
אירוע גאלה

הוועידה הכלכלית לנשים בישראל
SHE-Economy

20:00- 21:30
בהנחיית מייסדות מאיץ SHEvyon : יהודית בן לוי, הדס רייס ונטע גרנות

פרופ' רבקה כרמי

  Amanda Ellis

יאיר אבידן         

ח"כ מרב מיכאלי

דליה פרשקר

Kirsikka Lehto-Asikainen

אלה אלקלעי
עמליה אברמוב 
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Robyn Kessler

|  יו"ר המועצה הציבורית בעמותת נט"ל ונשיאת אונ' בן גוריון לשעבר

| המפקח על הבנקים, בנק ישראל

| יו"ר מפלגת העבודה

| יזמת ומייסדת המימד החדיש

Ambassador of Finland  |

|  יו"ר שדולת הנשים, יו"ר IBI קרנות נאמנות

|  מנהלת קבוצת חטיבות באמדוקס

SDG  שגרירת ניו-זילנד לאו"ם לשעבר, ממייסדות אתגרי  |

Commercial Counselor, U.S. Embassy Jerusalem  |

| יו"ר וועדת הכנסת ה-23 לקידום מעמד האישהח"כ עודד פורר

דברי נשיא המדינה- מר ראובן (רובי) ריבלין

**יתכנו שינויים 

Congresswoman Lois FrankelMember of the U.S. House of Representatives |

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NzhnZm9xaTlqaWRxaTYxNDBuc2c4N3RqZ3Qgc2hldnlvbi5teW1AbQ&tmsrc=shevyon.mym%40gmail.com
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives


20:00-22:00 

פגישות מנטורינג 1:1

ניהול קריירה במציאות משתנה - בהנחיית עו"ד אורי טורקיה שלס 

10:30-11:30  עידית ביטון | עולם העבודה החדש. עולם של
חדשנות והזדמנויות.      

11:40-12:40  מעין ניסן |  Have a Seat - מה באמת מתרחש
בשולחן הדיונים

12:45-13:00  אורן הלמן | על תעסוקה וצרכים מיוחדים

הדרך למשרת חלומותיי - בהנחיית מיכל מטס ליטמנוביץ 

13:00-13:10  יהודית סידקמן  |  אל הלב
13:10-13:30 מיכל מטס ליטמנוביץ ותמר ציונוב 

13:30-14:15  שני מדינה | איוש משרות בכירות, שירותי הד
אנטינג  וייעוץ קרירה 

14:15-15:00  ענבל אורפז | אישה בהייטק

מחזון אישי למציאות עסקית בהנחיית ד"ר עו"ד כוכב אלקיים לוי 

13:00-13:20  הדס רייס ולירון בהרב |  על  "עזרת הנשים" - 
 נשים חרדיות שהופכות ליזמות עסקיות 

13:20-14:00  לין שטיינר | קהילות  ככלי שיווקי
14:00-14:10  הדס רייס ויעל סלור | על תיאטרון שמקדם שוויון
14:10-14:30  הני כץ | איך אפשר לעשות הכל, רק עם כח רצון
14:30-14:40  הדס רייס ושני  אלדן חיימי  | על יזמות פוליטית
Eunoia Design 14:40-15:00  יעל זהבי |  דרכה של מעצבת

במליאה - אודיטוריום
הסודות שעוזרים להשיג את המשרה הבאה - בהנחיית נועה אורי

20:00-21:00  חגית דניאל וקרן ברנד | "בואי תכירי את הלביאה
שבך

21:05-22:00  דנה לוקר | כיצד לנצח ולהשיג את המשרה שאת
רוצה

טסלר נרקיס  בהנחיית   - הכסף  את  למצוא 

20:00-20:50  חגית רובינשטיין | מקורות מימון לעצמאיות 
20:55-21:30  רונן עצמון | איך תגדילי את הפנסיה

שלך בעשרות אחוזים (עם אותה הכנסה)

09:00  דפנה פלד | כלכלת משפחה
09:00   עו"ד אורי טורקיה שלס | עורכות דין בצמתי קריירה

