
קול קורא לאקטיביסיטיות
לפרסם מאמר על העשייה

שלהן
לאחרונה הושק מגזין

אקטיביסטיפמיניסטי חדש המנגיש
עשייה פמיניסטית עכשווית בצורה של
מאמרי דיעה:  מגזין ״אקטיביסטית״:

 .activistit.co.il
אנו קוראות לכן.ם נשים וגברים

אקטיביסטיים שישתפו בעשייה שלהן
באמצעות מאמר דעה . מדובר בכ
500600 מילים שיבטיחו שנשים

וגברים נוספים יחשפו לעשייה
משמעותית. 

על המאמרים לכלול תיעוד של
מעורבותן של הכותבות/ים בפעילות

שטח – ניתוח וביקורת מציאות מנקודת
מבט פמיניסטית, תיאורי מציאות

נכספת, מענה לטענות מקובלות נגד
פמיניסטיות ופמיניזם וסוגיות הקשורות

לפעילות שטח פמיניסטית. 

אם עשיתן ויש לכן במה לשתףבבקשה
היכנסו לאתר ושילחו מאמר. צוות
המגזין כבר ייצור אתכן קשר לגבי

עריכה והתאמות. 

בינתיים, אתן מוזמנות להיכנס
לפלטפורמות הסושיאל של
אקטיביסטית ולהתעדכן 

אינסטגרם: 
https://instagram.com/activistit?

igshid=8tf65sillael
פייסבוק: 

/https://m.facebook.com/Activistit

ההטבה
לחברות
הקהילה.
לחצי

להצטרפות
לסופרסונס

קרן שמש  גיוס מנטוריות
ומנטורים מתנדבים

הסופרסונה טלי אלון מנהלת אזור
הדרום בקרןשמש מקבוצת עוגן (חל"צ
– ללא כוונות רווח), קרן שמש פועלת
מזה 15 שנה ומסייעים ליזמים ובעלי
עסקים קטנים מהפריפריה החברתית
והגיאוגרפית להקים ולנהל עסקים

המפרנסים אותם ואחרים בעזרת מערך
מנטורים מתנדבים, מנהלים בכירים

במשק הישראלי. קרןשמש מפעילה גם
מערך מנטורינג והלוואות לעמותות
IVN ,בשיתוף עם הסוכנות היהודית

וקרנות הביטוח הלאומי. 

קרן שמש היא חלק מקבוצת עוגן,
קבוצה פיננסית חברתית ללא מטרת
רווח, אשר עוסקת בהנגשת אשראי
(לפרטיים, עסקים ועמותות) והעצמה

פיננסית של אוכלוסיות חלשות כלכלית
בישראל והנציג של הארגון הבינלאומי
Youth Business International

בישראל. 

קרן שמש מגייסת מנטוריות ומנטורים
מתנדבים  יש הרבה פניות מהדרום
ואנחנו מחפשים מתנדבים/ מתנדבות
בעלי/ות ניסיון עשיר בניהול וידע עסקי
לליווי ארוך של בעלי עסקים קטנים או
עמותות. נשמח לייצר תכנית התנדבות

לתאגידים גדולים באיזור.

קרן שמש מבקשת ליידע בעלי עסקים
קטנים או מי שמבקשים להקים עסקים

על סניף דרום שלנו ולעודד אותם
לפנות ולקבל סיוע מאיתנו. הם יקבלו
מנטור לשנתיים ומעטפת של תכנים

וקהילה. ניתן גם להפנות אלינו עמותות
שנקלעו למשבר בעקבות הקורונה

לליווי.

טלי תשמח לשיתופי פעולה עם רשויות
ועמותות באיזור ולבנות עימם תכנית

ייעודיות לקהלים שלהם. 

טלי אלון  מנהלת איזור דרום 

ההטבה
לחברות
הקהילה.
לחצי

להצטרפות
לסופרסונס

מופע אינטרקטיבי ומצחיק
לקידום שוויון מגדרי

המיזם של הסופרסונה שלי רפופורט
20,000 מילים

www.20000words.co.il יוצא
במופע פתוח לקהל הרחב באופן חד

פעמי

שאלת את עצמך מה זה בכלל שוויון
מגדרי ולמה צריך אותו?

היית מאמינ/ה שאפשר ללמוד מגדר
ולהקרע מצחוק בו זמנית?

20,000 מילים מציגות  מופע קורע
מצחוק על מגדר!

במופע נשחק משחקי אימפרוביזציה
(סטייל של מי השורה הזו) ודרכם נקיף

את נושא המגדר:
מה זה מגדר, מהם הסטריאוטיפים

המגדריים שמנהלים אותנו אפילו בלי
שנשים לב, מאיפה הכל התחיל ואיך

אפשר לחולל שינוי חברתי באופן אישי,
משפחתי ומקצועי.

המופע שלנו חווייתי, מצחיק, בקצב
מהיר שמשאיר את הקהל באנרגיה
גבוהה, צוחק ותמיד בעניינים. מעבר
לתוכן המגדרי פוקח העיניים שבו,

המופע שלנו שובר שגרה.
השילוב בין המשחקים לבין התוכן
המגדרי יוצר חוויה בלתי נשכחת

ומאפשר נפילת אסימונים, תחילת שינוי
תפיסה ושאילת שאלות. המטרה שלנו

היא שבסוף המופע הקהל ירכיב
משקפיים מגדריים בהתנהלות בעולם.

מה תקבלו?

נבין מהו מגדר וכיצד זה
משפיע על כל אחת ואחד

מאיתנו
נעלה מודעות ונרכיב משקפיים

מגדריים
תקבלו כלים פרקטיים לשינוי

וקידום שוויון מגדרי

קישור
למופע

ניוזלטר דצמבר 2020

סופרסונות יקרות,

החודש שחלף וזה שבפתח מביאים איתם התרגשות רבה לקהילה שלנו
6 טורי דעה של סופרסונות שפורסמו בגלובס, 

פתיחתו הקרובה מתמיד של בית הראשונות הבית שלנו בעמק חפר, 
פתיחתו של בית הספר למנכ"ליות העתיד בקיבוצים עם 21 משתתפות נפלאות 

פתיחתו הצפויה בסוף החודש של בית הספר למנכ"ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך! 
ובמקביל קיומם של מפגשים היברידיים לחברות הפורומים שלנו בתל אביב, בגליל ובקיסריה,

עשרות הרצאות ומפגשים מקוונים שמועברים ע"י חברות הקהילה המוכשרות שלנו
וחלילה לא נשכח 

שזה החודש בו מונתה סגנית נשיאה ראשונה לארצות הברית, משב רוח מרענן וממלא בתקוה 

שנת 2020 עוד רגע מסתיימת
ואנחנו בוחרות לסגור אותה ולפתוח את 2021 בעשייה משותפת,

למידה זו מזו, התקדמות והתמקצעות
ובעיקר, נוכחות נשית שוויונית בכל המקומות החשובים והמשפיעים.

שמחות לשתף איתך בניוזלטר חודש דצמבר ובו תמצאי עדכונים שוטפים, הטבות ייחודיות לחברות
הקהילה, תכנים מעשירים וכמובן תכנית ההרצאות המקוונת שלנו.

מחכות לך! 

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 ...

גם אני רוצה להיות סופרסונה!

בית הראשונות  הבית שלנו בעמק חפר

הבית שלנו בעמק חפר עוד רגע נפתח ואנחנו משפשפות את העיניים כדי לוודא שזה לא חלום 
מיכל סביון קושמרו ממשיכה לפעול במלוא המרץ להכנת המקום לפתיחה בסוף החודש,

אתן לא מבינות כמה יפה הולך להיות שם...
בחנוכה נקיים יום פתוח והדלקת נרות לחברות קהילת סופרסונס בבית הראשונות

(כל הפרטים במייל נפרד ממש בקרוב!)
והחל מה1.1.2021 המקום יחל לפעול באופן שוטף תוכלו להשכיר פינה לעבוד ממנה, לקיים פגישות במרפסת מול
הנוף עוצר הנשימה, להשתמש בחלל לקיום הרצאות ואירועים שלכן וכמובן להצטרף לפעילויות ומפגשים שנקיים שם

עבור הקהילה שלנו.

אם עוד לא השבתן על השאלון מוזמנות למלא אותו ולהעביר לחברות וקולגות מעמק חפר בקישור הבא:

רוצה להיות ראשונה בבית הראשונות!

מוסף״כוח נשי״

שמחות לשתף במוסף ״כח נשי״ של עיתון הארץ ובו בין היתר כתבות על העסקים של סופרסונות חברות
קהילה וגם עלינו!

לחצי לקריאת הכתבות

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

3...2...1... יצאנו לדרך! 
תחת מגבלות קורונה ולאחר הכנות מרובות יצא היום לדרך המחזור השני של בית הספר למנכליות העתיד. 

זוהי יוזמה משותפת לתנועה הקיבוצית, איגוד התעשיה הקיבוצית וסופרסונס שמטרתה להגדיל את הייצוג הנשי
בתפקידי ניהול בכיר במשק ולהגיע ל50% נשים בצמתי הכרעה והשפעה.

את המשתתפות ברכו ד״ר גלית שאול, ראשת מועצה אזורית עמק חפר, וצוות התכנית: מנכ״לית התנועה הקיבוצית
הדס דניאלי ילין ומנהלת האגף לשוויון מגדרי הילית בן צבי, מנכ״לית התעשיה הקיבוצית מרים דרוק ומנהלת ההון

האנושי לאה קוטלר,  יו״ר ונשיאת סופרסונס חנה רדו ומנכ״לית סופרסונס ומנחת הקבוצה, ליאת שקד.

המפגש עסק בגיבוש תפיסה ניהולית מתוך זיהוי חוזקות אישיות, בהובלתה של סיגל שיפמן, לצד הכרות עם התכנית
וחברות הקבוצה.

מאחלות הצלחה רבה למשתתפות התכנית ומצפות לקדם יחד נוכחות נשית שוויונית, כי רק ביחד נגיע
רחוק

הארגון שלך יכול לקחת חלק! לחצי כאן

מברכות את מצטרפות חודש נובמבר

מיכל פרבר

אמנות ויצירה

קארין קורן

מיתוג, עיצוב גרפי ופרסום

עירית מוזס

ליווי אישי ועסקי, ניהול פרויקטים, חינוך

איריס כרמונה קורן

יחסי ציבור, דוברות ושיווק, ייעוץ אסטרטגי

ענת גרטין נחמן

תפעול ואנשים

ענבר בדיאן

ניהול מוצר, יזמות, חדשנות

ד"ר אפרת שור

כתיבה לילדים, רפואת ילדים, יחסים ביןאישיים

הילה עובדיהאקרמן

יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי

קרן הוד

יזמות וחדשנות, ניהול קהילה, פיתוח עסקי

עינת וייסבורט

תהליכי פיתוח ומינוף מנהיגות אישית וארגונית

ד"ר כוכב אלקייםלוי

משפט בינלאומי וזכויות אדם

מיכל קורן

תהליכי התייעלות בעולם ההנדסי ובעולם הפיננסי

איה לחמי

יועצת ארגוני, ייעוץ אישי למנהלים ומנהלות

גם אני רוצה להיות סופרסונה!

הטבות לחברות הקהילה

תוצאות סקר המנכ״ליות

?הכי חשוב האופי: איך השפיע משבר הקורונה על מנכ"ליות ומנכ"לים

כדי לבחון שינויים ומגמות בדפוסים ניהוליים וארגוניים בעקבות הקורונה, חברו שלוש סופרסונות  גלית קרמונה סיני,
ניל"י גולדפיין ושוש אורון. ביחד ועם עוד מספר שותפים נפלאים – סופרסונס, YPO ישראל והתאחדות התעשיינים,
ערכו בחודש האחרון מספר סקרים – בקרב מנכ"לים ומנכ"ליות, אנשי משאבי אנוש, מועסקים ומחפשי עבודה. 

מסקנות עיקריות בכתבה:
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001348845

הפוסט שהכי אהבתן החודש

מפרגנות על מינויין של נשים לשלוש משרות בכירות ומשפיעות בישראל!

ליאור אשכול,34, בוגרת MBA מהרווארד תעמוד בראש וולט המקומית
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001349030

ד"ר שרון רשי אלקלס מונתה ליו"ר המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001349151

לראשונה אישה תנהל בי"ח חרדי: ד"ר דורית טקס מנובה מונתה למנהלת מעייני הישועה
https://www.themarker.com/news/health/.premium1.9305758

https://lp.vp4.me/mxan
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וגברים נוספים יחשפו לעשייה
משמעותית. 

