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השנה החדשה מתקרבת אלינו בצעדי ענק
באופן טבעי דברים מסתיימים ודברים חדשים מתחילים

החודש סיימנו שתי תכניות שליוו אותנו בשנה האחרונה, פורום הסופרסונות בגליל ופורום הסופרסונות
בניו יורק. 

40 נשים מוכשרות וחדורות מטרה הצטרפו לרשת בוגרות התכניות שלנו.

אנחנו מזמינות אתכן לנצל את החודש הקרוב לפני השנה החדשה ולהתרכז בעצמכן
בריענון מאחורי הקלעים, מה המטרות שלכן, עם איזו אנרגיה אתן קמות בבוקר ומה אתן עושות בכל יום

(גם אם הוא קטן) לטובת קידום נוכחות נשית בצמתי ההשפעה וההכרעה.

מאחלות לכן חדש של התחדשות ועשייה, הניוזלטר שלנו כאן הוא צעד ראשון לתחילת חודש מלא
בעשייה למען נוכחות נשית שוויונית בצמתי ההכרעה וההשפעה

כל מה שקורה בחודש אוגוסט

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  

הטבות לחברות הקהילה

מזמינות אותך להרצות!

תכנית ההרצאות "סופרסונס בסלון"התחילה במרץ 2020 עם תחילתה של הקורונה, בימים של חוסרוודאות,
ואפשרה שיח מקצועי, מלמד ומעורר השראה בתקופה מאתגרת לכולנו.

המרצות הן מתנדבות חברות סופרסונס, המקדישות מזמנן לשתף את נשות הקהילה בכלים, בניסיון המקצועי ובידע
הנרחב שלהן.  

לאור ההצלחה של התכנית, החלטנו להמשיך עם תכנית ההרצאות של חברות הקהילה, דרך הזום.
העברת הרצאה מאפשרת לחברות הקהילה לשווק את עצמן, לתרגל הרצאות בזום ולהתנסות בהעברת הרצאה

חדשה שהן עובדות עליה.

כתבי למנהלת הקהילה שלנו שתשמח לענות על כלך שאלה שעולה ולשבץ אותך ללוח ההרצאות

ההטבה לחברות הקהילה, הצטרפי
אלינו!

חנה רדו בהשקה מיוחדת של ההרצאה החדשה שלה 7 כללים +1
להובלת עסקים ולחיים בכלל!

zoomההרצאה תועבר לחברות הקהילה במסגרת תכנית ההרצאות המקוונת דרך ה

ההטבה לחברות הקהילה, הצטרפי
אלינו!

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

ממשיכות להיפגש והפעם לאירוע חגיגי לכבוד השנה החדשה

בחודש יולי קיימנו מפגש נטוורקינג מוצלח ואפקטיבי!
אנחנו שמחות להפוך את מפגשי הנטוורקינג שלנו למסורת וממשיכות עם מפגש מיוחד לכבוד השנה החדשה
לאירועי נטוורקינג (רישות עסקי) מגיעות חברות קהילה מעולמות מגוונים על מנת לייצר שיתופי פעולה וחיבורים

עסקיים ואישיים. 
שרייני את מקומך במפגש של חודש אוגוסט 17.8.21 , מספר המקומות מוגבל!

האירוע לחברות הקהילה, הצטרפי
אלינו!

מה בתכנית:

 צילומי תדמית על רקע הנוף הכי יפה בארץ
 הרצאה של חברת הקהילה עדי רובין  הגשמת איכויות נשיות ככלי לסגירת עסקאות

 נטוורקינג מובנה בין משתתפות האירוע

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

זה היה חודש גדוש בפעילות ונהננו מכל רגע!

משתתפות תכנית "שותפות" הגיעו ביום ראשון בשבוע שעבר למפגש במשרדי גרוס שם דנו בשכר ובניהול פיננסי
מזוויות שונות. נושא מרתק. הן פגשו את איה יופה, שותפה מנהלת (החברה היחידה בה יש שותפה מנהלת מתוך
25 משרדים בתל אביב!), למדו מהסופרסונה רו״ח יוליה לוי על ניהול התיקים במשרד והסרת חסמים פסיכופיננסים
וזכו להרצאה קצרה של מנכ"לית קודקס על הסקרים החשובים שפרסמו על הבדלים בשכר. לאחר מכן עברו לשלב

הסימולציות לתרגול שיחות שכר. 

באותו יום, שעון ניו יורק, התקיים המפגש האחרון של פורום ניו יורק  הפורום הראשון שלנו מעבר לים שהתקיים כולו
בזום. אפשר לומר שהניסיון הראשון לקיים פורום מחוץ לגבולות ישראל היה מוצלח. 

איפה יהיה הפורום הבא? המשיכו לעקוב...

ביום שני שעבר פגשנו בזום את סופרסונה עדי רובין להרצאה על האיכויות הנשיות שלנו ככלי לסגירת עסקאות. נכון
שרק הכותרת עצמה מרתקת? אז ההרצאה עוד יותר

אם מסקרן אתכן לשמוע, תוכלו ליצור קשר עם עדי דרך הפרופיל שלה בסופרסונס
Adi Rubin  עדי רובין  טיפול בתנועה במיניות ויחסים לנשים

אירוע הנטוורקינג שהתקיים בחודש יולי בבית הראשונות קהילת עסקים ונשים בעמק חפר היה מרתק! בכל פעם
אנחנו מופתעות מהאנרגיות שיש באירועים האלו ומהחיבורים שנוצרים בהם.

יש לנו המלצה בשבילכן  אל תפספסו את  האירוע הבא .

ביום רביעי הגיעו בוגרות התכניות שלנו ומשתתפות תכנית בי״ס למנכ"ליות העתיד Deloitte לשפוט בתחרות מיזם
השנה 2021 של יוניסטרים  Unistream. איך נוצר החיבור הזה? נספר בפוסט נפרד בשבוע הבא. 

אפשר לומר שזה היה שבוע טוב נכון?

חברות קהילה יקרות,

בשנה האחרונה הקהילה שלנו חצתה את 3,000 חברות הקהילה והגיע הרגע לעשות סדר בקבוצת הפייסבוק שלנו.
אם אינך רשומה כחברה משלמת בסופרסונס (שקל ליום!) אנא הסדירי זאת בקישור הבא

https://app.icount.co.il/m/07208/c20809p78u606ac24ea.... נשמח להמשיך לראות אותך איתנו בקבוצת
הפייסבוק ובקהילה שלנו, לקדם את הפרופיל שלך באתר ולהוביל יחד איתך למציאות של 51% נשים בצמתי הכרעה

והשפעה.

להסדרת דמי החברות

מברכות את מצטרפות חודש יולי

נעמה קמינר מבורך
פסיכולוגיה חיובית, מיינדפולנס 

עו"ד ד״ר ניצן גסלביץ פקין
רגולציה פיננסית, דיני מידע ופרטיות 

יעל פלדמן
הנדסת ייצור, הבטחת איכות, ייעול תהליכים 

שירי שקד
מנהלת מוצרים דיגיטליים, שיווק גלובלי 

נעמה זינגר
ניהול פרויקטים, הפקה, תקשורת 

רונית רונן קרפול
ניהול בינ"ל, גיוון והכלה, מיזוגים ורכישות 

ימית ניומן
אוצרות ומחקר בתחומי האומנות והעיצוב 

קרני קפלן
הקמה וניהול אופרציה, חוויית לקוח, חדשנות 

מיכל ישר מיכאלי
תקשורת שיווקית, שיווק דיגיטלי, אסטרטגיה עסקית 

שימרית אליפזאריה
משאבי אנוש, הקמת מיזמים, בניית צוותים 

רונית כפיר
סטוריטלרינג, ניהול צוותי מכירה לעמידה ביעדים 

תמר שנקר
יזמות עסקית וחברתית 

רונה מאירוביץ
הנעת פרויקטים, יצירת שותפויות, חשיבה יצירתית 

רימה יעקוב
מאמנת, יועצת עסקית וארגונית עצמאית 

מיכל יוטבת
חשבות וניהול צוות הנהלת חשבונות

מהיום קל יותר להישאר מחוברות למה שקורה בסופרסונס!
הצטרפי לקבוצת ההודעות הישירה שלנו וקבלי עדכונים על הרצאות, קורסים והודעות שוטפות מצוות

סופרסונס (אנחנו שולחות רק דברים טובים :)

הקבוצה מיועדת לחברות הקהילה,
הצטרפי אלינו!

https://lp.vp4.me/mxan
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השנה החדשה מתקרבת אלינו בצעדי ענק
באופן טבעי דברים מסתיימים ודברים חדשים מתחילים
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בניו יורק. 

40 נשים מוכשרות וחדורות מטרה הצטרפו לרשת בוגרות התכניות שלנו.