09:00     רחל יעקבסון | חשיבה עיצובית, הנגשת רעיונות, תכנון פרוייקטים
  UX/UI 10:00   יאנה סופיה |  ממשק משתמש

10:00    עו"ד דקלה הרמן כהן |  יזמות , שיווק , פיתוח עסקי,  חוק ומשפט
10:00      טל הר לב | יזמות, חדשנות, עסקים, מיצוב ואסטרטגיה

10:00   כרמי אור| היערכות כלכלית לשינוי תעסוקתי
10:00   נגה שגב נדיר  | מש"א וארגון, מנהיגות, טלנט, גיוון ומגדר

11:00    עדי ארד  | יעוץ לעסקים
11:00    מיכל מטס ליטמנוביץ | דילמת איזון בית עבודה

12:00   חני פרנקל | העוצמה שבך-אימון להגשמה בקריירה ובעסק
12:00   תמר ציונוב | ניהול קהילות וקידום אישי

מושב בנושא: שוק התעסוקה בעידן מיתון-נשי בהנחיית הדס רגולסקי

9:00-10:30 

רב שיח בנושא פתרונות למדיניות לשוק תעסוקה שוויוני, אנושי ופמיניסטי
בהנחיית עו"ד מיכל גרא מרגליות, 

בהשתתפות - מייסם ג'לג'ולי, ד"ר עו"ד נגה דגן בוזגלו, סוזי פת בנבנישתי, ד"ר הילה טל אביטן
TED הרצאות בסגנון

ניצה (קלינר) קסיר |  נשים בשוק העבודה. תמונת מצב, מגמות ומשבר הקורונה
רוני שניצר |  עיקרי ההתפתחויות בשוק העבודה הישראלי
יערה מן |  אימהות עובדות בקורונה - המחיר התעסוקתי

מושב בנושא יזמות:  איך להיות יזמית מצליחה

רב שיח עם 3 יזמות על האתגרים והדרך
בהנחיית אלה מטלון, בהשתתפות קרן לשם , אילית גלר, מארי אטאללה ליביס

רב שיח  עם  3 יזמות על האתגרים והדרך
בהנחיית מיכל כרמל, בהשתתפות  מורן וובר, טל ברייר בן מוחה, תמר בוסתן

TED הרצאות בסגנון
הילה אוביל ברנר  |  על פמיניזם ויזמות

חנה רדו  |  שבעה טיפים ליזמות ולחיים בכלל

 10:30-13:00

13:00-15:00

20:00-22:00

13:00-15:00

20:00-22:00

12:00-15:00 

עו"ד איילת ורבין נחמיאס
פרופ' רבקה כרמי | על מנהיגות בעת קורונה 

אלה אלקלעי |  נשים כח כלכלי
רב שיח בנושא נשים כח כלכלי מניע- 

בהנחיית רגינה אונגר, בהשתתפות - תמרה דירקטור, אתי דויטש  וססיל בליליוס
TED הרצאות בסגנון

ד"ר שלומית ווגמן - רטנר | הובלת שינוי לאומי: מהרשימה השחורה להובלה עולמית
אתי אלישקוב |  כיצד הקמתי את ליברה

שרית בק ברקאי  |  יוצאים מהקופסא- עולם הבנקאות משתנה

מושב בנושא פיננסים: היכן מסתתר מנוע הצמיחה הכי רווחי למשק?

09:00-11:15 

לצמוח בכל מקום ובכל מצב - מנחה מיכל כרמל

09:00-09:45  רותק'ה נוי שפירא  |  7 מפתחות להגשמה
עסקית, מכל מקום בעולם, גם אם את גרה בפריפריה

10:30-11:15  - מיה מילר | הטמעת תוכנית צמיחה מוכחת לעסק שלך

13:00-15:00

13:00 תחיה בן צור  |  חישוב מסלול מחדש - לזוז ממקום הנוחות
13:00 לבנה שיפמן  |  כללי ברזל לביטחון הכלכלי לטווח ארוך

