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היי סופרסונות יקרות 
סוגרות חודש מורכב ומטורף במדינה הקטנה שלנו, 

חודש שהזכיר בכאב את הצורך במנהיגות נשית בצמתי הכרעה יותר מתמיד.

עם הפנים קדימה מתרגשות שאנחנו כאן
מתרגשות שמדי יום אנחנו לא מוותרות, וביחד איתכן

קמות מדי בוקר בידיעה שאמנם מלאכה רבה עוד לפנינו, אבל אנחנו בדרך הנכונה!

חודש יוני מביא איתו את מפגש הסיום של בית הספר למנכ"ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך
תכנית שהוכיחה ששוויון מגדרי הוא בלב ליבו של המנוע לכלכלה הישראלית, והוא פה כדי להשאר

(בקרוב כל הפרטים על פתיחת המחזור השני!)
את פתיחתה הרשמית של תכנית מאיצות הבית שלנו לקידום סטרטאפים של נשים

את מפגש הנטוורקינג הרשמי הראשון שלנו בבית הראשונות 
ועוד המון מפגשים, הרצאות, שיתופי פעולה וקידום שוויון מגדרי בצמתי הכרעה

קראו בעיון ואמרו כן להזדמנויות. מחכות לכן!
חודש שמח, בריא ושקט מכולנו בצוות סופרסונס

כל מה שקורה בחודש יוני

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

9.6.21 | 19:30  21:30 | בית הראשונות עמק חפר

ֿ!םינפ לא םינפ תושגפנ עגר דוע הרוק הז הנהו ןמויב ןיירושמ ןמזמ רבכ ךיראתה

נטוורקינג איכותי, יין, גבינות, הרצאה וצילומי תדמית 

כל זה בעלות של 45 ש"ח ורק לחברות הקהילה. 

שריינו את מקומכן עוד היום ובואו לחגוג איתנו 

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

הפודקאסט של הקהילה שלנו יוצא לדרך! 
בפרקים נדבר על כל מה שנשים לא מדברות עליו : כסף , השקעות , יזמויות, וסיפורים אישיים שלכן

שאולי תרצו לחשוף .
אנחנו נקליט ונצלם באולפני סקרינז בתל אביב, ונפרסם בכל המקומות השווים.

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

הקלטת ופרסום הפרק כרוכים בעלות חד פעמית של 100 ש"ח+ מע״מ, ההטבה ניתנת לחברות
קהילת סופרסונס בלבד ואין להעביר אותה הלאה.

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

הטבות לחברות הקהילה

קורס חדש דנדש מבית יוצאים לאור (של איריס יוגב וגלית אקרמן ברש) הפעם מתאים גם להרצאות
מקצועיות וגם להשראה, למרצים בתחילת הדרך או למי שרוצה לשדרג הרצאה או סדנה.

הטבה מיוחדת ובונוס שווה רק לסופרסונה! הנחה של 280 ש״ח 
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 הרצאות הפכו לכלי שאי אפשר לדלג עליו. אם יש לך רעיון, סיפור או מוצר בעל ערך מיוחד והצלחת לאסוף קהל 
הדבר הכי אפקטיבי ומיידי זה לשתף דרך הרצאה, להתחבר לקהל, לתת ערך אמיתי, להעביר מסר ואולי, לעשות את

העולם שלנו למקום קצת טוב יותר!

הרצאה טובה יכולה לשנות חיים, עד כדי כך.
להיות מצוטטת, לתת ביטחון, להניע לפעולה, ועבורך המרצה  זו התמורה הטובה ביותר שאפשר לקבל.

לפרטים המלאים על הקורס

להרשמה למפגש החשיפה ביום שני
7.6

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?

!סנוסרפוס תליהקב תּורבחל הנתמה סיטרכ תא קישהל תושגרתמ

מזמינות אתכן להעניק מתנה לפרסונה שחייבת להיות איתנו ושתקדם אותנו ל51% בצמתי
הכרעה והשפעה 

לשליחת המתנה לחברה

עדכונים מהנעשה החודש בסופרסונס

!ככה נראה יום בסופרסונס, 24 שעות של קידום שוויון מגדרי מסביב לעולם

* מפגש רביעי לפורום הסופרסונות בניו יורק עם הרצאתה של טלי קורט גלאי ״סגנון תקשורת בן אישי ומנהיגות בין
שתי תרבויות.״ 

* תכנית ״שותפות״ פתחנו בשיחה עם השותפה במשרד ERM אתי אבנרי, המשכנו להרצאה ופאנל בנושא שימור
לקוחות בהובלת שני שטיין (נישליץ) ובהשתתפות שירלי ירקוני (ERM), ליהיא אלימלך (ליפא מאיר) ומיכל ישר

מיכאלי (הרצוג פוקס נאמן) ששיתפו מניסיונן העשיר מזוית של פיתוח עסקי והמשכנו לסדנת חוזקות אישיות בהובלת
הצוות.

* מפגש פתיחה לתכנית ״המאיצות״ התחלנו את המאיצות עם ליהיא פינטו Lihi Pinto. ליהיא חלקה מנסיונה
ושיתפה אותנו במסע שעברה מהרעיון ועד המוצר כפי שהוא נמכר היום. המשכנו עם מיכל Michal Shalem  ומיכל

.value proposition לסדנא מצויינת על Thinkcreative מ Michal Lebenthal Andreson

הצצה למפגשים נוספים מהשבוע האחרון מה עוד קורה בסופרסונס?

השבוע נפגשו נשות פורום קיסריה והגליל למפגשים שעסקו בחוסן אישי 
פורום תל אביב למפגש שעסק במשא ומתן

בית הספר למנכ"ליות העתיד במפגש השני לתכנית בנושא סטוריטלינג ועמידה מול קהל
וטרי טרי מאתמול

 ביס למנכליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך 
שסיימו באופן רשמי את תכנית המפגשים ומתחילות עכשיו את הדרך שלהן כבוגרות פורצות דרך.

מברכות את מצטרפות חודש מאי לקהילה

לירז גרין

קולעת מילים – כתיבה, יצירה וניהול תוכן

מיטל גנון חוליו

פיתוח מנהלים, ייעול תהליכים והטמעה

חיה אלוף

פיתוח אישי ומקצועי – הדרכה וייעוץ

תמי סמון

תרפיה באומנות

דליה קרישטל ברנובר

עיצוב, יצירה, סריגה, התפתחות אישית ורוחנית

מורן חרובי ברזג

פיתוח תוכן, קריאייטיב, הפקה וניהול פרויקטים

ד"ר שלה אורן

פיתוח תרופות, ניהול רפואי, ניסויים קליניים
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הקלטת ופרסום הפרק כרוכים בעלות חד פעמית של 100 ש"ח+ מע״מ, ההטבה ניתנת לחברות
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הטבות לחברות הקהילה

קורס חדש דנדש מבית יוצאים לאור (של איריס יוגב וגלית אקרמן ברש) הפעם מתאים גם להרצאות
מקצועיות וגם להשראה, למרצים בתחילת הדרך או למי שרוצה לשדרג הרצאה או סדנה.

