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 ל"דוא טלפון חוות דעת הממליץ על ההרצאה נושא ההרצאה שם המרצה שם הממליץ מועדון

 coachmydiet@gmail.com 052-2902765 !מומלץ מאד  -מעביר את הנושא בצורה טובה ביותר ומשעשעת "תזונה נבונה ואורח חיים בריא" אליאב אזולאי גבי בהם נשר

מודיעין  עסקי ריגול  /בכלא במדגסקר יוסי עקיבא גבי בהם נשר

 תעשייתי וחקירות

סיפור מופלא ומרתק שאירע לפני מספר שנים שיוסי נכלא 

 במדגסקאר בפרשייה ביטחונית

050-238-3828 insight@bezeqint.net 

בפני קהל ומעבירים הרצאות מתאים במיוחד לחברים העומדים  הרצאה בפני קהל ירון שור גבי בהם נשר 

 (מרצה גם על נושאים אחרים. )ומצגות

050-202-0300 yaron@mabatpnima.co.il 

מנהיגות ומה , טראומה, מצבי חירום יותם דגן גבי בהם נשר

 שבינהם

 dagan.yotam@gmail.com  ן של השייטת"היה קב-נפגעי טראומה לאומית  –ל "מנהל ב נט

מתאים במיוחד -הרצאה על טכנולוגיה שהולכת וכובשת את העולם הדפסה תלת מימדית אילן רום גבי בהם נשר 

 לחברים עם גישה טכנולוגית

058-732-0282 ilan@prosol-ltd.com 

 /סכנות האינטרנט  זהר גורן אהרון גבי בהם נשר 

 אשמה טעם החיים 

מתאים במיוחד מהורים וסבים המפחדים מההשפעות השליליות של 

 סקס ועוד, אנורקסיה, מפדופיליה: טרנט השוניםאתרי האינ

050-020-2720 

00-228-5800 

 

 zeev@bizsuccess.co.il 050-837-2872 דרכים לקידום מכירות של עסקים קטנים ובינויים קידום עסקים  זאב מינקין ורד פוקס נשר

       

חבר )שלמה בורלא  ורד פוקס נשר
 (מועדון רוטרי זכרון

 058-2030800 מעביר בצורה ברורה ומפילת אסימונים תקשורת בין אישית  תתקשורת שעובד
 

shlomo@insideoutside.co.il 

חוסאם חיאק ' פרופ ראובן ברלר כרמל
 ( טכניון)

אף אלקטרוני לאבחון מוקדם של 
 מחלות

 hhossam@technion.ac.il 04-8293087 .בשפה שווה לכל נפש,הרצאה על נושא בחזית הטכנולוגיה

מעבודתו בבעל משרד " סיפורים פיקנטיים"מספר על עובדות ו מעלילותיו של חוקר פרטי דורי רוזנטל ראובן ברלר כרמל
 .לחקירות

057-7272727 
04-8727272 

indoor@netvision.net.il 

   מספרת בצורה מרתקת את סיפור חייההנפגעת פגיעה מינית  לנצח את הקלפים יהודית מזוז ראובן ברלר כרמל

הדרוזים בישראל ושילובם בחיי  מוסבאח  חלבי ראובן ברלר כרמל
 המדינה

מספר על הדת והאמונה ,סופר ועיתונאי דרוזי מדלית אל כרמל
 . ושילוב הדרוזים בחיי המדינה,המנהגים, הדרוזית

052-2821011  

     zazi@lifshiz.de 050-258-8525 רא מזוויות שונותהרצאה על סיפורי האבות במק סיפורי אבות במקרא זהבה ליפשיץ' גב ראובן ברלר כרמל

mailto:insight@bezeqint.net
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 Sharon.tesler@gmail.com 050-887-0238 טעימות בגרפולוגיה באווירה קלילה והומוריסטית קסם האותיות שרון טסלר ראובן ברלר כרמל

ל לאנשים עם צרכים "מתנדבי רפא אורי יסוד ראובן ברלר כרמל

 מיוחדים

ל המפתחת מכשירים מיוחדים "דבי רפאעומד בראש קבוצה של מתנ

 לאנשים עם מוגבלויות

058-080-0308  

  058-722-8250 .התרבות האוכל והמנהגים בסינגפור,מספר על החיים בסינגפור שעבד ל"רפא עובד משה פוטר ראובן ברלר כרמל

