
קראי עוד

סיגל שיפמן, סופרסונה, מאמנת מנכ"לים, שיתפה
אותנו בסיפור חייה המרתק.

חנה רדו, יזמית עסקית חברתית שמזדהה ומתעניינת בעולמן של נשים
קרייריסטיות, אבל לא רק…מראיינת נשים שונות מעולמות שונים ומפרסמת

אותן כאן מעל בימת ספרינג מגזין

ניוזלטר יולי 2020

הי, מה שלומך הבוקר?

חודש יולי נפתח ממש עכשיו
הוא מביא איתו את חום יוליאוגוסט, חופש גדול (?) לא מעט אי וודאות

ובכלל... נראה שהולך להיות קיץ קצת אחר

סופרסונס כאן גם החודש, כמדי חודש, ללוות אותך ולספק לך הזדמנויות פיתוח מקצועיות, הרצאות, הצעות ייחודיות
לחברות הקהילה שלנו והכי חשוב

הזדמנויות להפגש. כן כן את שומעת נכון... 
יצאנו לדרך עם שלושת הפורומים שלנו  נשים בשביל הניהול!

אז אם גם את מנהלת, משפיענית, מובילה תהליכים ויוצרת מציאות בתחומך, את שואפת להתקדם 
ואת מאמינה שהעולם יהיה טוב יותר כשנשים יהיו 51% בצמתי קבלת ההחלטות

מקומך בפורום הסופרסונות.
ואיזה כיף שיש לך 3 אופציות בגליל, בקיסריה ובתל אביב (ירושלים ודרום, אנחנו כבר מגיעות גם אליכן!)

הפורום הוא מתנה לכל החיים קבוצת נשים חזקות ושאפתניות שדוחפות זו את זו קדימה, שעוברות יחד תהליך של
הקניית כלים ושכלול ידע מקצועי, שיתוף באתגרים ופיתוח אישי וקבוצתי.

כל הפרטים כאן למטה, הרשמי עוד היום כי מספר המקומות מוגבל

מאחלות לך קיץ בריא ונעים ומצפות לראותך ממש בקרוב!

תמר.א, תמר. ע, שלי, חנה וליאת 

צוות סופרסונס 

פורום הסופרסונות  נשים בשביל הניהול יוצא לדרך בשלושה לוקיישנים ויש לך עדיין הזדמנות להצטרף!

כדי לפעול להגשמת החזון של קידום נוכחות נשית שוויונית בצמתי הכרעה, אנחנו בסופרסונס מובילות תכניות
מקצועיות אשר מאגדות מאות נשים ברחבי הארץ, כדי שנשים שאפתניות יתעוררו מדי בוקר עם הידיעה שזה
אפשרי. אנחנו מאמינות בכוחה של קבוצה לייצר יש מאין, לפתור בעיות מורכבות ולשדרג יכולות.

את פורום הסופרסונות  נשים בשביל הניהול הקמנו מתוך הבנה שחסרה קבוצת עמיתות שבה נוכל לחלוק
אתגרים ניהוליים ומקום בו נוכל ללמוד, לשתף ולצמוח מקצועית, להסיר חסמים מעכבים וללכת קדימה תוך זיהוי

החוזקות והעוצמות שלנו. 

הקבוצה מיועדת לנשים שאפתניות שכבר הולכות את הדרך. 

אנחנו מבינות שהיא רצופה אתגרים, לחץ, לעיתים בדידות ובעיקר רדיפה אחרי הזמן. החלטנו להקים את הפורום כי
אנחנו מאמינות שקבוצה יכולה לעזור ביצירת פתרונות יצירתיים, ללמוד מאחרות שנמצאות על מסלול דומה בעולמות

תוכן שונים, לייצר הזדמנויות לפיתוח עסקי ולקבל כלים מקצועיים. 

מכיוון שנטוורקינג לא תמיד קורה מעצמו, יצרנו פורמט המצליח לגבש קבוצות עמיתות עוצמתית סביב סוגיות
מקצועיות רלוונטיות, אתגרים וחסמים. 

אז לאיזה פורום את מצטרפת?

להרשמה למפגש החשיפה בזום 1.7 יום ד׳ 14:30

להרשמה לערב החשיפה בגליל 5.7 יום א׳ 17:30

לפרטים נוספים והרשמה לפורום תלאביב

לפרטים נוספים והרשמה לפורום קיסריה

! ממשיכות בתכנית ההרצאות המקוונת שלנו 

עם הרצאות חדשות, מרתקות ומקדמות שנוח וקל להשתתף בהן מהסלון בבית

ההרשמה להרצאות, כמו בתכנית הקודמת, נעשית על ידי לחיצה על שם ההרצאה בקובץ הPDF המצורף. 

אתן ממלאות פרטים ונרשמות ואנחנו שולחות לכן זימון למייל.

רוצות להרצות בתכנית הבאה? לבנות איתנו קורס מקצועי? לשתף מה שלומכן? דברו איתנו ...

הטבות לחברות הקהילה

Panthera חלל עבודה ומועדון לנשים מקצועניות
בהטבה מיוחדת לחברות קהילת סופרסונס 

10% הנחה על כל המסלולים

חלל עבודה שיתופי ואישי ומועדון הממוקד בהזנקה של עסקים שמקיימים/מקדמים שיוויון מגדרי וגיוון חברתי.
PANTHERA היא מרחב עסקי, היפר אקטיבי באופיו ובקצב שלו, שחותר להצלחה ודוחף עסקים לפרוץ קדימה.
מרחב שכולו מכוון להגדלת ההכנסות של הפנתרות והפנתרים, תוך שימוש בכלים מעשיים יחודיים, תוכן וקהילה

חזקה. הרבה יותר מחלל עבודה משותף.

מידע נוסף על המסלולים המוצעים באתר פנתרה
*בפנייתך למימוש ההטבה עלייך לציין כי את חברה בקהילת סופרסונס

מברכות את מצטרפות חודש יוני!

מורן לוי

רו"ח נילי בראל

רו"ח רותם נוי

נעם ורנר

ענת בן יוסף

איילה כהן

בשמת פרידנרייךורצברגר

מלי מעייני בן ארי

עו"ד טלי רוזן

חנה שטיינברג

נועה רימון גופרשטיין

עו"ד טל שרון

עו"ד חן ביטון יוסף

תמר רוזן נעים

ד"ר דבורה אירית אלון

עינת הרש

ענבל ארגוב

מיכל יערון

ענת פדהצור מילוא

ד"ר מריה בלכר

שירי לוינס

עו"ד אור פינקלשטיין

ד"ר עדי פכטראלט

עו"ד יעל גיל

קרן פנן

ראיונות עם סופרסונות

קורסים מקצועיים לחברות הקהילה

החודש הסתיים הקרוס ״הכל מתחיל בקול״
בו למדנו בארבעה מפגשים איך להשתמש נכון יותר בקול שלנו

להימנע ממאמץ יתר, ללמוד כיצד להעביר מסרים ואפילו תרגלנו ויישמנו דרך הזום

בהזדמנות זו נאמר תודה רבה לסופרסונה ד״ר אירית דבורה אלון על העברת הקורס!

