ניוזלטר ספטמבר 2020

כמאמינות גדולות בחינוך ,בחשיבות ובכח שלו,
אנחנו נרגשות מתמיד היום עם פתיחתה של שנת הלימודים החדשה!
מאחלות לאמהות ולאבות ,למורות ולמורים ,למנהלות ולמנהלים ,לתלמידות ולתלמידים

שתהיה זו תחילתה של שנת לימודים טובה ,בריאה
מלאה בנצחונות קטנים וגדולים והתקדמות אל עבר חברה שוויונית יותר
אתן גיבורות בעינינו תמיד ובמיוחד השנה!
.....
ממשיכות לקדם יחד איתכן נוכחות נשית שוויונית בצמתי הכרעה והשפעה
באמצעות הקהילה החזקה שלנו והתכניות שאנחנו מובילות ברחבי הארץ )ובקרוב מאוד גם בעולם!(

מה מצפה לכן בניוזלטר של חודש ספטמבר?
שמחות לשתף החודש את הפרסום הראשון לבית הראשונות מרחב פיזי לנשות הקהילה שלנו שמוקם בימים אלו
ביוזמה והובלה משותפת של סופרסונס והמועצה האזורית עמק חפר ,את פורום נשים בעסקים הראשון מסוגו
בשותפות עם עיריית אשדוד ,הזמנה לכנס השנתי של תעשיית השבבים והפינות הקבועות:
תכנית ההרצאות החודשית שלנו )בזום(
עדכונים לגבי תכניות וקורסים חדשים
הכרות עם חברות הקהילה החדשות
ראיון עם סופרסונה ,הטבות לחברות הקהילה והמלצה על עסק בבעלות נשית.
רוצה להרצות בתכנית הבאה? לבנות איתנו קורס מקצועי בארגון בו את עובדת/בקהילה שאת מובילה? לשתף
בשלומך? דברי איתנו
קריאה מהנה!

ניהול עסקי נשי באשדוד SheCommerce

הידעת? בישראל רק  14%מהעסקים הקטנים הם בבעלות נשית
גאות לצאת לדרך בשותפות חדשה עם עיריית אשדוד בהובלת הסופרסונה ,סגנית ראש העיר שרון מרק לפורום עסקי
נשי ראשון מסוגו! הצטרפו לערב החשיפה שלנו ותייגו נשים שצריכות להצטרף לתכנית

לפרטים נוספים והרשמה לערב החשיפה
באשדוד  לחצי כאן

פורום הסופרסונות נשים בשביל הניהול

את פורום הסופרסונות  נשים בשביל הניהול הקמנו מתוך הבנה שחסרה קבוצת עמיתות שבה נוכל לחלוק אתגרים
ניהוליים ומקום בו נוכל ללמוד ,לשתף ולצמוח מקצועית .
אנחנו מאמינות בכוחה של קבוצה לייצר יש מאין ,לפתור בעיות מורכבות ולשדרג יכולות.
הפורומים האחרונים התמלאו במהירות ועקב הביקוש אנחנו פותחות אחרי החגים פורומים נוספים
במודיעין ובשרון.
תושבות מודיעין והסביבה ,ותושבות כפר סבא ,רעננה והסביבה מוזמנות להרשם ולהשאר מעודכנות!

במודיעין ובשרון.
תושבות מודיעין והסביבה ,ותושבות כפר סבא ,רעננה והסביבה מוזמנות להרשם ולהשאר מעודכנות!

רוצה לשמוע עוד? לקבל פרטים על
הפורומים הבאים? הרשמי כאן

תכנית ההרצאות המקוונת סופרסונס בסלון

ממשיכות בתכנית ההרצאות המקוונת שלנו !
עם הרצאות חדשות ,מרתקות ומקדמות שנוח וקל להשתתף בהן מהסלון בבית
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

בית הראשונות בעמק חפר קהילת עסקים ונשים
חנה רדו מספרת:
"איך אפשר להעביר התרגשות של יום מיוחד בימים אלו? איך אפשר להסביר הגשמת חלום בימים אלו? איך אפשר להרגיש חגיגיות יוצאת
דופן בימים אלו?
היום יצאנו לדרך  Supersonasוהמועצה האזורית עמקחפר בראשות ד"ר גלית שאול  ראשת מועצת עמק חפר ליצירת ״בית הראשונות״
בית לנשים עצמאיות ועיסקיות .בית פיזי ובית דיגיטלי .כשחשבתי כבר שהקורונה הכחידה כל חלום  ,זכינו במכרז שהיגשנו בימי הסגר.
תודה  Sagi BenYoavעל האמונה וההקפדה ,תודה אלון הימן ,תודה גלית שאול תודה  Liat Shakedוהכי תודה ל Michal Savion
 Cushmaroהאישה הנדירה והמוכשרת,טובת הלב והמזג .מתקדמות לשינוי מציאות כלכלית לנשות עמק חפר בפרט ולנשות ישראל
בכלל"

בית הראשונות  יש לך הזדמנות להשפיע על איך הבית שלנו יראה!
לפרטים נוספים לחצי כאן

מברכות את מצטרפות חודש אוגוסט!

