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ניוזלטר יולי 2021

מתרגשות לפתוח את חודש יולי באמירה ברורה וחד משמעית: התקדמנו!

בחודש יוני 2021 מונו 9 שרות ו9 מנכ"ליות (והיד עוד נטויה) של משרדים ממשלתיים
מינוי של 18 נשים שהופכות את החזון של 51% נשים בצמתי הכרעה לקרוב ומוחשי יותר מתמיד.

מעודד לראות נשים מוכשרות במקומות בהן מתקבלות החלטות שמשפיעות על כולנו ואנחנו, אך הדרך
עוד רבה ואנחנו כאן כדי להזכיר לכולן.ם ששוויון מגדרי בצמתי הכרעה

הוא המשימה של כולנו, 
שוויון מגדרי בצמתי הכרעה הוא מחוייב במציאות שבה נשים מהוות 51% מהאוכלוסיה

שוויון מגדרי בצמתי הכרעה יאפשר לנו לחיות בעולם שתמיד שאפנו לחיות בו. 

ממשיכות בכל הכח לקדם שוויון מגדרי בצמתי הכרעה, יחד איתכן, גם בחודשי הקיץ החמים
לקדם זו את זו, להשמיע את קולנו, לייצר חיבורים והזדמנויות, להשפיע על מינויים לתפקידי ניהול בכיר,

דירקטוריונים וועדים ולחזק את הנוכחות הנשית בכל מקום בו מתקבלות החלטות.

שבו עם כוס קפה קר או יין צונן, קראו בעיון ואמרו כן להזדמנויות.
קיץ נעים לכולכן סופרסונות יקרות!

מחכות לכן 

כל מה שקורה בחודש יולי

חדשנו את התכנית ועכשיו תמצאו גם את ההרצאות המקוונות (בקובץ המצורף מופיעות בצבע כחול) וגם את
הפעילויות השוטפות שלנו כדי שתהיו בעניינים!

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  

גם אני רצה להיות סופרסונה!

הטבות לחברות הקהילה

עדיין לא נרשמתן לפרק משלכן?!
סופרסונס פודקסט יוצא לדרך!!!

הפודקסט ידבר על כל מה שמעניין אותנו: כסף, השקעות, יזמויות, וסיפורים אישיים שלכן שאולי תרצו לחשוף.
אנחנו נקליט ונצלם באולפני סקרינז בתל אביב.

את הפודקאסט תגיש נתלי רוגל חברת קהילה ויוצרת של הפודקאסטים: " חיות בדיגיטל" ו"כישלון מפואר " וזוכה
בפרס פודקאסט השנה 2020 של מגזין גיק טיים.

הרשמו על ידי לחיצה על הכפתור מטה ואנחנו כבר ניצור קשר עם כל הפרטים 
שימו לב, עם קביעת מועד להקלטה ייגבו דמי רצינות על סך 100 ₪ באופן חד פעמי עבור כל משתתפת. 

אז מה אתן אומרות?? מוכנות להשמיע קול?

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

קול קורא למרצות בתכניות של סופרסונס 

בשנה האחרונה סופרסונס הכפילה את היקף הפעילות שלה וכיום לאור מספר תכניות הולך וגדל ובקשות לשירותי
הרצאות חיצוניים, אנו שואפות להגדיל את סל המרצות שלנו. אם יש בך התשוקה להעברת ידע מול קהל, והרצון

לשתף אותו עם קהילת נשים משפיעות, נשמח שתמלאי את השאלון המצורף! 

ספרו לי עוד

הדעה שלך, הטור שלך

סופרסונות חברות קהילה המעוניינות לכתוב טור דעה שיתפרסם במגזין גלובס מוזמנות לפנות אלינו עם תוכן הטור,
shellyh@supersonas.com עד 500 מילים, למייל

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:

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

לחברה הכי טובה יש יום הולדת בקרוב? רוצות לשמח קולגה במתנה ייחודית ועם ערך מוסף?
מזמינות אתכן להעניק מתנה לפרסונה שחייבת להיות איתנו ושתקדם אותנו ל51% בצמתי הכרעה

והשפעה 

לשליחת המתנה לחברה

עדכונים מהנעשה בסופרסונס

סוף סוף נפגשנו 

בחודש יוני התקיים אירוע נטוורקינג פנים אל פנים אחרי תקופה ארוכה שכולנו היינו ריבוע על מסך.
וזה היה מדהים!

נשים מצוינות, מובילות ופורצות דרך שבאו להכיר, לשתף וללמוד זו מזו.
לאירועי נטוורקינג (רישות עסקי) מגיעות חברות קהילה מעולמות מגוונים על מנת לייצר שיתופי פעולה וחיבורים
עסקיים ואישיים. אם לא הצלחת להגיע לאירוע הקודם אל חשש, מעתה אנחנו נפגשות לפחות פעם בחודש! 

שרייני את מקומך במפגש של חודש יולי 27/7/21 , מספר המקומות מוגבל!

האירוע לחברות הקהילה, לחצי
להצטרפות לסופרסונס

ומה עוד קרה החודש?
טעימה משבוע שגרתי בסופרסונס.... 

חברות תכנית בי"ס למנכ"ליות העתיד עם Deloitte  למפגש מרתק ונהנו מהרצאה של הסופרסונה אורלי דימנט  על
כוחו של משא ומתן. אחרי אורלי הן פגשו את Michal Shalem  ואת עו"ד Michal Lebenthal Andreson  בסדנה

מאלפת על ניהול בזירות מורכבות ושימוש בכלי של חשיבה עיצובית.

למחרת התרווחנו בכורסא ונהננו מהרצאתה של הסופרסונה מיכל כהן דננברג על העברת מסרים והופעה מול קהל
בעידן וירטואלי. בשנה האחרונה כולנו קפצנו למים העמוקים של הזום, אז בזכותה למדנו לעשות את זה ממש טוב.

תודה מיכל!

למחרת ההרצאה של מיכל, התקיים מפגש של תכנית "שותפות" במשרדי הפירמה פישרבכר וגם הן זכו להרצאה
המרתקת של אורלי דימנט על משא ומתן ומיד אחריה שיחה עם עו"ד ניצן סנדור, שותפה בכירה במשרד, ששלחה
אותנו לסוף השבוע עם תובנות מבחירות שעשתה לאורך הקריירה שלה  על האחריות של נשים לקדם נשים אחרות,

על סדרי עדיפויות ועל שחרור רגשות מעכבים.

מברכות את מצטרפות חודש יוני לקהילה

חן כהן

פסיכולוגית ארגונית להתפתחות ולטרנספורמציה בעולם העבודה

שרית קרול

חיבורים בין אנשים

נסיה שטרסבורג

פרויקטים קהילתיים וחברתיים, התחדשות עירונית

איה מנאע

ניהול ופיתוח פרויקטים קהילתיים

גליה דונת לויטן

ייעוץ שיווקי, אימון עסקי ואימון למכירות

אראלה קוטר

שיווק דיגיטלי וניהול רשתות חברתיות 

שרית וקרט

בקרת איכות, אוטומציה, ייעוץ ואימון

עדי רובין

יועצת תעופה, מיניות ומערכות יחסים

רעות רוזן

ניהול שרשרת אספקה מורכבת, רכש ותפעול

הדר אקהויז רזמוביץ

פיתוח מוצר, חדשנות, ניהול והנעת צוותים

נטעלי גרייבר

מדיניות ציבורית, רגולציה, אסטרטגיה תקשורתית

אריאלה שי

ניהול קהילות ושת"פ, פיתוח עסקי ואסטרטגיה

גלית טפר

מימון בנייה, ניהול, קידום פרויקטים ועסקאות

הדר ביסמוט

קהילות פניםארגוניות, מיתוג מקצועיאישי

ד"ר לירון נשיאל

ביוטכנולוגיה, הנדסת חלבונים, ביולוגיה מולקולרית

יסמין מלול

גיוס כספים, פילנתרופיה וקשרי תורמים

אסתי פרסלר

נדל"ן, חשיבה שיווקית, השפעה חברתית

ד"ר שלה אורן

פיתוח תרופות, ניהול רפואי, ניסויים קליניים

https://lp.vp4.me/mxan
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ניוזלטר יולי 2021

מתרגשות לפתוח את חודש יולי באמירה ברורה וחד משמעית: התקדמנו!

