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  האוניברסיטה העברית בירושלים 
  סמית. ש רוברט ה" עסביבהומזון , ותהפקולטה לחקלא

  המדור ללימודי חוץ

  
 עוד על המרצים

 

מנחת קבוצות מוסמכת , ותואר שני במנהל עסקים)  הנדסת מזון- הטכניון(מהנדסת  :אורלי כץ 
. מנחה בתחומי החשיבה היצירתית מטעם האוניברסיטה הפתוחה, מטעם אוניברסיטת בר אילן

איגוד המאמנים ( ICF- בין הבודדות בארץ המוסמכת מטעם ה,)PCC(מאמנת אישית ועסקית 
 בית הספר לאימון מנהלים מהטובים ,College of Executive Coaching -בוגרת ה). למיהעו

 מנהלת -בעבר .  המרכז לאימון אישי ועסקי– O.K Coachingמייסדת ובעלים של . ב"בארה
מרצה מן המניין במחלקת ההדרכה מטעם מרכז השלטון  ,כ" כ.Unilever Israel  השיווק בחברת
עבור ראשי רשויות ובכירים בשלטון (ת מוניציפאלית מטעם משרד הפנים מאמנ, המקומי בישראל

באיורו של אורי , "פשוט אני: "רספרה החדש לבני נוע:  ספרים3חיברה  .ומרצה לנוער) המקומי
פרסמה עוד שני . יצא לאור השנה והמלצה עליו פורסמה בעיתון ישראל היום, )הוצאת אגם (פינק

  " כל אחת והדיזי שלה"ו, "חוקי המשיכה: "ספרים
  

המאמן האישי של יעל , 1988-1996ודו 'מאמן נבחרת ישראל בג:  מאמן אולימפי:דני לאופולד 
 המדליה ההיסטורית הראשונה - כסף מדליית (1992בברצלונה  לימפייםארד למשחקים האו

 רכז לימודי תעודה, )2004אלופת אירופה (  המנהל המקצועי של נבחרת ישראל.)למדינת ישראל
  .בעל תואר ראשון במנהל החינוך ותעודת הוראה ממכון ווינגייט, ודו בגבעת וושינגטון'ג למדריכי

  
, 10עורכת אתר בלאגנים בנענע , ם ולאסטרטגיה שיווקית ופרסומיתמומחית למותגי :דינה שטנר 

 ,realmarketing  ל חברת"מנכ, בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה וחינוך ותואר שני במינהל עסקים
 il.co.realmarketing.wwwמייעצת ומדריכה בתחום השיווק והמיתוג באינטרנט ובמדיה חברתית 

  "אורות"וכתב העת הספרותי " אורות הכרך"לית הוצאת הספרים "מו
      orot/com.ooksb-orot.www   

 
ידע .  בפסיכולוגיהA.B. ס המובילים בארץ לאיפור"בוגרת ביה,  מאפרת מקצועית:רויטל פרנקו 

תכניות טלוויזיה , פרסום, )פנאי פלוס, נערת השנה, את, לאישה(וניסיון רב באיפור הפקות אופנה 
רותם ,  גוטמןגלית(איפור סלבריטאים , )24קליפים לערוץ , נערת השנה, אהבה מעבר לפינה(

, שרית וינו אלעד, קובי פרץ, זאב רווח, יהודה לוי, מאיה בוסקילה, שרית חדד, מירי בוהדנה, סלע
ליאור , סיגל שחמון, הראל מויאל, אחינועם ניני, אלין לוי, להקת סינרגיה, שרון חזיז, יוסי הדר
להושיט "מתנדבת בעמותת , איפור לאירועים, )נלי תגר ועוד, מיכל גבריאלוב, רון שובל, נרקיס

     השומרומאפרת בהתנדבות ילדים חולים במחלקה האונקולוגית בתל" יד
  

בוגרת , מעצבת אופנה ותדמית .בעלת אתר ובית ספר לעיצוב תדמית אישית וסטיילינג :אורלי שי 
מגישה פינות . והחוג לתולדות האומנות והיסטוריה באוניברסיטת חיפה "שנקר"מסלול האופנה ב

, לאומיות-חברות אופנה מקומיות ובין, אמנים, יועצת לאנשי תקשורת, אופנה וסטיילינג בטלוויזיה
 דורי אופנה בעיתונים גדולים בארץעורכת מ

  
. מומחית לנוער, diets.co.il –ומנהלת תכנית ופורום הנוער  BSc דיאטנית קלינית :סיגל אלפסה 

, ארומתרפיה, מומחית לצמחי מרפא מערביים. ב ללמודי רפואה משלימה"בוגרת אקדמיית מיר
ל יעוץ תזונאי לחברות מזון ותרופות שונות  בעלת עבר עשיר ש.רפואה סינית ותזונה סינית

טיפול : מחלקות(דיאטנית בבית חולים וולפסון , )מדיטק, סופר פורמולה, מרמולייט, שטראוס(
מאמנת . כללית  בקופת חולים-ובמרפאת סוכרת , )כירורגיית חזה ולב ומחלקה פנימית, נמרץ לב

 כת וחברה בלשכת המאמנים הישראליתמוסמ
 

למדה סטיילינג , מאפרת בהפקות אופנה ובעיתונים,  מאפרת אישית:אלישבע אברהם 
מאפרת מובילה ,  אצל נטשה דנונה–ואיפור , )ס הגבוה להנדסה ועיצוב"ביה(ותדמיתנות בשנקר 

  ואף ייצגה את ישראל מספר פעמים בתחרויות בעולם" מאק"בחברת האיפור 
  

בית הספר הגבוה להנדסה " (שנקר"נג במרצה בכירה על אופנה וסטיילי,  סטייליסטית:לילך כהן 
 סטייליסטית במגזינים מובילים ומדריכה, 2בעלת פינת סטיילינג בערוץ , עורכת אופנה, )ועיצוב

 מפיקת אופנה  וסטייליסטית אישית .בחברות אופנה
  

   ישראל- מנהל ההדרכה בחברת אינדולה :עידו לביא 
  לי מספרת ערן ויניב קצב בתל אביבמבע, פרזנטור של חברת אינדולה  :יניב קצב      


