
ניוזלטר אפריל 2021

שבוע טוב וחזרה נעימה לשגרה סופרסונות יקרות,

פסח הביא איתו התחדשות וצמיחה גם אצלנו 
ואנחנו שמחות לשתף בתכניות שנפתחו בחודש שעבר 

ובאלו שיפתחו בחודש הקרוב,
בשיתופי פעולה שמרחיבים את ההשפעה שלנו

ומקדמים שוויון מגדרי בצמתי הכרעה,
בנשים נפלאות שהצטרפו לקהילה שלנו ויחד לוקחות את כולנו קדימה

בפעילות חוצת מגזרים, תחומי עשייה, קהלי יעד ואפילו יבשות 
(!Supersonas NY כן כן באופן רשמי חידשנו את פעילות)

ניוזלטר עשיר ומלא בכל טוב מוגש לכן גם החודש:
תכנית ההרצאות והפעילויות החודשית שלנו, עדכונים על הנעשה בסופרסונס בחודש שחלף, קורסים,

הטבות והכרות עם המצטרפות החדשות לקהילה שלנו. 
קראו בקפידה, קחו חלק פעיל, אמרו "כן" להזדמנויות והכי חשוב, תהנו!

חודש אפריל משמעותי, מעניין ומלא בשוויון מגדרי לכולנו 

תכנית ההרצאות והפעילויות של סופרסונס לחודש אפריל

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!

סופרסונס בשבילך

Deloitte ולהוביל מהלך משמעותי לצמצום הפערים המגדריים נרגשות וגאות לשתף פעולה עם
וקידום נשים לתפקידי ניהול בכירים במשק הישראלי עם השקת מחזור חדש של תכנית הדגל שלנו:

בית הספר למנכ״ליות העתיד. 

ב6 באפריל נקיים מפגש חשיפה לתכנית בהשתתפות אילן בירנפלד, יו"ר ומנהל עסקים ראשי,
Deloitte ישראל, וחנה רדו, יו"ר ונשיאת סופרסונס.

לפרטים והרשמה לתכנית

המלצה על חברה לתכנית

Supersonas US is happy to collaborate with the biggest tech
communities in NYC to our first event of 2021!

RSVP

בית הראשונות

אל תשכחו איפה הייתן כששמעתן על התכנית הזו בפעם הראשונה 

בקרוב: תכנית האצה לסטארטאפים בהובלה נשית!

קידום ותמיכה לסטארטאפיסטיות מתחילות בעלות רעיון למיזם טכנולוגי במטרה להעלות
את אחוז הסטארטאפים בהובלת נשים. 

rishonot@supersonas.com  :סקרניות? לא יכולות לחכות? שלחו לנו מייל

הפרטים המלאים בקרוב!

מחזור אנחנו ממשיכות להגשים חלומות ובעקבות הצלחת המחזור הראשון והביקוש הגדול, פותחות
בבית הראשונות. שני של קורס תכנון פיננסי

יש לנו את מיכל קורן  סופרסונה מומחית שבנתה קורס לתפארת ויש לנו את בית הראשונות המקום
המושלם ללמוד ולהתקדם. 

הקורס בנוי מ8 מפגשים ל 20 נשים, מתחילות ב 2/5/2021
בואו, יחד מגדילות את השפע שצריך להיות בידיים שלנו.

לפרטים והרשמה לתכנית

קורס יין ראשון בבית הראשונות

ארבעה מפגשים בהם נדבר, נלמד ונטעם יחד יין מהארץ ומהעולם.
המפגשים בהנחיית אורית גרינבויםלירון, אשת היין שלנו, בעלת דיפלומה ביין ואלכוהול מבית הספר

.WSET הלונדוני

לפרטים והרשמה לקורס

עדכונים מהנעשה החודש בסופרסונס

?אז מה היה לנו החודש

פורום נשים איזורי באשכול כנרת עמקים יוזמה איזורית, חוצת מגזרים ורשויות, לקידום שוויון מגדרי. לכל רשות נציגה
שמקדמת בימים אלו תכנית רשותית בליווי והכוונה שלנו ושל צוות האשכול אשכול כנרת עמקים

 מפגש עוצמתי של בית הספר למנכליות העתיד בשותפות התנועה הקיבוצית ואיגוד התעשייה הקיבוצית: אורלי דימנט
GTOS טליה גזית מנכלית ,NSO המצוינת על ניהול משא ומתן ופאנל חדשנות דיגיטלית בהשתתפות שירי דולב נשיאת
איגוד התעשייה הקיבוצית ומפקדת ממר״ם לשעבר ובת שבע משה, ראש תחום הייטק בבנק הפועלים.   התנועה הקיבוצית

קורס תכנון פיננסי  15 נשים שבונות לעצמן תכנית כלכלית של שפע מדי יום ראשון, ופתיחת הרשמה למחזור הבא!

Dana Berger דנה ברגר התארחה בבית הראשונות למופע אינטימי ואקוסטי ופתחה רשמית את החזרה לשגרה של תרבות
ואמנות נשית

צוות צילום של כאן 11 התלווה לחנה רדו ותיעד את העשייה הענפה שלה ברחבי הארץ. הכתבה תשודר בשישי הבא,
מבטיחות לשתף!

פתיחת ההרשמה לבית הספר למנכליות העתיד בשותפות עם Deloitte חלום שמתגשם!

הרצאות ברחבי הארץ והעולם (גם לדרום אמריקה הגענו!) על שוויון מגדרי בצמתי הכרעה במסגרת חודש האישה

גיבוש קבוצה איכותית ויציאה לדרך של פורום הסופרסונות בניו יורק

Galit פנתרה Panthera.Pro בית הספר למנכ״ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערךבמפגש מרתק עם מייסדת ומנכ״לית
Ben Simhon  והרצאה על ניהול משא ומתן אפקטיבי עם יעל חיו, ועוד מפגש על ה"New Normal" עם פרופ' אורלי

יחזקאל 

"שותפות" במפגש מרתק בנושא סטוריטלינג והנעה לפעולה, באירוח מופתי של המשרד גולדפרג זליגמן ושות' והשותפה
הסופרסונה שרון גזית. בקרוב פותחות הרשמה למחזור נוסף!  

יום האישה בבית הראשונות: נטוורקינג, הזדמנויות  והשראה

 איסוף ועיבוד הטיפים במסגרת הקמפיין המשותף לIntel ולסופרסונס  #AIforWomen בימים אלו הטכנולוגיה עושה את
שלה ובקרוב יהיו לנו מסקנות לשתף 

https://lp.vp4.me/mxan


ניוזלטר אפריל 2021

שבוע טוב וחזרה נעימה לשגרה סופרסונות יקרות,

פסח הביא איתו התחדשות וצמיחה גם אצלנו 
ואנחנו שמחות לשתף בתכניות שנפתחו בחודש שעבר 

ובאלו שיפתחו בחודש הקרוב,
בשיתופי פעולה שמרחיבים את ההשפעה שלנו

ומקדמים שוויון מגדרי בצמתי הכרעה,
בנשים נפלאות שהצטרפו לקהילה שלנו ויחד לוקחות את כולנו קדימה

בפעילות חוצת מגזרים, תחומי עשייה, קהלי יעד ואפילו יבשות 
(!Supersonas NY כן כן באופן רשמי חידשנו את פעילות)

ניוזלטר עשיר ומלא בכל טוב מוגש לכן גם החודש:
תכנית ההרצאות והפעילויות החודשית שלנו, עדכונים על הנעשה בסופרסונס בחודש שחלף, קורסים,

הטבות והכרות עם המצטרפות החדשות לקהילה שלנו. 
קראו בקפידה, קחו חלק פעיל, אמרו "כן" להזדמנויות והכי חשוב, תהנו!

