סופרסונס

שם ותפקיד

פרטים נוספים

עו"ד ליאן קהת
עורכת דין

מתמחה בדיני משפחה וירושה  /יצוג עולים
חדשים ותושבי חוץ

יסמין מלול
מנהלת פיתוח משאבים מחוז
צפון

החברה למתנסים

אלינור רוזן
מנהלת פיתוח ארגוני

מנהלת פיתוח ארגוני  /מנהלת משאבי אנוש

איילת הפנר
סמנכ"לית

היוצרים

ג'ני בן זאב
מנהלת מוצר

אופטיקה שמיר

איה תמרי
מאמנת ויועצת לכלכלת
המשפחה

יועצת לכלכלת משפחה

דיה לטוין
מנהלת מוצר ,שיווק ומכירות
בינלאומיים

MIS Technologies

שרונית סחר-הלפט
רופאת שיניים

יו"ר האיגוד הישראלי בתחום הלייזר ברפואת
שיניים

lkehat@lkehat-law.co.il
054-5434331
Jasmine@uiac.org.il
052-6130449
elinorroseny@gmail.com
052-2258872
ayuli315@gmail.com
054-4684695
jenny.benzeev@gmail.com
050-6719409
ayatamari@gmail.com
050-2878778
daya.lettvin@gmail.com
054-6745580
sharonit.sahar@helft.co.il
052-2686553
adriana.bisker@gmail.com
052-2221197

אדריאנה ביסקר בן מיור
טלי צור
מנהלת מערכות מידע עסקיות

מייל וטלפון

מנהלת אפליקציות עסקיותViaccess- ,
Orcaמקבוצת Orange

יעל ינאי פרנקל
יועצת לכלכלת המשפחה

talitzur@hotmail.com
054-4910158
yyfrenkel@hotmail.com
050-7217527

עינת הר
סמנכל כספים

ClipCall

einat.dhar@gmail.com
054-4445262

טל שגיב וולף
יועצת משפטית

T.I.Pעורכת דין בחברות מסחריות /
מתנדבת בעמותה

talsagiv10@gmail.com
054-5672790

חגית סנובסקי
מאמנת

קידום נשים בקריירה

ליאת סלם
עורכת דין
גלית פילוסוף
מאמנת עסקית

hagit.sanovsky@gmail.com
054-5602926
liatsalemlaw@gmail.com
055-8807054

כלכלת משפחה והכשרת מאמנים

galit@galit-philosof.co.il
052-5400001
netayahel2@gmail.com
054-6643014

נטע יהל מרקוס

hagarbarzelai@gmail.com
054-4819001

הגר ברזילי
ניהול פרוייקטים שיווק ופרסום

ניהול פרוייקטים שיווק ופרסום

יפעת אור
מייסדת ויזמית

מילי  -מרחב ישראלי לאמהות יחידניות

oryifat1@gmail.com
052-4315298

אורטל דוזלי
מאמנת אישית ומנחה לניהול
קונפליקטים

מאמנת אישית לפי גישת
Success Unlimited Network

ortal.duzly@gmail.com
052-2599934
taltuli@gmail.com
050-6678020

טל ברקוביץ

shirly.5770@gmail.com
054-6909595

שירלי מלמד
מנהלת שיווק
עיינה שרמן
מפיקה ויזמית תוכן לארועים
ולצרכי במה

ניהול אמנים  /פעילות התנדבותית לחיילים
בודדים  /חברת מפלגת "כל העיר" הוד
השרון

לימור חיים מתתיהו
מנכ"לית

לימיצ -הדרכה ושיווק למעצבות Etsy

ayana.sherman@gmail.com
052-8767512
limitzit@gmail.com
050-6579600
hashin@eng.tau.ac.il
099-572084

