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רישותתרגילקריירה

נחושתאיאפרת

בשעותרקלאעוברתלקידוםהדרך

בעבודה,ובהצטיינותבמשרדארוכות

בהתרועעותבעיקר,ואוליגם,אלא

הפנאי.בשעותהנכוניםהאנשיםעם

וחברייםמקצועייםקשריםרשת

היאלוומחוצההעבודהבמקום

המומחים,לפיאבלקריטית,

אתמנצליםשגבריםבעוד

טובותלקבלכדיהזוהרשת

בסולם,ולטפסמאחרים

מהססותעדייןנשים

ןאתלעשות

נחושתאיאפרתמאת

^״
היוהחייםמזכירה,היתהאולסןשפג־

בשעותהתנהלההעבודהפשוטים:

נעשהעמיתותיהעםהחיבורקבועות,ח!

היאנסגר,וכשהמשרדבצהריים,כריכיםעל

נין״,״נידשלהשנייהבעונהאבלהביתה.הלכה

והיתהקופירייטריתלתפקידקודמהכשאולסן

מינה־שאינובתפקידכמשרדהיחידהלאשה

לי,

$TS1$,מינהלי$TS1$

$DN2$,מינהלי$DN2$מעולמןשונההעסקיםשעולםגילתההיא

נעשיתהאמיתיתהעבודהושבוהמזכירות,של

יוצאיםשהחברהבבריםלמשרדמחוץדווקא

שלמערבכשהיעדרותהעבודה.אחריאליהם

בעבודה,ללופמחוץאותההשאירהדרינקים

שללבילויבושה,בלילהצטרף,החליטההיא

וכךחשפניותבמועדוןהלקוחותעםעמיתיה

במשרד.ומוערכתמעורבתלהיותחזרה

והיכרויותבין־אישייםקשריםשלהחשיבות

המ־התקופהמאזפחתהלאפורמליותלא

תוארת

$TS1$המתוארת$TS1$

$DN2$המתוארת$DN2$לפחות,שכיום,נראהאבלמן״,ב״מד

עםלהתמודדצריכותלאכברקופירייטריות

שלכניסתןעםרבים,בתחומיםכאלה.מוקשים

הנטוורקי־העבודה,למקומותנשיםויותריותר

נג

$TS1$הנטוורקינג$TS1$

$DN2$הנטוורקינג$DN2$נייטרליותלזירותעברוהלא־רשמיהרשמי

לנשים.פחותועוינותמגדריתמבחינהיותר

הבכיריםשכבתשבהםכאלהאחרים,בענפים

לאעדייןשהדבריםנראהברובה,גבריתעדיין

כך.כלהתקדמו

ההשקעותמנהלתפרסמה2011ב־

שבוב״פורבם׳׳,טורמאיירלינדסיהאמריקאית

סיכוןהוןלמנהליהנטוורקינגקבוצתכיסיפרה

חבריהאתהזמינהמשתתפתהיאשבהצעירים

הגבריםעמיתיהספורטיבי.ירישלשבועלסוף

רציתיתמיד״אדיר!בהתלהבות:למיילהשיבו

הת־שלאהיחידההיתההיאזה״.אתלעשות

להבה,

$TS1$,התלהבה$TS1$

$DN2$,התלהבה$DN2$התמימההנטוורקינגפעילותכיוחשדה

יזמה,שהקבוצהאחרותפעילויותלצדהזאת

מהמעגל,נשיםמדירהבעצםפוקרערביכמו

עללהתגבשבויז״ל״אולדמאפשרתובפועל

ממיעוטשסובלהטכנולוגיה,בעולםגםחשבונן.

הטכנולוגיות,הליבהבפעילויותבעיקרנשים

מכוחו,הגבריהחבריהמועדוןעדייןאיבדלא

גובהיעילנטוורקינגלייצרמכךהנובעוהקושי

מנשים.מחירואת

אבלקלות,מטרותהםוטכנולוגיהפיננסים

נראהיותרשוויונייםבענפיםגםכנים,להיותאם

מאשריותרלגבריםעוזרהנטוורקינגשמנגנון

למו־משותפתבהליכהמדוברכשלאגםלנשים.

עדון

$TS1$למועדון$TS1$

$DN2$למועדון$DN2$חשותרבותנשיםבצוותא,צידאוחשפנות

רחבהמרשתנהניםאתןשעובדיםהגבריםכי

ויודעיםמקצועיות,היכרויותשליותרויעילה

לטובתם.אותהלמנףכיצדמהןיותרטוב

לעבודוהתחלתיהאקדמיהאת״כשעזבתי

וגיליתיגברים,עםבעיקרעבדתיסטארטאפעל

ינטוורקינגיעילהלהיותיכולהלאפשוטשאני

מייסדתמק׳ללן,אנטד״רמספרתצורה״,באותה

מניעהאמצעישפיתחinvectusהסטארטאפ

סביבתיקשרו״הם2012ב־ונמכרלנשים,חדשני

הםאיךהוקי,אוכדורגלעלדיברוהםספורט:

שלםקשרלהםהיהשלהם.הבניםאתמאמנים

בשבילי.רלוונטיהיהשלאזהסביב

מידהםחדש,מישהופוגשיםהיוהם״כשהם

איכשהוששניהםמשותפתדמותמוצאיםהיו

התאגידית.המזוןשרשרתבמעלהאליהקשורים

היהשליהמסלולהאלה,החוויותאתהיולאלי

עםנטוורקינגיותרלעשותכשהתחלתישונה.

