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 you can't be what you can't see,אחד המשפטים האיקונים של תקופתינו הוא"
'בהקשר שלנו אם אין מנהיגות ,מנהלות בכירות ,יזמיות ,משקיעות וכו
הרבה יותר קשה לנשים להגיע לתפקידים הללו .לא הן ולא הציבור תופס אותן כרלוונטיות לתפקיד.
כשיש פאנל אחרי פאנל ,ראיון אחר ראיון עם מומחי תוכן גברים ,זה לא מספיק טוב שבהזדמנות הבאה הם
!ישלבו אישה כמנחה .נראות חשובה
גם נוכחות חשובה  כשפחות מ  50%מהיושבים סביב שולחן מקבלי ההחלטות הן נשים מחקרים מעידים
".שהן מדברות פחות ,מתפרצים לדבריהן יותר וההחלטות שהקבוצה מקבלת תהינה שונות
במילים אלו בחרה אלה אלקלעי ,יו"ר שדולת הנשים וסופרסונה ותיקה ,לפתוח את השקת ההאקתון SHEvyon
המשלב בין קידום שוויון מגדרי וחדשנות )קישור ופרטים בתחתית הניוזלטר(.
.עם נראות ונוכחות אנחנו בוחרות לפתוח את חודש נובמבר
ממשיכות בבניית בית הראשונות להנכיח ולחזק עסקים בבעלות נשית
פותחות עוד פורומים ואת בית הספר למנכ"ליות העתיד ,מובילות הרצאות וקורסים בארגונים ובחברות
מחזקות את הקהילה שלנו עם מצטרפות חדשות ,במפגשים והרצאות שבועיים ,בשיח פתוח ,פרגון ויוזמה
קמות מדי בוקר ופועלות יום וליל כדי שנשים שאפתניות יגיעו הכי רחוק שאפשר ,ביחד.
שמחות שאתן איתנו .שמחות על הנוכחות הנשית החזקה.
.ביחד נגיע רחוק

תכנית ההרצאות המקוונת סופרסונס בסלון
ההרשמה להרצאות ,כמו בכל חודש ,ניתנת לסופרסונות חברות קהילה
אם את עדיין לא איתנו אנחנו מזמינות אותך להצטרף
לאחר חידוש דמי חברות/הצטרפות ישלח אלייך מייל עם קישור להרשמה להרצאות
רוצה להרצות בתכנית הבאה? לבנות איתנו קורס מקצועי? מחכות להזדמנות לבנות הרצאה על נושא שקרוב ללבך?
דברי איתנו ...
אני רוצה להיות סופרסונה

פורום הסופרסונות נשים בשביל הניהול

"איזה כיף היה!!! כולכן מרגשות ומדהימות"
"ערב מיוחד ,אנרגיה של שיתוף ,פתיחות וחיבור״
"מאוד נהניתי ולמרות מדיית הזום שנשבר לי ממנה נשבתי בסיפורים מעוררי ההשראה ונסחפתי אחריהם.
איזו חבורה מדהימה!"
חברות הפורומים שלנו נפגשו במהלך הסגר באופן ווירטואלי לערב בסגנון "פצ'ה קוצ'ה":
כל אחת התבקשה להכין מראש הרצאה בת  6דקות ו 40שניות על נושא שקרוב לליבה
התוצאה ערב סוחף ,מחבר וממלא מצברים ,שגם קירב את כולנו
וגם אפשר לכל אחת להכין ולהתאמן על הרצאה קצרה שתהיה לה תמיד בהישג יד )המלצה לכל סופרסונה!(

חברות הפורומים שלנו נפגשו במהלך הסגר באופן ווירטואלי לערב בסגנון "פצ'ה קוצ'ה":
כל אחת התבקשה להכין מראש הרצאה בת  6דקות ו 40שניות על נושא שקרוב לליבה
התוצאה ערב סוחף ,מחבר וממלא מצברים ,שגם קירב את כולנו
וגם אפשר לכל אחת להכין ולהתאמן על הרצאה קצרה שתהיה לה תמיד בהישג יד )המלצה לכל סופרסונה!(

פורום הסופרסונות בתל אביב

פורום הסופרסונות בקיסריה

פורום הסופרסונות בגליל

גם אני רוצה להצטרף לפורום!

