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מנועים כלכליים, על ידי יצירת

חיבורים  ושיתופי פעולה בין משרדי

ממשלה, רשויות מקומיות חברות

היי-טק, אקסלרטורים, עמותות

וקהילות.
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בתחומים המדיניים, העסקיים,

החינוכיים והחברתיים.

SHEvyon על מאיץ

ליצירת קשר
shevyon.mym@gmai l .com
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הקורסים מועברים על-ידי מומחיות ומומחים
בכל תחום.
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נשית זמות  י קידום 

לנשים, זמות  הי בתחום  ידע  פערי  סגירת 

עסקית תוכנית  מוצר,  פיתוח    , ן הו גיוס  כולל 

וק ו ושי

הורדת המאפשרת  תומכת  לימודית  סביבה 

גי טכנולו אפ  סטארט- להקמת  חסמים 

הקורס:  מטרות 

ונית החי באנגלית  תקשורת  לפיתוח  קורס 
. הגלובלי העבודה  בעולם 

יזמות השקעה בשוק ההון אנגלית עסקית
קורס תוכנית קורס

ן ההו שוק  על  לנשים  קבוצתית  לימוד  תוכנית 
משותפת. השקעה  הכוללת 

שרוצות לנשים  ומעשי  ממוקד   , איכותי קורס 
. י ג לו טכנו סטארט-אפ  להקים 

לתקופת מושכלת  להשקעה  ידע  ו כלים  מתן 

הפנסיה

ן  ההו שוק  עם  ההיכרות  הרחבה 

מעטפת המאפשרת  תומכת  לימודית  סביבה 

ההון בשוק  ננסיות  פי פעולות  לביצוע  ידע 

התוכנית:  מטרות 

ניהול ו באנגלית  בדיבור  ן  הביטחו העלאת 

קולחת שיחה 

בעולם ניות  ו החי תקשורת  יכולות  פיתוח 

ן ו בראי להצלחה  טכניקות   - כולל  העבודה 

פרזנטציה, יות  ומנו מי באנגלית,  עבודה 

נג ורקי נטו שיחת  מ,  " מו ניהול 

תוצאות ממוקדת  חדשנית  לימוד  תוכנית 

יתית ו חו אקטיבית  לימוד  בשיטת  המועברת 

הקורס:  מטרות 

. ירטואלי ו לשבוע,  אחת  מפגשים,   8
התאמה. לבדיקת  אישית  בשיחה  מותנית  לקורס  קבלה 

לשבוע אחת  מפגשים  ליבה - 14   קורס   - א  חלק 
-שבועיים  דו מפגשים  פרקטיקום - 16   - ב  חלק 

ירטואלית. ו במתכונת  התוכנית  כל 
התאמה. לבדיקת  אישית  בשיחה  מותנית  לקורס  קבלה 

. ירטואלי ו לשבוע,  אחת  מפגשים,   10
התאמה. לבדיקת  אישית  בשיחה  מותנית  לקורס  קבלה 

SHE-academy
ללמוד    להתקדם    ביחד



השפעה יכולת  ו גות  מנהי יות  ומנו מי פיתוח 

מונעים אשר  האישיים  החסמים  פיצוח 

בכירים לדרגים  התקדמות 

תוך מקדמים,  אישיים  ניהול  הרגלי  גיבוש 

הוליסטית ראייה 

ופילסו זאת  שעשו  נשיים  ממודלים  למידה 

. הגברי בעולם  דרך 

הקורס:  מטרות 

מנהיגות בעסקים

SHE-academy
ללמוד    להתקדם    ביחד

קורס

קורס איכותי המספק כלים מעשיים ומיומנויות
הנדרשות כדי להתקדם לתפקידי ניהול בכירים. 

. ירטואלי ו לשבוע,  אחת  מפגשים,   10
התאמה. לבדיקת  אישית  בשיחה  מותנית  לקורס  קבלה 

הכנה לתפקידי ניהול בכירים

תורת המשחקים
קורס

קורס חוויתי בו לימוד ותרגול משחקים המחזקים
מיומנויות וכישורים הנדרשות בעולם העסקים.

תרגול דרך  לביטוי  המובאות  ומיומנויות  כישורים 

וברידג' פוקר  שחמט,  משחקי  ולימוד 

חישוב אסטרטגית,  ראייה  של  מיומנויות  פיתוח 

יצירת לחץ,  במצבי  עמידה  קדימה,  צעדים 

לשפת עצמית  ומודעות  שליטה  פעולה,  שיתופי 

סיכונים.  וניהול  הגוף 

והעצמה לפיתוח  תומכת  קבוצתית  באווירה 

אישית. 

הקורס:  מטרות 

לפיתוח מיומנויות עסקיות

הרשות י  במתקנ המיקום   לשבוע,  אחת  מפגשים,   10
מראש ובתיאום  משתתפות  של 16  נימום  למי בכפוף 

מיתוג אישי
קורס

קורס איכותי עם הצלחה מוכחת המספק כלים מעשיים
ותמיכה לדיוק המומחיות האישית והפצתה בעקביות.

דיוק וזיקוק של המומחיות האישית, כולל הצגה

אישית אפקטיבית בראיונות עבודה ובמפגשים

עסקיים.

ידע וכלים בתחומי הנטווורקינג פנים וחוץ ארגוני,

הכולל פרסום וחשיפה מקצועית ממוקדת

ברשתות חברתיות.

יצירת מערכת חברתית תומכת המאפשרת תעוזה

אישית לפעילות במרחבים וירטואלית חדשים.

מטרות הקורס: 

לבניית מוניטין מקצועי

. ירטואלי ו לשבועיים,  אחת  מפגשים,   6
התאמה. לבדיקת  אישית  בשיחה  מותנית  לקורס  קבלה 