על המאמרים לכלול תיעוד של
מעורבותן של הכותבות/ים בפעילות

שטח – ניתוח וביקורת מציאות מנקודת
מבט פמיניסטית, תיאורי מציאות

נכספת, מענה לטענות מקובלות נגד
פמיניסטיות ופמיניזם וסוגיות הקשורות

לפעילות שטח פמיניסטית. 

אם עשיתן ויש לכן במה לשתףבבקשה
היכנסו לאתר ושילחו מאמר. צוות
המגזין כבר ייצור אתכן קשר לגבי

עריכה והתאמות. 

בינתיים, אתן מוזמנות להיכנס
לפלטפורמות הסושיאל של
אקטיביסטית ולהתעדכן 

אינסטגרם: 
https://instagram.com/activistit?

igshid=8tf65sillael
פייסבוק: 

/https://m.facebook.com/Activistit

ההטבה
לחברות
הקהילה.
לחצי

להצטרפות
לסופרסונס

קרן שמש  גיוס מנטוריות
ומנטורים מתנדבים

הסופרסונה טלי אלון מנהלת אזור
הדרום בקרןשמש מקבוצת עוגן (חל"צ
– ללא כוונות רווח), קרן שמש פועלת
מזה 15 שנה ומסייעים ליזמים ובעלי
עסקים קטנים מהפריפריה החברתית
והגיאוגרפית להקים ולנהל עסקים

המפרנסים אותם ואחרים בעזרת מערך
מנטורים מתנדבים, מנהלים בכירים

במשק הישראלי. קרןשמש מפעילה גם
מערך מנטורינג והלוואות לעמותות
IVN ,בשיתוף עם הסוכנות היהודית

וקרנות הביטוח הלאומי. 

קרן שמש היא חלק מקבוצת עוגן,
קבוצה פיננסית חברתית ללא מטרת
רווח, אשר עוסקת בהנגשת אשראי
(לפרטיים, עסקים ועמותות) והעצמה

פיננסית של אוכלוסיות חלשות כלכלית
בישראל והנציג של הארגון הבינלאומי
Youth Business International

בישראל. 

קרן שמש מגייסת מנטוריות ומנטורים
מתנדבים  יש הרבה פניות מהדרום
ואנחנו מחפשים מתנדבים/ מתנדבות
בעלי/ות ניסיון עשיר בניהול וידע עסקי
לליווי ארוך של בעלי עסקים קטנים או
עמותות. נשמח לייצר תכנית התנדבות

לתאגידים גדולים באיזור.

קרן שמש מבקשת ליידע בעלי עסקים
קטנים או מי שמבקשים להקים עסקים

על סניף דרום שלנו ולעודד אותם
לפנות ולקבל סיוע מאיתנו. הם יקבלו
מנטור לשנתיים ומעטפת של תכנים

וקהילה. ניתן גם להפנות אלינו עמותות
שנקלעו למשבר בעקבות הקורונה

לליווי.

טלי תשמח לשיתופי פעולה עם רשויות
ועמותות באיזור ולבנות עימם תכנית

ייעודיות לקהלים שלהם. 

טלי אלון  מנהלת איזור דרום 

ההטבה
לחברות
הקהילה.
לחצי

להצטרפות
לסופרסונס

מופע אינטרקטיבי ומצחיק
לקידום שוויון מגדרי

המיזם של הסופרסונה שלי רפופורט
20,000 מילים

www.20000words.co.il יוצא
במופע פתוח לקהל הרחב באופן חד

פעמי

שאלת את עצמך מה זה בכלל שוויון
מגדרי ולמה צריך אותו?

היית מאמינ/ה שאפשר ללמוד מגדר
ולהקרע מצחוק בו זמנית?

20,000 מילים מציגות  מופע קורע
מצחוק על מגדר!

במופע נשחק משחקי אימפרוביזציה
(סטייל של מי השורה הזו) ודרכם נקיף

את נושא המגדר:
מה זה מגדר, מהם הסטריאוטיפים

המגדריים שמנהלים אותנו אפילו בלי
שנשים לב, מאיפה הכל התחיל ואיך

אפשר לחולל שינוי חברתי באופן אישי,
משפחתי ומקצועי.

המופע שלנו חווייתי, מצחיק, בקצב
מהיר שמשאיר את הקהל באנרגיה
גבוהה, צוחק ותמיד בעניינים. מעבר
לתוכן המגדרי פוקח העיניים שבו,

המופע שלנו שובר שגרה.
השילוב בין המשחקים לבין התוכן
המגדרי יוצר חוויה בלתי נשכחת

ומאפשר נפילת אסימונים, תחילת שינוי
תפיסה ושאילת שאלות. המטרה שלנו

היא שבסוף המופע הקהל ירכיב
משקפיים מגדריים בהתנהלות בעולם.

מה תקבלו?

נבין מהו מגדר וכיצד זה
משפיע על כל אחת ואחד

מאיתנו
נעלה מודעות ונרכיב משקפיים

מגדריים
תקבלו כלים פרקטיים לשינוי

וקידום שוויון מגדרי

קישור
למופע

ניוזלטר דצמבר 2020

סופרסונות יקרות,

החודש שחלף וזה שבפתח מביאים איתם התרגשות רבה לקהילה שלנו
6 טורי דעה של סופרסונות שפורסמו בגלובס, 

פתיחתו הקרובה מתמיד של בית הראשונות הבית שלנו בעמק חפר, 
פתיחתו של בית הספר למנכ"ליות העתיד בקיבוצים עם 21 משתתפות נפלאות 

פתיחתו הצפויה בסוף החודש של בית הספר למנכ"ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך! 
ובמקביל קיומם של מפגשים היברידיים לחברות הפורומים שלנו בתל אביב, בגליל ובקיסריה,

עשרות הרצאות ומפגשים מקוונים שמועברים ע"י חברות הקהילה המוכשרות שלנו
וחלילה לא נשכח 

שזה החודש בו מונתה סגנית נשיאה ראשונה לארצות הברית, משב רוח מרענן וממלא בתקוה 

שנת 2020 עוד רגע מסתיימת
ואנחנו בוחרות לסגור אותה ולפתוח את 2021 בעשייה משותפת,

למידה זו מזו, התקדמות והתמקצעות
ובעיקר, נוכחות נשית שוויונית בכל המקומות החשובים והמשפיעים.

שמחות לשתף איתך בניוזלטר חודש דצמבר ובו תמצאי עדכונים שוטפים, הטבות ייחודיות לחברות
הקהילה, תכנים מעשירים וכמובן תכנית ההרצאות המקוונת שלנו.

מחכות לך! 

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 ...

גם אני רוצה להיות סופרסונה!

בית הראשונות  הבית שלנו בעמק חפר

הבית שלנו בעמק חפר עוד רגע נפתח ואנחנו משפשפות את העיניים כדי לוודא שזה לא חלום 
מיכל סביון קושמרו ממשיכה לפעול במלוא המרץ להכנת המקום לפתיחה בסוף החודש,

אתן לא מבינות כמה יפה הולך להיות שם...
בחנוכה נקיים יום פתוח והדלקת נרות לחברות קהילת סופרסונס בבית הראשונות

(כל הפרטים במייל נפרד ממש בקרוב!)
והחל מה1.1.2021 המקום יחל לפעול באופן שוטף תוכלו להשכיר פינה לעבוד ממנה, לקיים פגישות במרפסת מול
הנוף עוצר הנשימה, להשתמש בחלל לקיום הרצאות ואירועים שלכן וכמובן להצטרף לפעילויות ומפגשים שנקיים שם

עבור הקהילה שלנו.

אם עוד לא השבתן על השאלון מוזמנות למלא אותו ולהעביר לחברות וקולגות מעמק חפר בקישור הבא:

רוצה להיות ראשונה בבית הראשונות!

מוסף״כוח נשי״

שמחות לשתף במוסף ״כח נשי״ של עיתון הארץ ובו בין היתר כתבות על העסקים של סופרסונות חברות
קהילה וגם עלינו!

לחצי לקריאת הכתבות

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

3...2...1... יצאנו לדרך! 
תחת מגבלות קורונה ולאחר הכנות מרובות יצא היום לדרך המחזור השני של בית הספר למנכליות העתיד. 

זוהי יוזמה משותפת לתנועה הקיבוצית, איגוד התעשיה הקיבוצית וסופרסונס שמטרתה להגדיל את הייצוג הנשי
בתפקידי ניהול בכיר במשק ולהגיע ל50% נשים בצמתי הכרעה והשפעה.

את המשתתפות ברכו ד״ר גלית שאול, ראשת מועצה אזורית עמק חפר, וצוות התכנית: מנכ״לית התנועה הקיבוצית
הדס דניאלי ילין ומנהלת האגף לשוויון מגדרי הילית בן צבי, מנכ״לית התעשיה הקיבוצית מרים דרוק ומנהלת ההון

האנושי לאה קוטלר,  יו״ר ונשיאת סופרסונס חנה רדו ומנכ״לית סופרסונס ומנחת הקבוצה, ליאת שקד.

המפגש עסק בגיבוש תפיסה ניהולית מתוך זיהוי חוזקות אישיות, בהובלתה של סיגל שיפמן, לצד הכרות עם התכנית
וחברות הקבוצה.

מאחלות הצלחה רבה למשתתפות התכנית ומצפות לקדם יחד נוכחות נשית שוויונית, כי רק ביחד נגיע
רחוק

הארגון שלך יכול לקחת חלק! לחצי כאן

מברכות את מצטרפות חודש נובמבר

מיכל פרבר

אמנות ויצירה

קארין קורן

מיתוג, עיצוב גרפי ופרסום

עירית מוזס

ליווי אישי ועסקי, ניהול פרויקטים, חינוך

איריס כרמונה קורן

יחסי ציבור, דוברות ושיווק, ייעוץ אסטרטגי

ענת גרטין נחמן

תפעול ואנשים

ענבר בדיאן

ניהול מוצר, יזמות, חדשנות

ד"ר אפרת שור

כתיבה לילדים, רפואת ילדים, יחסים ביןאישיים

הילה עובדיהאקרמן

יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי

קרן הוד

יזמות וחדשנות, ניהול קהילה, פיתוח עסקי

עינת וייסבורט

תהליכי פיתוח ומינוף מנהיגות אישית וארגונית

ד"ר כוכב אלקייםלוי

משפט בינלאומי וזכויות אדם

מיכל קורן

תהליכי התייעלות בעולם ההנדסי ובעולם הפיננסי

איה לחמי

יועצת ארגוני, ייעוץ אישי למנהלים ומנהלות

גם אני רוצה להיות סופרסונה!

הטבות לחברות הקהילה

תוצאות סקר המנכ״ליות

?הכי חשוב האופי: איך השפיע משבר הקורונה על מנכ"ליות ומנכ"לים

כדי לבחון שינויים ומגמות בדפוסים ניהוליים וארגוניים בעקבות הקורונה, חברו שלוש סופרסונות  גלית קרמונה סיני,
ניל"י גולדפיין ושוש אורון. ביחד ועם עוד מספר שותפים נפלאים – סופרסונס, YPO ישראל והתאחדות התעשיינים,
ערכו בחודש האחרון מספר סקרים – בקרב מנכ"לים ומנכ"ליות, אנשי משאבי אנוש, מועסקים ומחפשי עבודה. 

מסקנות עיקריות בכתבה:
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001348845

הפוסט שהכי אהבתן החודש

מפרגנות על מינויין של נשים לשלוש משרות בכירות ומשפיעות בישראל!

ליאור אשכול,34, בוגרת MBA מהרווארד תעמוד בראש וולט המקומית
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001349030

ד"ר שרון רשי אלקלס מונתה ליו"ר המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001349151

לראשונה אישה תנהל בי"ח חרדי: ד"ר דורית טקס מנובה מונתה למנהלת מעייני הישועה
https://www.themarker.com/news/health/.premium1.9305758

https://lp.vp4.me/m5eo


קול קורא לאקטיביסיטיות
לפרסם מאמר על העשייה

שלהן
לאחרונה הושק מגזין

אקטיביסטיפמיניסטי חדש המנגיש
עשייה פמיניסטית עכשווית בצורה של
מאמרי דיעה:  מגזין ״אקטיביסטית״:

 .activistit.co.il
אנו קוראות לכן.ם נשים וגברים

אקטיביסטיים שישתפו בעשייה שלהן
באמצעות מאמר דעה . מדובר בכ
500600 מילים שיבטיחו שנשים

וגברים נוספים יחשפו לעשייה
משמעותית. 

על המאמרים לכלול תיעוד של
מעורבותן של הכותבות/ים בפעילות

שטח – ניתוח וביקורת מציאות מנקודת
מבט פמיניסטית, תיאורי מציאות

נכספת, מענה לטענות מקובלות נגד
פמיניסטיות ופמיניזם וסוגיות הקשורות

לפעילות שטח פמיניסטית. 