״המפגשים היו יוצאים מן הכלל, למדתי טכניקות חשובות מאד, ולדבר מהלב!״ 

״המון תודה הנחיה מצויינת ולמרות המסכים שהפרידו ביננו הרגשתי מאד בנח בקבוצה״

״היה קורס חוויתי מצוין , מאד מעשי״

תודה למשתתפות שלנו!
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בו למדנו בארבעה מפגשים איך להשתמש נכון יותר בקול שלנו

להימנע ממאמץ יתר, ללמוד כיצד להעביר מסרים ואפילו תרגלנו ויישמנו דרך הזום

בהזדמנות זו נאמר תודה רבה לסופרסונה ד״ר אירית דבורה אלון על העברת הקורס!

״המפגשים היו יוצאים מן הכלל, למדתי טכניקות חשובות מאד, ולדבר מהלב!״ 

״המון תודה הנחיה מצויינת ולמרות המסכים שהפרידו ביננו הרגשתי מאד בנח בקבוצה״

״היה קורס חוויתי מצוין , מאד מעשי״

תודה למשתתפות שלנו!

https://lp.vp4.me/m1ka
https://lp.vp4.me/moae
https://lp.vp4.me/m1hd
https://lp.vp4.me/m1k4


קראי עוד

סיגל שיפמן, סופרסונה, מאמנת מנכ"לים, שיתפה
אותנו בסיפור חייה המרתק.

חנה רדו, יזמית עסקית חברתית שמזדהה ומתעניינת בעולמן של נשים
קרייריסטיות, אבל לא רק…מראיינת נשים שונות מעולמות שונים ומפרסמת

אותן כאן מעל בימת ספרינג מגזין

ניוזלטר יולי 2020

הי, מה שלומך הבוקר?

חודש יולי נפתח ממש עכשיו
הוא מביא איתו את חום יוליאוגוסט, חופש גדול (?) לא מעט אי וודאות

ובכלל... נראה שהולך להיות קיץ קצת אחר

סופרסונס כאן גם החודש, כמדי חודש, ללוות אותך ולספק לך הזדמנויות פיתוח מקצועיות, הרצאות, הצעות ייחודיות
לחברות הקהילה שלנו והכי חשוב

הזדמנויות להפגש. כן כן את שומעת נכון... 
יצאנו לדרך עם שלושת הפורומים שלנו  נשים בשביל הניהול!

אז אם גם את מנהלת, משפיענית, מובילה תהליכים ויוצרת מציאות בתחומך, את שואפת להתקדם 
ואת מאמינה שהעולם יהיה טוב יותר כשנשים יהיו 51% בצמתי קבלת ההחלטות

מקומך בפורום הסופרסונות.
ואיזה כיף שיש לך 3 אופציות בגליל, בקיסריה ובתל אביב (ירושלים ודרום, אנחנו כבר מגיעות גם אליכן!)

הפורום הוא מתנה לכל החיים קבוצת נשים חזקות ושאפתניות שדוחפות זו את זו קדימה, שעוברות יחד תהליך של
הקניית כלים ושכלול ידע מקצועי, שיתוף באתגרים ופיתוח אישי וקבוצתי.

כל הפרטים כאן למטה, הרשמי עוד היום כי מספר המקומות מוגבל

מאחלות לך קיץ בריא ונעים ומצפות לראותך ממש בקרוב!

תמר.א, תמר. ע, שלי, חנה וליאת 

צוות סופרסונס 

פורום הסופרסונות  נשים בשביל הניהול יוצא לדרך בשלושה לוקיישנים ויש לך עדיין הזדמנות להצטרף!

כדי לפעול להגשמת החזון של קידום נוכחות נשית שוויונית בצמתי הכרעה, אנחנו בסופרסונס מובילות תכניות
מקצועיות אשר מאגדות מאות נשים ברחבי הארץ, כדי שנשים שאפתניות יתעוררו מדי בוקר עם הידיעה שזה
אפשרי. אנחנו מאמינות בכוחה של קבוצה לייצר יש מאין, לפתור בעיות מורכבות ולשדרג יכולות.

את פורום הסופרסונות  נשים בשביל הניהול הקמנו מתוך הבנה שחסרה קבוצת עמיתות שבה נוכל לחלוק
אתגרים ניהוליים ומקום בו נוכל ללמוד, לשתף ולצמוח מקצועית, להסיר חסמים מעכבים וללכת קדימה תוך זיהוי

החוזקות והעוצמות שלנו. 

הקבוצה מיועדת לנשים שאפתניות שכבר הולכות את הדרך. 

אנחנו מבינות שהיא רצופה אתגרים, לחץ, לעיתים בדידות ובעיקר רדיפה אחרי הזמן. החלטנו להקים את הפורום כי
אנחנו מאמינות שקבוצה יכולה לעזור ביצירת פתרונות יצירתיים, ללמוד מאחרות שנמצאות על מסלול דומה בעולמות

תוכן שונים, לייצר הזדמנויות לפיתוח עסקי ולקבל כלים מקצועיים. 

מכיוון שנטוורקינג לא תמיד קורה מעצמו, יצרנו פורמט המצליח לגבש קבוצות עמיתות עוצמתית סביב סוגיות
מקצועיות רלוונטיות, אתגרים וחסמים. 

אז לאיזה פורום את מצטרפת?

להרשמה למפגש החשיפה בזום 1.7 יום ד׳ 14:30

להרשמה לערב החשיפה בגליל 5.7 יום א׳ 17:30

לפרטים נוספים והרשמה לפורום תלאביב

לפרטים נוספים והרשמה לפורום קיסריה

! ממשיכות בתכנית ההרצאות המקוונת שלנו 

עם הרצאות חדשות, מרתקות ומקדמות שנוח וקל להשתתף בהן מהסלון בבית

ההרשמה להרצאות, כמו בתכנית הקודמת, נעשית על ידי לחיצה על שם ההרצאה בקובץ הPDF המצורף. 

אתן ממלאות פרטים ונרשמות ואנחנו שולחות לכן זימון למייל.

רוצות להרצות בתכנית הבאה? לבנות איתנו קורס מקצועי? לשתף מה שלומכן? דברו איתנו ...

