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יונית שליין-בן אור
מנהלת ביקורת בכירה והממונה על 

השוויון המגדרי ויועצת המנכ"ל 
לקידום נשים, משרד מבקר המדינה

שרון כהנא
צלמת סטילס, כותבת תוכן, 

הוגה ומעצבת כרטיסי ביקור 
יחודיים, יזמית

גילי גאון 
מנהלת המחלקה הדוקומנטרית, 

כאן 11

ליאת בן-צבי שבח
מנכ"לית קודקס, חברת ההשמה

המובילה בענף המשפט

אביטל פרידמן
NSO-פריסיילס ב

ביאן ותד
יזמית חברתית בתחומי התעסוקה. רו"ח עם 

התמחות בניהול פיננסי ותקציבים בהיקף של 
מיליארדי שקלים, אגף התקציבים במשרד 

האוצר.

ימית דהרי
שיווק ופיתוח עסקי, 

מרצה ויזמית,

אורלי טובלסקי חדד
סמנכ״לית עמותֿת

בת מלך

דורית שר
מומחית בטרנספורמציה עסקית ממוקדת
לקוח ומינוף חדשנות וטכנולוגיה להשגת

Experity תוצאות עסקיות. מנכ"ל חברת

מימי צימבליסטה
מנהלת תחום קהילה והיערכות לשעת 
חירום.המועצה הישראלית להתנדבות

אורית מסמי
מנכ״ל פורום חברות הקדישא

בישראל )לשעבר(

טל איטקין 
שף קונדיטור, משייה

גולדנברג עמליה
דירקטורית ובעלת מניות ושליטה בחברה 

לשירותי סיעוד- חברת שי

יפעת ירושלמי
בעלת משרד לתכנון ועיצוב 

פנים 

דנה ברמן
סטוריטלינג, פיתוח תוכן

וניהול פרויקטים

נעמה שפטלוביץ
מנהלת הספרייה המרכזית 

באוניברסיטת תל אביב

עדי מוטולה
סמנכ"לית פיתוח עסקי

ב ה.ל.ר - החברה לפיתוח רחובות

פמי רעות בן זאב
בעלים של בן זאב, 

משרד עו"ד - משפט עסקי ונדל"ן

רתם ירקוני
 ,)coo( מנהלת תפעול ומשאבים

מנהלת פרויקטים בכירה

רחל שמואלי
מנכ"לית חברת אסותא 

טכנולוגיות מתקדמות בע"מ 

חן אלפיה
מנהלת מזא"ה9 - בית הצעירים של עיריית 

תל אביב-יפו. מייסדת "מרימים"- מיזם 
חברתי ליוזמות חברתיות בתחילת דרכן

נשים מנהלות פוגשות הזדמנויות
ייחודיות ומרחב לשיתוף אתגרים

בין שוות. 
פורום הסופרסונות - נשים בשביל הניהול

פורום
הסופרסונות
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חנה רדו
יו"ר סופרסונס

ליאת שקד
מנכ״לית סופרסונס

גלית בן שמחון
מנכ"לית ויזמת, 
מייסדת, פנתרה

לימור דהאן
סמנ"כלית תוכן וקהילה, 

מייסדת, פנתרה

שלי הראל
סופרסונס

תמר אפרת
סופרסונס

ד ה נקו חות נשית, 
וכ

נ

חגית אשור
ייעוץ להצלחה כלכלית

ד״ר מיכל בן צבי זומר
פסיכולוגית קלינית מומחית, מנהלת 
שירותי היייעוץ הפסיכולוגי במכללת 

שנקר ויזמית של סטארטאפ בנושא 
קואוצינג עבור נשים