אם עשיתן ויש לכן במה לשתףבבקשה
היכנסו לאתר ושילחו מאמר. צוות
המגזין כבר ייצור אתכן קשר לגבי

עריכה והתאמות. 

בינתיים, אתן מוזמנות להיכנס
לפלטפורמות הסושיאל של
אקטיביסטית ולהתעדכן 

אינסטגרם: 
https://instagram.com/activistit?

igshid=8tf65sillael
פייסבוק: 

/https://m.facebook.com/Activistit

ההטבה
לחברות
הקהילה.
לחצי

להצטרפות
לסופרסונס

קרן שמש  גיוס מנטוריות
ומנטורים מתנדבים

הסופרסונה טלי אלון מנהלת אזור
הדרום בקרןשמש מקבוצת עוגן (חל"צ
– ללא כוונות רווח), קרן שמש פועלת
מזה 15 שנה ומסייעים ליזמים ובעלי
עסקים קטנים מהפריפריה החברתית
והגיאוגרפית להקים ולנהל עסקים

המפרנסים אותם ואחרים בעזרת מערך
מנטורים מתנדבים, מנהלים בכירים

במשק הישראלי. קרןשמש מפעילה גם
מערך מנטורינג והלוואות לעמותות
IVN ,בשיתוף עם הסוכנות היהודית

וקרנות הביטוח הלאומי. 

קרן שמש היא חלק מקבוצת עוגן,
קבוצה פיננסית חברתית ללא מטרת
רווח, אשר עוסקת בהנגשת אשראי
(לפרטיים, עסקים ועמותות) והעצמה

פיננסית של אוכלוסיות חלשות כלכלית
בישראל והנציג של הארגון הבינלאומי
Youth Business International

בישראל. 

קרן שמש מגייסת מנטוריות ומנטורים
מתנדבים  יש הרבה פניות מהדרום
ואנחנו מחפשים מתנדבים/ מתנדבות
בעלי/ות ניסיון עשיר בניהול וידע עסקי
לליווי ארוך של בעלי עסקים קטנים או
עמותות. נשמח לייצר תכנית התנדבות

לתאגידים גדולים באיזור.

קרן שמש מבקשת ליידע בעלי עסקים
קטנים או מי שמבקשים להקים עסקים

על סניף דרום שלנו ולעודד אותם
לפנות ולקבל סיוע מאיתנו. הם יקבלו
מנטור לשנתיים ומעטפת של תכנים

וקהילה. ניתן גם להפנות אלינו עמותות
שנקלעו למשבר בעקבות הקורונה

לליווי.

טלי תשמח לשיתופי פעולה עם רשויות
ועמותות באיזור ולבנות עימם תכנית

ייעודיות לקהלים שלהם. 

טלי אלון  מנהלת איזור דרום 

ההטבה
לחברות
הקהילה.
לחצי

להצטרפות
לסופרסונס

מופע אינטרקטיבי ומצחיק
לקידום שוויון מגדרי

המיזם של הסופרסונה שלי רפופורט
20,000 מילים

www.20000words.co.il יוצא
במופע פתוח לקהל הרחב באופן חד

פעמי

שאלת את עצמך מה זה בכלל שוויון
מגדרי ולמה צריך אותו?

היית מאמינ/ה שאפשר ללמוד מגדר
ולהקרע מצחוק בו זמנית?

20,000 מילים מציגות  מופע קורע
מצחוק על מגדר!

במופע נשחק משחקי אימפרוביזציה
(סטייל של מי השורה הזו) ודרכם נקיף

את נושא המגדר:
מה זה מגדר, מהם הסטריאוטיפים

המגדריים שמנהלים אותנו אפילו בלי
שנשים לב, מאיפה הכל התחיל ואיך

אפשר לחולל שינוי חברתי באופן אישי,
משפחתי ומקצועי.

המופע שלנו חווייתי, מצחיק, בקצב
מהיר שמשאיר את הקהל באנרגיה
גבוהה, צוחק ותמיד בעניינים. מעבר
לתוכן המגדרי פוקח העיניים שבו,

המופע שלנו שובר שגרה.
השילוב בין המשחקים לבין התוכן
המגדרי יוצר חוויה בלתי נשכחת

ומאפשר נפילת אסימונים, תחילת שינוי
תפיסה ושאילת שאלות. המטרה שלנו

היא שבסוף המופע הקהל ירכיב
משקפיים מגדריים בהתנהלות בעולם.

מה תקבלו?

נבין מהו מגדר וכיצד זה
משפיע על כל אחת ואחד

מאיתנו
נעלה מודעות ונרכיב משקפיים

מגדריים
תקבלו כלים פרקטיים לשינוי

וקידום שוויון מגדרי

קישור
למופע

ניוזלטר דצמבר 2020

סופרסונות יקרות,

החודש שחלף וזה שבפתח מביאים איתם התרגשות רבה לקהילה שלנו
6 טורי דעה של סופרסונות שפורסמו בגלובס, 

פתיחתו הקרובה מתמיד של בית הראשונות הבית שלנו בעמק חפר, 
פתיחתו של בית הספר למנכ"ליות העתיד בקיבוצים עם 21 משתתפות נפלאות 

פתיחתו הצפויה בסוף החודש של בית הספר למנכ"ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך! 
ובמקביל קיומם של מפגשים היברידיים לחברות הפורומים שלנו בתל אביב, בגליל ובקיסריה,

עשרות הרצאות ומפגשים מקוונים שמועברים ע"י חברות הקהילה המוכשרות שלנו
וחלילה לא נשכח 

שזה החודש בו מונתה סגנית נשיאה ראשונה לארצות הברית, משב רוח מרענן וממלא בתקוה 

שנת 2020 עוד רגע מסתיימת
ואנחנו בוחרות לסגור אותה ולפתוח את 2021 בעשייה משותפת,

למידה זו מזו, התקדמות והתמקצעות
ובעיקר, נוכחות נשית שוויונית בכל המקומות החשובים והמשפיעים.

שמחות לשתף איתך בניוזלטר חודש דצמבר ובו תמצאי עדכונים שוטפים, הטבות ייחודיות לחברות
הקהילה, תכנים מעשירים וכמובן תכנית ההרצאות המקוונת שלנו.

מחכות לך! 

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 ...

גם אני רוצה להיות סופרסונה!

בית הראשונות  הבית שלנו בעמק חפר

הבית שלנו בעמק חפר עוד רגע נפתח ואנחנו משפשפות את העיניים כדי לוודא שזה לא חלום 
מיכל סביון קושמרו ממשיכה לפעול במלוא המרץ להכנת המקום לפתיחה בסוף החודש,

אתן לא מבינות כמה יפה הולך להיות שם...
בחנוכה נקיים יום פתוח והדלקת נרות לחברות קהילת סופרסונס בבית הראשונות

(כל הפרטים במייל נפרד ממש בקרוב!)
והחל מה1.1.2021 המקום יחל לפעול באופן שוטף תוכלו להשכיר פינה לעבוד ממנה, לקיים פגישות במרפסת מול
הנוף עוצר הנשימה, להשתמש בחלל לקיום הרצאות ואירועים שלכן וכמובן להצטרף לפעילויות ומפגשים שנקיים שם

עבור הקהילה שלנו.

אם עוד לא השבתן על השאלון מוזמנות למלא אותו ולהעביר לחברות וקולגות מעמק חפר בקישור הבא:

רוצה להיות ראשונה בבית הראשונות!

מוסף״כוח נשי״

שמחות לשתף במוסף ״כח נשי״ של עיתון הארץ ובו בין היתר כתבות על העסקים של סופרסונות חברות
קהילה וגם עלינו!

לחצי לקריאת הכתבות

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

3...2...1... יצאנו לדרך! 
תחת מגבלות קורונה ולאחר הכנות מרובות יצא היום לדרך המחזור השני של בית הספר למנכליות העתיד. 

זוהי יוזמה משותפת לתנועה הקיבוצית, איגוד התעשיה הקיבוצית וסופרסונס שמטרתה להגדיל את הייצוג הנשי
בתפקידי ניהול בכיר במשק ולהגיע ל50% נשים בצמתי הכרעה והשפעה.

את המשתתפות ברכו ד״ר גלית שאול, ראשת מועצה אזורית עמק חפר, וצוות התכנית: מנכ״לית התנועה הקיבוצית
הדס דניאלי ילין ומנהלת האגף לשוויון מגדרי הילית בן צבי, מנכ״לית התעשיה הקיבוצית מרים דרוק ומנהלת ההון

האנושי לאה קוטלר,  יו״ר ונשיאת סופרסונס חנה רדו ומנכ״לית סופרסונס ומנחת הקבוצה, ליאת שקד.

המפגש עסק בגיבוש תפיסה ניהולית מתוך זיהוי חוזקות אישיות, בהובלתה של סיגל שיפמן, לצד הכרות עם התכנית
וחברות הקבוצה.

מאחלות הצלחה רבה למשתתפות התכנית ומצפות לקדם יחד נוכחות נשית שוויונית, כי רק ביחד נגיע
רחוק

הארגון שלך יכול לקחת חלק! לחצי כאן

מברכות את מצטרפות חודש נובמבר

מיכל פרבר

אמנות ויצירה

קארין קורן

מיתוג, עיצוב גרפי ופרסום

עירית מוזס

ליווי אישי ועסקי, ניהול פרויקטים, חינוך

איריס כרמונה קורן

יחסי ציבור, דוברות ושיווק, ייעוץ אסטרטגי

ענת גרטין נחמן

תפעול ואנשים

ענבר בדיאן

ניהול מוצר, יזמות, חדשנות

ד"ר אפרת שור

כתיבה לילדים, רפואת ילדים, יחסים ביןאישיים

הילה עובדיהאקרמן

יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי

קרן הוד

יזמות וחדשנות, ניהול קהילה, פיתוח עסקי

עינת וייסבורט

תהליכי פיתוח ומינוף מנהיגות אישית וארגונית

ד"ר כוכב אלקייםלוי

משפט בינלאומי וזכויות אדם

מיכל קורן

תהליכי התייעלות בעולם ההנדסי ובעולם הפיננסי

איה לחמי

יועצת ארגוני, ייעוץ אישי למנהלים ומנהלות

גם אני רוצה להיות סופרסונה!

הטבות לחברות הקהילה

תוצאות סקר המנכ״ליות

?הכי חשוב האופי: איך השפיע משבר הקורונה על מנכ"ליות ומנכ"לים

כדי לבחון שינויים ומגמות בדפוסים ניהוליים וארגוניים בעקבות הקורונה, חברו שלוש סופרסונות  גלית קרמונה סיני,
ניל"י גולדפיין ושוש אורון. ביחד ועם עוד מספר שותפים נפלאים – סופרסונס, YPO ישראל והתאחדות התעשיינים,
ערכו בחודש האחרון מספר סקרים – בקרב מנכ"לים ומנכ"ליות, אנשי משאבי אנוש, מועסקים ומחפשי עבודה. 

מסקנות עיקריות בכתבה:
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001348845

הפוסט שהכי אהבתן החודש

מפרגנות על מינויין של נשים לשלוש משרות בכירות ומשפיעות בישראל!

ליאור אשכול,34, בוגרת MBA מהרווארד תעמוד בראש וולט המקומית
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001349030

ד"ר שרון רשי אלקלס מונתה ליו"ר המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001349151

לראשונה אישה תנהל בי"ח חרדי: ד"ר דורית טקס מנובה מונתה למנהלת מעייני הישועה
https://www.themarker.com/news/health/.premium1.9305758

https://lp.vp4.me/m5eo
https://www.haaretz.co.il/st/inter/Global/magazine/Haaretz/2020/11 Nov/Feminine power/index.html


קול קורא לאקטיביסיטיות
לפרסם מאמר על העשייה

שלהן
לאחרונה הושק מגזין

אקטיביסטיפמיניסטי חדש המנגיש
עשייה פמיניסטית עכשווית בצורה של
מאמרי דיעה:  מגזין ״אקטיביסטית״:

 .activistit.co.il
אנו קוראות לכן.ם נשים וגברים

אקטיביסטיים שישתפו בעשייה שלהן
באמצעות מאמר דעה . מדובר בכ
500600 מילים שיבטיחו שנשים

וגברים נוספים יחשפו לעשייה
משמעותית. 

על המאמרים לכלול תיעוד של
מעורבותן של הכותבות/ים בפעילות

שטח – ניתוח וביקורת מציאות מנקודת
מבט פמיניסטית, תיאורי מציאות

נכספת, מענה לטענות מקובלות נגד
פמיניסטיות ופמיניזם וסוגיות הקשורות

לפעילות שטח פמיניסטית. 