חודש אפריל משמעותי, מעניין ומלא בשוויון מגדרי לכולנו 

תכנית ההרצאות והפעילויות של סופרסונס לחודש אפריל

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!

סופרסונס בשבילך

Deloitte ולהוביל מהלך משמעותי לצמצום הפערים המגדריים נרגשות וגאות לשתף פעולה עם
וקידום נשים לתפקידי ניהול בכירים במשק הישראלי עם השקת מחזור חדש של תכנית הדגל שלנו:

בית הספר למנכ״ליות העתיד. 

ב6 באפריל נקיים מפגש חשיפה לתכנית בהשתתפות אילן בירנפלד, יו"ר ומנהל עסקים ראשי,
Deloitte ישראל, וחנה רדו, יו"ר ונשיאת סופרסונס.

לפרטים והרשמה לתכנית

המלצה על חברה לתכנית

Supersonas US is happy to collaborate with the biggest tech
communities in NYC to our first event of 2021!

RSVP

בית הראשונות

אל תשכחו איפה הייתן כששמעתן על התכנית הזו בפעם הראשונה 

בקרוב: תכנית האצה לסטארטאפים בהובלה נשית!

קידום ותמיכה לסטארטאפיסטיות מתחילות בעלות רעיון למיזם טכנולוגי במטרה להעלות
את אחוז הסטארטאפים בהובלת נשים. 

rishonot@supersonas.com  :סקרניות? לא יכולות לחכות? שלחו לנו מייל

הפרטים המלאים בקרוב!

מחזור אנחנו ממשיכות להגשים חלומות ובעקבות הצלחת המחזור הראשון והביקוש הגדול, פותחות
בבית הראשונות. שני של קורס תכנון פיננסי

יש לנו את מיכל קורן  סופרסונה מומחית שבנתה קורס לתפארת ויש לנו את בית הראשונות המקום
המושלם ללמוד ולהתקדם. 

הקורס בנוי מ8 מפגשים ל 20 נשים, מתחילות ב 2/5/2021
בואו, יחד מגדילות את השפע שצריך להיות בידיים שלנו.

לפרטים והרשמה לתכנית

קורס יין ראשון בבית הראשונות

ארבעה מפגשים בהם נדבר, נלמד ונטעם יחד יין מהארץ ומהעולם.
המפגשים בהנחיית אורית גרינבויםלירון, אשת היין שלנו, בעלת דיפלומה ביין ואלכוהול מבית הספר

.WSET הלונדוני

לפרטים והרשמה לקורס

עדכונים מהנעשה החודש בסופרסונס

?אז מה היה לנו החודש

פורום נשים איזורי באשכול כנרת עמקים יוזמה איזורית, חוצת מגזרים ורשויות, לקידום שוויון מגדרי. לכל רשות נציגה
שמקדמת בימים אלו תכנית רשותית בליווי והכוונה שלנו ושל צוות האשכול אשכול כנרת עמקים

 מפגש עוצמתי של בית הספר למנכליות העתיד בשותפות התנועה הקיבוצית ואיגוד התעשייה הקיבוצית: אורלי דימנט
GTOS טליה גזית מנכלית ,NSO המצוינת על ניהול משא ומתן ופאנל חדשנות דיגיטלית בהשתתפות שירי דולב נשיאת
איגוד התעשייה הקיבוצית ומפקדת ממר״ם לשעבר ובת שבע משה, ראש תחום הייטק בבנק הפועלים.   התנועה הקיבוצית

קורס תכנון פיננסי  15 נשים שבונות לעצמן תכנית כלכלית של שפע מדי יום ראשון, ופתיחת הרשמה למחזור הבא!

Dana Berger דנה ברגר התארחה בבית הראשונות למופע אינטימי ואקוסטי ופתחה רשמית את החזרה לשגרה של תרבות
ואמנות נשית

צוות צילום של כאן 11 התלווה לחנה רדו ותיעד את העשייה הענפה שלה ברחבי הארץ. הכתבה תשודר בשישי הבא,
מבטיחות לשתף!

פתיחת ההרשמה לבית הספר למנכליות העתיד בשותפות עם Deloitte חלום שמתגשם!

הרצאות ברחבי הארץ והעולם (גם לדרום אמריקה הגענו!) על שוויון מגדרי בצמתי הכרעה במסגרת חודש האישה

גיבוש קבוצה איכותית ויציאה לדרך של פורום הסופרסונות בניו יורק

Galit פנתרה Panthera.Pro בית הספר למנכ״ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערךבמפגש מרתק עם מייסדת ומנכ״לית
Ben Simhon  והרצאה על ניהול משא ומתן אפקטיבי עם יעל חיו, ועוד מפגש על ה"New Normal" עם פרופ' אורלי

יחזקאל 

"שותפות" במפגש מרתק בנושא סטוריטלינג והנעה לפעולה, באירוח מופתי של המשרד גולדפרג זליגמן ושות' והשותפה
הסופרסונה שרון גזית. בקרוב פותחות הרשמה למחזור נוסף!  

יום האישה בבית הראשונות: נטוורקינג, הזדמנויות  והשראה

 איסוף ועיבוד הטיפים במסגרת הקמפיין המשותף לIntel ולסופרסונס  #AIforWomen בימים אלו הטכנולוגיה עושה את
שלה ובקרוב יהיו לנו מסקנות לשתף 

https://lp.vp4.me/c65c


ניוזלטר אפריל 2021

שבוע טוב וחזרה נעימה לשגרה סופרסונות יקרות,

פסח הביא איתו התחדשות וצמיחה גם אצלנו 
ואנחנו שמחות לשתף בתכניות שנפתחו בחודש שעבר 

ובאלו שיפתחו בחודש הקרוב,
בשיתופי פעולה שמרחיבים את ההשפעה שלנו

ומקדמים שוויון מגדרי בצמתי הכרעה,
בנשים נפלאות שהצטרפו לקהילה שלנו ויחד לוקחות את כולנו קדימה

בפעילות חוצת מגזרים, תחומי עשייה, קהלי יעד ואפילו יבשות 
(!Supersonas NY כן כן באופן רשמי חידשנו את פעילות)

ניוזלטר עשיר ומלא בכל טוב מוגש לכן גם החודש:
תכנית ההרצאות והפעילויות החודשית שלנו, עדכונים על הנעשה בסופרסונס בחודש שחלף, קורסים,

הטבות והכרות עם המצטרפות החדשות לקהילה שלנו. 
קראו בקפידה, קחו חלק פעיל, אמרו "כן" להזדמנויות והכי חשוב, תהנו!

חודש אפריל משמעותי, מעניין ומלא בשוויון מגדרי לכולנו 

תכנית ההרצאות והפעילויות של סופרסונס לחודש אפריל

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!

סופרסונס בשבילך

Deloitte ולהוביל מהלך משמעותי לצמצום הפערים המגדריים נרגשות וגאות לשתף פעולה עם
וקידום נשים לתפקידי ניהול בכירים במשק הישראלי עם השקת מחזור חדש של תכנית הדגל שלנו:

בית הספר למנכ״ליות העתיד. 

