אנו שמחים להזמינכם לכנס השנתי השביעי של המרכז לקידום הוראה באוניברסיטת בר-
אילן בנושא:

אחדות או אחידות?
רב תרבותיות בהוראה אקדמית :תמונת מצב ,דילמות,
יעדים
יום ירושלים ,יום ראשון ,כ"ח אייר תשע"ח 13 ,במאי 2018

הרצאה מאת העיתונאי קובי אריאלי:

"אנחנו הישראלים" :שבטי ישראל על פי קובי אריאלי

קובי אריאלי עומד על הבמה ומנתח את החברה הישראלית
לנתחים .הוא בוחן מחדש את המפה החברתית בישראל,
נוגע בעצבים החשופים ביותר של יחסי חרדים וחילונים
ומספק הצצה עמוקה וייחודית אל אחורי הקלעים של
התרבות והחברה בישראל והכל בסגנונו החריף והמצחיק ,זה
שהפך אותו לאחד מבכירי המרצים והסטנדאפיסטים
בישראל .הרצאה עמוקה ומשעשעת שמאירה באור חדש,
אישי וחושפני ,את המבנה החברתי המסובך בישראל
ומנסחת מחדש את יחסי הכוחות והכל מתוך צחוק גדול גדול.

על המרצה:
קובי אריאלי (גלי צה"ל ,ערוץ האוכל' ,משחק מכור' ',פעם בחיים' ו'הרצועה'),
עומד על הבמה ופורס את המסלול הפתלתל שעשה .בדרך הוא סוגר
חשבונות עם דתיים ,חילוניים ,שמאלנים ,מתנחלים ,גברים ,נשים ,טלפונים
סלולריים ,בנקאים ,טייסים ,תינוקות ,רופאים ,אינסטלטורים ,רבנים
ותלמידים.
יעקב אריאלי יליד  1972הינו עיתונאי וסאטיריקן ,פובליציסט ואיש תקשורת.
אריאלי נולד בירושלים ולמד בישיבות החרדיות ליטאיות .אבי סבו של אריאלי
הינו הרב יצחק אריאלי.
דרכו של אריאלי החלה ברדיו קול חי וכן בעיתונים חרדיים שונים .בין
העיתונים בהם כתב אריאלי בתחילת דרכו ניתן למנות את ה "יום השישי"
ואת "בקהילה" .במשך לא פחות מ 12-שנה כתב אריאלי בעיתון "מעריב" עד
לשנת  .2010אריאלי אחראי לניוזלטר הסאטירי אותו הקים יחד עם ידידיה
מאיר ויאיר חסדיאל "אפעס" .בזכות הצלחתו של ניוזלטר זה הפך אריאלי
למוכר יותר ולא בקרב העדה הדתית – חרדית .את "אפעס" עזב אריאלי
כאשר המדור הפך להיות מדור הסאטירה של מוסף הארץ.
אריאלי העלה תכניות שונות ופינות סאטירית במהדורת החדשות של
"חדשות  ."10בתוך שנתיים החל להגיש את תכנית הבוקר של הערוץ ביחד
עם לינוי בר גפן וענת גורן .תפקידים נוספים אותם לקח אריאלי הינם בצוות
ההקמה של ערוץ התכלת וכן הגשה בתכנית אירוח הנקראת "הפאשקעוויל".
אריאלי השתתף בתכנית "משחק מכור" אשר שודרה בערוץ  2והנחה תכנית
דוקומנטרית בשם "המהפכנים".
אריאלי גילם תפקיד של "ספיידרמענטש" ,הוא הספיידרמן הדתי ,ואת תפקיד
בתכנית "מהדורה מוגבלת" בתור חבר פאנל .אריאלי היה הראשון להקים
את הקורס הראשון לקופירייטרים חרדים .את הקמפוס הקים בשנת 2005
כאשר רוב בוגרי הקורס השתלבו במשרות פרסומיות ובמשרדים הגדולים
בתחום.
עוד במהלך הקריירה התקשורתית שלו הגיש אריאלי את התוכנית ציפורי
לילה בגל"צ מ 2008-למשך שנתיים .בנוסף הגיש בתחנה לצד עירית לינור
את התוכנית המצליחה "המילה האחרונה" .בשנת  2011הגיש אריאלי
סדרה בשם "ארוחת שבת" בה אירח שפים המבשלים יחד עימו ארוחה.
משנת  2010אריאלי הינו בעל מופעים רבים ופעילויות שונות בתחום הבמה.
לאריאלי מופע סטנדאפ ייחודי בשם "עלילות הדוס בעיר הגדולה" ,מופע בו
ג'קי לוי ומשה להב משתתפים בטיש .כמו כן מקיים אריאלי מופע משותף יחד
עם לוי ,מופע אשר נקרא "צחוק עשה לנו" .אריאלי מבוקש בהרצאות רבות

ובנושאים מגוונים ,משתתף בפאנלים שונים ומהווה אושיה מרכזית
בראיונות.