אם עשיתן ויש לכן במה לשתףבבקשה
היכנסו לאתר ושילחו מאמר. צוות
המגזין כבר ייצור אתכן קשר לגבי

עריכה והתאמות. 

בינתיים, אתן מוזמנות להיכנס
לפלטפורמות הסושיאל של
אקטיביסטית ולהתעדכן 

אינסטגרם: 
https://instagram.com/activistit?

igshid=8tf65sillael
פייסבוק: 

/https://m.facebook.com/Activistit

ההטבה
לחברות
הקהילה.
לחצי

להצטרפות
לסופרסונס

קרן שמש  גיוס מנטוריות
ומנטורים מתנדבים

הסופרסונה טלי אלון מנהלת אזור
הדרום בקרןשמש מקבוצת עוגן (חל"צ
– ללא כוונות רווח), קרן שמש פועלת
מזה 15 שנה ומסייעים ליזמים ובעלי
עסקים קטנים מהפריפריה החברתית
והגיאוגרפית להקים ולנהל עסקים

המפרנסים אותם ואחרים בעזרת מערך
מנטורים מתנדבים, מנהלים בכירים

במשק הישראלי. קרןשמש מפעילה גם
מערך מנטורינג והלוואות לעמותות
IVN ,בשיתוף עם הסוכנות היהודית

וקרנות הביטוח הלאומי. 

קרן שמש היא חלק מקבוצת עוגן,
קבוצה פיננסית חברתית ללא מטרת
רווח, אשר עוסקת בהנגשת אשראי
(לפרטיים, עסקים ועמותות) והעצמה

פיננסית של אוכלוסיות חלשות כלכלית
בישראל והנציג של הארגון הבינלאומי
Youth Business International

בישראל. 

קרן שמש מגייסת מנטוריות ומנטורים
מתנדבים  יש הרבה פניות מהדרום
ואנחנו מחפשים מתנדבים/ מתנדבות
בעלי/ות ניסיון עשיר בניהול וידע עסקי
לליווי ארוך של בעלי עסקים קטנים או
עמותות. נשמח לייצר תכנית התנדבות

לתאגידים גדולים באיזור.

קרן שמש מבקשת ליידע בעלי עסקים
קטנים או מי שמבקשים להקים עסקים

על סניף דרום שלנו ולעודד אותם
לפנות ולקבל סיוע מאיתנו. הם יקבלו
מנטור לשנתיים ומעטפת של תכנים

וקהילה. ניתן גם להפנות אלינו עמותות
שנקלעו למשבר בעקבות הקורונה

לליווי.

טלי תשמח לשיתופי פעולה עם רשויות
ועמותות באיזור ולבנות עימם תכנית

ייעודיות לקהלים שלהם. 

טלי אלון  מנהלת איזור דרום 

ההטבה
לחברות
הקהילה.
לחצי

להצטרפות
לסופרסונס

מופע אינטרקטיבי ומצחיק
לקידום שוויון מגדרי

המיזם של הסופרסונה שלי רפופורט
20,000 מילים

www.20000words.co.il יוצא
במופע פתוח לקהל הרחב באופן חד

פעמי

שאלת את עצמך מה זה בכלל שוויון
מגדרי ולמה צריך אותו?

היית מאמינ/ה שאפשר ללמוד מגדר
ולהקרע מצחוק בו זמנית?

20,000 מילים מציגות  מופע קורע
מצחוק על מגדר!

במופע נשחק משחקי אימפרוביזציה
(סטייל של מי השורה הזו) ודרכם נקיף

את נושא המגדר:
מה זה מגדר, מהם הסטריאוטיפים

המגדריים שמנהלים אותנו אפילו בלי
שנשים לב, מאיפה הכל התחיל ואיך

אפשר לחולל שינוי חברתי באופן אישי,
משפחתי ומקצועי.

המופע שלנו חווייתי, מצחיק, בקצב
מהיר שמשאיר את הקהל באנרגיה
גבוהה, צוחק ותמיד בעניינים. מעבר
לתוכן המגדרי פוקח העיניים שבו,

המופע שלנו שובר שגרה.
השילוב בין המשחקים לבין התוכן
המגדרי יוצר חוויה בלתי נשכחת

ומאפשר נפילת אסימונים, תחילת שינוי
תפיסה ושאילת שאלות. המטרה שלנו

היא שבסוף המופע הקהל ירכיב
משקפיים מגדריים בהתנהלות בעולם.

מה תקבלו?

נבין מהו מגדר וכיצד זה
משפיע על כל אחת ואחד

מאיתנו
נעלה מודעות ונרכיב משקפיים

מגדריים
תקבלו כלים פרקטיים לשינוי

וקידום שוויון מגדרי

קישור
למופע

ניוזלטר דצמבר 2020

סופרסונות יקרות,

החודש שחלף וזה שבפתח מביאים איתם התרגשות רבה לקהילה שלנו
6 טורי דעה של סופרסונות שפורסמו בגלובס, 

פתיחתו הקרובה מתמיד של בית הראשונות הבית שלנו בעמק חפר, 
פתיחתו של בית הספר למנכ"ליות העתיד בקיבוצים עם 21 משתתפות נפלאות 

פתיחתו הצפויה בסוף החודש של בית הספר למנכ"ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך! 
ובמקביל קיומם של מפגשים היברידיים לחברות הפורומים שלנו בתל אביב, בגליל ובקיסריה,

עשרות הרצאות ומפגשים מקוונים שמועברים ע"י חברות הקהילה המוכשרות שלנו
וחלילה לא נשכח 

שזה החודש בו מונתה סגנית נשיאה ראשונה לארצות הברית, משב רוח מרענן וממלא בתקוה 

שנת 2020 עוד רגע מסתיימת
ואנחנו בוחרות לסגור אותה ולפתוח את 2021 בעשייה משותפת,

למידה זו מזו, התקדמות והתמקצעות
ובעיקר, נוכחות נשית שוויונית בכל המקומות החשובים והמשפיעים.

שמחות לשתף איתך בניוזלטר חודש דצמבר ובו תמצאי עדכונים שוטפים, הטבות ייחודיות לחברות
הקהילה, תכנים מעשירים וכמובן תכנית ההרצאות המקוונת שלנו.

מחכות לך! 

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 ...

גם אני רוצה להיות סופרסונה!

בית הראשונות  הבית שלנו בעמק חפר

הבית שלנו בעמק חפר עוד רגע נפתח ואנחנו משפשפות את העיניים כדי לוודא שזה לא חלום 
מיכל סביון קושמרו ממשיכה לפעול במלוא המרץ להכנת המקום לפתיחה בסוף החודש,

אתן לא מבינות כמה יפה הולך להיות שם...
בחנוכה נקיים יום פתוח והדלקת נרות לחברות קהילת סופרסונס בבית הראשונות

(כל הפרטים במייל נפרד ממש בקרוב!)
והחל מה1.1.2021 המקום יחל לפעול באופן שוטף תוכלו להשכיר פינה לעבוד ממנה, לקיים פגישות במרפסת מול
הנוף עוצר הנשימה, להשתמש בחלל לקיום הרצאות ואירועים שלכן וכמובן להצטרף לפעילויות ומפגשים שנקיים שם

עבור הקהילה שלנו.

אם עוד לא השבתן על השאלון מוזמנות למלא אותו ולהעביר לחברות וקולגות מעמק חפר בקישור הבא:

רוצה להיות ראשונה בבית הראשונות!

מוסף״כוח נשי״

שמחות לשתף במוסף ״כח נשי״ של עיתון הארץ ובו בין היתר כתבות על העסקים של סופרסונות חברות
קהילה וגם עלינו!

לחצי לקריאת הכתבות

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

3...2...1... יצאנו לדרך! 
תחת מגבלות קורונה ולאחר הכנות מרובות יצא היום לדרך המחזור השני של בית הספר למנכליות העתיד. 

זוהי יוזמה משותפת לתנועה הקיבוצית, איגוד התעשיה הקיבוצית וסופרסונס שמטרתה להגדיל את הייצוג הנשי
בתפקידי ניהול בכיר במשק ולהגיע ל50% נשים בצמתי הכרעה והשפעה.

את המשתתפות ברכו ד״ר גלית שאול, ראשת מועצה אזורית עמק חפר, וצוות התכנית: מנכ״לית התנועה הקיבוצית
הדס דניאלי ילין ומנהלת האגף לשוויון מגדרי הילית בן צבי, מנכ״לית התעשיה הקיבוצית מרים דרוק ומנהלת ההון

האנושי לאה קוטלר,  יו״ר ונשיאת סופרסונס חנה רדו ומנכ״לית סופרסונס ומנחת הקבוצה, ליאת שקד.

המפגש עסק בגיבוש תפיסה ניהולית מתוך זיהוי חוזקות אישיות, בהובלתה של סיגל שיפמן, לצד הכרות עם התכנית
וחברות הקבוצה.

מאחלות הצלחה רבה למשתתפות התכנית ומצפות לקדם יחד נוכחות נשית שוויונית, כי רק ביחד נגיע
רחוק

הארגון שלך יכול לקחת חלק! לחצי כאן

מברכות את מצטרפות חודש נובמבר

מיכל פרבר

אמנות ויצירה

קארין קורן

מיתוג, עיצוב גרפי ופרסום

עירית מוזס

ליווי אישי ועסקי, ניהול פרויקטים, חינוך

איריס כרמונה קורן

יחסי ציבור, דוברות ושיווק, ייעוץ אסטרטגי

ענת גרטין נחמן

תפעול ואנשים

ענבר בדיאן

ניהול מוצר, יזמות, חדשנות

ד"ר אפרת שור

כתיבה לילדים, רפואת ילדים, יחסים ביןאישיים

הילה עובדיהאקרמן

יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי

קרן הוד

יזמות וחדשנות, ניהול קהילה, פיתוח עסקי

עינת וייסבורט

תהליכי פיתוח ומינוף מנהיגות אישית וארגונית

ד"ר כוכב אלקייםלוי

משפט בינלאומי וזכויות אדם

מיכל קורן

תהליכי התייעלות בעולם ההנדסי ובעולם הפיננסי

איה לחמי

יועצת ארגוני, ייעוץ אישי למנהלים ומנהלות

גם אני רוצה להיות סופרסונה!

הטבות לחברות הקהילה

תוצאות סקר המנכ״ליות

?הכי חשוב האופי: איך השפיע משבר הקורונה על מנכ"ליות ומנכ"לים

כדי לבחון שינויים ומגמות בדפוסים ניהוליים וארגוניים בעקבות הקורונה, חברו שלוש סופרסונות  גלית קרמונה סיני,
ניל"י גולדפיין ושוש אורון. ביחד ועם עוד מספר שותפים נפלאים – סופרסונס, YPO ישראל והתאחדות התעשיינים,
ערכו בחודש האחרון מספר סקרים – בקרב מנכ"לים ומנכ"ליות, אנשי משאבי אנוש, מועסקים ומחפשי עבודה. 

מסקנות עיקריות בכתבה:
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001348845

הפוסט שהכי אהבתן החודש

מפרגנות על מינויין של נשים לשלוש משרות בכירות ומשפיעות בישראל!

ליאור אשכול,34, בוגרת MBA מהרווארד תעמוד בראש וולט המקומית
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001349030

ד"ר שרון רשי אלקלס מונתה ליו"ר המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001349151

לראשונה אישה תנהל בי"ח חרדי: ד"ר דורית טקס מנובה מונתה למנהלת מעייני הישועה
https://www.themarker.com/news/health/.premium1.9305758



קול קורא לאקטיביסיטיות
לפרסם מאמר על העשייה

שלהן
לאחרונה הושק מגזין

אקטיביסטיפמיניסטי חדש המנגיש
עשייה פמיניסטית עכשווית בצורה של
מאמרי דיעה:  מגזין ״אקטיביסטית״:

 .activistit.co.il
אנו קוראות לכן.ם נשים וגברים

אקטיביסטיים שישתפו בעשייה שלהן
באמצעות מאמר דעה . מדובר בכ
500600 מילים שיבטיחו שנשים

וגברים נוספים יחשפו לעשייה
משמעותית. 

על המאמרים לכלול תיעוד של
מעורבותן של הכותבות/ים בפעילות

שטח – ניתוח וביקורת מציאות מנקודת
מבט פמיניסטית, תיאורי מציאות

נכספת, מענה לטענות מקובלות נגד
פמיניסטיות ופמיניזם וסוגיות הקשורות

לפעילות שטח פמיניסטית. 

