
אם אינך רואה מייל זה אנא לחץ כאן

דבר המנכ"לית 

ראש השנה זו הזדמנות להתבונן על מה שהיה ולאפשר לחלום אל עבר מה שיהיה.
הזדמנות לההתחדשות, צמיחה ולשינוי.

אנו גאות לפרוס בפניכם את מגוון דרכי הפעולה בעשייתנו לקידום עצמאות כלכלית
לנשים. 

פעילותנו חוצה תרבויות, שפות, יישובים וגילאים ומייצרת שינוי המשפר את מצבן
הכלכלי של נשים ומשפחותיהן, את הערך העצמי, המעורבות, היכולות והכישורים. 

משבר הקורונה אף איפשר לנו ליצר שינוי והרחבת הכלים והמענים כדי לצמוח
למחוזות חדשים והיברידיים. עידוד היזמות העסקית, בניית קהילה עסקית, ומתן

כלים אישיים ומקצועיים, הם בעיננו עדות להעצמה ועוצמה. 
נמשיך בדרך משנה חיים זו יחד עם כל התומכים והשותפים לעשייתנו לאורך 22

שנות פעילות.
שנה טובה !

אורלי קלימשטיין 

 תוכניות "עסק משל�" 

תוכנית "עסק משל�" מתקיימת ברחבי הארץ כוללת 22 מפגשי הכשרה להקמה וביסוס העסק בשילוב ניהול
עסקי, פיננסי ואישי. המשתתפות לוקחות חלק במפגשי מליאה, בליווי עסקי בקב' קטנה סיור עסקי/לימודי

וייעוצים אישיים.

שפרעם  בשיתוף פעולה עם העירייה ויועצת 
קידום מעמד האישה גב' בדיעה חניפס

יוקנעם/מגידו והסביבהבשיתוף מרכז צעירים,
יועצת רה"ע לקידום מעמד האישה והפדרציה

היהודית של סנט לואיס
ביר אל-מכסור בשיתוף פעולה עם הרשות

המקומית
ירושלים לנשים חרדיות בשיתוף פעולה עם

עמותת מט"י ירושלים והרשות לתעסוקה
בית שמש  לנשים חרדיות בשיתוף מרכז

"עוצמה"
בת ים  בשיתוף מרכז עוצמה  

באר שבע בשיתוף עם משרד הכלכלה והרווחה
"מעוף" 
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ראשון לציון בשיתוף מרכז הזדמנות של עיריית
ראשון לציון

 

 פורומים לבעלות עסקים 

פורום ארצי לבעלות עסקים בזום בתמיכת בנק
הפועלים

פורום she start 2 נשות עסקים חיפאית בשיתוף
פעולה עם ויצ"ו חיפה ו"פרזנטנס"

פורום שפרעם בשפה ערבית לבעלות עסקים מהאזור
בתמיכת הבנק הבינלאומי

פורום סח'נין/עראבה ופורום בית שמש/ירושלים
בתמיכת הפדרצייה היהודית של ניו יורק

פורום גליל מערבי אזורי לבעלות עסקים בוגרות 'עסק
משל�'

פורום בועיינה/נוג'ידאת בשפה הערבית
פורום פרדס חנה כרכור לבעלות עסקים בוגרות 'עסק

משל�'
פורום בית שמש "רשת בעלות עסקים" 

  

  "עסק עם חיפאיות" 
   המועדון החיפאי לבעלות עסקים  

המועדון הוקם בשיתוף פעולה עם ויצ"ו חיפה, החברה הכלכלית
לחיפה והיועצת לקידום מעמד האישה בחיפה – אלונה סולד,
מתוך צורך שעלה מהשטח בתקופת הקורונה, ליצירת קהילה

המיועדת לנשים בעלות עסקים מחיפה, המייצגות את מגוון
העיסוקים והאוכלוסיות הקיימות בעיר.

מטרת הקהילה לתת לבעלות עסקים מרחב וירטואלי ופיזי
המאפשר ידע כלים, ופעילות נטוורקינג.

לקהילה יש קבוצת פייסבוק משגשגת והתקיימו במסגרתה
סדנאות והרצאות מוצלחות בנושאי שיווק, רישות עסקי

(נטוורקינג), תקשורת אפקטיבית ועוד

 

 



מנחות העמותה

הוקרה למנחות ותיקות

 

אורלי חבקין
מנחה בתחום העצמה

".. ליומולדת  70 אני מעניקה לעצמי מתנה ונוסעת לקנדה, לחיות ליד בתי
ומשפחתה, באזור של הרים, נהרות ויערות גשם".