תמרה חשין
עירית אהרונסון
נטורופתית

Mellowבעלת חברה לקוסמטיקה טבעית
 /מלמדת אורח חיים בריא בחטיבת ביניים

מרב בורנשטין
סמנכל אסטרטגיה וחדשנות

באזילה

דורית הלדנברג שרל
מנהלת שיווק

האקדמית נתניה

dorith@netanya.ac.il
052-3457924

רותם שניר
מנהלת קשרי חוץ ושיווק

מנהלת קשרי חוץ ,שיווק והרשמה לתכניות
לישראל במכבי העולמי אמריקה הלטינית
וארה"ב

rotems10@gmail.com
054-2886908

תאיר אלון
מנהלת משאבי אנוש

 3Mישראל

עדי זמיר
CEO

Pink Of View

סי אביבי
סמנכלית

One

דורית פיין
מתרגמת

merav@buzzilla.com
050-2222683

onos2222@gmail.com
054-4925633

adizamir.4u@gmail.com
si@itworks.org.il
054-3366516
d.fine.words@outlook.com
054-9311665

אירית גולדברג
סמנכ"לית שיווק

פנגו

אילת גדנקן
מנהלת פיתוח קטגוריה

אסם

נעה דוידור בר-לב
יזמית ומעצבת

בילונגינג | Be Longing s

irit@pango.co.il
054-4230787
ayelet.gedanken@gmail.co
m
054-7661271
noa@davidor-barlev.com
054-6667752
noa@davidor-barlev.com
054-6667752

רומי דוידור בר-לב
ליליה שוורצמן
CEO

מומחית  / BIמנכ"לית ומייסדת wis2biz

גאולה פרידמן
מאמנת אישית

מאמנת אישית  /לפני כן  18שנים סמנכ"ל
כספים של חברת התרופופת נוברטיס ישראל
 /מתנדבת בעמותת יוזמות עתיד

לימור ברק
מהנדסת מים וביולוגיה
חנית גרוסמן ברזילי
מייסדת ומנהלת קבוצת
Laedwith Babies
אמהות בהייטק

irit.aha@gmail.com
054-7372727

מהנדסת מים וביולוגיה וסטודנטית לתואר
שלישי בתחום של שינוי אקלים

מייסדת ומנהלת קבוצת Laedwith
 Babiesאמהות בהייטק

נעמי שמאי
מגשרת

liliashwartsman@gmail.co
m
052-8834922
geula@gld.co.il
054-5211411
baraklimor@gmail.com
054-6651063

henit.g@gmail.com
052-8233933
nomishamai@gmail.com
054-2211959

אפרת ירום
בעלת האתר Belivin
design

מנהלת פרויקטים ,מארגנת אירועים נכנסים,
עוסקת בעיצוב הבית ובהום סטיילינג .מנהלת
קבוצת פייסבוק "חייבת כזה-הדברים הכי
יפים לבית
אספרסו קלאב.

נתאלי גד מזרחי
מנהלת שיווק

אשמח להכיר ולעזור בתחומים נרחבים וליצור
קשרים חדשים

יוחי בן שחר
מנהלת שיווק

מצודת ברקאי .מנהלת שיווק בגן ארועים /
יועצת עיסקית לענפי תעשיה שונים

ענת גת
Client and Campaign
Manager

GemPlanמנהלת שיווק דיגיטלי  /מנהלת
שיווק של מיזם אמהות בריאות

יפעת ברכה
מייסדת ובעלים של "מעגל
תנופה"