בחודש יוני 2021 מונו 9 שרות ו9 מנכ"ליות (והיד עוד נטויה) של משרדים ממשלתיים
מינוי של 18 נשים שהופכות את החזון של 51% נשים בצמתי הכרעה לקרוב ומוחשי יותר מתמיד.

מעודד לראות נשים מוכשרות במקומות בהן מתקבלות החלטות שמשפיעות על כולנו ואנחנו, אך הדרך
עוד רבה ואנחנו כאן כדי להזכיר לכולן.ם ששוויון מגדרי בצמתי הכרעה

הוא המשימה של כולנו, 
שוויון מגדרי בצמתי הכרעה הוא מחוייב במציאות שבה נשים מהוות 51% מהאוכלוסיה

שוויון מגדרי בצמתי הכרעה יאפשר לנו לחיות בעולם שתמיד שאפנו לחיות בו. 

ממשיכות בכל הכח לקדם שוויון מגדרי בצמתי הכרעה, יחד איתכן, גם בחודשי הקיץ החמים
לקדם זו את זו, להשמיע את קולנו, לייצר חיבורים והזדמנויות, להשפיע על מינויים לתפקידי ניהול בכיר,

דירקטוריונים וועדים ולחזק את הנוכחות הנשית בכל מקום בו מתקבלות החלטות.

שבו עם כוס קפה קר או יין צונן, קראו בעיון ואמרו כן להזדמנויות.
קיץ נעים לכולכן סופרסונות יקרות!

מחכות לכן 

כל מה שקורה בחודש יולי

חדשנו את התכנית ועכשיו תמצאו גם את ההרצאות המקוונות (בקובץ המצורף מופיעות בצבע כחול) וגם את
הפעילויות השוטפות שלנו כדי שתהיו בעניינים!

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  

גם אני רצה להיות סופרסונה!

הטבות לחברות הקהילה

עדיין לא נרשמתן לפרק משלכן?!
סופרסונס פודקסט יוצא לדרך!!!

הפודקסט ידבר על כל מה שמעניין אותנו: כסף, השקעות, יזמויות, וסיפורים אישיים שלכן שאולי תרצו לחשוף.
אנחנו נקליט ונצלם באולפני סקרינז בתל אביב.

את הפודקאסט תגיש נתלי רוגל חברת קהילה ויוצרת של הפודקאסטים: " חיות בדיגיטל" ו"כישלון מפואר " וזוכה
בפרס פודקאסט השנה 2020 של מגזין גיק טיים.

הרשמו על ידי לחיצה על הכפתור מטה ואנחנו כבר ניצור קשר עם כל הפרטים 
שימו לב, עם קביעת מועד להקלטה ייגבו דמי רצינות על סך 100 ₪ באופן חד פעמי עבור כל משתתפת. 

אז מה אתן אומרות?? מוכנות להשמיע קול?

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

קול קורא למרצות בתכניות של סופרסונס 

בשנה האחרונה סופרסונס הכפילה את היקף הפעילות שלה וכיום לאור מספר תכניות הולך וגדל ובקשות לשירותי
הרצאות חיצוניים, אנו שואפות להגדיל את סל המרצות שלנו. אם יש בך התשוקה להעברת ידע מול קהל, והרצון

לשתף אותו עם קהילת נשים משפיעות, נשמח שתמלאי את השאלון המצורף! 

ספרו לי עוד

הדעה שלך, הטור שלך

סופרסונות חברות קהילה המעוניינות לכתוב טור דעה שיתפרסם במגזין גלובס מוזמנות לפנות אלינו עם תוכן הטור,
shellyh@supersonas.com עד 500 מילים, למייל

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:

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

לחברה הכי טובה יש יום הולדת בקרוב? רוצות לשמח קולגה במתנה ייחודית ועם ערך מוסף?
מזמינות אתכן להעניק מתנה לפרסונה שחייבת להיות איתנו ושתקדם אותנו ל51% בצמתי הכרעה

והשפעה 

לשליחת המתנה לחברה

עדכונים מהנעשה בסופרסונס

סוף סוף נפגשנו 

בחודש יוני התקיים אירוע נטוורקינג פנים אל פנים אחרי תקופה ארוכה שכולנו היינו ריבוע על מסך.
וזה היה מדהים!

נשים מצוינות, מובילות ופורצות דרך שבאו להכיר, לשתף וללמוד זו מזו.
לאירועי נטוורקינג (רישות עסקי) מגיעות חברות קהילה מעולמות מגוונים על מנת לייצר שיתופי פעולה וחיבורים
עסקיים ואישיים. אם לא הצלחת להגיע לאירוע הקודם אל חשש, מעתה אנחנו נפגשות לפחות פעם בחודש! 

שרייני את מקומך במפגש של חודש יולי 27/7/21 , מספר המקומות מוגבל!

האירוע לחברות הקהילה, לחצי
להצטרפות לסופרסונס

ומה עוד קרה החודש?
טעימה משבוע שגרתי בסופרסונס.... 

חברות תכנית בי"ס למנכ"ליות העתיד עם Deloitte  למפגש מרתק ונהנו מהרצאה של הסופרסונה אורלי דימנט  על
כוחו של משא ומתן. אחרי אורלי הן פגשו את Michal Shalem  ואת עו"ד Michal Lebenthal Andreson  בסדנה

מאלפת על ניהול בזירות מורכבות ושימוש בכלי של חשיבה עיצובית.

למחרת התרווחנו בכורסא ונהננו מהרצאתה של הסופרסונה מיכל כהן דננברג על העברת מסרים והופעה מול קהל
בעידן וירטואלי. בשנה האחרונה כולנו קפצנו למים העמוקים של הזום, אז בזכותה למדנו לעשות את זה ממש טוב.

תודה מיכל!

למחרת ההרצאה של מיכל, התקיים מפגש של תכנית "שותפות" במשרדי הפירמה פישרבכר וגם הן זכו להרצאה
המרתקת של אורלי דימנט על משא ומתן ומיד אחריה שיחה עם עו"ד ניצן סנדור, שותפה בכירה במשרד, ששלחה
אותנו לסוף השבוע עם תובנות מבחירות שעשתה לאורך הקריירה שלה  על האחריות של נשים לקדם נשים אחרות,

על סדרי עדיפויות ועל שחרור רגשות מעכבים.

