
מי אני ?
נעים מאוד, גלית בנגלסנעים מאוד, גלית בנגלס

מרצה, מלווה עסקית אישיתמרצה, מלווה עסקית אישית

קצינה בצבא, מפיקת טלוויזיה וקולנוע קצינה בצבא, מפיקת טלוויזיה וקולנוע 
בכירה, יוצרת ועורכת פורמטים בארץ בכירה, יוצרת ועורכת פורמטים בארץ 

ובחו"ל ומנכל"ית ובעלים של חברת ההפקות ובחו"ל ומנכל"ית ובעלים של חברת ההפקות 
המצליחה באזז טלוויזיה.המצליחה באזז טלוויזיה.

חיי התהפכו. החברה שבבעלותי חוותה חיי התהפכו. החברה שבבעלותי חוותה 
משבר כלכלי בשל חובות של מיליונים. משבר כלכלי בשל חובות של מיליונים. 

חזרתי להיות רק גלית ולגלותחזרתי להיות רק גלית ולגלות
 מי אני ללא טייטל. מי אני ללא טייטל.

99 חודשים סגרתי  חודשים סגרתי  בתום מסע של בתום מסע של 
 את החובות על ידי הגשמת חלומות. את החובות על ידי הגשמת חלומות.

זכיתי לשם "דגת הזהב"זכיתי לשם "דגת הזהב"
מגשימת החלומות.מגשימת החלומות.

אני מרצה, מלווה עסקית אישית, יוצרת סדנאות אני מרצה, מלווה עסקית אישית, יוצרת סדנאות 
משנות חיים, ומעירה באנשים את האומץ להעז, משנות חיים, ומעירה באנשים את האומץ להעז, 
לבקש,לפתוח את הלב, לחזור לחלום ולהגשים.לבקש,לפתוח את הלב, לחזור לחלום ולהגשים.

כל חיי ליווה את השם שליכל חיי ליווה את השם שלי
טייטל מאוד מרשים:טייטל מאוד מרשים:



 "אין לי כסף לשלם לך,  "אין לי כסף לשלם לך, 

אני רוצה להגשים לך חלום"אני רוצה להגשים לך חלום"

9090 בעלי חוב בעלי חוב

  2.22.2 מיליון ש"ח חובות  מיליון ש"ח חובות 

רעיון יצירתי, אומץ, אמונהרעיון יצירתי, אומץ, אמונה

9090 חלומות חלומות

  99 חודשים  חודשים 

 חוב שנסגר חוב שנסגר

ההרצאה במאגד חיל חינוך של צה"ל ובמאגד הספריות.ההרצאה במאגד חיל חינוך של צה"ל ובמאגד הספריות.

 כולנו חולמים על דג זהב שיגיע אלינו לפחות כולנו חולמים על דג זהב שיגיע אלינו לפחות
רוצים לזמן לחייכם דגי זהב?רוצים לזמן לחייכם דגי זהב?פעם אחת בחייםפעם אחת בחיים..

  דגתדגת הזהב הזהב
להעז, לבקש, להאמין ולהגשים

מסע יצירתי של אישה אמיצה שהחליטה לפרוע מסע יצירתי של אישה אמיצה שהחליטה לפרוע 

את חובות החברה שבבעלותה מתוך יושרהאת חובות החברה שבבעלותה מתוך יושרה

איך ביצירתיות, נחישות ואותנטיות איך ביצירתיות, נחישות ואותנטיות 

ניתן להמיר כסף בחלומות.ניתן להמיר כסף בחלומות.

סיפור מעורר השראה על תעוזה, יצירתיות, סיפור מעורר השראה על תעוזה, יצירתיות, 

בקשה ונתינה, אמונה, ערכה של מילה, לפתוחבקשה ונתינה, אמונה, ערכה של מילה, לפתוח

 את הלב, הפיכת הבלתי אפשרי לאפשרי  את הלב, הפיכת הבלתי אפשרי לאפשרי 

ועל כך שניתן להגשים חלומות בכל גיל. ועל כך שניתן להגשים חלומות בכל גיל. 

בזמן ההרצאה תגשים דגת הזהב בזמן ההרצאה תגשים דגת הזהב 
חלום למשתתפ/ת מהקהלחלום למשתתפ/ת מהקהל

מוזמנים לצאת למסע אל החיים שלכם. מוזמנים לצאת למסע אל החיים שלכם. 



חלום בהפתעהחלום בהפתעה
הפקת סרט הגשמת חלום עם דגת הזהב

דגת הזהבדגת הזהב
תגיע אליכםתגיע אליכם

ותגשים חלום,ותגשים חלום,
בהפתעה לעובדים.בהפתעה לעובדים.
החלום יופק לסרטהחלום יופק לסרט

מרגש, שיוקרןמרגש, שיוקרן
בארוע הבא שלכם.בארוע הבא שלכם.