אנחנו מזמינות אתכן לנצל את החודש הקרוב לפני השנה החדשה ולהתרכז בעצמכן
בריענון מאחורי הקלעים, מה המטרות שלכן, עם איזו אנרגיה אתן קמות בבוקר ומה אתן עושות בכל יום

(גם אם הוא קטן) לטובת קידום נוכחות נשית בצמתי ההשפעה וההכרעה.

מאחלות לכן חדש של התחדשות ועשייה, הניוזלטר שלנו כאן הוא צעד ראשון לתחילת חודש מלא
בעשייה למען נוכחות נשית שוויונית בצמתי ההכרעה וההשפעה

כל מה שקורה בחודש אוגוסט

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  

הטבות לחברות הקהילה

מזמינות אותך להרצות!

תכנית ההרצאות "סופרסונס בסלון"התחילה במרץ 2020 עם תחילתה של הקורונה, בימים של חוסרוודאות,
ואפשרה שיח מקצועי, מלמד ומעורר השראה בתקופה מאתגרת לכולנו.
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חדשה שהן עובדות עליה.

כתבי למנהלת הקהילה שלנו שתשמח לענות על כלך שאלה שעולה ולשבץ אותך ללוח ההרצאות

ההטבה לחברות הקהילה, הצטרפי
אלינו!

חנה רדו בהשקה מיוחדת של ההרצאה החדשה שלה 7 כללים +1
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והשפעה 
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 נטוורקינג מובנה בין משתתפות האירוע

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

זה היה חודש גדוש בפעילות ונהננו מכל רגע!

משתתפות תכנית "שותפות" הגיעו ביום ראשון בשבוע שעבר למפגש במשרדי גרוס שם דנו בשכר ובניהול פיננסי
מזוויות שונות. נושא מרתק. הן פגשו את איה יופה, שותפה מנהלת (החברה היחידה בה יש שותפה מנהלת מתוך
25 משרדים בתל אביב!), למדו מהסופרסונה רו״ח יוליה לוי על ניהול התיקים במשרד והסרת חסמים פסיכופיננסים
וזכו להרצאה קצרה של מנכ"לית קודקס על הסקרים החשובים שפרסמו על הבדלים בשכר. לאחר מכן עברו לשלב

הסימולציות לתרגול שיחות שכר. 

באותו יום, שעון ניו יורק, התקיים המפגש האחרון של פורום ניו יורק  הפורום הראשון שלנו מעבר לים שהתקיים כולו
בזום. אפשר לומר שהניסיון הראשון לקיים פורום מחוץ לגבולות ישראל היה מוצלח. 

איפה יהיה הפורום הבא? המשיכו לעקוב...

ביום שני שעבר פגשנו בזום את סופרסונה עדי רובין להרצאה על האיכויות הנשיות שלנו ככלי לסגירת עסקאות. נכון
שרק הכותרת עצמה מרתקת? אז ההרצאה עוד יותר

אם מסקרן אתכן לשמוע, תוכלו ליצור קשר עם עדי דרך הפרופיל שלה בסופרסונס
Adi Rubin  עדי רובין  טיפול בתנועה במיניות ויחסים לנשים

אירוע הנטוורקינג שהתקיים בחודש יולי בבית הראשונות קהילת עסקים ונשים בעמק חפר היה מרתק! בכל פעם
אנחנו מופתעות מהאנרגיות שיש באירועים האלו ומהחיבורים שנוצרים בהם.

יש לנו המלצה בשבילכן  אל תפספסו את  האירוע הבא .

ביום רביעי הגיעו בוגרות התכניות שלנו ומשתתפות תכנית בי״ס למנכ"ליות העתיד Deloitte לשפוט בתחרות מיזם
השנה 2021 של יוניסטרים  Unistream. איך נוצר החיבור הזה? נספר בפוסט נפרד בשבוע הבא. 

אפשר לומר שזה היה שבוע טוב נכון?

חברות קהילה יקרות,

בשנה האחרונה הקהילה שלנו חצתה את 3,000 חברות הקהילה והגיע הרגע לעשות סדר בקבוצת הפייסבוק שלנו.
אם אינך רשומה כחברה משלמת בסופרסונס (שקל ליום!) אנא הסדירי זאת בקישור הבא

https://app.icount.co.il/m/07208/c20809p78u606ac24ea.... נשמח להמשיך לראות אותך איתנו בקבוצת
הפייסבוק ובקהילה שלנו, לקדם את הפרופיל שלך באתר ולהוביל יחד איתך למציאות של 51% נשים בצמתי הכרעה

והשפעה.

להסדרת דמי החברות

מברכות את מצטרפות חודש יולי

נעמה קמינר מבורך
פסיכולוגיה חיובית, מיינדפולנס 

עו"ד ד״ר ניצן גסלביץ פקין
רגולציה פיננסית, דיני מידע ופרטיות 

יעל פלדמן
הנדסת ייצור, הבטחת איכות, ייעול תהליכים 

שירי שקד
מנהלת מוצרים דיגיטליים, שיווק גלובלי 

נעמה זינגר
ניהול פרויקטים, הפקה, תקשורת 

רונית רונן קרפול
ניהול בינ"ל, גיוון והכלה, מיזוגים ורכישות 

ימית ניומן
אוצרות ומחקר בתחומי האומנות והעיצוב 

קרני קפלן
הקמה וניהול אופרציה, חוויית לקוח, חדשנות 

מיכל ישר מיכאלי
תקשורת שיווקית, שיווק דיגיטלי, אסטרטגיה עסקית 

שימרית אליפזאריה
משאבי אנוש, הקמת מיזמים, בניית צוותים 

רונית כפיר
סטוריטלרינג, ניהול צוותי מכירה לעמידה ביעדים 

תמר שנקר
יזמות עסקית וחברתית 

רונה מאירוביץ
הנעת פרויקטים, יצירת שותפויות, חשיבה יצירתית 

רימה יעקוב
מאמנת, יועצת עסקית וארגונית עצמאית 

מיכל יוטבת
חשבות וניהול צוות הנהלת חשבונות

מהיום קל יותר להישאר מחוברות למה שקורה בסופרסונס!
הצטרפי לקבוצת ההודעות הישירה שלנו וקבלי עדכונים על הרצאות, קורסים והודעות שוטפות מצוות

סופרסונס (אנחנו שולחות רק דברים טובים :)

הקבוצה מיועדת לחברות הקהילה,
הצטרפי אלינו!

https://lp.vp4.me/mxan
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השנה החדשה מתקרבת אלינו בצעדי ענק
באופן טבעי דברים מסתיימים ודברים חדשים מתחילים

החודש סיימנו שתי תכניות שליוו אותנו בשנה האחרונה, פורום הסופרסונות בגליל ופורום הסופרסונות
בניו יורק. 

40 נשים מוכשרות וחדורות מטרה הצטרפו לרשת בוגרות התכניות שלנו.

אנחנו מזמינות אתכן לנצל את החודש הקרוב לפני השנה החדשה ולהתרכז בעצמכן
בריענון מאחורי הקלעים, מה המטרות שלכן, עם איזו אנרגיה אתן קמות בבוקר ומה אתן עושות בכל יום

(גם אם הוא קטן) לטובת קידום נוכחות נשית בצמתי ההשפעה וההכרעה.

מאחלות לכן חדש של התחדשות ועשייה, הניוזלטר שלנו כאן הוא צעד ראשון לתחילת חודש מלא
בעשייה למען נוכחות נשית שוויונית בצמתי ההכרעה וההשפעה

כל מה שקורה בחודש אוגוסט

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  

הטבות לחברות הקהילה

מזמינות אותך להרצות!

תכנית ההרצאות "סופרסונס בסלון"התחילה במרץ 2020 עם תחילתה של הקורונה, בימים של חוסרוודאות,
ואפשרה שיח מקצועי, מלמד ומעורר השראה בתקופה מאתגרת לכולנו.

המרצות הן מתנדבות חברות סופרסונס, המקדישות מזמנן לשתף את נשות הקהילה בכלים, בניסיון המקצועי ובידע
הנרחב שלהן.  

לאור ההצלחה של התכנית, החלטנו להמשיך עם תכנית ההרצאות של חברות הקהילה, דרך הזום.
העברת הרצאה מאפשרת לחברות הקהילה לשווק את עצמן, לתרגל הרצאות בזום ולהתנסות בהעברת הרצאה

חדשה שהן עובדות עליה.

כתבי למנהלת הקהילה שלנו שתשמח לענות על כלך שאלה שעולה ולשבץ אותך ללוח ההרצאות

ההטבה לחברות הקהילה, הצטרפי
אלינו!