ב6 באפריל נקיים מפגש חשיפה לתכנית בהשתתפות אילן בירנפלד, יו"ר ומנהל עסקים ראשי,
Deloitte ישראל, וחנה רדו, יו"ר ונשיאת סופרסונס.

לפרטים והרשמה לתכנית

המלצה על חברה לתכנית

Supersonas US is happy to collaborate with the biggest tech
communities in NYC to our first event of 2021!

RSVP

בית הראשונות

אל תשכחו איפה הייתן כששמעתן על התכנית הזו בפעם הראשונה 

בקרוב: תכנית האצה לסטארטאפים בהובלה נשית!

קידום ותמיכה לסטארטאפיסטיות מתחילות בעלות רעיון למיזם טכנולוגי במטרה להעלות
את אחוז הסטארטאפים בהובלת נשים. 

rishonot@supersonas.com  :סקרניות? לא יכולות לחכות? שלחו לנו מייל

הפרטים המלאים בקרוב!

מחזור אנחנו ממשיכות להגשים חלומות ובעקבות הצלחת המחזור הראשון והביקוש הגדול, פותחות
בבית הראשונות. שני של קורס תכנון פיננסי

יש לנו את מיכל קורן  סופרסונה מומחית שבנתה קורס לתפארת ויש לנו את בית הראשונות המקום
המושלם ללמוד ולהתקדם. 

הקורס בנוי מ8 מפגשים ל 20 נשים, מתחילות ב 2/5/2021
בואו, יחד מגדילות את השפע שצריך להיות בידיים שלנו.

לפרטים והרשמה לתכנית

קורס יין ראשון בבית הראשונות

ארבעה מפגשים בהם נדבר, נלמד ונטעם יחד יין מהארץ ומהעולם.
המפגשים בהנחיית אורית גרינבויםלירון, אשת היין שלנו, בעלת דיפלומה ביין ואלכוהול מבית הספר

.WSET הלונדוני

לפרטים והרשמה לקורס

עדכונים מהנעשה החודש בסופרסונס

?אז מה היה לנו החודש

פורום נשים איזורי באשכול כנרת עמקים יוזמה איזורית, חוצת מגזרים ורשויות, לקידום שוויון מגדרי. לכל רשות נציגה
שמקדמת בימים אלו תכנית רשותית בליווי והכוונה שלנו ושל צוות האשכול אשכול כנרת עמקים

 מפגש עוצמתי של בית הספר למנכליות העתיד בשותפות התנועה הקיבוצית ואיגוד התעשייה הקיבוצית: אורלי דימנט
GTOS טליה גזית מנכלית ,NSO המצוינת על ניהול משא ומתן ופאנל חדשנות דיגיטלית בהשתתפות שירי דולב נשיאת
איגוד התעשייה הקיבוצית ומפקדת ממר״ם לשעבר ובת שבע משה, ראש תחום הייטק בבנק הפועלים.   התנועה הקיבוצית

קורס תכנון פיננסי  15 נשים שבונות לעצמן תכנית כלכלית של שפע מדי יום ראשון, ופתיחת הרשמה למחזור הבא!

Dana Berger דנה ברגר התארחה בבית הראשונות למופע אינטימי ואקוסטי ופתחה רשמית את החזרה לשגרה של תרבות
ואמנות נשית

צוות צילום של כאן 11 התלווה לחנה רדו ותיעד את העשייה הענפה שלה ברחבי הארץ. הכתבה תשודר בשישי הבא,
מבטיחות לשתף!

פתיחת ההרשמה לבית הספר למנכליות העתיד בשותפות עם Deloitte חלום שמתגשם!

הרצאות ברחבי הארץ והעולם (גם לדרום אמריקה הגענו!) על שוויון מגדרי בצמתי הכרעה במסגרת חודש האישה

גיבוש קבוצה איכותית ויציאה לדרך של פורום הסופרסונות בניו יורק

Galit פנתרה Panthera.Pro בית הספר למנכ״ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערךבמפגש מרתק עם מייסדת ומנכ״לית
Ben Simhon  והרצאה על ניהול משא ומתן אפקטיבי עם יעל חיו, ועוד מפגש על ה"New Normal" עם פרופ' אורלי

יחזקאל 

"שותפות" במפגש מרתק בנושא סטוריטלינג והנעה לפעולה, באירוח מופתי של המשרד גולדפרג זליגמן ושות' והשותפה
הסופרסונה שרון גזית. בקרוב פותחות הרשמה למחזור נוסף!  

יום האישה בבית הראשונות: נטוורקינג, הזדמנויות  והשראה

 איסוף ועיבוד הטיפים במסגרת הקמפיין המשותף לIntel ולסופרסונס  #AIforWomen בימים אלו הטכנולוגיה עושה את
שלה ובקרוב יהיו לנו מסקנות לשתף 

https://lp.vp4.me/c65c
https://www.facebook.com/deloitteisrael/?__cft__[0]=AZVdgljBXqTTKcjQpbOijLRTm7UPQinX7vxsvp40wJnCYx1qGL1wZEuDvZutDHAgvkii6kqM4o19TwnLRFZ4g0ZMgDbvfgOOU57pxOq37HKQqZeHiPhxsrqbdoQBFPrHzts2S5DPuMgYz-6GOh3AsFsMeMlYAIpvr-Ob3a1TvD1cOSVKsM2nEMh1edBdJVnqTig&__tn__=kK*F
https://lp.vp4.me/c65c?fbclid=IwAR38qDH5EJ3_ieMY6Cgls69j_fHRQL0vSFGusTa6qVgymC6qsFaodYvRm0o
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYM20GnUQEaJPunf0KXRZcQ-cwywnX44nobxzLkSviT5zFzw/viewform?usp=sf_link


ניוזלטר אפריל 2021

שבוע טוב וחזרה נעימה לשגרה סופרסונות יקרות,

פסח הביא איתו התחדשות וצמיחה גם אצלנו 
ואנחנו שמחות לשתף בתכניות שנפתחו בחודש שעבר 

ובאלו שיפתחו בחודש הקרוב,
בשיתופי פעולה שמרחיבים את ההשפעה שלנו

ומקדמים שוויון מגדרי בצמתי הכרעה,
בנשים נפלאות שהצטרפו לקהילה שלנו ויחד לוקחות את כולנו קדימה

בפעילות חוצת מגזרים, תחומי עשייה, קהלי יעד ואפילו יבשות 
(!Supersonas NY כן כן באופן רשמי חידשנו את פעילות)

ניוזלטר עשיר ומלא בכל טוב מוגש לכן גם החודש:
תכנית ההרצאות והפעילויות החודשית שלנו, עדכונים על הנעשה בסופרסונס בחודש שחלף, קורסים,

הטבות והכרות עם המצטרפות החדשות לקהילה שלנו. 
קראו בקפידה, קחו חלק פעיל, אמרו "כן" להזדמנויות והכי חשוב, תהנו!

חודש אפריל משמעותי, מעניין ומלא בשוויון מגדרי לכולנו 

תכנית ההרצאות והפעילויות של סופרסונס לחודש אפריל

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!

