ק

שרית ישי לוי
עתונאית וסופרת
ילידת ירושלים
ספרים:
"מלכת היופי של ירושלים"  -מודן הוצאה לאור
ספר הילדים "עכברוני מקרוני ובוני הפוני"  -מודן הוצאה לאור 2015
"מסע חיי לנצח ביוגרפייה"  -מודן הוצאה לאור.
"צימרים דרום" -מודן הוצאה לאור .
"צימרים צפון" – מודן הוצאה לאור.
"החיים הטובים ישראל" – הוצאת דולצ'ה ויטה.
"שטראוס סיפורה של משפחה ותעשייה" – כתר הוצאה לאור.
מלכת היופי של ירושלים
הספר תורגם עד כה ל 4שפות  :איטלקית,תורכית,גרמנית ואנגלית.
יצא לאור ב - 2015:איטליה תורכיה
יוצא לאור ב - 2016ארצות הברית,קנדה ,אנגליה וגרמניה.
הספר עובד לתסריט ויהפוך לסרט בהפקת מיכה שרפשטיין מחברת טופיה והאחים אדרי .צילומי הסרט
צפויים ל.2017
עתונות:
 1973-1974מגזין בעריכת טומי לפיד  -כתבת באירופה.
 1986 -1974העולם הזה בעריכת אורי אבנרי  -מראיינת ראשית
 - 1978-1980מגזין מוניטין בעריכת אדם ברוך  -מראיינת בארץ ובארצות הברית
 - 1987ראיון בלעדי עם יו הפנר מו"ל פלייבוי באחוזת פלייבוי בלוס אנג'לס.
 - 1987ראיון עם המתאגרף מוחמד עלי
 - 1982ראיון עם מנהיג אש"ף יאסר ערפאת במהלך מלחמת לבנון הראשון במטה אש"ף במערב
ביירות  .ראיון ראשון לעתונאים ישראלים בשיתוף עם אורי אבנרי והצלמת ענת סרגוסטי.
 - 1982ראיון עם הטייס אהרון אחיעז השבוי הישראלי הבכיר ביותר של מלחמת לבנון השניה במקום
שביו במחנה אש"ף במערב ביירות בשיתוף עם אורי אבנרי והצלמת ענת סרגוסטי.
 - 1985-1992חדשות כתבת מגזין ובעלת טור "ארגון אמהות עובדות " בין יתר הראיונות תוהכתבות
בחדשות הראיון המפורסם עם לילי שרון שבו כינתה את עצמה "הגיישה של אריק".
 1992-2016עולם האשה כתבת ראשית  .בין יתר הראיונות ראיון עם לאה רבין שבו האשימה לראשון
מעל גבי התקשורת את ראש הממשלה בנימין נתניהו בהסתה שהביאה לרצח רבין .
בהמשך :ראיונות בלעדיים עם מעצבי האופנה  :קרל לגרפלד ,רוברטו קבאלי.
טור קבוע :סתלבט בתחום תיירות הפנים.
 1992עד היום :הגשת פינות בתחום התיירות בערוץ  10וערוץ  . 2הנחיית והגשת תוכניות בערוץ
הטיולים.
 2013עד היום  -עורכת תוכן מיזם אוצרות הגליל.
צילום :אלעד נחום באדיבות "עולם האשה"
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