       

  050-088-0525 ופסיכולוגיה של הלקוח קמעונעות,מומחה לסופרמרקטים פסיכולוגיה שיווקית לוי סהר ראובן ברלר כרמל

  050-252-8800 יועץ ומשקיע בחברות הזנק, אלסינט לשעבר" מנכ הרפואה בשרות הרובוט יונתן אדרת ראובן ברלר כרמל

  054-430-2891 . מרצה בלווי הדגמות וקטעים מוסיקליםעל ספורי אופרה  ספורי אופרה אמציה וולוך פסח כצנלסון מוריה

  050-734-1965 על נושאי ההתנדבות!  הרצאה מרתקת מומחה לנושאי התנדבות יורי הירשפלד פסח כצנלסון  מוריה

 של הימית האסטרטגיה על הבטים גנצרסקי נחום כצנלסון פסח מוריה
 ישראל מדינת

  052-660-3427 .הישראלית הספנות לשכת של לשעבר נשיא

  052-261-9090 הרצאה על האיומים והסכנות הבטחוניות בתחום האינטרנט וראינטרנט וטר פאריד באשא פסח כצנלסון מוריה

  058-225-8580 ג יורדי הסירה"פרשיית כ הסירה ג יורדי"פרשיית כ ד ארנון אורי"עו פסח כצנלסון מוריה

  050-578-7832 במבט אישי –סין  במבט אישי –סין  סיני-שימקי בר פסח כצנלסון מוריה

 רקפת תבור  סוןפסח כצנל מוריה

 

 "פאלון גונג"דיכוי ה-זכויות האדם בסין זכויות האדם בסין

 "האומץ להאמין -לשחרר את סין:"כולל הקרנת סרט

052-000-5727  

התמודדות מול "העמותה הישראלית לדיסאוטונומיה משפחתית  "התמודדות מול המוות" נטע גולדמן פסח כצנלסון מוריה

 "המוות

058-258-8200  

  VLSI 050-222-5028תהליך הפיתוח של מיקרו מעבד  -מהנדס אלקטרוניקה  הפיתוח של מיקרו מעבד גבי לבל פסח כצנלסון יהמור

  050-080-8800 מדעי המחשב המחשב שמאחורי הקסם ברוקמן אור פסח כצנלסון מוריה

   0505-882702  ההון השחור בישראל יהודה לביא פסח כצנלסון מוריה

  0500-808800  הקסם שמאחורי המחשב אור ברוקמן כצנלסון פסח מוריה
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  050-7200023 מקלקלת משפחה לכלכלת משפחה יועץ לכלכלת משפחה ומשכנתאות גילשטרום דורון פסח כצנלסון מוריה

  050-2020300 הופעה אפקטיבית בפני קהל מאמן אישי שור ירון פסח כצנלסון מוריה

  058-0020308 ?יש אלוהים "מפל"מנהל מפעל  מוביץאבר עמיר פסח כצנלסון מוריה

 00-2857720 050-0303235 "ואהבת לרעך כמוך" חוקר מבנה הנפש פרידמן אבי פסח כצנלסון מוריה

  058-3500555 שירים וספורים בגובה העיניים משורר וסופר טק-משקיע בהיי שומרון גור פסח כצנלסון מוריה

  050-0202720 זוגיות פסיכולוג ןגור זוהר פסח כצנלסון מוריה

                      058-7320282 העתיד כבר כאן –הדפסה תלת ממדית  (ממועדון קישון)  מעצב תעשיתי רום אילן פסח כצנלסון מוריה

  050-0725837 האם ישראל מובילה בעולם באנרגיה סולארית יועץ אנרגיה שאל מיכאל פסח כצנלסון מוריה

 00-2830325 0500-700208 חיי היום יום בעירנו אדריכלית רותם-קליש עינת כצנלסון פסח מוריה

  0585-850050 הסוף להזרקת אינסולין Betalin' חב הרשקוביץ שי פסח כצנלסון מוריה

       

המפגש בין טייסים שבויים בסוריה   ד  חיים נתיב"עו פריד באשא דליה 

 ושוביהם 

 ה שאלות רבות  הרצאה וסרט מרתקים מעל

 כ לשעבר ופעיל חברתי   מרצה במגוון נושאים "איש שב

050-888-8727   

    058-082-5870 אמונה  והדרוזים בעולם ובישראל ,היסטוריה  הדרוזים בישראל  ד  אמל כמאל "עו פריד באשא דליה 

