
ר איתי פלאות"ד–מרכז תרבות ידע ופנאי 
פרופיל עסקי

ל  ,בוגר לקהל ופנאי העשרהפעילויות מציעופנאיידעתרבותמרכז
 אירועים ,בציבור שירה אירועי ,מרתקות הרצאות כולל

 בכל מוצעות הפעילויות  .מזמרים טיולים ו ומוסדיים משפחתיים
.שנה מעשרים למעלה כבר ובעולם הארץ רחבי

 ביולוג הוא פלאות איתי ר"ד :הרצאות 
בהוראהעשירניסיוןבעל,הפורמאליתבהשכלתו

 למעלה בציבור שירה כמנחה :בציבור שירה 
ת בהשכלתושלשםפלאותאיתילוקנה,שניםוחמשמעשרים ון בעל ,הפורמאל ס ר נ   בהוראה עש

  בפני ובמופעים בהרצאות ,אקדמיים ובמחקר
  ר"ד מציע מדע ואיש כביולוג .הרחב הקהל
 הרצאות של )מובחר ומגוון( מגוון מבחר פלאות

 ,האדם לטבע בעיקר הקשורים בנושאים מרתקות
 לחושים ,למיניות ,שלו ההתנהגותית לאבולוציה
 ,"ראיה תעתועי" :לדוגמא נושאים .ולחשיבה

  ועקרון ושקר אמת" ,"האנושי האינסטינקט"

ם ם וחמשמעשר תלו קנה ,שנ  שלשםפלאותא
  עשיר רפרטואר עם העברי הזמר בתחום מומחה

 .לשירים הקשורים סיפורים של ומבחר שירים של
  מלווה הוא בגיטרה הקולחת ובנגינתו הנעים בקולו
  במצגת השירים מילות הקרנת תוך השירה את

 .הקהל ובשיתוף מרהיבה
  את פלאות איתי מרכיב ובמומחיות בגמישות

ןק,ק גםוביכולתו,לנושא או לאירוע הרפרטואר ק
  ואהבה מיניות של אבולוציה" ,"ההכבדה
  רציונאליות אי על – שלנו הטבע זה" ,"באדם

  הביולוגיה בתחום הרצאות וכן ,"אנושית בחשיבה
.והאקולוגיה הימית

,
  בקשת פי על האירוע במהלך שירים להתאים
  אתר .ההופעה בזמן ההתרחשויות או הקהל

  את המביא "שיר של סיפורו" האינטרנט
 על ומתוחזק הוקם השירים שמאחורי הסיפורים

.ידו
  ישנה הפעילויות בכל :?כך כל מיוחד מה אז

  תרבותית רמה על פשרות ללא הקפדה

 גם הוא פלאות איתי ר"ד :מזמרים טיולים 
 בעל ,התיירות משרד ומורשה מוסמך דרך מורה

  בהגשה המשולבת ,גבוהה ואינטלקטואלית
  ביטוי הם אלה איכויות .וסוחפת משעשעת ,קלילה

 ,פלאות ר"ד של המקצועית ורמתו להשכלתו
  לידי באה גם האיכות .הפעילויות רוב את המקיים
  הציוד .מלא והקרנה הגברה ציוד בהפעלת ביטוי

 מלאה הנאה מאפשר ,והכפול המודרני ,המשוכלל
 במהלך טכניות תקלות ידי על מופרעת שאינה

 ,ההיסטוריה,הארץבידיעת ומעמיקנרחבידע
  בשילוב  .ישראל ארץ של והטבע הגיאוגרפיה

  מציע הוא ,בציבור שירה כמנחה וכישרונו כישוריו
 הטיול .מזמרים לטיולים מסלולים של רחב מגוון

 משולבת המקצועית ההדרכה בו טיול הוא המזמר
 השירים .הקהל עם ובשירה נגינהב ,בסיפורים
  שאירעו ולמאורעות מטיילים בהם לאתרים קשורים
שיריאתשרבשירוניםהמצוידהקהלבהם

  את להסביר מתבקש פלאות כשאיתי .הפעילויות
 עושה אני" :לומר נוהג הוא הופעותיו של הייחוד
."נעים עושה בעיקר אבל ,שמח

  ,עממיות קתדרות נמנים לקוחותיי בין :לקוחות
  ,בית חוגי ,גמלאים ארגוני ,חשמל חברת

מערתלאומילביטוחהמוסדהמוריםהסתדרות  שיריאתשר,בשירונים המצויד ,הקהל.בהם
  .הנסיעה ובזמן באתרים הביקור במהלך המקום
  ,הולדת ימי לציון במיוחד מתאימים הטיולים
  של גיבוש ימי וכן נישואין ימי ,משפחתיים אירועים
  .עבודה במקומות ומחלקות מורים חדרי

  מערת,לאומי לביטוח המוסד,המורים הסתדרות
  ,מ"בע לנפט זיקוק בתי ,ונופש תיור אגד ,ח"הפלמ
  בתי ,עיריות ,הימים מצפה מלון ,התחבורה משרד
-היי חברות ,ומושבים קיבוצים ,סים"מתנ ,ספר
...ועוד עובדים ועדי ,טק