אם עשיתן ויש לכן במה לשתףבבקשה
היכנסו לאתר ושילחו מאמר. צוות
המגזין כבר ייצור אתכן קשר לגבי

עריכה והתאמות. 

בינתיים, אתן מוזמנות להיכנס
לפלטפורמות הסושיאל של
אקטיביסטית ולהתעדכן 

אינסטגרם: 
https://instagram.com/activistit?

igshid=8tf65sillael
פייסבוק: 

/https://m.facebook.com/Activistit

ההטבה
לחברות
הקהילה.
לחצי

להצטרפות
לסופרסונס

קרן שמש  גיוס מנטוריות
ומנטורים מתנדבים

הסופרסונה טלי אלון מנהלת אזור
הדרום בקרןשמש מקבוצת עוגן (חל"צ
– ללא כוונות רווח), קרן שמש פועלת
מזה 15 שנה ומסייעים ליזמים ובעלי
עסקים קטנים מהפריפריה החברתית
והגיאוגרפית להקים ולנהל עסקים

המפרנסים אותם ואחרים בעזרת מערך
מנטורים מתנדבים, מנהלים בכירים

במשק הישראלי. קרןשמש מפעילה גם
מערך מנטורינג והלוואות לעמותות
IVN ,בשיתוף עם הסוכנות היהודית

וקרנות הביטוח הלאומי. 

קרן שמש היא חלק מקבוצת עוגן,
קבוצה פיננסית חברתית ללא מטרת
רווח, אשר עוסקת בהנגשת אשראי
(לפרטיים, עסקים ועמותות) והעצמה

פיננסית של אוכלוסיות חלשות כלכלית
בישראל והנציג של הארגון הבינלאומי
Youth Business International

בישראל. 

קרן שמש מגייסת מנטוריות ומנטורים
מתנדבים  יש הרבה פניות מהדרום
ואנחנו מחפשים מתנדבים/ מתנדבות
בעלי/ות ניסיון עשיר בניהול וידע עסקי
לליווי ארוך של בעלי עסקים קטנים או
עמותות. נשמח לייצר תכנית התנדבות

לתאגידים גדולים באיזור.

קרן שמש מבקשת ליידע בעלי עסקים
קטנים או מי שמבקשים להקים עסקים

על סניף דרום שלנו ולעודד אותם
לפנות ולקבל סיוע מאיתנו. הם יקבלו
מנטור לשנתיים ומעטפת של תכנים

וקהילה. ניתן גם להפנות אלינו עמותות
שנקלעו למשבר בעקבות הקורונה

לליווי.

טלי תשמח לשיתופי פעולה עם רשויות
ועמותות באיזור ולבנות עימם תכנית

ייעודיות לקהלים שלהם. 

טלי אלון  מנהלת איזור דרום 

ההטבה
לחברות
הקהילה.
לחצי

להצטרפות
לסופרסונס

מופע אינטרקטיבי ומצחיק
לקידום שוויון מגדרי

המיזם של הסופרסונה שלי רפופורט
20,000 מילים

www.20000words.co.il יוצא
במופע פתוח לקהל הרחב באופן חד

פעמי

שאלת את עצמך מה זה בכלל שוויון
מגדרי ולמה צריך אותו?

היית מאמינ/ה שאפשר ללמוד מגדר
ולהקרע מצחוק בו זמנית?

20,000 מילים מציגות  מופע קורע
מצחוק על מגדר!

במופע נשחק משחקי אימפרוביזציה
(סטייל של מי השורה הזו) ודרכם נקיף

את נושא המגדר:
מה זה מגדר, מהם הסטריאוטיפים

המגדריים שמנהלים אותנו אפילו בלי
שנשים לב, מאיפה הכל התחיל ואיך

אפשר לחולל שינוי חברתי באופן אישי,
משפחתי ומקצועי.

המופע שלנו חווייתי, מצחיק, בקצב
מהיר שמשאיר את הקהל באנרגיה
גבוהה, צוחק ותמיד בעניינים. מעבר
לתוכן המגדרי פוקח העיניים שבו,

המופע שלנו שובר שגרה.
השילוב בין המשחקים לבין התוכן
המגדרי יוצר חוויה בלתי נשכחת

ומאפשר נפילת אסימונים, תחילת שינוי
תפיסה ושאילת שאלות. המטרה שלנו

היא שבסוף המופע הקהל ירכיב
משקפיים מגדריים בהתנהלות בעולם.

מה תקבלו?

נבין מהו מגדר וכיצד זה
משפיע על כל אחת ואחד

מאיתנו
נעלה מודעות ונרכיב משקפיים

מגדריים
תקבלו כלים פרקטיים לשינוי

וקידום שוויון מגדרי

קישור
למופע

ניוזלטר דצמבר 2020

סופרסונות יקרות,

החודש שחלף וזה שבפתח מביאים איתם התרגשות רבה לקהילה שלנו
6 טורי דעה של סופרסונות שפורסמו בגלובס, 

פתיחתו הקרובה מתמיד של בית הראשונות הבית שלנו בעמק חפר, 
פתיחתו של בית הספר למנכ"ליות העתיד בקיבוצים עם 21 משתתפות נפלאות 

פתיחתו הצפויה בסוף החודש של בית הספר למנכ"ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך! 
ובמקביל קיומם של מפגשים היברידיים לחברות הפורומים שלנו בתל אביב, בגליל ובקיסריה,

עשרות הרצאות ומפגשים מקוונים שמועברים ע"י חברות הקהילה המוכשרות שלנו
וחלילה לא נשכח 

שזה החודש בו מונתה סגנית נשיאה ראשונה לארצות הברית, משב רוח מרענן וממלא בתקוה 

שנת 2020 עוד רגע מסתיימת
ואנחנו בוחרות לסגור אותה ולפתוח את 2021 בעשייה משותפת,

למידה זו מזו, התקדמות והתמקצעות
ובעיקר, נוכחות נשית שוויונית בכל המקומות החשובים והמשפיעים.

שמחות לשתף איתך בניוזלטר חודש דצמבר ובו תמצאי עדכונים שוטפים, הטבות ייחודיות לחברות
הקהילה, תכנים מעשירים וכמובן תכנית ההרצאות המקוונת שלנו.

מחכות לך! 

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 ...

גם אני רוצה להיות סופרסונה!

בית הראשונות  הבית שלנו בעמק חפר

הבית שלנו בעמק חפר עוד רגע נפתח ואנחנו משפשפות את העיניים כדי לוודא שזה לא חלום 
מיכל סביון קושמרו ממשיכה לפעול במלוא המרץ להכנת המקום לפתיחה בסוף החודש,

אתן לא מבינות כמה יפה הולך להיות שם...
בחנוכה נקיים יום פתוח והדלקת נרות לחברות קהילת סופרסונס בבית הראשונות

(כל הפרטים במייל נפרד ממש בקרוב!)
והחל מה1.1.2021 המקום יחל לפעול באופן שוטף תוכלו להשכיר פינה לעבוד ממנה, לקיים פגישות במרפסת מול
הנוף עוצר הנשימה, להשתמש בחלל לקיום הרצאות ואירועים שלכן וכמובן להצטרף לפעילויות ומפגשים שנקיים שם

עבור הקהילה שלנו.

אם עוד לא השבתן על השאלון מוזמנות למלא אותו ולהעביר לחברות וקולגות מעמק חפר בקישור הבא:

רוצה להיות ראשונה בבית הראשונות!

מוסף״כוח נשי״

שמחות לשתף במוסף ״כח נשי״ של עיתון הארץ ובו בין היתר כתבות על העסקים של סופרסונות חברות
קהילה וגם עלינו!

לחצי לקריאת הכתבות

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

3...2...1... יצאנו לדרך! 
תחת מגבלות קורונה ולאחר הכנות מרובות יצא היום לדרך המחזור השני של בית הספר למנכליות העתיד. 

זוהי יוזמה משותפת לתנועה הקיבוצית, איגוד התעשיה הקיבוצית וסופרסונס שמטרתה להגדיל את הייצוג הנשי
בתפקידי ניהול בכיר במשק ולהגיע ל50% נשים בצמתי הכרעה והשפעה.

את המשתתפות ברכו ד״ר גלית שאול, ראשת מועצה אזורית עמק חפר, וצוות התכנית: מנכ״לית התנועה הקיבוצית
הדס דניאלי ילין ומנהלת האגף לשוויון מגדרי הילית בן צבי, מנכ״לית התעשיה הקיבוצית מרים דרוק ומנהלת ההון

האנושי לאה קוטלר,  יו״ר ונשיאת סופרסונס חנה רדו ומנכ״לית סופרסונס ומנחת הקבוצה, ליאת שקד.

המפגש עסק בגיבוש תפיסה ניהולית מתוך זיהוי חוזקות אישיות, בהובלתה של סיגל שיפמן, לצד הכרות עם התכנית
וחברות הקבוצה.

מאחלות הצלחה רבה למשתתפות התכנית ומצפות לקדם יחד נוכחות נשית שוויונית, כי רק ביחד נגיע
רחוק

הארגון שלך יכול לקחת חלק! לחצי כאן

מברכות את מצטרפות חודש נובמבר

מיכל פרבר

אמנות ויצירה

קארין קורן

מיתוג, עיצוב גרפי ופרסום

עירית מוזס

ליווי אישי ועסקי, ניהול פרויקטים, חינוך

איריס כרמונה קורן

יחסי ציבור, דוברות ושיווק, ייעוץ אסטרטגי

ענת גרטין נחמן

תפעול ואנשים

ענבר בדיאן

ניהול מוצר, יזמות, חדשנות

ד"ר אפרת שור

כתיבה לילדים, רפואת ילדים, יחסים ביןאישיים

הילה עובדיהאקרמן

יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי

קרן הוד

יזמות וחדשנות, ניהול קהילה, פיתוח עסקי

עינת וייסבורט

תהליכי פיתוח ומינוף מנהיגות אישית וארגונית

ד"ר כוכב אלקייםלוי

משפט בינלאומי וזכויות אדם

מיכל קורן

תהליכי התייעלות בעולם ההנדסי ובעולם הפיננסי

איה לחמי

יועצת ארגוני, ייעוץ אישי למנהלים ומנהלות

גם אני רוצה להיות סופרסונה!

הטבות לחברות הקהילה

תוצאות סקר המנכ״ליות

?הכי חשוב האופי: איך השפיע משבר הקורונה על מנכ"ליות ומנכ"לים

כדי לבחון שינויים ומגמות בדפוסים ניהוליים וארגוניים בעקבות הקורונה, חברו שלוש סופרסונות  גלית קרמונה סיני,
ניל"י גולדפיין ושוש אורון. ביחד ועם עוד מספר שותפים נפלאים – סופרסונס, YPO ישראל והתאחדות התעשיינים,
ערכו בחודש האחרון מספר סקרים – בקרב מנכ"לים ומנכ"ליות, אנשי משאבי אנוש, מועסקים ומחפשי עבודה. 

מסקנות עיקריות בכתבה:
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001348845

הפוסט שהכי אהבתן החודש

מפרגנות על מינויין של נשים לשלוש משרות בכירות ומשפיעות בישראל!

ליאור אשכול,34, בוגרת MBA מהרווארד תעמוד בראש וולט המקומית
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001349030

ד"ר שרון רשי אלקלס מונתה ליו"ר המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001349151

לראשונה אישה תנהל בי"ח חרדי: ד"ר דורית טקס מנובה מונתה למנהלת מעייני הישועה
https://www.themarker.com/news/health/.premium1.9305758

https://lp.vp4.me/ckdk
https://www.supersonas.com/personas/מיכל-פרבר/
https://www.supersonas.com/personas/קארין-קורן-2/
https://www.supersonas.com/personas/עירית-מוזס/
https://www.supersonas.com/personas/איריס-כרמונה-קורן/
https://www.supersonas.com/personas/ענת-גרטין-נחמן/
https://www.supersonas.com/personas/ענבר-בדיאן/
https://www.supersonas.com/personas/דר-אפרת-שור/


קול קורא לאקטיביסיטיות
לפרסם מאמר על העשייה

שלהן
לאחרונה הושק מגזין

אקטיביסטיפמיניסטי חדש המנגיש
עשייה פמיניסטית עכשווית בצורה של
מאמרי דיעה:  מגזין ״אקטיביסטית״:

 .activistit.co.il
אנו קוראות לכן.ם נשים וגברים

אקטיביסטיים שישתפו בעשייה שלהן
באמצעות מאמר דעה . מדובר בכ
500600 מילים שיבטיחו שנשים

וגברים נוספים יחשפו לעשייה
משמעותית. 

