
צוות המרצים שלנו

בוגר תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, חבר מוסמך בלשכת עורכי הדין בישראל 
ובעל תואר שני במנהל ציבורי מאוניברסיטת הרווארד. משנת 2016 מכהן אבינועם כיו"ר הוועד המנהל 
של המכללה האקדמית תל אביב יפו. כמו כן, אבינועם משמש כיועץ לניהול, אסטרטגיה ופיתוח משאבים 
ובחברה  הציבורי  במגזר  מובילים  תפקידים  מילא  הוא  בעבר  והתרבותי.  הפילנתרופי  האקדמי,  במגזר 
תאגידית  חברתית  אחריות  וטיפוח  ואמנות,  תרבות  חינוך,  חברתיות,  זכויות  של  בתחומים  האזרחית, 
החדשה  הקרן  מנהל  התפוצות  בית  מנכ"ל  קולק,  לטדי  מיוחד  יועץ  ביניהם,  בין-מגזרי  פעולה  ושיתוף 
למוסדות  הממשלה,  ראש  למשרד  יעץ  גילה,  משפחת  קרן  מנהל  גם  היה  ערמוני  מר  ועוד.  לישראל 

האקדמיים ולעסקים, וכיום הוא הנציג הישראלי של 'גנדל' פילנתרופיה.

אבינועם ערמוני

בוגרת תואר ראשון בניהול וסוציולוגיה, תואר שני בניהול משאבי אנוש, בוגרת לימודי פסיכותרפיה ביצירה 
והבעה וקורס דירקטורים.

איריס  יזמית ופעילה חברתית כבר למעלה מ-25 שנה. איריס ייסדה והקימה את הקרן המשפחתית – קרן 
מהלך, בשנת 2015  יחד עם בעלה גל שלגי ומשמשת כיו"ר הקרן מאז הקמתה. איריס מכהנת גם כיושבת 
ראש הוועד המנהל של עמותת Be For Good, חברת המועצה הציבורית של עמותת סח"י, יושבת בחבר 
המנהל  הוועד  כחברת  בעבר  כיהנה  איריס  ישראל.   JFN וחברת  טובה,  מחשבה  עמותת  של  הנאמנים 

בעמותת נגישות ישראל והתנדבה בעמותות רבות נוספות.

איריס שלגי

בהשכלתו אורן בוגר תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב וכמו כן תואר ראשון בפסיכולוגיה, תואר שני 
בפסיכולוגיה קלינית, תואר שני במנהל עסקים עם התמחות בשיווק וניהול בינלאומי, ודוקטורט במינהל 
והניהול  השיווק  בתחומי  אקדמאי  בלימוד  שנה  כ-15  של  ניסיון  בעל  אורן  בשיווק.  התמחות  עם  עסקים 
עשיר  ניסיון  בעל  הינו  אורן  כן,  כמו  הארץ.  ברחבי  ומכללות  אוניברסיטאות  במגוון  ושני  ראשון  לתואר 

בתעשייה, שם מילא תפקידי שיווק ומכירות בכירים בארץ ובחו"ל.

ד"ר אורן גיל-אור

אופיר הוא בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ירושלים, בעל תואר. LL. B חבר לשכת עורכי 
הדין בישראל משנת 1972. בשנת 1979 ייסד את המשרד בירושלים, שהיה בין המשרדים הראשונים בארץ 

שהתמחו בייעוץ למוסדות חינוך והשכלה גבוהה.
לצד עבודת הייעוץ המשפטי  אופיר שימש מרצה בקורס בתוכנית לתואר שני MA ניהול מוסדות ציבור 
הלכה  העמותות  "חוק  הספר  ואת  רבים  מאמרים  כתב  וכן  ירושלים  העברית  באוניברסיטה  ומלכ"רים 
בדיני  העוסקים  בארץ  המובילים  והפורומים  המקצועיות  הוועדות  בכל  קבוע  משתתף  הוא  למעשה", 

מלכ"רים בכלל ועמותות בפרט, ופעיל, באופן אישי, בארגונים שונים לשינוי חברתי. 