הטבה מיוחדת ובונוס שווה רק לסופרסונה! הנחה של 280 ש״ח 
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 הרצאות הפכו לכלי שאי אפשר לדלג עליו. אם יש לך רעיון, סיפור או מוצר בעל ערך מיוחד והצלחת לאסוף קהל 
הדבר הכי אפקטיבי ומיידי זה לשתף דרך הרצאה, להתחבר לקהל, לתת ערך אמיתי, להעביר מסר ואולי, לעשות את

העולם שלנו למקום קצת טוב יותר!

הרצאה טובה יכולה לשנות חיים, עד כדי כך.
להיות מצוטטת, לתת ביטחון, להניע לפעולה, ועבורך המרצה  זו התמורה הטובה ביותר שאפשר לקבל.
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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?

!סנוסרפוס תליהקב תּורבחל הנתמה סיטרכ תא קישהל תושגרתמ

מזמינות אתכן להעניק מתנה לפרסונה שחייבת להיות איתנו ושתקדם אותנו ל51% בצמתי
הכרעה והשפעה 

לשליחת המתנה לחברה

עדכונים מהנעשה החודש בסופרסונס

!ככה נראה יום בסופרסונס, 24 שעות של קידום שוויון מגדרי מסביב לעולם

* מפגש רביעי לפורום הסופרסונות בניו יורק עם הרצאתה של טלי קורט גלאי ״סגנון תקשורת בן אישי ומנהיגות בין
שתי תרבויות.״ 

* תכנית ״שותפות״ פתחנו בשיחה עם השותפה במשרד ERM אתי אבנרי, המשכנו להרצאה ופאנל בנושא שימור
לקוחות בהובלת שני שטיין (נישליץ) ובהשתתפות שירלי ירקוני (ERM), ליהיא אלימלך (ליפא מאיר) ומיכל ישר

מיכאלי (הרצוג פוקס נאמן) ששיתפו מניסיונן העשיר מזוית של פיתוח עסקי והמשכנו לסדנת חוזקות אישיות בהובלת
הצוות.

* מפגש פתיחה לתכנית ״המאיצות״ התחלנו את המאיצות עם ליהיא פינטו Lihi Pinto. ליהיא חלקה מנסיונה
ושיתפה אותנו במסע שעברה מהרעיון ועד המוצר כפי שהוא נמכר היום. המשכנו עם מיכל Michal Shalem  ומיכל

.value proposition לסדנא מצויינת על Thinkcreative מ Michal Lebenthal Andreson

הצצה למפגשים נוספים מהשבוע האחרון מה עוד קורה בסופרסונס?

השבוע נפגשו נשות פורום קיסריה והגליל למפגשים שעסקו בחוסן אישי 
פורום תל אביב למפגש שעסק במשא ומתן

בית הספר למנכ"ליות העתיד במפגש השני לתכנית בנושא סטוריטלינג ועמידה מול קהל
וטרי טרי מאתמול

 ביס למנכליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך 
שסיימו באופן רשמי את תכנית המפגשים ומתחילות עכשיו את הדרך שלהן כבוגרות פורצות דרך.

מברכות את מצטרפות חודש מאי לקהילה

לירז גרין

קולעת מילים – כתיבה, יצירה וניהול תוכן

מיטל גנון חוליו

פיתוח מנהלים, ייעול תהליכים והטמעה

חיה אלוף

פיתוח אישי ומקצועי – הדרכה וייעוץ

תמי סמון

תרפיה באומנות

דליה קרישטל ברנובר

עיצוב, יצירה, סריגה, התפתחות אישית ורוחנית

מורן חרובי ברזג

פיתוח תוכן, קריאייטיב, הפקה וניהול פרויקטים

ד"ר שלה אורן

פיתוח תרופות, ניהול רפואי, ניסויים קליניים



לקריאה

לקריאת הטור של הסופרסונה סיגל בן יוסף כהן, שהתפרסם
בגלובס:

״

המהפכה החלה: המגזר העסקי מעורב בשינוי
החברתי, וזה עושה לו טוב  גם לשורה

התחתונה

״

ניוזלטר יוני 2021

היי סופרסונות יקרות 
סוגרות חודש מורכב ומטורף במדינה הקטנה שלנו, 

חודש שהזכיר בכאב את הצורך במנהיגות נשית בצמתי הכרעה יותר מתמיד.

עם הפנים קדימה מתרגשות שאנחנו כאן
מתרגשות שמדי יום אנחנו לא מוותרות, וביחד איתכן

קמות מדי בוקר בידיעה שאמנם מלאכה רבה עוד לפנינו, אבל אנחנו בדרך הנכונה!

חודש יוני מביא איתו את מפגש הסיום של בית הספר למנכ"ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך
תכנית שהוכיחה ששוויון מגדרי הוא בלב ליבו של המנוע לכלכלה הישראלית, והוא פה כדי להשאר

(בקרוב כל הפרטים על פתיחת המחזור השני!)
את פתיחתה הרשמית של תכנית מאיצות הבית שלנו לקידום סטרטאפים של נשים

את מפגש הנטוורקינג הרשמי הראשון שלנו בבית הראשונות 
ועוד המון מפגשים, הרצאות, שיתופי פעולה וקידום שוויון מגדרי בצמתי הכרעה

קראו בעיון ואמרו כן להזדמנויות. מחכות לכן!
חודש שמח, בריא ושקט מכולנו בצוות סופרסונס

כל מה שקורה בחודש יוני

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

9.6.21 | 19:30  21:30 | בית הראשונות עמק חפר

ֿ!םינפ לא םינפ תושגפנ עגר דוע הרוק הז הנהו ןמויב ןיירושמ ןמזמ רבכ ךיראתה

נטוורקינג איכותי, יין, גבינות, הרצאה וצילומי תדמית 

כל זה בעלות של 45 ש"ח ורק לחברות הקהילה. 

שריינו את מקומכן עוד היום ובואו לחגוג איתנו 

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

הפודקאסט של הקהילה שלנו יוצא לדרך! 
בפרקים נדבר על כל מה שנשים לא מדברות עליו : כסף , השקעות , יזמויות, וסיפורים אישיים שלכן

שאולי תרצו לחשוף .
אנחנו נקליט ונצלם באולפני סקרינז בתל אביב, ונפרסם בכל המקומות השווים.

