
תוכן שיווקי

אני גאה ונרגשת להציג בפניכם את הפרוייקט המושקע  > >
והיוקרתי, המוקדש לנשות עסקים מצליחות בישראל. 

על מנת להרכיב פורטרט הצלחה עסקית נשית בישראל, בחרנו 17 נשות עסקים מצליחות 
ממגוון תחומים ומכל המגזרים.

הזמנו אותן להפקת צילומים אקסקלוסיבית בסלון המפנק של מלון גורדוניה היוקרתי 
וביקשנו מהן לספר את סיפורן. 

כל פעם אני נדהמת לגלות, שלא משנה מאיזה תחום אשת העסקים מגיעה, יש כמה 
מאפיינים  המשותפים לכולן. 

ואלה הם הנחישות, ההתמדה וההחלטה להצליח ויהי מה. לדעת ליפול ולקום ולא 
להתייאש, להמשיך להתעקש כשכולם כבר ויתרו מזמן. 

אין מאושרת ממני לקחת חלק קטן במסע של הנשים האלה ולהביא את סיפורן לקדמת 
הבמה,  החלום שלי כאשת עסקים ויזמית הוא לראות יותר ויותר נשים מובילות בתעשייה 

הישראלית, לראות עוד תקרות זכוכית מתנפצות ולהרחיב את הפורטרט של הצלחה 
לפסיפס גדול, עוצמתי, חוצה מגדרים ומגזרים. 

 

> > > > > >
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Q ELITE BEAUTY :הפקה
כתיבה ועריכה: הדס לביא 

עיצוב גרפי: נופר בבייב

ל  ש ט  ר ט ר ו פ "

צילום: ענת קזולה ואינגה אבשלום 
סטיילינג: לורה פלדמן 

איפור: סופיה סטרוזר
שיער: לירז סולומון 

קרדיטים

תהנו מהקריאה, 
שלכם, 

Q ELITE BEAUTY חן שקליאר ברששת מייסדת

 ניהול מכירות: ענבר וקנין 
ניהול אופרציה: יוליה קושניר 
ע. הפקה: זוהר ויהל יוסף כהן 



תוכן שיווקי

נקודת מפנה בחיים שלך?
בגיל 40+ לחיי התבשר אבי שהוא חולה בניוון שרירים.

בהיותי ילדה בת 10 התמודדתי עם קושי עצום ללוות אדם אהוב ונערץ בהתמודדות 
עם מחלה חשוכת מרפא . הקושי זה שינה את פרספקטיבת חיי, דרכו למדתי לחיות 
את החיים במלואם כאן ועכשיו, בעוצמה, בפשטות ובמשמעות ולהשקיע במשפחה 

ובחברי אמת. 
המחלה שלו עיצבה את אישיותי כאדם מכיל, רגיש ואמפטי ולמי שאני היום.

המשפחה שלי מאז ועד היום היא עוגן בלב ים סוער.

איך השפיעה הקורונה על הארגון?
שגרת הניקיון החדשה בימי קורונה הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו

 MUST TO HAVE כי אם NICE TO HAVE ניקיון אינו עוד
עם פרוץ המגפה, הארגון פרסם "פרוטוקול ניקיון מוכוון קורונה" לשמירה על בריאות 
הציבור שבעצם מוסיף ל"תו הסגול" המחייב מסיכות, שמירת מרחק ומדידת חום, גם 
התייחסות לרמת הניקיון של העסק. המטרה היא לאמץ שגרת ניקיון וחיטוי והגברתם 
בכל מקומות העבודה/במסגרות החינוך/במרחבים הציבוריים. ענף הניקיון הוגדר 

כ"שירות קיומי חיוני" בלעדיו לא תתאפשר המשכיות עסקית במשק.

מה הן שאיפותייך לעתיד?
להוביל תהליך חדשנות בשילוב מנהלים ועובדי ניקיון; להקים ביה"ס למקצועות 

הניקיון והחיטוי. ובמישור האישי: לסייע לנוער בסיכון.

תאמינו ותקשיבו לעצמכם ולסביבה, 
 תגיעו נטולי אגו, 

עם ראש פתוח להתפתח ולהשתפר. 
הכל אפשרי, קבלו החלטה וצאו לעשייה!

מנכ"לית ארגון המשמש כגוף יציג של המעסיקים בענף הניקיון המאגד  > >
והעיסוקים  כ- 80,000 עובדים, אחד הגופים  ניקיון המעסיקות  200 חברות 
והחיוניים במשק שבלעדיו לא תיכון רציפות תפקודית במקומות  החשובים 

העבודה ובכלל. הארגון חבר בנשיאות המגזר העסקי. 

השירותים העיקרים שהארגון מעניק לחבריו :
ייצוג בהליכי חקיקה בוועדות הכנסת, במשרדי הממשלה, בוועדת האכיפה 
המשותפת , הגנה מפני תובענות ייצוגיות, ימי עיון וכנסים מקצועיים, הנגשת 
באתר  חשיפה  וייעוץ,  סיוע   ,ON LINE ועדכונים  הנחיות  משפטי,  מידע 
וזכאות  הארגון, הנחה בגובה הערבות בקבלה/חידוש רישיון "קבלן שירות" 

בקרן הרווחה והתרבות לעובדי הניקיון. 
והעובדים  המעסיקים  ושיתוף  טכנולוגית  חדשנות  מערך  להוביל  בכוונתי 

בשיח על שיפור הפעילות בענף ולפתח מועדון צרכנות. 
אילן  עו"ד  הארגון,  יו"ר  עם  יחד  פועלת  אני  והממשלתית  הציבורית  בזירה 
שמעוני להכרת הניקיון כעבודה מועדפת, למתן הקלות וסעדים בענף, לשלב 
ו  שיקומי  כתהליך  משוחררות  ואסירות  מוגבלויות  בעלי  הניקיון  במקצועות 

-להוות גורם מייעץ לייעול פעילות הניקיון ועבודה בשכר הוגן. 

ספרי לנו בקצרה על הכשרתך המקצועית:
מכרזים,  ניהול,  קורסי  בוגרת  ת"א,  מאוניברסיטת  במשפטים  תואר  בעלת 

      .NLP-רגולציה וביקורת, קוצ'ינג ו
עסקתי כעו"ד במגזר הפרטי והציבורי בעיריית ת"א, במשך 12 שנים שימשתי 
כדירקטורית  ושימשתי  בע"מ  חינוך  יובל  העירונית  בחברה  בכיר  בתפקיד 
וועדת  ויו"ר  כדירקטורית  מכהנת  וכיום  בע"מ  )ישראל(  פיתוח  באמפל 

הביקורת במועצה הישראלית לצרכנות.

מה הבידול שלך?
יש לי ניסיון עשיר בניהול מכרזי הניקיון בעיר ת"א בהיבט המשפטי, התפעולי 
הממשלה  משרדי  השירותים,  מזמיני  מזווית  גם  הענף  ובהכרת  והניהולי 

והרשויות. 
הנושאים  בקידום  ההחלטות  מקבלי  מול  מערכתית  בראייה  פועלת  אני 

לטובת הענף והמעסיקים. 

מה הוביל אותך לעשות את מה שאת עושה היום?
בחרתי בתפקיד מאתגר, שאני רואה בו סוג של שליחות בשני היבטים מאוד 
נקייה,  בסביבה  לשהות  שנעים  והתחושה  הניקיון  האחד,  בחיי:  לי  חשובים 

והשני- חיזוקן והעצמתן של  האוכלוסיות המוחלשות.

החזון שלי הוא:
בפעילותו  יסודי  חדשני,  מקצועי,  הניקיון  ענף  של  היותו  את  לציבור  לשקף 
והעובדים,  והוגן. זאת- תוך דגש על פיתוחם המקצועי של מנהלי החברות 

לצד יצירת תשתית לקידומם והעצמתם של העובדים בתוך המערכת.
כיום  לעובד,  השירות  מזמין  בין  מתווך  כגורם  בעבר  נתפסו  הניקיון  חברות 

מדובר בארגון חזק, זקוף קומה אשר קולו ישמע וישפיע בוועדות הכנסת.
חברתית,  אחריות  המשקפים  חדשנים  ניהוליים  ערכים  עפ"י  הפועל  ארגון 

נורמות שכר ומלחמה כנגד מעוולי חוק הפוגעים בענף.

ג ר ב נ ז ו ר ה  ק י נ ו ר ו > >
מנכ"לית ארגון חברות הניקיון בישראל 

 WWW.IRGUNCLEANING.CO.IL :טלפון: 03-5004111  אתר
Veronica Rozenberg :פייסבוק

"פסימיסט רואה קושי בכל הזדמנות אופטימיסט 
רואה הזדמנות בכל קושי" )וינסטון צ'רצי'ל(.

אני בוחרת במתכוון בחצי הכוס הלא מלאה וחושבת 
איך אוכל למלא אותה.