עו"ד אופיר כץ

לניהול  מהפקולטה  דוקטורט  ובעלת  עסקים,  במינהל  שני  ותואר  ראשון  תואר  בוגרת  הינה  אורן  גילה 
באוניברסיטת בן גוריון, חוקרת היבטים שיווקיים ורגשיים בניהול אתרי מורשת ומתמחה בניהול תקשורת 
שיווקית ובחוויית הלקוח. גילה מרצה וראש תחום שיווק ופרסום בלימודי התואר הראשון והשני במסלול 
האקדמי המכללה למינהל ובאוניברסיטת בן גוריון. בעלת ניסיון רב ומגוון בתעשיית הפרסום והשיווק וכיום 
משמשת כיועצת חיצונית בתחום לחברות במגזר העסקי והציבורי וחברה פעילה בוועדות מכרזים שונות.

ד"ר גילה אורן

דקל הינו בוגר תואר ראשון במנהל עסקים, בהצטיינות ומוסמך במגוון תוכניות ומתודולוגיות בינלאומיות. 
מנחה  הוא  בהם  שנים,   -17 מ  למעלה  לפני  ישראל  ובלנצ'ארד  בעסקים  לאימונים  למרכז  הצטרף  דקל 
תוכניות ותהליכים עם מנהלי צוותים ותהליכים לשיפור ביצועים של ארגוני שיווק ומכירות, ואנשי מכירות, 
ניסיון עבודה עם למעלה מ- 300 ארגונים מובילים במשק  והתעשיות. דקל מביא עמו  מכל הסגמנטים 

אשר חיפשו דרכים לשפר את אפקטיביות מערך המכירות שלהם.

דקל דיין

בעלת תואר ד"ר בביולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון. החל משנת 2007 מכהנת כמנכ"לית אנוש - העמותה 
המשפיעה בישראל בתחום בריאות הנפש. במהלך השנים, יזמה שיתופי פעולה יצירתיים פורצי דרך עם 
המגזר העסקי, מוסדות השכלה גבוהה ורשויות מקומיות. בתפקידה הקודם, כיהנה כמנכ"לית המכללה 
האקדמית אחוה והייתה שותפה למהלכים לאומיים להנגשת השכלה גבוהה באמצעות גופים אקדמיים 
שאינם אוניברסיטאות. במסגרת פעילותה הציבורית הלה מכהנת כיו"ר משותפת של השולחן העגול הבין 
מגזרי במשרד ראש הממשלה, חברה בוועד המנהל של יספר"א האגודה הישראלית לשיקום פסיכיאטרי, 
יפו. ד"ר הדס פעילה  ובחבר הנאמנים של המכללה האקדמית תל אביב  זכות"  בוועד המנהל של "כל 
יהודיות בארץ  בין קהילות  ב"שותפות ביחד" רשת הקהילות השותפות של הסוכנות היהודית המחברת 
ועשייה משותפת. בשנת 2019 נבחרה ד"ר הדס להשיא משואה בטקס  יהודית  ובעולם בדגש על זהות 
מטעם  גוריון  בן  אות  את  קיבלה   2020 ובשנת  ישראל  למדינת  ה-71  העצמאות  יום  לרגל  הרשמי 

אוניברסיטת בן גוריון.