מסייר בכול סוף שבוע  ברגל  ובנה , בעברית ובערבית  משורר   שירה ונופי הארץ  נביל נסר אלדין  פריד באשא דליה 

 .קבוצה ומנהג  יפים המקשרים בין  הנוף לשירה 

050-507-3882    
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   מימד תלת בהדפסה איברים מימד תלת בהדפסה איברים שוטלנד חזי ר"ד יונאי מוישיק קישון

( 8085-87) נשיא :המרצה - שבדרך המדינה מימי עלומה שהפר הסירה יורדי ג"כ יפה( נוני) ארנון יונאי מוישיק קישון
 "םעמיתי נהריה" רוטרי

052-8751514 arnoniori@gmail.com 

 הרצאה" בק ליאו" ספר בבית הפיזיקה מגמת את מרכז המרצה פיזיקה שעשועי שוורצברג( קובי) יעקב יונאי מוישיק קישון
 ייחודית בדרך פיזיקה לימודי אודות מרתקת

050-4251262  

 במלחמת 822 חטיבה של סיפורה רק צבי מ"אל יונאי מוישיק קישון
 הכיפורים יום

 נלחמה אשר 822 השיריון בחטיבת פ"כמ שימש - רק( צביקה) צבי
 המופת אות את וקיבל, הכיפורים יום במלחמת הגולן ברמת

052-6689099  

 ירדני גיוראל "נ יונאי מוישיק קישון
חבר מועדון רוטרי )
 "(מלכר"

 של סיפורה את מספר, כרמל רוטרי מועדון חבר, ירדני גיורא, ל"נ פרל גיזלה ר"ד של סיפורה
 מנגלה של במרפאתו עבדה אשר פרל גיזלה ר"ד הגניקולוגית

 באושוויץ

052-4291573 yoramrub@hotmail.com 

ל יורם רובינשטיין "נ מוישיק יונאי קישון
חבר מועדון רוטרי )
 "(הוד הכרמל"

יות מהשבי המצרי במלחמת חוו

 כ"יוה

מטוסו . נווט קרב במלחמת יום הכיפורים, ל יורם רובינשטיין"חברנו נ

, מספר את חוויותיו מהשבי בצורה מעניינית. הופל והוא נפל בשבי

 ...ואף צינית במידת מה

050-5388287  

 Hei.ef56@gmail.com 050-8028227 "קיוגה צחו"סדנת  לרקוד את החיים בצחוק גנות( חלי)רחל  מוישיק יונאי קישון

 Haipo.info@gmail.com 058-8080720 אתר חדשות אינטרנטי -פה -הקמת אתר החדשות חי ממיזם חברתי למיזם שווקי עסקי נגה כרמי מוישיק יונאי קישון

ל שלמה אסיף "נ מוישיק יונאי קישון
 "(רוטרי חיפה"מועדון )

היה מבצע הכנה למבצע " אסקורט"מבצע  .83מסיפורי שייטת  " אסקורט"מבצע 

 חברנו שלמה אסיף היה אחד הלוחמים במבצע זה". רביב"

058-3832278 Ns_asiss@bezeqint.net 

צבי -ל משה גן"נ מוישיק יונאי קישון
 (רוטרי חיפה"מועדון )

אספן וחוקר הגדות לפסח בהרצאה מרתק אודות , חברנו משה גן צבי סיפורן של ההגדות לפסח

 גדות לפסח במרוצת השניםהה

058-3835085 mgmole@gmail.com 

איש התעשיה האווירית מספר את , חבר מועדון רוטרי חדרה, דני מטוסים ללא טייסים דני רותם מוישיק יונאי קישון

 סיפורי המטוסים ללא טייסים

052-3663941 Dro4256@gmail.com 

ס "מנהל היום בקריית ביאליק בי, מפקד טייסת, טייס קרב, איתי בק-ע ליאו"ס יד"בי איתי קרין מוישיק יונאי קישון

 . המוביל תפיסה חדשנית בחינוך

054-4939065 Kosta123@gmail.com 
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רוטרי )דודו קדוש  ירון מטר קישון