הטבות לחברות הקהילה

Panthera חלל עבודה ומועדון לנשים מקצועניות
בהטבה מיוחדת לחברות קהילת סופרסונס 

10% הנחה על כל המסלולים

חלל עבודה שיתופי ואישי ומועדון הממוקד בהזנקה של עסקים שמקיימים/מקדמים שיוויון מגדרי וגיוון חברתי.
PANTHERA היא מרחב עסקי, היפר אקטיבי באופיו ובקצב שלו, שחותר להצלחה ודוחף עסקים לפרוץ קדימה.
מרחב שכולו מכוון להגדלת ההכנסות של הפנתרות והפנתרים, תוך שימוש בכלים מעשיים יחודיים, תוכן וקהילה

חזקה. הרבה יותר מחלל עבודה משותף.

מידע נוסף על המסלולים המוצעים באתר פנתרה
*בפנייתך למימוש ההטבה עלייך לציין כי את חברה בקהילת סופרסונס

מברכות את מצטרפות חודש יוני!

מורן לוי

רו"ח נילי בראל

רו"ח רותם נוי

נעם ורנר

ענת בן יוסף

איילה כהן

בשמת פרידנרייךורצברגר

מלי מעייני בן ארי

עו"ד טלי רוזן

חנה שטיינברג

נועה רימון גופרשטיין

עו"ד טל שרון

עו"ד חן ביטון יוסף

תמר רוזן נעים

ד"ר דבורה אירית אלון

עינת הרש

ענבל ארגוב

מיכל יערון

ענת פדהצור מילוא

ד"ר מריה בלכר

שירי לוינס

עו"ד אור פינקלשטיין

ד"ר עדי פכטראלט

עו"ד יעל גיל

קרן פנן

ראיונות עם סופרסונות

קורסים מקצועיים לחברות הקהילה

החודש הסתיים הקרוס ״הכל מתחיל בקול״
בו למדנו בארבעה מפגשים איך להשתמש נכון יותר בקול שלנו

להימנע ממאמץ יתר, ללמוד כיצד להעביר מסרים ואפילו תרגלנו ויישמנו דרך הזום

בהזדמנות זו נאמר תודה רבה לסופרסונה ד״ר אירית דבורה אלון על העברת הקורס!

״המפגשים היו יוצאים מן הכלל, למדתי טכניקות חשובות מאד, ולדבר מהלב!״ 

״המון תודה הנחיה מצויינת ולמרות המסכים שהפרידו ביננו הרגשתי מאד בנח בקבוצה״

״היה קורס חוויתי מצוין , מאד מעשי״

תודה למשתתפות שלנו!

https://forms.gle/SRgBHEtNVFCcSafR6


קראי עוד

סיגל שיפמן, סופרסונה, מאמנת מנכ"לים, שיתפה
אותנו בסיפור חייה המרתק.

חנה רדו, יזמית עסקית חברתית שמזדהה ומתעניינת בעולמן של נשים
קרייריסטיות, אבל לא רק…מראיינת נשים שונות מעולמות שונים ומפרסמת

אותן כאן מעל בימת ספרינג מגזין

ניוזלטר יולי 2020

הי, מה שלומך הבוקר?

חודש יולי נפתח ממש עכשיו
הוא מביא איתו את חום יוליאוגוסט, חופש גדול (?) לא מעט אי וודאות

ובכלל... נראה שהולך להיות קיץ קצת אחר

סופרסונס כאן גם החודש, כמדי חודש, ללוות אותך ולספק לך הזדמנויות פיתוח מקצועיות, הרצאות, הצעות ייחודיות
לחברות הקהילה שלנו והכי חשוב

הזדמנויות להפגש. כן כן את שומעת נכון... 
יצאנו לדרך עם שלושת הפורומים שלנו  נשים בשביל הניהול!

אז אם גם את מנהלת, משפיענית, מובילה תהליכים ויוצרת מציאות בתחומך, את שואפת להתקדם 
ואת מאמינה שהעולם יהיה טוב יותר כשנשים יהיו 51% בצמתי קבלת ההחלטות

מקומך בפורום הסופרסונות.
ואיזה כיף שיש לך 3 אופציות בגליל, בקיסריה ובתל אביב (ירושלים ודרום, אנחנו כבר מגיעות גם אליכן!)

הפורום הוא מתנה לכל החיים קבוצת נשים חזקות ושאפתניות שדוחפות זו את זו קדימה, שעוברות יחד תהליך של
הקניית כלים ושכלול ידע מקצועי, שיתוף באתגרים ופיתוח אישי וקבוצתי.

כל הפרטים כאן למטה, הרשמי עוד היום כי מספר המקומות מוגבל

מאחלות לך קיץ בריא ונעים ומצפות לראותך ממש בקרוב!

תמר.א, תמר. ע, שלי, חנה וליאת 

צוות סופרסונס 

פורום הסופרסונות  נשים בשביל הניהול יוצא לדרך בשלושה לוקיישנים ויש לך עדיין הזדמנות להצטרף!

כדי לפעול להגשמת החזון של קידום נוכחות נשית שוויונית בצמתי הכרעה, אנחנו בסופרסונס מובילות תכניות
מקצועיות אשר מאגדות מאות נשים ברחבי הארץ, כדי שנשים שאפתניות יתעוררו מדי בוקר עם הידיעה שזה
אפשרי. אנחנו מאמינות בכוחה של קבוצה לייצר יש מאין, לפתור בעיות מורכבות ולשדרג יכולות.

את פורום הסופרסונות  נשים בשביל הניהול הקמנו מתוך הבנה שחסרה קבוצת עמיתות שבה נוכל לחלוק
אתגרים ניהוליים ומקום בו נוכל ללמוד, לשתף ולצמוח מקצועית, להסיר חסמים מעכבים וללכת קדימה תוך זיהוי

החוזקות והעוצמות שלנו. 

הקבוצה מיועדת לנשים שאפתניות שכבר הולכות את הדרך. 

אנחנו מבינות שהיא רצופה אתגרים, לחץ, לעיתים בדידות ובעיקר רדיפה אחרי הזמן. החלטנו להקים את הפורום כי
אנחנו מאמינות שקבוצה יכולה לעזור ביצירת פתרונות יצירתיים, ללמוד מאחרות שנמצאות על מסלול דומה בעולמות

תוכן שונים, לייצר הזדמנויות לפיתוח עסקי ולקבל כלים מקצועיים. 

מכיוון שנטוורקינג לא תמיד קורה מעצמו, יצרנו פורמט המצליח לגבש קבוצות עמיתות עוצמתית סביב סוגיות
מקצועיות רלוונטיות, אתגרים וחסמים. 

אז לאיזה פורום את מצטרפת?