חנה רדו בהשקה מיוחדת של ההרצאה החדשה שלה 7 כללים +1
להובלת עסקים ולחיים בכלל!

zoomההרצאה תועבר לחברות הקהילה במסגרת תכנית ההרצאות המקוונת דרך ה

ההטבה לחברות הקהילה, הצטרפי
אלינו!

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

ממשיכות להיפגש והפעם לאירוע חגיגי לכבוד השנה החדשה

בחודש יולי קיימנו מפגש נטוורקינג מוצלח ואפקטיבי!
אנחנו שמחות להפוך את מפגשי הנטוורקינג שלנו למסורת וממשיכות עם מפגש מיוחד לכבוד השנה החדשה
לאירועי נטוורקינג (רישות עסקי) מגיעות חברות קהילה מעולמות מגוונים על מנת לייצר שיתופי פעולה וחיבורים

עסקיים ואישיים. 
שרייני את מקומך במפגש של חודש אוגוסט 17.8.21 , מספר המקומות מוגבל!

האירוע לחברות הקהילה, הצטרפי
אלינו!

מה בתכנית:

 צילומי תדמית על רקע הנוף הכי יפה בארץ
 הרצאה של חברת הקהילה עדי רובין  הגשמת איכויות נשיות ככלי לסגירת עסקאות

 נטוורקינג מובנה בין משתתפות האירוע

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

זה היה חודש גדוש בפעילות ונהננו מכל רגע!

משתתפות תכנית "שותפות" הגיעו ביום ראשון בשבוע שעבר למפגש במשרדי גרוס שם דנו בשכר ובניהול פיננסי
מזוויות שונות. נושא מרתק. הן פגשו את איה יופה, שותפה מנהלת (החברה היחידה בה יש שותפה מנהלת מתוך
25 משרדים בתל אביב!), למדו מהסופרסונה רו״ח יוליה לוי על ניהול התיקים במשרד והסרת חסמים פסיכופיננסים
וזכו להרצאה קצרה של מנכ"לית קודקס על הסקרים החשובים שפרסמו על הבדלים בשכר. לאחר מכן עברו לשלב

הסימולציות לתרגול שיחות שכר. 

באותו יום, שעון ניו יורק, התקיים המפגש האחרון של פורום ניו יורק  הפורום הראשון שלנו מעבר לים שהתקיים כולו
בזום. אפשר לומר שהניסיון הראשון לקיים פורום מחוץ לגבולות ישראל היה מוצלח. 

איפה יהיה הפורום הבא? המשיכו לעקוב...

ביום שני שעבר פגשנו בזום את סופרסונה עדי רובין להרצאה על האיכויות הנשיות שלנו ככלי לסגירת עסקאות. נכון
שרק הכותרת עצמה מרתקת? אז ההרצאה עוד יותר

אם מסקרן אתכן לשמוע, תוכלו ליצור קשר עם עדי דרך הפרופיל שלה בסופרסונס
Adi Rubin  עדי רובין  טיפול בתנועה במיניות ויחסים לנשים

אירוע הנטוורקינג שהתקיים בחודש יולי בבית הראשונות קהילת עסקים ונשים בעמק חפר היה מרתק! בכל פעם
אנחנו מופתעות מהאנרגיות שיש באירועים האלו ומהחיבורים שנוצרים בהם.

יש לנו המלצה בשבילכן  אל תפספסו את  האירוע הבא .

ביום רביעי הגיעו בוגרות התכניות שלנו ומשתתפות תכנית בי״ס למנכ"ליות העתיד Deloitte לשפוט בתחרות מיזם
השנה 2021 של יוניסטרים  Unistream. איך נוצר החיבור הזה? נספר בפוסט נפרד בשבוע הבא. 

אפשר לומר שזה היה שבוע טוב נכון?

חברות קהילה יקרות,

בשנה האחרונה הקהילה שלנו חצתה את 3,000 חברות הקהילה והגיע הרגע לעשות סדר בקבוצת הפייסבוק שלנו.
אם אינך רשומה כחברה משלמת בסופרסונס (שקל ליום!) אנא הסדירי זאת בקישור הבא

https://app.icount.co.il/m/07208/c20809p78u606ac24ea.... נשמח להמשיך לראות אותך איתנו בקבוצת
הפייסבוק ובקהילה שלנו, לקדם את הפרופיל שלך באתר ולהוביל יחד איתך למציאות של 51% נשים בצמתי הכרעה

והשפעה.

להסדרת דמי החברות

מברכות את מצטרפות חודש יולי

נעמה קמינר מבורך
פסיכולוגיה חיובית, מיינדפולנס 

עו"ד ד״ר ניצן גסלביץ פקין
רגולציה פיננסית, דיני מידע ופרטיות 

יעל פלדמן
הנדסת ייצור, הבטחת איכות, ייעול תהליכים 

שירי שקד
מנהלת מוצרים דיגיטליים, שיווק גלובלי 

נעמה זינגר
ניהול פרויקטים, הפקה, תקשורת 

רונית רונן קרפול
ניהול בינ"ל, גיוון והכלה, מיזוגים ורכישות 

ימית ניומן
אוצרות ומחקר בתחומי האומנות והעיצוב 

קרני קפלן
הקמה וניהול אופרציה, חוויית לקוח, חדשנות 

מיכל ישר מיכאלי
תקשורת שיווקית, שיווק דיגיטלי, אסטרטגיה עסקית 

שימרית אליפזאריה
משאבי אנוש, הקמת מיזמים, בניית צוותים 

רונית כפיר
סטוריטלרינג, ניהול צוותי מכירה לעמידה ביעדים 

תמר שנקר
יזמות עסקית וחברתית 

רונה מאירוביץ
הנעת פרויקטים, יצירת שותפויות, חשיבה יצירתית 

רימה יעקוב
מאמנת, יועצת עסקית וארגונית עצמאית 

מיכל יוטבת
חשבות וניהול צוות הנהלת חשבונות

מהיום קל יותר להישאר מחוברות למה שקורה בסופרסונס!
הצטרפי לקבוצת ההודעות הישירה שלנו וקבלי עדכונים על הרצאות, קורסים והודעות שוטפות מצוות

סופרסונס (אנחנו שולחות רק דברים טובים :)

הקבוצה מיועדת לחברות הקהילה,
הצטרפי אלינו!

https://lp.vp4.me/mxan
https://app.icount.co.il/m/495e5/c20809p90u6040b764c?utm_source=iCount&utm_medium=paypage&utm_campaign=90
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השנה החדשה מתקרבת אלינו בצעדי ענק
באופן טבעי דברים מסתיימים ודברים חדשים מתחילים

החודש סיימנו שתי תכניות שליוו אותנו בשנה האחרונה, פורום הסופרסונות בגליל ופורום הסופרסונות
בניו יורק. 

40 נשים מוכשרות וחדורות מטרה הצטרפו לרשת בוגרות התכניות שלנו.

אנחנו מזמינות אתכן לנצל את החודש הקרוב לפני השנה החדשה ולהתרכז בעצמכן
בריענון מאחורי הקלעים, מה המטרות שלכן, עם איזו אנרגיה אתן קמות בבוקר ומה אתן עושות בכל יום

(גם אם הוא קטן) לטובת קידום נוכחות נשית בצמתי ההשפעה וההכרעה.

מאחלות לכן חדש של התחדשות ועשייה, הניוזלטר שלנו כאן הוא צעד ראשון לתחילת חודש מלא
בעשייה למען נוכחות נשית שוויונית בצמתי ההכרעה וההשפעה

כל מה שקורה בחודש אוגוסט

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  

הטבות לחברות הקהילה

מזמינות אותך להרצות!

תכנית ההרצאות "סופרסונס בסלון"התחילה במרץ 2020 עם תחילתה של הקורונה, בימים של חוסרוודאות,
ואפשרה שיח מקצועי, מלמד ומעורר השראה בתקופה מאתגרת לכולנו.

המרצות הן מתנדבות חברות סופרסונס, המקדישות מזמנן לשתף את נשות הקהילה בכלים, בניסיון המקצועי ובידע
הנרחב שלהן.  

לאור ההצלחה של התכנית, החלטנו להמשיך עם תכנית ההרצאות של חברות הקהילה, דרך הזום.
העברת הרצאה מאפשרת לחברות הקהילה לשווק את עצמן, לתרגל הרצאות בזום ולהתנסות בהעברת הרצאה

חדשה שהן עובדות עליה.

כתבי למנהלת הקהילה שלנו שתשמח לענות על כלך שאלה שעולה ולשבץ אותך ללוח ההרצאות

ההטבה לחברות הקהילה, הצטרפי
אלינו!

חנה רדו בהשקה מיוחדת של ההרצאה החדשה שלה 7 כללים +1
להובלת עסקים ולחיים בכלל!

zoomההרצאה תועבר לחברות הקהילה במסגרת תכנית ההרצאות המקוונת דרך ה

ההטבה לחברות הקהילה, הצטרפי
אלינו!

