
צילום:
ירז"צ

הרצליה
מדיקל
סנטר

להסבירבאות
ברורבאופןיגיעווהרפואה,הבריאותבתחוםשהמסריםכדיהטלעושותאבלהקלעים,מאחורינמצאותהן

הגיעהחברתיות.ורשתותמגפהשלבעידןיותרמורכבאפילושהפךפשוס,לאאתגראחד.לכלומיסב׳

בירבךיצחק׳אורנהאסnoלפי)הופעת!לומרמהלהןישוהשיווק.ההסברהמנהלותמהדוברות,כמהלהציגהעת

סנטרמדיקלהרצליההחוליםביתעסקי,ופיתוחשיווקמנהלתאנגל,הגר

במשפטיםשניתואריפו,תל-אביבמכללתעסקים,ומנהלבכלכלהראשוןתוארהשכלה:

אילן.ברמשפטנים,ללא
לשלושה.ואםנשואהמשפחתי:מצב

הדרר
הואהלקוחעםהמפגשאומנםבשח"ל.שלי,הקורםהעבודהבמקוםכברהבריאותלעולם"התחברתי

מרגשתמעצימה,הקלהאולחיוךולגרוםהאלה,ברגעיםשיעזורשינוילעשותהיכולתאבלקשיםברגעים

ומספקת".

תובנה

ושם".פניםעםאדםנמצאמקבליםשאנחנוהחלטהכלשל"בקצה

מגפהבעידןשיווק

ראוי".מענהולבנותולנסותהקורנהכדוגמתמשברבעתהנוצריםהצרכיםאתלזהותהשיווקמנהל"על

שיווקיאתגר
המערכת".בתוךרביםושחקניםשוניםענייןבעליביןמשותפתומטרהאחידהשפה"ליצור

חברתיותורשתותדיגיטליבעידןשיווק

ומעודכנת".חדהלהישארליוגורםקדימהאותישדוחף"אתגר

הגבריוהרפואההבריאותבעולםאישה

הבעיותבפרט,הזהובעולםבכללגבריבחדרמנהלתאישה"כשיש

אגו".איןכילהיפתרנוטות

עשורבעוד
שלחייםעללטובהאשפיעשבוניהולימקום"בכל

אנשים".

האישהיום

מרגי־לילדה.אםשהפכתיעדמשמעותחסרשהיה"יום

שה

$TS1$מרגישה$TS1$

$DN2$מרגישה$DN2$עיצובעלהעתידיתהמלחמהאתנלחמתאנייוםשבכל

ותתקדם".תחיההיאשבההמציאות

לקדםרוצה
"Case managCasemanagement הרחבבממדוניהולליווי

מק־מידעלהנגשתהקשורבכלהמטופל,צרכישל

צועי,

$TS1$,מקצועי$TS1$

$DN2$,מקצועי$DN2$בדיקותשלמורכביםתיאומיםמקצוע,אנשי

ומשפחתו".למטופלרגשיתתמיכהומתןוטיפולים,

רפואימרכזסורוקה,שלהשיווקומנהלתדוברתגוער,ענבר

כלליתמקבוצתאוניברסיטאי

תוארתל-אביב,אוניברסיטתהחברה,נדע׳ראשוןתוארהשכלה:

גוריון.בןאוניברסיטתבריאות,מערכותבניהולשני
בריאותמערכותבניהולותקשורת","בריאותקורסומרכזתמרצה

גוריו!בןבאוניברסיטת
לשלושה.ואםנשואהמשפחתי:מצב

ההתחלה
התחנה".דוברתהייתיבאזרחותובהמשךצה"לבגלי"שירתי

תובנה

לרגלי".נרהיאוהשקיפותגלדהכולידוע,הכולהנוכחי,התקשורתי"בעידן

מגפהבעידןדוברות
התודעהעלמשפיעיםהבריאותבמערכתוהדוברותהדוברים"אנחנו

הלמידההאירועים,שלהאינטנסיביותוהיסטורי.גלובליבאירועהציבורית

בצורךבעיקרביטוילידיבאוהמשתנותוההנחיותחדשנגיף׳התנהגות'של

במידעשוטפותהתאמותלעשות

השונות".ובפלטפורמותשונים

קשהרגע
לחדרמפוניםחייליםאיתן,צוק"מבצע

יום50במשךשפעלשלנו,הטראומה

הפסקה".ללא

היוםדוברות

להפצתבפלטפורמותמהיר"שינוי

הדיגיטליהכליםשלהדומיננטיותדע,

מש!לאירועיםמהירבאופןלהגיבהצורך

נפחשתופסהתקשורתיהשיחנים,

הסושיאל".בעולמותעותי

האישהיום

שלי,לקולגותלהצדיע"הזדמנות
בתחומה,מובילהאחתכללחברותיי,

לה־כדילעשותדרךעודשישולהבין

גיע

$TS1$להגיע$TS1$

$DN2$להגיע$DN2$מלא".לשוויון

פרטיצילום:

*י"׳־זי
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הבריאותמשרדדוברתלב,דניאל?ענת

שניתוארחיפה,אוניברסיטתהמדינה,ומדעיבתקשורתראשוןתוארהשכלה:

העברית.האוניברסיטהבינלאומית,וכלכלהבינלאומייםביחסים

לתאומים.ואםנשואהמשפחתי:מצב

הדרך
התחלתיהקורונה,פרוץעםבעיתונות.שניםמספראחריהממשלתיתלדוברות"הגעתי

משרדרוברתלתפקידנכנסתימכןולאחרהרופא()אסףשמירהרפואיהמרכזכדוברתלעבוד

הציבור".למעןשליחותתחושתמתוךבתחוםבחרתיהבריאות.

וחוויתשיווקאגףמנהלתחישין־בץ,קרולין

שיבאהרפואיהמרכזהאדם,

BAעסקיםבמנהלראשוןתוארהשכלה:

הרצליה.הבינתחומ׳המרכז,LLBובמשפטים

ציבוריתבמנהיגותהמדינהבמדעישניתואר

תל-אביב.אוניברסיטתפוליטית,

הדרך
שנתייםבתהייתהאמילי"כשביתי

בכתההיאנעורים.סוכרתאצלההתגלתה

פתרונות.וחיפשתיהזריקות,בגללהרבה

צינוריתשמייצרתבשוודיהחברהאיתרתי
פרטיצילום:_!

אינסוליןלהזריקאפשרשדרכהתת-עורית
המנכ"לעםנפגשתימדיקל.גפןבישראל,לסוכןאותיהפנתההחברהימים.מחוברתוהיא

