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 SUPERSONAS 2016, כי כל כך הרבה נעשה מאז שהקמנו את  אז רצינו לסכם את 
ביום האשה 2015 כדי ליצור נוכחות נשית מאוזנת בצמתי השפעה והחלטה בארץ 
ובעולם. בכל יום מצטרפות אלינו עוד ועוד נשים מדהימות - כיום אנחנו 1400 נשים 

משפיעות - ואתן מוזמנות לבקר באתר כדי להיחשף לכל מה שחדש:

www.supersonas.com
גלובליות: כעסק חברתי חוצה יבשות עם אג’נדת הצדק והשוויון המגדרי, פרצנו את גבולות 
בניו- נציגויות  ובאומות המאוחדות, השקנו   Fortune במגזין  ולפרגון  זכינו להכרה  ישראל. 
יורק, שיקגו, לונדון ובקרוב בברלין. נשים בחו”ל שרוצות להקים נציגות גלובלית נוספת של 

SUPERSONAS, מוזמנות לפנות אלינו.

ואירועים  המועדון  אירועי  בהם  ובעולם,  בארץ  אירועים  של  רבות  עשרות  קיימנו  נוכחֹות: 
את  להציג  ההזדמנות  לנו  ניתנה  שם  והבונדס,   IAC-ה בינלאומיים,  ארגונים  עם  משותפים 

האירגון הכה מיוחד שלנו.

נפגשות: במהלך 2016 הקמנו את SUPERSONAS CLUB במסגרתו אנחנו מקיימות אירועי תוכן 
ומפגשי נטוורקינג איכותיים. נכון להיום פועל המועדון במרכז הארץ ובעמקים ובפברואר 2017 

נשיק גם בנגב.

מתקשרות ומתוקשרות: השנה עשינו גם קצת רעש תקשורתי עם מספר מהלכים: קמפיין 
ואנחנו  דופן,  יוצא  היו מספר שיתופים  - לקמפיין  - לא שווה״  נשים שווה  ״פאנל בלי מספר 
רואות את התוצאות לאט לאט אבל בטוח. יותר מארגני ומארגנות כנסים נעזרים בנו כדי למצוא 

נשים מומחיות בכל תחום.
קמפיין בשיתוף שדולת הנשים לבחירת מאוזנת של שופטים לבית המשפט העליון תוך תיקון 

מגדרי מוצדק.
השתתפנו בעשרות כתבות בכלי התקשורת.

כתבנו מאמרי דעה בבלוג של SUPERSONAS ובעיתונות הארצית בהם הבענו עמדתנו בתחומי 
הפעילות שלנו ובנושאים שעל סדר היום הציבורי.

הופענו בכנסים ובפאנלים מגוונים.
חיברנו את חברות הקהילה לגופי תקשורת ולמארגני הכנסים המובילים במשק ובאקדמיה.

מונה   Personation  - בפייסבוק  שלנו  הוירטואלי  והבית  הסגורה  הקהילה  דיגיטליות: 
למעלה מ-800 סופרסונות. זאת פלטפורמה מאד יעילה לחיבורים בינינו. 

הצטרפו אלינו, כיף איתנו!

הדף הרשמי של SUPERSONAS בפייסבוק מונה קרוב ל-7000 עוקבות ועוקבים. בדף זה אנחנו 
מעלות תכנים מגוונים הקשורים באג׳נדה ובפעילויות שלנו.

מדברות: בנובמבר 2016 פתחנו את אקדמיית SHE SPEAKS להסמכת נשים באמנות הרטוריקה 
וההופעה מול קהל ומצלמה, במטרה להכשיר ולהגביר את הנוכחות הנשית בכנסים, בוועידות, 

בפאנלים בתקשורת, סביב שולחן הדיונים ועוד. 

במטרה  הדירקטריות  תא  פעילות  את  וממריצות  מחדשות  אנו   2017 בשנת  דירקטוריות: 
תוכן  מפגשי  נקיים  הפעילות  במסגרת  מקצועי.  ונטוורקינג  הכשרה  ידע,  כמרכז  לשמש 
הרצליה  הבינתחומי  המרכז  בשיתוף  ודירקטוריות  משרה  לנושאות  ייחודי  קורס  ונפתח 
 on Site ואנטרופי. התכנית תשלב הכשרה אקדמית, פורום מפגשי תוכן ונטוורקינג וביקורי

בדירקטוריונים ציבוריים.

צעירות: פרוייקט SUPERSONAS NEXT עם שותפות חיפה בוסטון שיחל בינואר 2017, מיועד 
לחיפאיות צעירות שנבחרו בתהליך מיון מתוך מטרה לשמש קבוצת כוח נשית חיפאית משפיעה. 
נוכחות  בינואר מתוך מטרה לקדם  ייערך  SUPERSONAS בשיתוף ארגון בוגרות הטכניון  כנס 
מובילות  נשים  של  הרצאות  יכלול  הכנס  והטכנולוגיה.  ההנדסה  במקצועות  משפיעה  נשית 

בהנדסה, בטכנולוגיה ועוד. 

אז מה הלאה? 
.SUPERSONAS גיוס משאבים - יקר לקיים את

פיתוח מודלים עסקיים נוספים כמנוף לקידום האג’נדה ממקום עצמאי ובלתי תלוי.
נמשיך ונפעל )ונצליח( למען 50% נשים בדירקטוריונים, בהנהלות של ת״א 100, בכל ועדה, כנס 

או פאנל.
נגייס גברים שווים לאג׳נדה שלנו, כי זאת הדרך.

נכשיר נשים לעמוד מול קהל, לעמוד על שלהן בנושאי שכר, ונעמוד לצידן תמיד.
נפעיל קו חם לתמיכה בנושאים רלבנטיים לנשים החזקות שלנו.

תמשיכו להיות מעורבות ויוזמות וגאונות!

שתהיה שנה שווה במיוחד, 

חנה רדו, מייסדת ונשיאה
והשותפות הפעילות: הדרה צצ’קס, אן נחום, גלית דיאמנט, קרן קיי, מגי עזר, יהלי הררי, 

רותי ארזי, עמית סנדיק ודלית אנוליק
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