על המאמרים לכלול תיעוד של
מעורבותן של הכותבות/ים בפעילות

שטח – ניתוח וביקורת מציאות מנקודת
מבט פמיניסטית, תיאורי מציאות

נכספת, מענה לטענות מקובלות נגד
פמיניסטיות ופמיניזם וסוגיות הקשורות

לפעילות שטח פמיניסטית. 

אם עשיתן ויש לכן במה לשתףבבקשה
היכנסו לאתר ושילחו מאמר. צוות
המגזין כבר ייצור אתכן קשר לגבי

עריכה והתאמות. 

בינתיים, אתן מוזמנות להיכנס
לפלטפורמות הסושיאל של
אקטיביסטית ולהתעדכן 

אינסטגרם: 
https://instagram.com/activistit?

igshid=8tf65sillael
פייסבוק: 

/https://m.facebook.com/Activistit

ההטבה
לחברות
הקהילה.
לחצי

להצטרפות
לסופרסונס

קרן שמש  גיוס מנטוריות
ומנטורים מתנדבים

הסופרסונה טלי אלון מנהלת אזור
הדרום בקרןשמש מקבוצת עוגן (חל"צ
– ללא כוונות רווח), קרן שמש פועלת
מזה 15 שנה ומסייעים ליזמים ובעלי
עסקים קטנים מהפריפריה החברתית
והגיאוגרפית להקים ולנהל עסקים

המפרנסים אותם ואחרים בעזרת מערך
מנטורים מתנדבים, מנהלים בכירים

במשק הישראלי. קרןשמש מפעילה גם
מערך מנטורינג והלוואות לעמותות
IVN ,בשיתוף עם הסוכנות היהודית

וקרנות הביטוח הלאומי. 

קרן שמש היא חלק מקבוצת עוגן,
קבוצה פיננסית חברתית ללא מטרת
רווח, אשר עוסקת בהנגשת אשראי
(לפרטיים, עסקים ועמותות) והעצמה

פיננסית של אוכלוסיות חלשות כלכלית
בישראל והנציג של הארגון הבינלאומי
Youth Business International

בישראל. 

קרן שמש מגייסת מנטוריות ומנטורים
מתנדבים  יש הרבה פניות מהדרום
ואנחנו מחפשים מתנדבים/ מתנדבות
בעלי/ות ניסיון עשיר בניהול וידע עסקי
לליווי ארוך של בעלי עסקים קטנים או
עמותות. נשמח לייצר תכנית התנדבות

לתאגידים גדולים באיזור.

קרן שמש מבקשת ליידע בעלי עסקים
קטנים או מי שמבקשים להקים עסקים

על סניף דרום שלנו ולעודד אותם
לפנות ולקבל סיוע מאיתנו. הם יקבלו
מנטור לשנתיים ומעטפת של תכנים

וקהילה. ניתן גם להפנות אלינו עמותות
שנקלעו למשבר בעקבות הקורונה

לליווי.

טלי תשמח לשיתופי פעולה עם רשויות
ועמותות באיזור ולבנות עימם תכנית

ייעודיות לקהלים שלהם. 

טלי אלון  מנהלת איזור דרום 

ההטבה
לחברות
הקהילה.
לחצי

להצטרפות
לסופרסונס

מופע אינטרקטיבי ומצחיק
לקידום שוויון מגדרי

המיזם של הסופרסונה שלי רפופורט
20,000 מילים

www.20000words.co.il יוצא
במופע פתוח לקהל הרחב באופן חד

פעמי

שאלת את עצמך מה זה בכלל שוויון
מגדרי ולמה צריך אותו?

היית מאמינ/ה שאפשר ללמוד מגדר
ולהקרע מצחוק בו זמנית?

20,000 מילים מציגות  מופע קורע
מצחוק על מגדר!

במופע נשחק משחקי אימפרוביזציה
(סטייל של מי השורה הזו) ודרכם נקיף

את נושא המגדר:
מה זה מגדר, מהם הסטריאוטיפים

המגדריים שמנהלים אותנו אפילו בלי
שנשים לב, מאיפה הכל התחיל ואיך

אפשר לחולל שינוי חברתי באופן אישי,
משפחתי ומקצועי.

המופע שלנו חווייתי, מצחיק, בקצב
מהיר שמשאיר את הקהל באנרגיה
גבוהה, צוחק ותמיד בעניינים. מעבר
לתוכן המגדרי פוקח העיניים שבו,

המופע שלנו שובר שגרה.
השילוב בין המשחקים לבין התוכן
המגדרי יוצר חוויה בלתי נשכחת

ומאפשר נפילת אסימונים, תחילת שינוי
תפיסה ושאילת שאלות. המטרה שלנו

היא שבסוף המופע הקהל ירכיב
משקפיים מגדריים בהתנהלות בעולם.

מה תקבלו?

נבין מהו מגדר וכיצד זה
משפיע על כל אחת ואחד

מאיתנו
נעלה מודעות ונרכיב משקפיים

מגדריים
תקבלו כלים פרקטיים לשינוי

וקידום שוויון מגדרי

קישור
למופע

ניוזלטר דצמבר 2020

סופרסונות יקרות,

החודש שחלף וזה שבפתח מביאים איתם התרגשות רבה לקהילה שלנו
6 טורי דעה של סופרסונות שפורסמו בגלובס, 

פתיחתו הקרובה מתמיד של בית הראשונות הבית שלנו בעמק חפר, 
פתיחתו של בית הספר למנכ"ליות העתיד בקיבוצים עם 21 משתתפות נפלאות 

פתיחתו הצפויה בסוף החודש של בית הספר למנכ"ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך! 
ובמקביל קיומם של מפגשים היברידיים לחברות הפורומים שלנו בתל אביב, בגליל ובקיסריה,

עשרות הרצאות ומפגשים מקוונים שמועברים ע"י חברות הקהילה המוכשרות שלנו
וחלילה לא נשכח 

שזה החודש בו מונתה סגנית נשיאה ראשונה לארצות הברית, משב רוח מרענן וממלא בתקוה 

שנת 2020 עוד רגע מסתיימת
ואנחנו בוחרות לסגור אותה ולפתוח את 2021 בעשייה משותפת,

למידה זו מזו, התקדמות והתמקצעות
ובעיקר, נוכחות נשית שוויונית בכל המקומות החשובים והמשפיעים.

שמחות לשתף איתך בניוזלטר חודש דצמבר ובו תמצאי עדכונים שוטפים, הטבות ייחודיות לחברות
הקהילה, תכנים מעשירים וכמובן תכנית ההרצאות המקוונת שלנו.

מחכות לך! 

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 ...

גם אני רוצה להיות סופרסונה!

בית הראשונות  הבית שלנו בעמק חפר

הבית שלנו בעמק חפר עוד רגע נפתח ואנחנו משפשפות את העיניים כדי לוודא שזה לא חלום 
מיכל סביון קושמרו ממשיכה לפעול במלוא המרץ להכנת המקום לפתיחה בסוף החודש,

אתן לא מבינות כמה יפה הולך להיות שם...
בחנוכה נקיים יום פתוח והדלקת נרות לחברות קהילת סופרסונס בבית הראשונות

(כל הפרטים במייל נפרד ממש בקרוב!)
והחל מה1.1.2021 המקום יחל לפעול באופן שוטף תוכלו להשכיר פינה לעבוד ממנה, לקיים פגישות במרפסת מול
הנוף עוצר הנשימה, להשתמש בחלל לקיום הרצאות ואירועים שלכן וכמובן להצטרף לפעילויות ומפגשים שנקיים שם

עבור הקהילה שלנו.

אם עוד לא השבתן על השאלון מוזמנות למלא אותו ולהעביר לחברות וקולגות מעמק חפר בקישור הבא:

רוצה להיות ראשונה בבית הראשונות!

מוסף״כוח נשי״

שמחות לשתף במוסף ״כח נשי״ של עיתון הארץ ובו בין היתר כתבות על העסקים של סופרסונות חברות
קהילה וגם עלינו!

לחצי לקריאת הכתבות

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

3...2...1... יצאנו לדרך! 
תחת מגבלות קורונה ולאחר הכנות מרובות יצא היום לדרך המחזור השני של בית הספר למנכליות העתיד. 

זוהי יוזמה משותפת לתנועה הקיבוצית, איגוד התעשיה הקיבוצית וסופרסונס שמטרתה להגדיל את הייצוג הנשי
בתפקידי ניהול בכיר במשק ולהגיע ל50% נשים בצמתי הכרעה והשפעה.

את המשתתפות ברכו ד״ר גלית שאול, ראשת מועצה אזורית עמק חפר, וצוות התכנית: מנכ״לית התנועה הקיבוצית
הדס דניאלי ילין ומנהלת האגף לשוויון מגדרי הילית בן צבי, מנכ״לית התעשיה הקיבוצית מרים דרוק ומנהלת ההון

האנושי לאה קוטלר,  יו״ר ונשיאת סופרסונס חנה רדו ומנכ״לית סופרסונס ומנחת הקבוצה, ליאת שקד.

המפגש עסק בגיבוש תפיסה ניהולית מתוך זיהוי חוזקות אישיות, בהובלתה של סיגל שיפמן, לצד הכרות עם התכנית
וחברות הקבוצה.

מאחלות הצלחה רבה למשתתפות התכנית ומצפות לקדם יחד נוכחות נשית שוויונית, כי רק ביחד נגיע
רחוק

הארגון שלך יכול לקחת חלק! לחצי כאן

מברכות את מצטרפות חודש נובמבר

מיכל פרבר

אמנות ויצירה

קארין קורן

מיתוג, עיצוב גרפי ופרסום

עירית מוזס

ליווי אישי ועסקי, ניהול פרויקטים, חינוך

איריס כרמונה קורן

יחסי ציבור, דוברות ושיווק, ייעוץ אסטרטגי

ענת גרטין נחמן

תפעול ואנשים

ענבר בדיאן

ניהול מוצר, יזמות, חדשנות

ד"ר אפרת שור

כתיבה לילדים, רפואת ילדים, יחסים ביןאישיים

הילה עובדיהאקרמן

יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי

קרן הוד

יזמות וחדשנות, ניהול קהילה, פיתוח עסקי

עינת וייסבורט

תהליכי פיתוח ומינוף מנהיגות אישית וארגונית

ד"ר כוכב אלקייםלוי

משפט בינלאומי וזכויות אדם

מיכל קורן

תהליכי התייעלות בעולם ההנדסי ובעולם הפיננסי

איה לחמי

יועצת ארגוני, ייעוץ אישי למנהלים ומנהלות

גם אני רוצה להיות סופרסונה!

הטבות לחברות הקהילה

תוצאות סקר המנכ״ליות

?הכי חשוב האופי: איך השפיע משבר הקורונה על מנכ"ליות ומנכ"לים

כדי לבחון שינויים ומגמות בדפוסים ניהוליים וארגוניים בעקבות הקורונה, חברו שלוש סופרסונות  גלית קרמונה סיני,
ניל"י גולדפיין ושוש אורון. ביחד ועם עוד מספר שותפים נפלאים – סופרסונס, YPO ישראל והתאחדות התעשיינים,
ערכו בחודש האחרון מספר סקרים – בקרב מנכ"לים ומנכ"ליות, אנשי משאבי אנוש, מועסקים ומחפשי עבודה. 

מסקנות עיקריות בכתבה:
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001348845

הפוסט שהכי אהבתן החודש

מפרגנות על מינויין של נשים לשלוש משרות בכירות ומשפיעות בישראל!

ליאור אשכול,34, בוגרת MBA מהרווארד תעמוד בראש וולט המקומית
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001349030

ד"ר שרון רשי אלקלס מונתה ליו"ר המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001349151

לראשונה אישה תנהל בי"ח חרדי: ד"ר דורית טקס מנובה מונתה למנהלת מעייני הישועה
https://www.themarker.com/news/health/.premium1.9305758

https://www.supersonas.com/personas/הילה-עובדיה-אקרמן/
https://www.supersonas.com/personas/קרן-הוד/
https://www.supersonas.com/personas/עינת-וייסבורט/
https://www.supersonas.com/personas/דר-כוכב-אלקיים-לוי/
https://www.supersonas.com/personas/מיכל-קורן/
https://www.supersonas.com/personas/איה-לחמי/
https://lp.vp4.me/mxan
https://lp.vp4.me/mxan
https://lp.vp4.me/mxan
http://activistit.co.il/
https://lp.vp4.me/mxan
https://lp.vp4.me/mxan
https://www.funzing.com/sd/JNc6C7
https://www.funzing.com/sd/JNc6C7
http://www.20000words.co.il/


קול קורא לאקטיביסיטיות
לפרסם מאמר על העשייה

שלהן
לאחרונה הושק מגזין

אקטיביסטיפמיניסטי חדש המנגיש
עשייה פמיניסטית עכשווית בצורה של
מאמרי דיעה:  מגזין ״אקטיביסטית״:

 .activistit.co.il
אנו קוראות לכן.ם נשים וגברים

אקטיביסטיים שישתפו בעשייה שלהן
באמצעות מאמר דעה . מדובר בכ
500600 מילים שיבטיחו שנשים

וגברים נוספים יחשפו לעשייה
משמעותית. 