סופרסונס בשבילך

Deloitte ולהוביל מהלך משמעותי לצמצום הפערים המגדריים נרגשות וגאות לשתף פעולה עם
וקידום נשים לתפקידי ניהול בכירים במשק הישראלי עם השקת מחזור חדש של תכנית הדגל שלנו:

בית הספר למנכ״ליות העתיד. 

ב6 באפריל נקיים מפגש חשיפה לתכנית בהשתתפות אילן בירנפלד, יו"ר ומנהל עסקים ראשי,
Deloitte ישראל, וחנה רדו, יו"ר ונשיאת סופרסונס.

לפרטים והרשמה לתכנית

המלצה על חברה לתכנית

Supersonas US is happy to collaborate with the biggest tech
communities in NYC to our first event of 2021!

RSVP

בית הראשונות

אל תשכחו איפה הייתן כששמעתן על התכנית הזו בפעם הראשונה 

בקרוב: תכנית האצה לסטארטאפים בהובלה נשית!

קידום ותמיכה לסטארטאפיסטיות מתחילות בעלות רעיון למיזם טכנולוגי במטרה להעלות
את אחוז הסטארטאפים בהובלת נשים. 

rishonot@supersonas.com  :סקרניות? לא יכולות לחכות? שלחו לנו מייל

הפרטים המלאים בקרוב!

מחזור אנחנו ממשיכות להגשים חלומות ובעקבות הצלחת המחזור הראשון והביקוש הגדול, פותחות
בבית הראשונות. שני של קורס תכנון פיננסי

יש לנו את מיכל קורן  סופרסונה מומחית שבנתה קורס לתפארת ויש לנו את בית הראשונות המקום
המושלם ללמוד ולהתקדם. 

הקורס בנוי מ8 מפגשים ל 20 נשים, מתחילות ב 2/5/2021
בואו, יחד מגדילות את השפע שצריך להיות בידיים שלנו.

לפרטים והרשמה לתכנית

קורס יין ראשון בבית הראשונות

ארבעה מפגשים בהם נדבר, נלמד ונטעם יחד יין מהארץ ומהעולם.
המפגשים בהנחיית אורית גרינבויםלירון, אשת היין שלנו, בעלת דיפלומה ביין ואלכוהול מבית הספר

.WSET הלונדוני

לפרטים והרשמה לקורס

עדכונים מהנעשה החודש בסופרסונס

?אז מה היה לנו החודש

פורום נשים איזורי באשכול כנרת עמקים יוזמה איזורית, חוצת מגזרים ורשויות, לקידום שוויון מגדרי. לכל רשות נציגה
שמקדמת בימים אלו תכנית רשותית בליווי והכוונה שלנו ושל צוות האשכול אשכול כנרת עמקים

 מפגש עוצמתי של בית הספר למנכליות העתיד בשותפות התנועה הקיבוצית ואיגוד התעשייה הקיבוצית: אורלי דימנט
GTOS טליה גזית מנכלית ,NSO המצוינת על ניהול משא ומתן ופאנל חדשנות דיגיטלית בהשתתפות שירי דולב נשיאת
איגוד התעשייה הקיבוצית ומפקדת ממר״ם לשעבר ובת שבע משה, ראש תחום הייטק בבנק הפועלים.   התנועה הקיבוצית

קורס תכנון פיננסי  15 נשים שבונות לעצמן תכנית כלכלית של שפע מדי יום ראשון, ופתיחת הרשמה למחזור הבא!

Dana Berger דנה ברגר התארחה בבית הראשונות למופע אינטימי ואקוסטי ופתחה רשמית את החזרה לשגרה של תרבות
ואמנות נשית

צוות צילום של כאן 11 התלווה לחנה רדו ותיעד את העשייה הענפה שלה ברחבי הארץ. הכתבה תשודר בשישי הבא,
מבטיחות לשתף!

פתיחת ההרשמה לבית הספר למנכליות העתיד בשותפות עם Deloitte חלום שמתגשם!

הרצאות ברחבי הארץ והעולם (גם לדרום אמריקה הגענו!) על שוויון מגדרי בצמתי הכרעה במסגרת חודש האישה

גיבוש קבוצה איכותית ויציאה לדרך של פורום הסופרסונות בניו יורק

Galit פנתרה Panthera.Pro בית הספר למנכ״ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערךבמפגש מרתק עם מייסדת ומנכ״לית
Ben Simhon  והרצאה על ניהול משא ומתן אפקטיבי עם יעל חיו, ועוד מפגש על ה"New Normal" עם פרופ' אורלי

יחזקאל 

"שותפות" במפגש מרתק בנושא סטוריטלינג והנעה לפעולה, באירוח מופתי של המשרד גולדפרג זליגמן ושות' והשותפה
הסופרסונה שרון גזית. בקרוב פותחות הרשמה למחזור נוסף!  

יום האישה בבית הראשונות: נטוורקינג, הזדמנויות  והשראה

 איסוף ועיבוד הטיפים במסגרת הקמפיין המשותף לIntel ולסופרסונס  #AIforWomen בימים אלו הטכנולוגיה עושה את
שלה ובקרוב יהיו לנו מסקנות לשתף 

https://zoom.us/meeting/register/tJUqce-hrTwrG9fSR1pvxd8tAdkUB0UfJCze
http://rishonot@supersonas.com/
mailto:rishonot@supersona.com


ניוזלטר אפריל 2021

שבוע טוב וחזרה נעימה לשגרה סופרסונות יקרות,

פסח הביא איתו התחדשות וצמיחה גם אצלנו 
ואנחנו שמחות לשתף בתכניות שנפתחו בחודש שעבר 

ובאלו שיפתחו בחודש הקרוב,
בשיתופי פעולה שמרחיבים את ההשפעה שלנו

ומקדמים שוויון מגדרי בצמתי הכרעה,
בנשים נפלאות שהצטרפו לקהילה שלנו ויחד לוקחות את כולנו קדימה

בפעילות חוצת מגזרים, תחומי עשייה, קהלי יעד ואפילו יבשות 
(!Supersonas NY כן כן באופן רשמי חידשנו את פעילות)

ניוזלטר עשיר ומלא בכל טוב מוגש לכן גם החודש:
תכנית ההרצאות והפעילויות החודשית שלנו, עדכונים על הנעשה בסופרסונס בחודש שחלף, קורסים,

הטבות והכרות עם המצטרפות החדשות לקהילה שלנו. 
קראו בקפידה, קחו חלק פעיל, אמרו "כן" להזדמנויות והכי חשוב, תהנו!

חודש אפריל משמעותי, מעניין ומלא בשוויון מגדרי לכולנו 

תכנית ההרצאות והפעילויות של סופרסונס לחודש אפריל

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!

סופרסונס בשבילך

Deloitte ולהוביל מהלך משמעותי לצמצום הפערים המגדריים נרגשות וגאות לשתף פעולה עם
וקידום נשים לתפקידי ניהול בכירים במשק הישראלי עם השקת מחזור חדש של תכנית הדגל שלנו:

בית הספר למנכ״ליות העתיד. 

ב6 באפריל נקיים מפגש חשיפה לתכנית בהשתתפות אילן בירנפלד, יו"ר ומנהל עסקים ראשי,
Deloitte ישראל, וחנה רדו, יו"ר ונשיאת סופרסונס.

לפרטים והרשמה לתכנית

המלצה על חברה לתכנית

Supersonas US is happy to collaborate with the biggest tech
communities in NYC to our first event of 2021!