מברכות את מצטרפות חודש יוני לקהילה

חן כהן

פסיכולוגית ארגונית להתפתחות ולטרנספורמציה בעולם העבודה

שרית קרול

חיבורים בין אנשים

נסיה שטרסבורג

פרויקטים קהילתיים וחברתיים, התחדשות עירונית

איה מנאע

ניהול ופיתוח פרויקטים קהילתיים

גליה דונת לויטן

ייעוץ שיווקי, אימון עסקי ואימון למכירות

אראלה קוטר

שיווק דיגיטלי וניהול רשתות חברתיות 

שרית וקרט

בקרת איכות, אוטומציה, ייעוץ ואימון

עדי רובין

יועצת תעופה, מיניות ומערכות יחסים

רעות רוזן

ניהול שרשרת אספקה מורכבת, רכש ותפעול

הדר אקהויז רזמוביץ

פיתוח מוצר, חדשנות, ניהול והנעת צוותים

נטעלי גרייבר

מדיניות ציבורית, רגולציה, אסטרטגיה תקשורתית

אריאלה שי

ניהול קהילות ושת"פ, פיתוח עסקי ואסטרטגיה

גלית טפר

מימון בנייה, ניהול, קידום פרויקטים ועסקאות

הדר ביסמוט

קהילות פניםארגוניות, מיתוג מקצועיאישי

ד"ר לירון נשיאל

ביוטכנולוגיה, הנדסת חלבונים, ביולוגיה מולקולרית

יסמין מלול

גיוס כספים, פילנתרופיה וקשרי תורמים

אסתי פרסלר

נדל"ן, חשיבה שיווקית, השפעה חברתית

ד"ר שלה אורן

פיתוח תרופות, ניהול רפואי, ניסויים קליניים



לקריאת הטור

לקריאת טור הדעה של מנכ"לית סופרסונס ליאת שקד, שהתפרסם
בגלובס:

״הצעד הראשון לאקזיט של הממשלה: מינוי
מנכ"ליות למשרדים"

ניוזלטר יולי 2021

מתרגשות לפתוח את חודש יולי באמירה ברורה וחד משמעית: התקדמנו!

בחודש יוני 2021 מונו 9 שרות ו9 מנכ"ליות (והיד עוד נטויה) של משרדים ממשלתיים
מינוי של 18 נשים שהופכות את החזון של 51% נשים בצמתי הכרעה לקרוב ומוחשי יותר מתמיד.

מעודד לראות נשים מוכשרות במקומות בהן מתקבלות החלטות שמשפיעות על כולנו ואנחנו, אך הדרך
עוד רבה ואנחנו כאן כדי להזכיר לכולן.ם ששוויון מגדרי בצמתי הכרעה

הוא המשימה של כולנו, 
שוויון מגדרי בצמתי הכרעה הוא מחוייב במציאות שבה נשים מהוות 51% מהאוכלוסיה

שוויון מגדרי בצמתי הכרעה יאפשר לנו לחיות בעולם שתמיד שאפנו לחיות בו. 

ממשיכות בכל הכח לקדם שוויון מגדרי בצמתי הכרעה, יחד איתכן, גם בחודשי הקיץ החמים
לקדם זו את זו, להשמיע את קולנו, לייצר חיבורים והזדמנויות, להשפיע על מינויים לתפקידי ניהול בכיר,

דירקטוריונים וועדים ולחזק את הנוכחות הנשית בכל מקום בו מתקבלות החלטות.

שבו עם כוס קפה קר או יין צונן, קראו בעיון ואמרו כן להזדמנויות.
קיץ נעים לכולכן סופרסונות יקרות!

מחכות לכן 

כל מה שקורה בחודש יולי

חדשנו את התכנית ועכשיו תמצאו גם את ההרצאות המקוונות (בקובץ המצורף מופיעות בצבע כחול) וגם את
הפעילויות השוטפות שלנו כדי שתהיו בעניינים!

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  

גם אני רצה להיות סופרסונה!

הטבות לחברות הקהילה

עדיין לא נרשמתן לפרק משלכן?!
סופרסונס פודקסט יוצא לדרך!!!

הפודקסט ידבר על כל מה שמעניין אותנו: כסף, השקעות, יזמויות, וסיפורים אישיים שלכן שאולי תרצו לחשוף.
אנחנו נקליט ונצלם באולפני סקרינז בתל אביב.

את הפודקאסט תגיש נתלי רוגל חברת קהילה ויוצרת של הפודקאסטים: " חיות בדיגיטל" ו"כישלון מפואר " וזוכה
בפרס פודקאסט השנה 2020 של מגזין גיק טיים.

הרשמו על ידי לחיצה על הכפתור מטה ואנחנו כבר ניצור קשר עם כל הפרטים 
שימו לב, עם קביעת מועד להקלטה ייגבו דמי רצינות על סך 100 ₪ באופן חד פעמי עבור כל משתתפת. 

אז מה אתן אומרות?? מוכנות להשמיע קול?

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

קול קורא למרצות בתכניות של סופרסונס 

בשנה האחרונה סופרסונס הכפילה את היקף הפעילות שלה וכיום לאור מספר תכניות הולך וגדל ובקשות לשירותי
הרצאות חיצוניים, אנו שואפות להגדיל את סל המרצות שלנו. אם יש בך התשוקה להעברת ידע מול קהל, והרצון

לשתף אותו עם קהילת נשים משפיעות, נשמח שתמלאי את השאלון המצורף! 

ספרו לי עוד

הדעה שלך, הטור שלך

סופרסונות חברות קהילה המעוניינות לכתוב טור דעה שיתפרסם במגזין גלובס מוזמנות לפנות אלינו עם תוכן הטור,
shellyh@supersonas.com עד 500 מילים, למייל

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:

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

לחברה הכי טובה יש יום הולדת בקרוב? רוצות לשמח קולגה במתנה ייחודית ועם ערך מוסף?
מזמינות אתכן להעניק מתנה לפרסונה שחייבת להיות איתנו ושתקדם אותנו ל51% בצמתי הכרעה

והשפעה 

לשליחת המתנה לחברה

עדכונים מהנעשה בסופרסונס

סוף סוף נפגשנו 

בחודש יוני התקיים אירוע נטוורקינג פנים אל פנים אחרי תקופה ארוכה שכולנו היינו ריבוע על מסך.
וזה היה מדהים!

נשים מצוינות, מובילות ופורצות דרך שבאו להכיר, לשתף וללמוד זו מזו.
לאירועי נטוורקינג (רישות עסקי) מגיעות חברות קהילה מעולמות מגוונים על מנת לייצר שיתופי פעולה וחיבורים
עסקיים ואישיים. אם לא הצלחת להגיע לאירוע הקודם אל חשש, מעתה אנחנו נפגשות לפחות פעם בחודש! 

שרייני את מקומך במפגש של חודש יולי 27/7/21 , מספר המקומות מוגבל!

האירוע לחברות הקהילה, לחצי
להצטרפות לסופרסונס

ומה עוד קרה החודש?
טעימה משבוע שגרתי בסופרסונס.... 

חברות תכנית בי"ס למנכ"ליות העתיד עם Deloitte  למפגש מרתק ונהנו מהרצאה של הסופרסונה אורלי דימנט  על
כוחו של משא ומתן. אחרי אורלי הן פגשו את Michal Shalem  ואת עו"ד Michal Lebenthal Andreson  בסדנה

מאלפת על ניהול בזירות מורכבות ושימוש בכלי של חשיבה עיצובית.

למחרת התרווחנו בכורסא ונהננו מהרצאתה של הסופרסונה מיכל כהן דננברג על העברת מסרים והופעה מול קהל
בעידן וירטואלי. בשנה האחרונה כולנו קפצנו למים העמוקים של הזום, אז בזכותה למדנו לעשות את זה ממש טוב.

תודה מיכל!