משפט מנחה שמוביל אותך > >
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צילום: אינגה אבשלום | בגדים: מיריס+ מיכל זכאי בוטיק



 התקדמתי לתפקידי סמנכ"ל שיווק בחברות כמו אלמה לייזרס )תחום המכשור 
האסטטי והרפואי( ו-Verint )חברת מודיעין וסייבר(. 

הניסיון הרב שצברתי בעולמות תוכן מגוונים, היצירתיות, הסקרנות, התקשורת 
והתשוקה לתחום השיווק על שלל גווניו הם שאפשרו לי לפני 4 שנים להקים את 
חברת Sage Marketing מתוך רצון למנף את הידע והמתודולוגיות שפיתחתי 

לטובת סטרטאפים בתחילת דרכם.

נקודת מפנה בקריירה שלך:
אחרי שנים בארגונים שונים ובתפקידים מגוונים הבנתי שאפשר וראוי לעשות 
עמיתים.  ולמידת  יצירה  חדוות  לצד  פשרות  ללא  מקצוענות  אחרת.  שיווק 
עשייה חכמה, יצירתית ואפקטיבית. את החזון הזה אני מיישמת הלכה למעשה 
ב Sage. אני נהנית מכל רגע ואף פעם לא מפסיקה ללמוד הן מהלקוחות והן 

מהעובדים שלי..

למה כדאי לבחור בכם?
חיסכון בזמן בעלויות תוך שמירה על איכות בלתי מתפשרת. העבודה נעשית 
למדידה  ניתנות  שהתוצאות  כך  מראש  מוגדרים   )KPIs( ויעדים  תקציב  לפי 

בקלות.
האווירה  יכולות.  מגוון  בעל  מיומן  שיווק  צוות  מקבלים  בעצם  שלנו  הלקוחות 
עם  מגובש  צוות  אנחנו  מקצוענים  כולם  להיות  מעבר  מיוחדת.   Sage בצוות 
מטרה משותפת. אנחנו יוצאות לשטח ותמיד יודעות שיש חוף מבטחים מקצועי 

ואישי לחזור אליו ולהתייעץ ועם הפריה הדדית. 
ואנחנו מלוות  מכל הסיבות שציינתי, חברות בוחרות לעבוד איתנו לאורך זמן 

חברות שנים קדימה. 

אני מנהלת חברה )נשית ברובה( שנקראת Sage Marketing שמטרתה  > >
בשוק  להצלחה  וסטרטאפים(  )הייטק  טכנולוגיה  חברות  להוביל  היא 

הבינלאומי. 
  B2B(  - מנהלות שיווק דוברות אנגלית עם ניסיון רב בשיווק Sage בצוות של
Business to Business( ואנחנו מנהלות עבור הסטרטאפים שעובדים אתנו 

את מערך השיווק הבינלאומי שלהם. 
אנחנו מלוות יזמים משלב גיבוש האסטרטגיה, דרך ניתוח המתחרים, פילוח 
קהלי היעד, גיבוש המסרים והצעת הערך הייחודית שלהם. ובהמשך בניית 

תכנית שיווק ייחודית ומותאמת תקציב ויעדים וביצוע התכנית בפועל. 
כלים  במגוון  פועלות  אנחנו  החברות  של  העסקיים  ליעדים  להגיע  כדי 
ממומן  חברתיות  וברשתות  בדיגיטל  פעילות  שיווקי,  תוכן,  מיתוג,  שיווקיים: 
ואורגני, יצירת כלי ועזרי מכירה כולל מצגות, ברושורים, סרטים, הקמה ניהול 
ותפעול אתר האינטרנט של החברה, יצירת קמפיינים, כנסים, תערוכות, יחסי 
ציבור והכל על מנת להשיג שלוש מטרות מרכזיות: הגברת המודעות למותג 
ולפתרון שהסטארט-אפ מציע, יצירת לידים והזדמנויות עסקיות והבשלתם 

לכדי מכירה, ובניית מובילות שוק.
איך זה מתבצע?

אנחנו יושבות פיזית במשרדי הסטארט-אפ איתו אנחנו עובדות כך שאנחנו 
חלק מצוות החברה וחלק מהיום יום. 

נרקם קשר ייחודי עם הלקוחות שלנו עד לרמה שאנחנו הופכות להיות בעצם 
בקשר  הצהריים,  מארוחות  המסדרון,  משיחות  חלק  אנחנו  מהארגון.  חלק 
ישיר עם המנכ"ל, מנהלי המוצר, מנהלי הפיתוח העסקי והמכירות, מבינות 
את ה- DNA הייחודי של החברה וזה מאפשר לנו לייצג אותה כראוי במהלכי 

השיווק ובתקשורת השיווקית.
סטארטפים פועלים בשוק דינמי ומשתנה כל הזמן ומאיתנו נדרשת היכולת 
לתת מענה בזמן אמת, לגלות גמישות ולהתאים את התכניות ומהלכי השיווק 

למציאות ולזירה המשתנה. 
רב היזמים שאנחנו פוגשות הם אנשי טכנולוגיה שגייסו את הסכום שמאפשר 
התחלת Go2Market לרב התחילו מכירות בקרב מספר לקוחות בארץ ומעט 

לקוחות בחו"ל ועדיין אין להם מחלקת שיווק אין האוס.
תהליך  להנעת  הנדרשים  הכלים  את  יוצרות  לתמונה,  נכנסות  אנחנו  פה 

המכירה ולהבאת הלידים והפיכתם להזדמנויות עסקיות.
ספרי לנו על עצמך:

עוסקת  שלי  הקריירה  שנות  ובכל  בהרצליה  גרה  וניב,  נגה  לתאומים  אמא 
בשיווק בינלאומי. 

בשנת 2002 הייתה לי הזכות לעבוד לצד דב מורן, מחלוצי תעשיית ההיי טק 
התקדמתי  משם  הדיסק-און-קי.  ממציאת  אמ-סיסטמס  בחברת  הישראלי, 
לעולמות הטלקום וניהלתי שיווק בחברת RadWin שם פיתחתי מתודולוגיות 

.)channel marketing( הקשורות לניהול שותפים עסקיים
טלפון: 054-9222065

www.sagemarketing.io :אתר
www.linkedin.com/in/lamerovich :לינקדאין

כל חיי אני נושמת את תעשיית ההייטק, את 
הדינמיות של התעשייה הזו וההתפתחות שלה 
ולכן הידע והניסיון שלי אינם תאורטיים ואינם 
מתחומים אחרים, אלא מעשי ומוכח כמניב 

תוצאות עסקיות. 

מהו הבידול שלך? > >

"

"

"שיווק סטארטפים דורש מחד הבנה טכנולוגית עמוקה
 ומאידך יצירתיות וחשיבה ממוקדת לקוח ושוק והכל 

בתקציב מוגבל. זה מצריך ממני ומהצוות שלי להישאר 
סקרנים ומדויקים ושם מעניין לי."

ץ י ב ו ר מ ל ת  י ר ש > >
תחום עיסוק: שיווק בינלאומי

"

"

צילום: ענת קזולה | בגדים: קרייזי  ליין



תוכן שיווקי

מה הבידול שלכם?
משרדנו מסמל דו קיום, שותפות ערבית ויהודית, שירות אישי ואמינות.

השירות שלנו ניתן במגוון שפות,
חתירה  מתוך  ללקוחותינו  מלא  ומענה  מצוין  שירות  מתן  היא:  שלנו  הייחודיות 

להצלחת התיקים ללא קשר לסוג או לתועלת הכספית של התיק.

ספרי לנו על אירועים ששינו את חייך?
לפני כ 3- שנים, הפכתי לאמא לראשונה בחיי, לילד מתוק במיוחד בשם ואליד, 

האימהות הוציאה ממני רגשות אהבה שלא ידעתי שקיימים.
נקודת מפנה נוספת היא: כשהוסמכתי לעורכת דין ויצאתי לדרך עצמאית.

אני עובדת ב-2 משרות מלאות בבית ובמשרד, מסביב לשעון, גם בלילות, אין לי 
רגע דל גם בימי קורונה.

האתגר שלי הוא להמשיך להתפתח בחברה בה נשים עדיין מופלות לרעה.
משבר הקורונה לשמחתי לא פגע בעסק שלנו, נהפוך הוא, התחום של בקשות 

לחדלות פירעון עלה בצורה משמעותית.

מה משפט המנחה שמוביל אותך?
"כל דבר שיש ביכולתך לדמיין לעצמך, הוא מציאותי" - פאבלו פיקאסו.

מה הוא סוד ההצלחה שלך?
פחות לדבר יותר לעשות

הישג בולט שאת גאה בו במיוחד:
"מתלבטת בין שניים, אבל אבחר באחד."