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

ממשיכות להיפגש והפעם לאירוע חגיגי לכבוד השנה החדשה

בחודש יולי קיימנו מפגש נטוורקינג מוצלח ואפקטיבי!
אנחנו שמחות להפוך את מפגשי הנטוורקינג שלנו למסורת וממשיכות עם מפגש מיוחד לכבוד השנה החדשה
לאירועי נטוורקינג (רישות עסקי) מגיעות חברות קהילה מעולמות מגוונים על מנת לייצר שיתופי פעולה וחיבורים

עסקיים ואישיים. 
שרייני את מקומך במפגש של חודש אוגוסט 17.8.21 , מספר המקומות מוגבל!

האירוע לחברות הקהילה, הצטרפי
אלינו!

מה בתכנית:

 צילומי תדמית על רקע הנוף הכי יפה בארץ
 הרצאה של חברת הקהילה עדי רובין  הגשמת איכויות נשיות ככלי לסגירת עסקאות

 נטוורקינג מובנה בין משתתפות האירוע

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

זה היה חודש גדוש בפעילות ונהננו מכל רגע!

משתתפות תכנית "שותפות" הגיעו ביום ראשון בשבוע שעבר למפגש במשרדי גרוס שם דנו בשכר ובניהול פיננסי
מזוויות שונות. נושא מרתק. הן פגשו את איה יופה, שותפה מנהלת (החברה היחידה בה יש שותפה מנהלת מתוך
25 משרדים בתל אביב!), למדו מהסופרסונה רו״ח יוליה לוי על ניהול התיקים במשרד והסרת חסמים פסיכופיננסים
וזכו להרצאה קצרה של מנכ"לית קודקס על הסקרים החשובים שפרסמו על הבדלים בשכר. לאחר מכן עברו לשלב

הסימולציות לתרגול שיחות שכר. 

באותו יום, שעון ניו יורק, התקיים המפגש האחרון של פורום ניו יורק  הפורום הראשון שלנו מעבר לים שהתקיים כולו
בזום. אפשר לומר שהניסיון הראשון לקיים פורום מחוץ לגבולות ישראל היה מוצלח. 

איפה יהיה הפורום הבא? המשיכו לעקוב...

ביום שני שעבר פגשנו בזום את סופרסונה עדי רובין להרצאה על האיכויות הנשיות שלנו ככלי לסגירת עסקאות. נכון
שרק הכותרת עצמה מרתקת? אז ההרצאה עוד יותר

אם מסקרן אתכן לשמוע, תוכלו ליצור קשר עם עדי דרך הפרופיל שלה בסופרסונס
Adi Rubin  עדי רובין  טיפול בתנועה במיניות ויחסים לנשים

אירוע הנטוורקינג שהתקיים בחודש יולי בבית הראשונות קהילת עסקים ונשים בעמק חפר היה מרתק! בכל פעם
אנחנו מופתעות מהאנרגיות שיש באירועים האלו ומהחיבורים שנוצרים בהם.

יש לנו המלצה בשבילכן  אל תפספסו את  האירוע הבא .

ביום רביעי הגיעו בוגרות התכניות שלנו ומשתתפות תכנית בי״ס למנכ"ליות העתיד Deloitte לשפוט בתחרות מיזם
השנה 2021 של יוניסטרים  Unistream. איך נוצר החיבור הזה? נספר בפוסט נפרד בשבוע הבא. 

אפשר לומר שזה היה שבוע טוב נכון?

חברות קהילה יקרות,

בשנה האחרונה הקהילה שלנו חצתה את 3,000 חברות הקהילה והגיע הרגע לעשות סדר בקבוצת הפייסבוק שלנו.
אם אינך רשומה כחברה משלמת בסופרסונס (שקל ליום!) אנא הסדירי זאת בקישור הבא

https://app.icount.co.il/m/07208/c20809p78u606ac24ea.... נשמח להמשיך לראות אותך איתנו בקבוצת
הפייסבוק ובקהילה שלנו, לקדם את הפרופיל שלך באתר ולהוביל יחד איתך למציאות של 51% נשים בצמתי הכרעה

והשפעה.

להסדרת דמי החברות

מברכות את מצטרפות חודש יולי

נעמה קמינר מבורך
פסיכולוגיה חיובית, מיינדפולנס 

עו"ד ד״ר ניצן גסלביץ פקין
רגולציה פיננסית, דיני מידע ופרטיות 

יעל פלדמן
הנדסת ייצור, הבטחת איכות, ייעול תהליכים 

שירי שקד
מנהלת מוצרים דיגיטליים, שיווק גלובלי 

נעמה זינגר
ניהול פרויקטים, הפקה, תקשורת 

רונית רונן קרפול
ניהול בינ"ל, גיוון והכלה, מיזוגים ורכישות 

ימית ניומן
אוצרות ומחקר בתחומי האומנות והעיצוב 

קרני קפלן
הקמה וניהול אופרציה, חוויית לקוח, חדשנות 

מיכל ישר מיכאלי
תקשורת שיווקית, שיווק דיגיטלי, אסטרטגיה עסקית 

שימרית אליפזאריה
משאבי אנוש, הקמת מיזמים, בניית צוותים 

רונית כפיר
סטוריטלרינג, ניהול צוותי מכירה לעמידה ביעדים 

תמר שנקר
יזמות עסקית וחברתית 

רונה מאירוביץ
הנעת פרויקטים, יצירת שותפויות, חשיבה יצירתית 

רימה יעקוב
מאמנת, יועצת עסקית וארגונית עצמאית 

מיכל יוטבת
חשבות וניהול צוות הנהלת חשבונות

מהיום קל יותר להישאר מחוברות למה שקורה בסופרסונס!
הצטרפי לקבוצת ההודעות הישירה שלנו וקבלי עדכונים על הרצאות, קורסים והודעות שוטפות מצוות

סופרסונס (אנחנו שולחות רק דברים טובים :)

הקבוצה מיועדת לחברות הקהילה,
הצטרפי אלינו!

https://app.icount.co.il/m/495e5/c20809p90u6040b764c?utm_source=iCount&utm_medium=paypage&utm_campaign=90
https://app.icount.co.il/m/495e5/c20809p90u6040b764c?utm_source=iCount&utm_medium=paypage&utm_campaign=90
https://lp.vp4.me/mxan
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השנה החדשה מתקרבת אלינו בצעדי ענק
באופן טבעי דברים מסתיימים ודברים חדשים מתחילים

החודש סיימנו שתי תכניות שליוו אותנו בשנה האחרונה, פורום הסופרסונות בגליל ופורום הסופרסונות
בניו יורק. 

40 נשים מוכשרות וחדורות מטרה הצטרפו לרשת בוגרות התכניות שלנו.

אנחנו מזמינות אתכן לנצל את החודש הקרוב לפני השנה החדשה ולהתרכז בעצמכן
בריענון מאחורי הקלעים, מה המטרות שלכן, עם איזו אנרגיה אתן קמות בבוקר ומה אתן עושות בכל יום

(גם אם הוא קטן) לטובת קידום נוכחות נשית בצמתי ההשפעה וההכרעה.

מאחלות לכן חדש של התחדשות ועשייה, הניוזלטר שלנו כאן הוא צעד ראשון לתחילת חודש מלא
בעשייה למען נוכחות נשית שוויונית בצמתי ההכרעה וההשפעה

כל מה שקורה בחודש אוגוסט

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  

הטבות לחברות הקהילה

מזמינות אותך להרצות!

תכנית ההרצאות "סופרסונס בסלון"התחילה במרץ 2020 עם תחילתה של הקורונה, בימים של חוסרוודאות,
ואפשרה שיח מקצועי, מלמד ומעורר השראה בתקופה מאתגרת לכולנו.

המרצות הן מתנדבות חברות סופרסונס, המקדישות מזמנן לשתף את נשות הקהילה בכלים, בניסיון המקצועי ובידע
הנרחב שלהן.  

לאור ההצלחה של התכנית, החלטנו להמשיך עם תכנית ההרצאות של חברות הקהילה, דרך הזום.
העברת הרצאה מאפשרת לחברות הקהילה לשווק את עצמן, לתרגל הרצאות בזום ולהתנסות בהעברת הרצאה

חדשה שהן עובדות עליה.

כתבי למנהלת הקהילה שלנו שתשמח לענות על כלך שאלה שעולה ולשבץ אותך ללוח ההרצאות

ההטבה לחברות הקהילה, הצטרפי
אלינו!

חנה רדו בהשקה מיוחדת של ההרצאה החדשה שלה 7 כללים +1
להובלת עסקים ולחיים בכלל!

zoomההרצאה תועבר לחברות הקהילה במסגרת תכנית ההרצאות המקוונת דרך ה

ההטבה לחברות הקהילה, הצטרפי
אלינו!