בית הראשונות  הבית שלנו בעמק חפר

אנחנו מתרגשות בכל פעם מחדש לעדכן אתכן בהתקדמות של שיפוץ בית הראשונות!
מיום ליום המקום נראה יותר ויותר כמו בית,
ואנחנו כבר מדמיינות את כולנו יושבות ביחד במתחם היפהפה הזה ,לומדות ומתייעצות זו עם זו ,מעשירות את סל
הכלים והידע שלנו והכל עם כוס יין )או קפה משובח( מול הנוף של העמק.
עד שזה יקרה ,מזמינות אתכן למלא את שאלון איתור הצרכים
ולהעביר לחברות וקולגות מעמק חפר בקישור הבא:

רוצה להיות ראשונה בבית הראשונות!

בית הספר למנכ"ליות העתיד בתנועה ובתעשייה הקיבוצית המחזור השני!

לפרטים והגשת מועמדות לחצי כאן

מברכות את מצטרפות חודש אוקטובר

מברכות את מצטרפות חודש אוקטובר

ליבת אפולט
ייעול ושיפור תהליכי עבודה ,ייעוץ אסטרטגי
שני בירן
צמיחה עסקית ומסחרית ,שיווק בינלאומי

ד״ר מיכל בן צבי זומר
פסיכותרפיה למבוגרים ,טיפול מקוון ,יזמות

שיראל ארושס
תהליכי שינוי וחדשנות אסטרטגיים
אורנית בןדוד
אדריכלות ועיצוב פנים ,תוכניות בינוי ערים
רו"ח ליאן מרדר גולדשטיין
מנהלת כספים ודירקטורית
תמר אלקובי
יזמות חברתית ועסקית ,פיתוח עסקי
ליאל בן משה
משאבי אנוש ,תפיסה ארגונית ,צמיחה עסקית
ג’ואי הורביץ
פיתוח עסקי ,אסטרטגיית שיווק ומכירות

ג’ואי הורביץ
פיתוח עסקי ,אסטרטגיית שיווק ומכירות
ענבר ארז
יזמות חברתית ,קיימות ,חשיבה עיצובית
עו"ד יעל שמר
פתרון קונפליקטים ,יחסי עבודה ,משא ומתן
ניצנה עדוי
ניתוח חברות ,אסטרטגיה ופיננסיים
שובל רוזנברג
פיתוח הדרכה ,ליווי קבוצות וחניכה
רו"ח עינת דלומי לוי
ראיית חשבון ,ניהול כספים ,ייעוץ עסקי
עינת צרפתי כהן
יזמית ,יוצרת מציאות נשית חדשה בנגב
אפרת דהן
יזמות חברתית ,פיננסים ושיווק
מיכל סביון קושמרו
עיצוב ואדריכלות פנים ,יזמות וניהול פרויקטים
טל דביר
שמאות מקרקעין ,גישור ,חדשנות
אוריאן כרמון
תרבות ארגונית ,ניהול מערכות וכוח אדם
ד"ר טלי פלדמן סיון
אסטרטגיה עסקית ויזמות
רותם שביט
העברת מסרים ,סטוריטלינג ופרזנטציה
שי ביאליק
פיתוח בינלאומי ,טכנולוגיה ,יזמות וחברה
עו"ד יפעת בלפר
מניעת הטרדה מינית ושוויון מגדרי בעבודה
חדוה גבריאל
ניהול קהילות עסקים ,מדיה ורשתות חברתיות

מהיום קל יותר להישאר מחוברות למה שקורה בסופרסונס!
הצטרפי לקבוצת ההודעות הישירה שלנו וקבלי עדכונים על הרצאות ,קורסים והודעות שוטפות מצוות

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 (:
https://chat.whatsapp.com/HdPsTFCGjFg80Z2PYvv4Rq

רוצה להיות חברה בקהילת סופרסונס

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 ראיון עם הסופרסונות הדס רייס ונטע גרנות ,שמובילות
בימים אלו ממש את ההאקתון החשוב SHEvyon
לצפייה
בראיון

לצפיה בראיונות נוספים מהחודש לחצי
כאן

לאתר האקתון SHEvyon

הפוסט שהכי אהבתן החודש