אני נפרדת בארץ מהרבה דברים שאני מאוד אוהבת, אחד מהם הוא העמותה
שלנו. מיום הקמתה, לפני כ-22 שנים, אני שותפה כמנחת העצמה, לעבודת

הקודש שהעמותה עושה.
זכיתי להכיר נשים מופלאות: את המנהלות, נשות הצוות, ובעיקר הכרתי

מקרוב את שותפותי המנחות: נשים חכמות, חמות, אכפתיות, שבחרו לפעול
כדי לסייע לנשים להיטיב את חייהן.

אני מלאה בתודה עמוקה, על הזכות להיות חלק מעשייה כל כך משמעותית
לאורך כל כך הרבה שנים, ועם נשים כל כך נהדרות."

 

אסמאהן שבאט חיתי רו"ח
מנחה בתחום התנהלות פיננסית

"במיקום הכי פסטורלי בחיפה במושבה הגרמנית - משרדי העמותה
הראשונים: שם התחיל המסע ביולי 2004, השתלבתי כמנחה לנשים יזמיות

בעלות עסקים,מסע מלא חוויות של העשרה, למידה, תובנות וסיפוק על.
זכיתי לפגוש נשים מדהימות משכמן ומעלה הן בשטח, והן בצוות העמותה

צפונה עד דרומה.
החיבור שלי עם העמותה "נכנס לי לדם" וביוני 2014 זכיתי לתפקיד ניהול
הכספים תפקיד מלא חוויות, אתגרים, למידה וסביבה של נשים מדהימות

ויצירתיות.
הפעילות העניפה של העמותה בשטח, והחיבור שלי עם הנשים הן היזמיות

והן כל צוות העמותה מהווה פונקציה מכפילת כוח ואמפקט חברתי עצום
ומרגש במיוחד.

במשך השנים הרצופות והעשיה החברתית הנפלאה בעמותה רציתי להגיד
תודה על הדרך המשותפת ובניית הרקמה המיוחדת במינה, ולאחל שפע

הצלחה להמשך השפעה, ועשיה מדהימה.

מנחה חדשה לצוות

 

ברטוקן איינעלם
מנחה בתחום הדרכת הורים וקבוצות

ברטוקן  בעלת תואר בחינוך ומדעי החברה וכן בוגרת מכון אדלר בהנחיית
הורים ומשפחות מוסמכת.

ברטוקן עלתה לארץ בגיל 11 בלי משפחתה, והחלה ללמוד את התרבות
והשפה. היא השקיעה מאמצים רבים לקדם את עצמה ולרכוש השכלה ולימים

הפכה להיות מאמנת אישית, עסקית וכלכלית. היא מאמינה מאוד בלמידה,
מלאת שאיפות ורצון להתפתח ולבטל חסמים בחברה וכמו כן מאמינה שיש
אפשרות לשפר את מעמדן של נשים ומשפחות בסיכון בעזרת רכישת ידע

מקצועי ובעזרת קורסים, ספרים וכלים שונים המסייעים להן להגיע לעצמאות
כלכלית.

לברטוקן יש ניסיון רב בהנחיית קבוצות ואנחנו נרגשות לשתף פעולה עימה!
"כשכירה ליוותי משפחות ממעמד סציו-אקונומי נמוך, משפחות

בסיכון, מבחינתי היה חשוב לתת לאחרים...לקדם ולעזור למשפחות
בסיכון, משפחות שאינן יכולות להרשות לעצמן עזרה ולשפר מערכות

יחסים."



  מפגשי פיתוח והעשרה

אחת לרבעון נערכים מפגשי העשרה, למידת עמיתות,שיפור השירות והכשרות ולהנאה והנעת ה"ביחד", עבור
מנחות, צוות והנהלת העמותה.

 
סיפור הצלחה של בוגרת העמותה

אירה שייר

אירה שייר  סטייליסטית אישית ומעבירה סדנאות סטיילינג., שלומי.
סיפורה האישי של אירה נוגע ללב: בגיל 10 חודשים בזמן שאושפזה

בברית המועצות, עקב טעות גורלית של האחות,  עברה ניתוחים
רבים בילדותה כדי שתצליח ללכת ועדיין נותרה עם קושי תפקודי

ואסתטי לאורך כל חייה. מה שהוביל אותה לההחלטה ללוות אנשים
בעלי קשיים ומוגבלויות פיזיות, במטרה לחזק את הקבלה והאהבה
העצמית, בדגש על סטיילינג ושיפור הנראות החיצונית הפך לייעוד

בקריירה שפיתחה.
הכנסותיה מייעוצים אישיים וסדנאות שיקפו בהתחלה הצלחה, אך

בעקבות משבר הקורונה חוותה ירידה בביטחון העצמי ובאנרגיה
שכ"כ אפיינו אותה.