ד"ר הילה הדס

שיווק  בתפקידי  ניסיון  שנות   18 בעל  ופרסום,  בשיווק  מורחבת  חטיבה  עם  עסקים  במינהל   MBA בוגר 
ודיגיטל בכירים בחברות וארגונים, מומחה בתכנון ואסטרטגיה דיגיטלית מונחית יעדים עסקיים ובממשק 

שיווק- דיגיטל-טכנולוגיה.
Saban Digital Marketing, החברה שבבעלותו, מלווה כיום גופים וארגונים בעולמות השיווק הדיגיטלי, 
ארגוניים  מבנים  דיגיטלית,  ואסטרטגיה  תכנון  דיגיטליים,  נכסים  שיווקית,  טכנולוגיה  דאטה,  בתהליכי 
ומכהן  למנהל  במכללה  האקדמי  במסלול  דיגיטלי  לשיווק  מרצה  יניב  בנוסף,  ארגונית.  וטרנספורמציה 

כמנהל המקצועי של תחום הדיגיטל באיגוד השיווק.

יניב סבן 

עם  המזה"ת  של  והיסטוריה  המדינה  במדעי  ראשון  ותואר  בחינוך  ומנהיגות  במנהל  שני  תואר  בעלת 
בקרן  התוכניות  מנהלת  ינה   .SIT המצאתית,  שיטתית  חשיבה  קורס  בוגרת  בחינוך.  ביזמות  התמחות 
מהלך. ינה מביאה עימה ניסיון עשיר בעבודה עם המגזר השלישי והציבורי, ניהול תוכניות חינוכיות ועשייה 
תוכנית  מנהלת  ביניהם:  החינוך  בתחום  ניהול  תפקידי  מספר  מילאה  האחרון  בעשור  ענפה.  ציבורית 

חינוכית בפדרציית לוס אנג'לס ומנהלת המרכז ליזמות בחינוך בעיריית בת ים.

ינה נכט



מיכל למדה אומנות בפריז, סיימה את לימודיה במסלול לעיצוב גרפי בויצו חיפה, בעלת תעודת הוראה, 
"הנבחרות"  תכנית  בוגרת  בחולון,  הטכנולוגי  מהמכון  תחומי  בין  משולב  בעיצוב  שני  לתואר  מוסמכת 
רב  מעצבת  הינה  מיכל  הפנים.  במרחבי  חזותית  לתקשורת  התכנית  וראש  באקדמיה  נשית  למצוינות 
תחומית, מרצה ואוצרת, ראש התוכנית לתקשורת חזותית במרחב המסלול האקדמי המכללה למנהל. כמו 
ומשרדי  ובעיצוב לגופים ממלכתיים  ומיתוג המתמחה במרחבים חינוכיים  כן, היא בעלת סטודיו לעיצוב 
ממשלה, קסטיאל מרצה מזה שני עשורים באקדמיות השונות בארץ בתחומי החשיבה העיצובית, יצירת 

.Data Visualization  דימוי, חקר ותהליכי עבודה ומפתחת תכנים בתחום

 מיכל קסטיאל

עסקה  שלה  המחקר  עבודת  גוריון.  בן  מאוניברסיטת  שלישי  תואר  בעלת  ארגונית  פסיכולוגית  הינה  נעמה 
ומשמשת  גנדיר  קרן  את  מנהלת  נעמה  בארגונים.  שינוי  תהליכי  של  במהלכם  לארגון  הפרט  בן  בדיאלוג 
כמנהלת  שימשה  בעבר  להתנדבות.  הישראלית  ובמועצה  בשיתופים  מהלך,  בקרן  דירקטוריון  כחברת 
פרויקטים בקרן רוטשילד קיסריה, לפני כן עבדה כיועצת ארגונית בכירה במגזר העסקי, מרצה באוניברסיטת 

בן גוריון ובאוניברסיטת תל אביב.

ד"ר נעמה מירן

ניסיון במשרדי  ומיתוג עם 20 שנות  בוגר תואר ראשון מאוניברסיטת תל אביב, קופירייטר, איש קריאייטיב 
גדולות  עסקיות  בחברות  מילולית  מותג  שפת  והטמעת  גיבוש  איפיון,  תהליכי  מוביל  עופר  גדולים.  פרסום 
 Google  ועוד. בנוסף, משמש כמנטור של סטרטאפים בתוכנית Max ,במשק כמו הראל, בנק לאומי, לופה
for Startups בנושאי מיתוג ויצירת נרטיב למותג, אסטרטגיית מוצר, התאמת מוצר/שוק וחווית משתמש. 