למחרת ההרצאה של מיכל, התקיים מפגש של תכנית "שותפות" במשרדי הפירמה פישרבכר וגם הן זכו להרצאה
המרתקת של אורלי דימנט על משא ומתן ומיד אחריה שיחה עם עו"ד ניצן סנדור, שותפה בכירה במשרד, ששלחה
אותנו לסוף השבוע עם תובנות מבחירות שעשתה לאורך הקריירה שלה  על האחריות של נשים לקדם נשים אחרות,

על סדרי עדיפויות ועל שחרור רגשות מעכבים.

מברכות את מצטרפות חודש יוני לקהילה

חן כהן

פסיכולוגית ארגונית להתפתחות ולטרנספורמציה בעולם העבודה

שרית קרול

חיבורים בין אנשים

נסיה שטרסבורג

פרויקטים קהילתיים וחברתיים, התחדשות עירונית

איה מנאע

ניהול ופיתוח פרויקטים קהילתיים

גליה דונת לויטן

ייעוץ שיווקי, אימון עסקי ואימון למכירות

אראלה קוטר

שיווק דיגיטלי וניהול רשתות חברתיות 

שרית וקרט

בקרת איכות, אוטומציה, ייעוץ ואימון

עדי רובין

יועצת תעופה, מיניות ומערכות יחסים

רעות רוזן

ניהול שרשרת אספקה מורכבת, רכש ותפעול

הדר אקהויז רזמוביץ

פיתוח מוצר, חדשנות, ניהול והנעת צוותים

נטעלי גרייבר

מדיניות ציבורית, רגולציה, אסטרטגיה תקשורתית

אריאלה שי

ניהול קהילות ושת"פ, פיתוח עסקי ואסטרטגיה

גלית טפר

מימון בנייה, ניהול, קידום פרויקטים ועסקאות

הדר ביסמוט

קהילות פניםארגוניות, מיתוג מקצועיאישי

ד"ר לירון נשיאל

ביוטכנולוגיה, הנדסת חלבונים, ביולוגיה מולקולרית

יסמין מלול

גיוס כספים, פילנתרופיה וקשרי תורמים

אסתי פרסלר

נדל"ן, חשיבה שיווקית, השפעה חברתית

ד"ר שלה אורן

פיתוח תרופות, ניהול רפואי, ניסויים קליניים

https://lp.vp4.me/mxan
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3eitjLzJQgY-yAZbCYEVUGBCSlFmHDvbxElaoRue8zTDqtg/viewform
mailto:shellyh@supersonas.com
https://lp.vp4.me/mxan


לקריאת הטור

לקריאת טור הדעה של מנכ"לית סופרסונס ליאת שקד, שהתפרסם
בגלובס:

״הצעד הראשון לאקזיט של הממשלה: מינוי
מנכ"ליות למשרדים"

ניוזלטר יולי 2021

מתרגשות לפתוח את חודש יולי באמירה ברורה וחד משמעית: התקדמנו!

בחודש יוני 2021 מונו 9 שרות ו9 מנכ"ליות (והיד עוד נטויה) של משרדים ממשלתיים
מינוי של 18 נשים שהופכות את החזון של 51% נשים בצמתי הכרעה לקרוב ומוחשי יותר מתמיד.

מעודד לראות נשים מוכשרות במקומות בהן מתקבלות החלטות שמשפיעות על כולנו ואנחנו, אך הדרך
עוד רבה ואנחנו כאן כדי להזכיר לכולן.ם ששוויון מגדרי בצמתי הכרעה

הוא המשימה של כולנו, 
שוויון מגדרי בצמתי הכרעה הוא מחוייב במציאות שבה נשים מהוות 51% מהאוכלוסיה

שוויון מגדרי בצמתי הכרעה יאפשר לנו לחיות בעולם שתמיד שאפנו לחיות בו. 

ממשיכות בכל הכח לקדם שוויון מגדרי בצמתי הכרעה, יחד איתכן, גם בחודשי הקיץ החמים
לקדם זו את זו, להשמיע את קולנו, לייצר חיבורים והזדמנויות, להשפיע על מינויים לתפקידי ניהול בכיר,

דירקטוריונים וועדים ולחזק את הנוכחות הנשית בכל מקום בו מתקבלות החלטות.

שבו עם כוס קפה קר או יין צונן, קראו בעיון ואמרו כן להזדמנויות.
קיץ נעים לכולכן סופרסונות יקרות!

מחכות לכן 

כל מה שקורה בחודש יולי

חדשנו את התכנית ועכשיו תמצאו גם את ההרצאות המקוונות (בקובץ המצורף מופיעות בצבע כחול) וגם את
הפעילויות השוטפות שלנו כדי שתהיו בעניינים!

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  

גם אני רצה להיות סופרסונה!

הטבות לחברות הקהילה

עדיין לא נרשמתן לפרק משלכן?!
סופרסונס פודקסט יוצא לדרך!!!

הפודקסט ידבר על כל מה שמעניין אותנו: כסף, השקעות, יזמויות, וסיפורים אישיים שלכן שאולי תרצו לחשוף.
אנחנו נקליט ונצלם באולפני סקרינז בתל אביב.

את הפודקאסט תגיש נתלי רוגל חברת קהילה ויוצרת של הפודקאסטים: " חיות בדיגיטל" ו"כישלון מפואר " וזוכה
בפרס פודקאסט השנה 2020 של מגזין גיק טיים.

הרשמו על ידי לחיצה על הכפתור מטה ואנחנו כבר ניצור קשר עם כל הפרטים 
שימו לב, עם קביעת מועד להקלטה ייגבו דמי רצינות על סך 100 ₪ באופן חד פעמי עבור כל משתתפת. 

אז מה אתן אומרות?? מוכנות להשמיע קול?

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

קול קורא למרצות בתכניות של סופרסונס 

בשנה האחרונה סופרסונס הכפילה את היקף הפעילות שלה וכיום לאור מספר תכניות הולך וגדל ובקשות לשירותי
הרצאות חיצוניים, אנו שואפות להגדיל את סל המרצות שלנו. אם יש בך התשוקה להעברת ידע מול קהל, והרצון

לשתף אותו עם קהילת נשים משפיעות, נשמח שתמלאי את השאלון המצורף! 

ספרו לי עוד

הדעה שלך, הטור שלך

סופרסונות חברות קהילה המעוניינות לכתוב טור דעה שיתפרסם במגזין גלובס מוזמנות לפנות אלינו עם תוכן הטור,
shellyh@supersonas.com עד 500 מילים, למייל

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:

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

לחברה הכי טובה יש יום הולדת בקרוב? רוצות לשמח קולגה במתנה ייחודית ועם ערך מוסף?
מזמינות אתכן להעניק מתנה לפרסונה שחייבת להיות איתנו ושתקדם אותנו ל51% בצמתי הכרעה

והשפעה 

לשליחת המתנה לחברה

עדכונים מהנעשה בסופרסונס

סוף סוף נפגשנו 

בחודש יוני התקיים אירוע נטוורקינג פנים אל פנים אחרי תקופה ארוכה שכולנו היינו ריבוע על מסך.
וזה היה מדהים!

נשים מצוינות, מובילות ופורצות דרך שבאו להכיר, לשתף וללמוד זו מזו.
לאירועי נטוורקינג (רישות עסקי) מגיעות חברות קהילה מעולמות מגוונים על מנת לייצר שיתופי פעולה וחיבורים
עסקיים ואישיים. אם לא הצלחת להגיע לאירוע הקודם אל חשש, מעתה אנחנו נפגשות לפחות פעם בחודש! 