14:00  לין שטיינר  |  עסקת הנדל"ן הראשונה שלך
14:00 חנה רדו   |  יזמות חברתית

18:00 מיה מילר  |  Product market fit, משא ומתן עסקי

19:30  רחלי בינדמן |  התנהלות כלכלית- פנסיה, ביטוח, השקעות
20:00  ארז רם-לב  |  יזמות,  שיווק עסקים  ופיתוח עסקי

09:00-13:00 

13:00-18:00

19:30-22:00 

הוועידה הכלכלית לנשים בישראל
SHE-Economy

כרמל מיכל  בהנחיית   - משקיענית  להיות  שווה 

13:00-13:25   יהודית בן לוי ונטע גרנות|  מתחילות להשקיע 
14:15- 13:30    מיה מילר| הקשר בין חוסן כלכלי לאיזון אישי 
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חדר תעסוקה
 סדנאות בהשתתפות הקהל

חדר פיננסים
 סדנאות בהשתתפות הקהל

חדר יזמות
 סדנאות בהשתתפות הקהל

**יתכנו שינויים 

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=N3U5Z3JodjFucTJpam1rMzA0aWJrbmdhdnAgc2hldnlvbi5teW1AbQ&tmsrc=shevyon.mym%40gmail.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MGYwMTc3ZzV0OTZnMW5kcmYybHRzdHUyM3Qgc2hldnlvbi5teW1AbQ&tmsrc=shevyon.mym%40gmail.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=M3VzdWZtMGhlYmpyNm1ucGk4ajRwNHEyNzUgc2hldnlvbi5teW1AbQ&tmsrc=shevyon.mym%40gmail.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NWNmNjk3amNuc3RodHZhNGFtNHR0MHAxYmggc2hldnlvbi5teW1AbQ&tmsrc=shevyon.mym%40gmail.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NGQyY2EwdTkwbmYwODhoZmkwdjB0b3FmNDEgc2hldnlvbi5teW1AbQ&tmsrc=shevyon.mym%40gmail.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NGcwNzhvNTgzaTMzczdsbWdyYXFuNjh0c3Mgc2hldnlvbi5teW1AbQ&tmsrc=shevyon.mym%40gmail.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MmowMWltazVlaDluZW0xazU0ajdhMHAwcjQgc2hldnlvbi5teW1AbQ&tmsrc=shevyon.mym%40gmail.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NWs5dGJlZzU0ZW9tdWI0NW04ZGJyY2FzbTMgc2hldnlvbi5teW1AbQ&tmsrc=shevyon.mym%40gmail.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NWlmdm5pOGdnM2Jva2FjdWw1dmhyZGgxbWggc2hldnlvbi5teW1AbQ&tmsrc=shevyon.mym%40gmail.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MHBydHVhOWI5cGFydnFpN25pNXNiMmRpYmogc2hldnlvbi5teW1AbQ&tmsrc=shevyon.mym%40gmail.com


במליאה - אודיטוריום

חדר תעסוקה
 סדנאות בהשתתפות הקהל

פגישות מנטורינג 1:1

המקפצה האישית שלך - בהנחיית נטע גרנות 

09:00-09:10 תניה מורקס | פורום דבורה נשים במדיניות חוץ
ובטחון לאומי

09:10-10:05  ניב סופר |  כמה מזל קשור להצלחה שלנו בעולם
האישי והמקצועי? 

10:10-11:10  אסתי גרוסמן | כלים להצלחה בראיון

 שלי ובזכותי - בהנחיית איילת רוט

11:30-12:10  עו"ד ענת שני | אכיפת זכויות עובדות
12:15-13:00  עו"ד תמר בן דרור | זכויות בתקופת ההריון ולידה

ואיך אפשר לאכוף אותן
13:00-13:45  דיוה קרן |  יזמות מזוית אישית, הקמה וניהול חברה

בישראל- תחנות בדרך
13:45-14:30  פאנל SHE-Academy לומדות ומתקדמות

בהנחיית נטע גרנות בהשתתפות: סיגל שביט, נעמי שרן גזית
ואלין קופרמן 

14:30-15:00 תחיה בן צור | חישוב מסלול מחדש - לזוז
ממקום הנוחות

תמונת ההצלחה האישית שלי - בהנחיית לימור שופמן גוטמן

20:00-21:00  רלי שור | תמונת ההצלחה האישית שלי בקריירה
או בעסק.