הגיעה אליי לקוחה עם חוב מוהר גדול שמגיע לה מהגרוש, לגרוש היה בית ועליו 
לתומה  חשבה  היא  מהחוב.  להתחמק  ע"מ  הנראה  ככל  רגל  לפשיטת  בקשה 
שהחוב אבד, הגיעה אליי על סף ייאוש עם דמעות בעיניים, התוצאה הייתה כזו 
שלא חלמה עליה, היא קיבלה זכות לגור בדירת המגורים של בעלה לצמיתות 

והדירה נרשמה על שם ילדיהם המשותפים. 
יותר  שווה  משמעותית  הייתה  רגל  פשיטת  הליך  במסגרת  התוצאה  למעשה, 

מתביעת החוב שהגישה".

אני מאמינה שלכל אדם באשר הוא 

מגיע יחס של כבוד וייצוג נאות 
ללא קשר לסוג התיק המשפטי שלו 

או עד כמה הוא רווחי

המסלול המקצועי שלך:
האיטלקי  ספר  בבית  ומחשבים,  פיסיקה  במגמת  בהצטיינות  תיכון  סיימתי 

כרמלית בחיפה.
היחידה  האישה  שאני  גיליתי  בטכניון.  מכונות  הנדסת  ללימודי  נרשמתי 
בפקולטה, הרגשתי לא שייכת, לא השתלבתי וכעבור תקופה קצרה ביקשתי 

לעבור לפקולטת הנדסת תעשייה וניהול.
3 שנים חלפו עד שהתבשלה בראשי ההחלטה ללמוד משפטים, כך נטשתי 

את הטכניון ויצאתי נחושה להצליח כעורכת דין.
הניסיון והידע שרכשתי משרת אותי בצורה משמעותית ואינני מתחרטת על 

שום בחירה שעשיתי.
אקח כדוגמה ידע במחשבים, ניהול פרויקטים. 

לכאורה, תחומים שאינם קשורים אולם כשפותחים משרד הכל מתחבר והכל 
קשור.

התחלתי כמתמחה בפרקליטות ת"א בתחום האזרחי, במחלקה הפיסקאלית 
)דיני מיסים(. לשמחתי, קיבלתי הזדמנות לטפל בתיקים נוספים כגון: תיקי 
קביעת אבהות וייצוג המדינה בתחום האזרחי. כמתמחה ניהלתי קרוב ל-300 
תיקים, הופעתי בהרבה דיונים לבד, דבר שהקל עליי את תהליך ההשתלבות 

בהמשך.
)לשעבר  פירעון  חדלות  בתחום  להתעניין  התחלתי  שהוסמכתי,  לאחר 
ראיתי  בסטיגמות,  והמאופיין  אפרורי  שנחשב  בתחום  דווקא  רגל(,  פשיטות 

את עצמי מפתחת מיומנויות ומומחיות ומתחברת לעולם הזה.
מאחר ועבדתי מטעם מנהלים מיוחדים אשר הינם באי כוח של הכונס הרשמי 
ניסיון  ונושים, רכשתי  ייצגתי חייבים  וגם  )הממונה על הליכי חדלות פירעון( 

בשני הצדדים, ניסיון זה הפך ליתרון עצום בתחום פשיטת הרגל
 והפך אותי למיומנת בתחום.

זוכים לקבל את  לא  הנושים  רוב  פירעון:  דוגמה מתחום הליכי חדלות  אתן 
לשמחתי,  פירעון,  רגל/חדלות  לפשיטת  בקשות  שמגישים  מחייבים  כספם 
מתביעת  דיבידנד   100% משיגים  מהנושים  אחוז   90 כ  שניהלתי,  בתיקים 

החוב שלהם, אולם אינני מבטיחה תוצאה כלשהי אף פעם.

נקודת המפנה בקריירה שלי:
החלטנו  לימים,  קולגה.  דרך  גולד  שירן  עו"ד  את  הכרתי  שנים  מספר  לפני 
שנה,   20 של  ותק  בעל  מנוסה  עו"ד  הוא  גולד  עסקיים,  לשותפים  להפוך 
המתמחה בתחומים שונים בנקאות, חדלות פירעון ודיני משפחה, יחד בנינו 

משרד משותף בשם גולד חליפה.
דרך שותפות זו איחדנו את שני המשרדים, וכעת קיימים 3 סניפים:  בחיפה, 

בפורידיס ובקריית שמונה, ואנו ממשיכים להתרחב.

ה פ י ל ח י  אל ס > >
חליפה,  גולד  משרד  של  מייסדת  שותפה  דין,  עורכת  עיסוק:  תחום 
בעלת שלושה משרדים בתחום חדלות פירעון, הוצאה לפועל, ליטיגציה 
פירעון. חדלות  בהליך  ונושים  חייבים  מייצג  המשרד  האזרחי.  ובתחום 

ועמותות בנושא  ומנחה בפרויקט התנדבותי בחברות  מרצה, מקדמת 
של עצמאות כלכלית בקרב נשים ערביות.

sally.khalifa@gmail.com : לתגובות
Gold Khalifa אתר הפייסבוק: גולד חליפה

להרחיב את המשרד, 
לפתוח סניף נוסף 

למשרד בחו"ל
שאיפה אחת  > >

לעתיד

"

"
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"  לחיות כדי לנצח"

מהו המסלול המקצועי שלך?
בעלת תואר ראשון בסוציולוגיה ותיאטרון  ותואר שני במנהל עסקים.
מאמנת אישית מוסמכת, מאבחנת mbti , בוגרת קורס דירקטוריות.

החברה שלי עוסקת באיתור וגיוס , תפקידי אמון ובכירים לארגונים  כשאני מלווה באופן 
אישי את תהליך האיתור.

צמחתי מלמטה, טיפסתי במעלה הקריירה, היום אני בקצה פירמידת המומחיות. 
מה היתרון הבולט שלך המבדיל אותך מאחרים?

למעשה, כל חיי המקצועיים אני עוסקת בחיבורים בין אנשים, פיתוח קשרים בקרב ארגונים 
ובקרב מבקשי השינוי בקריירה.

הערך שאני מביאה ללקוחותיי הוא שילוב בין שימוש  בטכנולוגיה עכשווית לאיתור מועמדים 
התשלובת  היא  הזו  התשלובת  השנים.  עם  שיצרתי  עמוקים  אישיים  וקשרים  מדויקים 

המנצחת.
מה הוביל אותך לעשות את מה שאת עושה היום?

וההבנה שסייעתי לעוד ארגון להגיע להישגים עסקיים בזכות  סיוע לכל אדם באשר הוא 
הגיוס שלי, כל זה ממלא את ליבי בשמחה והסיפוק רב.

נקודת מפנה בחייך:
בגיל 40 ילדתי תאומים שהצטרפו לעוד שני ילדים בוגרים ומקסימים 

המשפחה שיצרתי, היא הרוח הגבית שלי.
נקודת מפנה בקריירה: 

לאחר 18 שנים של עבודה כמנכ"ל חברה, קול פנימי קרא לי לשנות. 
חשוב  שיעור  חוויתי  הנוחות,  מאזור  לצאת  כדי  טרגדיה  לעבור  חייבים  לא  שלי,  בעיניים 

בחוסר וודאות, וניצחתי את הפחד.

מכון  בעלת   ,  MARGO עצמי מותג  ובעלת  מייסדת  > >
יופי. מרצה בקונגרסים בינלאומיים למלחימות. מדריכה 
מוסמכת להכשרת מלחימות / מדריכות בתחום הביוטי, 

מארגנת מפגשי מאסטר קלאס בארץ ובחו"ל. 

מהו המסלול המקצועי שלך?
ברשתות  חנויות  כמנהלת  עבדתי  השנים  לאורך 
סביב  אינטנסיבית  בתעסוקה  הייתי  ומוכרות,  גדולות 

השעון, לא היה לי רגע לעצמי.
זו  כשאני  עצמאית,  להיות  הדחף  בי  קינן  תמיד 
קובע  אחר  שמישהו  בלי  הדברים  סדר  את  שקובעת 
לשמצה  הידועה  המחלה  הגיעה  אחד,  יום  עבורי. 

ושינתה את כללי המשחק.

נקודת המפנה בקריירה:
כשבעלי  התוכנית  לפי  הלך  שהכול  בטוח  ממקום 

המקסים וביתי בת ה- 6 לצידי, נשמטה לי הקרקע.
והילדה  בעלי  אני,  שמעתה  הבנתי  ההחלמה  לאחר 
בסנטר. כך גיליתי את עולם הלחמת הריסים שקסם 
של  לזמן  אדון  להיות  לי  אפשר  ובעיקר  אותי  וסיקרן 

עצמי. חלומות מתגשמים!
יוטיוב  ערוץ  פתחתי  ובעולם  בארץ  מקצוע  כבעלת 
מקצועי, קבוצת ווטסאפ ארצית למלחימות, השתתפתי 
בכנסים והתחלתי לתכנן את הכנס הראשון בישראל 

בתחום הלחמת הריסים.
כל  את  לי  ושיבשה  בשנית  הכתה  המחלה  ואז, 
התכניות. הבנתי שאני לא יכולה לסמוך רק על עצמי 

ושאני חייבת להעסיק עובדים/ פרילנסרים, 
כשחשבתי בגדול העסק התחיל לגדול!