שרייני את מקומך במפגש של חודש יולי 27/7/21 , מספר המקומות מוגבל!

האירוע לחברות הקהילה, לחצי
להצטרפות לסופרסונס

ומה עוד קרה החודש?
טעימה משבוע שגרתי בסופרסונס.... 

חברות תכנית בי"ס למנכ"ליות העתיד עם Deloitte  למפגש מרתק ונהנו מהרצאה של הסופרסונה אורלי דימנט  על
כוחו של משא ומתן. אחרי אורלי הן פגשו את Michal Shalem  ואת עו"ד Michal Lebenthal Andreson  בסדנה

מאלפת על ניהול בזירות מורכבות ושימוש בכלי של חשיבה עיצובית.

למחרת התרווחנו בכורסא ונהננו מהרצאתה של הסופרסונה מיכל כהן דננברג על העברת מסרים והופעה מול קהל
בעידן וירטואלי. בשנה האחרונה כולנו קפצנו למים העמוקים של הזום, אז בזכותה למדנו לעשות את זה ממש טוב.

תודה מיכל!

למחרת ההרצאה של מיכל, התקיים מפגש של תכנית "שותפות" במשרדי הפירמה פישרבכר וגם הן זכו להרצאה
המרתקת של אורלי דימנט על משא ומתן ומיד אחריה שיחה עם עו"ד ניצן סנדור, שותפה בכירה במשרד, ששלחה
אותנו לסוף השבוע עם תובנות מבחירות שעשתה לאורך הקריירה שלה  על האחריות של נשים לקדם נשים אחרות,

על סדרי עדיפויות ועל שחרור רגשות מעכבים.

מברכות את מצטרפות חודש יוני לקהילה

חן כהן

פסיכולוגית ארגונית להתפתחות ולטרנספורמציה בעולם העבודה

שרית קרול

חיבורים בין אנשים

נסיה שטרסבורג

פרויקטים קהילתיים וחברתיים, התחדשות עירונית

איה מנאע

ניהול ופיתוח פרויקטים קהילתיים

גליה דונת לויטן

ייעוץ שיווקי, אימון עסקי ואימון למכירות

אראלה קוטר

שיווק דיגיטלי וניהול רשתות חברתיות 

שרית וקרט

בקרת איכות, אוטומציה, ייעוץ ואימון

עדי רובין

יועצת תעופה, מיניות ומערכות יחסים

רעות רוזן

ניהול שרשרת אספקה מורכבת, רכש ותפעול

הדר אקהויז רזמוביץ

פיתוח מוצר, חדשנות, ניהול והנעת צוותים

נטעלי גרייבר

מדיניות ציבורית, רגולציה, אסטרטגיה תקשורתית

אריאלה שי

ניהול קהילות ושת"פ, פיתוח עסקי ואסטרטגיה

גלית טפר

מימון בנייה, ניהול, קידום פרויקטים ועסקאות

הדר ביסמוט

קהילות פניםארגוניות, מיתוג מקצועיאישי

ד"ר לירון נשיאל

ביוטכנולוגיה, הנדסת חלבונים, ביולוגיה מולקולרית

יסמין מלול

גיוס כספים, פילנתרופיה וקשרי תורמים

אסתי פרסלר

נדל"ן, חשיבה שיווקית, השפעה חברתית

ד"ר שלה אורן

פיתוח תרופות, ניהול רפואי, ניסויים קליניים
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והדגשים שיעזרו לכן להפוך את הדעה המקצועית שלכן לטור אטרקטיבי שעונה על דרישות העיתון.

ההדרכה המוקלטת בקישור הבא:

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

לחברה הכי טובה יש יום הולדת בקרוב? רוצות לשמח קולגה במתנה ייחודית ועם ערך מוסף?
מזמינות אתכן להעניק מתנה לפרסונה שחייבת להיות איתנו ושתקדם אותנו ל51% בצמתי הכרעה

והשפעה 

לשליחת המתנה לחברה

עדכונים מהנעשה בסופרסונס

סוף סוף נפגשנו 

בחודש יוני התקיים אירוע נטוורקינג פנים אל פנים אחרי תקופה ארוכה שכולנו היינו ריבוע על מסך.
וזה היה מדהים!

נשים מצוינות, מובילות ופורצות דרך שבאו להכיר, לשתף וללמוד זו מזו.
לאירועי נטוורקינג (רישות עסקי) מגיעות חברות קהילה מעולמות מגוונים על מנת לייצר שיתופי פעולה וחיבורים
עסקיים ואישיים. אם לא הצלחת להגיע לאירוע הקודם אל חשש, מעתה אנחנו נפגשות לפחות פעם בחודש! 

שרייני את מקומך במפגש של חודש יולי 27/7/21 , מספר המקומות מוגבל!

האירוע לחברות הקהילה, לחצי
להצטרפות לסופרסונס

ומה עוד קרה החודש?
טעימה משבוע שגרתי בסופרסונס.... 

חברות תכנית בי"ס למנכ"ליות העתיד עם Deloitte  למפגש מרתק ונהנו מהרצאה של הסופרסונה אורלי דימנט  על
כוחו של משא ומתן. אחרי אורלי הן פגשו את Michal Shalem  ואת עו"ד Michal Lebenthal Andreson  בסדנה

מאלפת על ניהול בזירות מורכבות ושימוש בכלי של חשיבה עיצובית.

למחרת התרווחנו בכורסא ונהננו מהרצאתה של הסופרסונה מיכל כהן דננברג על העברת מסרים והופעה מול קהל
בעידן וירטואלי. בשנה האחרונה כולנו קפצנו למים העמוקים של הזום, אז בזכותה למדנו לעשות את זה ממש טוב.

תודה מיכל!

למחרת ההרצאה של מיכל, התקיים מפגש של תכנית "שותפות" במשרדי הפירמה פישרבכר וגם הן זכו להרצאה
המרתקת של אורלי דימנט על משא ומתן ומיד אחריה שיחה עם עו"ד ניצן סנדור, שותפה בכירה במשרד, ששלחה
אותנו לסוף השבוע עם תובנות מבחירות שעשתה לאורך הקריירה שלה  על האחריות של נשים לקדם נשים אחרות,

על סדרי עדיפויות ועל שחרור רגשות מעכבים.

מברכות את מצטרפות חודש יוני לקהילה
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ייעוץ שיווקי, אימון עסקי ואימון למכירות
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שיווק דיגיטלי וניהול רשתות חברתיות 
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נטעלי גרייבר
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לקריאת הטור

לקריאת טור הדעה של מנכ"לית סופרסונס ליאת שקד, שהתפרסם
בגלובס:

״הצעד הראשון לאקזיט של הממשלה: מינוי
מנכ"ליות למשרדים"

ניוזלטר יולי 2021

מתרגשות לפתוח את חודש יולי באמירה ברורה וחד משמעית: התקדמנו!

בחודש יוני 2021 מונו 9 שרות ו9 מנכ"ליות (והיד עוד נטויה) של משרדים ממשלתיים
מינוי של 18 נשים שהופכות את החזון של 51% נשים בצמתי הכרעה לקרוב ומוחשי יותר מתמיד.

מעודד לראות נשים מוכשרות במקומות בהן מתקבלות החלטות שמשפיעות על כולנו ואנחנו, אך הדרך
עוד רבה ואנחנו כאן כדי להזכיר לכולן.ם ששוויון מגדרי בצמתי הכרעה

הוא המשימה של כולנו, 
שוויון מגדרי בצמתי הכרעה הוא מחוייב במציאות שבה נשים מהוות 51% מהאוכלוסיה

שוויון מגדרי בצמתי הכרעה יאפשר לנו לחיות בעולם שתמיד שאפנו לחיות בו. 