RSVP

בית הראשונות

אל תשכחו איפה הייתן כששמעתן על התכנית הזו בפעם הראשונה 

בקרוב: תכנית האצה לסטארטאפים בהובלה נשית!

קידום ותמיכה לסטארטאפיסטיות מתחילות בעלות רעיון למיזם טכנולוגי במטרה להעלות
את אחוז הסטארטאפים בהובלת נשים. 

rishonot@supersonas.com  :סקרניות? לא יכולות לחכות? שלחו לנו מייל

הפרטים המלאים בקרוב!

מחזור אנחנו ממשיכות להגשים חלומות ובעקבות הצלחת המחזור הראשון והביקוש הגדול, פותחות
בבית הראשונות. שני של קורס תכנון פיננסי

יש לנו את מיכל קורן  סופרסונה מומחית שבנתה קורס לתפארת ויש לנו את בית הראשונות המקום
המושלם ללמוד ולהתקדם. 

הקורס בנוי מ8 מפגשים ל 20 נשים, מתחילות ב 2/5/2021
בואו, יחד מגדילות את השפע שצריך להיות בידיים שלנו.

לפרטים והרשמה לתכנית

קורס יין ראשון בבית הראשונות

ארבעה מפגשים בהם נדבר, נלמד ונטעם יחד יין מהארץ ומהעולם.
המפגשים בהנחיית אורית גרינבויםלירון, אשת היין שלנו, בעלת דיפלומה ביין ואלכוהול מבית הספר

.WSET הלונדוני

לפרטים והרשמה לקורס

עדכונים מהנעשה החודש בסופרסונס

?אז מה היה לנו החודש

פורום נשים איזורי באשכול כנרת עמקים יוזמה איזורית, חוצת מגזרים ורשויות, לקידום שוויון מגדרי. לכל רשות נציגה
שמקדמת בימים אלו תכנית רשותית בליווי והכוונה שלנו ושל צוות האשכול אשכול כנרת עמקים

 מפגש עוצמתי של בית הספר למנכליות העתיד בשותפות התנועה הקיבוצית ואיגוד התעשייה הקיבוצית: אורלי דימנט
GTOS טליה גזית מנכלית ,NSO המצוינת על ניהול משא ומתן ופאנל חדשנות דיגיטלית בהשתתפות שירי דולב נשיאת
איגוד התעשייה הקיבוצית ומפקדת ממר״ם לשעבר ובת שבע משה, ראש תחום הייטק בבנק הפועלים.   התנועה הקיבוצית

קורס תכנון פיננסי  15 נשים שבונות לעצמן תכנית כלכלית של שפע מדי יום ראשון, ופתיחת הרשמה למחזור הבא!

Dana Berger דנה ברגר התארחה בבית הראשונות למופע אינטימי ואקוסטי ופתחה רשמית את החזרה לשגרה של תרבות
ואמנות נשית

צוות צילום של כאן 11 התלווה לחנה רדו ותיעד את העשייה הענפה שלה ברחבי הארץ. הכתבה תשודר בשישי הבא,
מבטיחות לשתף!

פתיחת ההרשמה לבית הספר למנכליות העתיד בשותפות עם Deloitte חלום שמתגשם!

הרצאות ברחבי הארץ והעולם (גם לדרום אמריקה הגענו!) על שוויון מגדרי בצמתי הכרעה במסגרת חודש האישה

גיבוש קבוצה איכותית ויציאה לדרך של פורום הסופרסונות בניו יורק

Galit פנתרה Panthera.Pro בית הספר למנכ״ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערךבמפגש מרתק עם מייסדת ומנכ״לית
Ben Simhon  והרצאה על ניהול משא ומתן אפקטיבי עם יעל חיו, ועוד מפגש על ה"New Normal" עם פרופ' אורלי

יחזקאל 

"שותפות" במפגש מרתק בנושא סטוריטלינג והנעה לפעולה, באירוח מופתי של המשרד גולדפרג זליגמן ושות' והשותפה
הסופרסונה שרון גזית. בקרוב פותחות הרשמה למחזור נוסף!  

יום האישה בבית הראשונות: נטוורקינג, הזדמנויות  והשראה

 איסוף ועיבוד הטיפים במסגרת הקמפיין המשותף לIntel ולסופרסונס  #AIforWomen בימים אלו הטכנולוגיה עושה את
שלה ובקרוב יהיו לנו מסקנות לשתף 

https://lp.vp4.me/c6az
https://lp.vp4.me/c6az
https://lp.vp4.me/c61g
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שבוע טוב וחזרה נעימה לשגרה סופרסונות יקרות,

פסח הביא איתו התחדשות וצמיחה גם אצלנו 
ואנחנו שמחות לשתף בתכניות שנפתחו בחודש שעבר 

ובאלו שיפתחו בחודש הקרוב,
בשיתופי פעולה שמרחיבים את ההשפעה שלנו

ומקדמים שוויון מגדרי בצמתי הכרעה,
בנשים נפלאות שהצטרפו לקהילה שלנו ויחד לוקחות את כולנו קדימה

בפעילות חוצת מגזרים, תחומי עשייה, קהלי יעד ואפילו יבשות 
(!Supersonas NY כן כן באופן רשמי חידשנו את פעילות)

ניוזלטר עשיר ומלא בכל טוב מוגש לכן גם החודש:
תכנית ההרצאות והפעילויות החודשית שלנו, עדכונים על הנעשה בסופרסונס בחודש שחלף, קורסים,

הטבות והכרות עם המצטרפות החדשות לקהילה שלנו. 
קראו בקפידה, קחו חלק פעיל, אמרו "כן" להזדמנויות והכי חשוב, תהנו!

חודש אפריל משמעותי, מעניין ומלא בשוויון מגדרי לכולנו 

תכנית ההרצאות והפעילויות של סופרסונס לחודש אפריל

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!

סופרסונס בשבילך

Deloitte ולהוביל מהלך משמעותי לצמצום הפערים המגדריים נרגשות וגאות לשתף פעולה עם
וקידום נשים לתפקידי ניהול בכירים במשק הישראלי עם השקת מחזור חדש של תכנית הדגל שלנו:

בית הספר למנכ״ליות העתיד. 

ב6 באפריל נקיים מפגש חשיפה לתכנית בהשתתפות אילן בירנפלד, יו"ר ומנהל עסקים ראשי,
Deloitte ישראל, וחנה רדו, יו"ר ונשיאת סופרסונס.

לפרטים והרשמה לתכנית

המלצה על חברה לתכנית

Supersonas US is happy to collaborate with the biggest tech
communities in NYC to our first event of 2021!

RSVP

בית הראשונות

אל תשכחו איפה הייתן כששמעתן על התכנית הזו בפעם הראשונה 

בקרוב: תכנית האצה לסטארטאפים בהובלה נשית!

קידום ותמיכה לסטארטאפיסטיות מתחילות בעלות רעיון למיזם טכנולוגי במטרה להעלות
את אחוז הסטארטאפים בהובלת נשים. 

rishonot@supersonas.com  :סקרניות? לא יכולות לחכות? שלחו לנו מייל

הפרטים המלאים בקרוב!

מחזור אנחנו ממשיכות להגשים חלומות ובעקבות הצלחת המחזור הראשון והביקוש הגדול, פותחות
בבית הראשונות. שני של קורס תכנון פיננסי

יש לנו את מיכל קורן  סופרסונה מומחית שבנתה קורס לתפארת ויש לנו את בית הראשונות המקום
המושלם ללמוד ולהתקדם. 

