבינלאומי והתקיים 
גם בניו-יורק, סן פרנסיסקו ובואנוס 

 ZE .ZE איירס, מובל על ידי ארגון 
וברנקו וייס.

מנהלת תוכן ובימוי:
ענבר אמיר

קריאייטיב, עיצוב ופרסום:
מודרן טוקינג

על המיזם
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,      EZ.EZ  
כתבו אלינו:      

contact@ze-ze.org

אפשר גם בפייסבוק: 
 ZEZE - זהזה

או באתרים שלנו: 
www.ze-ze.org

www.zezepeople.com
www.streetphilharmonic.co.il

רוצים אירוע 
הרצאות אצלכם?

בין אם אתם תאגיד ענק, סטארט-אפ 
מגניב, עמותה מרגשת, עירייה או כל 

דבר בין לבין - באפשרותכם להזמין 
הרצאות של הדוברים שלנו או לחלופין 

אנחנו נשמח להרכיב עבורכם אירוע 
פרטי של "אנשים שבדרך כלל לא 

מרצים" שמתאים ל-DNA של הארגון 
שלכם ויטעין את העובדים שלכם

ב-Fun ובהרבה משמעות. 



האומנות של העשייה החברתית
ארגון חברתי המייצר פרויקטים בעלי 

אימפקט חברתי תוך שילוב מודל עסקי 
בדגש על אמנות ויצירתיות. לארגון 

מודל כלכלי ברק-קיימא, בו כל הרווחים 
חוזרים לארגון ומושקעים בקידום 

ובהקמה של הפרויקטים החברתיים 
ZE מאמין כי  .ZE הקיימים ונוספים. 

עשייה חברתית יכולה וצריכה להיות 
דבר מהנה יצירתי וחדשני. אנו 

מתמקדים בפרויקטים בעלי נראות 
גבוהה הנושקים לעולם האמנות מתוך 

רצון לייצר חשיפה רחבה למטרות 
חברתיות שונות ולגעת כך בקהל רחב. 

ארגון חינוכי חברתי הפועל 30 שנה 
ומקדם מצויינות חינוכית בכל רחבי הארץ. 

המכון מפעיל בתי ספר בפריסה ארצית, 
תכניות חינוכיות לאלפי תלמידים ותכניות 
הכשרה למורים ומנהלים בבתי ספר שונים.

מטרת כלל הפעילויות שלנו היא יצירת 
מוביליות חברתית מתוך אמונה כי חינוך 

מיטבי הוא המפתח לקידום החברה בישראל.

Z E . Z E
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תודה שבאתם:  
להקשיב