להרשמה למפגש החשיפה בזום 1.7 יום ד׳ 14:30

להרשמה לערב החשיפה בגליל 5.7 יום א׳ 17:30

לפרטים נוספים והרשמה לפורום תלאביב

לפרטים נוספים והרשמה לפורום קיסריה

! ממשיכות בתכנית ההרצאות המקוונת שלנו 

עם הרצאות חדשות, מרתקות ומקדמות שנוח וקל להשתתף בהן מהסלון בבית

ההרשמה להרצאות, כמו בתכנית הקודמת, נעשית על ידי לחיצה על שם ההרצאה בקובץ הPDF המצורף. 

אתן ממלאות פרטים ונרשמות ואנחנו שולחות לכן זימון למייל.

רוצות להרצות בתכנית הבאה? לבנות איתנו קורס מקצועי? לשתף מה שלומכן? דברו איתנו ...

הטבות לחברות הקהילה

Panthera חלל עבודה ומועדון לנשים מקצועניות
בהטבה מיוחדת לחברות קהילת סופרסונס 

10% הנחה על כל המסלולים

חלל עבודה שיתופי ואישי ומועדון הממוקד בהזנקה של עסקים שמקיימים/מקדמים שיוויון מגדרי וגיוון חברתי.
PANTHERA היא מרחב עסקי, היפר אקטיבי באופיו ובקצב שלו, שחותר להצלחה ודוחף עסקים לפרוץ קדימה.
מרחב שכולו מכוון להגדלת ההכנסות של הפנתרות והפנתרים, תוך שימוש בכלים מעשיים יחודיים, תוכן וקהילה

חזקה. הרבה יותר מחלל עבודה משותף.

מידע נוסף על המסלולים המוצעים באתר פנתרה
*בפנייתך למימוש ההטבה עלייך לציין כי את חברה בקהילת סופרסונס

מברכות את מצטרפות חודש יוני!

מורן לוי

רו"ח נילי בראל

רו"ח רותם נוי

נעם ורנר

ענת בן יוסף

איילה כהן

בשמת פרידנרייךורצברגר

מלי מעייני בן ארי

עו"ד טלי רוזן

חנה שטיינברג

נועה רימון גופרשטיין

עו"ד טל שרון

עו"ד חן ביטון יוסף

תמר רוזן נעים

ד"ר דבורה אירית אלון

עינת הרש

ענבל ארגוב

מיכל יערון

ענת פדהצור מילוא

ד"ר מריה בלכר

שירי לוינס

עו"ד אור פינקלשטיין

ד"ר עדי פכטראלט

עו"ד יעל גיל

קרן פנן

ראיונות עם סופרסונות

קורסים מקצועיים לחברות הקהילה

החודש הסתיים הקרוס ״הכל מתחיל בקול״
בו למדנו בארבעה מפגשים איך להשתמש נכון יותר בקול שלנו

להימנע ממאמץ יתר, ללמוד כיצד להעביר מסרים ואפילו תרגלנו ויישמנו דרך הזום

בהזדמנות זו נאמר תודה רבה לסופרסונה ד״ר אירית דבורה אלון על העברת הקורס!

״המפגשים היו יוצאים מן הכלל, למדתי טכניקות חשובות מאד, ולדבר מהלב!״ 

״המון תודה הנחיה מצויינת ולמרות המסכים שהפרידו ביננו הרגשתי מאד בנח בקבוצה״

״היה קורס חוויתי מצוין , מאד מעשי״

תודה למשתתפות שלנו!

https://forms.gle/qiGzm3GViSPaxeaQ9
https://forms.gle/N9E1ZNstJTCXiifE7


קראי עוד

סיגל שיפמן, סופרסונה, מאמנת מנכ"לים, שיתפה
אותנו בסיפור חייה המרתק.

חנה רדו, יזמית עסקית חברתית שמזדהה ומתעניינת בעולמן של נשים
קרייריסטיות, אבל לא רק…מראיינת נשים שונות מעולמות שונים ומפרסמת

אותן כאן מעל בימת ספרינג מגזין

ניוזלטר יולי 2020

הי, מה שלומך הבוקר?

חודש יולי נפתח ממש עכשיו
הוא מביא איתו את חום יוליאוגוסט, חופש גדול (?) לא מעט אי וודאות

ובכלל... נראה שהולך להיות קיץ קצת אחר

סופרסונס כאן גם החודש, כמדי חודש, ללוות אותך ולספק לך הזדמנויות פיתוח מקצועיות, הרצאות, הצעות ייחודיות
לחברות הקהילה שלנו והכי חשוב

הזדמנויות להפגש. כן כן את שומעת נכון... 
יצאנו לדרך עם שלושת הפורומים שלנו  נשים בשביל הניהול!

אז אם גם את מנהלת, משפיענית, מובילה תהליכים ויוצרת מציאות בתחומך, את שואפת להתקדם 
ואת מאמינה שהעולם יהיה טוב יותר כשנשים יהיו 51% בצמתי קבלת ההחלטות

מקומך בפורום הסופרסונות.
ואיזה כיף שיש לך 3 אופציות בגליל, בקיסריה ובתל אביב (ירושלים ודרום, אנחנו כבר מגיעות גם אליכן!)

הפורום הוא מתנה לכל החיים קבוצת נשים חזקות ושאפתניות שדוחפות זו את זו קדימה, שעוברות יחד תהליך של
הקניית כלים ושכלול ידע מקצועי, שיתוף באתגרים ופיתוח אישי וקבוצתי.

כל הפרטים כאן למטה, הרשמי עוד היום כי מספר המקומות מוגבל

מאחלות לך קיץ בריא ונעים ומצפות לראותך ממש בקרוב!

תמר.א, תמר. ע, שלי, חנה וליאת 

צוות סופרסונס 

פורום הסופרסונות  נשים בשביל הניהול יוצא לדרך בשלושה לוקיישנים ויש לך עדיין הזדמנות להצטרף!

כדי לפעול להגשמת החזון של קידום נוכחות נשית שוויונית בצמתי הכרעה, אנחנו בסופרסונס מובילות תכניות
מקצועיות אשר מאגדות מאות נשים ברחבי הארץ, כדי שנשים שאפתניות יתעוררו מדי בוקר עם הידיעה שזה
אפשרי. אנחנו מאמינות בכוחה של קבוצה לייצר יש מאין, לפתור בעיות מורכבות ולשדרג יכולות.

את פורום הסופרסונות  נשים בשביל הניהול הקמנו מתוך הבנה שחסרה קבוצת עמיתות שבה נוכל לחלוק
אתגרים ניהוליים ומקום בו נוכל ללמוד, לשתף ולצמוח מקצועית, להסיר חסמים מעכבים וללכת קדימה תוך זיהוי

החוזקות והעוצמות שלנו. 

הקבוצה מיועדת לנשים שאפתניות שכבר הולכות את הדרך. 