ממשיכות בכל הכח לקדם שוויון מגדרי בצמתי הכרעה, יחד איתכן, גם בחודשי הקיץ החמים
לקדם זו את זו, להשמיע את קולנו, לייצר חיבורים והזדמנויות, להשפיע על מינויים לתפקידי ניהול בכיר,

דירקטוריונים וועדים ולחזק את הנוכחות הנשית בכל מקום בו מתקבלות החלטות.

שבו עם כוס קפה קר או יין צונן, קראו בעיון ואמרו כן להזדמנויות.
קיץ נעים לכולכן סופרסונות יקרות!

מחכות לכן 

כל מה שקורה בחודש יולי

חדשנו את התכנית ועכשיו תמצאו גם את ההרצאות המקוונות (בקובץ המצורף מופיעות בצבע כחול) וגם את
הפעילויות השוטפות שלנו כדי שתהיו בעניינים!

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  

גם אני רצה להיות סופרסונה!

הטבות לחברות הקהילה

עדיין לא נרשמתן לפרק משלכן?!
סופרסונס פודקסט יוצא לדרך!!!

הפודקסט ידבר על כל מה שמעניין אותנו: כסף, השקעות, יזמויות, וסיפורים אישיים שלכן שאולי תרצו לחשוף.
אנחנו נקליט ונצלם באולפני סקרינז בתל אביב.

את הפודקאסט תגיש נתלי רוגל חברת קהילה ויוצרת של הפודקאסטים: " חיות בדיגיטל" ו"כישלון מפואר " וזוכה
בפרס פודקאסט השנה 2020 של מגזין גיק טיים.

הרשמו על ידי לחיצה על הכפתור מטה ואנחנו כבר ניצור קשר עם כל הפרטים 
שימו לב, עם קביעת מועד להקלטה ייגבו דמי רצינות על סך 100 ₪ באופן חד פעמי עבור כל משתתפת. 

אז מה אתן אומרות?? מוכנות להשמיע קול?

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?
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בשנה האחרונה סופרסונס הכפילה את היקף הפעילות שלה וכיום לאור מספר תכניות הולך וגדל ובקשות לשירותי
הרצאות חיצוניים, אנו שואפות להגדיל את סל המרצות שלנו. אם יש בך התשוקה להעברת ידע מול קהל, והרצון
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ד"ר לירון נשיאל

ביוטכנולוגיה, הנדסת חלבונים, ביולוגיה מולקולרית

יסמין מלול

גיוס כספים, פילנתרופיה וקשרי תורמים

אסתי פרסלר

נדל"ן, חשיבה שיווקית, השפעה חברתית

ד"ר שלה אורן

פיתוח תרופות, ניהול רפואי, ניסויים קליניים

https://www.facebook.com/deloitteisrael/?__cft__[0]=AZVpmjypK37yGNcyaQJivaQ50AlhMKIHpjHd9Sj-pRqLuDGssox7crC3k-1y_eAUJOdIVewKCOv4ukQl_lF3CdOKRarjwplUpL-ta5bmnJAHhd38yWTI-LQsIoevgIFbVdH1FS7maNkpYvJ5oG_IIk327rfzHgUnAq9-ejd9mJQttaZdUzt-ObwquDV7b2hPVrk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/michal.shalem.5?__cft__[0]=AZVpmjypK37yGNcyaQJivaQ50AlhMKIHpjHd9Sj-pRqLuDGssox7crC3k-1y_eAUJOdIVewKCOv4ukQl_lF3CdOKRarjwplUpL-ta5bmnJAHhd38yWTI-LQsIoevgIFbVdH1FS7maNkpYvJ5oG_IIk327rfzHgUnAq9-ejd9mJQttaZdUzt-ObwquDV7b2hPVrk&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/mlebenthalandreson?__cft__[0]=AZVpmjypK37yGNcyaQJivaQ50AlhMKIHpjHd9Sj-pRqLuDGssox7crC3k-1y_eAUJOdIVewKCOv4ukQl_lF3CdOKRarjwplUpL-ta5bmnJAHhd38yWTI-LQsIoevgIFbVdH1FS7maNkpYvJ5oG_IIk327rfzHgUnAq9-ejd9mJQttaZdUzt-ObwquDV7b2hPVrk&__tn__=-]K-R
http://www.supersonas.com/


לקריאת הטור

לקריאת טור הדעה של מנכ"לית סופרסונס ליאת שקד, שהתפרסם
בגלובס:

״הצעד הראשון לאקזיט של הממשלה: מינוי
מנכ"ליות למשרדים"

ניוזלטר יולי 2021

מתרגשות לפתוח את חודש יולי באמירה ברורה וחד משמעית: התקדמנו!

בחודש יוני 2021 מונו 9 שרות ו9 מנכ"ליות (והיד עוד נטויה) של משרדים ממשלתיים
מינוי של 18 נשים שהופכות את החזון של 51% נשים בצמתי הכרעה לקרוב ומוחשי יותר מתמיד.

מעודד לראות נשים מוכשרות במקומות בהן מתקבלות החלטות שמשפיעות על כולנו ואנחנו, אך הדרך
עוד רבה ואנחנו כאן כדי להזכיר לכולן.ם ששוויון מגדרי בצמתי הכרעה

הוא המשימה של כולנו, 
שוויון מגדרי בצמתי הכרעה הוא מחוייב במציאות שבה נשים מהוות 51% מהאוכלוסיה

שוויון מגדרי בצמתי הכרעה יאפשר לנו לחיות בעולם שתמיד שאפנו לחיות בו. 

ממשיכות בכל הכח לקדם שוויון מגדרי בצמתי הכרעה, יחד איתכן, גם בחודשי הקיץ החמים
לקדם זו את זו, להשמיע את קולנו, לייצר חיבורים והזדמנויות, להשפיע על מינויים לתפקידי ניהול בכיר,

דירקטוריונים וועדים ולחזק את הנוכחות הנשית בכל מקום בו מתקבלות החלטות.

שבו עם כוס קפה קר או יין צונן, קראו בעיון ואמרו כן להזדמנויות.
קיץ נעים לכולכן סופרסונות יקרות!

מחכות לכן 

כל מה שקורה בחודש יולי

חדשנו את התכנית ועכשיו תמצאו גם את ההרצאות המקוונות (בקובץ המצורף מופיעות בצבע כחול) וגם את
הפעילויות השוטפות שלנו כדי שתהיו בעניינים!

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  

גם אני רצה להיות סופרסונה!

הטבות לחברות הקהילה

עדיין לא נרשמתן לפרק משלכן?!
סופרסונס פודקסט יוצא לדרך!!!

הפודקסט ידבר על כל מה שמעניין אותנו: כסף, השקעות, יזמויות, וסיפורים אישיים שלכן שאולי תרצו לחשוף.
אנחנו נקליט ונצלם באולפני סקרינז בתל אביב.

את הפודקאסט תגיש נתלי רוגל חברת קהילה ויוצרת של הפודקאסטים: " חיות בדיגיטל" ו"כישלון מפואר " וזוכה
בפרס פודקאסט השנה 2020 של מגזין גיק טיים.

