 51%מי יודעת?
 370נשים חדשות שהצטרפו לקהילת סופרסונס מחג הפסח שעבר
 180נשים מ 15רשויות באשכול כנרת עמקים נפגשו בכנס ראשון מסוגו לקידום נשים במרחב המוניצפלי כחלק מתכנית "אשת אשכולות"
כנס ראשון לבוגרות  6מחזורי בית הספר למנכליות העתיד התקיים בהרצוג פוקס נאמן
מחזור  5של "הפיננסיות" הסתיים השבוע
מחזור  3של בית הספר למנכ"ליות הקיבוצים הסתיים השבוע ,מחזור  3של "שותפות" יפתח במאי
מחזור  2של בית הספר למנכליות העתיד עם הבורסה לנירות ערך יפתח במאי
בית ראשונות אחד ומיוחד שאין בו רגע דל
ויחד איתכן נהיה  51%בצמתי השפעה והכרעה
אפריל בסופרסונס בסימן של צמיחה ,התחדשות והשפעה.

חג שמח

תכניות וקורסים

בית ספר למנכ"ליות העתיד  הבורסה לנירות ערך
המחזור ה 2בשותפות עם הבורסה לנירות ערך )והשביעי מאז שהקמנו את התכנית( יוצא לדרך ואתן מוזמנות
להצטרף לנבחרת של נשים שאפתניות ,שמבינות שהגיע הזמן שבחברות המשפיעות ביותר במשק הישראלי יהיו
 51%מנכ"ליות.
מפגש החשיפה לתכנית יתקיים ב ,27.4כל הפרטים והגשת מועמדות בקישור

להרשמה

מפגש החשיפה לתכנית יתקיים ב ,27.4כל הפרטים והגשת מועמדות בקישור

להרשמה

הפיננסיות מחזור 6
המחזור החמישי הסתיים בתחילת השבוע וכפי שתשימו לב ,אנחנו נמשיך לפתוח עוד ועוד מחזורים עד שכולכן,
כן כן שמעתן נכון כל אחת ואחת מכן תעבור את הקורס הזה.
כי כדי להיות  51%בצמתי השפעה אנחנו צריכות לדעת נהל את הכסף שלנו בדרך שתיתן לנו חופש כלכלי
ובטחון בעתיד הפיננסי שלנו.
אל תתלבטו ,תנו לעצמכן )או לקולגה/חברה שחשובה לכן( את המתנה הכי משתלמת שיש .ויש גם 20%
לחברות סופרסונס

להרשמה

שותפות מחזור 3
שוויון מגדרי בענף המשפט :המחזור השלישי של התכנית פורצת הדרך בשותפות עם קודקס יוצאת לדרך בעוד
פחות מחודש ונותרו מקומות אחרונים! עורכות דין עם ותק של לפחות  5שנים שרוצות להתקדם התכנית הזו
בשבילכן

להרשמה

המאיצות אימפקט
התוכנית מיועדת ליזמות חברתיות ולנציגות של עמותות ואירגונים חברתיים שחולמות על מיזם טכנולוגי
כחלק מעשייתן ולא בטוחות מאיפה ואיך להתחיל; שיתוף פעולה של איה אשדת סופרסונה מייסדת העסק
"טכנולוגיה אמפתית" וחברת  ,Cognyteבמטרה לקדם נשים לעמדות השפעה תוך יצירת אימפקט חברתי
משמעותי.
המחזור הראשון נפתח ב25.4.22

רוצה
לדעת עוד

אירועי חודש אפריל

זכרון בסלון 27.4

הופעה של לורן נוימן 29.4

את ערב יום השואה נציין השנה יחד בבית הראשונות בשיחה עם רינה צ'צקס,
אמה של חנה רדו .מוזמנות להרשם דרך אתר "זכרון בסלון" .נשמח לראותכן
איתנו.

סוגרות את החודש עם הופעת שישי בצהרים בבית הראשונות!
לורן נוימן ודניאל נץ זמרות ויוצרות ישראליות המשלבות בין עולמות
הקאנטרי ,הפולק והאלטרנטיב.
בואו לפתוח איתנו את הסופ"ש באנרגיות הכי טובות שיש

להרשמה

כרטיסים

מצטרפות חדשות לקהילה

לעדכונים נוספים עקבו אחרינו ברשתות .חג שמח!