אנחנו מבינות שהיא רצופה אתגרים, לחץ, לעיתים בדידות ובעיקר רדיפה אחרי הזמן. החלטנו להקים את הפורום כי
אנחנו מאמינות שקבוצה יכולה לעזור ביצירת פתרונות יצירתיים, ללמוד מאחרות שנמצאות על מסלול דומה בעולמות

תוכן שונים, לייצר הזדמנויות לפיתוח עסקי ולקבל כלים מקצועיים. 

מכיוון שנטוורקינג לא תמיד קורה מעצמו, יצרנו פורמט המצליח לגבש קבוצות עמיתות עוצמתית סביב סוגיות
מקצועיות רלוונטיות, אתגרים וחסמים. 

אז לאיזה פורום את מצטרפת?

להרשמה למפגש החשיפה בזום 1.7 יום ד׳ 14:30

להרשמה לערב החשיפה בגליל 5.7 יום א׳ 17:30

לפרטים נוספים והרשמה לפורום תלאביב

לפרטים נוספים והרשמה לפורום קיסריה

! ממשיכות בתכנית ההרצאות המקוונת שלנו 

עם הרצאות חדשות, מרתקות ומקדמות שנוח וקל להשתתף בהן מהסלון בבית

ההרשמה להרצאות, כמו בתכנית הקודמת, נעשית על ידי לחיצה על שם ההרצאה בקובץ הPDF המצורף. 

אתן ממלאות פרטים ונרשמות ואנחנו שולחות לכן זימון למייל.

רוצות להרצות בתכנית הבאה? לבנות איתנו קורס מקצועי? לשתף מה שלומכן? דברו איתנו ...

הטבות לחברות הקהילה

Panthera חלל עבודה ומועדון לנשים מקצועניות
בהטבה מיוחדת לחברות קהילת סופרסונס 

10% הנחה על כל המסלולים

חלל עבודה שיתופי ואישי ומועדון הממוקד בהזנקה של עסקים שמקיימים/מקדמים שיוויון מגדרי וגיוון חברתי.
PANTHERA היא מרחב עסקי, היפר אקטיבי באופיו ובקצב שלו, שחותר להצלחה ודוחף עסקים לפרוץ קדימה.
מרחב שכולו מכוון להגדלת ההכנסות של הפנתרות והפנתרים, תוך שימוש בכלים מעשיים יחודיים, תוכן וקהילה

חזקה. הרבה יותר מחלל עבודה משותף.

מידע נוסף על המסלולים המוצעים באתר פנתרה
*בפנייתך למימוש ההטבה עלייך לציין כי את חברה בקהילת סופרסונס

מברכות את מצטרפות חודש יוני!

מורן לוי

רו"ח נילי בראל

רו"ח רותם נוי

נעם ורנר

ענת בן יוסף

איילה כהן

בשמת פרידנרייךורצברגר

מלי מעייני בן ארי

עו"ד טלי רוזן

חנה שטיינברג

נועה רימון גופרשטיין

עו"ד טל שרון

עו"ד חן ביטון יוסף

תמר רוזן נעים

ד"ר דבורה אירית אלון

עינת הרש

ענבל ארגוב

מיכל יערון

ענת פדהצור מילוא

ד"ר מריה בלכר

שירי לוינס

עו"ד אור פינקלשטיין

ד"ר עדי פכטראלט

עו"ד יעל גיל

קרן פנן

ראיונות עם סופרסונות

קורסים מקצועיים לחברות הקהילה

החודש הסתיים הקרוס ״הכל מתחיל בקול״
בו למדנו בארבעה מפגשים איך להשתמש נכון יותר בקול שלנו

להימנע ממאמץ יתר, ללמוד כיצד להעביר מסרים ואפילו תרגלנו ויישמנו דרך הזום

בהזדמנות זו נאמר תודה רבה לסופרסונה ד״ר אירית דבורה אלון על העברת הקורס!

״המפגשים היו יוצאים מן הכלל, למדתי טכניקות חשובות מאד, ולדבר מהלב!״ 

״המון תודה הנחיה מצויינת ולמרות המסכים שהפרידו ביננו הרגשתי מאד בנח בקבוצה״

״היה קורס חוויתי מצוין , מאד מעשי״

תודה למשתתפות שלנו!

https://forms.gle/N9E1ZNstJTCXiifE7


קראי עוד

סיגל שיפמן, סופרסונה, מאמנת מנכ"לים, שיתפה
אותנו בסיפור חייה המרתק.

חנה רדו, יזמית עסקית חברתית שמזדהה ומתעניינת בעולמן של נשים
קרייריסטיות, אבל לא רק…מראיינת נשים שונות מעולמות שונים ומפרסמת

אותן כאן מעל בימת ספרינג מגזין

ניוזלטר יולי 2020

הי, מה שלומך הבוקר?

חודש יולי נפתח ממש עכשיו
הוא מביא איתו את חום יוליאוגוסט, חופש גדול (?) לא מעט אי וודאות

ובכלל... נראה שהולך להיות קיץ קצת אחר

סופרסונס כאן גם החודש, כמדי חודש, ללוות אותך ולספק לך הזדמנויות פיתוח מקצועיות, הרצאות, הצעות ייחודיות
לחברות הקהילה שלנו והכי חשוב

הזדמנויות להפגש. כן כן את שומעת נכון... 
יצאנו לדרך עם שלושת הפורומים שלנו  נשים בשביל הניהול!

אז אם גם את מנהלת, משפיענית, מובילה תהליכים ויוצרת מציאות בתחומך, את שואפת להתקדם 
ואת מאמינה שהעולם יהיה טוב יותר כשנשים יהיו 51% בצמתי קבלת ההחלטות

מקומך בפורום הסופרסונות.
ואיזה כיף שיש לך 3 אופציות בגליל, בקיסריה ובתל אביב (ירושלים ודרום, אנחנו כבר מגיעות גם אליכן!)

הפורום הוא מתנה לכל החיים קבוצת נשים חזקות ושאפתניות שדוחפות זו את זו קדימה, שעוברות יחד תהליך של
הקניית כלים ושכלול ידע מקצועי, שיתוף באתגרים ופיתוח אישי וקבוצתי.

כל הפרטים כאן למטה, הרשמי עוד היום כי מספר המקומות מוגבל

מאחלות לך קיץ בריא ונעים ומצפות לראותך ממש בקרוב!

תמר.א, תמר. ע, שלי, חנה וליאת 

צוות סופרסונס 

פורום הסופרסונות  נשים בשביל הניהול יוצא לדרך בשלושה לוקיישנים ויש לך עדיין הזדמנות להצטרף!

