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סופרסונות יקרות
פותחות יחד את חודש אוקטובר בעיצומה של תקופה מוזרה ומבלבלת
הימים מתקצרים ולעיתים נדמה כי העולם מסביבנו משתגע

ורגע לפני שעוד חג נכנס במתכונת אחרת,
מחזקות את ידיכן ,תומכות ומפרגנות )כי אתן בטוח עושות המון דברים טובים(
מזכירות שאתן חלק מקהילה נשית חזקה
ולרגע אחד לא לבד!
הניוזלטר החודשי שלנו יוצא אליכן ביום הראשון של כל חודש
וגם החודש ,הוא מביא איתו את תכנית ההרצאות הקהילתית שלנו "סופרסונס בסלון"
את רשימת המצטרפות החדשות לקהילה שלנו,
הזדמנויות ועדכונים שוטפים על תכניות ,קורסים ,הצצה לראיונות עם סופרסונות ועוד...
קריאה מהנה ,בריאות טובה ומועדים לשמחה!

מחזירות לשירה את החיוך

"במקום להלחם בחושך ,עלינו להדליק את האור" )א.ד .גורדון(
גיוס ההמונים השני בגודלו ב"הדסטארט" מבחינת מספר התורמים!
גיוס ההמונים הוא תוצר מדהים של שותפות בין מחוללת הפלאים
חנה רדו ,מייסדת ויו"ר סופרסונס ,לאה בן אשר גלעד ומירב
סארמילי חברות הפורום שלנו בגליל.
קהילת סופרסונס היא לפני הכל בית לנשים חזקות ,גיוס ההמונים
לתמיכה בשירה היא דוגמא עוצמתית לכח שיש לנו כנשים יחד ,לכמה
רחוק אפשר להגיע כשאנחנו הולכות יחד.
מצרפות לכן את תחילתה של היוזמה הזו ,ב 22.9בקבוצת הוואטסאפ

רחוק אפשר להגיע כשאנחנו הולכות יחד.
מצרפות לכן את תחילתה של היוזמה הזו ,ב 22.9בקבוצת הוואטסאפ
של פורום הסופרסונות בגליל שלנו,
ומתחייבות תמיד
קודם כל להדליק ביחד את האור ,ואז גם להלחם בחושך.

קראי עוד

תכנית ההרצאות המקוונת סופרסונס בסלון

אז מה הסוד של תכנית ההרצאות שלנו?
it's all about the people
קודם כל,
האופן בו המפגשים מתקיימים מאפשרים לכל אחת מחברות סופרסונס
 .1להפגש ,להתקדם ולהתמקצע בתחומים מגוונים ובאופן נוח להשתתף מסלון הבית ,לפחות פעם בשבוע
 .2לייצר נטוורקינג איכותי ,להכיר חברות קהילה אחרות ולהרחיב את מעגלי ההשפעה והעשייה
 .3הזדמנות לכל חברת קהילה להרצות בתכנית :לבנות הרצאה על נושא שקרוב ללבה ,להתמקצע בהעברת
ההרצאה בזום ולקבל פידבקים ותוצר של הרצאה
ההרשמה להרצאות ,כמו בתכנית הקודמת ,ניתנת לסופרסונות חברות קהילה
אם את עדיין לא איתנו אנחנו מזמינות אותך להצטרף
) להצטרפות לחצי כאן(
לאחר חידוש/הצטרפות ישלח אלייך מייל עם קישור להרשמה להרצאות
רוצות להרצות בתכנית הבאה? לבנות איתנו קורס מקצועי? מחכות להזדמנות לבנות הרצאה על נושא שקרוב

לאחר חידוש/הצטרפות ישלח אלייך מייל עם קישור להרשמה להרצאות
רוצות להרצות בתכנית הבאה? לבנות איתנו קורס מקצועי? מחכות להזדמנות לבנות הרצאה על נושא שקרוב
ללבכן? דברו איתנו ...

קורס חודשי לחברות הקהילה BOOST :הדרך למעלה

מתחילות ב ,12.10הבטיחי את מקומך!

בית הראשונות  יש לך הזדמנות להשפיע על איך הבית שלנו יראה!

החודש התחלנו בשיפוץ! שבירת קירות ,פינוי עשבים והכנת האיזור ...והכל בהובלתה של הסופרסונה מיכל סביון
קושמרו ,האישה הראשונה של בית הראשונות!
במקביל נפגשנו עם מנהלות קהילת "השוות של עמק חפר" ,קהילה המונה מעל  7,000חברות מהעמק ,להבנת
הצרכים המקומיים וליצירת שיתופי פעולה עתידיים.
כל הפרטים בקרוב! יש למה לצפות

לפרטים נוספים והרשמה לחצי כאן

מברכות את מצטרפות חודש ספטמבר!