הקורס בנוי מ8 מפגשים ל 20 נשים, מתחילות ב 2/5/2021
בואו, יחד מגדילות את השפע שצריך להיות בידיים שלנו.

לפרטים והרשמה לתכנית

קורס יין ראשון בבית הראשונות

ארבעה מפגשים בהם נדבר, נלמד ונטעם יחד יין מהארץ ומהעולם.
המפגשים בהנחיית אורית גרינבויםלירון, אשת היין שלנו, בעלת דיפלומה ביין ואלכוהול מבית הספר

.WSET הלונדוני

לפרטים והרשמה לקורס

עדכונים מהנעשה החודש בסופרסונס

?אז מה היה לנו החודש

פורום נשים איזורי באשכול כנרת עמקים יוזמה איזורית, חוצת מגזרים ורשויות, לקידום שוויון מגדרי. לכל רשות נציגה
שמקדמת בימים אלו תכנית רשותית בליווי והכוונה שלנו ושל צוות האשכול אשכול כנרת עמקים

 מפגש עוצמתי של בית הספר למנכליות העתיד בשותפות התנועה הקיבוצית ואיגוד התעשייה הקיבוצית: אורלי דימנט
GTOS טליה גזית מנכלית ,NSO המצוינת על ניהול משא ומתן ופאנל חדשנות דיגיטלית בהשתתפות שירי דולב נשיאת
איגוד התעשייה הקיבוצית ומפקדת ממר״ם לשעבר ובת שבע משה, ראש תחום הייטק בבנק הפועלים.   התנועה הקיבוצית

קורס תכנון פיננסי  15 נשים שבונות לעצמן תכנית כלכלית של שפע מדי יום ראשון, ופתיחת הרשמה למחזור הבא!

Dana Berger דנה ברגר התארחה בבית הראשונות למופע אינטימי ואקוסטי ופתחה רשמית את החזרה לשגרה של תרבות
ואמנות נשית

צוות צילום של כאן 11 התלווה לחנה רדו ותיעד את העשייה הענפה שלה ברחבי הארץ. הכתבה תשודר בשישי הבא,
מבטיחות לשתף!

פתיחת ההרשמה לבית הספר למנכליות העתיד בשותפות עם Deloitte חלום שמתגשם!

הרצאות ברחבי הארץ והעולם (גם לדרום אמריקה הגענו!) על שוויון מגדרי בצמתי הכרעה במסגרת חודש האישה

גיבוש קבוצה איכותית ויציאה לדרך של פורום הסופרסונות בניו יורק

Galit פנתרה Panthera.Pro בית הספר למנכ״ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערךבמפגש מרתק עם מייסדת ומנכ״לית
Ben Simhon  והרצאה על ניהול משא ומתן אפקטיבי עם יעל חיו, ועוד מפגש על ה"New Normal" עם פרופ' אורלי

יחזקאל 

"שותפות" במפגש מרתק בנושא סטוריטלינג והנעה לפעולה, באירוח מופתי של המשרד גולדפרג זליגמן ושות' והשותפה
הסופרסונה שרון גזית. בקרוב פותחות הרשמה למחזור נוסף!  

יום האישה בבית הראשונות: נטוורקינג, הזדמנויות  והשראה

 איסוף ועיבוד הטיפים במסגרת הקמפיין המשותף לIntel ולסופרסונס  #AIforWomen בימים אלו הטכנולוגיה עושה את
שלה ובקרוב יהיו לנו מסקנות לשתף 

https://lp.vp4.me/c61g
https://www.facebook.com/EshkolkinneretAmakim/?__cft__[0]=AZWUiogY6_S8a9ivtMzyGDCXAEgalbEC1XOkWJ27ir84oAdncIn8pwY2kvURFx_SeHAY8Y9g7tUHCr1DW7vCqDYLW5hhuboQFCIWRkYGVzOtWzqpnKE4Jgdq3Uimrr8UOVJgZCodvs6Lp9h2yp7Fox3R9lCwk8NC0VXd_xKs7sWeisNnaDnuqFg8-Dcc87RSztU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kibbutzmovement/?__cft__[0]=AZWUiogY6_S8a9ivtMzyGDCXAEgalbEC1XOkWJ27ir84oAdncIn8pwY2kvURFx_SeHAY8Y9g7tUHCr1DW7vCqDYLW5hhuboQFCIWRkYGVzOtWzqpnKE4Jgdq3Uimrr8UOVJgZCodvs6Lp9h2yp7Fox3R9lCwk8NC0VXd_xKs7sWeisNnaDnuqFg8-Dcc87RSztU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KIA.CO.IL/?__cft__[0]=AZWUiogY6_S8a9ivtMzyGDCXAEgalbEC1XOkWJ27ir84oAdncIn8pwY2kvURFx_SeHAY8Y9g7tUHCr1DW7vCqDYLW5hhuboQFCIWRkYGVzOtWzqpnKE4Jgdq3Uimrr8UOVJgZCodvs6Lp9h2yp7Fox3R9lCwk8NC0VXd_xKs7sWeisNnaDnuqFg8-Dcc87RSztU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/DanaBergerOfficial?__cft__[0]=AZWUiogY6_S8a9ivtMzyGDCXAEgalbEC1XOkWJ27ir84oAdncIn8pwY2kvURFx_SeHAY8Y9g7tUHCr1DW7vCqDYLW5hhuboQFCIWRkYGVzOtWzqpnKE4Jgdq3Uimrr8UOVJgZCodvs6Lp9h2yp7Fox3R9lCwk8NC0VXd_xKs7sWeisNnaDnuqFg8-Dcc87RSztU&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/beitharishonot/?__cft__[0]=AZWUiogY6_S8a9ivtMzyGDCXAEgalbEC1XOkWJ27ir84oAdncIn8pwY2kvURFx_SeHAY8Y9g7tUHCr1DW7vCqDYLW5hhuboQFCIWRkYGVzOtWzqpnKE4Jgdq3Uimrr8UOVJgZCodvs6Lp9h2yp7Fox3R9lCwk8NC0VXd_xKs7sWeisNnaDnuqFg8-Dcc87RSztU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/TASE.il/?__cft__[0]=AZVOu-tRtFjBHq2b2zPbs4FCUHsN7x4PiwY2GBnp_uE0_4X-glUSnSUjpfSFGDUQVXiV82EP8RH_rmfROnSQmQRohpb_BzS7MYEdi9Q5Zc5b4uFH4-UjuRzV4GA_fRYkk65oAX-dMzbASSr7ailzykTDAb5NErJ_sDmPJv0xg1xpwd3xxN6QxwAAbZC68KOEtxE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Panthera.Pro/?__cft__[0]=AZVOu-tRtFjBHq2b2zPbs4FCUHsN7x4PiwY2GBnp_uE0_4X-glUSnSUjpfSFGDUQVXiV82EP8RH_rmfROnSQmQRohpb_BzS7MYEdi9Q5Zc5b4uFH4-UjuRzV4GA_fRYkk65oAX-dMzbASSr7ailzykTDAb5NErJ_sDmPJv0xg1xpwd3xxN6QxwAAbZC68KOEtxE&__tn__=kK-R