מייסדת ובעלים של "מעגל תנופה" ארגון
לקידום נשים בעסקים  /יועצת עיסקית

קרן צוק
מנכ"לית ומייסדת

Tsukconsult

דקלה לוי
יועצת למערכות מתח נמוך

די אל וי אס ייעוץ בע״מ יועצת למערכות
מתח נמוך

dikla@dlvs.co.il
054-6275527

אביבה פולק
מנכלי"ת

פולק שירותי הפקה בע"מ ,פתרונות דפוס
מתקדמים

pollak.aviva@gmail.com
052-7730949

טלי לנג
מעצבת מוצרים יפנים

מעצבת מוצרים יפנים

יעל גדז'
מנהלת חשבונות בכירה

רו"ח ,בריולה

גיל ברעם
מנהלת מחקר מדע

מנהלת מחקר מדע ,טכנולוגיה וביטחון,
אוניברסיטת תל אביב

טל ורבנר
יזמית ומנכ"לית

HITO HR

איריס פינק
Office Manager TLV

Mindspace

אורטל למפרט
מעצבת גרפית

כרגע מעצבת עצמאית שעובדת בעיקר עם
התעשייה הבטחונית ומערכות מורכבות

אורטל כהן
יזמת חברתית

בוטיק הפנאי ,מיזם ארועי תרבות וקולינריה

אלכס רודניקי
עורכת דין

efratya24@gmail.com
058-4390580

natushlie@gmail.com
054-3978751
y@mzb.co.il
054-9447727
anatgat@gmail.com
054-2608305
yifatela@gmail.com
052-8755336
keren@tsukconsult.com
052-5235351

tally_lang@yahoo.com
054-4786125
yaeli.g7@gmail.com
054-7752899
glbaram@gmail.com
054-7760783
werbner.tal@gmail.com
054-9993644
irisfink74@gmail.com
054-5408700
ortallampert@gmail.com
054-4299646
ilana2307@gmail.com
054-6452175
yael.rudnicki@gmail.com
050-6519500
orih@systematics.co.il
050-9339040

אורי שגיא
Head of People

גלית פילוסוף
יועצת לכלכלת המשפחה

ב 11-שנה האחרונות מובילה בתחום כלכלת
המשפחה בישראל .הכשרתי מעל  1000איש
לעבוד בתחום בימים אלו ,עובדת על תוכנות
לחינוך פיננסי לכל בית(באינטרנט).מאמינה
שאדם צריך לחיות ביעוד שלו ולא לתת לכסף
לנטרל אותו

galit@galit-philosof.co.il
052-5400001

איילת פרץ
מנהלת היחידה לגיוות
תעסוקתי ושיויון תעסוקתי

מנהלת היחידה לגיוות תעסוקתי ושיויון
תעסוקתי ,פיתוח מנהלות ,עידוד נשים לחתור
לתפקידי מפתח בארגון

ayeletp@tut-cooch.co.il
052-3946087

מיכל מררי
יעוץ אסטרטגי  /שיווק

 BRAILLOייצור תכשיטים עם כתב ברייל

michali@braillodesign

אורנה לוסטרניק צ'צ'קס
עיצוב פנים ומעורבות
חברתית-ערכית

עצמאית בתחומי עיצוב פנים לדירות
ומשרדים.

איילת גרדמן
תקשורת בין-אישית ,הופעה
מול קהל ,נטוורקינג

מנכ"לית AGPR,תקשורת בינאישית
וארגונית.

חנה רדו
יזמית עסקית חברתית סדרתית
הדרה צ'צקס
פרויקטורית ,מנהלת כספים
בפרוייקטים -מתמחה
באופטימיזציה של תהליכים.
מגי עזר
מנהלת

SUPERSONAS CLUB

משנה ליו"ר מקאן תל-אביב ,נשיאת
סופרסונס ,יזמית עיסקית חברתית.

שותפה מובילה ומייסדת פעילה,
.SUPERSONAS

עוזרת אישית ל .Gett ,VP RnD

דלית אנוליק
פיתוח עסקי

מנהלת שיווק ,עמית פולק מטלון ושות׳.
מנהלת פיתוח עסקי ותא הדירקטוריות,
סופרסונס.

אלה אביאלי מאירי
ניהול פלטפורמות דיגיטליות,
ניהול קמפיינים פוליטיים

ניהול פלטפורמות דיגיטליות ,ניהול קמפיינים
פוליטיים.

ornaor@zahav.net.il
054-4829211
ayelet@agpr.co.il
052-5030050
hanar@supersonas.com
052-5400077

finance@supersonas.com
magie@supersonas.com
052-5552287
dulche@gmail.com
054-9936933
ella.meiri@gmail.com
052-3327370