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

הקלטת ופרסום הפרק כרוכים בעלות חד פעמית של 100 ש"ח+ מע״מ, ההטבה ניתנת לחברות
קהילת סופרסונס בלבד ואין להעביר אותה הלאה.

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

הטבות לחברות הקהילה

קורס חדש דנדש מבית יוצאים לאור (של איריס יוגב וגלית אקרמן ברש) הפעם מתאים גם להרצאות
מקצועיות וגם להשראה, למרצים בתחילת הדרך או למי שרוצה לשדרג הרצאה או סדנה.

הטבה מיוחדת ובונוס שווה רק לסופרסונה! הנחה של 280 ש״ח 
https://lp.vp4.me/mxan להצטרפות לסופרסונס וקבלת הקוד

 הרצאות הפכו לכלי שאי אפשר לדלג עליו. אם יש לך רעיון, סיפור או מוצר בעל ערך מיוחד והצלחת לאסוף קהל 
הדבר הכי אפקטיבי ומיידי זה לשתף דרך הרצאה, להתחבר לקהל, לתת ערך אמיתי, להעביר מסר ואולי, לעשות את

העולם שלנו למקום קצת טוב יותר!

הרצאה טובה יכולה לשנות חיים, עד כדי כך.
להיות מצוטטת, לתת ביטחון, להניע לפעולה, ועבורך המרצה  זו התמורה הטובה ביותר שאפשר לקבל.

לפרטים המלאים על הקורס

להרשמה למפגש החשיפה ביום שני
7.6

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?

!סנוסרפוס תליהקב תּורבחל הנתמה סיטרכ תא קישהל תושגרתמ

מזמינות אתכן להעניק מתנה לפרסונה שחייבת להיות איתנו ושתקדם אותנו ל51% בצמתי
הכרעה והשפעה 

לשליחת המתנה לחברה

עדכונים מהנעשה החודש בסופרסונס

!ככה נראה יום בסופרסונס, 24 שעות של קידום שוויון מגדרי מסביב לעולם

* מפגש רביעי לפורום הסופרסונות בניו יורק עם הרצאתה של טלי קורט גלאי ״סגנון תקשורת בן אישי ומנהיגות בין
שתי תרבויות.״ 

* תכנית ״שותפות״ פתחנו בשיחה עם השותפה במשרד ERM אתי אבנרי, המשכנו להרצאה ופאנל בנושא שימור
לקוחות בהובלת שני שטיין (נישליץ) ובהשתתפות שירלי ירקוני (ERM), ליהיא אלימלך (ליפא מאיר) ומיכל ישר

מיכאלי (הרצוג פוקס נאמן) ששיתפו מניסיונן העשיר מזוית של פיתוח עסקי והמשכנו לסדנת חוזקות אישיות בהובלת
הצוות.

* מפגש פתיחה לתכנית ״המאיצות״ התחלנו את המאיצות עם ליהיא פינטו Lihi Pinto. ליהיא חלקה מנסיונה
ושיתפה אותנו במסע שעברה מהרעיון ועד המוצר כפי שהוא נמכר היום. המשכנו עם מיכל Michal Shalem  ומיכל

.value proposition לסדנא מצויינת על Thinkcreative מ Michal Lebenthal Andreson

הצצה למפגשים נוספים מהשבוע האחרון מה עוד קורה בסופרסונס?

השבוע נפגשו נשות פורום קיסריה והגליל למפגשים שעסקו בחוסן אישי 
פורום תל אביב למפגש שעסק במשא ומתן

בית הספר למנכ"ליות העתיד במפגש השני לתכנית בנושא סטוריטלינג ועמידה מול קהל
וטרי טרי מאתמול

 ביס למנכליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך 
שסיימו באופן רשמי את תכנית המפגשים ומתחילות עכשיו את הדרך שלהן כבוגרות פורצות דרך.

מברכות את מצטרפות חודש מאי לקהילה

לירז גרין

קולעת מילים – כתיבה, יצירה וניהול תוכן

מיטל גנון חוליו

פיתוח מנהלים, ייעול תהליכים והטמעה

חיה אלוף

פיתוח אישי ומקצועי – הדרכה וייעוץ

תמי סמון

תרפיה באומנות

דליה קרישטל ברנובר

עיצוב, יצירה, סריגה, התפתחות אישית ורוחנית

מורן חרובי ברזג

פיתוח תוכן, קריאייטיב, הפקה וניהול פרויקטים

ד"ר שלה אורן

פיתוח תרופות, ניהול רפואי, ניסויים קליניים

https://lp.vp4.me/mxan
https://lp.vp4.me/mxan
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המהפכה החלה: המגזר העסקי מעורב בשינוי
החברתי, וזה עושה לו טוב  גם לשורה

התחתונה

״

ניוזלטר יוני 2021

היי סופרסונות יקרות 
סוגרות חודש מורכב ומטורף במדינה הקטנה שלנו, 

חודש שהזכיר בכאב את הצורך במנהיגות נשית בצמתי הכרעה יותר מתמיד.

עם הפנים קדימה מתרגשות שאנחנו כאן
מתרגשות שמדי יום אנחנו לא מוותרות, וביחד איתכן

קמות מדי בוקר בידיעה שאמנם מלאכה רבה עוד לפנינו, אבל אנחנו בדרך הנכונה!

חודש יוני מביא איתו את מפגש הסיום של בית הספר למנכ"ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך
תכנית שהוכיחה ששוויון מגדרי הוא בלב ליבו של המנוע לכלכלה הישראלית, והוא פה כדי להשאר

(בקרוב כל הפרטים על פתיחת המחזור השני!)
את פתיחתה הרשמית של תכנית מאיצות הבית שלנו לקידום סטרטאפים של נשים

את מפגש הנטוורקינג הרשמי הראשון שלנו בבית הראשונות 
ועוד המון מפגשים, הרצאות, שיתופי פעולה וקידום שוויון מגדרי בצמתי הכרעה

קראו בעיון ואמרו כן להזדמנויות. מחכות לכן!
חודש שמח, בריא ושקט מכולנו בצוות סופרסונס

כל מה שקורה בחודש יוני

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

9.6.21 | 19:30  21:30 | בית הראשונות עמק חפר

ֿ!םינפ לא םינפ תושגפנ עגר דוע הרוק הז הנהו ןמויב ןיירושמ ןמזמ רבכ ךיראתה

נטוורקינג איכותי, יין, גבינות, הרצאה וצילומי תדמית 

כל זה בעלות של 45 ש"ח ורק לחברות הקהילה. 

שריינו את מקומכן עוד היום ובואו לחגוג איתנו 

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

הפודקאסט של הקהילה שלנו יוצא לדרך! 
בפרקים נדבר על כל מה שנשים לא מדברות עליו : כסף , השקעות , יזמויות, וסיפורים אישיים שלכן

שאולי תרצו לחשוף .
אנחנו נקליט ונצלם באולפני סקרינז בתל אביב, ונפרסם בכל המקומות השווים.