 במסגרת ההטבות לבעלות העסקים בקורונה, העניקה העמותה חבילה של 5 יעוצים אישיים בחינם, ואירה, בוגרת "עסק משל�"
גליל מערבי 2020, בחרה לקבל ייעוץ אישי בכדי לקבל דחיפה ועידוד, זוויות ראיה וכלים חדשים, לקידום וניהול העסק בתקופה כה

מאתגרת.
ממפגש ראשון שאליו הגיעה נטולת כוחות, הלך מצבה והשתפר, כשרשמה ויישמה בהדרגה רעיונות חדשים, יצאה מהתהליך מכוונת

מטרה, בעלת מוטיבציה ואנרגיות מחודשות.
בין היתר החליטה להתמקד בהכנת סדנת זום, בהפקת סרטון המספר את סיפורה הייחודי ובהפקת טבלת מעקב לניהול לקוחות

ויזמה  שילוב הרצאה במכירת בגדים של יד שניה ומתן הנחה ליעוץ סטיילינג. בנוסף, הקימה קבוצת ווטסאפ למשלוח חומרים
והזמנה לפעילויות ללקוחות ותיקים וחדשים ואף התחילה לעבוד על פרויקט עם קבוצת אנשים בעלי מוגבלויות.

 תחום התנדבות 

"אני שואפת לחולל שינוי ביצירת אווירה מעודדת התנדבות והגיון מארגן, הממקם אותן כבעלות מקצוע ושותפות לעשייה.
יצירת הקשר האישי, ההדרכות, תחושת הלויאליות, כמו גם שימור תחושת הערך והמשמעות, הופך אותן לשגרירות

העמותה ואותנו לזוכות הגדולות מהתוצאה."
דגנית לוקס 

מנהלת תחום ההתנדבות

"כאשר אדם מבעיר אש עבור אחרים, 
האש תאיר גם את דרכו שלו"

  מתנדבת מספרת 



 כרמית כהן ברדוגו- מחברת KLA, כרמית הצטרפה לצוות הלינקדין שלנו
ותרמה רבות בפתיחת דף העמותה והפעלתו וסייעה לנו בתכנים לדף הפייסבוק.

"הבליינד דייט הראשון שלי עם העמותה היה בהרצאה שהתנדבתי להעביר על מיתוג
ורשתות חברתיות.

אז חשבתי שזו חוויה חד פעמית. מסתבר שלא :-)
היה כל כך מוצלח שהמשכנו לעוד מפגשים פוריים על מנת לעזור לבוגרות בעלות

העסקים, לחזק ולמצב את הסטטוס ברשתות החברתיות, כדי להגיע לעוד תורמים.
עשינו המון, בנינו עמוד לינקדאין, הגדרנו ביחד את "אוואטר" התורמים שלנו, אפילו

בנינו תוכנית עבודה ומשפך שיווקי כדי לגייס תרומות נוספות. אני זכיתי להכיר נשים
נפלאות, שעושות עבודת קודש, עם חיוך ומכל הלב.

אחד הדברים שהשאירו עליי חותם הוא הקשר החזק בין צוות העמותה לנשים שעברו
את התוכנית. 

לא אחת ראיתי שהצוות בוחר לציין אירועים ולצרוך מהעסקים של נשות התוכנית,
מכל הלב וזה ממש מעורר השראה בעיניי. אני שמחה שזכיתי גם להכיר נשים

מדהימות וגם לתרום טיפה לפעילות הענפה והכל כך חשובה שהעמותה מקדמת."

להתנדבות ניתן לפנות לדגנית לוקס  
054-4231377

eew@womensown.org.il :טל: 04-8520027 | דרך יפו 119, חיפה |  מייל
העמותה להעצמה כלכלית לנשים (ע"ר)

eew@womensown.org.il על ידי eew_merkaz@womensown.org.il -הודעה זו נשלחה ל

על מנת להסיר עצמך מרשימת תפוצה זו לחץ כאן

גם דיוור זה נשלח על ידי פולסים

לעיגול לטובה לחצו כאן
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