חינוך,כמושונים,בענפיםנשיםפגשת־נשים,

היההמשותףהמכנהועבורנוושיווק,תוכנה

אימהותשלוהשילובאימהותקרויותלעתים

שהרגשתיהדרךמשותפותנהניתיוקריירה.

אחרת".בצורהשפועלותהאלה,ברשתות

פחותמכירותשנשיםבכךלאהיאהבעיה

הרש־למעשה,להן.לעזורשיכוליםאנשים

תות

$TS1$הרשתות$TS1$

$DN2$הרשתות$DN2$יותררחבותלהיותנוטותדווקאשלהן

קשריםליצוריותרלהןוקלגברים,שלמאלה

ג׳ון2012ב־קיימים.קשריםולתחזקחדשים
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מנכ״ל/ניצחקי,יעל
לפיתוו/המרכןנטע,

״נטתרקינגקריירה:

העבודהבעולם

לנשיםיותרקשה

לגברים.מאשר

מנצלותלאנשים

הרשתותאת

כדיהחברתיות

נושאיםלקדם

בגינהמקצועיים.

גבריםהילדיםעם

עבודה,עלידברו

פחות״הרבהונשים

כדיהעולםמרחביעסקיםאנשיאלף►►

ב־ותרהחשובותהתכונותלדעתםמהןלהנץ

ציינושהמשיביםהתכונותכיום.להצלחה

שקיפות,פעולה,שיתוףביותרכחשובות

בעי־נחשבוגםוחדשנותמנטורינגהכללה,

ניהם

$TS1$בעיניהם$TS1$

$DN2$בעיניהם$DN2$הממצאיםגבריותמאשריותרלנשיות(

Theבספררוכזו Athena Doctrine.)בת־״"

חום

$TS1$בתחום"$TS1$

$DN2$בתחום"$DN2$מנהלים,וגיוסאיתורבו,נמצאתשאני

נוריתאומרתנשים״,הםמהבכירים%08כ־

״אםעמדה.קבוצתומנכ״ליתמייסדתברמן,

תקשו־ישלנשיםמכלילה,בצורהמסתכלים

רת

$TS1$תקשורת$TS1$

$DN2$תקשורת$DN2$ובאופןלפרטים,לבשמותהןיותר,טובה

יותר״.הרבהטבעיות׳נטוורקריות׳הןכלל־

נשים,כירחבההסכמהשישנראהאבל

הענפיםהקשריםאתלמנףמתקשותבהכללה,

אולבר־־טכשמדלןמקצועיות.למטרותשלהן

בעמדותנשיםמספיקאיןלמהבראיוןנשאלה

בליצורטובותממש״נשיםהשיבה:היאבכירות,

טו־גבריםבנטוורקינג.טובותופחותחברויות,

בים

$TS1$טובים$TS1$

$DN2$טובים$DN2$,חברויות".בליצורבהכרחולאבנטוורקינג

־עי־נשיםשלשהרשתותלהניחסיבה״אץ

לות

$TS1$עילות$TS1$

$DN2$עילות$DN2$,הדבריםאחדהואנטוורקינגאבלפחות

הע־בעולםלגבריםמאשרלנשיםיותרשקשים

בודה״,

$TS1$,העבודה״$TS1$

$DN2$,העבודה״$DN2$נטעמנכ״ליתיצחקי,יעלד״ראומרת

נשיםפעמים״הרבהקריירה.לפיתוחהמרכו

לקדם\כדיהחברתיותהרשתותאתמנצלותלא
גברא£הילדיםעםבגינהמקצועיים.נושאים

פחות".הרבהונשיםעבודה,עלידברו

גדולי^הפערשחלקנראהלפחות,בישראל,

הר־הגבר־:הצבאיהנטוורקינגשלמערכונובע

החבריה

$TS1$הרהחבריה$TS1$

$DN2$הרהחבריה$DN2$מכיריםומהמילואיםמהפלוגה

טובה.מלהלזרוקשישמחמישהושמכירמישהו

יצ־אומרתהזה״,מהמשאבפחותיש"לנשים

־־

$TS1$יצ$TS1$

$DN2$יצ$DN2$

1it11מגיעותולאי^בא,/?/החוח'.יו"חן

״!,['!"^(!-u'lUJii/jLrשהגםבכירות,לדרגות

יחדעובריםגבריםכללי,באופןחברות.לניהול

שעו־נשיםיותרישכיוםמלכדות.חוויותבצבא

ברות

$TS1$שעוברות$TS1$

$DN2$שעוברות$DN2$רמה.באותהלאעדייןאבלהן,גםזהאת

עברושהםבזהרעדברשוםעשולאהגברים

משהומזהלהוציאוהצליחוקשותחוויותיחד

המגדרית״.לזוויתלבלשיםצריךאבלטוב,

יותרטובלמנףיודעיםגבריםכלל״בדרך

תשלוםיגבוהםלמשל,שלהם.המשאביםאת

אחרת״,תמורהידרשואומישהו,לךלהכירכדי

הראש־המשקיעאתשמצאהמק׳ללן,אומרת

שלה

$TS1$הראששלה$TS1$

$DN2$הראששלה$DN2$שלההמנטוריתשלהקשריםבאמצעות

ענתהלאשפשוטהשקעותקבוצתהיתה)״זו

מישהו״(.דרךלהגיעחייבהייתלטלפונים

שיתופיעליותרמבוססותהנשיות״הרשתות

אישי.מ־נוףעלמאשרדבריםלחלוקועל/פעולה

למישהולעזוריכולהאניזה:אתאוהבת

מרוויחים.כולםוככהלסביבה,להחזירולשתף,

מופתעתתמידאנינשים.עבוריותרטבעיזה

לעצמם״.רווחלהשיגבליעוזריםכשגבול

חברה?מביאהחברה

מקצועילאזה

מעונ־ינותכברכשנשיםגםיצחקנלדברי

אתלקדםכדישלהןברשת׳גקשריםלהשתמש

זהאתלעשותשלהןהיכולתאחרים,אועצמן

מסנקציות.לסבולעלולותאףוהןמוגבלת

להביארוצה׳אנישכה,לבוסתגידאשה״אם

<•<אומהצבאמכץ־השאנימישהילחברה

מייסדתמק׳ללן,אנט

inVectusגברים"