למלחימות  הראשון  הכנס  התקיים   2019 באוגוסט  > >
ריסים בישראל, 

ובעיצומם  השדרה  בעמוד  הניתוח  לאחר  חודש  כשאני 
של טיפולים אונקולוגיים.

מהו סוד ההצלחה שלך?
ההצלחה תלויה בצוות אמין ומקצועי שמלווה את היזם. 

ואהבה  מעצורים  חסרת  מוטיבציה  באנשים  נוטעת  אני 
לתחום.

מאסטריות  ומכשירות  עסקים  פתחו  שלי  הבוגרות  רוב 
חדשות.

מה המסר שתרצי להעביר לקוראים?
לחיות כדי לנצח, האמרה הלטינית הזאת מקועקעת על 

 Vivere est vincere גופי

מה ההישג הבולט ביותר שלך?
ארגון הכנס הראשון בארץ למלחימות ריסים אשר היווה 

פריצת דרך לתחום 
שרק מתחיל לעשות את צעדיו הראשונים בישראל.

תחומי  כל  את  המרכז  קניון  להקים  הוא:  שלך  החלום 
הביוטי , כאשר כל קומה אחראית על תחום העיסוק שלה. 

ק א י ב ש ר ו ת  ל י י א > >
תחום עיסוק: בעלת פירמת גיוס והשמת בכירים

מרצה בנושאי קריירה, מיתוג אישי, גיוס ארגונים ,מוסדות אקדמיים ועוד
חברה בנבחרת הדירקטורים הממשלתית.

מרינה גורוכוב  > >
תחום עיסוק: מרצה ומומחית בתחום הלחמת ריסים.

הכשרה מקצועית למאסטריות חדשות / וותיקות בתחום הלחמת ריסים

מה הדבר שהנחה אותך בדרך שעשית?
אמונה וביטחון בעצמי ובשביל שבחרתי, הקמת עסק שהוא 

השליחות שלי בעולם זה.
הישג בולט שאת גאה בו במיוחד:

בתחום האישי-המשפחה שיצרתי. 
בתחום המקצועי- אני קמה כל בוקר לאתגר גדול יותר מקודמו 

וההישגים אינם מאחרים לבוא.
שאיפה אחת לעתיד

בריאות, ולהמשיך לייצר הזדמנויות מצוינות לאנשים מצליחים.

טלפון: : 054-7650728
MARGO by Marina Gorokhov :יוטיוב

Margo :פייסבוק

www.kolega-hr.co.il :טלפון: 0775301599 | 0523628751 אתר
פייסבוק: קולגה- משאבי אנוש

בכל אדם טמון כשרון וייחודיות, צריך להשקיע מאמץ 
ולמצוא מהו, כך תסללו את הדרך להצלחה.  אנשים 

מצליחים יקומו מנפילות בדרך וישעטו קדימה!

כשחשבתי בגדול העסק התחיל 
לגדול! "
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תוכן שיווקי

מהו המסלול המקצועי שלך?
הסמכה  בעלת  במשפטים,  שני  ותואר  ראשון  תואר 

לערוך ייפוי כח מתמשך, 
הפלילי  בדין  רוחב  השתלמויות  ובוגרת  ניסיון  בעלת 

ובעבירות בניה.
מה היתרון הבולט שלך המבדיל אותך מאחרים?

מה היתרון הבולט המבדיל אותך מאחרים?
כאילו  זה  מידי,  חיבור  יש  תיק,  אליי  מגיע  "כאשר 

שאנחנו מנהלים דו שיח התיק ואני. 
כשאני רואה תמונות, קוראת חומר חקירה התחושה 

היא שהמילים קופצות אליי מהדף.
איזה שירותים נותן העסק שלך?

נשק,  סמים,  בעבירות  הפלילי  בתחום  משפטי  ייצוג 
אלימות, מחיקת רישום פלילי, ייצוג בעבירות תעבורה 
– תאונות קטלניות, תיקי שכרות ועוד. עבירות תכנון 
ובניה – חריגות בניה, בניה ללא היתר, ייצוג בהליכי 

חקירה מול ועדות ועוד.
שאת  מה  את  לעשות  אותך  גרם/הוביל  מה 

עושה היום?
התחום הפלילי משך אותי, תכונות כמו מודעות עצמית 
אמונות  היו  ולצידן  אותי  אפיינו  תמיד  ועקשנות  גבוהה 
מגבילות שהגיעו מהמקום ממנו באתי. אני תמיד צוחקת 
לו שאני רוצה לעסוק  על התגובה של אבא כשסיפרתי 
בתחום הפלילי. התשובה שלו הייתה: "מספיק עשית לנו 

בושות שהוסמכת כעורכת הדין הצ'רקסית הראשונה,
את לא צריכה להוסיף על זה שתהיי גם עורכת דין פלילית"

מאז זה הפך לבדיחה משפחתית ואני שמחה  > >
שהוא גאה בי.

נקודת מפנה בחיים שלך:
"הנישואים השניים שלי ,דבר חריג אצלנו בעדה 
שאישה גרושה עם ילדים תתחתן שנית עם גבר 
מכיל,  באדם  נכון  בחרתי  לשמחתי  מהקהילה. 

מאפשר ומפרגן.
מה המסר שתרצי להעביר לקוראים?

הרצון שלי לעזור להיטיב את חייהם של לקוחותיי ובני 
לסיטואציות  ברירה  מחוסר  שנקלעו  משפחותיהם 
של  סוג  מרגישה  אני  לעיתים  בי.   מקנן  מורכבות 
פסיכולוגית של האישה, האמא או האח. הם שופכים 

את ליבם בפניי ואני איתם באש ובמים.
משפט שהוא את:

גלדיאטורים לא בורחים, הם נלחמים, לא נכנעים 
לדרקונים לעולם לא ישאירו עקבות, הם מתעוררים 

חדורי מטרה.
מה הוא סוד ההצלחה שלך?

אני נחושה, ובהתפתחות אישית ומקצועית מתמדת. 

ן  ו ח ן  י ט ס י ר ק > >
תחום עיסוק: עו"ד בתחום הפלילי, דיני תעבורה ועבירות תכנון ובניה 

טלפו: 050-2960009 
khun-law.co.il :כתובת אתר
פייסבוק: עורך דין קריסטין חון

אני גלדיאטור בחליפה ועל עקבים ""

מה הוא סוד ההצלחה שלך? 
המתכון להצלחה זה לאהוב את מה שעושים.

האם יש לך משפט מנחה שמוביל אותך?
חשוב לעשות את הצעד הראשון גם אם לא רואים את כל הדרך.

שאיפה אחת לעתיד:
להיכנס לתחום הבניה והיזמות בארץ ובחו"ל. 

מהו המסלול המקצועי שלך?
ניהול  בתחום  מקצועיות  הכשרות  וההתנהגות.   החברה  במדעי  ראשון  תואר  בוגרת 
משאבי אנוש, תקשורת בין אישית, ניהול פרויקטים ועוד. מאחוריי, 13 שנות ניסיון של 

עבודה בחברת דניה סיבוס. ומלאו לי 7 שנים בעצמאות.

מה היתרון הבולט שלך המבדיל אותך מאחרים?
לקוחותינו הקבועים שעובדים אתנו לאורך השנים נהנים משירות זמין ואיכותי נמנעים 
מעיכובים, בזבוז זמן ומשאבים בפרויקטים שלהם. כשלקוח שלי צריך עובד מקצועי 

לשיבוץ מידי לפרויקט – הוא יודע לאן לפנות ושיש על מי לסמוך. 

מה הוביל אותך לעשות את מה שאת עושה היום?
התחלתי בתפקידי שטח זוטרים בתחום ניהול אדמיניסטרציה וכח אדם. ההיכרות שלי 
עם התחום מלמטה, הכינה אותי לקראת התמודדות עם אתגרים שאיתם מתמודדות 
וגם  לחברות  גם  לעזור  והידע  המשאבים  את  לי  שיש  הבנתי,  הקבלניות.  החברות 

לעובדים, לייצר חוויה חיובית לשני הצדדים ולתת אלטרנטיבה אמתית.

נקודת מפנה בחיים שלך:
בהן  שגדלתי  שהחברות  הקושי  עם  היכרות  של  לעצמאית.מהמקום  משכירה  להפוך 

חוות מול חברות כח אדם בתחום הבנייה, רציתי לתת יותר.

נקודת מפנה בקריירה שלך:
הקמת החברה ללא הון התחלתי.

