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מיה אלחלל 
LONGEVITY.SCIENCE מייסדת אש מדיה ועורכת

״כל הנשים המופיעות ברשימה זו משפיעות במידה רבה על חיינו בהווה, כמה 
מהן משפיעות על העתיד, אך מיה אלחלל לא מסתפקת בכך – אחת היזמיות 
המסקרנות בישראל רוצה שנחשוב היום על מה שיביא איתו העתיד, לפני שיהיה 

מאוחר.״ - פורבס 8.2015, 50 הנשים המשפיעות. 

מיה אלחלל (Maya Elhalal), מייסדת אש – 
חברת מדיה לפורמטים על העתיד, היא 

אוצרת תוכן ומנחת כנסים על קידמה 
במדע וטכנולוגיות רפואיות, בפרט בתחום 

הארכת חיים, ועורכת אתר החדשות 
היומי Longevity.Science. ב-2015 הופיעה 

מיה ברשימת 50 הנשים המשפיעות של 
פורבס בישראל וברשימה בין-לאומית של 
The Next Web – מאה דוברות מומלצות 

על מדע וטכנולוגיה. 

מיה מרצה על יזמות וחדשנות בבריאות בעידן של קדמה טכנולוגית מואצת, והשפעתן 
על הארכת חיים. מיה מובילה את תוכנית הכשרת המנהלים ׳עתיד הבריאות׳ ביחידה 

להכשרת מנהלים במרכז הבינתחומי בהרצליה. היא היתה הישראלית הראשונה 
שהשתתפה בתוכנית העתידנות של אונברסיטת סינגולריטי במרכז המחקר בנאסא 

(ב-2012 ושוב ב- 2017, 2016).

מיה נמנית עם המייסדים של הצ׳פטר 
 (EO) הישראלי של ארגון היזמים העולמי

וכיהנה שנתיים כנשיאת הארגון. היא 
התחילה את תנועת ארועי TEDx בישראל 

(2010) הנחתה ארבעה ארועי טד-אקס 
 TED בישראל ובניו-יורק, הנחתה את כנס
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MED Live בירושלים, כנס לתת-טק 

למאבק ברעב באמצעות חדשנות טכנולוגית, כנס קיימות מערכת הבריאות בישראל, 
ועידת החלל הבינלאומית בירושלים, כנס כשלונות היזמים Failcon בתל אביב, 

התמודדה בתחרות הדיבייט Intelligence^2 בעד טכנולוגיה ועוד.

מיה חברה בעמותת החינוך הפוגרסיבי בישראל המכוונת לרכישת כישורי חיים לעולם 
העתידי, ומגדלת את שלושת ילדיה ברוח השיטה המונטסורית.

 ESH.Media/maya-elhalal-hebrew-bio :ביו מלא וסרטונים
ESH.Media/maya-elhalal :באנגלית

 ESH.Media :ועל אש מדיה כאן
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