רפרנס לחלומות  שהתגשמו
https://www.youtube.com/playlist?list=PL38KtwO2nwxOpl1SIb

TLWG4x0IeHsw7xO

בונוס:
הסרט ישולב בהפתעה בהרצאת דגת הזהבהסרט ישולב בהפתעה בהרצאת דגת הזהב

https://www.youtube.com/playlist?list=PL38KtwO2nwxOpl1SIbTLWG4x0IeHsw7xO
https://www.youtube.com/playlist?list=PL38KtwO2nwxOpl1SIbTLWG4x0IeHsw7xO


חיה בסרט 
איך הפכו סיפורי חיי לסרטי טלוויזיה? איך הפכו סיפורי חיי לסרטי טלוויזיה? 

גלית בנגלס מפיקת טלוויזיה וקולנוע מובילה גלית בנגלס מפיקת טלוויזיה וקולנוע מובילה 
ומוערכת, הבעלים של חברת ההפקות "באזז ומוערכת, הבעלים של חברת ההפקות "באזז 

טלוויזיה".טלוויזיה".

 במשך עשרים שנה, הפיקה במשך עשרים שנה, הפיקה
עשרות סדרות וסרטים ששודרו בערוצי עשרות סדרות וסרטים ששודרו בערוצי 

השידור בארץ ובעולם.השידור בארץ ובעולם.

ההשראה ליצירה נבעה מהחיים -ההשראה ליצירה נבעה מהחיים -
משבר הפך לסדרה, תובנות יצרו סרט,משבר הפך לסדרה, תובנות יצרו סרט,

אנשים זרים שפגשה לוהקו לגיבורי סרטים אנשים זרים שפגשה לוהקו לגיבורי סרטים 
דוקומנטרייםדוקומנטריים

 החומרים המניעים את היצירה החומרים המניעים את היצירה
הקולנועית, הם החיים שלנו.הקולנועית, הם החיים שלנו.

בהרצאה מרתקת מאפשרת גלית הצצה אל בהרצאה מרתקת מאפשרת גלית הצצה אל 
מאחורי הקלעים של עולם הטלוויזיה והקולנוע מאחורי הקלעים של עולם הטלוויזיה והקולנוע 
בשילוב חשיפה של רגעים בחייה, אשר הפכו בשילוב חשיפה של רגעים בחייה, אשר הפכו 
לסדרות טלוויזיה וסרטים. החיבור בין חשיפה לסדרות טלוויזיה וסרטים. החיבור בין חשיפה 

אישית למכירה של פורמט טלוויזיה.אישית למכירה של פורמט טלוויזיה.

הרצאה עם כלים פרקטיים לזיהוי סיפור טוב הרצאה עם כלים פרקטיים לזיהוי סיפור טוב 
והפיכתו לסרט. יצירתיות נחישות, אמונה והפיכתו לסרט. יצירתיות נחישות, אמונה 
בעצמך, אומץ, מחיר החשיפה האישית, בעצמך, אומץ, מחיר החשיפה האישית, 

אותנטיות ועל כך שהכל אפשרי.אותנטיות ועל כך שהכל אפשרי.

 מה ההשראה הקיימת בחייך מה ההשראה הקיימת בחייך
שתוכל להפוך לסרט?שתוכל להפוך לסרט?

גרסה מיוחדת לתלמידי תקשורת וקולנוע גרסה מיוחדת לתלמידי תקשורת וקולנוע 
העומדים בפני בחירת סרט הגמר.העומדים בפני בחירת סרט הגמר.

הפילמוגרפיה של גלית בנגלס בויקפדיה.הפילמוגרפיה של גלית בנגלס בויקפדיה.

לינק לויקפדיה:
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%

AA_%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%A1

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%A1 
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%A1 


ממזמינה אתכם להציץ, בכישלונות המפוארים של חיי, זמינה אתכם להציץ, בכישלונות המפוארים של חיי, 
שהובילו לטוויסט של הצלחה. שהובילו לטוויסט של הצלחה. 

איך אתם יכולים להתרומאיך אתם יכולים להתרומם מנפילה ם מנפילה 
שחוויתם ולהפוך אשחוויתם ולהפוך את ה"לא" ל"כן"?ת ה"לא" ל"כן"?

רגעים של:רגעים של:

קריירה קריירה .. זוגיות  זוגיות .. הורות  הורות .. צבא  צבא 

לימודים לימודים .. ילדות  ילדות .. גירושין  גירושין .. טלוויזיה טלוויזיה

אירועים מרגשים כמו:אירועים מרגשים כמו:

בליינד דייט בחושך בליינד דייט בחושך .. להפיל או ללדת להפיל או ללדת

איזה באסה למות איזה באסה למות .. הרי את מפוטרת הרי את מפוטרת

אהבה בהפתעהאהבה בהפתעה

סיפור מעצים על:סיפור מעצים על:

 חמלה  חמלה .. האומץ להעז  האומץ להעז 

הקשבה פנימית הקשבה פנימית .. נחישות  נחישות ..  תשוקהתשוקה

איך את/ה יכול/ה למנף את איך את/ה יכול/ה למנף את 

המשבר האישי שלך?המשבר האישי שלך?

