שותפות יקרות לדרך,
שנה חדשה נפתחה לה היום ,הזדמנות לחגוג ביחד את  6השנים שחלפו מאז שהקמנו את סופרסונס.
אני מסתכלת בהתרגשות עליכן ,אלפי הנשים הנפלאות שמצדדיי ומלפני ועל הנוכחות הנשית החזקה שיצרנו יחד
במרחב הישראלי על כל צדדיו וגווניו  נוכחות שהולכת ומתחזקת מיום ליום.
הצורך בארגון כמו סופרסונס התחדד בשנת  2020יותר מבכל שנה אחרת.
האחריות שעל כתפינו התעצמה עם כניסת הקורונה לחיינו והשלכותיה ההרסניות על עולם התעסוקה ומקומן של
הנשים בו.
עבודה רבה לפנינו!
בשינוי תודעה ונוכחות שוויונית ,ביצירת הזדמנויות שכר וקידום שוויוניות ובטוויית הרשת הנשית החזקה והמחזקת
שלנו.
אבל אני תמיד נשארת אופטימית ,לא רק כי כך אני מאמינה שצריך לחיות ,אלא בעיקר כי בהיותי אשה פרקטית אני
רואה את ההישגים שלנו וזה ממלא אותי בידיעה ברורה שביחד נשנה את העולם.
בעזרתכן ,פעלנו בשנה החולפת מול גופי תקשורת ונבחרי.ות ציבור כדי לקדם מודעות לשוויון מגדרי בצמתי הכרעה
ולהעלות לסדר היום הציבורי שלא ייתכן כי מתוך  125החברות הגדולות במשק הישראלי יש רק  3מנכ"ליות .אנחנו
מתרגשות להוביל את הקול הבועט שקורא לתיקון המציאות המעוותת ,לצד מתן מענה פרקטי ופתרונות ישימים
ל 50%נשים בצמתי קבלת ההחלטות.
 5ההישגים שאנחנו הכי גאות בהן בשנת 2020
 .1קהילת סופרסונס גדלה והשתבחה עם הצטרפותן של  453חברות חדשות
 .2פתחנו  3פורומים של נשים בשביל הניהול בגליל ,בקיסריה ובתל אביב
 .3פתחנו את המחזור השני של בית הספר למנכ"ליות העתיד עם הקיבוצים
 .4פתחנו את המחזור הראשון של בית הספר למנכ"ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך
 .5חלמנו ,הקמנו ופותחות בימים אלו את בית הראשונות הבית שלנו בעמק חפר
קחו לעצמכן רגע של גאווה  ההישגים האלה הן גם שלכן ,של כל אחת שתורמת מזמנה ,כשרונה ,תשוקתה וכספה
לסופרסונס.
פותחות שנה ,מחליפות את ה 0ב 1וממשיכות לקדם נוכחות נשית .נקודה.
שלכן,
חנה רדו יו"ר ונשיאת סופרסונס
בשם צוות סופרסונס שמזיזות הרים 24/7
ליאת שקד ,מנכ"לית סופרסונס
מיכל סביון קושמרו ,מנכ"לית בית הראשונות
שלי הראל ,ניהול קהילה
תמר עזרא ,ניהול אתר סופרסונס
תמר אפרת ,פיתוח עסקי
ליבת אפולט ,אסטרטגיה ומערכות מידע

שלי הראל ,ניהול קהילה
תמר עזרא ,ניהול אתר סופרסונס
תמר אפרת ,פיתוח עסקי
ליבת אפולט ,אסטרטגיה ומערכות מידע

ניוזלטר ינואר 2021
חודש ינואר והשנה החדשה מביאות איתן אינסוף הזדמנויות ללמוד ,להפגש ולהתקדם יחד.
כמו בכל חודש
שמחות להגיש לכן ניוזלטר עשיר בלוח ההרצאות החודשי ,תכניות שנפתחות,
מצטרפות החודש לסופרסונס ,עדכונים והטבות.
קריאה נעימה וסופ"ש נפלא!

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 הספר למנכ"ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך

לראשונה בישראל ,הבורסה לניירות ערך וסופרסונס פותחות מסלול הכשרה ייחודי
למנהלות בכירות בחברות הציבוריות
בשנת  2020נשים עדיין נעדרות מתפקידי הניהול וההשפעה הבכירים ביותר,
זאת למרות שהן מהוות יותר ממחצית מהאוכלוסייה.
לראיה ,במדד ת"א 125המשקף את  125החברות הציבוריות הגדולות במשק הישראלי,
מכהנות כיום  3מנכ"ליות בלבד.
התכנית מיועדת למנהלות בכירות מהחברות הנסחרות בבורסה
הקבוצה בשלבי גיבוש סופיים אך עדיין לא מאוחר להצטרף!

.מצפות לך ,כשהולכות יחד מגיעות רחוק

.מצפות לך ,כשהולכות יחד מגיעות רחוק

לפרטים והגשת מועמדות

להמלצה על חברה שתתאים לתכנית

שותפות שוויון מגדרי בענף במשפט

!Coming soon
מתרגשות לשתף ביוזמה חדשה לקידום שוויון מגדרי בצמתי הכרעה.
תכנית "שותפות" נועדה לצמצם פערים מגדריים
ולהגדיל את מספר הנשים בעמדות ניהול והשפעה בענף המשפט.
התכנית מיועדת לעורכות דין עם ותק של  4שנים לפחות,
ותפעל בשותפות עם משרדים גדולים ומובילים במשק הישראלי.
פתיחת התכנית :פברואר 2021
כל הפרטים בקרוב
סקרניות? רוצות להיות בעניינים לפני כולן?
פנו אל עטרה atara@codex.co.il :או בטלפון) 0732270270 :שלוחה .(105