כדי לפעול להגשמת החזון של קידום נוכחות נשית שוויונית בצמתי הכרעה, אנחנו בסופרסונס מובילות תכניות
מקצועיות אשר מאגדות מאות נשים ברחבי הארץ, כדי שנשים שאפתניות יתעוררו מדי בוקר עם הידיעה שזה
אפשרי. אנחנו מאמינות בכוחה של קבוצה לייצר יש מאין, לפתור בעיות מורכבות ולשדרג יכולות.

את פורום הסופרסונות  נשים בשביל הניהול הקמנו מתוך הבנה שחסרה קבוצת עמיתות שבה נוכל לחלוק
אתגרים ניהוליים ומקום בו נוכל ללמוד, לשתף ולצמוח מקצועית, להסיר חסמים מעכבים וללכת קדימה תוך זיהוי

החוזקות והעוצמות שלנו. 

הקבוצה מיועדת לנשים שאפתניות שכבר הולכות את הדרך. 

אנחנו מבינות שהיא רצופה אתגרים, לחץ, לעיתים בדידות ובעיקר רדיפה אחרי הזמן. החלטנו להקים את הפורום כי
אנחנו מאמינות שקבוצה יכולה לעזור ביצירת פתרונות יצירתיים, ללמוד מאחרות שנמצאות על מסלול דומה בעולמות

תוכן שונים, לייצר הזדמנויות לפיתוח עסקי ולקבל כלים מקצועיים. 

מכיוון שנטוורקינג לא תמיד קורה מעצמו, יצרנו פורמט המצליח לגבש קבוצות עמיתות עוצמתית סביב סוגיות
מקצועיות רלוונטיות, אתגרים וחסמים. 

אז לאיזה פורום את מצטרפת?

להרשמה למפגש החשיפה בזום 1.7 יום ד׳ 14:30

להרשמה לערב החשיפה בגליל 5.7 יום א׳ 17:30

לפרטים נוספים והרשמה לפורום תלאביב

לפרטים נוספים והרשמה לפורום קיסריה

! ממשיכות בתכנית ההרצאות המקוונת שלנו 

עם הרצאות חדשות, מרתקות ומקדמות שנוח וקל להשתתף בהן מהסלון בבית

ההרשמה להרצאות, כמו בתכנית הקודמת, נעשית על ידי לחיצה על שם ההרצאה בקובץ הPDF המצורף. 

אתן ממלאות פרטים ונרשמות ואנחנו שולחות לכן זימון למייל.

רוצות להרצות בתכנית הבאה? לבנות איתנו קורס מקצועי? לשתף מה שלומכן? דברו איתנו ...

הטבות לחברות הקהילה

Panthera חלל עבודה ומועדון לנשים מקצועניות
בהטבה מיוחדת לחברות קהילת סופרסונס 

10% הנחה על כל המסלולים

חלל עבודה שיתופי ואישי ומועדון הממוקד בהזנקה של עסקים שמקיימים/מקדמים שיוויון מגדרי וגיוון חברתי.
PANTHERA היא מרחב עסקי, היפר אקטיבי באופיו ובקצב שלו, שחותר להצלחה ודוחף עסקים לפרוץ קדימה.
מרחב שכולו מכוון להגדלת ההכנסות של הפנתרות והפנתרים, תוך שימוש בכלים מעשיים יחודיים, תוכן וקהילה

חזקה. הרבה יותר מחלל עבודה משותף.

מידע נוסף על המסלולים המוצעים באתר פנתרה
*בפנייתך למימוש ההטבה עלייך לציין כי את חברה בקהילת סופרסונס

מברכות את מצטרפות חודש יוני!

מורן לוי

רו"ח נילי בראל

רו"ח רותם נוי

נעם ורנר

ענת בן יוסף

איילה כהן

בשמת פרידנרייךורצברגר

מלי מעייני בן ארי

עו"ד טלי רוזן

חנה שטיינברג

נועה רימון גופרשטיין

עו"ד טל שרון

עו"ד חן ביטון יוסף

תמר רוזן נעים

ד"ר דבורה אירית אלון

עינת הרש

ענבל ארגוב

מיכל יערון

ענת פדהצור מילוא

ד"ר מריה בלכר

שירי לוינס

עו"ד אור פינקלשטיין

ד"ר עדי פכטראלט

עו"ד יעל גיל

קרן פנן

ראיונות עם סופרסונות

קורסים מקצועיים לחברות הקהילה

החודש הסתיים הקרוס ״הכל מתחיל בקול״
בו למדנו בארבעה מפגשים איך להשתמש נכון יותר בקול שלנו

להימנע ממאמץ יתר, ללמוד כיצד להעביר מסרים ואפילו תרגלנו ויישמנו דרך הזום

בהזדמנות זו נאמר תודה רבה לסופרסונה ד״ר אירית דבורה אלון על העברת הקורס!

״המפגשים היו יוצאים מן הכלל, למדתי טכניקות חשובות מאד, ולדבר מהלב!״ 

״המון תודה הנחיה מצויינת ולמרות המסכים שהפרידו ביננו הרגשתי מאד בנח בקבוצה״

״היה קורס חוויתי מצוין , מאד מעשי״

תודה למשתתפות שלנו!

https://www.pantherapro.com
https://lp.vp4.me/mp1m


קראי עוד

סיגל שיפמן, סופרסונה, מאמנת מנכ"לים, שיתפה
אותנו בסיפור חייה המרתק.

חנה רדו, יזמית עסקית חברתית שמזדהה ומתעניינת בעולמן של נשים
קרייריסטיות, אבל לא רק…מראיינת נשים שונות מעולמות שונים ומפרסמת

אותן כאן מעל בימת ספרינג מגזין

ניוזלטר יולי 2020

הי, מה שלומך הבוקר?

חודש יולי נפתח ממש עכשיו
הוא מביא איתו את חום יוליאוגוסט, חופש גדול (?) לא מעט אי וודאות

ובכלל... נראה שהולך להיות קיץ קצת אחר

סופרסונס כאן גם החודש, כמדי חודש, ללוות אותך ולספק לך הזדמנויות פיתוח מקצועיות, הרצאות, הצעות ייחודיות
לחברות הקהילה שלנו והכי חשוב

הזדמנויות להפגש. כן כן את שומעת נכון... 
יצאנו לדרך עם שלושת הפורומים שלנו  נשים בשביל הניהול!

אז אם גם את מנהלת, משפיענית, מובילה תהליכים ויוצרת מציאות בתחומך, את שואפת להתקדם 
ואת מאמינה שהעולם יהיה טוב יותר כשנשים יהיו 51% בצמתי קבלת ההחלטות

מקומך בפורום הסופרסונות.
ואיזה כיף שיש לך 3 אופציות בגליל, בקיסריה ובתל אביב (ירושלים ודרום, אנחנו כבר מגיעות גם אליכן!)