באמילי:לטיפולשליההתייחסותכלאתשינהאזליאמרשהואהמשפטסוכרתי.בעצמושהיה

ifyou don'tmake itan issue it'snot an issueעסקי,פעולהשיתוףהולידההזוהפגישה

ובהשמנה".בסוכרתלטיפולהמרכז,dmcאתיחדהקמנוכךאחרשניםכמהכאשר

תובנה

שאי-אפשר".כשאומריםגםפעם.אףלוותרולאלחלום,להפסיק"לא

מגפהבעידןבריאותשיווקתובנה

בטחון.ולנסוךהערפלאתלפזרהיהשלנווהתפקידבציבור,בהלההייתההמגפה"בתחילת

לטלה־שירותיםוהעברתשוניםבערוציםואמיןמפורטמידעמתןדרכים:בשתיזאתעשינו

רפואה

$TS1$לטלהרפואה$TS1$

$DN2$לטלהרפואה$DN2$ביעד(".שיבאבישראל,הראשוןהווירטואליהחוליםביתבשיבאהוקם)מאז

שיווקיאתגר
הקורונה.בתקופתאפסבזמןשהפקנולמיון׳מלהגיעתימנעו׳אל"קמפיין

רבותופעמיםמהידבקותהחששבגלללמיוןמהגעהנמנעורביםחוליםהמגפהבתחילת

הקר־המערךמנהלהמיון,מנהללהםקראושבוסרטוןוהפקנולשלומם,דאגנוהחמיר.מצבם

דיולוגי

$TS1$הקרדיולוגי$TS1$

$DN2$הקרדיולוגי$DN2$חיים".מסכנימצביםלהזניחלאהסרטן,מרכזומנהל

עשורבעוד
במקומותלורגיליםשאנחנוהסטנדרטאתשתביאשירות,מהפכתלהובילמתכננת"אני

מזה".פחותלאמגיעשלנולמטופליםהציבורית.לרפואהגםבמלונותכמויוקרתיים

האישהיום

גםכילעבודה,הביתביןמג׳נגלתהיאאיךאישהישאלולאשבוליוםעד"תקף

ההורות".במלאכתשווהבאופןיעסקואבות

לקדםרוצה
הייתיופיזית.נפשיתעלינושמשפיעסטרסיוצריםשלנוהעמוסים"החיים

שיוכלושוניםמומחיםעםסטרס,עםלהתמודדותהוליסטימרכזלהקיםרוצה

להתמו־הטוביםהכליםאתאפליקציה,באמצעותגםלמטופל,במיוחדלהתאים

דדות

$TS1$להתמודדות$TS1$

$DN2$להתמודדות$DN2$שלו".הסטרסאתלנהלאותווללמדשלוהאישית

טוב".ולעשותטובלהיותשלוהקטנהבפיסהאחדלכלשישבהזדמנות"מאמינה

מגפהבעידןדוברות

לע־משמעוהקורונה,בעידןהבריאותמשרדדוברת"להיות
בוד

$TS1$לעבוד$TS1$
$DN2$לעבוד$DN2$לג־ואזקרהכברמטורףהכישהדברלחשובלשעון,מסביב

לות

$TS1$לגלות$TS1$

$DN2$לגלות$DN2$הביאההקורונהמגפתיותר.עודמטורףמשהועודשמגיע

יותררבהמרכזיותתופסבריאותבנושאישהעיסוקלכך

ימשיכוהבריאותשנושאימקווהאניהציבורי.בשיחויותר

לציבור".חשוביםלהיות

האישהיום

עלהדיוןאתהיוםסדרעלשמעלהאירועאויום"כל

שב־מקווהאניבעיני.חשובהואלגבריםנשיםביןשוויון

עתיד

$TS1$שבעתיד$TS1$

$DN2$שבעתיד$DN2$הנשישהייצוגככלהשנתיבציוןצורךיהיהלא

לעלות".ימשיךמפתחבתפקידי

לקדםחשוב
שלהדימויבענייןבציבורמחשבתי"שינוי

קשהשפועליםהצוותיםהנפש.בריאותתחום

בת־לתמריציםוזקוקיםהמטופליםלמען

קופה

$TS1$בתקופה$TS1$

$DN2$בתקופה$DN2$ושוחקת".ארוכהכךכל

הבריאותמשרדדוברותצילום:
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קרניעודדצילום:

מאוחדתדוברות,אגףראשעמר,יונית

במשפטים,שניתוארעסקים,ובמנהלבתקשורתראשוןתוארהשכלה:
העברית.האוניברסיטה

לארבעה.ואםנשואהמשפחתי:מצב

הדרך
בי:בערושתמידתוכןעולמותשניביןלשלבלימאפשרהבריאותבמערכתדוברת"להיות

הבריאות".ממקצועותבאחדבוחרתהייתידוברתהייתילאואםותקשורת,רפואה

רפואייםמרכזיםאסותאודיגיטל,שיווקאגףראשמסינג-רותם,קרן

ותקשורת,בפסיכולוגיהראשוןתוארעסקים,במנהלשניתוארהשכלה:
תל-אביב.אוניברסיטת

לשלושה.ואםנשואהמשפחתי:מצב

תובנה

עםלבנותשמצליחיםואישיותמקצועיותיחסיםבמערכותבאנשים,ונגמרמתחיל"הכול

שנוצר".ההדדיובאמוןסביבךהאנשים

מגפהבעידןדוברות

לדעתיתגלגל.היוםלאןלדעתולאבבוקר"לקום
מוכנהלהיותאישיים.וויתוריםגמישותשנדרשים

שלחדשותהנחיותלפועללהוציאנתוןרגעבכל

חיסוניםבמבצעמדובראםביןהבריאות,משרד

טעונהלהיותקורונה.לחוליחרשהבתרופהאו

ולדעתשליחות,ובתחושתמטורפותבאנרגיות
הלאומי".ההסברהממערךנפרדבלתיחלקשאני

אישהדוברת

בנ־מוקפתלהיותהזכותבחלקי"נפלה

שים

$TS1$בנשים$TS1$

$DN2$בנשים$DN2$מדו־אםביןעבורי,השראהשהןחזקות

בר

$TS1$מדובר$TS1$

$DN2$מדובר$DN2$אואחריםארגוניםשמרבררותבקולגות

שי־שכולנוספקליאיןבמאוחרת.אצלנו

כללנו

$TS1$שיכללנו$TS1$

$DN2$שיכללנו$DN2$של־המולטי-טסקינגיכולותאת

נו,

$TS1$,שלנו$TS1$

$DN2$,שלנו$DN2$שהםהרגשיתהאינטליגנציהלצד

מהתפקיד".נפרדבלתיחלק

עשורבעוד

בו־בכללקוםאמשיךבו"במקום

קר

$TS1$בוקר$TS1$

$DN2$בוקר$DN2$תחו־עםגדול,חיוךעםלעבודה

שת

$TS1$תחושת$TS1$

$DN2$תחושת$DN2$שיאפשרובתפקידשליחות

תפקידעושהשאנילהרגישלי

משמעותי".