טובלמנףיודעים

המשאביםאתיותר

הםלמשל,שלהם.

כדיתשלוםיגבו

אומישהו,לךלהכיר

אחרת.תמורהידרשו

הנשיותהרשתות

שיתופיעלמבוססות

לחלוקועלפעולה

מאשריותרדברים,

אישי״מינוךעל

הגבריהמועדוןאתלפרוץ

פסברג.מחסין

ישראלאינטלמנכ״לית

80ה־בשנותעשיתיבאינטלהראשוניםצעדיאת

שליההכשרהבמסגרתהגעתי,איךזוכרתאני

מהנדסים.קבוצתעםלמפגשהברית,בארצות

ורקבערךגברים50עגול,שולחןסביבישבנו

אלי,כשהגענוהיכרות.סבבוערכנונשים,שתי

עליוהסתכלתיאת?"מישל"ואשתומישהו:שאל

אתהלמהכמוך.בדיוקמהנדסת,״אניואמרתי:

אחר?״מישהושלבזכותולכאןשהגעתיחושב

מאוד.נבוךהיהוהואשתיקה,השתררה

שכך.וטובתישאל,לאשכנראהשאלהזוכיום

רופאות,מהנדסות,שלבזכותןהתרחשהשינוי

בממשלהשרותשופטות,מנהלות,חוקרות,

הגיעוכולןובמשטרה.בצבאקצינותואפילו

עבודהלעתים,אךקשה.עבודהבזכותלמעמדן

אנולמעלהובדרךמספיקה,אינהלבדהקשה

למקצוע.ועמיתיםמחבריםלעזרהנזקקים

כלים.בפחותמצוידותנשיםלדעתי,שם,דווקא

ועדיין,לשנות,קשההרגליםכיראשית,קורה,וה

והםבמושכות,מחזיקיםגבריםהארגוניםברוב

שגםמאחרשנית,להם.שדומהמיאתמקדמים

נבלמתהסולם,במעלהדרכהאתשעושהמי

מרימהאפילופעםולאלאם,נהפכתכשהיא

נכנעיםשאנוהיאשלישיתסיבהופורשת.ידיים

ונשים,גבריםעללסטריאוטיפיםפעםלא

לאשהןמשוכנעותהבנותכשבתיכוןומתפלאים

כךאחרים.לאפיקיםופונותמתמטיקה,יודעות

ומדעניות,מהנדסותפחותהרבהמקבליםאנו

בתחומיבכירותלמנהלותבהמשךליהפךשיוכלו

הטכנולוגיה.

"מועדוניםמעטלאקיימיםעדייןלצערי,

שחבריהםהעסקים,בעולםבעיקרסגורים",

ההדדיתהעזרהאלה.אתאלהומקדמיםמסייעים

אנחנוגםאדרבא.בעיני,פסולהאינהלכשעצמה

אלאחבר״.מביא״חברבשיטתדוגליםבאינטל

במידהתלויההצלחהשבהןהבכירות,שברמות

לאהאלההמועדוניםהקשרים,במערכותרבה

לאחרים.מקוםהרבהמותירים

מובילשהואהארגוןאתמעצבשמנהלאומרים

מעטלאבאינטלשישהסיבהזואוליבדמותו.

חלילה;אפליה,בעדאיניבכירים.בתפקידיםנשים

rroiyגםאפליה rupnnמנהללארגון.נזק

ביותר,הטובהאדםאתתפקידלכללקחתצריך

להשתמשלדעתגםצריךטובמנהלאישה.אוגבר

רשתלרבותלרשותושעומדיםהכליםבכל

נכסהןהאלההיחסיםמערכותשיצר.הקשרים

הואבהדרךעודוזוהיוהכרחי,לגיטימימשמעותי,

קוראתאינילכןשלו.לחברהערךלהביאיכול

פיעללנשיםסגורים""מועדוניםלעצמנולהקים

בדרכנוולהצליחלהמשיךעלינוהגברי.המודל

מקומנואתלמצמץ,בלילתבוע,אךהמקצועית,

המשקשם.שיושביםהגבריםלצדהשולחן,ליד

בתפקידיםנשיםמריבויבגדולירוויחהישראלי

%05מב־המורכבתאינטלשהנהלתכפיבכירים,

יום.מדימכךמרוויחהנשים

Grant!־קנטורניביוד,בןג׳ודיצילומים: Heaton Productions



מאשראחרתיישמעזהמהאוניברסיטה/►►

״השיטהיצחקי.אומרתוה״,אתיגידכשגבר

במקומותמאודלגיטימיתחבר׳מביא׳חברשל

כשאישהמקצועיפחותנשמעוהאבלעבודה,

שלחדשמחקרלפילמעשה,זה.אתעושה

ואחרים,קולורדומאוניברסיטתהקמןדייוויד

אח־נשיםמקדמותכשהןנענשותפשוטנשים

רות:

$TS1$:אחרות$TS1$

$DN2$:אחרות$DN2$תחתיהןנשיםהרבהשממנותבכירות

שלהןמהבוסיםיותרנמוכותהערכותמקבלות

כק־ונתפשותזאת,עושותשלאנשיםלעומת

רות

$TS1$כקרות$TS1$

$DN2$כקרות$DN2$.דורות,שניבעודישתנהזהאולייותר

כיום״.המצבזהאבל

שתהליכישככלהתחושהאתמאשרתברמן

לסטנ־יותרצמודיםוהקידוםלעבודההקבלה

דרטים

$TS1$לסטנדרטים$TS1$

$DN2$לסטנדרטים$DN2$יותרידידותייםהםברורים,מקצועיים

מביא״חברעליותרבנוייםשהםוככללנשים

נדחקותנשיםעמומים,סטנדרטיםועלחבר״

המו־עלפעמיםהרבהחוזרות״רשתותהחוצה.

דל

$TS1$המודל$TS1$

$DN2$המודל$DN2$המקצועיהגורםהייתיאניהפרוטקציה.של

הדירק־נבחרתעבורהמתודולוגיהאתשבנה

טורים

$TS1$הדירקטורים$TS1$

$DN2$הדירקטורים$DN2$,מק־דירקטורמהוהגדרתיהממשלתית

צועי.

$TS1$.מקצועי$TS1$

$DN2$.מקצועי$DN2$לפידירקטוריםלבחורלשריםכשנתנו

גברים.היומהנבחרים4270רקהאלה,ההנחיות

מנהלות.לנשיםלגיטימציהיששבהםהמקומות

מפול\יותרחשוביםהכישוריםשבהםאלההם
ופיננסים״.בנקאותכמוארגונית,טיקה

אמריקאזתהמ־עסקיםאשתרובינט,ג׳ודי

תמחה

$TS1$אמריקאזתהמתמחה$TS1$

$DN2$אמריקאזתהמתמחה$DN2$בספ־מקדזשהסטארטאפים,בקידום

רה

$TS1$בספרה$TS1$

$DN2$בספרה$DN2$,החדשHow to Be^e Power Connector

״ברורהנשי.הנטוורקינגלסוגייתמיוחדפרק

אשתרובינט,ג׳ודי

הלא״החוקעסקים:

הצלחהשלכתוב

שלךשהנטוורקהוא

Netהוא worth

שלימדומישלך.

לבקששאסוראותו

מהרייתקעעזרה,

למשל,בצבא,מאוד.

תעבודשאםידוע

להפוךתוכלקשה

כדיאבללרב־סרן,

מעברלהתקדם

להשקיעצריךלזה,

יחסים״במערכות

אבלכוח.בעמדותנשיםיותרצריכיםשעסקים

כישו־אתלשפרצריכותנשיםלשם,להגיעכדי

רי

$TS1$כישורי$TS1$

$DN2$כישורי$DN2$לשעבררובינט,אומרתשלהן״,הנטוורקינג

קרןסידס,בגולדןניהוליתבמשרהדירקטורית

נשיםבקידוםשמתמקדתאנג׳ליםלהשקעות

שהנ־הואהצלחהשלהלא־כתוב״החוקהמיות.

טוורק

$TS1$שהנטוורק$TS1$

$DN2$שהנטוורק$DN2$הואשלךNet wortn.שלימדומישלך

מאוד.מהרייתקעעזרה,לבקששאסוראותו

ateתוכלקשהתעבודשאםידועלמשל,בצבא,

1qל^ק־כדיאבל)מייג׳ור(,לרב־סרןלדרגת
דם

$TS1$ל^קדם$TS1$
$DN2$ל^קדם$DN2$במערכות\סים״.להשקיעצריךלזה,מעבר

הואהנטוו^לףנגתהליךרובינט,לדברי

מאחדאכאהשגתהרילמגדרעיוורבבסיסו

וקוקשה־יתט^פוןמספרשלךהקשרמאנשי

אישהאוגברהיח\הואאםמשנהלאזהלו,

נטוורקינגעושיםועג!ריםנשיםבפועל,אבל

יצי־כ־בספרהכותבתרוביאחרת.בצורה

רת

$TS1$יצירת$TS1$

$DN2$יצירת$DN2$קיימיםקשריםתחזוקתחדש^ם,קשרים

הרבהלנשיםבאיםכלללמכר^בדרךוסיוע

לנטוורקינגהשונההגישהאךבקל^יותר

רגיליםכותבת,היאגברים,מעכבואנשים.

הםולמטה״:״למעלהנטוורקינג*תלעש

שבעמדותלמיגםאסטרטגיתטתחברים

צעיריםכישרונותומחפשיםמהם^בכירות

נוטותזאת,לעומתנשים,לטיפוח.שזקוקים

ששוויםעמיתיםעםלצדדים,נטוורקינגלעשות

ללמודההזדמנותאתמאבדותוכךלהן

בכיריםשלחסותםאתולקבלניסיוןמבעלי

הואאחרחשובהבדללהן.לעוורשיכולים

בתמורהטובותלקבלמצפותפחותשנשים

ובשלמאליה,מובנתשהיאומניחותלעזרתן,

לעתיםהופךהזההאנושיהיתרוןחינמית.כך

וההיפרמקצועי,לחיסרוןקרובות

היח־שמערכותבעודכיגםכותבתרובינט

סים

$TS1$היחסים$TS1$

$DN2$היחסים$DN2$לע־מבוססותהעבודהבמקוםגבריםבין

תים

$TS1$לעתים$TS1$

$DN2$לעתים$DN2$חסותעלקרובותsponsorship,)אצל

שאמנםבמנטורינג,כללבדרךמדוברנשים

בהכרחלאאךהקריירה,אתומקדםמפתח

שלסקרמידה.באותהאקטיביתדחיפהכולל

מהג־39?ישל־שבעודמצא2012מ־קטליסט

ברים

$TS1$מהגברים$TS1$

$DN2$מהגברים$DN2$בארגוניםרבפוטנציאלבעלישנחשבו

גבוההיההשיעורנשיםאצלמנטור,הוצמד

שהמנטור־נגציינוהחוקריםאך4770יותר:

מאחריותר,רביםלקידומיםהובילבהכרחלא

urvrmהמנטור־םשלהיכולתהיההמשמעותי

חסותם.לבניאקטיביתחסותלתג^יק

נטוור־לעשותממליצהרובינט׳גתזאת,למ

קינג

$TS1$נטוורקינג$TS1$

$DN2$נטוורקינג$DN2$צעירים,כישרונותלטפחלמטה:למע^ו

מנטוריתלמצואהקריירה,בתו׳קיתאתאםאו,

תספקשלההמיומנויות/?ח14שלצדטובה

לפעמים,מבוססת.ריםלרשתק׳גישהגםלך

״בה־הקריירה.את^רללקבועיכולכזהקשר

תחלה

$TS1$״בהתחלה$TS1$

$DN2$״בהתחלה$DN2$הדב־וכלבללכתל^סיםקשהעבדתי

רים

$TS1$הדברים$TS1$

$DN2$הדברים$DN2$,שיצרתיאתו?*שתמינפתילאאבלהאלה

מק׳ללן,אומרתחדשים״,אנשיםלפגושכדי

של־למהשלהמההצלחהגדולחלקשמייחסת

מדה

$TS1$שלמדה$TS1$

$DN2$שלמדה$DN2$״ג׳ודירוב־נט.היאהלאמהמנטורית

בצורהיחסיםמערכותעללחשובאותילימדה

אתהלבואליאיפשרההיאיותר.אסטרטגית

כדילמייליםאותיכיתבהולפעמיםלפגישות,

ויוצרתאנשיםעםמתקשרתהיאאיךשאראה

וגילי־הביישנות,עלהתגברתיכךערך.להם

תי

$TS1$וגיליתי$TS1$

$DN2$וגיליתי$DN2$אפשרשבהודרךלחלוקמשהויששתמיד

יחסים״.מערכותלבנותוכךלשני,אחדלעזור

בסיסיכצורךנטוורקינג

שנטוורקינגהבינוכברנשיםמעטלא

מעמיתות־הן,רבותעבורחלשהנקודההוא

פו־הקמתבאמצעותבבעיהלהילחםומנסות

רומים

$TS1$פורומים$TS1$

$DN2$פורומים$DN2$אתלאזןכד־בלבד.לנשיםמקצועיים

האחרו־בשניםהמוכרים,הגברייםהפורומים

נות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$שבהםפורומיםויותריותרמוקמים

כרמירבקה\קרופ'

בן־גוריוןאוניברסיטתנשיאת

חרישותשלוהחשיבותבמשמעותההכרה

גברהקריירהופיתוחמקצועילקידוםןנטחרקינגן

בתועלתהאישיתההתנסותהשנים.במשךאצלי

הנכון,בזמןקריטימקשרלהפיקשניתןהעצומה

שהעניקהכמיוהןהמקבלבצדשהיתהכמיהן

למסקנהאותיהביאה]ולאחרים(,לאחרותאותו

ושכישרוןגבוהות,ביכולותדישאיןנמנעתהבלתי

השניהצדלאיבוד.ללכתלעתיםיכולקשריםללא

עלבקשריםדישלעתיםהואהמטבעשלוהעצוב

אמיתיות.ימלותללאגםלהתקדם,מנת

mbaתוכניותשלבוגרותבעיקרצעירות,נשים

משמעותאתמבינותכבריוקרתיים,במוסדות

לקידוםשונותפרקטיקותמכירותוגםהנטוורקינג

מבתיאחדבוגרתצעירה,עסקיםאשתקשרים.

עסקים,למינהלהבריתבארצותהמוביליםהספר

רכשהשהיאהנטוורקינגשאמנותבזמנוליאמרה

אלך100שלחובלהשהעניקהעיקריהרווחהיו

הלימוד.שכרדמידולר,

הקשריםהמיליטריסטית,בישראלועדיין,

אפריוריתנשיםמציביםהצבאיהשירותמתקופת

יותרלהאמיןרוצהאניאבלנחיתות.בעמדת

"חצאיתהמכונהפורמליתהבלתיהרשתביעילות

rawהזהב" ,|GoidenSkirtnmnנשים

ארגונים,חברות,במגווןניהולבכירותבעמדות

לרשתותנגישותאלהלנשיםועסקים.מוסדות

אדירהיכולתבעלותהןלכךוהודותושונות,רבות

שלאינטרסיםולקדםלהמליץדלתות,לפתות

שהחוכמהוירטואליתרשתזוהיאחרות.נשים

יותראותת.ולהפעילאליהלהגיעהיכולתהיא

יבאסרטיביותהזו,הרשתאתמגלותנשיםויותר

בהצלחה.אותהמפעילותרבה



אוביל־בתר,הילה

״יןמיות״ממייסדות

לאמהות:וקמפוס

שנשיםאגדה״יש

לנשיםעוזרותלא

לדעתיאחרות.

