"הרשימה"
זו לא סתם הרצאה  -זו הרצגה!
בשנת  2011מצא יובל אברמוביץ' ,בחדר העבודה שלו ,רשימת משימות וחלומות שהציב לעצמו כמה שנים
קודם לכן .חלק מהסעיפים בוצעו ומומשו על ידיו ואחרים נשכחו ונתקעו" .מה מנע ממני להגשים את כל
הרשימה?" ,שאל את עצמו ,ואז את משפחתו ואז את חבריו ואז את חבריו בפייסבוק .כשלא מצא תשובה
משביעת רצון החליט לערוך ניסוי חברתי-אינטרנטי .הוא הקים אתר אינטרנט בשם "הרשימה" ופרסם בו,
בעברית ובאנגלית ,עשרה דברים שהוא רוצה להגשים תוך ארבע מאות יום ושיגר זאת לעולם באמצעות
הרשתות החברתיות.
תוך שעות אחדות העולם כולו הגיב לרשימה שלו!
אנשים זרים מאוסטרליה ,ירדן ,עירק ,נורבגיה ,ארצות הברית ואפילו רואנדה ביקשו לעזור לו ולהגשים את
חלומותיו" .אני מכיר מישהו שמכיר מישהו שיוכל לעזור לך" ,הייתה התשובה הנפוצה ששמע .ואיך קשורים
לכל זאת אופרה ווינפרי ,ברוס ויליס ,מריל סטריפ ,רובין שארמה ,רבע מיליון שקלים ועוד אלפי אנשים
מרחבי העולם?
בעקבות הניסוי החברתי-אינטרנטי הפך אברמוביץ' למרצה מבוקש ובחודש אוגוסט  2014הוציא את ספרו
"הרשימה – חלומות צריך לצעוק" שדורג במקום הראשון ברשימת רבי המכר בישראל ובהמשך תורגם
לאנגלית והגיע למקום ה 12-ברשימת הספרים המבוקשים ב"אמאזון" ,חנות הספרים הגדולה בעולם.
בהרצגת "הרשימה" תבינו:
Vמה גורם לאנשים מסוימים לדהור קדימה עם שאיפותיהם ולממש אותן ,בלי קשר למצבם הכספי?
Vמה מבדיל בין אנשים שמגשימים את הרשימות שלהם לאלו שנותרים עם דף עמוס שרבוטים ותסכולים?
Vאיך נוכל לרתום את הרשתות החברתיות לקידום מטרותינו?
Vומדוע החינוך שאנחנו יונקים מהורינו פגום?
"הרשימה" שהוגדרה על ידי רבים מהנחשפים אליה כאירוע משנה חיים הינו אירוע חוויתי מלא הומור ,אלתור
וקסם ,דינמי ומשולב בהפעלת קהל השומעים אשר כותב את רשימותיו ומשתף בו .אורכו המלא של האירוע
הינו כשעתיים אך ניתן לקצרו בהתאם לצרכים ולהתאימו לקהל היעד.
הרצגת (הרצאה שהיא סוג של מופע בידור מעורר מחשבה) "הרשימה" הפכה בחודשים האחרונים לאחת
ההרצאות המבוקשות בישראל ובעולם (ארצות הברית ,אנגליה ,בודפשט ,ברלין ועוד) ובין הגופים שנחשפו
לתכני "הרשימה" ניתן למצוא את לאומי קארד ,בנק טפחות ,בנק לאומי ,קופת חולים כללית ,קופת חולים
מכבי ,רכבת ישראל ,מלון מצפה הימים ,חוגלה קימברלי ,עיריית אשקלון ,ג'נרל אלקטריק ,בתי מלון ,בתי
ספר ,מכללות ,חברות הייטק וארגונים נוספים.
יובל אברמוביץ' הוא שחקן ("השיר שלנו"" ,השמינייה" ועוד) ,עיתונאי "ישראל היום" ,מחברם של שמונה רבי
מכר ,יזם עסקי וחברתי בעל מספר עסקים ואבא של שירה ונגה.
"יובל אברמוביץ' מזכיר לכולנו את מה שהחיים העמוסים שלנו משכיחים מאתנו ,לחלום ולגשת לבצע" –
הילה גושן,מנהלת מחלקת תרבות בית הגפן ,חיפה
ניתן להזמין כמתנה עותקים מספר "הרשימה – חלומות צריך לצעוק" המהווה מתנה משלימה ומושלמת לאירוע החוויתי .ניתן
לקיים את ההרצאה גם באנגלית.

