ניוזלטר מרץ 2021

יש שיגידו כי בחודש מרץ צריך לעצור ,להתמקד ולדבר על נשים.
אנחנו שמחות ומודות על כך שכל יום ,שבוע ,חודש ושנה
מוקדשים אצלנו ל 51%מהאוכלוסיה
ומבטיחות להמשיך לחגוג את "יום האישה"  365 ,24/7ימים בשנה,
עד שנהיה  51%בכל המקומות החשובים והמשפיעים.
ניוזלטר עמוס בכל טוב מוגש לכן:
תכנית ההרצאות החודשית ,קמפיין בינה נשית מלאכותית ,יום כיף בבית הראשונות ,עדכונים ,קורסים,
הטבות והכרות עם המצטרפות החדשות לקהילה שלנו.
קראו בקפידה ,קחו חלק ,אמרו "כן" להזדמנויות והכי חשוב ,תהנו!
חודש מרץ שמח ,פורח ומלא בשוויון מגדרי לכולנו

תכנית ההרצאות המקוונת סופרסונס בסלון
ההרשמה להרצאות פתוחה לחברות הקהילה בלבד
ונעשית על ידי לחיצה על שם ההרצאה בקובץ ה PDFהמצורף.
אתן ממלאות פרטים ונרשמות
אנחנו שולחות לכן זימון למייל.
רוצות להרצות בתכנית הבאה? לבנות איתנו קורס מקצועי? מחכות להזדמנות לבנות הרצאה על נושא שקרוב
ללבכן? דברו איתנו ...

סופרסונס בשבילך
סופרסונס ואינטל ישראל משיקות קמפיין פמיניסטכנולוגי משותף במטרה לרתום את כוחה של הטכנולוגיה
לקידום נשים וצמצום הפערים המגדריים בשוק התעסוקה.
איך זה יעבוד?
בינה מלאוכתית ,כמו המוח אנושי ,יודעת להבין ולעבד טיפים והמלצות בשפה אנושית כתובה .באמצעות מודלים
מתקדמים של בינה מלאכותית ) (summarization, clustering, word mapping, groupingהמחשב יוכל לקחת
כמות אדירה של טיפים מאלפי נשים שונות ,להבין אותם ,לזקק אותם ולהסיק מהם מסקנות.
המשמעות :באמצעות בינה מלאכותית ,אינטל תייצר חכמה קולקטיבית של אלפי נשים מצליחות  ותנגיש את המידע
הזה עבור כל אישה שזקוקה לעצה.
איך אתן יכולות לעזור:
ᛕלהיכנס למאגר )לינק( ולהזין את הטיפ שלכן להצלחה
ᛕלעודד כמה שיותר נשים במעגלים שלכן להיכנס למאגר ולהוסיף את הטיפים שלהן )קבוצות וואצאפ,
פוסטים ברשתות(
ᛕלייצר גרפיקה ייחודית עם הטיפ שלכם )יש באתר מחולל גרפיקות פשוט ונוח לשימוש(
ᛕלשתף את הגרפיקה ברשתות החברתיות עם טקסט קצר שלכן שמעודד נשים נוספות להיכנס לאתר
הקמפיין ולהזין את הטיפים שלהן.

הזיני את הטיפ שלך

התכנית האהובה של סופרסונס ,פורום הסופרסונות  נשים בשביל הניהול,
חוזרת בגדול והפעם  ...בניו יורק!
הפעילות של סופרסונס ניו יורק מתחדשת עם השקת מחזור א׳ של הפורום שלנו מעבר לים
הקבוצה כמעט מלאה הצטרפי אלינו עוד היום!
יש לך מכרה ,חברה או קולגה מעבר לים שחייבת להיות איתנו? המליצי עליה בקישור המצורף
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להמלצה על חברה שגרה בניו יורק

להמלצה על חברה שגרה בניו יורק

החודש השקנו  3תכניות מבית סופרסונס:
בית הספר למנכ״ליות העתיד בשיתוף עם הבורסה לניירות ערך
תכנית ״שותפות״ ,בשיתוף עם קודקס ,לשוויון מגדרי בענף המשפט
קורס תכנון פיננסי בבית הראשונות
שמחות להמשיך ולהתרחב ולפעול למען נוכחות נשית שוויונית בנקודות ההשפעה וההכרעה!

בית הראשונות

נתנו לנו סיבה למסיבה לא ניקח אותה בשתי ידיים?!
ביום שני ה ,8.3.2021יום האישה הבינלאומי
מזמינות אתכן לצאת מהמשרד/מהבית ולבוא לעבוד מבית הראשונות
מכינות לכן הפתעות לאורך היום הרצאות וסדנאות קצרות ,happy hour ,פוד טראק
נטוורקינג משובח והרבה כיף
שריינו ביומן!

שריינו ביומן!