אתהמציאוגברים

היאהאמתזה.

אוהבותשנשים

לזו.זולעזורמאוד

המוןרואיםאנחנו

הצלחהסיפורי

בניתיאניגםכאלה.

הקריירהכלאת

באמצעותשלי

נטוורקינג״

שטו־אוסאעפרה

שטראוסקבוצתיו״ר

במגזרבשנותיובוודאיהבוגרים,בתיי

אתולהעריךמקרובלהכירלמדתיהעסקי,

מקבוצה,חלקלהיותהנטוורקינג.חשיבות

ולהשמיע:ביטוילידילבואוגםולשמועללמוד

הואלכוח.אותוהופכיםהנטוורקינגמרכיבי

ה׳׳בירוד״.אתמייצר

בטיפוחמדובראםביןהשונותבפעילויות

לשכתבמסגרתלאמריקהישראלביןקשרים

שנוצריםאישייםבקשריםאםוביןהמסחר,

כמהעדרואהאני״יסמין״ארגוןבמסגרת

אישי,מוסףערךמייצריםהאלההקשרים

בהתקדמותלשתףהיכולתוחברתי.עסקי

אגינדות,ולייצררעיונותלקדםובדילמות,

היעיליםהכליםלאחדהנטוורקינגאתהופכת

ושינוי.השפעהלייצרכדיביותר

ענייןהואנשיםלמעןנשיםשלנטוורקינג

אבלאישי.באופןגםמבצעתשאניחשוב

מביניםאנשיםויותרשיותרלראותמשמח

"העסק"לאהואהזההנטוורקינגשחיזוק

ממשגברים.גםלענייןצריךאלאבלבד,שלהן

כולנו.שלהאינטרסהואנשיםשקידוםכשם

והואמובהק,כלכליאינטרסהואנשיםקידום

חברתייםתהליכיםלהנעתבמיוחדחשוב

נוכחתאניושוויון.דמוקרטיזציהשלוערכיים

שלובכוחןהנטוורקינג,שלבכוחומחדש

ומייצריםבוהמשתמשיםוהגבריםהנשים

זהלבדכיאנשים.ביןפעולהשיתוף

קורה.לאפשוט

שלשוניםבשלביםשונים,מענפיםנשים►►

מקצועיים.קשריםליצוריכולותהקריירה,

אינספורלמצואאפשרלמשל,בלינקדאין,

שונים.מתחומיםנשיםשמחברותקבוצות

מקשרותמהקבוצותרבותמפתיע,לאבאופן

כמוגברייםבתחומיםשעובדותנשיםבין

וטכנולוגיה.פיננסיםעסקים,אנרגיה,

שמקדמיםמעגליםכמהפועליםבישראל

ולא־פורמלייםפורמלייםנשים,ביןנטוורקינג

לשכתשלועסקיםבקריירהנשיםפורוםכאחד.

במטרה1998מאזפועלאביבבתלהמסחר

קש־ליצירתפלטפורמהעסקיםלנשותלספק

רים

$TS1$קשרים$TS1$

$DN2$קשרים$DN2$אחתכמשק.בכיריםועםאחרותנשיםעם

הרצאהשכוללאירועמארגןהפורוםלרבעון,

שמ־שונים,מתחומיםבולטתנשיתדמותמפי

ספרת

$TS1$שמספרת$TS1$

$DN2$שמספרת$DN2$מונחה.ונטוורקינגשלה,הקריירהעל

נטוורקינגפלטפורמתמספק״יזמיות״ארגון

מספקומשקיעות,יזמיותמחברהייטק:לנשות

הצ־השיגושכברמנטוריותמתחילותליזמיות

לחות

$TS1$הצלחות$TS1$

$DN2$הצלחות$DN2$,מקצועיים.בכליםאותןומעשירבתחום

שניםכמהזהמקייםאי.בי.איההשקעותבית

נועדלאשאמנםמשקיעות״,״נשיםהפורוםאת

פי־בנושאיםלהעשרהאלאנטוורקינגלמטרות

ננסיים

$TS1$פיננסיים$TS1$

$DN2$פיננסיים$DN2$ניהול\עלהרצאותאחריבו,גםאבל

ביני*?;מחליפותנשיםבשווקים,ומגמותכסף

ביקור.כרטיסיועוגה,קפהעל

לע־ש^ךבסיסיהכיהדברזה״נטוורקינג

שות.

$TS1$.לעשות$TS1$

$DN2$.לעשות$DN2$זהללמוךחלידחוף.זה,עללהתאמןחייבים

עסקים״,לנשותרקלאהנשים,לכלמאודחשוב

שדולתיו״רסגניתשטראוכלר,שבעבתאומרת

וקריירה.עסקיםלנשותהפורוםומקימתהנשים

הלאהממשיכיםהםואזהצבא,אתיש״לגברים

אנילשני.אחדוהיכרויותעבודותומסדרים

הרבהעובדזהנשיםאצלאבללמה,יודעתלא

אתלמישהיאספרשאםפחד,קייםאוליפחות.

יהיףלולאתיקחהיאאולייודעתשאנימהכל

עצמן,אלאההיכרויותלאזהשחשובמהלי.

לנשים^זכאותאומרתתמידאניהחיבורים.