עצמאיות צועדות לעצמאות כלכלית - בהנחיית יעל וינר 

20:00-21:00  פאנל על בעלות עסקים ועצמאיות במשק
פוסט קורונה. בהשתתפות: ליאור וילצ'ינסקי, אייריס דגן

ועינת רוזנברג 

שווה להיות משקיענית - בהנחיית כרמי אור 

10:00-10:40 ענת קלדרון |  ניהול תיק פנסיוני וצרכנות
פיננסית נבונה 

10:40-11:10  יהודית בן לוי ונטע גרנות| מתחילות להשקיע
11:10-11:30  רו"ח איריס שטרק |  על התנהלות עסקית

נכונה בעת קורונה

שכירות צועדות לעצמאות כלכלית - בהנחיית ד"ר מזל שאול

11:30-12:50 פאנל על נשים בעולם העבודה פוסט קרונה |
מנחה יעל וינר , בהשתתפות: ליאת גני, בתיה גלס ואורלי

גולדין 
13:00-13:40  רו"ח אורית גולברי | תשכחו מכל מה שידעתן

על נשים בביטוח

 הוויז שלי להצלחה - בהנחיית הדס רייס 

09:00-10:00  ירדן נוי , BNI | איך לעשות כסף מקשרים - פאנל
נשים עצמאיות

10:00-11:00  רלי שור | ניהול זמן אפקטיבי – ניהול עצמי
לתוצאות רצויות

11:00-11:30 עו"ד יעל שמעוני מני |  טיפים משפטיים מעשיים
לנשים עצמאיות  

הדרך לעצמאות - בהנחיית עינת וייסברוט

11:30-12:30  דנה לוקר |  כלכלת משפחה לאישה העצמאית , כי
כסף יכול להיות גם בוורוד.

12:30-13:00  עו"ד ליאור כהן | זהירות משתלמת
13:00-13:45  גלי הכרמלי| איך להפוך ל#מותג_יהלום שמבטיח

חוסן תעסוקתי וקריירה שמח"ה
13:45-14:20  עדי ג'רבי ששון | שיווק בדיגיטל

14:20-14:50  דקלה אבוטבול | יזמות נשית כאפשרות למינוף
תעסוקתי - יו"ר התאגדות העסקים הקטנים עונה על שאלות

09:00  הילה אוביל ברנר | יזמות
09:00 מיכל כרמל | תקשורת חזותית, עריכת התוכן, עיצוב המצגת

10:00 מירי גריסרו | מיתוג אישי
12:00  הדס רייס  |  יזמות והנעה לפעולה

12:30 אלה מטלון  | יזמות

11:30-14:00 

עו"ד נאוה סברסקי סופר
אלה בר דוד  | תוכניות משרד העבודה, זרוע התעסוקה

רב שיח בנושא קידום שיוויון מיגדרי באירגונים - עבר, הווה וכיווני עתיד
בהנחיית פרופ' רונית קרק,  

בהשתתפות - נועה חדד, אורנה גולן, מלי אלקובי, מיכל מטס ליטמנוביץ' וגליה אקשטיין
TED הרצאות בסגנון

פנינה קרן    | תקרות הזכוכית ששברתי
טל קאופמן    |  פתרונות לחזרה לשגרת עבודה בעיניה של מעסיקה ואם

ד"ר שרון רשי אלקלס |על פעילות לקידום נשים במדע וטכנולוגיה
עמליה אברמוב | צמיחה עסקית על בסיס גיוון מגדרי

עו"ד אורי טורקיה שלס |  "לא מתבכיינות" - על האתגרים והחסמים של נשים מצליחות

Stop fix ing women ,  f ix  the system :תעסוקה בנושא  מושב 

פיננסים בנושא  מושב 

9:00-11:30 

 רו"ח איריס שטרק | התנהלות עסקית בעת משבר הקורונה עם הפנים לעתיד
 רב שיח בנושא השקעות אחראיות והשקעות אימפקט