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

ממשיכות להיפגש והפעם לאירוע חגיגי לכבוד השנה החדשה

בחודש יולי קיימנו מפגש נטוורקינג מוצלח ואפקטיבי!
אנחנו שמחות להפוך את מפגשי הנטוורקינג שלנו למסורת וממשיכות עם מפגש מיוחד לכבוד השנה החדשה
לאירועי נטוורקינג (רישות עסקי) מגיעות חברות קהילה מעולמות מגוונים על מנת לייצר שיתופי פעולה וחיבורים

עסקיים ואישיים. 
שרייני את מקומך במפגש של חודש אוגוסט 17.8.21 , מספר המקומות מוגבל!

האירוע לחברות הקהילה, הצטרפי
אלינו!

מה בתכנית:

 צילומי תדמית על רקע הנוף הכי יפה בארץ
 הרצאה של חברת הקהילה עדי רובין  הגשמת איכויות נשיות ככלי לסגירת עסקאות

 נטוורקינג מובנה בין משתתפות האירוע

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

זה היה חודש גדוש בפעילות ונהננו מכל רגע!

משתתפות תכנית "שותפות" הגיעו ביום ראשון בשבוע שעבר למפגש במשרדי גרוס שם דנו בשכר ובניהול פיננסי
מזוויות שונות. נושא מרתק. הן פגשו את איה יופה, שותפה מנהלת (החברה היחידה בה יש שותפה מנהלת מתוך
25 משרדים בתל אביב!), למדו מהסופרסונה רו״ח יוליה לוי על ניהול התיקים במשרד והסרת חסמים פסיכופיננסים
וזכו להרצאה קצרה של מנכ"לית קודקס על הסקרים החשובים שפרסמו על הבדלים בשכר. לאחר מכן עברו לשלב

הסימולציות לתרגול שיחות שכר. 

באותו יום, שעון ניו יורק, התקיים המפגש האחרון של פורום ניו יורק  הפורום הראשון שלנו מעבר לים שהתקיים כולו
בזום. אפשר לומר שהניסיון הראשון לקיים פורום מחוץ לגבולות ישראל היה מוצלח. 

איפה יהיה הפורום הבא? המשיכו לעקוב...

ביום שני שעבר פגשנו בזום את סופרסונה עדי רובין להרצאה על האיכויות הנשיות שלנו ככלי לסגירת עסקאות. נכון
שרק הכותרת עצמה מרתקת? אז ההרצאה עוד יותר

אם מסקרן אתכן לשמוע, תוכלו ליצור קשר עם עדי דרך הפרופיל שלה בסופרסונס
Adi Rubin  עדי רובין  טיפול בתנועה במיניות ויחסים לנשים

אירוע הנטוורקינג שהתקיים בחודש יולי בבית הראשונות קהילת עסקים ונשים בעמק חפר היה מרתק! בכל פעם
אנחנו מופתעות מהאנרגיות שיש באירועים האלו ומהחיבורים שנוצרים בהם.

יש לנו המלצה בשבילכן  אל תפספסו את  האירוע הבא .

ביום רביעי הגיעו בוגרות התכניות שלנו ומשתתפות תכנית בי״ס למנכ"ליות העתיד Deloitte לשפוט בתחרות מיזם
השנה 2021 של יוניסטרים  Unistream. איך נוצר החיבור הזה? נספר בפוסט נפרד בשבוע הבא. 

אפשר לומר שזה היה שבוע טוב נכון?

חברות קהילה יקרות,

בשנה האחרונה הקהילה שלנו חצתה את 3,000 חברות הקהילה והגיע הרגע לעשות סדר בקבוצת הפייסבוק שלנו.
אם אינך רשומה כחברה משלמת בסופרסונס (שקל ליום!) אנא הסדירי זאת בקישור הבא

https://app.icount.co.il/m/07208/c20809p78u606ac24ea.... נשמח להמשיך לראות אותך איתנו בקבוצת
הפייסבוק ובקהילה שלנו, לקדם את הפרופיל שלך באתר ולהוביל יחד איתך למציאות של 51% נשים בצמתי הכרעה

והשפעה.

להסדרת דמי החברות

מברכות את מצטרפות חודש יולי

נעמה קמינר מבורך
פסיכולוגיה חיובית, מיינדפולנס 

עו"ד ד״ר ניצן גסלביץ פקין
רגולציה פיננסית, דיני מידע ופרטיות 

יעל פלדמן
הנדסת ייצור, הבטחת איכות, ייעול תהליכים 

שירי שקד
מנהלת מוצרים דיגיטליים, שיווק גלובלי 

נעמה זינגר
ניהול פרויקטים, הפקה, תקשורת 

רונית רונן קרפול
ניהול בינ"ל, גיוון והכלה, מיזוגים ורכישות 

ימית ניומן
אוצרות ומחקר בתחומי האומנות והעיצוב 

קרני קפלן
הקמה וניהול אופרציה, חוויית לקוח, חדשנות 

מיכל ישר מיכאלי
תקשורת שיווקית, שיווק דיגיטלי, אסטרטגיה עסקית 

שימרית אליפזאריה
משאבי אנוש, הקמת מיזמים, בניית צוותים 

רונית כפיר
סטוריטלרינג, ניהול צוותי מכירה לעמידה ביעדים 

תמר שנקר
יזמות עסקית וחברתית 

רונה מאירוביץ
הנעת פרויקטים, יצירת שותפויות, חשיבה יצירתית 

רימה יעקוב
מאמנת, יועצת עסקית וארגונית עצמאית 

מיכל יוטבת
חשבות וניהול צוות הנהלת חשבונות

מהיום קל יותר להישאר מחוברות למה שקורה בסופרסונס!
הצטרפי לקבוצת ההודעות הישירה שלנו וקבלי עדכונים על הרצאות, קורסים והודעות שוטפות מצוות

סופרסונס (אנחנו שולחות רק דברים טובים :)

הקבוצה מיועדת לחברות הקהילה,
הצטרפי אלינו!

https://lp.vp4.me/mxan
https://www.facebook.com/adi.rubin.dance.therapy/?__cft__[0]=AZU_-Hi8DnWoT04Niz5z8JwqCyRpB230EdBmrgWZB_-LvPG9PAA_0KgBOJyGruMWShLd7C2MKZ3Kk9CyMSoEcUJGxFRc8IJBNBHeVnAQLpabZPOBGWU0wuZb1V5FyFxAGo3ZzPwG204q92HEMIIWO5oeIDLSS5X5yYdWYfeYAcIZ8BNfMB-xfGZxYhd8poODfaI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/beitharishonot/?__cft__[0]=AZU_-Hi8DnWoT04Niz5z8JwqCyRpB230EdBmrgWZB_-LvPG9PAA_0KgBOJyGruMWShLd7C2MKZ3Kk9CyMSoEcUJGxFRc8IJBNBHeVnAQLpabZPOBGWU0wuZb1V5FyFxAGo3ZzPwG204q92HEMIIWO5oeIDLSS5X5yYdWYfeYAcIZ8BNfMB-xfGZxYhd8poODfaI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/deloitteisrael/?__cft__[0]=AZU_-Hi8DnWoT04Niz5z8JwqCyRpB230EdBmrgWZB_-LvPG9PAA_0KgBOJyGruMWShLd7C2MKZ3Kk9CyMSoEcUJGxFRc8IJBNBHeVnAQLpabZPOBGWU0wuZb1V5FyFxAGo3ZzPwG204q92HEMIIWO5oeIDLSS5X5yYdWYfeYAcIZ8BNfMB-xfGZxYhd8poODfaI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/unistream/?__cft__[0]=AZU_-Hi8DnWoT04Niz5z8JwqCyRpB230EdBmrgWZB_-LvPG9PAA_0KgBOJyGruMWShLd7C2MKZ3Kk9CyMSoEcUJGxFRc8IJBNBHeVnAQLpabZPOBGWU0wuZb1V5FyFxAGo3ZzPwG204q92HEMIIWO5oeIDLSS5X5yYdWYfeYAcIZ8BNfMB-xfGZxYhd8poODfaI&__tn__=kK-R
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השנה החדשה מתקרבת אלינו בצעדי ענק
באופן טבעי דברים מסתיימים ודברים חדשים מתחילים

החודש סיימנו שתי תכניות שליוו אותנו בשנה האחרונה, פורום הסופרסונות בגליל ופורום הסופרסונות
בניו יורק. 

40 נשים מוכשרות וחדורות מטרה הצטרפו לרשת בוגרות התכניות שלנו.