הפורום הוא מתנה לכל החיים קבוצת נשים חזקות ושאפתניות שדוחפות זו את זו קדימה, שעוברות יחד תהליך של
הקניית כלים ושכלול ידע מקצועי, שיתוף באתגרים ופיתוח אישי וקבוצתי.

כל הפרטים כאן למטה, הרשמי עוד היום כי מספר המקומות מוגבל

מאחלות לך קיץ בריא ונעים ומצפות לראותך ממש בקרוב!

תמר.א, תמר. ע, שלי, חנה וליאת 

צוות סופרסונס 

פורום הסופרסונות  נשים בשביל הניהול יוצא לדרך בשלושה לוקיישנים ויש לך עדיין הזדמנות להצטרף!

כדי לפעול להגשמת החזון של קידום נוכחות נשית שוויונית בצמתי הכרעה, אנחנו בסופרסונס מובילות תכניות
מקצועיות אשר מאגדות מאות נשים ברחבי הארץ, כדי שנשים שאפתניות יתעוררו מדי בוקר עם הידיעה שזה
אפשרי. אנחנו מאמינות בכוחה של קבוצה לייצר יש מאין, לפתור בעיות מורכבות ולשדרג יכולות.

את פורום הסופרסונות  נשים בשביל הניהול הקמנו מתוך הבנה שחסרה קבוצת עמיתות שבה נוכל לחלוק
אתגרים ניהוליים ומקום בו נוכל ללמוד, לשתף ולצמוח מקצועית, להסיר חסמים מעכבים וללכת קדימה תוך זיהוי

החוזקות והעוצמות שלנו. 

הקבוצה מיועדת לנשים שאפתניות שכבר הולכות את הדרך. 

אנחנו מבינות שהיא רצופה אתגרים, לחץ, לעיתים בדידות ובעיקר רדיפה אחרי הזמן. החלטנו להקים את הפורום כי
אנחנו מאמינות שקבוצה יכולה לעזור ביצירת פתרונות יצירתיים, ללמוד מאחרות שנמצאות על מסלול דומה בעולמות

תוכן שונים, לייצר הזדמנויות לפיתוח עסקי ולקבל כלים מקצועיים. 

מכיוון שנטוורקינג לא תמיד קורה מעצמו, יצרנו פורמט המצליח לגבש קבוצות עמיתות עוצמתית סביב סוגיות
מקצועיות רלוונטיות, אתגרים וחסמים. 

אז לאיזה פורום את מצטרפת?

להרשמה למפגש החשיפה בזום 1.7 יום ד׳ 14:30

להרשמה לערב החשיפה בגליל 5.7 יום א׳ 17:30

לפרטים נוספים והרשמה לפורום תלאביב

לפרטים נוספים והרשמה לפורום קיסריה

! ממשיכות בתכנית ההרצאות המקוונת שלנו 

עם הרצאות חדשות, מרתקות ומקדמות שנוח וקל להשתתף בהן מהסלון בבית

ההרשמה להרצאות, כמו בתכנית הקודמת, נעשית על ידי לחיצה על שם ההרצאה בקובץ הPDF המצורף. 

אתן ממלאות פרטים ונרשמות ואנחנו שולחות לכן זימון למייל.

רוצות להרצות בתכנית הבאה? לבנות איתנו קורס מקצועי? לשתף מה שלומכן? דברו איתנו ...

הטבות לחברות הקהילה

Panthera חלל עבודה ומועדון לנשים מקצועניות
בהטבה מיוחדת לחברות קהילת סופרסונס 

10% הנחה על כל המסלולים

חלל עבודה שיתופי ואישי ומועדון הממוקד בהזנקה של עסקים שמקיימים/מקדמים שיוויון מגדרי וגיוון חברתי.
PANTHERA היא מרחב עסקי, היפר אקטיבי באופיו ובקצב שלו, שחותר להצלחה ודוחף עסקים לפרוץ קדימה.
מרחב שכולו מכוון להגדלת ההכנסות של הפנתרות והפנתרים, תוך שימוש בכלים מעשיים יחודיים, תוכן וקהילה

חזקה. הרבה יותר מחלל עבודה משותף.

מידע נוסף על המסלולים המוצעים באתר פנתרה
*בפנייתך למימוש ההטבה עלייך לציין כי את חברה בקהילת סופרסונס

מברכות את מצטרפות חודש יוני!

מורן לוי

רו"ח נילי בראל

רו"ח רותם נוי

נעם ורנר

ענת בן יוסף

איילה כהן

בשמת פרידנרייךורצברגר

מלי מעייני בן ארי

עו"ד טלי רוזן

חנה שטיינברג

נועה רימון גופרשטיין

עו"ד טל שרון

עו"ד חן ביטון יוסף

תמר רוזן נעים

ד"ר דבורה אירית אלון

עינת הרש

ענבל ארגוב

מיכל יערון

ענת פדהצור מילוא

ד"ר מריה בלכר

שירי לוינס

עו"ד אור פינקלשטיין

ד"ר עדי פכטראלט

עו"ד יעל גיל

קרן פנן

ראיונות עם סופרסונות

קורסים מקצועיים לחברות הקהילה

החודש הסתיים הקרוס ״הכל מתחיל בקול״
בו למדנו בארבעה מפגשים איך להשתמש נכון יותר בקול שלנו

להימנע ממאמץ יתר, ללמוד כיצד להעביר מסרים ואפילו תרגלנו ויישמנו דרך הזום

בהזדמנות זו נאמר תודה רבה לסופרסונה ד״ר אירית דבורה אלון על העברת הקורס!

״המפגשים היו יוצאים מן הכלל, למדתי טכניקות חשובות מאד, ולדבר מהלב!״ 

״המון תודה הנחיה מצויינת ולמרות המסכים שהפרידו ביננו הרגשתי מאד בנח בקבוצה״

״היה קורס חוויתי מצוין , מאד מעשי״

תודה למשתתפות שלנו!

https://www.springmagazine.co.il/people/shifman-sigal/
https://www.springmagazine.co.il/people/shifman-sigal/


קראי עוד

סיגל שיפמן, סופרסונה, מאמנת מנכ"לים, שיתפה
אותנו בסיפור חייה המרתק.

חנה רדו, יזמית עסקית חברתית שמזדהה ומתעניינת בעולמן של נשים
קרייריסטיות, אבל לא רק…מראיינת נשים שונות מעולמות שונים ומפרסמת

אותן כאן מעל בימת ספרינג מגזין

ניוזלטר יולי 2020

הי, מה שלומך הבוקר?