ניוזלטר אפריל 2021

שבוע טוב וחזרה נעימה לשגרה סופרסונות יקרות,

פסח הביא איתו התחדשות וצמיחה גם אצלנו 
ואנחנו שמחות לשתף בתכניות שנפתחו בחודש שעבר 

ובאלו שיפתחו בחודש הקרוב,
בשיתופי פעולה שמרחיבים את ההשפעה שלנו

ומקדמים שוויון מגדרי בצמתי הכרעה,
בנשים נפלאות שהצטרפו לקהילה שלנו ויחד לוקחות את כולנו קדימה

בפעילות חוצת מגזרים, תחומי עשייה, קהלי יעד ואפילו יבשות 
(!Supersonas NY כן כן באופן רשמי חידשנו את פעילות)

ניוזלטר עשיר ומלא בכל טוב מוגש לכן גם החודש:
תכנית ההרצאות והפעילויות החודשית שלנו, עדכונים על הנעשה בסופרסונס בחודש שחלף, קורסים,

הטבות והכרות עם המצטרפות החדשות לקהילה שלנו. 
קראו בקפידה, קחו חלק פעיל, אמרו "כן" להזדמנויות והכי חשוב, תהנו!

חודש אפריל משמעותי, מעניין ומלא בשוויון מגדרי לכולנו 

תכנית ההרצאות והפעילויות של סופרסונס לחודש אפריל

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!

סופרסונס בשבילך

Deloitte ולהוביל מהלך משמעותי לצמצום הפערים המגדריים נרגשות וגאות לשתף פעולה עם
וקידום נשים לתפקידי ניהול בכירים במשק הישראלי עם השקת מחזור חדש של תכנית הדגל שלנו:

בית הספר למנכ״ליות העתיד. 

ב6 באפריל נקיים מפגש חשיפה לתכנית בהשתתפות אילן בירנפלד, יו"ר ומנהל עסקים ראשי,
Deloitte ישראל, וחנה רדו, יו"ר ונשיאת סופרסונס.

לפרטים והרשמה לתכנית

המלצה על חברה לתכנית

Supersonas US is happy to collaborate with the biggest tech
communities in NYC to our first event of 2021!

RSVP

בית הראשונות

אל תשכחו איפה הייתן כששמעתן על התכנית הזו בפעם הראשונה 

בקרוב: תכנית האצה לסטארטאפים בהובלה נשית!

קידום ותמיכה לסטארטאפיסטיות מתחילות בעלות רעיון למיזם טכנולוגי במטרה להעלות
את אחוז הסטארטאפים בהובלת נשים. 

rishonot@supersonas.com  :סקרניות? לא יכולות לחכות? שלחו לנו מייל

הפרטים המלאים בקרוב!

מחזור אנחנו ממשיכות להגשים חלומות ובעקבות הצלחת המחזור הראשון והביקוש הגדול, פותחות
בבית הראשונות. שני של קורס תכנון פיננסי

יש לנו את מיכל קורן  סופרסונה מומחית שבנתה קורס לתפארת ויש לנו את בית הראשונות המקום
המושלם ללמוד ולהתקדם. 

הקורס בנוי מ8 מפגשים ל 20 נשים, מתחילות ב 2/5/2021
בואו, יחד מגדילות את השפע שצריך להיות בידיים שלנו.

לפרטים והרשמה לתכנית

קורס יין ראשון בבית הראשונות

ארבעה מפגשים בהם נדבר, נלמד ונטעם יחד יין מהארץ ומהעולם.
המפגשים בהנחיית אורית גרינבויםלירון, אשת היין שלנו, בעלת דיפלומה ביין ואלכוהול מבית הספר

.WSET הלונדוני

לפרטים והרשמה לקורס

עדכונים מהנעשה החודש בסופרסונס

?אז מה היה לנו החודש

פורום נשים איזורי באשכול כנרת עמקים יוזמה איזורית, חוצת מגזרים ורשויות, לקידום שוויון מגדרי. לכל רשות נציגה
שמקדמת בימים אלו תכנית רשותית בליווי והכוונה שלנו ושל צוות האשכול אשכול כנרת עמקים

 מפגש עוצמתי של בית הספר למנכליות העתיד בשותפות התנועה הקיבוצית ואיגוד התעשייה הקיבוצית: אורלי דימנט
GTOS טליה גזית מנכלית ,NSO המצוינת על ניהול משא ומתן ופאנל חדשנות דיגיטלית בהשתתפות שירי דולב נשיאת
איגוד התעשייה הקיבוצית ומפקדת ממר״ם לשעבר ובת שבע משה, ראש תחום הייטק בבנק הפועלים.   התנועה הקיבוצית

קורס תכנון פיננסי  15 נשים שבונות לעצמן תכנית כלכלית של שפע מדי יום ראשון, ופתיחת הרשמה למחזור הבא!

Dana Berger דנה ברגר התארחה בבית הראשונות למופע אינטימי ואקוסטי ופתחה רשמית את החזרה לשגרה של תרבות
ואמנות נשית

צוות צילום של כאן 11 התלווה לחנה רדו ותיעד את העשייה הענפה שלה ברחבי הארץ. הכתבה תשודר בשישי הבא,
מבטיחות לשתף!

פתיחת ההרשמה לבית הספר למנכליות העתיד בשותפות עם Deloitte חלום שמתגשם!

הרצאות ברחבי הארץ והעולם (גם לדרום אמריקה הגענו!) על שוויון מגדרי בצמתי הכרעה במסגרת חודש האישה

גיבוש קבוצה איכותית ויציאה לדרך של פורום הסופרסונות בניו יורק

Galit פנתרה Panthera.Pro בית הספר למנכ״ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערךבמפגש מרתק עם מייסדת ומנכ״לית
Ben Simhon  והרצאה על ניהול משא ומתן אפקטיבי עם יעל חיו, ועוד מפגש על ה"New Normal" עם פרופ' אורלי

יחזקאל 

"שותפות" במפגש מרתק בנושא סטוריטלינג והנעה לפעולה, באירוח מופתי של המשרד גולדפרג זליגמן ושות' והשותפה
הסופרסונה שרון גזית. בקרוב פותחות הרשמה למחזור נוסף!  

יום האישה בבית הראשונות: נטוורקינג, הזדמנויות  והשראה

 איסוף ועיבוד הטיפים במסגרת הקמפיין המשותף לIntel ולסופרסונס  #AIforWomen בימים אלו הטכנולוגיה עושה את
שלה ובקרוב יהיו לנו מסקנות לשתף 

https://www.facebook.com/beitharishonot/?__cft__[0]=AZVOu-tRtFjBHq2b2zPbs4FCUHsN7x4PiwY2GBnp_uE0_4X-glUSnSUjpfSFGDUQVXiV82EP8RH_rmfROnSQmQRohpb_BzS7MYEdi9Q5Zc5b4uFH4-UjuRzV4GA_fRYkk65oAX-dMzbASSr7ailzykTDAb5NErJ_sDmPJv0xg1xpwd3xxN6QxwAAbZC68KOEtxE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/IntelIsrael/?__cft__[0]=AZVOu-tRtFjBHq2b2zPbs4FCUHsN7x4PiwY2GBnp_uE0_4X-glUSnSUjpfSFGDUQVXiV82EP8RH_rmfROnSQmQRohpb_BzS7MYEdi9Q5Zc5b4uFH4-UjuRzV4GA_fRYkk65oAX-dMzbASSr7ailzykTDAb5NErJ_sDmPJv0xg1xpwd3xxN6QxwAAbZC68KOEtxE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/aiforwomen?__eep__=6&__cft__[0]=AZVOu-tRtFjBHq2b2zPbs4FCUHsN7x4PiwY2GBnp_uE0_4X-glUSnSUjpfSFGDUQVXiV82EP8RH_rmfROnSQmQRohpb_BzS7MYEdi9Q5Zc5b4uFH4-UjuRzV4GA_fRYkk65oAX-dMzbASSr7ailzykTDAb5NErJ_sDmPJv0xg1xpwd3xxN6QxwAAbZC68KOEtxE&__tn__=*NK-R