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

הקלטת ופרסום הפרק כרוכים בעלות חד פעמית של 100 ש"ח+ מע״מ, ההטבה ניתנת לחברות
קהילת סופרסונס בלבד ואין להעביר אותה הלאה.

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

הטבות לחברות הקהילה

קורס חדש דנדש מבית יוצאים לאור (של איריס יוגב וגלית אקרמן ברש) הפעם מתאים גם להרצאות
מקצועיות וגם להשראה, למרצים בתחילת הדרך או למי שרוצה לשדרג הרצאה או סדנה.

הטבה מיוחדת ובונוס שווה רק לסופרסונה! הנחה של 280 ש״ח 
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 הרצאות הפכו לכלי שאי אפשר לדלג עליו. אם יש לך רעיון, סיפור או מוצר בעל ערך מיוחד והצלחת לאסוף קהל 
הדבר הכי אפקטיבי ומיידי זה לשתף דרך הרצאה, להתחבר לקהל, לתת ערך אמיתי, להעביר מסר ואולי, לעשות את

העולם שלנו למקום קצת טוב יותר!

הרצאה טובה יכולה לשנות חיים, עד כדי כך.
להיות מצוטטת, לתת ביטחון, להניע לפעולה, ועבורך המרצה  זו התמורה הטובה ביותר שאפשר לקבל.

לפרטים המלאים על הקורס

להרשמה למפגש החשיפה ביום שני
7.6

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?

!סנוסרפוס תליהקב תּורבחל הנתמה סיטרכ תא קישהל תושגרתמ

מזמינות אתכן להעניק מתנה לפרסונה שחייבת להיות איתנו ושתקדם אותנו ל51% בצמתי
הכרעה והשפעה 

לשליחת המתנה לחברה

עדכונים מהנעשה החודש בסופרסונס

!ככה נראה יום בסופרסונס, 24 שעות של קידום שוויון מגדרי מסביב לעולם

* מפגש רביעי לפורום הסופרסונות בניו יורק עם הרצאתה של טלי קורט גלאי ״סגנון תקשורת בן אישי ומנהיגות בין
שתי תרבויות.״ 

* תכנית ״שותפות״ פתחנו בשיחה עם השותפה במשרד ERM אתי אבנרי, המשכנו להרצאה ופאנל בנושא שימור
לקוחות בהובלת שני שטיין (נישליץ) ובהשתתפות שירלי ירקוני (ERM), ליהיא אלימלך (ליפא מאיר) ומיכל ישר

מיכאלי (הרצוג פוקס נאמן) ששיתפו מניסיונן העשיר מזוית של פיתוח עסקי והמשכנו לסדנת חוזקות אישיות בהובלת
הצוות.

* מפגש פתיחה לתכנית ״המאיצות״ התחלנו את המאיצות עם ליהיא פינטו Lihi Pinto. ליהיא חלקה מנסיונה
ושיתפה אותנו במסע שעברה מהרעיון ועד המוצר כפי שהוא נמכר היום. המשכנו עם מיכל Michal Shalem  ומיכל

.value proposition לסדנא מצויינת על Thinkcreative מ Michal Lebenthal Andreson

הצצה למפגשים נוספים מהשבוע האחרון מה עוד קורה בסופרסונס?

השבוע נפגשו נשות פורום קיסריה והגליל למפגשים שעסקו בחוסן אישי 
פורום תל אביב למפגש שעסק במשא ומתן

בית הספר למנכ"ליות העתיד במפגש השני לתכנית בנושא סטוריטלינג ועמידה מול קהל
וטרי טרי מאתמול

 ביס למנכליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך 
שסיימו באופן רשמי את תכנית המפגשים ומתחילות עכשיו את הדרך שלהן כבוגרות פורצות דרך.

מברכות את מצטרפות חודש מאי לקהילה

לירז גרין

קולעת מילים – כתיבה, יצירה וניהול תוכן

מיטל גנון חוליו

פיתוח מנהלים, ייעול תהליכים והטמעה

חיה אלוף

פיתוח אישי ומקצועי – הדרכה וייעוץ

תמי סמון

תרפיה באומנות

דליה קרישטל ברנובר

עיצוב, יצירה, סריגה, התפתחות אישית ורוחנית

מורן חרובי ברזג

פיתוח תוכן, קריאייטיב, הפקה וניהול פרויקטים

ד"ר שלה אורן

פיתוח תרופות, ניהול רפואי, ניסויים קליניים

https://lp.vp4.me/mxan
https://www.speakstage.co.il/
https://www.speakstage.co.il/zoom
mailto:shellyh@supersonas.com
https://lp.vp4.me/mxan


לקריאה

לקריאת הטור של הסופרסונה סיגל בן יוסף כהן, שהתפרסם
בגלובס:

״

המהפכה החלה: המגזר העסקי מעורב בשינוי
החברתי, וזה עושה לו טוב  גם לשורה

התחתונה

״

ניוזלטר יוני 2021

היי סופרסונות יקרות 
סוגרות חודש מורכב ומטורף במדינה הקטנה שלנו, 

חודש שהזכיר בכאב את הצורך במנהיגות נשית בצמתי הכרעה יותר מתמיד.

עם הפנים קדימה מתרגשות שאנחנו כאן
מתרגשות שמדי יום אנחנו לא מוותרות, וביחד איתכן

קמות מדי בוקר בידיעה שאמנם מלאכה רבה עוד לפנינו, אבל אנחנו בדרך הנכונה!

חודש יוני מביא איתו את מפגש הסיום של בית הספר למנכ"ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך
תכנית שהוכיחה ששוויון מגדרי הוא בלב ליבו של המנוע לכלכלה הישראלית, והוא פה כדי להשאר

(בקרוב כל הפרטים על פתיחת המחזור השני!)
את פתיחתה הרשמית של תכנית מאיצות הבית שלנו לקידום סטרטאפים של נשים

את מפגש הנטוורקינג הרשמי הראשון שלנו בבית הראשונות 
ועוד המון מפגשים, הרצאות, שיתופי פעולה וקידום שוויון מגדרי בצמתי הכרעה

קראו בעיון ואמרו כן להזדמנויות. מחכות לכן!
חודש שמח, בריא ושקט מכולנו בצוות סופרסונס

כל מה שקורה בחודש יוני

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

9.6.21 | 19:30  21:30 | בית הראשונות עמק חפר

ֿ!םינפ לא םינפ תושגפנ עגר דוע הרוק הז הנהו ןמויב ןיירושמ ןמזמ רבכ ךיראתה

נטוורקינג איכותי, יין, גבינות, הרצאה וצילומי תדמית 

כל זה בעלות של 45 ש"ח ורק לחברות הקהילה. 