חודש יולי נפתח ממש עכשיו
הוא מביא איתו את חום יוליאוגוסט, חופש גדול (?) לא מעט אי וודאות

ובכלל... נראה שהולך להיות קיץ קצת אחר

סופרסונס כאן גם החודש, כמדי חודש, ללוות אותך ולספק לך הזדמנויות פיתוח מקצועיות, הרצאות, הצעות ייחודיות
לחברות הקהילה שלנו והכי חשוב

הזדמנויות להפגש. כן כן את שומעת נכון... 
יצאנו לדרך עם שלושת הפורומים שלנו  נשים בשביל הניהול!

אז אם גם את מנהלת, משפיענית, מובילה תהליכים ויוצרת מציאות בתחומך, את שואפת להתקדם 
ואת מאמינה שהעולם יהיה טוב יותר כשנשים יהיו 51% בצמתי קבלת ההחלטות

מקומך בפורום הסופרסונות.
ואיזה כיף שיש לך 3 אופציות בגליל, בקיסריה ובתל אביב (ירושלים ודרום, אנחנו כבר מגיעות גם אליכן!)

הפורום הוא מתנה לכל החיים קבוצת נשים חזקות ושאפתניות שדוחפות זו את זו קדימה, שעוברות יחד תהליך של
הקניית כלים ושכלול ידע מקצועי, שיתוף באתגרים ופיתוח אישי וקבוצתי.

כל הפרטים כאן למטה, הרשמי עוד היום כי מספר המקומות מוגבל

מאחלות לך קיץ בריא ונעים ומצפות לראותך ממש בקרוב!

תמר.א, תמר. ע, שלי, חנה וליאת 

צוות סופרסונס 

פורום הסופרסונות  נשים בשביל הניהול יוצא לדרך בשלושה לוקיישנים ויש לך עדיין הזדמנות להצטרף!

כדי לפעול להגשמת החזון של קידום נוכחות נשית שוויונית בצמתי הכרעה, אנחנו בסופרסונס מובילות תכניות
מקצועיות אשר מאגדות מאות נשים ברחבי הארץ, כדי שנשים שאפתניות יתעוררו מדי בוקר עם הידיעה שזה
אפשרי. אנחנו מאמינות בכוחה של קבוצה לייצר יש מאין, לפתור בעיות מורכבות ולשדרג יכולות.

את פורום הסופרסונות  נשים בשביל הניהול הקמנו מתוך הבנה שחסרה קבוצת עמיתות שבה נוכל לחלוק
אתגרים ניהוליים ומקום בו נוכל ללמוד, לשתף ולצמוח מקצועית, להסיר חסמים מעכבים וללכת קדימה תוך זיהוי

החוזקות והעוצמות שלנו. 

הקבוצה מיועדת לנשים שאפתניות שכבר הולכות את הדרך. 

אנחנו מבינות שהיא רצופה אתגרים, לחץ, לעיתים בדידות ובעיקר רדיפה אחרי הזמן. החלטנו להקים את הפורום כי
אנחנו מאמינות שקבוצה יכולה לעזור ביצירת פתרונות יצירתיים, ללמוד מאחרות שנמצאות על מסלול דומה בעולמות

תוכן שונים, לייצר הזדמנויות לפיתוח עסקי ולקבל כלים מקצועיים. 

מכיוון שנטוורקינג לא תמיד קורה מעצמו, יצרנו פורמט המצליח לגבש קבוצות עמיתות עוצמתית סביב סוגיות
מקצועיות רלוונטיות, אתגרים וחסמים. 

אז לאיזה פורום את מצטרפת?

להרשמה למפגש החשיפה בזום 1.7 יום ד׳ 14:30

להרשמה לערב החשיפה בגליל 5.7 יום א׳ 17:30

לפרטים נוספים והרשמה לפורום תלאביב

לפרטים נוספים והרשמה לפורום קיסריה

! ממשיכות בתכנית ההרצאות המקוונת שלנו 

עם הרצאות חדשות, מרתקות ומקדמות שנוח וקל להשתתף בהן מהסלון בבית

ההרשמה להרצאות, כמו בתכנית הקודמת, נעשית על ידי לחיצה על שם ההרצאה בקובץ הPDF המצורף. 

אתן ממלאות פרטים ונרשמות ואנחנו שולחות לכן זימון למייל.

רוצות להרצות בתכנית הבאה? לבנות איתנו קורס מקצועי? לשתף מה שלומכן? דברו איתנו ...

הטבות לחברות הקהילה

Panthera חלל עבודה ומועדון לנשים מקצועניות
בהטבה מיוחדת לחברות קהילת סופרסונס 

10% הנחה על כל המסלולים

חלל עבודה שיתופי ואישי ומועדון הממוקד בהזנקה של עסקים שמקיימים/מקדמים שיוויון מגדרי וגיוון חברתי.
PANTHERA היא מרחב עסקי, היפר אקטיבי באופיו ובקצב שלו, שחותר להצלחה ודוחף עסקים לפרוץ קדימה.
מרחב שכולו מכוון להגדלת ההכנסות של הפנתרות והפנתרים, תוך שימוש בכלים מעשיים יחודיים, תוכן וקהילה

חזקה. הרבה יותר מחלל עבודה משותף.

מידע נוסף על המסלולים המוצעים באתר פנתרה
*בפנייתך למימוש ההטבה עלייך לציין כי את חברה בקהילת סופרסונס

מברכות את מצטרפות חודש יוני!

מורן לוי

רו"ח נילי בראל

רו"ח רותם נוי

נעם ורנר

ענת בן יוסף

איילה כהן

בשמת פרידנרייךורצברגר

מלי מעייני בן ארי

עו"ד טלי רוזן

חנה שטיינברג

נועה רימון גופרשטיין

עו"ד טל שרון

עו"ד חן ביטון יוסף

תמר רוזן נעים

ד"ר דבורה אירית אלון

עינת הרש

ענבל ארגוב

מיכל יערון

ענת פדהצור מילוא

ד"ר מריה בלכר

שירי לוינס

עו"ד אור פינקלשטיין

ד"ר עדי פכטראלט

עו"ד יעל גיל

קרן פנן

ראיונות עם סופרסונות

קורסים מקצועיים לחברות הקהילה

החודש הסתיים הקרוס ״הכל מתחיל בקול״
בו למדנו בארבעה מפגשים איך להשתמש נכון יותר בקול שלנו

להימנע ממאמץ יתר, ללמוד כיצד להעביר מסרים ואפילו תרגלנו ויישמנו דרך הזום

בהזדמנות זו נאמר תודה רבה לסופרסונה ד״ר אירית דבורה אלון על העברת הקורס!

״המפגשים היו יוצאים מן הכלל, למדתי טכניקות חשובות מאד, ולדבר מהלב!״ 

״המון תודה הנחיה מצויינת ולמרות המסכים שהפרידו ביננו הרגשתי מאד בנח בקבוצה״

״היה קורס חוויתי מצוין , מאד מעשי״

תודה למשתתפות שלנו!
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