אנחנו מזמינות אתכן לנצל את החודש הקרוב לפני השנה החדשה ולהתרכז בעצמכן
בריענון מאחורי הקלעים, מה המטרות שלכן, עם איזו אנרגיה אתן קמות בבוקר ומה אתן עושות בכל יום

(גם אם הוא קטן) לטובת קידום נוכחות נשית בצמתי ההשפעה וההכרעה.

מאחלות לכן חדש של התחדשות ועשייה, הניוזלטר שלנו כאן הוא צעד ראשון לתחילת חודש מלא
בעשייה למען נוכחות נשית שוויונית בצמתי ההכרעה וההשפעה

כל מה שקורה בחודש אוגוסט

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  

הטבות לחברות הקהילה

מזמינות אותך להרצות!

תכנית ההרצאות "סופרסונס בסלון"התחילה במרץ 2020 עם תחילתה של הקורונה, בימים של חוסרוודאות,
ואפשרה שיח מקצועי, מלמד ומעורר השראה בתקופה מאתגרת לכולנו.

המרצות הן מתנדבות חברות סופרסונס, המקדישות מזמנן לשתף את נשות הקהילה בכלים, בניסיון המקצועי ובידע
הנרחב שלהן.  

לאור ההצלחה של התכנית, החלטנו להמשיך עם תכנית ההרצאות של חברות הקהילה, דרך הזום.
העברת הרצאה מאפשרת לחברות הקהילה לשווק את עצמן, לתרגל הרצאות בזום ולהתנסות בהעברת הרצאה

חדשה שהן עובדות עליה.

כתבי למנהלת הקהילה שלנו שתשמח לענות על כלך שאלה שעולה ולשבץ אותך ללוח ההרצאות

ההטבה לחברות הקהילה, הצטרפי
אלינו!

חנה רדו בהשקה מיוחדת של ההרצאה החדשה שלה 7 כללים +1
להובלת עסקים ולחיים בכלל!

zoomההרצאה תועבר לחברות הקהילה במסגרת תכנית ההרצאות המקוונת דרך ה

ההטבה לחברות הקהילה, הצטרפי
אלינו!

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

ממשיכות להיפגש והפעם לאירוע חגיגי לכבוד השנה החדשה

בחודש יולי קיימנו מפגש נטוורקינג מוצלח ואפקטיבי!
אנחנו שמחות להפוך את מפגשי הנטוורקינג שלנו למסורת וממשיכות עם מפגש מיוחד לכבוד השנה החדשה
לאירועי נטוורקינג (רישות עסקי) מגיעות חברות קהילה מעולמות מגוונים על מנת לייצר שיתופי פעולה וחיבורים

עסקיים ואישיים. 
שרייני את מקומך במפגש של חודש אוגוסט 17.8.21 , מספר המקומות מוגבל!

האירוע לחברות הקהילה, הצטרפי
אלינו!

מה בתכנית:

 צילומי תדמית על רקע הנוף הכי יפה בארץ
 הרצאה של חברת הקהילה עדי רובין  הגשמת איכויות נשיות ככלי לסגירת עסקאות

 נטוורקינג מובנה בין משתתפות האירוע

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

זה היה חודש גדוש בפעילות ונהננו מכל רגע!

משתתפות תכנית "שותפות" הגיעו ביום ראשון בשבוע שעבר למפגש במשרדי גרוס שם דנו בשכר ובניהול פיננסי
מזוויות שונות. נושא מרתק. הן פגשו את איה יופה, שותפה מנהלת (החברה היחידה בה יש שותפה מנהלת מתוך
25 משרדים בתל אביב!), למדו מהסופרסונה רו״ח יוליה לוי על ניהול התיקים במשרד והסרת חסמים פסיכופיננסים
וזכו להרצאה קצרה של מנכ"לית קודקס על הסקרים החשובים שפרסמו על הבדלים בשכר. לאחר מכן עברו לשלב

הסימולציות לתרגול שיחות שכר. 

באותו יום, שעון ניו יורק, התקיים המפגש האחרון של פורום ניו יורק  הפורום הראשון שלנו מעבר לים שהתקיים כולו
בזום. אפשר לומר שהניסיון הראשון לקיים פורום מחוץ לגבולות ישראל היה מוצלח. 

איפה יהיה הפורום הבא? המשיכו לעקוב...

ביום שני שעבר פגשנו בזום את סופרסונה עדי רובין להרצאה על האיכויות הנשיות שלנו ככלי לסגירת עסקאות. נכון
שרק הכותרת עצמה מרתקת? אז ההרצאה עוד יותר

אם מסקרן אתכן לשמוע, תוכלו ליצור קשר עם עדי דרך הפרופיל שלה בסופרסונס
Adi Rubin  עדי רובין  טיפול בתנועה במיניות ויחסים לנשים

אירוע הנטוורקינג שהתקיים בחודש יולי בבית הראשונות קהילת עסקים ונשים בעמק חפר היה מרתק! בכל פעם
אנחנו מופתעות מהאנרגיות שיש באירועים האלו ומהחיבורים שנוצרים בהם.

יש לנו המלצה בשבילכן  אל תפספסו את  האירוע הבא .

ביום רביעי הגיעו בוגרות התכניות שלנו ומשתתפות תכנית בי״ס למנכ"ליות העתיד Deloitte לשפוט בתחרות מיזם
השנה 2021 של יוניסטרים  Unistream. איך נוצר החיבור הזה? נספר בפוסט נפרד בשבוע הבא. 

אפשר לומר שזה היה שבוע טוב נכון?

חברות קהילה יקרות,

בשנה האחרונה הקהילה שלנו חצתה את 3,000 חברות הקהילה והגיע הרגע לעשות סדר בקבוצת הפייסבוק שלנו.
אם אינך רשומה כחברה משלמת בסופרסונס (שקל ליום!) אנא הסדירי זאת בקישור הבא

https://app.icount.co.il/m/07208/c20809p78u606ac24ea.... נשמח להמשיך לראות אותך איתנו בקבוצת
הפייסבוק ובקהילה שלנו, לקדם את הפרופיל שלך באתר ולהוביל יחד איתך למציאות של 51% נשים בצמתי הכרעה

והשפעה.

להסדרת דמי החברות

מברכות את מצטרפות חודש יולי

נעמה קמינר מבורך
פסיכולוגיה חיובית, מיינדפולנס 

עו"ד ד״ר ניצן גסלביץ פקין
רגולציה פיננסית, דיני מידע ופרטיות 

יעל פלדמן
הנדסת ייצור, הבטחת איכות, ייעול תהליכים 

שירי שקד
מנהלת מוצרים דיגיטליים, שיווק גלובלי 

נעמה זינגר
ניהול פרויקטים, הפקה, תקשורת 

רונית רונן קרפול
ניהול בינ"ל, גיוון והכלה, מיזוגים ורכישות 

ימית ניומן
אוצרות ומחקר בתחומי האומנות והעיצוב 

קרני קפלן
הקמה וניהול אופרציה, חוויית לקוח, חדשנות 

מיכל ישר מיכאלי
תקשורת שיווקית, שיווק דיגיטלי, אסטרטגיה עסקית 

שימרית אליפזאריה
משאבי אנוש, הקמת מיזמים, בניית צוותים 

רונית כפיר
סטוריטלרינג, ניהול צוותי מכירה לעמידה ביעדים 

תמר שנקר
יזמות עסקית וחברתית 

רונה מאירוביץ
הנעת פרויקטים, יצירת שותפויות, חשיבה יצירתית 

רימה יעקוב
מאמנת, יועצת עסקית וארגונית עצמאית 

מיכל יוטבת
חשבות וניהול צוות הנהלת חשבונות

מהיום קל יותר להישאר מחוברות למה שקורה בסופרסונס!
הצטרפי לקבוצת ההודעות הישירה שלנו וקבלי עדכונים על הרצאות, קורסים והודעות שוטפות מצוות

סופרסונס (אנחנו שולחות רק דברים טובים :)

הקבוצה מיועדת לחברות הקהילה,
הצטרפי אלינו!

https://app.icount.co.il/m/07208/c20809p78u606ac24ea?utm_source=iCount&utm_medium=paypage&utm_campaign=78&fbclid=IwAR2tabcilq9KPfTEq3vfpNp5ct0f1hCKBHOyid6mcSck6gYWXdTEFIyXnK8
https://app.icount.co.il/m/07208/c20809p78u606ac24ea...
http://www.supersonas.com/
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השנה החדשה מתקרבת אלינו בצעדי ענק
באופן טבעי דברים מסתיימים ודברים חדשים מתחילים

החודש סיימנו שתי תכניות שליוו אותנו בשנה האחרונה, פורום הסופרסונות בגליל ופורום הסופרסונות
בניו יורק. 

40 נשים מוכשרות וחדורות מטרה הצטרפו לרשת בוגרות התכניות שלנו.