שריינו את מקומכן עוד היום ובואו לחגוג איתנו 

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

הפודקאסט של הקהילה שלנו יוצא לדרך! 
בפרקים נדבר על כל מה שנשים לא מדברות עליו : כסף , השקעות , יזמויות, וסיפורים אישיים שלכן

שאולי תרצו לחשוף .
אנחנו נקליט ונצלם באולפני סקרינז בתל אביב, ונפרסם בכל המקומות השווים.

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

הקלטת ופרסום הפרק כרוכים בעלות חד פעמית של 100 ש"ח+ מע״מ, ההטבה ניתנת לחברות
קהילת סופרסונס בלבד ואין להעביר אותה הלאה.

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

הטבות לחברות הקהילה

קורס חדש דנדש מבית יוצאים לאור (של איריס יוגב וגלית אקרמן ברש) הפעם מתאים גם להרצאות
מקצועיות וגם להשראה, למרצים בתחילת הדרך או למי שרוצה לשדרג הרצאה או סדנה.

הטבה מיוחדת ובונוס שווה רק לסופרסונה! הנחה של 280 ש״ח 
https://lp.vp4.me/mxan להצטרפות לסופרסונס וקבלת הקוד

 הרצאות הפכו לכלי שאי אפשר לדלג עליו. אם יש לך רעיון, סיפור או מוצר בעל ערך מיוחד והצלחת לאסוף קהל 
הדבר הכי אפקטיבי ומיידי זה לשתף דרך הרצאה, להתחבר לקהל, לתת ערך אמיתי, להעביר מסר ואולי, לעשות את

העולם שלנו למקום קצת טוב יותר!

הרצאה טובה יכולה לשנות חיים, עד כדי כך.
להיות מצוטטת, לתת ביטחון, להניע לפעולה, ועבורך המרצה  זו התמורה הטובה ביותר שאפשר לקבל.

לפרטים המלאים על הקורס

להרשמה למפגש החשיפה ביום שני
7.6

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?

!סנוסרפוס תליהקב תּורבחל הנתמה סיטרכ תא קישהל תושגרתמ

מזמינות אתכן להעניק מתנה לפרסונה שחייבת להיות איתנו ושתקדם אותנו ל51% בצמתי
הכרעה והשפעה 

לשליחת המתנה לחברה

עדכונים מהנעשה החודש בסופרסונס

!ככה נראה יום בסופרסונס, 24 שעות של קידום שוויון מגדרי מסביב לעולם

* מפגש רביעי לפורום הסופרסונות בניו יורק עם הרצאתה של טלי קורט גלאי ״סגנון תקשורת בן אישי ומנהיגות בין
שתי תרבויות.״ 

* תכנית ״שותפות״ פתחנו בשיחה עם השותפה במשרד ERM אתי אבנרי, המשכנו להרצאה ופאנל בנושא שימור
לקוחות בהובלת שני שטיין (נישליץ) ובהשתתפות שירלי ירקוני (ERM), ליהיא אלימלך (ליפא מאיר) ומיכל ישר

מיכאלי (הרצוג פוקס נאמן) ששיתפו מניסיונן העשיר מזוית של פיתוח עסקי והמשכנו לסדנת חוזקות אישיות בהובלת
הצוות.

* מפגש פתיחה לתכנית ״המאיצות״ התחלנו את המאיצות עם ליהיא פינטו Lihi Pinto. ליהיא חלקה מנסיונה
ושיתפה אותנו במסע שעברה מהרעיון ועד המוצר כפי שהוא נמכר היום. המשכנו עם מיכל Michal Shalem  ומיכל

.value proposition לסדנא מצויינת על Thinkcreative מ Michal Lebenthal Andreson

הצצה למפגשים נוספים מהשבוע האחרון מה עוד קורה בסופרסונס?

השבוע נפגשו נשות פורום קיסריה והגליל למפגשים שעסקו בחוסן אישי 
פורום תל אביב למפגש שעסק במשא ומתן

בית הספר למנכ"ליות העתיד במפגש השני לתכנית בנושא סטוריטלינג ועמידה מול קהל
וטרי טרי מאתמול

 ביס למנכליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך 
שסיימו באופן רשמי את תכנית המפגשים ומתחילות עכשיו את הדרך שלהן כבוגרות פורצות דרך.

מברכות את מצטרפות חודש מאי לקהילה

לירז גרין

קולעת מילים – כתיבה, יצירה וניהול תוכן

מיטל גנון חוליו

פיתוח מנהלים, ייעול תהליכים והטמעה

חיה אלוף

פיתוח אישי ומקצועי – הדרכה וייעוץ

תמי סמון

תרפיה באומנות

דליה קרישטל ברנובר

עיצוב, יצירה, סריגה, התפתחות אישית ורוחנית

מורן חרובי ברזג

פיתוח תוכן, קריאייטיב, הפקה וניהול פרויקטים

ד"ר שלה אורן

פיתוח תרופות, ניהול רפואי, ניסויים קליניים

https://lp.vp4.me/mxan
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001371603&from=whatsapp
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001371603&from=whatsapp
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001371603&from=whatsapp
https://app.icount.co.il/m/495e5/c20809p90u6040b764c?utm_source=iCount&utm_medium=paypage&utm_campaign=90


לקריאה

לקריאת הטור של הסופרסונה סיגל בן יוסף כהן, שהתפרסם
בגלובס:

״

המהפכה החלה: המגזר העסקי מעורב בשינוי
החברתי, וזה עושה לו טוב  גם לשורה

התחתונה

״

ניוזלטר יוני 2021

היי סופרסונות יקרות 
סוגרות חודש מורכב ומטורף במדינה הקטנה שלנו, 

חודש שהזכיר בכאב את הצורך במנהיגות נשית בצמתי הכרעה יותר מתמיד.

עם הפנים קדימה מתרגשות שאנחנו כאן
מתרגשות שמדי יום אנחנו לא מוותרות, וביחד איתכן

קמות מדי בוקר בידיעה שאמנם מלאכה רבה עוד לפנינו, אבל אנחנו בדרך הנכונה!

חודש יוני מביא איתו את מפגש הסיום של בית הספר למנכ"ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך
תכנית שהוכיחה ששוויון מגדרי הוא בלב ליבו של המנוע לכלכלה הישראלית, והוא פה כדי להשאר

(בקרוב כל הפרטים על פתיחת המחזור השני!)
את פתיחתה הרשמית של תכנית מאיצות הבית שלנו לקידום סטרטאפים של נשים

את מפגש הנטוורקינג הרשמי הראשון שלנו בבית הראשונות 
ועוד המון מפגשים, הרצאות, שיתופי פעולה וקידום שוויון מגדרי בצמתי הכרעה

קראו בעיון ואמרו כן להזדמנויות. מחכות לכן!
חודש שמח, בריא ושקט מכולנו בצוות סופרסונס

כל מה שקורה בחודש יוני

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

9.6.21 | 19:30  21:30 | בית הראשונות עמק חפר

ֿ!םינפ לא םינפ תושגפנ עגר דוע הרוק הז הנהו ןמויב ןיירושמ ןמזמ רבכ ךיראתה

נטוורקינג איכותי, יין, גבינות, הרצאה וצילומי תדמית 

כל זה בעלות של 45 ש"ח ורק לחברות הקהילה. 