גלית בנגלס לא מקבלת לא כתשובה...גלית בנגלס לא מקבלת לא כתשובה...
בהרצאה שתשאיר אתכם מרותקים, צוחקים ובוכים, בהרצאה שתשאיר אתכם מרותקים, צוחקים ובוכים, 
חושפת גלית באומץ וברגישות את שלל הכישלונות חושפת גלית באומץ וברגישות את שלל הכישלונות 
המפוארים בחייה, שהסתיימו בניצחונות מרגשים. המפוארים בחייה, שהסתיימו בניצחונות מרגשים. 

סיפורה הייחודי של גלית הוא השתקפות למסע חיינו.סיפורה הייחודי של גלית הוא השתקפות למסע חיינו.

איך להפוך את ה"לא" ל"כן"

במהלך ההרצאה הקהל מקבל כלים לחייו, במהלך ההרצאה הקהל מקבל כלים לחייו, 
להפוך את הלהפוך את ה״״לאלא״״ ל ל״״כןכן״״

כולל הדגמה חיה על משתתפ/ת מהקהלכולל הדגמה חיה על משתתפ/ת מהקהל

 YES OUI כן



סדנה לארגונים, חברות, ימי גיבושסדנה לארגונים, חברות, ימי גיבוש
העוסקת ביצירתיות, תעוזה, יצירת מערכות קשרים העוסקת ביצירתיות, תעוזה, יצירת מערכות קשרים 

מעוררות השראה, פתרון משברים, לדעת לבקש, מי אני מעוררות השראה, פתרון משברים, לדעת לבקש, מי אני 
ללא טייטל ומנהיגות רגשית.ללא טייטל ומנהיגות רגשית.

אורך הסדנה ע"פ דרישה.אורך הסדנה ע"פ דרישה.

הליווי הוא תהליך מאיץ שמשלב פרקטיות הליווי הוא תהליך מאיץ שמשלב פרקטיות 
ויצירתיות מותאמת אישית אל עבר היעד. ויצירתיות מותאמת אישית אל עבר היעד. 

התהליך כולל להעז, לפתוח את הלב, לדעת לבקש, התהליך כולל להעז, לפתוח את הלב, לדעת לבקש, 
לייצר חיבורים וקשרים, נחישות, לקיחת אחריות לייצר חיבורים וקשרים, נחישות, לקיחת אחריות 

ופתרונות יצירתיים פשוטים, מותאמים אישית ופתרונות יצירתיים פשוטים, מותאמים אישית 
להגשמת היעד. להגשמת היעד. 

דוגמאות ליעדים מובילים בהם ליוויתי לקוחות:דוגמאות ליעדים מובילים בהם ליוויתי לקוחות:
הובלת עסק עצמאי לעסק עם שפע כלכלי ומותג  הובלת עסק עצמאי לעסק עם שפע כלכלי ומותג    ••

מצליח. מצליח. 
ליווי משלב הרעיון עד צמיחת העסק.  ליווי משלב הרעיון עד צמיחת העסק.    

מעבדות לחירות כלכלית - איך לסגור חובות מבלי  מעבדות לחירות כלכלית - איך לסגור חובות מבלי    ••
לפשוט את הרגל.לפשוט את הרגל.

שינוי קריירה. שינוי קריירה.   ••
מתן פתרונות יצירתיים לכל דילמה עסקית.  מתן פתרונות יצירתיים לכל דילמה עסקית.    ••

הרצאה על סיפור חיים אישי והפצתה. הרצאה על סיפור חיים אישי והפצתה.   ••
חישוב מסלול מחדש. חישוב מסלול מחדש.   ••

יציאה לאור עם כל כשרון לרבות שירה, משחק,  יציאה לאור עם כל כשרון לרבות שירה, משחק,    ••
ריקוד, עיצוב. ריקוד, עיצוב. 

חישוב מסלול נוסף במקצועות הבמה, הטלוויזיה  חישוב מסלול נוסף במקצועות הבמה, הטלוויזיה    ••
והקולנוע. והקולנוע. 

זוגיות. זוגיות.   ••

סדנת דגת הזהבסדנת דגת הזהב
סדנה פרקטית, חוויתית, מרגשת ומעצימה.סדנה פרקטית, חוויתית, מרגשת ומעצימה.

ליווי עסקי, אישי, ליווי עסקי, אישי, 
ארגוני להגשמהארגוני להגשמה



לינקים לקטעי וידאו מן התקשורת

כתבה באולפן שישי:
https://www.youtube.com/watch?v=S9Jkl0XopzA

כתבה בכאן 11:
https://youtu.be/mGM6wnaefwo

דגת הזהב מגשימה חלומות:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL38KtwO2nwxPKSSca9

knS_xC4jkDiCVb3

https://www.youtube.com/watch?v=S9Jkl0XopzA 
https://youtu.be/mGM6wnaefwo 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL38KtwO2nwxPKSSca9knS_xC4jkDiCVb3
https://www.youtube.com/playlist?list=PL38KtwO2nwxPKSSca9knS_xC4jkDiCVb3
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