הרשמו על ידי לחיצה על הכפתור מטה ואנחנו כבר ניצור קשר עם כל הפרטים 
שימו לב, עם קביעת מועד להקלטה ייגבו דמי רצינות על סך 100 ₪ באופן חד פעמי עבור כל משתתפת. 

אז מה אתן אומרות?? מוכנות להשמיע קול?

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

קול קורא למרצות בתכניות של סופרסונס 

בשנה האחרונה סופרסונס הכפילה את היקף הפעילות שלה וכיום לאור מספר תכניות הולך וגדל ובקשות לשירותי
הרצאות חיצוניים, אנו שואפות להגדיל את סל המרצות שלנו. אם יש בך התשוקה להעברת ידע מול קהל, והרצון

לשתף אותו עם קהילת נשים משפיעות, נשמח שתמלאי את השאלון המצורף! 

ספרו לי עוד

הדעה שלך, הטור שלך

סופרסונות חברות קהילה המעוניינות לכתוב טור דעה שיתפרסם במגזין גלובס מוזמנות לפנות אלינו עם תוכן הטור,
shellyh@supersonas.com עד 500 מילים, למייל

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:

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

לחברה הכי טובה יש יום הולדת בקרוב? רוצות לשמח קולגה במתנה ייחודית ועם ערך מוסף?
מזמינות אתכן להעניק מתנה לפרסונה שחייבת להיות איתנו ושתקדם אותנו ל51% בצמתי הכרעה

והשפעה 

לשליחת המתנה לחברה

עדכונים מהנעשה בסופרסונס

סוף סוף נפגשנו 

בחודש יוני התקיים אירוע נטוורקינג פנים אל פנים אחרי תקופה ארוכה שכולנו היינו ריבוע על מסך.
וזה היה מדהים!

נשים מצוינות, מובילות ופורצות דרך שבאו להכיר, לשתף וללמוד זו מזו.
לאירועי נטוורקינג (רישות עסקי) מגיעות חברות קהילה מעולמות מגוונים על מנת לייצר שיתופי פעולה וחיבורים
עסקיים ואישיים. אם לא הצלחת להגיע לאירוע הקודם אל חשש, מעתה אנחנו נפגשות לפחות פעם בחודש! 

שרייני את מקומך במפגש של חודש יולי 27/7/21 , מספר המקומות מוגבל!

האירוע לחברות הקהילה, לחצי
להצטרפות לסופרסונס

ומה עוד קרה החודש?
טעימה משבוע שגרתי בסופרסונס.... 

חברות תכנית בי"ס למנכ"ליות העתיד עם Deloitte  למפגש מרתק ונהנו מהרצאה של הסופרסונה אורלי דימנט  על
כוחו של משא ומתן. אחרי אורלי הן פגשו את Michal Shalem  ואת עו"ד Michal Lebenthal Andreson  בסדנה

מאלפת על ניהול בזירות מורכבות ושימוש בכלי של חשיבה עיצובית.

למחרת התרווחנו בכורסא ונהננו מהרצאתה של הסופרסונה מיכל כהן דננברג על העברת מסרים והופעה מול קהל
בעידן וירטואלי. בשנה האחרונה כולנו קפצנו למים העמוקים של הזום, אז בזכותה למדנו לעשות את זה ממש טוב.

תודה מיכל!

למחרת ההרצאה של מיכל, התקיים מפגש של תכנית "שותפות" במשרדי הפירמה פישרבכר וגם הן זכו להרצאה
המרתקת של אורלי דימנט על משא ומתן ומיד אחריה שיחה עם עו"ד ניצן סנדור, שותפה בכירה במשרד, ששלחה
אותנו לסוף השבוע עם תובנות מבחירות שעשתה לאורך הקריירה שלה  על האחריות של נשים לקדם נשים אחרות,

על סדרי עדיפויות ועל שחרור רגשות מעכבים.

מברכות את מצטרפות חודש יוני לקהילה

חן כהן

פסיכולוגית ארגונית להתפתחות ולטרנספורמציה בעולם העבודה

שרית קרול

חיבורים בין אנשים

נסיה שטרסבורג

פרויקטים קהילתיים וחברתיים, התחדשות עירונית

איה מנאע

ניהול ופיתוח פרויקטים קהילתיים

גליה דונת לויטן

ייעוץ שיווקי, אימון עסקי ואימון למכירות

אראלה קוטר

שיווק דיגיטלי וניהול רשתות חברתיות 

שרית וקרט

בקרת איכות, אוטומציה, ייעוץ ואימון

עדי רובין

יועצת תעופה, מיניות ומערכות יחסים

רעות רוזן

ניהול שרשרת אספקה מורכבת, רכש ותפעול

הדר אקהויז רזמוביץ

פיתוח מוצר, חדשנות, ניהול והנעת צוותים

נטעלי גרייבר

מדיניות ציבורית, רגולציה, אסטרטגיה תקשורתית

אריאלה שי

ניהול קהילות ושת"פ, פיתוח עסקי ואסטרטגיה

גלית טפר

מימון בנייה, ניהול, קידום פרויקטים ועסקאות

הדר ביסמוט

קהילות פניםארגוניות, מיתוג מקצועיאישי

ד"ר לירון נשיאל

ביוטכנולוגיה, הנדסת חלבונים, ביולוגיה מולקולרית

יסמין מלול

גיוס כספים, פילנתרופיה וקשרי תורמים

אסתי פרסלר

נדל"ן, חשיבה שיווקית, השפעה חברתית

ד"ר שלה אורן

פיתוח תרופות, ניהול רפואי, ניסויים קליניים

http://www.supersonas.com/
https://www.supersonas.com/personas/חן-כהן/
https://www.supersonas.com/personas/שרית-קרול/
https://www.supersonas.com/personas/נסיה-שטרסבורג/
https://www.supersonas.com/personas/איה-מנאע/
https://www.supersonas.com/personas/גליה-דונת-לויטן/
https://www.supersonas.com/personas/אראלה-קוטר/
https://www.supersonas.com/personas/שרית-וקרט/
https://www.supersonas.com/personas/עדי-רובין/
https://www.supersonas.com/personas/רעות-רוזן/
https://www.supersonas.com/personas/הדר-אקהויז-רזמוביץ/
https://www.supersonas.com/personas/נטע-לי-גרייבר/
https://www.supersonas.com/personas/אריאלה-שי/


לקריאת הטור

לקריאת טור הדעה של מנכ"לית סופרסונס ליאת שקד, שהתפרסם
בגלובס:

״הצעד הראשון לאקזיט של הממשלה: מינוי
מנכ"ליות למשרדים"

ניוזלטר יולי 2021

מתרגשות לפתוח את חודש יולי באמירה ברורה וחד משמעית: התקדמנו!

בחודש יוני 2021 מונו 9 שרות ו9 מנכ"ליות (והיד עוד נטויה) של משרדים ממשלתיים
מינוי של 18 נשים שהופכות את החזון של 51% נשים בצמתי הכרעה לקרוב ומוחשי יותר מתמיד.

מעודד לראות נשים מוכשרות במקומות בהן מתקבלות החלטות שמשפיעות על כולנו ואנחנו, אך הדרך
עוד רבה ואנחנו כאן כדי להזכיר לכולן.ם ששוויון מגדרי בצמתי הכרעה

הוא המשימה של כולנו, 
שוויון מגדרי בצמתי הכרעה הוא מחוייב במציאות שבה נשים מהוות 51% מהאוכלוסיה

שוויון מגדרי בצמתי הכרעה יאפשר לנו לחיות בעולם שתמיד שאפנו לחיות בו. 