האישהיום

להראותלנושמאפשר"יום

נשים,עבורמאתגרתיותרהדרךשלעיתים

הייתיזכוכית.תקרתכללנפץשאפשרגםאבל

פע־עלמעמיקיםדיוניםהזהביוםלראותרוצה

רי

$TS1$פערי$TS1$

$DN2$פערי$DN2$ישאלולאושלעולםלנשים,גבריםביןהשכר

יעזורומיתסתדרהיאאיךעבודהבראיוןאישה

שאלופעםשאיחושבתלאאניהילדים.עםלה

בראיון".כזושאלהגבר

הדרך
שהביאהמיאתהכרתיהתוכניותבאחת.2בערוץתוכןכעורכתהתחלתיהדרך"את

דיגיטלי/חולים׳ביתפרויקטאתולהובילהדיגיטלמערךאתשםלהקיםלאיכילוב,אותי

טבעי".היהלאסותאוהמעברלשיווקנהדרספרביתהיהזה

האישהיום

נשים,ידיעלמנוהלותהחוליםמקופותהתחומים-בכלמובילותאנחנו2022"בשנת

)יגאלובתל-אביבשבעבבארשלנוהמרכזיםואתהחיילרמתאסותאאתמנהלתאישה

אנ־אישה.היאאסותאשלהראשיתהרופאהוגםונהדרות,מוכשרותנשיםמנהלותאלון(

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$הצלחותינו".אתלחגוגכדיבשנהאחדיוםצריכותלא

שיווקיתמטרה
מרגשהבית.עררפואהשירותישלשלםמערךבאסותאהקמנו"לאחרונה

מני־והחלמהאורתופדישיקוםרפואיות,בדיקותאשפוז,לעבורניתןכיצדלראות

תוחי

$TS1$מניתוחי$TS1$

$DN2$מניתוחי$DN2$,טי־מעטפתשמעניקיםוצוותיםמתקדמותטכנולוגיותבאמצעותבבית,לב

פולית
$TS1$טיפולית$TS1$

$DN2$טיפולית$DN2$24/7.אמיתית".בשורהזו

דיגיטליבעידןשיווק
חשוב.כאןוהניסיוןמדיה׳׳ניולושקראומאזעודבתחוםאנישלי,הפורטה"זה

בנו־מלא,דיגיטלימטופלמסעעםבולהובילגאהואסותאמשתנההתחוםאבל

סף

$TS1$בנוסף$TS1$

$DN2$בנוסף$DN2$חדש־בתחוםהמחשובמצטייניבפרסזכתהשלנולרופאיםשפיתחנוהאפליקציה

נות

$TS1$חדשנות$TS1$

$DN2$חדשנות$DN2$נהדרצוותליוישלהשתפראיךיוםכללומדיםבדיגיטלדיגיטלית.וטרנספורמציה

לבד".זהאתלעשותאפשראיקדימה,שרץויצירתי

והרפואההבריאותבעולםאישה

נשים.הןשלנומהעובדים77%ש-העובדההיאבאסותאשלנוהגדולותהגאוות"אחת

אישהאולגברמשמעותאין.60+בנימבוגריםהעסקתעלהגיווןבאותזכינואףהשנה

כך".עלגאהמאודאנילגיל.גםכמושלנו,בארגון

עשורבעוד

ואשמחבפני,מציבשהתפקידמהאתגריםיוםכלנהניתאניבית.מצאתי"באסותא

מהרכבחלקלהיותמחדשיוםכלסיפוקמרגישהאניאסותא.עםולהתפתחלגדול

מחליפים".לאמנצחהרכבוכידוע,מנצח
קרניעודדצילום:
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כלליתדוברתקיזלשט"ן,מיכל

אוניברסיטתהחברה,במדעיראשוןתוארהשכלה:

אוניברסיטתמשפט,בלימודישניתוארתל-אביב,

אילן.בר
לילדה.ואםנשואהמשפחתי:מצב

הדרך
פונוקולהמוסיקהבחברתהמקצועיתדרכיאת"התחלתי

העולמיהמוסיקהקונצרןשלהישראליתהזכייניתשהייתה
הבינ־האומניםבקידוםעסקתיפוליגרם,

לאומיים

$TS1$הבינלאומיים$TS1$

$DN2$הבינלאומיים$DN2$.הצ־בהמשךוהישראלי

טרפתי

$TS1$הצטרפתי$TS1$

$DN2$הצטרפתי$DN2$רשת,ערוץלזכיינית

10ולאחרהדוברת,בתפקיד

דו־לתפקידנכנסתישנים,

ברת

$TS1$דוברת$TS1$

$DN2$דוברת$DN2$הב־ארגוןכללית

ריאות

$TS1$הבריאות$TS1$

$DN2$הבריאות$DN2$וביןבארץהגדול

בעולם".הגדולים

תובנה
IF YOU SPEAK

TO EVERY ONE YOU

SPEAK TO NO ONE

אינפורמציהמסרים,

להיותצריכיםודאטה,

פרסונאליתמותאמים

כדיהשונים,לקהלים

החברותיתשהעשייה

אפקטיבית".תהיה
כלליתדוברותצילום:

רבין,הרפואיהמרכזדוברתקויטל,רוזנברגורד

והשרוןבילינסוןקמפוס
בריאותמערכותבמנהלשניתוארהשכלה:

הדירקטורים.איגודומוסמכת
לארבעה.ואםגרושהמשפחתי:מצב

הדרך
מר־מקצועהתקשורת׳בחיידק׳נדבקתיצעיר"מגיל

תק

$TS1$מרתק$TS1$

$DN2$מרתק$DN2$מיומנויותשלשילובגדולה,אחריותנדרשיםבוומסקרן

אתולנהללהתמודדלקדם,ליזום,כדימגווןכליםוארגז

ודאות".חוסרבמצביהיומיום

תובנה

מתבססהואכאשררבבעמלשניםבמשךנבנהטוב"שם

ולהצ־לחקורלבדוק,והיכולתמקצועיותיושרה,הגינות,על

ליב

$TS1$ולהצליב$TS1$

$DN2$ולהצליב$DN2$תגובה".אופרסוםטרםמידע,כל

אחדרגע

ישיבות,בניחייליםלבילינסוןהגיעוכשנה"לפני

שוחררהשנינפטר,אחרבשומרון.ירימאירועקשהפצועים

עמדתימצבו.אחרעקבההתקשורתאנוש.פצועוהשלישי

לפ־החייםשכלבצעירהבטתינמרץ,בטיפולמיטתוליד

ניו

$TS1$לפניו$TS1$

$DN2$לפניו$DN2$לח־וצלולגפייםב-משותקהיההואנחרץ.ושגודלו

לוטין.

$TS1$.לחלוטין$TS1$

$DN2$.לחלוטין$DN2$שמאחוריהאנשיםעםהמפגשהקשים,הרגעיםאלה

הנתונים".

מגפהבעידןהסברה

המשמ־הןמקצועיאתגרמבחינתהאחרונות"השנתיים

עותיות

$TS1$המשמעותיות$TS1$

$DN2$המשמעותיות$DN2$והמשפיעותהחשובותוגםשליהקריירהבכלביותר

יותרלמשמעותיהפךהמגפהבמהלךההסברהתחוםביותר.

חסרילשיאיםשהגיעהרבהבאינטנסיביותוהתאפייןמתמיד,

חס־בהצלחהכלליתהובילהאותוהחיסוניםבמבצעתקדים

רת

$TS1$חסרת$TS1$

$DN2$חסרת$DN2$וב־שלנוהחוליםבבתיהקורונהבחוליובטיפולתקדים

קהילה.

$TS1$.ובקהילה$TS1$

$DN2$.ובקהילה$DN2$אתלהתאיםמהצורךהשארביןנבעההאינטנסיביות

המג־להתפתחותבהתאםמחדשבוקרכלוהמסריםהמידע

פה.