 בהנחיית חגית בכור, בהשתתפות נגה לב ציון נדן, אירה פרידמן ודריה הניג שקד
ראיונות והרצאות בהנחיית חגית בכור - שוק ההון, זירה קוראת לנוכחות נשית

יהודית בן לוי | הבורסה השקעה מושכלת

20:00-22:00 
כיזמת? להצליח  איך  יזמות:  בנושא  מושב 

מלמד  יוסי  עם  משוחחת  גזית  טליה 
TED הרצאות בסגנון

טל שפסה | היבטים התנהגותיים באסטרטגיית מוצר
חן גולדברג |  המסע הפרטי שלי ומה אחרות יכולות ללמוד ממנו

רהב שלום רביבו | נשים בפינטק וסייבר-פיננסי עולמי
מפגש סיום חגיגי:

ד"ר מיכל חמו לוטם, תלמידות ביה"ס ענבר, נטע גרנות,  הדס רייס  ויהודית בן לוי

 9:00-11:10

11:30-14:30

20:00-21:00

20:00-21:00

10:00-11:30 

11:30-14:00

 9:00-11:30

11:30-15:00

9:00-13:00 

13:00-15:30

14:00 צחית לוי  |  יזמות, פיתוח עסקי, השמה, פ"א ומש"א
14:00 אור מנור |  מיזמים טכנולוגיים

15:30 איילת רוט | קידום שינוי חברתי, מרעיון למיזם פועל

הוועידה הכלכלית לנשים בישראל
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יום ה'

חדר פיננסים
 סדנאות בהשתתפות הקהל

חדר יזמות
 סדנאות בהשתתפות הקהל

19:00-22:00

מגדרית בעדשה  פנסיוני  תכנון   | זן  פרי  חנה 

19:00 דריה הניג שקד | יזמות
21:00 אינה דוד סולטנוביץ |  יזמות ופיתוח ארגוני

גת מגידו | הדרך לשוויון מגדרי בדירקטוריונים של חברות ציבוריות 

ענבל פולק ואורית אלפרוביץ   |  קרן נעמי
לבנת מזרחי רינסקי  | נשים ומסחר עצמאי

**יתכנו שינויים 

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NTNqYW5vdWJnM2Vva3ZxY2E2NnVoYnZrMTUgc2hldnlvbi5teW1AbQ&tmsrc=shevyon.mym%40gmail.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=M2wyNjI1YjRpcjl1ZTFyajVsMnBobjFqdm0gc2hldnlvbi5teW1AbQ&tmsrc=shevyon.mym%40gmail.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NjI5MTlpampwYnFxZ2dlbmszaWpmMmVoNGggc2hldnlvbi5teW1AbQ&tmsrc=shevyon.mym%40gmail.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NzhtcHQ5bnYzZGphdGNudDgyNjhzdmczNzQgc2hldnlvbi5teW1AbQ&tmsrc=shevyon.mym%40gmail.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MGJmMm1nNXY0aWc3bjFhZXNrazNsY3RrNmcgc2hldnlvbi5teW1AbQ&tmsrc=shevyon.mym%40gmail.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MnYzbjltdGEycGtldmxldDNrY3BocjkxNjAgc2hldnlvbi5teW1AbQ&tmsrc=shevyon.mym%40gmail.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NnRsa21jcjg2NTNzazhrOGljbmZhaTQxZGcgc2hldnlvbi5teW1AbQ&tmsrc=shevyon.mym%40gmail.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=Nzk3am1nMmRzaGJydWoxY2loYjJsMTFqamkgc2hldnlvbi5teW1AbQ&tmsrc=shevyon.mym%40gmail.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NnE2bWpyNGNlcjlrNjVrdG43cWZncXBoaHUgc2hldnlvbi5teW1AbQ&tmsrc=shevyon.mym%40gmail.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=Mmxma2ExdGVsaG40MW1tcjV1cmxmdWN0ODggc2hldnlvbi5teW1AbQ&tmsrc=shevyon.mym%40gmail.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=N2RucHBjMzRjcDUyOGdudHRwbm51bDk2cW8gc2hldnlvbi5teW1AbQ&tmsrc=shevyon.mym%40gmail.com