ממשיכות בכל הכח לקדם שוויון מגדרי בצמתי הכרעה, יחד איתכן, גם בחודשי הקיץ החמים
לקדם זו את זו, להשמיע את קולנו, לייצר חיבורים והזדמנויות, להשפיע על מינויים לתפקידי ניהול בכיר,

דירקטוריונים וועדים ולחזק את הנוכחות הנשית בכל מקום בו מתקבלות החלטות.

שבו עם כוס קפה קר או יין צונן, קראו בעיון ואמרו כן להזדמנויות.
קיץ נעים לכולכן סופרסונות יקרות!

מחכות לכן 

כל מה שקורה בחודש יולי

חדשנו את התכנית ועכשיו תמצאו גם את ההרצאות המקוונות (בקובץ המצורף מופיעות בצבע כחול) וגם את
הפעילויות השוטפות שלנו כדי שתהיו בעניינים!

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  

גם אני רצה להיות סופרסונה!

הטבות לחברות הקהילה

עדיין לא נרשמתן לפרק משלכן?!
סופרסונס פודקסט יוצא לדרך!!!

הפודקסט ידבר על כל מה שמעניין אותנו: כסף, השקעות, יזמויות, וסיפורים אישיים שלכן שאולי תרצו לחשוף.
אנחנו נקליט ונצלם באולפני סקרינז בתל אביב.

את הפודקאסט תגיש נתלי רוגל חברת קהילה ויוצרת של הפודקאסטים: " חיות בדיגיטל" ו"כישלון מפואר " וזוכה
בפרס פודקאסט השנה 2020 של מגזין גיק טיים.

הרשמו על ידי לחיצה על הכפתור מטה ואנחנו כבר ניצור קשר עם כל הפרטים 
שימו לב, עם קביעת מועד להקלטה ייגבו דמי רצינות על סך 100 ₪ באופן חד פעמי עבור כל משתתפת. 

אז מה אתן אומרות?? מוכנות להשמיע קול?

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

קול קורא למרצות בתכניות של סופרסונס 

בשנה האחרונה סופרסונס הכפילה את היקף הפעילות שלה וכיום לאור מספר תכניות הולך וגדל ובקשות לשירותי
הרצאות חיצוניים, אנו שואפות להגדיל את סל המרצות שלנו. אם יש בך התשוקה להעברת ידע מול קהל, והרצון

לשתף אותו עם קהילת נשים משפיעות, נשמח שתמלאי את השאלון המצורף! 

ספרו לי עוד

הדעה שלך, הטור שלך

סופרסונות חברות קהילה המעוניינות לכתוב טור דעה שיתפרסם במגזין גלובס מוזמנות לפנות אלינו עם תוכן הטור,
shellyh@supersonas.com עד 500 מילים, למייל

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:

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

לחברה הכי טובה יש יום הולדת בקרוב? רוצות לשמח קולגה במתנה ייחודית ועם ערך מוסף?
מזמינות אתכן להעניק מתנה לפרסונה שחייבת להיות איתנו ושתקדם אותנו ל51% בצמתי הכרעה

והשפעה 

לשליחת המתנה לחברה

עדכונים מהנעשה בסופרסונס

סוף סוף נפגשנו 

בחודש יוני התקיים אירוע נטוורקינג פנים אל פנים אחרי תקופה ארוכה שכולנו היינו ריבוע על מסך.
וזה היה מדהים!

נשים מצוינות, מובילות ופורצות דרך שבאו להכיר, לשתף וללמוד זו מזו.
לאירועי נטוורקינג (רישות עסקי) מגיעות חברות קהילה מעולמות מגוונים על מנת לייצר שיתופי פעולה וחיבורים
עסקיים ואישיים. אם לא הצלחת להגיע לאירוע הקודם אל חשש, מעתה אנחנו נפגשות לפחות פעם בחודש! 

שרייני את מקומך במפגש של חודש יולי 27/7/21 , מספר המקומות מוגבל!

האירוע לחברות הקהילה, לחצי
להצטרפות לסופרסונס

ומה עוד קרה החודש?
טעימה משבוע שגרתי בסופרסונס.... 

חברות תכנית בי"ס למנכ"ליות העתיד עם Deloitte  למפגש מרתק ונהנו מהרצאה של הסופרסונה אורלי דימנט  על
כוחו של משא ומתן. אחרי אורלי הן פגשו את Michal Shalem  ואת עו"ד Michal Lebenthal Andreson  בסדנה

מאלפת על ניהול בזירות מורכבות ושימוש בכלי של חשיבה עיצובית.

למחרת התרווחנו בכורסא ונהננו מהרצאתה של הסופרסונה מיכל כהן דננברג על העברת מסרים והופעה מול קהל
בעידן וירטואלי. בשנה האחרונה כולנו קפצנו למים העמוקים של הזום, אז בזכותה למדנו לעשות את זה ממש טוב.

תודה מיכל!

למחרת ההרצאה של מיכל, התקיים מפגש של תכנית "שותפות" במשרדי הפירמה פישרבכר וגם הן זכו להרצאה
המרתקת של אורלי דימנט על משא ומתן ומיד אחריה שיחה עם עו"ד ניצן סנדור, שותפה בכירה במשרד, ששלחה
אותנו לסוף השבוע עם תובנות מבחירות שעשתה לאורך הקריירה שלה  על האחריות של נשים לקדם נשים אחרות,

על סדרי עדיפויות ועל שחרור רגשות מעכבים.

מברכות את מצטרפות חודש יוני לקהילה

חן כהן

פסיכולוגית ארגונית להתפתחות ולטרנספורמציה בעולם העבודה

שרית קרול

חיבורים בין אנשים

נסיה שטרסבורג

פרויקטים קהילתיים וחברתיים, התחדשות עירונית

איה מנאע

ניהול ופיתוח פרויקטים קהילתיים

גליה דונת לויטן

ייעוץ שיווקי, אימון עסקי ואימון למכירות

אראלה קוטר

שיווק דיגיטלי וניהול רשתות חברתיות 

שרית וקרט

בקרת איכות, אוטומציה, ייעוץ ואימון

עדי רובין

יועצת תעופה, מיניות ומערכות יחסים

רעות רוזן

ניהול שרשרת אספקה מורכבת, רכש ותפעול

הדר אקהויז רזמוביץ

פיתוח מוצר, חדשנות, ניהול והנעת צוותים

נטעלי גרייבר

מדיניות ציבורית, רגולציה, אסטרטגיה תקשורתית

אריאלה שי

ניהול קהילות ושת"פ, פיתוח עסקי ואסטרטגיה

גלית טפר

מימון בנייה, ניהול, קידום פרויקטים ועסקאות

הדר ביסמוט

קהילות פניםארגוניות, מיתוג מקצועיאישי

ד"ר לירון נשיאל

ביוטכנולוגיה, הנדסת חלבונים, ביולוגיה מולקולרית

יסמין מלול

גיוס כספים, פילנתרופיה וקשרי תורמים

אסתי פרסלר

נדל"ן, חשיבה שיווקית, השפעה חברתית

ד"ר שלה אורן

פיתוח תרופות, ניהול רפואי, ניסויים קליניים

https://www.supersonas.com/personas/גלית-טפר/
https://www.supersonas.com/personas/הדר-ביסמוט/
https://www.supersonas.com/personas/דר-לירון-נשיאל/
https://www.supersonas.com/personas/יסמין-מלול/
https://www.supersonas.com/personas/אסתי-פרסלר/
https://www.supersonas.com/personas/דר-שלה-אורן/