מלכתחילה, שמתי לנגד עייני את טובתם של העובדים והאחריות לפרנסתם האישית 
וחוסר  אמונה  בחוסר  פעם  לא  נתקלתי  בתחום,  החלוצים  מבין  משפחתם.  ולפרנסת 

פרגון. 

ק  נ ו ר נ י י ו ה  נ א י > >
תחום עיסוק: בעלים ומנכ"לית חברת RMM – ניהול כח אדם בע"מ, חברה 
המספקת עובדים לענף הבנייה, מתמחה בהצבת עובדים קבועים או זמניים 

בענף הבניין.

האתגר שלי הוא פתרון בעיות בשעות משבר 
גם כשנראה שאין פתרון באופק "

"

מה המסר שתרצי  > >
להעביר לקוראים?

אין קיצורי דרך, תמיד יהיו רעשי 
רקע, תאמינו בדרך שלכם, כך 

תצליחו. 
"

"

להיות מהמשרדים המובילים 
בארץ בתחום הפלילי. "

"

RMM.co.il :טלפון: 053-3343607 אתר
פייסבוק: Rmm - רף - ניהול כח אדם

ת ח א ה  פ י א ש > >
: ד י ת ע ל  

צילום: ענת קזולה | בגדים: מירי'ס+ מיכל זכאי בוטיק

צילום: אינגה אבשלום | בגדים: מירי'ס



טלפו: 050-2960009 
khun-law.co.il :כתובת אתר
פייסבוק: עורך דין קריסטין חון

איזה שירותים נותן העסק שלך?
קורסי סקיפרים, השכרת יאכטות, תחרויות שייט בארץ ובעולם.

ספרי לנו על עצמך
אנחנו  טובה  זוגיות  בכל  וכמו  מיוחד  חיבור  בינינו  יש  מאז  קרים,  האי  בחצי  בים,  נולדתי 

לעולם לא נפרדים. 
בוגרת תואר ראשון בתעשייה וניהול. 

מה הקשר? הקשר הוא שאין קשר, אבל את הכלים פרקטיים לחיים קבלתי בלימודים.
וכמו שכל הקלישאות הנכונות, בתחילת שנות ה-2000 הפכתי את האהבה האמתית שלי 
בתי  ניהלתי  ימיים,  מיילים  מאות  צברתי  בינלאומי,  סקיפר  רישיון  הוצאתי  למקצוע.  לים- 
ספר ומועדוני שייט. בשילוב קידום בנייה, הובלת מהלכים לפיתוח וקידום בתי ספר לשייט 

בארץ.
איך התחלת עם בית ספר לשייט?

זה התחיל מחלום, מרצון עז עד שהבנתי שאני חייבת ליזום, להעיז וליישם.
בתחום רווי אגו ויצרים, בו תמצאו יאכטות וסקיפרים עומדת אישה אחת נשואה+2, אומרת 

לעצמה שאין מה שיעצור אותה,  מחליטה- מבצעת!
 , המסורתי  בתפקיד  עדיין  הנשים  אחד  מצד  אדיר,  מחיר  יש  בימנו  קרייריסטית  אישה  להיות 

מכבסות, מנקות, דואגות לילדים ולבעל, ומהצד השני הן עובדות כמו גברים בעבודה תובענית.
מאוד מאתגר בימינו להיות אישה חולמת, יזמית ומנהלת ולהקים לבד עסק תובעני, אך 

הסיפוק אדיר ולתחושת ההצלחה אין מחיר.

ג ר ב ד ל ו ג ה  י נ ט > >
שייט  ומועדון  ספר  בית   YachTime של  הבעלים  סקיפרית,  עיסוק:  תחום 

במרינה הרצליה.

מה המסר שתרצי להעביר לקוראים? 
לא לכל אחד מתאים להיות עצמאי, לקחת סיכונים, להתמכר 
לעבודה ולהצלחה, אבל אם בוערת בך האש הפנימית הזאת, 

שדוחפת אותך קדימה, אסור לכבות  אותה. הדחף להצליח גדול 
מהחשש להפסיד.

האם יש לך משפט מנחה שמוביל אותך?
תחיי את החלומות שלך, או שמישהו אחר יעסיק אותך כדי לחיות 

את שלו.
yachtime.co.il :טלפון: 050-7474848  אתר

פייסבוק: YachTime בית ספר ומועדון שייט

בתחום שכולו גברי, הוכחתי לעצמי ולאחרים
 את הבלתי אפשרי

עסק עובד וגדל בצורה מטאורית, 
לקוחות מרוצים, וחלומות רבים.

"

"
"

"

הישג בולט  > >
שאת גאה בו 

במיוחד?

"כבוד האדם ,הנו זכות אדם 

שממנה עשויות להיגזר זכויות 
נוספת והם ערך עליון . "

איזה שירותים מעניק משרדך?
משרדנו מתמחה בתביעות אזרחיות ובדיני נזיקין ,תאונות 
עבודה ,תאונות דרכים ,ביטוח לאומי  וכנגד חברות הביטוח 

השונות , ופוליסות תלמידים, ורשלנות רפואית.
ספרי לי בקצרה על הכשרתך המקצועית :

עו"ד, תואר שני במשפטים התמחות משפט ובריאות בוגרת 
אוניברסיטת חיפה, בנוסף חשבת שכר , אופטיקאית ,מגשרת 

ורכזת נגישות .
מה היתרון הבולט שלך המבדיל אותך מאחרים?

לקוחתנו הם הלב הפועם של המשרד, 
של  זכויותיו  מלוא  את  ונמצה  לדקויות  נרד  אנחנו 
זוכה לתשומת לב מקסימאלית ללא  הלקוח. כל תיק 

קשר לגודלו. אני מאמינה שידע זה כוח.
לצמיחה  שואפת  אני  וממוקדת  שאפתנית  כאישה 

ולמצוינות בכל תחומי החיים. 
את  מתחילה  ובקרוב  במשפטים,  תארים   2 למדתי 

לימודי התואר השלישי.
מה הוביל אותך לעשות את מה שאת עושה היום?

קידום זכויות אדם ושוויון בזכויות, בעיקר בקרב אוכלוסיות 
נזיקיים  –הליכים  אזרחי  משפט  באמצעות  מוחלשות 
המעניקים כוח רב יותר לנפגע,  הן מבחינת השליטה על 

ההליך והן מבחינת פיצויים.
נקודת מפנה בקריירה שלך:

בתביעת   משפחה  ייצגתי  שטיפלתי,  התיקים  באחד 
רשלנות רפואית שנגרמה לילד בן 3. לאורך כל הטיפול 

בתיק, הרגשתי ממש חלק מהמשפחה .
על  ישפיעו  אשר  הילד  לזכויות  לדאוג  שלי  המחויבות 
כל חייו הבוגרים השאירה אותי ערה בלילות עד אשר 

השגתי את מבוקשי.

האם תוכלי לתת עצה טובה לעו"ד בתחילת דרכו?
לעיתים, נדרשת זווית ראיה חיצונית,אובייקטיבית ומקצועית
כדי להגיע לפריצת דרך.  הערך המוסף שאני מעניקה הוא

ביטחון שהדברים יתממשו באחריות תוך מתן כלים ייחודיים 
ועצמאות  ומותאמים ל- DNA הארגוני שיאפשרו מסוגלות 

לעתיד
משפט מפתח לחיים

ששוות  רפואיות  זכויות  להשיב,  ניתן  לא  הבריאות  את 
כסף ומקלות על החיים- כן! 

מה הוא סוד ההצלחה שלך?
האני מאמין שלי זה התמדה ושאיפה למצוינות.

י עו"ד פיירוז מעלוף עבסאו > >
תחום עיסוק: דיני נזיקין, תאונות עבודה, תאונות דרכים, ביטוח לאומי ורשלנות רפואית

ת  ח א ה  פ י א ש > >
ד י ת ע ל

טלפון: 052-6557939
   Fma-law.co.il :אתר

Feroz Malouf Absawi Adv :פייסבוק

להמשיך לעבוד מתוך שליחות 
ואהבה, כשהלקוח הוא הלב 

הפועם של המשרד. 

"

"

צילום: ענת קזולה | בגדים: קולקציה אישית+מיכל זכאי

צילום: אינגה אבשלום | בגדים: מירי'ס



תוכן שיווקי

"כל דבר שעושים – לעשות הכי 
טוב ובשמחה.

מצוינות וחדוות עשייה פותחות 
הזדמנויות ומאפשרות יציאה 

מאזור הנוחות "

מהו המסלול המקצועי שלך?
מהנדסת תעשיה וניהול , בעלת תואר שני במנהל עסקים 
והסמכה לאימון ניהולי- ארגוני ואישי במתודולוגיית חשיבה 
עסקיים  ותהליכים  פרויקטים  בניהול  מתמחה  תוצאתית. 

אסטרטגיים. 