רוזי בן עמי ייעוץ כלכלי ,אימון ,תהליכים חינוכיים
עו"ד רותם יחזקאל תפעול וייעול עסקים קטנים ובינוניים
בנצ'עלם ארגאו יהסקיאס מנהלת ומובילה פרויקטים קהילתיים ,חברתיים וחינוכיים

עו"ד רותם יחזקאל תפעול וייעול עסקים קטנים ובינוניים
בנצ'עלם ארגאו יהסקיאס מנהלת ומובילה פרויקטים קהילתיים ,חברתיים וחינוכיים
רוני לפידות ייעוץ ,הרצאות ,קריירה בעולם העבודה החדש
מיה הובר יזמות ,ריפוי בעיסוק ,שיקום
רותם ישעיהו תכנון ואפיון ערים חכמות
הילית ויינברגר שיווק ,מכירות ,אסטרטגיה ,צמיחה
שלי רפופורט חינוך ומגדר ,הטמעת חשיבה מגדרית בארגונים
נעה קוטוק ממשקי שיווק ,מוצר ולקוח בחברות גלובליות
גלי הכרמלי מיתוג מנהלות
עו"ד סופי תהל אביטן עורכת דין בתחום הפלילי
פרופ' נגה קרונפלדשור פיזיולוגיה סביבתית ואקולוגית
נעמה הלוי פאר דיגיטל וקהילות ,יזמות עסקית ,שינוי ומנהיגות
קארין שטיינר שיווק ,פיתוח עובדים ,ניהול צוותים
נופר גרוס פיתוח תהליכי ייצור של תרפיות תאיות
תמי בןגל שיווק ,תקשורת אינפורמטיבית ,הסברה ותוכן
רונית ולפר צילום פורטרט ,מפגש בין אישה למצלמה
אביטל פרידמן מודיעין בינלאומי
לאה בן אשרגיל עד ניהול איכות ,הנדסת מים וסביבה
ד"ר אנה הלס פרויקטים עירוניים בתחומי סביבה וקיימות

הטבות לחברות הקהילה

קורס פיתוח מנהיגות נשית עסקית בהייטק ובתעשייה
הטבה מיוחדת לחברות סופרסונס 10% :הנחה בשכר
הלימוד בהרשמה לתכנית הקרובה של קורס פיתוח
מנהיגות נשית עסקית בהייטק ובתעשייה!
סופרסונס והטכניון לימודי המשך מזמין אתכן להגיש מועמדות לקורס ייחודי
וחדש בקמפוס הטכניון בחיפה.תכנית הלימודים חדשנית וכוללת התנסות
בסימולציה שמשמשת את בתי הספר לניהול המובילים בעולם ,עבודה צוותית
בקבוצות המדמות ניהול חברה עסקית מורכבת ,נטוורקינג עם נשים מנהלות
ממגוון תחומים וצוות הוראה בכיר ובעל ניסיון בהובלת ד"ר שרה לב
מהטכניון**.לפרטים נוספים והגשת מועמדות בלינק <<
**https://lnkd.in/dGbEYYB
או בטלפון 048295050
ההטבה ניתנת לחברות הקהילה בלבד
מזמינות אותך להצטרף אלינו https://lp.vp4.me/mxan

לפרטים והרשמה לחצי כאן

לפרטים והרשמה לחצי כאן

קורס אסטרטגיה אישית  Wake up your mindעם הסופרסונה שלי סבר
 8פגישות זום של שעתיים על הנושאים הבאים:
אסטרטגיה אישית
מיתוג אישי
קבלת החלטות
חיבורים ומשאבים לעתיד
ניהול עצמי ויעילות עסקית
ועוד ,בעלות של  450ש"ח בלבד לכל המפגשים.

הנחה של  25%לחברות קהילת סופרסונס:
 340ש"ח בלבד ל 8מפגשים ,בהצגת קוד קופון שניתן לחברות הקהילה בלבד
מזמינות אותך להצטרף אלינו בקישור https://lp.vp4.me/mxan

לפרטים והרשמה לחצי כאן

מהיום קל יותר להישאר מחוברות למה שקורה בסופרסונס!
הצטרפי לקבוצת ההודעות הישירה שלנו וקבלי עדכונים על הרצאות ,קורסים והודעות שוטפות מצוות
סופרסונס )אנחנו שולחות רק דברים טובים (:

הסופרסונס עם חנה רדו תכניות הראיונות של אורלי וגיא
מדי שבוע חנה רדו מארחת חברת קהילה אחרת במסגרת תכנית
הראיונות של "אורלי וגיא".
מוזמנות לעקוב אחר הראיונות שמשודרים מדי יום רביעי בדף הפייסבוק או
להכנס לקישור המצורף וללמוד מנשות הקהילה המוכשרות שלנו!
והפעם קבלו הצצה לראיון עם אלא חסונה

לצפיה בראיונות נוספים מהחודש לחצי כאן