אנחנו מזמינות אתכן לנצל את החודש הקרוב לפני השנה החדשה ולהתרכז בעצמכן
בריענון מאחורי הקלעים, מה המטרות שלכן, עם איזו אנרגיה אתן קמות בבוקר ומה אתן עושות בכל יום

(גם אם הוא קטן) לטובת קידום נוכחות נשית בצמתי ההשפעה וההכרעה.

מאחלות לכן חדש של התחדשות ועשייה, הניוזלטר שלנו כאן הוא צעד ראשון לתחילת חודש מלא
בעשייה למען נוכחות נשית שוויונית בצמתי ההכרעה וההשפעה

כל מה שקורה בחודש אוגוסט

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  

הטבות לחברות הקהילה

מזמינות אותך להרצות!

תכנית ההרצאות "סופרסונס בסלון"התחילה במרץ 2020 עם תחילתה של הקורונה, בימים של חוסרוודאות,
ואפשרה שיח מקצועי, מלמד ומעורר השראה בתקופה מאתגרת לכולנו.

המרצות הן מתנדבות חברות סופרסונס, המקדישות מזמנן לשתף את נשות הקהילה בכלים, בניסיון המקצועי ובידע
הנרחב שלהן.  

לאור ההצלחה של התכנית, החלטנו להמשיך עם תכנית ההרצאות של חברות הקהילה, דרך הזום.
העברת הרצאה מאפשרת לחברות הקהילה לשווק את עצמן, לתרגל הרצאות בזום ולהתנסות בהעברת הרצאה

חדשה שהן עובדות עליה.

כתבי למנהלת הקהילה שלנו שתשמח לענות על כלך שאלה שעולה ולשבץ אותך ללוח ההרצאות

ההטבה לחברות הקהילה, הצטרפי
אלינו!

חנה רדו בהשקה מיוחדת של ההרצאה החדשה שלה 7 כללים +1
להובלת עסקים ולחיים בכלל!

zoomההרצאה תועבר לחברות הקהילה במסגרת תכנית ההרצאות המקוונת דרך ה

ההטבה לחברות הקהילה, הצטרפי
אלינו!

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

ממשיכות להיפגש והפעם לאירוע חגיגי לכבוד השנה החדשה

בחודש יולי קיימנו מפגש נטוורקינג מוצלח ואפקטיבי!
אנחנו שמחות להפוך את מפגשי הנטוורקינג שלנו למסורת וממשיכות עם מפגש מיוחד לכבוד השנה החדשה
לאירועי נטוורקינג (רישות עסקי) מגיעות חברות קהילה מעולמות מגוונים על מנת לייצר שיתופי פעולה וחיבורים

עסקיים ואישיים. 
שרייני את מקומך במפגש של חודש אוגוסט 17.8.21 , מספר המקומות מוגבל!

האירוע לחברות הקהילה, הצטרפי
אלינו!

מה בתכנית:

 צילומי תדמית על רקע הנוף הכי יפה בארץ
 הרצאה של חברת הקהילה עדי רובין  הגשמת איכויות נשיות ככלי לסגירת עסקאות

 נטוורקינג מובנה בין משתתפות האירוע

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

זה היה חודש גדוש בפעילות ונהננו מכל רגע!

משתתפות תכנית "שותפות" הגיעו ביום ראשון בשבוע שעבר למפגש במשרדי גרוס שם דנו בשכר ובניהול פיננסי
מזוויות שונות. נושא מרתק. הן פגשו את איה יופה, שותפה מנהלת (החברה היחידה בה יש שותפה מנהלת מתוך
25 משרדים בתל אביב!), למדו מהסופרסונה רו״ח יוליה לוי על ניהול התיקים במשרד והסרת חסמים פסיכופיננסים
וזכו להרצאה קצרה של מנכ"לית קודקס על הסקרים החשובים שפרסמו על הבדלים בשכר. לאחר מכן עברו לשלב

הסימולציות לתרגול שיחות שכר. 

באותו יום, שעון ניו יורק, התקיים המפגש האחרון של פורום ניו יורק  הפורום הראשון שלנו מעבר לים שהתקיים כולו
בזום. אפשר לומר שהניסיון הראשון לקיים פורום מחוץ לגבולות ישראל היה מוצלח. 

איפה יהיה הפורום הבא? המשיכו לעקוב...

ביום שני שעבר פגשנו בזום את סופרסונה עדי רובין להרצאה על האיכויות הנשיות שלנו ככלי לסגירת עסקאות. נכון
שרק הכותרת עצמה מרתקת? אז ההרצאה עוד יותר

אם מסקרן אתכן לשמוע, תוכלו ליצור קשר עם עדי דרך הפרופיל שלה בסופרסונס
Adi Rubin  עדי רובין  טיפול בתנועה במיניות ויחסים לנשים

אירוע הנטוורקינג שהתקיים בחודש יולי בבית הראשונות קהילת עסקים ונשים בעמק חפר היה מרתק! בכל פעם
אנחנו מופתעות מהאנרגיות שיש באירועים האלו ומהחיבורים שנוצרים בהם.

יש לנו המלצה בשבילכן  אל תפספסו את  האירוע הבא .

ביום רביעי הגיעו בוגרות התכניות שלנו ומשתתפות תכנית בי״ס למנכ"ליות העתיד Deloitte לשפוט בתחרות מיזם
השנה 2021 של יוניסטרים  Unistream. איך נוצר החיבור הזה? נספר בפוסט נפרד בשבוע הבא. 

אפשר לומר שזה היה שבוע טוב נכון?

חברות קהילה יקרות,

בשנה האחרונה הקהילה שלנו חצתה את 3,000 חברות הקהילה והגיע הרגע לעשות סדר בקבוצת הפייסבוק שלנו.
אם אינך רשומה כחברה משלמת בסופרסונס (שקל ליום!) אנא הסדירי זאת בקישור הבא

https://app.icount.co.il/m/07208/c20809p78u606ac24ea.... נשמח להמשיך לראות אותך איתנו בקבוצת
הפייסבוק ובקהילה שלנו, לקדם את הפרופיל שלך באתר ולהוביל יחד איתך למציאות של 51% נשים בצמתי הכרעה

והשפעה.

להסדרת דמי החברות

מברכות את מצטרפות חודש יולי

נעמה קמינר מבורך
פסיכולוגיה חיובית, מיינדפולנס 

עו"ד ד״ר ניצן גסלביץ פקין
רגולציה פיננסית, דיני מידע ופרטיות 

יעל פלדמן
הנדסת ייצור, הבטחת איכות, ייעול תהליכים 

שירי שקד
מנהלת מוצרים דיגיטליים, שיווק גלובלי 

נעמה זינגר
ניהול פרויקטים, הפקה, תקשורת 

רונית רונן קרפול
ניהול בינ"ל, גיוון והכלה, מיזוגים ורכישות 

ימית ניומן
אוצרות ומחקר בתחומי האומנות והעיצוב 

קרני קפלן
הקמה וניהול אופרציה, חוויית לקוח, חדשנות 

מיכל ישר מיכאלי
תקשורת שיווקית, שיווק דיגיטלי, אסטרטגיה עסקית 

שימרית אליפזאריה
משאבי אנוש, הקמת מיזמים, בניית צוותים 

רונית כפיר
סטוריטלרינג, ניהול צוותי מכירה לעמידה ביעדים 

תמר שנקר
יזמות עסקית וחברתית 

רונה מאירוביץ
הנעת פרויקטים, יצירת שותפויות, חשיבה יצירתית 

רימה יעקוב
מאמנת, יועצת עסקית וארגונית עצמאית 

מיכל יוטבת
חשבות וניהול צוות הנהלת חשבונות

מהיום קל יותר להישאר מחוברות למה שקורה בסופרסונס!
הצטרפי לקבוצת ההודעות הישירה שלנו וקבלי עדכונים על הרצאות, קורסים והודעות שוטפות מצוות

סופרסונס (אנחנו שולחות רק דברים טובים :)

הקבוצה מיועדת לחברות הקהילה,
הצטרפי אלינו!

http://www.supersonas.com/
https://www.supersonas.com/personas/נעמה-קמינר-מבורך/
https://www.supersonas.com/personas/ד״ר-ניצן-גסלביץ-פקין/
https://www.supersonas.com/personas/יעל-פלדמן/
https://www.supersonas.com/personas/שירי-שקד-2/
https://www.supersonas.com/personas/נעמה-זינגר/
https://www.supersonas.com/personas/רונית-רונן-קרפול/
https://www.supersonas.com/personas/ימית-ניומן/
https://www.supersonas.com/personas/קרני-קפלן/
https://www.supersonas.com/personas/מיכל-ישר-מיכאלי/
https://www.supersonas.com/personas/שימרית-אליפז-אריה/
https://www.supersonas.com/personas/רונית-כפיר/
https://www.supersonas.com/personas/תמר-שנקר/
https://www.supersonas.com/personas/רונה-מאירוביץ/
https://www.supersonas.com/?p=23198
https://www.supersonas.com/personas/מיכל-יוטבת/


ניוזלטר אוגוסט 2021

השנה החדשה מתקרבת אלינו בצעדי ענק
באופן טבעי דברים מסתיימים ודברים חדשים מתחילים

החודש סיימנו שתי תכניות שליוו אותנו בשנה האחרונה, פורום הסופרסונות בגליל ופורום הסופרסונות
בניו יורק. 