ניוזלטר אפריל 2021

שבוע טוב וחזרה נעימה לשגרה סופרסונות יקרות,

פסח הביא איתו התחדשות וצמיחה גם אצלנו 
ואנחנו שמחות לשתף בתכניות שנפתחו בחודש שעבר 

ובאלו שיפתחו בחודש הקרוב,
בשיתופי פעולה שמרחיבים את ההשפעה שלנו

ומקדמים שוויון מגדרי בצמתי הכרעה,
בנשים נפלאות שהצטרפו לקהילה שלנו ויחד לוקחות את כולנו קדימה

בפעילות חוצת מגזרים, תחומי עשייה, קהלי יעד ואפילו יבשות 
(!Supersonas NY כן כן באופן רשמי חידשנו את פעילות)

ניוזלטר עשיר ומלא בכל טוב מוגש לכן גם החודש:
תכנית ההרצאות והפעילויות החודשית שלנו, עדכונים על הנעשה בסופרסונס בחודש שחלף, קורסים,

הטבות והכרות עם המצטרפות החדשות לקהילה שלנו. 
קראו בקפידה, קחו חלק פעיל, אמרו "כן" להזדמנויות והכי חשוב, תהנו!

חודש אפריל משמעותי, מעניין ומלא בשוויון מגדרי לכולנו 

תכנית ההרצאות והפעילויות של סופרסונס לחודש אפריל

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!

סופרסונס בשבילך

Deloitte ולהוביל מהלך משמעותי לצמצום הפערים המגדריים נרגשות וגאות לשתף פעולה עם
וקידום נשים לתפקידי ניהול בכירים במשק הישראלי עם השקת מחזור חדש של תכנית הדגל שלנו:

בית הספר למנכ״ליות העתיד. 

ב6 באפריל נקיים מפגש חשיפה לתכנית בהשתתפות אילן בירנפלד, יו"ר ומנהל עסקים ראשי,
Deloitte ישראל, וחנה רדו, יו"ר ונשיאת סופרסונס.

לפרטים והרשמה לתכנית

המלצה על חברה לתכנית

Supersonas US is happy to collaborate with the biggest tech
communities in NYC to our first event of 2021!

RSVP

בית הראשונות

אל תשכחו איפה הייתן כששמעתן על התכנית הזו בפעם הראשונה 

בקרוב: תכנית האצה לסטארטאפים בהובלה נשית!

קידום ותמיכה לסטארטאפיסטיות מתחילות בעלות רעיון למיזם טכנולוגי במטרה להעלות
את אחוז הסטארטאפים בהובלת נשים. 

rishonot@supersonas.com  :סקרניות? לא יכולות לחכות? שלחו לנו מייל

הפרטים המלאים בקרוב!

מחזור אנחנו ממשיכות להגשים חלומות ובעקבות הצלחת המחזור הראשון והביקוש הגדול, פותחות
בבית הראשונות. שני של קורס תכנון פיננסי

יש לנו את מיכל קורן  סופרסונה מומחית שבנתה קורס לתפארת ויש לנו את בית הראשונות המקום
המושלם ללמוד ולהתקדם. 

הקורס בנוי מ8 מפגשים ל 20 נשים, מתחילות ב 2/5/2021
בואו, יחד מגדילות את השפע שצריך להיות בידיים שלנו.

לפרטים והרשמה לתכנית

קורס יין ראשון בבית הראשונות

ארבעה מפגשים בהם נדבר, נלמד ונטעם יחד יין מהארץ ומהעולם.
המפגשים בהנחיית אורית גרינבויםלירון, אשת היין שלנו, בעלת דיפלומה ביין ואלכוהול מבית הספר

.WSET הלונדוני

לפרטים והרשמה לקורס

עדכונים מהנעשה החודש בסופרסונס

?אז מה היה לנו החודש

פורום נשים איזורי באשכול כנרת עמקים יוזמה איזורית, חוצת מגזרים ורשויות, לקידום שוויון מגדרי. לכל רשות נציגה
שמקדמת בימים אלו תכנית רשותית בליווי והכוונה שלנו ושל צוות האשכול אשכול כנרת עמקים

 מפגש עוצמתי של בית הספר למנכליות העתיד בשותפות התנועה הקיבוצית ואיגוד התעשייה הקיבוצית: אורלי דימנט
GTOS טליה גזית מנכלית ,NSO המצוינת על ניהול משא ומתן ופאנל חדשנות דיגיטלית בהשתתפות שירי דולב נשיאת
איגוד התעשייה הקיבוצית ומפקדת ממר״ם לשעבר ובת שבע משה, ראש תחום הייטק בבנק הפועלים.   התנועה הקיבוצית

קורס תכנון פיננסי  15 נשים שבונות לעצמן תכנית כלכלית של שפע מדי יום ראשון, ופתיחת הרשמה למחזור הבא!

Dana Berger דנה ברגר התארחה בבית הראשונות למופע אינטימי ואקוסטי ופתחה רשמית את החזרה לשגרה של תרבות
ואמנות נשית

צוות צילום של כאן 11 התלווה לחנה רדו ותיעד את העשייה הענפה שלה ברחבי הארץ. הכתבה תשודר בשישי הבא,
מבטיחות לשתף!

פתיחת ההרשמה לבית הספר למנכליות העתיד בשותפות עם Deloitte חלום שמתגשם!

הרצאות ברחבי הארץ והעולם (גם לדרום אמריקה הגענו!) על שוויון מגדרי בצמתי הכרעה במסגרת חודש האישה

גיבוש קבוצה איכותית ויציאה לדרך של פורום הסופרסונות בניו יורק

Galit פנתרה Panthera.Pro בית הספר למנכ״ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערךבמפגש מרתק עם מייסדת ומנכ״לית
Ben Simhon  והרצאה על ניהול משא ומתן אפקטיבי עם יעל חיו, ועוד מפגש על ה"New Normal" עם פרופ' אורלי

יחזקאל 

"שותפות" במפגש מרתק בנושא סטוריטלינג והנעה לפעולה, באירוח מופתי של המשרד גולדפרג זליגמן ושות' והשותפה
הסופרסונה שרון גזית. בקרוב פותחות הרשמה למחזור נוסף!  

יום האישה בבית הראשונות: נטוורקינג, הזדמנויות  והשראה

 איסוף ועיבוד הטיפים במסגרת הקמפיין המשותף לIntel ולסופרסונס  #AIforWomen בימים אלו הטכנולוגיה עושה את
שלה ובקרוב יהיו לנו מסקנות לשתף 

https://app.icount.co.il/m/495e5/c20809p90u6040b764c?utm_source=iCount&utm_medium=paypage&utm_campaign=90