על המאמרים לכלול תיעוד של
מעורבותן של הכותבות/ים בפעילות

שטח – ניתוח וביקורת מציאות מנקודת
מבט פמיניסטית, תיאורי מציאות

נכספת, מענה לטענות מקובלות נגד
פמיניסטיות ופמיניזם וסוגיות הקשורות

לפעילות שטח פמיניסטית. 

אם עשיתן ויש לכן במה לשתףבבקשה
היכנסו לאתר ושילחו מאמר. צוות
המגזין כבר ייצור אתכן קשר לגבי

עריכה והתאמות. 

בינתיים, אתן מוזמנות להיכנס
לפלטפורמות הסושיאל של
אקטיביסטית ולהתעדכן 

אינסטגרם: 
https://instagram.com/activistit?

igshid=8tf65sillael
פייסבוק: 

/https://m.facebook.com/Activistit

ההטבה
לחברות
הקהילה.
לחצי

להצטרפות
לסופרסונס

קרן שמש  גיוס מנטוריות
ומנטורים מתנדבים

הסופרסונה טלי אלון מנהלת אזור
הדרום בקרןשמש מקבוצת עוגן (חל"צ
– ללא כוונות רווח), קרן שמש פועלת
מזה 15 שנה ומסייעים ליזמים ובעלי
עסקים קטנים מהפריפריה החברתית
והגיאוגרפית להקים ולנהל עסקים

המפרנסים אותם ואחרים בעזרת מערך
מנטורים מתנדבים, מנהלים בכירים

במשק הישראלי. קרןשמש מפעילה גם
מערך מנטורינג והלוואות לעמותות
IVN ,בשיתוף עם הסוכנות היהודית

וקרנות הביטוח הלאומי. 

קרן שמש היא חלק מקבוצת עוגן,
קבוצה פיננסית חברתית ללא מטרת
רווח, אשר עוסקת בהנגשת אשראי
(לפרטיים, עסקים ועמותות) והעצמה

פיננסית של אוכלוסיות חלשות כלכלית
בישראל והנציג של הארגון הבינלאומי
Youth Business International

בישראל. 

קרן שמש מגייסת מנטוריות ומנטורים
מתנדבים  יש הרבה פניות מהדרום
ואנחנו מחפשים מתנדבים/ מתנדבות
בעלי/ות ניסיון עשיר בניהול וידע עסקי
לליווי ארוך של בעלי עסקים קטנים או
עמותות. נשמח לייצר תכנית התנדבות

לתאגידים גדולים באיזור.

קרן שמש מבקשת ליידע בעלי עסקים
קטנים או מי שמבקשים להקים עסקים

על סניף דרום שלנו ולעודד אותם
לפנות ולקבל סיוע מאיתנו. הם יקבלו
מנטור לשנתיים ומעטפת של תכנים

וקהילה. ניתן גם להפנות אלינו עמותות
שנקלעו למשבר בעקבות הקורונה

לליווי.

טלי תשמח לשיתופי פעולה עם רשויות
ועמותות באיזור ולבנות עימם תכנית

ייעודיות לקהלים שלהם. 

טלי אלון  מנהלת איזור דרום 

ההטבה
לחברות
הקהילה.
לחצי

להצטרפות
לסופרסונס

מופע אינטרקטיבי ומצחיק
לקידום שוויון מגדרי

המיזם של הסופרסונה שלי רפופורט
20,000 מילים

www.20000words.co.il יוצא
במופע פתוח לקהל הרחב באופן חד

פעמי

שאלת את עצמך מה זה בכלל שוויון
מגדרי ולמה צריך אותו?

היית מאמינ/ה שאפשר ללמוד מגדר
ולהקרע מצחוק בו זמנית?

20,000 מילים מציגות  מופע קורע
מצחוק על מגדר!

במופע נשחק משחקי אימפרוביזציה
(סטייל של מי השורה הזו) ודרכם נקיף

את נושא המגדר:
מה זה מגדר, מהם הסטריאוטיפים

המגדריים שמנהלים אותנו אפילו בלי
שנשים לב, מאיפה הכל התחיל ואיך

אפשר לחולל שינוי חברתי באופן אישי,
משפחתי ומקצועי.

המופע שלנו חווייתי, מצחיק, בקצב
מהיר שמשאיר את הקהל באנרגיה
גבוהה, צוחק ותמיד בעניינים. מעבר
לתוכן המגדרי פוקח העיניים שבו,

המופע שלנו שובר שגרה.
השילוב בין המשחקים לבין התוכן
המגדרי יוצר חוויה בלתי נשכחת

ומאפשר נפילת אסימונים, תחילת שינוי
תפיסה ושאילת שאלות. המטרה שלנו

היא שבסוף המופע הקהל ירכיב
משקפיים מגדריים בהתנהלות בעולם.

מה תקבלו?

נבין מהו מגדר וכיצד זה
משפיע על כל אחת ואחד

מאיתנו
נעלה מודעות ונרכיב משקפיים

מגדריים
תקבלו כלים פרקטיים לשינוי

וקידום שוויון מגדרי

קישור
למופע

ניוזלטר דצמבר 2020

סופרסונות יקרות,

החודש שחלף וזה שבפתח מביאים איתם התרגשות רבה לקהילה שלנו
6 טורי דעה של סופרסונות שפורסמו בגלובס, 

פתיחתו הקרובה מתמיד של בית הראשונות הבית שלנו בעמק חפר, 
פתיחתו של בית הספר למנכ"ליות העתיד בקיבוצים עם 21 משתתפות נפלאות 

פתיחתו הצפויה בסוף החודש של בית הספר למנכ"ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך! 
ובמקביל קיומם של מפגשים היברידיים לחברות הפורומים שלנו בתל אביב, בגליל ובקיסריה,

עשרות הרצאות ומפגשים מקוונים שמועברים ע"י חברות הקהילה המוכשרות שלנו
וחלילה לא נשכח 

שזה החודש בו מונתה סגנית נשיאה ראשונה לארצות הברית, משב רוח מרענן וממלא בתקוה 

שנת 2020 עוד רגע מסתיימת
ואנחנו בוחרות לסגור אותה ולפתוח את 2021 בעשייה משותפת,

למידה זו מזו, התקדמות והתמקצעות
ובעיקר, נוכחות נשית שוויונית בכל המקומות החשובים והמשפיעים.

שמחות לשתף איתך בניוזלטר חודש דצמבר ובו תמצאי עדכונים שוטפים, הטבות ייחודיות לחברות
הקהילה, תכנים מעשירים וכמובן תכנית ההרצאות המקוונת שלנו.

מחכות לך! 

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 ...

גם אני רוצה להיות סופרסונה!

בית הראשונות  הבית שלנו בעמק חפר

הבית שלנו בעמק חפר עוד רגע נפתח ואנחנו משפשפות את העיניים כדי לוודא שזה לא חלום 
מיכל סביון קושמרו ממשיכה לפעול במלוא המרץ להכנת המקום לפתיחה בסוף החודש,

אתן לא מבינות כמה יפה הולך להיות שם...
בחנוכה נקיים יום פתוח והדלקת נרות לחברות קהילת סופרסונס בבית הראשונות

(כל הפרטים במייל נפרד ממש בקרוב!)
והחל מה1.1.2021 המקום יחל לפעול באופן שוטף תוכלו להשכיר פינה לעבוד ממנה, לקיים פגישות במרפסת מול
הנוף עוצר הנשימה, להשתמש בחלל לקיום הרצאות ואירועים שלכן וכמובן להצטרף לפעילויות ומפגשים שנקיים שם

עבור הקהילה שלנו.

אם עוד לא השבתן על השאלון מוזמנות למלא אותו ולהעביר לחברות וקולגות מעמק חפר בקישור הבא:

רוצה להיות ראשונה בבית הראשונות!

מוסף״כוח נשי״

שמחות לשתף במוסף ״כח נשי״ של עיתון הארץ ובו בין היתר כתבות על העסקים של סופרסונות חברות
קהילה וגם עלינו!

לחצי לקריאת הכתבות

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

3...2...1... יצאנו לדרך! 
תחת מגבלות קורונה ולאחר הכנות מרובות יצא היום לדרך המחזור השני של בית הספר למנכליות העתיד. 

זוהי יוזמה משותפת לתנועה הקיבוצית, איגוד התעשיה הקיבוצית וסופרסונס שמטרתה להגדיל את הייצוג הנשי
בתפקידי ניהול בכיר במשק ולהגיע ל50% נשים בצמתי הכרעה והשפעה.

את המשתתפות ברכו ד״ר גלית שאול, ראשת מועצה אזורית עמק חפר, וצוות התכנית: מנכ״לית התנועה הקיבוצית
הדס דניאלי ילין ומנהלת האגף לשוויון מגדרי הילית בן צבי, מנכ״לית התעשיה הקיבוצית מרים דרוק ומנהלת ההון

האנושי לאה קוטלר,  יו״ר ונשיאת סופרסונס חנה רדו ומנכ״לית סופרסונס ומנחת הקבוצה, ליאת שקד.

המפגש עסק בגיבוש תפיסה ניהולית מתוך זיהוי חוזקות אישיות, בהובלתה של סיגל שיפמן, לצד הכרות עם התכנית
וחברות הקבוצה.

מאחלות הצלחה רבה למשתתפות התכנית ומצפות לקדם יחד נוכחות נשית שוויונית, כי רק ביחד נגיע
רחוק

הארגון שלך יכול לקחת חלק! לחצי כאן

מברכות את מצטרפות חודש נובמבר

מיכל פרבר

אמנות ויצירה

קארין קורן

מיתוג, עיצוב גרפי ופרסום

עירית מוזס

ליווי אישי ועסקי, ניהול פרויקטים, חינוך

איריס כרמונה קורן

יחסי ציבור, דוברות ושיווק, ייעוץ אסטרטגי

ענת גרטין נחמן

תפעול ואנשים

ענבר בדיאן

ניהול מוצר, יזמות, חדשנות

ד"ר אפרת שור

כתיבה לילדים, רפואת ילדים, יחסים ביןאישיים

הילה עובדיהאקרמן

יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי

קרן הוד

יזמות וחדשנות, ניהול קהילה, פיתוח עסקי

עינת וייסבורט

תהליכי פיתוח ומינוף מנהיגות אישית וארגונית

ד"ר כוכב אלקייםלוי

משפט בינלאומי וזכויות אדם

מיכל קורן

תהליכי התייעלות בעולם ההנדסי ובעולם הפיננסי

איה לחמי

יועצת ארגוני, ייעוץ אישי למנהלים ומנהלות

גם אני רוצה להיות סופרסונה!

הטבות לחברות הקהילה

תוצאות סקר המנכ״ליות

?הכי חשוב האופי: איך השפיע משבר הקורונה על מנכ"ליות ומנכ"לים

כדי לבחון שינויים ומגמות בדפוסים ניהוליים וארגוניים בעקבות הקורונה, חברו שלוש סופרסונות  גלית קרמונה סיני,
ניל"י גולדפיין ושוש אורון. ביחד ועם עוד מספר שותפים נפלאים – סופרסונס, YPO ישראל והתאחדות התעשיינים,
ערכו בחודש האחרון מספר סקרים – בקרב מנכ"לים ומנכ"ליות, אנשי משאבי אנוש, מועסקים ומחפשי עבודה. 

מסקנות עיקריות בכתבה:
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001348845

הפוסט שהכי אהבתן החודש

מפרגנות על מינויין של נשים לשלוש משרות בכירות ומשפיעות בישראל!

ליאור אשכול,34, בוגרת MBA מהרווארד תעמוד בראש וולט המקומית
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001349030

ד"ר שרון רשי אלקלס מונתה ליו"ר המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001349151

לראשונה אישה תנהל בי"ח חרדי: ד"ר דורית טקס מנובה מונתה למנהלת מעייני הישועה
https://www.themarker.com/news/health/.premium1.9305758

https://instagram.com/activistit
https://instagram.com/activistit?igshid=8tf65sillael
https://m.facebook.com/Activistit/
https://lp.vp4.me/mxan
https://lp.vp4.me/mxan
https://www.funzing.com/sd/JNc6C7
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001348845&fbclid=IwAR0VYDn0b28tw4lnluaNsWKfyCkJa_0-H6NNwhVO_DsFRsB2MJE822g7RsU


קול קורא לאקטיביסיטיות
לפרסם מאמר על העשייה

שלהן
לאחרונה הושק מגזין

אקטיביסטיפמיניסטי חדש המנגיש
עשייה פמיניסטית עכשווית בצורה של
מאמרי דיעה:  מגזין ״אקטיביסטית״:

 .activistit.co.il
אנו קוראות לכן.ם נשים וגברים

אקטיביסטיים שישתפו בעשייה שלהן
באמצעות מאמר דעה . מדובר בכ
500600 מילים שיבטיחו שנשים

וגברים נוספים יחשפו לעשייה
משמעותית. 

