
מזמינה אתכם להציץ, בכישלונות המפוארים של חיי, 
שהובילו לטוויסט של הצלחה. 

איך אתם יכולים להתרומם מנפילה 
שחוויתם ולהפוך את ה"לא" ל"כן"?

רגעים של:

קריירה . זוגיות . הורות . צבא  
לימודים . ילדות . גירושין . טלוויזיה

  

אירועים מרגשים כמו:
בליינד דייט בחושך . להפיל או ללדת
איזה באסה למות . הרי את מפוטרת

 אהבה בהפתעה

סיפור מעצים על:
 חמלה . האומץ להעז  

הקשבה פנימית . נחישות . תשוקה
איך אתה יכול למנף את 

המשבר האישי שלך?

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

סיפורה הייחודי של גלית הוא השתקפות למסע חיינו.

 דגת הזהב
להעז, לבקש, להאמין ולהגשים

הזמר המוערך ישי לוי וגלית בנגלס חוברים למופע מרגש 

ומעורר השראה מתוך מסעם האישי. 

על בקשה ונתינה, אמונה, יצירתיות, תעוזה 

ועל כך שהכל אפשרי.

מופע מעצים של חיבור לב ונפש. 
שניים שידעו הצלחה, נפילה 

 והמראה מחדש 

איך להפוך את ה"לא" ל"כן"

 גלית מספרת את סיפורה האישי בליווי שיריו 
של ישי, אשר ליוו אותה אז בין חוב לחוב. שיריו נתנו לה 

אומץ,  תקווה ואמונה אישית להמשיך בדרך. 
ישי ישתף מסיפורו האישי.

  

״תודה״ . ״עננים״ . ״עוד היום״
״האחת שלי״ . ״אשה נאמנה״  

״חומות חימר״ . ועוד משיריו האהובים

ליפול, להאמין 
ולגדול

 YES OUI כן

במופע המשותף ישיר ישי, עשרה משיריו 
המרגשים, הנוגעים במסע של דגת הזהב: 

ישי לוי וגלית בנגלס במופע מרגש

מוזמנים לצאת למסע אל החיים שלכם. 

הרצאה מסובסדת במאגד הספריות של פמי פרימיום

במהלך ההרצאה הקהל מקבל כלים לחייו, 
להפוך את ה״לא״ ל״כן״

כולל הדגמה חיה על משתתפ/ת מהקהל בזמן ההרצאה תגשים דגת הזהב 
חלום למשתתפ/ת מהקהל

המופע מסובסד במאגד הפריפריה של פמי פרימיום

משתתפ/ת מהקהל יעלו לבמה ויגשימו
 חלום במהלך הערב

הקהל עובר מסע מעצים אל תוך חייו 
ומתחזק באמונה שהכל אפשרי. 

 "אין לי כסף לשלם לך, 

אני רוצה להגשים לך חלום"

90 בעלי חוב

 2.2 מיליון ש"ח חובות 

רעיון יצירתי, אומץ, אמונה

90 חלומות

 9 חודשים 

 חוב שנסגר

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

מסע יצירתי של אישה אמיצה שהחליטה לפרוע 

את חובות החברה שבבעלותה מתוך יושרה

איך ביצירתיות, נחישות ואותנטיות 

ניתן להמיר כסף בחלומות.

סיפור מעורר השראה על תעוזה, יצירתיות, 

בקשה ונתינה, אמונה, יושרה ופתיחת הלב, 

הפיכת הבלתי אפשרי לאפשרי 

ועל כך שניתן להגשים חלומות בכל גיל. 