מים.לקא^תלבארפהבאתן׳כולכןלפורום,

לשתותאחת^כהכלאבלאתכן,הבאתיאני

במקומכן׳״.לק^תיכולהלאאניבעצמה

בשביללנשים.נטוור^לנגזהשלנו׳׳המהות

ממייסדותה$%ביל־ברנר,הילאומרתקמנו״,זה

אתשהקימהויזמת,לאבהותוקמפוס״יזמיות״

KeyDownloacHהחברות WMteSmoke״לנ־

שים

$TS1$״לנשים$TS1$

$DN2$״לנשים$DN2$לחיקוי,מודליםלפגושפחות\מקוםיש

800כמעטאצלנוחברותבהשוואה^ברים.

עדסטארטאפיםשלממנהלותד/\?ת,נשים

סטאר־להקיםאיךחושבותלכא?*השעדיין

טןו^,

$TS1$,^סטארטןו$TS1$

$DN2$,^סטארטןו$DN2$לש־אחתלעזוראירמחפשותממשוהן

^ייה.

$TS1$.לש^ייה$TS1$

$DN2$.לש^ייה$DN2$ליהיהצעירהיזמתהייתיכשאניאם

לחיקוימודליםבולראותשאפשרכזה,ארגון

בעיות,אותןעםשמתמודדיםמאחריםוללמוד

יותר.קלליהיה

אחרות.לנשיםעוזרותלאשנשיםאגדה״יש

שנ־היאהאמתזה.אתהמציאוגבריםלדעתי

שים

$TS1$שנשים$TS1$

$DN2$שנשים$DN2$רואיםאנחנולזו.זולעזורמאודאוהבות

כלאתבניתיאניגםכאלה.הצלחהסיפוריהמון

אנשיםעםנטוורקינגבאמצעותשליהקריירה

קשהפעמיםהרבהשכן,מהלהתפתח.לישעזרו

להקלכדיאזצריכה׳,אניזה׳אתלהגידלנשים

במ־נטוורקינגלעשותמאפשריםאנחנועליהן,

קום

$TS1$במקום$TS1$

$DN2$במקום$DN2$לכך.בדיוקומיועדבזהשממוקד

לא־במטרהאירועערכנושעבר״בחודש

פשר

$TS1$לאפשר$TS1$

$DN2$לאפשר$DN2$וכלכשבאיםשותפות.למצואליזמיות

לאיותר.קלזהקשרים,ליצורהיאהמטרה

אםאבלנשים,שלברשתותרקלהיותצריף

שזהנשיםישאזקדימה,שדוחףאוהבמקוםיש

חבריםגבריםסטארטאפיםטיםגםלהן.עוזר

באחרות.חבריםיהיוולאמסוימותבקבוצות

בשבילו״.עובדמהמוצאאחדכל

רשתותביצירתגדולפוטנציאלרואהצדוקי/י

מרשתלהרוויחרק״אפשרלנשים.נטח^קינג

פר־גםעצמאיות,נשיםשל/^קצועיתחברתי

טנית

$TS1$פרטנית$TS1$

$DN2$פרטנית$DN2$.וגםפקברה״

30מסתובבת״אנישונה:שליקךמןהגישה

שייכתהייתיולאשלי,המק*)עיבעולםשנה

נגד,ולאבעדלאאנינש*ק.לפורוםפעםאף

שפרצושנשיםב^/כרורהיתהשליהדרךאבל

אבלאחרות,ר^שיםלעזויכולותזכוכיתתקרת

בנט־לאק/^כון,כנטוורלהיותזהשיעילמה

וורק

$TS1$בנטוורק$TS1$

$DN2$בנטוורק$DN2$בנטוורקלה**הצריךגברים.אונשיםשל

שכן,מהשלך.בתחוםההחלטותמקבלישל

לשאובאפשרחשוב.גורםזהנשימנטורינג

וחשובמודלים,אימוץדרךאחרותמנשיםכוח

ועשופרצושכברמאלהוהנחיההשראהלקבל

שבהםצעירים,בגילאיםבעיקרנכוןזהזה.את

בחיים״.שלךוהאמביציותהמטרותאתקובעים

נטוורקי־בקבוצותמהזמןכחצינמצאת״אני

נג

$TS1$נטוורקינג$TS1$

$DN2$נטוורקינג$DN2$מעורבות,בקבוצותמהזמןוחצינשירובעם

״חשובמק׳ללן.אומרתגברי״,רובאומרשזה

יחסיםלישישמוצאתאניאבלבשתיהן,להיות

שלבקבוצותפוגשתשאנימיעםיותרעמוקים

החו־אתולחשוףדבריםלחלוקיותרקלנשים.

לשות

$TS1$החולשות$TS1$

$DN2$החולשות$DN2$בך״.יתנקםשזהמפחדתלאכשאתשלך

פייסבוק,שלהתפעולסמנכ״ליתשלבספר

Leanסנדברג,שריל inלנשותהמליצההיא

מני־ללמודיוכלושבהןקבוצותלהקיםקריירה

סיונן

$TS1$מניסיונן$TS1$

$DN2$מניסיונן$DN2$קשריםוליצוראחרותקריירהנשותשל

קרקעעלנפלההזאתשהעצהנראהמועילים.