שריינו את מקומכן עוד היום ובואו לחגוג איתנו 

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

הפודקאסט של הקהילה שלנו יוצא לדרך! 
בפרקים נדבר על כל מה שנשים לא מדברות עליו : כסף , השקעות , יזמויות, וסיפורים אישיים שלכן

שאולי תרצו לחשוף .
אנחנו נקליט ונצלם באולפני סקרינז בתל אביב, ונפרסם בכל המקומות השווים.

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

הקלטת ופרסום הפרק כרוכים בעלות חד פעמית של 100 ש"ח+ מע״מ, ההטבה ניתנת לחברות
קהילת סופרסונס בלבד ואין להעביר אותה הלאה.

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

הטבות לחברות הקהילה

קורס חדש דנדש מבית יוצאים לאור (של איריס יוגב וגלית אקרמן ברש) הפעם מתאים גם להרצאות
מקצועיות וגם להשראה, למרצים בתחילת הדרך או למי שרוצה לשדרג הרצאה או סדנה.

הטבה מיוחדת ובונוס שווה רק לסופרסונה! הנחה של 280 ש״ח 
https://lp.vp4.me/mxan להצטרפות לסופרסונס וקבלת הקוד

 הרצאות הפכו לכלי שאי אפשר לדלג עליו. אם יש לך רעיון, סיפור או מוצר בעל ערך מיוחד והצלחת לאסוף קהל 
הדבר הכי אפקטיבי ומיידי זה לשתף דרך הרצאה, להתחבר לקהל, לתת ערך אמיתי, להעביר מסר ואולי, לעשות את

העולם שלנו למקום קצת טוב יותר!

הרצאה טובה יכולה לשנות חיים, עד כדי כך.
להיות מצוטטת, לתת ביטחון, להניע לפעולה, ועבורך המרצה  זו התמורה הטובה ביותר שאפשר לקבל.

לפרטים המלאים על הקורס

להרשמה למפגש החשיפה ביום שני
7.6

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?

!סנוסרפוס תליהקב תּורבחל הנתמה סיטרכ תא קישהל תושגרתמ

מזמינות אתכן להעניק מתנה לפרסונה שחייבת להיות איתנו ושתקדם אותנו ל51% בצמתי
הכרעה והשפעה 

לשליחת המתנה לחברה

עדכונים מהנעשה החודש בסופרסונס

!ככה נראה יום בסופרסונס, 24 שעות של קידום שוויון מגדרי מסביב לעולם

* מפגש רביעי לפורום הסופרסונות בניו יורק עם הרצאתה של טלי קורט גלאי ״סגנון תקשורת בן אישי ומנהיגות בין
שתי תרבויות.״ 

* תכנית ״שותפות״ פתחנו בשיחה עם השותפה במשרד ERM אתי אבנרי, המשכנו להרצאה ופאנל בנושא שימור
לקוחות בהובלת שני שטיין (נישליץ) ובהשתתפות שירלי ירקוני (ERM), ליהיא אלימלך (ליפא מאיר) ומיכל ישר

מיכאלי (הרצוג פוקס נאמן) ששיתפו מניסיונן העשיר מזוית של פיתוח עסקי והמשכנו לסדנת חוזקות אישיות בהובלת
הצוות.

* מפגש פתיחה לתכנית ״המאיצות״ התחלנו את המאיצות עם ליהיא פינטו Lihi Pinto. ליהיא חלקה מנסיונה
ושיתפה אותנו במסע שעברה מהרעיון ועד המוצר כפי שהוא נמכר היום. המשכנו עם מיכל Michal Shalem  ומיכל

.value proposition לסדנא מצויינת על Thinkcreative מ Michal Lebenthal Andreson

הצצה למפגשים נוספים מהשבוע האחרון מה עוד קורה בסופרסונס?

השבוע נפגשו נשות פורום קיסריה והגליל למפגשים שעסקו בחוסן אישי 
פורום תל אביב למפגש שעסק במשא ומתן

בית הספר למנכ"ליות העתיד במפגש השני לתכנית בנושא סטוריטלינג ועמידה מול קהל
וטרי טרי מאתמול

 ביס למנכליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך 
שסיימו באופן רשמי את תכנית המפגשים ומתחילות עכשיו את הדרך שלהן כבוגרות פורצות דרך.

מברכות את מצטרפות חודש מאי לקהילה

לירז גרין

קולעת מילים – כתיבה, יצירה וניהול תוכן

מיטל גנון חוליו

פיתוח מנהלים, ייעול תהליכים והטמעה

חיה אלוף

פיתוח אישי ומקצועי – הדרכה וייעוץ

תמי סמון

תרפיה באומנות

דליה קרישטל ברנובר

עיצוב, יצירה, סריגה, התפתחות אישית ורוחנית

מורן חרובי ברזג

פיתוח תוכן, קריאייטיב, הפקה וניהול פרויקטים

ד"ר שלה אורן

פיתוח תרופות, ניהול רפואי, ניסויים קליניים

https://app.icount.co.il/m/495e5/c20809p90u6040b764c?utm_source=iCount&utm_medium=paypage&utm_campaign=90
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המהפכה החלה: המגזר העסקי מעורב בשינוי
החברתי, וזה עושה לו טוב  גם לשורה

התחתונה

״

ניוזלטר יוני 2021

היי סופרסונות יקרות 
סוגרות חודש מורכב ומטורף במדינה הקטנה שלנו, 

חודש שהזכיר בכאב את הצורך במנהיגות נשית בצמתי הכרעה יותר מתמיד.

עם הפנים קדימה מתרגשות שאנחנו כאן
מתרגשות שמדי יום אנחנו לא מוותרות, וביחד איתכן

קמות מדי בוקר בידיעה שאמנם מלאכה רבה עוד לפנינו, אבל אנחנו בדרך הנכונה!

