
“אבל למה את לא מחייכת?” 
ח”כ סתיו שפיר, יו”ר ועדת השקיפות. המחנה הציוני, מפלגת העבודה

Its NETWORKING tהתכנסות, רישום וארוחת בוקר קלה  ime! 08:00

זה הזמן שלך 
יעל גרינולד, משנה למנכ״ל, מנהלת אגף שיווק ומכירות, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע”מ

על תקרת הזכוכית במגדל השן: נשים, טכנולוגיה ואקדמיה
אורנה קופלוביץ, עו"ד ומרצה, HIT מכון טכנולוגי חולון

 הממשק שבין מעמד האישה בתא המשפחתי לבין דיני המס 
רו”ח ענת דואני, מומחית בתחום המיסוי הישראלי. ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - 

פתרונות מיסוי בע”מ

נוכחות נשית משפיעה
Supersonas חנה רדו, מייסדת

האם אני המנהלת שאני חושבת שאני?  
איקבאל עדוי, מנכ״ל ובעלים, Shark אסטרטגיה ושיווק

חשיבות המנטורינג – נשים כשגרירות של שינוי
Supersonas ,דלית אנוליק, מנהלת פיתוח עסקי

איך הצלחתי להתגבר על כל המכשולים ולייצר שיווק מנצח?
מטליה סיון, מנהלת שיווק, בארכה

מבוא לרטוריקה מגדרית: 
טעויות נשיות נפוצות בתורת השכנוע ובהעברת מסרים

Shespeaks ,מישל שטיין טיר, מומחית לתקשורת מול קהל ומצלמה

קריירה בעולם העבודה העתידי
נירית כהן, דירקטור משאבי אנוש באינטל העולמית

זהירות.... סטאנדאפ לנשים בלבד14:45
סמדר מורג, שחקנית, זמרת וסטאנדאפיסטית 

פאנל: מעברים, שינוי קריירה ונקודות מפנה באמצע החיים
בהנחיית: נירית כהן, דירקטור משאבי אנוש באינטל העולמית

גליה וולוך, יו”ר נעמת 
Home and More ,סיגל שחמון, מעצבת חללים
ענבר בזק, מייסדת תנועת עצמאים עושים שינוי  

 Jump Starter אליה אלון הכהן, מייסדת
ריקי אלימלך, יועצת עסקית ויועצת קריירה בכירה, התחלה חדשה

No More Diets עידית תמיר, מנטורית ומייסדת השיטה
Women Founders Forum ,מרב וינריב, קוואלקום וונצ’רס, מייסדת ושותפה

פאנל:  נשים פורצות דרך בכל גיל ובכל תחום
Adkit בהנחיית: סלעית גרניט, מנכ”לית

חוה זינגבוים, מייסדת ומנכל”ית, חוה זינגבוים קוסמטיקה רפואית
Founder and CEO, Innovation: Africa ,סיון יערי

יובל דיין, זמרת, פזמונאית ומלחינה
Alljobs רויטל הנדלר, יזמת אינטרנט סדרתית, מייסדת

יונה בר טל, מנהלת אגודת ידידי פרס 

My 5 Secrets to Building a Successful Startup
Lee Rubin, Founder & Happiness Innovator, Wekudo

תדמית ומודעות עצמית בשאיפה להצלחה
אלונה שכטר, מייסדת ובעלים, אלונה שכטר בע”מ

10:50Its NETWORKING t ime!  הפסקה- כיבוד ונטוורקינג

09:00

דברי פתיחה 
אורלי וילנאי, מנחת הוועידה, עיתונאית ומנחת תכנית טלוויזיה 

לורין מזרחי, מנהלת הוועידה, מידע כנסים

Things you MUST know

11:20It’s Time To Dig Deeper
הקמתה של שדולת נשים בעסקים בכנסת – 

טלי פולסקוב, סגנית יו”ר הכנסת וראש שדולת נשים בעסקים 

13:35Get Inspired
ראיון זוגי: על קריירה, זוגיות ומה שבניהם

בהנחיית: אורלי וילנאי, עיתונאית ומנחת תכנית טלוויזיה 
ציפי רומנו, אשת יחסי ציבור
רימה רומנו, מעצבת אופנה

Work it, GIRL  סדנאות מקבילות למליאה

סדר יום:

Its NETWORKING tהפסקה- כיבוד ונטוורקינג 13:10 ime! 

סדנת שיווק 
באמצעות תוכן

גלית אקרמן ברש
מחברת שיווק למילים

12:45-13:15
סדנת שיווק 

מתקדם בפייסבוק
רוחמה סלע

מומחית לשיווק 
בפייסבוק

13:45-14:45
סדנת מסחר אלקטרוני

יעל גלזר
מנכ”ל גלזר הדרכה: 
המומחית המובילה 

בישראל למסחר באיביי 
ובאמזון

9:45-10:45
סדנת יזמות 

ללא רקע טכנולוגי
מאשה דשקוב 
מייסדת ומנכ”ל, 

Digitalent

11:15-12:15

* השתתפות בסדנה מותנית בהרשמה מראש, המקומות מוגבלים