אסתר ויינברגר תיקי משקיעים ,מודלים עסקיים ,מחקר שוק
עו"ד פמי רעות בן זאב משפט עסקי ,תאגידים ,נדל"ן וליטיגציה מסחרית
עינת שריג רייך אומנות ,השקעות ,כפרי נוער בישראל
עו"ד עדי מוטולה ספיר תכנון אסטרטגי ,פיתוח עסקי ,נדל"ן
תמר קורניצר כלכלה התנהגותית יישומית ,מודלים לעיצוב התנהגות
תמר שפי מיתוג ומיצוב לחברות ומנכ״לים
שחף יוסף הייטק וחדשנות ,חשיבה יצירתית
קארין שלו שוגול ייצוג וניהול חברות ישראליות בגרמניה
נטלי בניזריכהן חינוך וחברה ,חינוך בגיל הרך
ד"ר עפרה ולטר מחקר ופרקטיקה ,גוף נפש ורוח האדם
ימית דהרי שיווק ,פיתוח עסקי ,שירות ומכירות
לליב גל קניין רוחני ,כתיבה ועריכת תוכן
מירב אזולאי תעסוקה ויזמות במרחב הכפרי ,כלכלה מקומית
דניאלה הדסי אומנית פיתום ,מרצה ומטפלת בדרמה
שירה גפן כתיבה לילדים ,בימוי קולנוע ,משחק
ויקטוריה ליצ'י שיווק ומכירות
ביני שריד סי אמנית ,אוצרת אמנות
אביבה בן ברוך שיפור תהליכי איכות קלינית
יעל יחיאלי קהילה ,עשייה חברתית ,הנחיית קבוצות ,מגדר

הטבות לחברות הקהילה

הזמנה לכנס ChipEx2020 Digital
שיערך ב 16בספטמבר 2020 ,במתכונת וירטואלית
הכנס יפתח בראיון מיוחד עם ד"ר מריה מרסד ,נשיאת  TSMCאירופה .ד"ר מרסד היא אחת
הנשים הבכירות ביותר בעולם ההייטק הגלובלי .לאחר שורת תפקידים בכירים בצמרת אינטל
ופיליפס ,היא מנהלת כיום אופרציה של מילארדי דולרים בחברת  TSMCשהיא יצרנית
השבבים הגדולה בעולם!!!! TSMCמייצרת את השבבים לכל המוצרים של אפל ,סיסקו ,אמזון,
גוגל ,NVIDIA ,ברודקום  ,קוואלקום וכו'.
בראיון ,מריה מספרת כיצד התקדמה בסולם התפקידים בזכות מנהלים )גברים שהאמינו בה
ולימדו אותה בינהם אנדי גרוב מייסד אינטל ,ומוריס צ'אנג ,המייסד של  (TSMCוגם מסבירה
כיצד יכולות נשים נוספות למצא מקומן בצמרת התעשיה.
תעשיית השבבים היא אחת מאבני הבנין המרכזיות של תעשיית ההייטק בישראל .שמונה
מתוך עשרת האקזיטים הגדולים בהייטק הישראלי שייכים לתעשיה זו )כולל מוביליי,מלאנוקס,
M Systemsועוד(.
כחלק משיתוף הפעולה ובמטרה לעודד השתתפותן של נשים בתעשייה מארגני הכנס יעניקו
לחברות  Supersonas30כרטיסי כניסה חינם!! מוזמנות להנות מהרצאות המקצועיות של
טובי המומחים מכל העולם ומתערוכת הכנס ישירות ממסך המחשב במשרדכן או בביתכן.

כל הקודמת זוכה!! שלחי מייל לתמר אפרת ב tamare@supersonas.comלקבלת
לינק להרשמה וקוד הטבה
** ההטבה לחברות הקהילה .להצטרפות לסופרסונס **https://lp.vp4.me/mxan

לאתר הכנס
לחצי כאן

מהיום קל יותר להישאר מחוברות למה שקורה בסופרסונס!
הצטרפי לקבוצת ההודעות הישירה שלנו