מה היתרון הבולט שלך המבדיל אותך מאחרים?
אני מעניקה שירות בוטיק - מותאם לייחודיות של כל 
הוא  שלי  המוטו  ומסורה.  ביצועיסטית  וארגון.  מנהל 
לתוכנית  ורעיון  מחשבה  הופכת  אני   – אפשרי  שהכל 
ביצוע שבסופה תוצר שמתעלה  ובת  ריאלית, מדידה 

על הציפיות. ובמילה אחת- תוצאות. 
מה הוביל אותך לעשות את מה שאת עושה היום?
שנים של עשייה והתפתחות בעולם העסקי הובילו אותי 
להעמקה בתחום ההתנהגות האנושית. עברתי תהליך 
אימון בכדי לשכלל את המיומנויות שלי , למסגר מחדש 
אני  אותם.  ולהנגיש  שצברתי  והניסיון  הידע  נכסי  את 
עובדת עם ארגונים, מנהלים ובעלי עסקים באתגרים 
במיקסום  הצורך  הוא  לכולם  כשהמשותף  מגוונים 

פוטנציאל ,הנאה מעשייה ושיפור תוצאות.

נקודת מפנה בקריירה שלך
15 שנות עבודה במגזר העסקי הגשמתי חלום  אחרי 
תקופה  כיהנתי  חברתית.  לעשייה  והתמסרתי  ישן 
המייצרת  ,עמותה   MOONA בעמותת  כסמנכ"לית 
מרחב ומפגש בין אוכלוסיות ממגזרים שונים ומפתחת 
מבוססת  פדגוגיה  באמצעות  טכנולוגי  שינוי  מובילי 
עשייה. פעילות סביב עתידם של ילדים ויצירת חברה 

טובה יותר מעניקה לי משמעות וסיפוק. 

מה המסר שתרצי להעביר לקוראים? 
חיצונית,אובייקטיבית  ראיה  זווית  נדרשת  לעיתים, 
המוסף  הערך  דרך.   לפריצת  להגיע  כדי  ומקצועית 
שאני מעניקה הוא ביטחון שהדברים יתממשו באחריות 
הארגוני   DNA ל-  ומותאמים  ייחודיים  כלים  מתן  תוך 

שיאפשרו מסוגלות ועצמאות לעתיד.

רינת דבוש > >
תחום עיסוק: ליווי יעוץ ואימון – ניהולי, עסקי ואישי.

שאיפה אחת לעתיד
שילוב כוחות מקצועיים עם אודי בן זוגי, לפיתוח 
אפליקציה ככלי עזר ניהולי המבוסס על חוכמת 

ההמונים, בינה מלאכותית ומתודולוגיות ניהוליות 
מתקדמות.

rinat@3-t.co.il : טלפון: 054-2873492   מייל
 www.3-t.co.il :כתובת אתר

www.linkedin.com/in/rinat-dabush :לינקדאין

"כל דעביד רחמנא - לטב עביד" 
)תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ס'(  

האמונה שכל מה שקורה לנו בחיים – 
מתרחש תמיד לטובה.

"

"

מהו המסלול המקצועי שלך?
מטעם  מוסמכת  פיננסית  וגרונטולוגית  מוסמכת  מס  יועצת  מורשית,  ביטוח  סוכנת  אני 
תכנון  לימודי  וסוציולוגיה,  בפסיכולוגיה  הפתוחה  באוניברסיטה   BA חיפה.  אוניברסיטת 

פרישה לאורך השנים והכשרות מקצועיות בתחום הבריאות.
מה היתרון הבולט המבדיל אותך מאחרים?

השילוב של סוכנת ביטוח ויועצת מס, במיוחד בתחום הפרישה. 
הידע הרב שרכשתי לאורך השנים, מסייע לי בהכוונה נכונה ומקצועית לקראת פרישה.
בנוסף, התקשורת האישית שנוצרת עם הלקוחות, שכל פעם מחדש מחממת את ליבי.

מה הוביל אותך לעשות את מה שאת עושה היום?
בהיותי סטודנטית עזרתי לאימי בעסק המשפחתי, סוכנות ביטוח וייעוץ מס.

מהר מאוד הבנתי שזו הנישה שלי ומאז הכל היסטוריה.
נקודת מפנה בחיים שלך:

אמנם למדתי פסיכולוגיה וסוציולוגיה שתרמו לי המון בתחום הבנת נבכי נפש האדם, אבל 
כבר אז, בהיותי סטודנטית הבנתי שהעשייה בעסק עם אמא זה הייעוד שלי!

מאז אני נהנית לקום כל בוקר, מחזירה כסף ללקוחותיי ומחייכת!
מה הוא סוד ההצלחה שלך?

"שום דבר לא יעבוד אם אתה לא תעבוד"- מאיה אנג'לו.
כלומר,עבודה קשה לצד הנאה מהדרך.

איזה שירותים נותן העסק שלך?
כיסוי הוליסטי לתחום המיסוי –פנסיוני –ביטוחי.

בתחום המיסוי: הגשת דוחות חובה לשכירים, החזרי מס לשכירים ולפנסיונרים
תאומי מס, טיפול בעזיבות עבודה.

בתחום הביטוח: ייעוץ והפקת ביטוחי חיים, בריאות, סיעוד, פנסיוני, השתלמות, חסכונות, 
נכויות, נסיעות לחו"ל ואיתור כספים אבודים.

ר ל פ מ ק ת  ב י ל > >
תחום עיסוק: ביטוח, ייעוץ מס ותכנון פרישה.

בהכוונה לפרישה: הכנה לקראת פרישה, ברמה המיסויית ,ברמת  > >
וגברים  ומעלה,  לנשים מגיל 62  מיועד  וברמה הביטוחית.  הפנסיונית 
מגיל 67 ומעלה. השקעת כספי פיצויים, תגמולים-משיכת כספים הוניים 
או פנסיה-יתרונות וחסרונות, תכניות שונות הכוללות פנסיות ותיקות או 

תקציביות, המשך עבודה תוך כדי קבלת הפנסיה ועוד.
מה המסר שתרצי להעביר לקוראים?

אני נאמנה באופן מוחלט לעבודתי וללקוחותיי,שומרת על זכויותיהם 
מול רשויות המס וחברות הביטוח.

שאיפה אחת לעתיד
להמשיך בהתפתחות אישית ומקצועית, ולהמשיך להיות מאוהבת 

בעבודה שלי.
www.okempler.co.il :טלפון: 2372* אתר

פייסבוק: ליבת הביטוח-ייעוץ והכוונה לפרישה

הצלחה היא לאו דווקא אושר, אם אתה אוהב את מה 
שאתה עושה אתה תצליח! "

"

האם יש לך משפט מנחה  > >
שמוביל אותך?
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תוכן שיווקי

"כל לקוח שנכנס למשרדי הוא שווה 
בין שווים"

מהו המסלול המקצועי שלך?
בעלת תואר ראשון ושני במשפטים.  

ההחלטה להמשיך לתואר השני הרחיבה לי את הידע 
בצורה  במקרים  לטיפול  בנוגע  משמעותית  בצורה 

מושכלת יותר. 

מה היתרון הבולט שלך המבדיל אותך מאחרים?
שירות ,זמינות ויחסי אנוש מעולים. אלחם למען לקוחותיי 

ללא פשרות תוך שיתוף בכל שלב בו נמצא התיק.
אני מחוברת רגשית ללקוחות המשרד, אם הלקוח הוא 
בעל עסק עצמאי, כבר אמצא את הדרך איך להפוך 

ללקוחה בעסק שלו, מפרגנת באהבה ללקוחותיי.

מה הוביל אותך לעשות את מה שאת עושה היום?
הרצון לעזור ולתת לאנשים יכולת לקבל הגנה משפטית 

הטובה ביותר.

נקודת מפנה בחיים שלך:
המסלול שלי היה הפוך.

עזבתי  אח"כ  ורק  ילדים,  והבאתי  התחתנתי  קודם 
לטובת  גדולה,  בחברה  מחלקה  מנהלת  של  משרה 

לימודי המשפטים

מה הוא סוד ההצלחה שלך?
התמצית להצלחה בעייני זה משפטו של סטיב ג'ובס 
שאומר כי הדרך היחידה לעשות עבודה נהדרת היא 
לאהוב את מה שאתם עושים. אני מאוהבת במה שאני 
שנראות  נהדרות  בתוצאות  ביטוי  לידי  בא  וזה  עושה 

מידי יום ביומו.

מה המסר שתרצי להעביר לקוראים? 
לכל אדם מגיעה הזכות להגנה משפטית, חובה עליכם 
לא להתפשר בבחירתכם במי שילווה אתכם, מצאו את 
מי שאתם מאמינים בו והוא בכם, ככה תגיעו לתוצאות 

מקסימליות.
הישג בולט שאת גאה בו במיוחד? 