בית הראשונות  הבית שלנו בעמק חפר

החודש פותחות באופן רשמי את הבית שלנו
מה תמצאו בבית הראשונות?
חברות קהילת סופרסונס יכולות להשכיר פינה לעבוד ממנה ,לקיים פגישות במרפסת מול הנוף עוצר הנשימה,
להשתמש בחלל לקיום הרצאות ואירועים שלהן ,להציע את עצמן כמרצות וכנותנות שירותים עסקיים וכמובן להצטרף
לפעילויות ומפגשים שנקיים שם עבור הקהילה שלנו.
יש לנו אינסטגרם חדש אליו אנחנו מעלות עדכונים שוטפים ובקרוב מאוד נעלה קישורים נוספים לאתר סופרסונס
ולרשתות נוספות.
השארו מעודכנות ובואו לבקר!
..........
לפרטים והזמנות:
מיכל 0522711565
יעל 0546632844

עקבי אחרינו ,מהמם פה



הטבות לחברות הקהילה

שלושה חודשי חברות ללא תשלום במועדון העסקים האקסקלוסיבי
W House Members club
מתחם  W Spacesהוא מרכז העסקים החדש בראשון לציון.
במתחם ניתן להשכיר משרדים מרוהטים קומפלט ,להנות ממתחמי האירוח הכוללים לאונג' עסקים ,אודיטוריום לכנסים
ובו גג מתקפל )מושלם להתכנסויות לצד מגבלות הקורונה( ,מרפסת שמש וחדרי ישיבות מעוצבים ומרשימים.
את הפעילויות מלווה מטבח שף ,פרויקט ייחודי להעצמת שפים צעירים פורצי דרך בהובלת השפית ליאור אוחיון,
המלווה את כל האירועים העסקיים ולקוחות המתחם לחוויית אירוח עסקית יוצאת דופן.
במתחם אף יינתנו שירותי מעטפת לעסקים קטנים כדוגמת שירותי מזכירות לפי חבילות של שעות ,ליווי עסקי
וחיבורים עסקיים להבטחת הצלחה של כל אחד ואחד מלקוחותינו .אנו עומלים יוםיום ומעבים את ההיצע והיקפי

את הפעילויות מלווה מטבח שף ,פרויקט ייחודי להעצמת שפים צעירים פורצי דרך בהובלת השפית ליאור אוחיון,
המלווה את כל האירועים העסקיים ולקוחות המתחם לחוויית אירוח עסקית יוצאת דופן.
במתחם אף יינתנו שירותי מעטפת לעסקים קטנים כדוגמת שירותי מזכירות לפי חבילות של שעות ,ליווי עסקי
וחיבורים עסקיים להבטחת הצלחה של כל אחד ואחד מלקוחותינו .אנו עומלים יוםיום ומעבים את ההיצע והיקפי
השירות ,כדי להבטיח שגרת יום עסקים בסטנדרט ורמה גבוהה ביותר.
***ההטבה מוגבלת ל   150הנרשמות הראשונות או עד גמר המלאי ,לפי המוקדם***
שלושה חודשי חברות ללא תשלום
***ההטבה מוגבלת ל   150הנרשמות הראשונות או עד גמר המלאי ,לפי המוקדם***

ההטבה לחברות הקהילה ,להצטרפות
לסופרסונס לחצי כאן

טור דעה בגלובס
הדעה שלך ,הטור שלך

טור דעה בגלובס
הדעה שלך ,הטור שלך
סופרסונות חברות קהילה המעוניינות לכתוב טור דעה שיתפרסם במגזין גלובס מוזמנות לפנות אלינו עם תוכן הטור,
עד  500מילים ,למייל shellyh@supersonas.com
הוספנו לתכנית ההרצאות הדרכה מונחית לכתיבת טורי דעה ,עם כל הכללים והדגשים שיעזרו לכן להפוך את הדעה
המקצועית שלכן לטור אטרקטיבי שעונה על דרישות העיתון.
ההרשמה להדרכה דרך תכנית ההרצאות החודשית שנשלחת לחברות הקהילה.

ההטבה לחברות הקהילה ,להצטרפות
לסופרסונס לחצי כאן

לקריאת הטור של הסופרסונה גלית סיני קרמונה ,שהתפרסם
השבוע בגלובס:
מהפכה תעשייתית – ברוורס
המגפה הפתאומית גרמה לנו לחזור לדפוסים ונורמות עבר
לקריאת
המאמר

מברכות את מצטרפות חודש דצמבר לקהילת סופרסונס

פנינה שוקר
מדיניות חוץ ,ביטחון לאומי ,לוחמת מידע
פרופ' עינת סבינה מטצל

מדיניות חוץ ,ביטחון לאומי ,לוחמת מידע
פרופ' עינת סבינה מטצל
יצירתיות ועמידות ,טיפול משפחתי וזוגי באמנות
גלי מיכאלי
אסטרטגיה ,פיתוח עסקי ,ניהול לקוחות
עו"ד קארין פילוסוף זרניצקי
מגשרת ויועצת בדיני משפחה
ליאב דויד
בנייה והובלה של מערכות עסקיות תפעוליות
יערה נשיא
ניהול מוצר ,ניהול פרויקטים טכנולוגיים
גאולה חיים
חיסול חובות והגעה לעצמאות כלכלית
עו"ד מיכל ביטרמן
פיתוח ברקיימא ,חדשנות בקיימות
סמדר כהן אסבורנו
ייעוץ ארגוני ,ליווי אישי ,ניהולי ועסקי
יהודית דדוש לוינסון
תקשוב ולמידה דיגיטלית