על המאמרים לכלול תיעוד של
מעורבותן של הכותבות/ים בפעילות

שטח – ניתוח וביקורת מציאות מנקודת
מבט פמיניסטית, תיאורי מציאות

נכספת, מענה לטענות מקובלות נגד
פמיניסטיות ופמיניזם וסוגיות הקשורות

לפעילות שטח פמיניסטית. 

אם עשיתן ויש לכן במה לשתףבבקשה
היכנסו לאתר ושילחו מאמר. צוות
המגזין כבר ייצור אתכן קשר לגבי

עריכה והתאמות. 

בינתיים, אתן מוזמנות להיכנס
לפלטפורמות הסושיאל של
אקטיביסטית ולהתעדכן 

אינסטגרם: 
https://instagram.com/activistit?

igshid=8tf65sillael
פייסבוק: 

/https://m.facebook.com/Activistit

ההטבה
לחברות
הקהילה.
לחצי

להצטרפות
לסופרסונס

קרן שמש  גיוס מנטוריות
ומנטורים מתנדבים

הסופרסונה טלי אלון מנהלת אזור
הדרום בקרןשמש מקבוצת עוגן (חל"צ
– ללא כוונות רווח), קרן שמש פועלת
מזה 15 שנה ומסייעים ליזמים ובעלי
עסקים קטנים מהפריפריה החברתית
והגיאוגרפית להקים ולנהל עסקים

המפרנסים אותם ואחרים בעזרת מערך
מנטורים מתנדבים, מנהלים בכירים

במשק הישראלי. קרןשמש מפעילה גם
מערך מנטורינג והלוואות לעמותות
IVN ,בשיתוף עם הסוכנות היהודית

וקרנות הביטוח הלאומי. 

קרן שמש היא חלק מקבוצת עוגן,
קבוצה פיננסית חברתית ללא מטרת
רווח, אשר עוסקת בהנגשת אשראי
(לפרטיים, עסקים ועמותות) והעצמה

פיננסית של אוכלוסיות חלשות כלכלית
בישראל והנציג של הארגון הבינלאומי
Youth Business International

בישראל. 

קרן שמש מגייסת מנטוריות ומנטורים
מתנדבים  יש הרבה פניות מהדרום
ואנחנו מחפשים מתנדבים/ מתנדבות
בעלי/ות ניסיון עשיר בניהול וידע עסקי
לליווי ארוך של בעלי עסקים קטנים או
עמותות. נשמח לייצר תכנית התנדבות

לתאגידים גדולים באיזור.

קרן שמש מבקשת ליידע בעלי עסקים
קטנים או מי שמבקשים להקים עסקים

על סניף דרום שלנו ולעודד אותם
לפנות ולקבל סיוע מאיתנו. הם יקבלו
מנטור לשנתיים ומעטפת של תכנים

וקהילה. ניתן גם להפנות אלינו עמותות
שנקלעו למשבר בעקבות הקורונה

לליווי.

טלי תשמח לשיתופי פעולה עם רשויות
ועמותות באיזור ולבנות עימם תכנית

ייעודיות לקהלים שלהם. 

טלי אלון  מנהלת איזור דרום 

ההטבה
לחברות
הקהילה.
לחצי

להצטרפות
לסופרסונס

מופע אינטרקטיבי ומצחיק
לקידום שוויון מגדרי

המיזם של הסופרסונה שלי רפופורט
20,000 מילים

www.20000words.co.il יוצא
במופע פתוח לקהל הרחב באופן חד

פעמי

שאלת את עצמך מה זה בכלל שוויון
מגדרי ולמה צריך אותו?

היית מאמינ/ה שאפשר ללמוד מגדר
ולהקרע מצחוק בו זמנית?

20,000 מילים מציגות  מופע קורע
מצחוק על מגדר!

במופע נשחק משחקי אימפרוביזציה
(סטייל של מי השורה הזו) ודרכם נקיף

את נושא המגדר:
מה זה מגדר, מהם הסטריאוטיפים

המגדריים שמנהלים אותנו אפילו בלי
שנשים לב, מאיפה הכל התחיל ואיך

אפשר לחולל שינוי חברתי באופן אישי,
משפחתי ומקצועי.

המופע שלנו חווייתי, מצחיק, בקצב
מהיר שמשאיר את הקהל באנרגיה
גבוהה, צוחק ותמיד בעניינים. מעבר
לתוכן המגדרי פוקח העיניים שבו,

המופע שלנו שובר שגרה.
השילוב בין המשחקים לבין התוכן
המגדרי יוצר חוויה בלתי נשכחת

ומאפשר נפילת אסימונים, תחילת שינוי
תפיסה ושאילת שאלות. המטרה שלנו

היא שבסוף המופע הקהל ירכיב
משקפיים מגדריים בהתנהלות בעולם.

מה תקבלו?

נבין מהו מגדר וכיצד זה
משפיע על כל אחת ואחד

מאיתנו
נעלה מודעות ונרכיב משקפיים

מגדריים
תקבלו כלים פרקטיים לשינוי

וקידום שוויון מגדרי

קישור
למופע

ניוזלטר דצמבר 2020

סופרסונות יקרות,

החודש שחלף וזה שבפתח מביאים איתם התרגשות רבה לקהילה שלנו
6 טורי דעה של סופרסונות שפורסמו בגלובס, 

פתיחתו הקרובה מתמיד של בית הראשונות הבית שלנו בעמק חפר, 
פתיחתו של בית הספר למנכ"ליות העתיד בקיבוצים עם 21 משתתפות נפלאות 

פתיחתו הצפויה בסוף החודש של בית הספר למנכ"ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך! 
ובמקביל קיומם של מפגשים היברידיים לחברות הפורומים שלנו בתל אביב, בגליל ובקיסריה,

עשרות הרצאות ומפגשים מקוונים שמועברים ע"י חברות הקהילה המוכשרות שלנו
וחלילה לא נשכח 

שזה החודש בו מונתה סגנית נשיאה ראשונה לארצות הברית, משב רוח מרענן וממלא בתקוה 

שנת 2020 עוד רגע מסתיימת
ואנחנו בוחרות לסגור אותה ולפתוח את 2021 בעשייה משותפת,

למידה זו מזו, התקדמות והתמקצעות
ובעיקר, נוכחות נשית שוויונית בכל המקומות החשובים והמשפיעים.

שמחות לשתף איתך בניוזלטר חודש דצמבר ובו תמצאי עדכונים שוטפים, הטבות ייחודיות לחברות
הקהילה, תכנים מעשירים וכמובן תכנית ההרצאות המקוונת שלנו.

מחכות לך! 

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 ...

גם אני רוצה להיות סופרסונה!

בית הראשונות  הבית שלנו בעמק חפר

הבית שלנו בעמק חפר עוד רגע נפתח ואנחנו משפשפות את העיניים כדי לוודא שזה לא חלום 
מיכל סביון קושמרו ממשיכה לפעול במלוא המרץ להכנת המקום לפתיחה בסוף החודש,

אתן לא מבינות כמה יפה הולך להיות שם...
בחנוכה נקיים יום פתוח והדלקת נרות לחברות קהילת סופרסונס בבית הראשונות

(כל הפרטים במייל נפרד ממש בקרוב!)
והחל מה1.1.2021 המקום יחל לפעול באופן שוטף תוכלו להשכיר פינה לעבוד ממנה, לקיים פגישות במרפסת מול
הנוף עוצר הנשימה, להשתמש בחלל לקיום הרצאות ואירועים שלכן וכמובן להצטרף לפעילויות ומפגשים שנקיים שם

עבור הקהילה שלנו.

אם עוד לא השבתן על השאלון מוזמנות למלא אותו ולהעביר לחברות וקולגות מעמק חפר בקישור הבא:

רוצה להיות ראשונה בבית הראשונות!

מוסף״כוח נשי״

שמחות לשתף במוסף ״כח נשי״ של עיתון הארץ ובו בין היתר כתבות על העסקים של סופרסונות חברות
קהילה וגם עלינו!

לחצי לקריאת הכתבות

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

3...2...1... יצאנו לדרך! 
תחת מגבלות קורונה ולאחר הכנות מרובות יצא היום לדרך המחזור השני של בית הספר למנכליות העתיד. 

זוהי יוזמה משותפת לתנועה הקיבוצית, איגוד התעשיה הקיבוצית וסופרסונס שמטרתה להגדיל את הייצוג הנשי
בתפקידי ניהול בכיר במשק ולהגיע ל50% נשים בצמתי הכרעה והשפעה.

את המשתתפות ברכו ד״ר גלית שאול, ראשת מועצה אזורית עמק חפר, וצוות התכנית: מנכ״לית התנועה הקיבוצית
הדס דניאלי ילין ומנהלת האגף לשוויון מגדרי הילית בן צבי, מנכ״לית התעשיה הקיבוצית מרים דרוק ומנהלת ההון

האנושי לאה קוטלר,  יו״ר ונשיאת סופרסונס חנה רדו ומנכ״לית סופרסונס ומנחת הקבוצה, ליאת שקד.

המפגש עסק בגיבוש תפיסה ניהולית מתוך זיהוי חוזקות אישיות, בהובלתה של סיגל שיפמן, לצד הכרות עם התכנית
וחברות הקבוצה.

מאחלות הצלחה רבה למשתתפות התכנית ומצפות לקדם יחד נוכחות נשית שוויונית, כי רק ביחד נגיע
רחוק

הארגון שלך יכול לקחת חלק! לחצי כאן

מברכות את מצטרפות חודש נובמבר

מיכל פרבר

אמנות ויצירה

קארין קורן

מיתוג, עיצוב גרפי ופרסום

עירית מוזס

ליווי אישי ועסקי, ניהול פרויקטים, חינוך

איריס כרמונה קורן

יחסי ציבור, דוברות ושיווק, ייעוץ אסטרטגי

ענת גרטין נחמן

תפעול ואנשים

ענבר בדיאן

ניהול מוצר, יזמות, חדשנות

ד"ר אפרת שור

כתיבה לילדים, רפואת ילדים, יחסים ביןאישיים

הילה עובדיהאקרמן

יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי

קרן הוד

יזמות וחדשנות, ניהול קהילה, פיתוח עסקי

עינת וייסבורט

תהליכי פיתוח ומינוף מנהיגות אישית וארגונית

ד"ר כוכב אלקייםלוי

משפט בינלאומי וזכויות אדם

מיכל קורן

תהליכי התייעלות בעולם ההנדסי ובעולם הפיננסי

איה לחמי

יועצת ארגוני, ייעוץ אישי למנהלים ומנהלות

גם אני רוצה להיות סופרסונה!

הטבות לחברות הקהילה

תוצאות סקר המנכ״ליות

?הכי חשוב האופי: איך השפיע משבר הקורונה על מנכ"ליות ומנכ"לים

כדי לבחון שינויים ומגמות בדפוסים ניהוליים וארגוניים בעקבות הקורונה, חברו שלוש סופרסונות  גלית קרמונה סיני,
ניל"י גולדפיין ושוש אורון. ביחד ועם עוד מספר שותפים נפלאים – סופרסונס, YPO ישראל והתאחדות התעשיינים,
ערכו בחודש האחרון מספר סקרים – בקרב מנכ"לים ומנכ"ליות, אנשי משאבי אנוש, מועסקים ומחפשי עבודה. 

מסקנות עיקריות בכתבה:
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001348845

הפוסט שהכי אהבתן החודש

מפרגנות על מינויין של נשים לשלוש משרות בכירות ומשפיעות בישראל!

ליאור אשכול,34, בוגרת MBA מהרווארד תעמוד בראש וולט המקומית
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001349030

ד"ר שרון רשי אלקלס מונתה ליו"ר המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001349151

לראשונה אישה תנהל בי"ח חרדי: ד"ר דורית טקס מנובה מונתה למנהלת מעייני הישועה
https://www.themarker.com/news/health/.premium1.9305758

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001349030
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001349151
https://www.themarker.com/news/health/.premium-1.9305758

