
אנחנו נרגשות להזמין אותך להיות חברה
במעגל המנכ"ליסטיות של סופרסונס. 

אנחנו יודעות שבודד בפסגה, לכן החלטנו לקרב את הפסגות זו לזו וליצור רכס 
הרים. מעגל המנכ״ליסטיות מייצר מרחב המאפשר שיתוף אתגרים בין שוות 

וליווי של נשות מקצוע.

בואי לקבל כלים מקצועיים, 
הדרכה, ייעוץ והשראה

מתודולוגיה
נפגש אחת לחודש )החל ממאי 2018( למפגש בן שלוש שעות. 

כל מפגש יעסוק בנושא רלוונטי למנכליסטיות והוא בנוי משני חלקים עיקריים: 
מעגלי שיתוף אתגרים ודיונים בנושא )כולל חלוקה לקבוצות חשיבה קטנות 

יותר( והרצאה מקצועית.

ויתמקד  החודשי  לנושא  בהתאם  מראש  שבוע  יתבצע  לאתגרים  הרישום 
באתגרים הרלוונטיים לקבוצה. 

נושאי המפגשים
נטוורקינג | דיבור עם קהל | גיוס ושימור עובדים | גיוס כספים )לפי תעשייה או 
עמותה/חברה( | ניהול משא ומתן | שיווק | Being Social – רשתות חברתיות 
מימון  כשאין  רחוק  איך מתכננים   | הדירקטוריון  עם  יחסים   | קהילה  ובניית 
לתקופה ארוכה | כל מה שצריך לדעת על פנסיה וביטוחים  | ניהול זמן ויעילות

.Going Global |

מבנה ולו״ז
18:00

הנחיית פתיחה

 18:10
תובנות מהשבוע שהיה מאלו שהעלו אתגרים

18:20
שני מעגלי אתגר 

)5 דק׳ הצגת אתגר, 50 דק׳ הצגת פתרונות, 
5 דק׳ סיכום של מציגת האתגר(

 
19:20

הפסקת נטוורקינג

19:45
הרצאה מקצועית בנושא המפגש

20:15
שאלות ותשובות

20:45
סיכום וסבב תובנות 

עלות דמי חברות עבור השתתפות שנתית: $1200
)גודל הקבוצה מוגבל ל20 מנכ״ליות ועל כן מותנה 
במילוי שאלון והרשמה מראש על בסיס מקום פנוי(

מתרגשות, 

ועדת היגוי המנכ״ליסטיות: 
יונת ברלין, מיכל ברקאי, אורנית בן ישר, מילה פינקלשטיין, 

אביטל שטיין וחנה רדו.

להגשת מועמדות
לחצי כאן

שיתוף באתגרים ובהתמודדויות היומיומיות
של המנכ״לית בכל התחומים

שיתוף
אתגרים

הדרכות מקצועיות עם נשות מקצוע כגון: 
אורטל דוזלי - מאמנת אישית ומנחה לניהול קונפליקטים
איילת גרדמן - מומחית לתקשורת בינאישית וארגונית

נורית דאבוש - מרצה ויועצת בכירה לאסטרטגיה תקשורתית 
ויו״רית דירקטוריונים

הדרכות
מקצועיות

היכרות ונטוורקינג 
עם חברות הקבוצה

נטוורקינג

הקבוצת האקסקלוסיבית שלנו כוללת הזדמנויות כמו: 
מפגש משקיעות מחו״ל או סיור בברלין עם סטארטאפים וחיבור 

לנטוורק המקומי והגלובלי של סופרסונס

גישה להזדמנויות
אקסקלוסיביות

www.supersonas.com

https://lp.vp4.me/8w7j
https://lp.vp4.me/8w7j
http://www.supersonas.com