שמש־אביב,מתלד׳לדבריבישראל.פורייה

תתפת

$TS1$שמשתתפת$TS1$

$DN2$שמשתתפת$DN2$הואהקבוצהשל״הרעיוןכזה,במעגל

«•הענייןאבלמגדר,שלשאלותעלכללישיח



אצלנוישמקום.הרבהתופסהמקצועי►►

אםוגםאקדמיה,ונשותדיןעורכותרופאות,

מגיעתמידהדיוןאחר,משהועללדברהתכוונו

האווירהעםשלנוההתמודדותעללסיפורים

העבודה״.במקוםהגברית

לשפריכולותנשיםהשונים,לפורומיםמעבר

עצמאי.באופןגםשלהןהנטוורקינגכישוריאת

שהםבטוחיםמהאנשים%05״>רובינט,לדברי

כדימוחצניםלהיותחייביםלאאבלביישנים.

להקשיב,פשוטצריךבנטוורקינג:טוביםלהיות

דווקאנחמדים״.ולהיותהשניבאדםלהתעניין

רו־רבים,קשריםליצורנשיםשלהנטייהבגלל

בינט

$TS1$רובינט$TS1$

$DN2$רובינט$DN2$מוקפדתרשתבטיפוחלהתמקדממליצה

החשוביםהקשריםאתשתכלולאיש,50עדשל

ערעללסמוךאפשרשבאמתקשרואנשייותר

בעזרתלמפותחשובהקיימתהרשתאתרתם.

Mindפתקיות, Mapמידעשמאגדת)דיאגרמה

בקביעות.אותהולתחזקאקסל,טבלתאוחזותי(

לנ־להתחברלנשיםממליצהרובינטזאת,עם

שים

$TS1$לנשים$TS1$

$DN2$לנשים$DN2$וכךאחרים,בתחומיםלהןהמקבילהבדרגה

שלהן.הפרספקטיבהואתהרשתאתלהעשיר

שיחותגםלנהלאישהלכלמציעה״הייתי

יצחקי,אומרתשלה״,המכרותעםמקצועיות

ולראותעושהאישהשאותהבמה״להתעניין

הזמן.כלזהאתעושהאניאפשריים.חיבורים

מי־אםעובד:לאמשהואםלהיפגעלאחשוב

qrcr

$1ST$ימqrcr$1ST$

$2ND$ימqrcr$2ND$קשרליצורלאסיבהלאזולי,ענהלא

אוהביםאנשיםפעמיםהרבהאחר.עג^ישהו

לעזוריכולהאתאיפהלחשובלעזוה^קייבים

לקחת״.לאחרים\#>ר

בי־כרטיסילהחליףרק״נטוורקינג^ל

קור,

$TS1$,ביקור$TS1$

$DN2$,ביקור$DN2$יותרטבעיבאופןדברי^׳^נשיםגםאלא

יותרכיום״ישמ#£לן.אומרתבהם״,טובות

במקוםכאלהם^םכישורישללערךמודעות

עובדהשאלה^גאמהדברשלבסופוהעבודה.

^שהכי־יביכולםשבווביוםכסף,עושהומה

שורים

$TS1$שהכישורים^$TS1$

$DN2$שהכישורים^$DN2$התו^גה,לשורהעוזריםהאלההנשיים

יותר/נצטרךלאאזלהשתנות.יתחילודברים

להצליח״.כדיגבריםלחקות

efrat.nech@gmail.com

רובינטגיודייעיללנטוורקינגטיפים

עלתחשביאל

נטוורקינגכעלמטלה,^
ת\הזדמנוכעלאלא

אנשיםלהכיר

שי^ךמעניינים
עמם.מ/^תףמשהו

לאנשיםלהושיבנסי

יכולהאתאיךולחשוב

ערךעבורם

מישהופוגשתנ&את

אותו:תשאליי^ודש,

לעזוריכולהאני״איך

לדעתך״מהלך?/

לעשות?״ליכדאי

ו״עםמיעודאני

לדעתך?״לדברצריכה

שיותרכמהלהכירנסי

שלךבתחוםאנשים

משיקים.ובתחומים

פגישותליזוםכדאי

אנשיםעםהיכרות

עליהםששמעת

שיכולאירועלכללכי

רקלאלך,לעזור

מקצועייםלאירועים

למשל,גם,אלא

שיהיותרבותלאירועי

הנכונים.האנשיםבהם

יוצרתלאאתאם

אתמועילים,קשרים

הנכוןבחדרלא

עללשמורתנסיאל

הגדיריכולם.עםקשר

מצומצמתרשת

האנשים50כ־של

ביותרהחשובים

וטפחישלךלקריירה

לשרטטכדאיאותה.

הרשתשלתרשים

איתךיחלקואנשים

הםאםרקדברים

אותךמחבבים

ירצווהםבך,ובוטחים

להםישאםלךלעזור

לבהכתפיים,עלראש

תכלליאלואומץ.טוב

אנשיםשלךברשת

כאלהשאינם

לאחריםנדיבההיי

מהםשתבקשילפני

הואהכללמשהו:

שתילתתשעלייך

שתבקשילפניטובות

כללי,באופןטובה.

לעזורתמידנסי

אלייךלחזורעשויזה

מפתיעותבדרכים

ביישנית,אתאם

דבריזה:עלתעבדי

בכלאנשיםמול

עםדבריהזדמנות,

ובמטוסים.בתורזרים

שאתתגליבהדרגה

ומצליחהמשתפרת

לאנשיםלהתחבר

שוניםמסוגים

נתקלתאתאם

מיחשביבבעיה,

הקשראנשימבין

לךלעזוריכולשלך

שימיאותה.לפתור

הקשריםלרשתלב

אחדלכלשיש

מהם

10
הןשלךההיכרויות

אילוחשבימשאב.

יכולהאתהיכרויות

אנשיביולערוך

שלך,הקשר

לשנישיועילו

הצדדים