במקביל עופר משמש כתסריטאי טלוויזיה וקולנוע.

עופר גולן

עמרי החל את דרכו בתחומי הגישור בשנת 1993, ובעקבות רצח רבין הקים בשנת 1996 את קבוצת גבים, 
המוכרת כגוף הגישור הוותיק בישראל, וכן כעסק החברתי הראשון הכולל 100 מומחים ואשר פועל בתחומים 
מכוונת  עשייתו  חינוך  וכאיש  בגישור,  ומוביל  חלוץ  מהווה  עמרי  פעולה.  שיתופי  של  והעצמה  לקידום  רבים 

ליצירת אימפקט ושינוי בחברה הישראלית. כיום הוא משמש כשותף בקבוצת 'גומא גבים'.

עמרי גפן 

סגל  חבר  של אונ׳ תל-אביב. הינו  עסקים  למנהל  הספר  בבית  לימודיו  את  סיים  דוקטור,  תואר  בעל  צפריר 
וייזום,  במכללה האקדמית תל-אביב-יפו, ומייסד-שותף של קבוצת WEconomize - קבוצת המחקר, ייעוץ 

המובילה בארץ בתחום הכלכלה המשתפת והמטבעות המשלימים.
צפריר מייעץ ומעביר סדנאות לגופים כגון עיריית תל אביב, ג'וינט ישראל, מכון ירושלים, צה"ל, ציונות 2000, 
ביטוח לאומי, מגוון של עסקים פרטיים ועוד. אחראי על פיתוח תחום החדשנות החברתית כלכלית, כתחום 
לימוד אקדמי, במכללה האקדמית תל אביב יפו ומלמד מגוון קורסים בתחומים של ערים משתפות, עיצוב 

התנהגות ציבורית, כלכלה משתפת, מטבעות משלימים ועוד.

ד"ר צפריר בלוך דוד

בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בעבודה סוציאלית. התגוררה בארבע עשרה השנים האחרונות 
בלוס אנג'לס וביצעה מגוון תפקידים במחלקת הרווחה בקהילה היהודית המקומית. כיום משמשת כמנהלת 
פיתוח מקצועי בקרן מהלך, לאחר 6 שנים בהם עבדה כמנהלת תוכניות במשרד הישראלי של פדרציית לוס 

אנג'לס.

קרן הנדל

חירום  מצבי  בניהול  שני  תואר  בעלת  ארגוני,  וייעוץ  ספר  בתי  בניהול  הסמכה  ובעלת  מנדל  מכון  בוגרת 
להתנדבות,  הישראלית  המועצה  מנכ"לית  מגזרית.  הבין  התנדבות  מדיניות  את   החוקרת  ודוקטורנטית 
מנהלת ומייסדת של הרשת להתנדבות ישראלית ומנחה בבית הספר לניהול התנדבות. רונית היא אשת חינוך 
ויזמת חברתית, המתמחה בתחום מדיניות התנדבות כפדגוגיה חברתית והמנהיגות הבין מגזרית.  וקהילה 
בעבר ניהלה את מרכז הידע והלמידה (מיד"א) גוינט ישראל אשלים, ואת תחום ההתנדבות בג'וינט ישראל,  

פיתחה וניהלה תוכניות ומיזמים לאומיים.

רונית בר

בעלת תואר ראשון במדעי ההתנהגות- BA. מנהלת תוכניות לתואר שני במנהל עסקים וביעוץ ארגוני 
באקדמית ת"א – יפו ומטפלת ריגשית ותודעתית למבוגרים.

מיכל גביש
רכזת הקורס 