לצד  דיון שהתקיים לאחרונה, אמרה השופטת  בתום 
לאחל  מעוניין  שהוא  טובה  לא  מילה  יש  שאם  השני 
לגרושתו, שיעשה מה שהיא נוהגת לעשות עם הבנות 
כל  את  שם  ויאחל  מחברת  שיפתח  שלה,  הקטנות 

האיחולים. 
בסוף דבריה הזהירה, כי להבא זה יסתיים אחרת.  

איומים,  חוותה  וחצי  משנה  שלמעלה  הלקוחה, 
דבר  מוחלט,  לשקט  כיום  זוכה   – מארבים  גידופים, 

שלא הצליחה להשיג עד כה. 

דקלה אסתר פדה > >
תחום עיסוק: דיני משפחה ומעמד אישי

שאיפה אחת      > >
לעתיד

להגיע לכס השיפוט או למשרד 
המשפטים, ולפני זה בכוונתי 
להמשיך לדוקטורט ולפזר רק 

טוב. 

"

"

בעלת בית השקעות דיגיטלי.  > >
הענף  קידום  למען  מתקדמות  בטכנולוגיות  שימוש  תוך  השקעות  וניהול  ייעוץ  שירותי 
AI. פתרונות המייעלים את אסטרטגיית  וה-   BIG DATA ה-  עולמות   – לעולמות חדשים 
ההשקעה של המשקיע מתוך התאמה אישית לסכום ההשקעה ורמת הסיכון המתאימה לו, 

בעלויות הזולות ביותר ומבלי לצאת מהבית.
מה השינוי אליו השווקים הולכים לדעתך? 

חברות בכל הסקטורים משכילות להבין את המעבר לאספקת שירותים מרחוק ולכן הצפי 
הוא מהפך גם בחלל הטכנולוגי, דבר המצריך הערכות בהתאם כולל פיתוח הדיגיטציה 

בתחום הניהול וייעוץ ההשקעות. המוצר שפיתחנו עונה בדיוק על צרכים אלו.
המסלול המקצועי שלך:

את דרכי בשוק ההון התחלתי לפני כ-13 שנים בזמן לימודי לתואר בכלכלה. 
עבדתי בבתי השקעות גדולים בתפקידי מפתח ואני בעלת רישיון מטעם הרשות לניירות 

ערך.
לימים עבדתי עם חברת ברוקראז' בינלאומית, שם נחשפתי לראשונה לתעשיית הפינטק 

הפורחת מעבר לים, ושם גם נולד הרעיון לייצר בישראל פתרונות חדשניים.
מה הבידול שלך?

כבעלת ניסיון עשיר בשוק ההון, אני מזהה נקודות חולשה בענף, את הפוטנציאל הקיים בו 
ואיך להביאו לידי מימוש. 

נקודת מפנה בקריירה שלי:
ההחלטה שלקחתי במסגרתה הקמתי מיזם מאפס בכוחות עצמי .

זו הייתה משימה מאתגרת אך בצידה סיפוק רב! 
מה הוא סוד ההצלחה שלך?

ראשית, לסמן את המטרה ואז למצוא את הדרך אליה. 
משפט מנחה שמוביל אותך: 

"הדרך הכי נפוצה שבה אנשים מוותרים על הכח שלהם היא בכך שהם חושבים שאין 
להם שום כח"- הסופרת וזוכת פרס פוליצר אליס ווקר.

ן ו ז ר פ ת  ר נ כ > >
תחום עיסוק: פיננסים / פינטק מנכלית ובעלים חברת פיורד טכנולוגיות .

הישג בולט שאת גאה בו במיוחד
הוכתרנו כבית ההשקעות הדיגיטלי הטוב ביותר בישראל בשנת 

2019 ע"י פורום המשקיעים, יצרנו שיתופי פעולה אסטרטגיים 
עם לשכת סוכני הביטוח ואיגוד המתכננים הפיננסים בישראל 

ובאירופה.
שאיפה אחת לעתיד

הגדלת שיתופי פעולה עם בנקים ובתי השקעות לקבלת פתרונות 
השקעה טובים יותר וחכמים יותר, שמתאימים לכל סוגי החוסכים.

www.fjord.co.il :טלפון: 03-6706080 אתר
Fjord Robo Advisor פייסבוק: פיורד השקעות

אין דבר כזה תקרת זכוכית, המסר שלי לנשים ולגברים- 
תאמינו בעצמכם ותנפצו כל תקרה בדרך "

"
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תוכן שיווקי

מהו המסלול המקצועי שלך?
בהכשרתי אני פיזיותרפיסטית B.PT בוגרת אונ' ת"א. 
בארץ  השתלמויות  עוברת  בכירה.  פילאטיס  מדריכת 

ובח"ל מומחית בתחום התנועה והשיקום.

מה היתרון הבולט שלך המבדיל אותך מאחרים?
השילוב  והשיקום.  התנועה  עולמות  בין  שילוב  יצרתי 
ואיכות  הבריאות  את  ומשפר  מדהים  מענה  נותן  הזה 
הקלאסית,  הפילאטיס  שיטת  הלקוחות.  של  החיים 
הם  והשיקום,  התנועה  בתחום  עדכני  ידע  בשילוב 

הפתרון לסגנון חייו של האדם המערבי. 
לצד מקצועיות, מדובר בבית שני עבור הלקוחות שלנו. 
וכולנו  ידי  על  הכשרה  ועובר  בקפידה  נבחר  הצוות 

כמשפחה אחת גדולה.

מה הוביל אותך לעשות את מה שאת עושה היום?
כאשה שחושבת בגדול ודבקה במטרה, חשוב לי לשפר 
את איכות החיים של האנשים. מאמינה שדווקא מתוך 
קושי אפשר לצמוח, במובן הפיזי וגם במובן המקצועי. 

מהי נקודת מפנה בחיים שלך?
ב2015 עברתי גירושין לא פשוטים, נשארתי עם 2 ילדים 
קטנים. כנגד כל הסיכויים כשהפחד מלווה אותי, בחרתי 
החדש  במקום  הסטודיו.  את  ולהגדיל  סיכון  לקחת 
והפכתי  מתקדמים  פילאטיס  מכשירי  שילבתי  והמעוצב 

אותו לבוטיקי, חמים נעים ומזמין. 

הצעד הזה הזניק אותי מקצועית ועסקית.  > >
ואז, לאור הביקוש, הגיע השלב בחיים שהחלטתי 

להיות אמיצה ולפתוח סניף נוסף.
עכשיו בימי קורונה, זיהיתי שוב הזדמנות עסקית 

מצוינת ורכשתי את הסניף השלישי שלי ברופין. 

מה הוא סוד ההצלחה שלך?
העסק הוא הבית. מי שמגיע אלינו מרגיש שהגיע 

אלי הביתה.

מהו המשפט שמנחה אותך?
של  התחלה  להיות  יכול  שלנו  בחיים  רגע  "כל 

משהו מדהים."- גוזף פילאטיס

ן ו ל י א ה  אל > >
תחום עיסוק: פיזיותרפיסטית בעלת רשת מכוני פילאטיס מכשירים

טלפון סניף רופין: 054-5562212 | טלפון סניפי חדרה: 052-5292353
כתובת אתר: ellatis.weekin.co.il פייסבוק: אלטיס בוטיק פילאטיס ותנועה

להיות בתנועה: כך נוביל את החיים שלנו,
" נציב מטרות וננוע לקראתן

"

ת ח א ה  פ י א ש > >
: ד י ת ע ל  

להוציא חופשות פילאטיס ולייף 
סטייל בארץ ובחו"ל

"

"

אם יוצאים, מגעים למקומות 
נפלאים! )ד"ר סוס(.  "

"

ץ  נ ל ג ה  נ א י ד > >
רגולציה  בנושאי  וליווי  יעוץ  בשרותי  היתר,  בין  המתמחה,  משרד  בעלת  עיסוק:  תחום 

פיננסית, ניהול סיכונים, איסור הלבנת הון ומימון טרור לשוק הישראלי והבינלאומי. 

אם תפעלו מתוך נחישות, להט והתמדה
" תגיעו למקומות מופלאים"

" מהו המסלול המקצועי שלך?
רו"ח , כלכלנית עם תואר במנהל עסקים )התמחות במיסים(. במשך 15 שנים מילאתי 
מגוון תפקידים בכירים כאחראית על היישום הרגולטורי במערכת הבנקאית הישראלית 

.)SBI( והזרה, לרבות  כסמנכ"ל סיכונים וציות בבנק זר
איזה שירותים נותן העסק שלך?

ציות,  תומכי  עבודה  תהליכי  בניית  פיננסיים,  בגופים  הפיננסית  הרגולציה  הטמעת 
הטמעת  נהלים ודרישות הדיווח לרגולטורים ועוד.