הטבות לחברות הקהילה

עבודה בעולם החדש מתחילה בשיחה שמתרחשת בחדר שבו אנחנו לא נמצאות.
אדם אחד שואל את האחר "אולי אתה מכיר מישהו ש…" ואנחנו רוצות שהשם שלנו יעלה בהקשרים הנכונים.
מה צריך לעשות כדי שזה יקרה?
מתי זה הזמן לחשוב על התפקיד הבא?
ומה לעשות אם אתן חושבות שאין לכן ניסיון?
נירית כהן ,חוקרת ויועצת לתהליכי עבודה בעולם המשתנה ,בעלת הבלוג הפופולרי בדהמארק ,אשר כיהנה
כסמנכ"ל משאבי אנוש באינטל  בקורס דיגיטלי מקיף שיתן לכם לכם התשובות לכל השאלות האלו ועוד הרבה
אחרות.
הקורס במחיר השקה מיוחד ובמיוחד בשבילכן יש עוד  10%הנחה עם קוד קופון supersonas
עם קוד קופון   ,supersonasתקף עד ל 25/03
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לקריאת הטור של הסופרסונה עינת וייסבורט ,שהתפרסם בגלובס:

״נקודת המבט הנשית לא נלקחת בחשבון בצורה
ראויה״
לקריאה

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
במסגרת תכנית ההרצאות המקוונת של סופרסונס ,קיימנו הדרכה מונחית לכתיבת טורי דעה ,עם כל הכללים
והדגשים שיעזרו לכן להפוך את הדעה המקצועית שלכן לטור אטרקטיבי שעונה על דרישות העיתון.
ההדרכה המוקלטת בקישור הבא:

לחצי לצפייה בהקלטת המפגש עם איה
דבורין הנחיה לכתיבת טור דעה

השקעות יקיימו בחודש מרץ IBIליזמות ,שגרירות ארה"ב ו  MITרשת היזמות הגלובלית בשיתוף פורום
לכבוד יום האישה הבינלאומי ,סדרת הרצאות לנשים ארגז כלים פיננסי
מאת אלה אלקלעי ,יו"ר  (ESG).ב 1במרץ ,השקיעי בעצמך :במה כדאי להשקיע ,וחשיבות ההשקעה החברתית
: http://bit.ly/3qBNPucהשקעות .להרשמה , IBIשדולת הנשים
ב 8במרץ :מילון מושגים בדיאלוג יזמת – משקיעה .מאת אלה מטלון ,יו"ר רשת היזמות הגלובלית ,מומחית ליזמות
: http://bit.ly/3pig144הייטק .להרשמה
ב 15במרץ ,אלוהים נמצא בפרטים הקטנים קריאה מושכלת של הסכמים פיננסיים בתחום הביטוח והפנסיה .מאת
: http://bit.ly/3k4kRkBאיריס רגב דגן ,מנהלת פרויקטים ברשת היזמות הגלובלית .להרשמה
ב 22במרץ ,התועלות משיח ענייני ומוכוון מטרות על כסף ,הרגלים ורגשות ,השפעת חינוך וסביבה .מאת יעל נבט,

: http://bit.ly/3k4kRkBאיריס רגב דגן ,מנהלת פרויקטים ברשת היזמות הגלובלית .להרשמה
ב 22במרץ ,התועלות משיח ענייני ומוכוון מטרות על כסף ,הרגלים ורגשות ,השפעת חינוך וסביבה .מאת יעל נבט,
מומחית בתחום ההתנהלות הפיננסית .להרשמהhttp://bit.ly/3b6yqMg :
.ההרצאות יתקיימו ללא תשלום אך מחייבות הרשמה מראש ,קישורים להרצאות בתכנית ההרצאות שלנו
נשמח לראותכן!

הסופרסונה נילי גולדברג מזמינה את חברות הקהילה לסשן )מיני סדנא( מיוחד לקראת סוף הרבעון
Is Q1 really over?! Debrief and revise your strategy
We kick off every year with a plan and lots of energy.
Sometimes we live up to it. Sometimes we don't.
In this Masterclass we will run a retro on the business activities we planned for Q1, We will
identify the real gap without wasting time on "could have", "should have" and "they didn't".
Eventually we will leave with thoughts and actions to take on picking up our pace and moving
forward FAASTR.
ביום רביעי ה  10במרץ בשעה  13:00בצהרים

לפרטים והרשמה לתכנית

מברכות את מצטרפות חודש פברואר לקהילה

יערה ברזל
בניית קונספט עיצוב ושפה עיצובית כוללת
רינתיה ברוכים לוין
למידה בארגונים ומיומנויות העתיד
מאשה דגני
משאבי אנוש ,תפעול
עינבל הלל
ניהול שרשרת אספקה ,ניתוח ושיפור תהליכים
עו"ד רו"ח ענבר ברק בילו