חודש יוני מביא איתו את מפגש הסיום של בית הספר למנכ"ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך
תכנית שהוכיחה ששוויון מגדרי הוא בלב ליבו של המנוע לכלכלה הישראלית, והוא פה כדי להשאר

(בקרוב כל הפרטים על פתיחת המחזור השני!)
את פתיחתה הרשמית של תכנית מאיצות הבית שלנו לקידום סטרטאפים של נשים

את מפגש הנטוורקינג הרשמי הראשון שלנו בבית הראשונות 
ועוד המון מפגשים, הרצאות, שיתופי פעולה וקידום שוויון מגדרי בצמתי הכרעה

קראו בעיון ואמרו כן להזדמנויות. מחכות לכן!
חודש שמח, בריא ושקט מכולנו בצוות סופרסונס

כל מה שקורה בחודש יוני

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

9.6.21 | 19:30  21:30 | בית הראשונות עמק חפר

ֿ!םינפ לא םינפ תושגפנ עגר דוע הרוק הז הנהו ןמויב ןיירושמ ןמזמ רבכ ךיראתה

נטוורקינג איכותי, יין, גבינות, הרצאה וצילומי תדמית 

כל זה בעלות של 45 ש"ח ורק לחברות הקהילה. 

שריינו את מקומכן עוד היום ובואו לחגוג איתנו 

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

הפודקאסט של הקהילה שלנו יוצא לדרך! 
בפרקים נדבר על כל מה שנשים לא מדברות עליו : כסף , השקעות , יזמויות, וסיפורים אישיים שלכן

שאולי תרצו לחשוף .
אנחנו נקליט ונצלם באולפני סקרינז בתל אביב, ונפרסם בכל המקומות השווים.

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

הקלטת ופרסום הפרק כרוכים בעלות חד פעמית של 100 ש"ח+ מע״מ, ההטבה ניתנת לחברות
קהילת סופרסונס בלבד ואין להעביר אותה הלאה.

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

הטבות לחברות הקהילה

קורס חדש דנדש מבית יוצאים לאור (של איריס יוגב וגלית אקרמן ברש) הפעם מתאים גם להרצאות
מקצועיות וגם להשראה, למרצים בתחילת הדרך או למי שרוצה לשדרג הרצאה או סדנה.

הטבה מיוחדת ובונוס שווה רק לסופרסונה! הנחה של 280 ש״ח 
https://lp.vp4.me/mxan להצטרפות לסופרסונס וקבלת הקוד

 הרצאות הפכו לכלי שאי אפשר לדלג עליו. אם יש לך רעיון, סיפור או מוצר בעל ערך מיוחד והצלחת לאסוף קהל 
הדבר הכי אפקטיבי ומיידי זה לשתף דרך הרצאה, להתחבר לקהל, לתת ערך אמיתי, להעביר מסר ואולי, לעשות את

העולם שלנו למקום קצת טוב יותר!

הרצאה טובה יכולה לשנות חיים, עד כדי כך.
להיות מצוטטת, לתת ביטחון, להניע לפעולה, ועבורך המרצה  זו התמורה הטובה ביותר שאפשר לקבל.

לפרטים המלאים על הקורס

להרשמה למפגש החשיפה ביום שני
7.6

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?

!סנוסרפוס תליהקב תּורבחל הנתמה סיטרכ תא קישהל תושגרתמ

מזמינות אתכן להעניק מתנה לפרסונה שחייבת להיות איתנו ושתקדם אותנו ל51% בצמתי
הכרעה והשפעה 

לשליחת המתנה לחברה

עדכונים מהנעשה החודש בסופרסונס

!ככה נראה יום בסופרסונס, 24 שעות של קידום שוויון מגדרי מסביב לעולם

* מפגש רביעי לפורום הסופרסונות בניו יורק עם הרצאתה של טלי קורט גלאי ״סגנון תקשורת בן אישי ומנהיגות בין
שתי תרבויות.״ 

* תכנית ״שותפות״ פתחנו בשיחה עם השותפה במשרד ERM אתי אבנרי, המשכנו להרצאה ופאנל בנושא שימור
לקוחות בהובלת שני שטיין (נישליץ) ובהשתתפות שירלי ירקוני (ERM), ליהיא אלימלך (ליפא מאיר) ומיכל ישר

מיכאלי (הרצוג פוקס נאמן) ששיתפו מניסיונן העשיר מזוית של פיתוח עסקי והמשכנו לסדנת חוזקות אישיות בהובלת
הצוות.

* מפגש פתיחה לתכנית ״המאיצות״ התחלנו את המאיצות עם ליהיא פינטו Lihi Pinto. ליהיא חלקה מנסיונה
ושיתפה אותנו במסע שעברה מהרעיון ועד המוצר כפי שהוא נמכר היום. המשכנו עם מיכל Michal Shalem  ומיכל

.value proposition לסדנא מצויינת על Thinkcreative מ Michal Lebenthal Andreson

הצצה למפגשים נוספים מהשבוע האחרון מה עוד קורה בסופרסונס?

השבוע נפגשו נשות פורום קיסריה והגליל למפגשים שעסקו בחוסן אישי 
פורום תל אביב למפגש שעסק במשא ומתן

בית הספר למנכ"ליות העתיד במפגש השני לתכנית בנושא סטוריטלינג ועמידה מול קהל
וטרי טרי מאתמול

 ביס למנכליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך 
שסיימו באופן רשמי את תכנית המפגשים ומתחילות עכשיו את הדרך שלהן כבוגרות פורצות דרך.

מברכות את מצטרפות חודש מאי לקהילה

לירז גרין

קולעת מילים – כתיבה, יצירה וניהול תוכן

מיטל גנון חוליו

פיתוח מנהלים, ייעול תהליכים והטמעה

חיה אלוף

פיתוח אישי ומקצועי – הדרכה וייעוץ

תמי סמון

תרפיה באומנות

דליה קרישטל ברנובר

עיצוב, יצירה, סריגה, התפתחות אישית ורוחנית

מורן חרובי ברזג

פיתוח תוכן, קריאייטיב, הפקה וניהול פרויקטים

ד"ר שלה אורן

פיתוח תרופות, ניהול רפואי, ניסויים קליניים

http://www.supersonas.com/


לקריאה

לקריאת הטור של הסופרסונה סיגל בן יוסף כהן, שהתפרסם
בגלובס:

״

המהפכה החלה: המגזר העסקי מעורב בשינוי
החברתי, וזה עושה לו טוב  גם לשורה

התחתונה

״

ניוזלטר יוני 2021

היי סופרסונות יקרות 
סוגרות חודש מורכב ומטורף במדינה הקטנה שלנו, 

חודש שהזכיר בכאב את הצורך במנהיגות נשית בצמתי הכרעה יותר מתמיד.

עם הפנים קדימה מתרגשות שאנחנו כאן
מתרגשות שמדי יום אנחנו לא מוותרות, וביחד איתכן

קמות מדי בוקר בידיעה שאמנם מלאכה רבה עוד לפנינו, אבל אנחנו בדרך הנכונה!