תיקים,  ניהול  חברות  השקעות,  בתי  פיננסיים,   מוסדות  בנקים,  נמנים:  לקוחותינו  בין 
פינטק ועוד. הייעוץ והליווי שלנו מאפשר ללקוחותינו תמיכה ביישום החובות הרגולטוריים 

המוטלים ע"י הרגולטורים השונים.
רגולטוריות,  חקירות  סיכונים,  וסקרי  ביקורת  בקרה,  שרותי  היתר,  בין  מציע,  משרדינו 
אפיון מערכות מידע, ייעוץ וכתיבת חו"ד מומחה וסקירות לדירקטוריון, תמיכה והכוונה 

פיננסית, שירותי קצין ציות/דירקטור, ליווי ביישום חובות רגולטוריים שונים.
המשרד מתמחה בפרשנות החקיקה, מיפוי התהליכים העסקיים המושפעים מהרגולציה, 
בנייה והתאמה של תהליכים ועיגונם בנהלי העבודה המתאימים, שינוי תרבות אירגונית 

תוך הדרכת העובדים והטמעת תהליכי עבודה.
מה היתרון הבולט שלך המבדיל את העסק שלך מאחרים?

של  המקצועי  המוניטין  על  שמירה  תוך  ביותר  גבוהים  לסטנדרטים  מחויב  משרדנו 
לקוחותינו וסיוע צמוד בדרך לשיפור הביצועים העסקיים שלהם. 

פתרונות  ומתן  רחבים  בתחומים  וליווי  יעוץ  מאפשר  המשרד  צוות  של  העשיר  הניסיון 
מעשיים. הדגש הנוסף בעבודה הוא על פעילות ההוגנת של הגופים הפיננסיים, אותם 
שנועדו  הרגולציה  בחובות  בקיאים  אינם  רוב  פי  שעל  לקוחותיהם,  מול  המשרד  מייצג 

להגן עליהם.

ה ח נ מ ט  פ ש מ > >
ך ת ו א ל  י ב ו מ ש  

להעז  התמידי  הרצון  ולהתנסות,  לנסות  פחדתי  לא  מעולם   > >
ולנצח פתח לי את דלתות ההצלחה.

שאיפה אחת לעתיד:
להרחיב את הפעילות העסקית שלי כמו גם להרחיב את תרומתי 
ע"י  נבונה  וצרכנות  פיננסי  חינוך  בנושאי  ביה"ס  ילדי  בהעשרת 
לעומת  לחיסכון  כלכליות  משמעויות  של  והבנה  יסודות  הקניית 

נטילת חובות והתנהלות כלכלית לא מחושבת.
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 + תכשיטים אורלי אורקא

"נשר בהתחלה מאמץ את 
הכנפיים אח"כ הוא דואה 

גבוה מכולם "

?  NLP  מה זה
שפה מודעת, זו שפה משנת חיים.

ופיזית,  נפשית  בריאות  עצמית,  ומסוגלות  ערך  מקנה 
כאב  משחררת  וטראומות,  משברים  עם  התמודדות 
זוגיות  על  עבודה  מודע,  התת  על  עבודה  באמצעות 

ומשיכת שפע.
שיטה שפותחה בשנות ה-70 המדברת על שחרור דפוסים 
ובהתנהגות  ברגשות  במחשבות  שינוי  ויצירת  אוטומטיים 

האנושית.

ספרי לנו  בקצרה על הכשרתך המקצועית?
התחלתי ב2007.

פנורמה     HNLP+NFNLP לימודי  קואוצינג,  לימודי 
במצבי  המטפלות  טכניקות    IEMT ו   T.L.T חברתית, 
הדמיה  תרפיית  על  המבוסס  היפנוקוצינג  טראומה. 
עצמית להקלה על כאבים, אלו הם חלק מהמיומנויות 

שרכשתי.
הילדים צוחקים עלי שאין לנו קיר מרוב תעודות.

מה הוביל אותך לעשות את מה שאת עושה היום?
החליטו  הגרוזינית,  לעדה  כבת  בחיים".  נס  לי  "קרה 

לחתן אותי בגיל 16.5 שכבר נחשב מבוגר יחסית.
בדיעבד  אבל  לכאורה,  ושקט  נחמד  לבחור  נישאתי 
התברר שהוא פגוע הלם קרב ממלחמת שלום הגליל.

לא לקח זמן רב וחוויתי אלימות מצדו, בפעם השלישית 
שזה קרה, ידעתי. "כך, אני לא נשארת!"

בימים בהם גירושין היו "הס מלהזכיר"

ואת  אותו  ועזבתי  קיבלתי את ההחלטה הקשה בחיי  > >
משפחתו שם הייתי מועסקת במשך שנים רבות.

לבד, עם 3 ילדים הגעתי לפת לחם. כשהתוודעתי לשיטת 
הNLP ידעתי שחיי עומדים להשתנות

האם תקופת הקורונה השפיעה על העסק שלך?
בתקופה כל כך מאתגרת, התחום הטיפולי שלי לטיפול 

בחרדות ופחדים נעצר כמובן.
עד הסגר הראשון, לימדתי בחצרות ובגינות ,כשנפתחה 
לעבוד  והתחלתי  אדפטציה  עשיתי  הקליניקה  שוב 
את  לראות  יכולתי  באמת  לא  כי  הקשה  זה  מסכה,  עם 
הסתגלתי  השני  בסגר  המונחה,  של  בפניו  המימיקות 

לזום.

איילה בן תקוה > >
תחום עיסוק: מנהלת המרכז למנהיגות אישית מחדרה,  NLP  TRAINER   ומאמנת אישית לחיים.

מנטורית, מרצה, חברה בלשכת המאמנים ובלשכת ה NLP הישראלית. בעלת 3 קליניקות מצליחות

ת  ח א ה  פ י א ש > >
ד י ת ע ל

טלפון: 052-5040220
 https://www.youtube.com/:יוטיוב

watch?v=5CrDKmVs6eM&t=79s
פייסבוק: איילה בן תקוה )המרכז למנהיגות אישית(

להקים מרכז הוליסטי בסביבה 
ירוקה ופורחת  

"

"

פירמת עורכי הדין KR הינו משרד עו"ד רב תחומי, בעל מוניטין וניסיון רב שנים באזור  > >
משפחה  פירעון,  וחדלות  הוצל"פ  המסחריות,  העסקאות  בתחומי  מהבולטים  המרכז, 

ומעמד אישי, דיני עבודה, משפט אזרחי, נזיקין ונדל"ן.

ספרי לנו על המסלול המקצועי שלך:
התחלתי את לימודי המשפטים בגיל 18, בגיל  22  כבר הוסמכתי כעו"ד.

של  משפטית  כיועצת  שימשתי  הציבורי,  במגזר  בכירים  ובתפקידים  כדירקטורית  כיהנתי 
חברות מסחריות גדולות במשק, בשנת 2014 הקמתי משרד עו"ד מצליח יחד עם בעלי-

עו"ד לירן כפיר. 
ייעוץ וליווי משפטי ועסקי לתאגידים, בעלי עסקים ולקוחות פרטיים, אני מאמינה  ניסיון: 
במתן שירות מקיף ויסודי מתוך חשיבה “מחוץ לקופסא” ומציאת פתרונות יצירתיים עבור 

כל בעיה משפטית.
ספרי לנו על הפירמה:

ייסדתי את פירמת עורכי הדין KR מתוך מטרה להוות חוד החנית במתן שירותים משפטיים 
רב תחומיים ולתת ללקוחות הפירמה, קטנים וגדולים כאחד מעטפת כללית של שירותים 
משפטיים החל מהקמת וליווי חברות, וייצוג בפני ערכאות משפטיות, ועד ליצירת שיתופי 

פעולה שונים.
משרדנו החדשים ממוקמים במתחם קניון שבעת הכוכבים בראשון לציון, המשרד מונה 
עשרות עורכי דין המובילים בתחומם  ו-8 מחלקות שונות, ואנו עומדים כפסע לפני פתיחת 

סניפים נוספים

ר י פ כ - ר ד א ת  נ ע ד  " ו ע > >
KR תחום עיסוק: שותפה מייסדת בפירמת עורכי הדין

הישג שאת גאה בו: 
ניהול תיק של ניצולת שואה שעברה הונאה של מיליוני שקלים 

ואיבדה את כל הונה-"דאגנו שהיא תקבל את כל כספה חזרה ואף 
פיצוי ראוי ".

שאיפה אחת שלך לעתיד
להמשיך לנהל את אחת הפירמות הרב תחומיות המובילות בארץ, 

ובהמשך גם להתרחב ולפתוח חברות נוספות בחו"ל.

 krlawfirm.co.il :טלפון: 073-3280055 אתר
KR Law Firm :פייסבוק

ההצלחה שייכת לאלו שמאמינים ביופי של החלומות שלהם 
וקמים בכל בוקר מחדש עם מטרה ברורה- להגשים אותם "

"

פריצה עסקית שהייתה לי ולשותפים 
שלי בסוף שנת 2019 וממשרד עו"ד 

בוטיק הפכנו להיות פירמת ענק.
"

"
נקודת מפנה        > >

בקריירה שלך 
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