40 נשים מוכשרות וחדורות מטרה הצטרפו לרשת בוגרות התכניות שלנו.

אנחנו מזמינות אתכן לנצל את החודש הקרוב לפני השנה החדשה ולהתרכז בעצמכן
בריענון מאחורי הקלעים, מה המטרות שלכן, עם איזו אנרגיה אתן קמות בבוקר ומה אתן עושות בכל יום

(גם אם הוא קטן) לטובת קידום נוכחות נשית בצמתי ההשפעה וההכרעה.

מאחלות לכן חדש של התחדשות ועשייה, הניוזלטר שלנו כאן הוא צעד ראשון לתחילת חודש מלא
בעשייה למען נוכחות נשית שוויונית בצמתי ההכרעה וההשפעה

כל מה שקורה בחודש אוגוסט

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  

הטבות לחברות הקהילה

מזמינות אותך להרצות!

תכנית ההרצאות "סופרסונס בסלון"התחילה במרץ 2020 עם תחילתה של הקורונה, בימים של חוסרוודאות,
ואפשרה שיח מקצועי, מלמד ומעורר השראה בתקופה מאתגרת לכולנו.

המרצות הן מתנדבות חברות סופרסונס, המקדישות מזמנן לשתף את נשות הקהילה בכלים, בניסיון המקצועי ובידע
הנרחב שלהן.  

לאור ההצלחה של התכנית, החלטנו להמשיך עם תכנית ההרצאות של חברות הקהילה, דרך הזום.
העברת הרצאה מאפשרת לחברות הקהילה לשווק את עצמן, לתרגל הרצאות בזום ולהתנסות בהעברת הרצאה

חדשה שהן עובדות עליה.

כתבי למנהלת הקהילה שלנו שתשמח לענות על כלך שאלה שעולה ולשבץ אותך ללוח ההרצאות

ההטבה לחברות הקהילה, הצטרפי
אלינו!

חנה רדו בהשקה מיוחדת של ההרצאה החדשה שלה 7 כללים +1
להובלת עסקים ולחיים בכלל!

zoomההרצאה תועבר לחברות הקהילה במסגרת תכנית ההרצאות המקוונת דרך ה

ההטבה לחברות הקהילה, הצטרפי
אלינו!

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

ממשיכות להיפגש והפעם לאירוע חגיגי לכבוד השנה החדשה

בחודש יולי קיימנו מפגש נטוורקינג מוצלח ואפקטיבי!
אנחנו שמחות להפוך את מפגשי הנטוורקינג שלנו למסורת וממשיכות עם מפגש מיוחד לכבוד השנה החדשה
לאירועי נטוורקינג (רישות עסקי) מגיעות חברות קהילה מעולמות מגוונים על מנת לייצר שיתופי פעולה וחיבורים

עסקיים ואישיים. 
שרייני את מקומך במפגש של חודש אוגוסט 17.8.21 , מספר המקומות מוגבל!

האירוע לחברות הקהילה, הצטרפי
אלינו!

מה בתכנית:

 צילומי תדמית על רקע הנוף הכי יפה בארץ
 הרצאה של חברת הקהילה עדי רובין  הגשמת איכויות נשיות ככלי לסגירת עסקאות

 נטוורקינג מובנה בין משתתפות האירוע

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

זה היה חודש גדוש בפעילות ונהננו מכל רגע!

משתתפות תכנית "שותפות" הגיעו ביום ראשון בשבוע שעבר למפגש במשרדי גרוס שם דנו בשכר ובניהול פיננסי
מזוויות שונות. נושא מרתק. הן פגשו את איה יופה, שותפה מנהלת (החברה היחידה בה יש שותפה מנהלת מתוך
25 משרדים בתל אביב!), למדו מהסופרסונה רו״ח יוליה לוי על ניהול התיקים במשרד והסרת חסמים פסיכופיננסים
וזכו להרצאה קצרה של מנכ"לית קודקס על הסקרים החשובים שפרסמו על הבדלים בשכר. לאחר מכן עברו לשלב

הסימולציות לתרגול שיחות שכר. 

באותו יום, שעון ניו יורק, התקיים המפגש האחרון של פורום ניו יורק  הפורום הראשון שלנו מעבר לים שהתקיים כולו
בזום. אפשר לומר שהניסיון הראשון לקיים פורום מחוץ לגבולות ישראל היה מוצלח. 

איפה יהיה הפורום הבא? המשיכו לעקוב...

ביום שני שעבר פגשנו בזום את סופרסונה עדי רובין להרצאה על האיכויות הנשיות שלנו ככלי לסגירת עסקאות. נכון
שרק הכותרת עצמה מרתקת? אז ההרצאה עוד יותר

אם מסקרן אתכן לשמוע, תוכלו ליצור קשר עם עדי דרך הפרופיל שלה בסופרסונס
Adi Rubin  עדי רובין  טיפול בתנועה במיניות ויחסים לנשים

אירוע הנטוורקינג שהתקיים בחודש יולי בבית הראשונות קהילת עסקים ונשים בעמק חפר היה מרתק! בכל פעם
אנחנו מופתעות מהאנרגיות שיש באירועים האלו ומהחיבורים שנוצרים בהם.

יש לנו המלצה בשבילכן  אל תפספסו את  האירוע הבא .

ביום רביעי הגיעו בוגרות התכניות שלנו ומשתתפות תכנית בי״ס למנכ"ליות העתיד Deloitte לשפוט בתחרות מיזם
השנה 2021 של יוניסטרים  Unistream. איך נוצר החיבור הזה? נספר בפוסט נפרד בשבוע הבא. 

אפשר לומר שזה היה שבוע טוב נכון?

חברות קהילה יקרות,

בשנה האחרונה הקהילה שלנו חצתה את 3,000 חברות הקהילה והגיע הרגע לעשות סדר בקבוצת הפייסבוק שלנו.
אם אינך רשומה כחברה משלמת בסופרסונס (שקל ליום!) אנא הסדירי זאת בקישור הבא

https://app.icount.co.il/m/07208/c20809p78u606ac24ea.... נשמח להמשיך לראות אותך איתנו בקבוצת
הפייסבוק ובקהילה שלנו, לקדם את הפרופיל שלך באתר ולהוביל יחד איתך למציאות של 51% נשים בצמתי הכרעה

והשפעה.

להסדרת דמי החברות

מברכות את מצטרפות חודש יולי

נעמה קמינר מבורך
פסיכולוגיה חיובית, מיינדפולנס 

עו"ד ד״ר ניצן גסלביץ פקין
רגולציה פיננסית, דיני מידע ופרטיות 

יעל פלדמן
הנדסת ייצור, הבטחת איכות, ייעול תהליכים 

שירי שקד
מנהלת מוצרים דיגיטליים, שיווק גלובלי 

נעמה זינגר
ניהול פרויקטים, הפקה, תקשורת 

רונית רונן קרפול
ניהול בינ"ל, גיוון והכלה, מיזוגים ורכישות 

ימית ניומן
אוצרות ומחקר בתחומי האומנות והעיצוב 

קרני קפלן
הקמה וניהול אופרציה, חוויית לקוח, חדשנות 

מיכל ישר מיכאלי
תקשורת שיווקית, שיווק דיגיטלי, אסטרטגיה עסקית 

שימרית אליפזאריה
משאבי אנוש, הקמת מיזמים, בניית צוותים 

רונית כפיר
סטוריטלרינג, ניהול צוותי מכירה לעמידה ביעדים 

תמר שנקר
יזמות עסקית וחברתית 

רונה מאירוביץ
הנעת פרויקטים, יצירת שותפויות, חשיבה יצירתית 

רימה יעקוב
מאמנת, יועצת עסקית וארגונית עצמאית 

מיכל יוטבת
חשבות וניהול צוות הנהלת חשבונות

מהיום קל יותר להישאר מחוברות למה שקורה בסופרסונס!
הצטרפי לקבוצת ההודעות הישירה שלנו וקבלי עדכונים על הרצאות, קורסים והודעות שוטפות מצוות

סופרסונס (אנחנו שולחות רק דברים טובים :)

הקבוצה מיועדת לחברות הקהילה,
הצטרפי אלינו!

https://lp.vp4.me/mxan
https://lp.vp4.me/mxan