חודש יוני מביא איתו את מפגש הסיום של בית הספר למנכ"ליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך
תכנית שהוכיחה ששוויון מגדרי הוא בלב ליבו של המנוע לכלכלה הישראלית, והוא פה כדי להשאר

(בקרוב כל הפרטים על פתיחת המחזור השני!)
את פתיחתה הרשמית של תכנית מאיצות הבית שלנו לקידום סטרטאפים של נשים

את מפגש הנטוורקינג הרשמי הראשון שלנו בבית הראשונות 
ועוד המון מפגשים, הרצאות, שיתופי פעולה וקידום שוויון מגדרי בצמתי הכרעה

קראו בעיון ואמרו כן להזדמנויות. מחכות לכן!
חודש שמח, בריא ושקט מכולנו בצוות סופרסונס

כל מה שקורה בחודש יוני

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

9.6.21 | 19:30  21:30 | בית הראשונות עמק חפר

ֿ!םינפ לא םינפ תושגפנ עגר דוע הרוק הז הנהו ןמויב ןיירושמ ןמזמ רבכ ךיראתה

נטוורקינג איכותי, יין, גבינות, הרצאה וצילומי תדמית 

כל זה בעלות של 45 ש"ח ורק לחברות הקהילה. 

שריינו את מקומכן עוד היום ובואו לחגוג איתנו 

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

הפודקאסט של הקהילה שלנו יוצא לדרך! 
בפרקים נדבר על כל מה שנשים לא מדברות עליו : כסף , השקעות , יזמויות, וסיפורים אישיים שלכן

שאולי תרצו לחשוף .
אנחנו נקליט ונצלם באולפני סקרינז בתל אביב, ונפרסם בכל המקומות השווים.

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

הקלטת ופרסום הפרק כרוכים בעלות חד פעמית של 100 ש"ח+ מע״מ, ההטבה ניתנת לחברות
קהילת סופרסונס בלבד ואין להעביר אותה הלאה.

ההטבה לחברות הקהילה, גם את רוצה
להיות סופרסונה?

הטבות לחברות הקהילה

קורס חדש דנדש מבית יוצאים לאור (של איריס יוגב וגלית אקרמן ברש) הפעם מתאים גם להרצאות
מקצועיות וגם להשראה, למרצים בתחילת הדרך או למי שרוצה לשדרג הרצאה או סדנה.

הטבה מיוחדת ובונוס שווה רק לסופרסונה! הנחה של 280 ש״ח 
https://lp.vp4.me/mxan להצטרפות לסופרסונס וקבלת הקוד

 הרצאות הפכו לכלי שאי אפשר לדלג עליו. אם יש לך רעיון, סיפור או מוצר בעל ערך מיוחד והצלחת לאסוף קהל 
הדבר הכי אפקטיבי ומיידי זה לשתף דרך הרצאה, להתחבר לקהל, לתת ערך אמיתי, להעביר מסר ואולי, לעשות את

העולם שלנו למקום קצת טוב יותר!

הרצאה טובה יכולה לשנות חיים, עד כדי כך.
להיות מצוטטת, לתת ביטחון, להניע לפעולה, ועבורך המרצה  זו התמורה הטובה ביותר שאפשר לקבל.

לפרטים המלאים על הקורס

להרשמה למפגש החשיפה ביום שני
7.6

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?

!סנוסרפוס תליהקב תּורבחל הנתמה סיטרכ תא קישהל תושגרתמ

מזמינות אתכן להעניק מתנה לפרסונה שחייבת להיות איתנו ושתקדם אותנו ל51% בצמתי
הכרעה והשפעה 

לשליחת המתנה לחברה

עדכונים מהנעשה החודש בסופרסונס

!ככה נראה יום בסופרסונס, 24 שעות של קידום שוויון מגדרי מסביב לעולם

* מפגש רביעי לפורום הסופרסונות בניו יורק עם הרצאתה של טלי קורט גלאי ״סגנון תקשורת בן אישי ומנהיגות בין
שתי תרבויות.״ 

* תכנית ״שותפות״ פתחנו בשיחה עם השותפה במשרד ERM אתי אבנרי, המשכנו להרצאה ופאנל בנושא שימור
לקוחות בהובלת שני שטיין (נישליץ) ובהשתתפות שירלי ירקוני (ERM), ליהיא אלימלך (ליפא מאיר) ומיכל ישר

מיכאלי (הרצוג פוקס נאמן) ששיתפו מניסיונן העשיר מזוית של פיתוח עסקי והמשכנו לסדנת חוזקות אישיות בהובלת
הצוות.

* מפגש פתיחה לתכנית ״המאיצות״ התחלנו את המאיצות עם ליהיא פינטו Lihi Pinto. ליהיא חלקה מנסיונה
ושיתפה אותנו במסע שעברה מהרעיון ועד המוצר כפי שהוא נמכר היום. המשכנו עם מיכל Michal Shalem  ומיכל

.value proposition לסדנא מצויינת על Thinkcreative מ Michal Lebenthal Andreson

הצצה למפגשים נוספים מהשבוע האחרון מה עוד קורה בסופרסונס?

השבוע נפגשו נשות פורום קיסריה והגליל למפגשים שעסקו בחוסן אישי 
פורום תל אביב למפגש שעסק במשא ומתן

בית הספר למנכ"ליות העתיד במפגש השני לתכנית בנושא סטוריטלינג ועמידה מול קהל
וטרי טרי מאתמול

 ביס למנכליות העתיד עם הבורסה לניירות ערך 
שסיימו באופן רשמי את תכנית המפגשים ומתחילות עכשיו את הדרך שלהן כבוגרות פורצות דרך.

מברכות את מצטרפות חודש מאי לקהילה

לירז גרין

קולעת מילים – כתיבה, יצירה וניהול תוכן

מיטל גנון חוליו

פיתוח מנהלים, ייעול תהליכים והטמעה

חיה אלוף

פיתוח אישי ומקצועי – הדרכה וייעוץ

תמי סמון

תרפיה באומנות

דליה קרישטל ברנובר

עיצוב, יצירה, סריגה, התפתחות אישית ורוחנית

מורן חרובי ברזג

פיתוח תוכן, קריאייטיב, הפקה וניהול פרויקטים

ד"ר שלה אורן

פיתוח תרופות, ניהול רפואי, ניסויים קליניים

http://www.supersonas.com/
https://www.supersonas.com/personas/לירז-גרין/
https://www.supersonas.com/personas/מיטל-גנון-חוליו/
https://www.supersonas.com/personas/חיה-אלוף/
https://www.supersonas.com/personas/תמי-סמון/
https://www.supersonas.com/personas/דליה-קרישטל-ברנובר/
https://www.supersonas.com/personas/מורן-חרובי-ברזג/
https://www.supersonas.com/personas/דר-שלה-אורן/