 (חדרה
 dkaddoshlaw@gmail.com 050-078-0700 ידבר על שיפוט צבאי בשטחים לפלסטינים, שופט צבאי במילואים שיפוט צבאי בשטחים

  050-002-0502 קידום מכירות של חברות קטנות ובינוניות קידום מכירות אבי בודרה ירון מטר קישון

 ilan@ideatech.co.il 058-732-0282 טכנטלוגיות מגמות והתפתחות לעתיד בתחומי הייצור ואבי הטיפוס טכנולוגית הדפסת תלת מיימד אילן רום ירון מטר קישון

 ilan@ideatech.co.il 058-732-0282 עשרת הממים לעיצוב פיתוח ושיווק של מוצר מרעיון למוצר רום אילן מטר ירון קישון

  050-222-2223 מומלץ מאוד –המרכז הרפואי גליל מערבי , רופא בכיר .בין מניעה לטיפול, אירוע מוחי השאן'שאדי ג.דר מטר ירון קישון

  050-203-0030 מומלץ מאוד –. מרכז רפואי זיו, מנהל המערך האונקולוגי  חידושים בטיפול בסרטן זיידן מאל'ג' פרופ מטר ירון קישון

  050-507-3758 האקטואליות לשאלות תשובות ופלגיו מקורותיו האסלאם על סקירה וישראל הערבי בעולם השינויים גוטמן משה מטר ירון קישון

  050-502-3288 פוטנציאלים אלימות מצבי ולזהות לדעת הגוף שפת יסודות הבנת הגוף ושפת יתמילול בלתי תקשורת שמעון אבי מטר ירון קישון

  050-500-0832 תאור התפתחות הדיאגנטסטיקה הרפואית לסוגיה השונים  דיאגנוסטיקה רםואית ירון מטר  קישון

  050-280-0825 .האישי מהמבט גם בחיפה י"ומפא ושיח אבא שלטון של היסטוריה בחיפה י"מפא שלטון נחמיאס אלי גרשון חיים הכרמל הוד

  058-308-0227 מומלץ בישראל הקניונים תרבות שגיא דודו גרשון חיים הכרמל הוד

  00-235-7357 .הבא העשור לקראת, בחיפה העירוניים האיגודים על מרצה עירוניים איגודים שלום בו ישראל גרשון חיים הכרמל הוד

   בכלל ודתות מתון איסלם על בחיפה האחמדית מהעדה שריף עודה מוחמד ערן מור הכרמל הוד

  022-380-5887 (נאקות בחלב שימוש" )בראשית חלב" ומדבר רפואה מדע ליפשיץ אייל מור ערן הכרמל הוד

  052-251-0684 אילת י"אח טיבוע חבר מועדון חיפה ינאי גידי מור ערן הכרמל הוד

  050-487-4743 עצמי של מנהיג  איסק דינה מור ערן הכרמל הוד

  050-082-0557 יין על הכל ארופאי אבירות ארות בעל סואידןאנדרי  הוד מורי הכרמל הוד

        

  00-232-2200 מרצה לאומנות. ן ותולדותיה'מומחית לאזור  אזרביז. מרצה מעולה אומנות וטיולים אטנוגרפיים לאה פופר יוסי כפירי חיפה

  054-7791110 " לימוד"מקים מרכז בראש פינה ל. מרצה מעניין התנועה ליהדות מתקדמת חורין-ר גולן בן "הרב ד סי כפירייו חיפה



 לחיפה אשכול                                                                                                                                                                       ישראל רוטרי

 מומלצים מרצים מאגר
 030360.6 ל נכון

 
 כמובן תשלום ללא רוטרי מועדוני בפני להרצות המוכנים המועדון בפני שהופיעו מעולים מרצים אודות פרטים למלא יש

 
  058-0700000 מומלץ- טיולים מדריך סין ובעיקר אסיה מזרח–  בוים אמנון כפירי יוסי חיפה

  058-828-8033 מומלץ- גופני לחינוך מומחה  החינוך ראשית על הרצה 'סובוביץ  יעקב ר"ד כפירי יוסי חיפה

  050-882-2222 .ל קרית החינוך לאובק"מנכ 8082/82נגיד מיועד  ס עדיין רלוונטי בימינו"האם ביה דני פסלר  חיפה

       

 