$TS1$.המגפה$TS1$

$DN2$.המגפה$DN2$בא־הציבוראמוןאתולחזקלשמורהיההמרכזיהאתגר

רגוני

$TS1$בארגוני$TS1$

$DN2$בארגוני$DN2$,שנמשךאתגרהשונות,ובהנחיותבהחלטותהבריאות

הרלבנ־התחומיםמכלכלליתמומחיבעזרתאלה.ימיםעד

טיים

$TS1$הרלבנטיים$TS1$

$DN2$הרלבנטיים$DN2$,לוגיסטיקה,תזונה,מעבדות,סיעוד,רפואה,למגפה
תפעו־שוטף,מידעהנגשנווכדומה,הנפשבריאות

לי

$TS1$תפעולי$TS1$

$DN2$תפעולי$DN2$,ראטה,ומבוססמדעיבעיקראךואינפורמטיבי

הפלטפורמותבכלזאתעשינולאוכלוסייה.חשוב

למטופליםסייענוובכךוהמסורתיותהדיגיטליות

נתון".רגעבכלעדכניתמצבתמונתלקבל

האישהיום

אתולשבחלהוקירלרגעלעצור"הזדמנות

במערכתפועלותאשרשליהנפלאותהקולגות

ובדר־התפקידיםבכלמופלאותנשיםהבריאות.

גות

$TS1$ובדרגות$TS1$

$DN2$ובדרגות$DN2$כי־בשללתפקידשהגיעוהבכירותהניהול

שוריהן,

$TS1$,כישוריהן$TS1$

$DN2$,כישוריהן$DN2$מנהיגותן".וכושרניסיונן
פרטיצילום:

גבריבעולםדוברת

עידןלמגדר.מקוםאיןוענייני,מקצועיהוא"כשהשיח

שבירתאתמאפשריםנשית,העצמהעלוהשיחmeה-ססז

רבים".במקומותהזכוכיתתקרת

עשורבעוד

:vucaה-בעידןחיים"אנחנו

Volatilityתנודתיות

Uncertaintyודאותאי

Complexityמורכבות

Ambiguityעמימות

מהלדעתשקשהעידן

לתכנןובוודאייום,יילד
לו־יודעתקדימה.עשור

מר

$TS1$לומר$TS1$

$DN2$לומר$DN2$אמצאהתקופה,שברוח

בתפקידואהיהחדשיםכיוונים

ביטוילידילהביאאוכלבו

הקריאטיביות,יכולותאת

שלי".והניהולהשיווק

לשיקוםהרפואיהמרכזדוברתשכטר,דנית
כלליתמקבוצתלוינשט"ן,

משפט,בלימודיבהצטיינותשניתוארהשכלה:

בתקשורתראשוןתואראילן;בראוניברסיטת
למנהל.המכללהוניהול,

לשלושה.ואםנשואהמשפחתי:מצב

הדרך
בתחוםלחברותציבוריחסיבניהולדרכיאת"התחלתי

בתחוםלעסוקרצוןמתוךמסויםבשלבסיכון.והוןטקההיי

בתפקידבחרתיאנשים,למעןועשייהישירהנגיעהבושיש

הבריאות".בתחוםדוברת

מובילמשפט
מהאתלאהובהיאנהדרתעבודהלעשותהיחידה"הדרך

שעושים".

מגפהבעידןדוברות

בניהולומכריעמרכזיתפקידישולהסברה"לדוברות

הבמהקדמתאתתופסהבריאותכשתחוםבמיוחדהמגפה,

עליונה".חשיבותומקבל

אחדרגע

שהתקייםמילהבריתטקסליוויתיעבודתי"במסגרת

סבלקשה,דרכיםתאונתשעברמטופלשללבנובלוינשטיין

שלאמרגשקשה,מעמדהכרה.מחוסרונותרראשמפגיעת

אשכח".

בריאותבדוברותשינוי

תק־ישמריההניובעידןהמסורתית,לדוברות"בניגוד

שורת

$TS1$תקשורת$TS1$

$DN2$תקשורת$DN2$שקיפותשיתוף,הציבור,מולהדובריםשליותרישירה

מולחזיתותבמספרלפעולמהדובריםנדרשהיוםודיאלוג.

לספרכדיפלטפורמותבמגווןפעיליםלהיותשונים,קהלים

המותג/הארגון".סיפוראת

האישהיום

שלוהעצמהשוויוןחיזוקמודעות,להעלאת"הזדמנות

כוח".ושלהשפעהשלממקוםנשים

לקדםרוצה
בשיתוףלוינשטייןשלפודקאסטליצורשמחה"הייתי

ומעו־מחזקיםמרגשים,שיקוםסיפורישיחשוףהמטופלים,

ררי

$TS1$ומעוררי$TS1$

$DN2$ומעוררי$DN2$."השראה
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