
אם אינך רואה מייל זה אנא לחץ כאן

من المدیرة العاّمة  

ربیع سعید! 

فصل الربیع الذي اجتمع فیھ معًا عید الفصح الیھودّي، شھر رمضان
وعید الفصح المسیحّي  

إنّھ عالمة على النمّو والتطّور!

نعرض بكّل فخر نشاطات الجمعیّة التي تطّورت وتقّدمت. قمنا بتوسیع
مجموعة متنّوعة من الخدمات التي تحتاج إلیھا صاحبات المصالح
التجاریّة باستمرار. بدًءا من الحلم وتحقیقھ في برامج التأھیل "مصلحة
لِك"، باإلضافة إلى برامج المرافقة والمنتدیات إلثراء الخّریجات
باألدوات الضروریّة والمالئمة لھذه الفترة، وحتّى إقامة مجموعات
صاحبات المصالح التجاریّة وتشبیكھا في الفضاءات االفتراضیّة

والطبیعیّة في أنحاء البالد كافّة.
یستدعي سوق العمل المتغیّر المرونة ومعرفة الخیارات المتاحة لكسب
لقمة العیش وإدارة المصلحة التجاریّة. تعكس األبحاث والتغذیة
الراجعة على مدار السنین بشكل واضح أّن عملیّات التأھیل التي تقوم
بھا الجمعیّة تغیّر الحیاة وتؤثّر في إیمان النساء بقدرتھّن في الوصول
إلى االستقاللیّة االقتصادیّة وصنع التغییر في حیاتھّن وفي حیاة البیئة

المحیطة بھّن.
أشكر إدارة الجمعیّة والسلطات المشاركة وداعمي الجمعیّة على تمھید

الطریق لالستقاللیّة االقتصادیّة للنساء.

                                              عید سعید 
                                            أورلي كلیمنشتاین 

برامج "مصلحت لِك"  

  
یشمل البرنامج 27 لقاًء إلقامة مصلحة تجاریّة. مع
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الدمج بین اإلدارة االقتصادیّة والتمكین الشخصّي. 
تشارك المشاركات في لقاءات المجموعة بكامل ھیئتھا،

وفي مجموعات صغیرة واستشارات شخصیّة.   

تجري نشاطات الجمعیّة في جمیع أنحاء البالد وھي
تستھدف مجموعات متنّوعة من الفئات السّكانیّة بما في

ذلك النساء العربیّات والنساء من المجتمع الحریدّي في:  

 شفاعمرو، یُكنعام/ مجیدو، القدس، بیت شیمش،
بات یام وبئر السبع  

 منتدیات لصاحبات المصالح التجاریّة   

منتدى قطرّي لصاحبات المصالح التجاریّة عبر تطبیق زوم بدعم
من بنك ھبوعلیم. فرصة للتشبیك ونقل المعلومات من أجل

صاحبات المصالح التجاریّة من جمیع أنحاء البالد 

منتدى شفاعمرو   باللغة العربیّة لصاحبات المصالح التجاریّة
من المنطقة بدعم من بنك ھبینلؤومي 

منتدى سخنین/ عّرابة ومنتدى بیت شیمش/ أورشلیم
القدس  بدعم من اتّحاد نیویورك یجري في إطارھا لقاء إثراء

مشترك 

منتدى الجلیل الغربّي اإلقلیمّي   لصاحبات المصالح التجاریّة
خّریجات "مصلحھ لِك"  

منتدى البعینة-نجیدات باللغة العربیّة    

منتدى بردیس حنّا/ كركور   لصاحبات المصالح التجاریّة
خّریجات "مصلحھ لِك"  

 

  
 "عیسیك مع حیفاویّات " - نادي صاحبات أعمال حیفا   

"عیسیك مع حیفاویّات " 

أقیمت "عیسیك مع حیفاویّات " استجابة للحاجة النابعة من
الحقل خالل فترة كورونا، وذلك بغیة تكوین مجموعة

مخّصصة للنساء صاحبات المصالح التجاریّة من حیفا، الالتي
ّ ّ



تمثّل تشكیلة متنّوعة من المھن والفئات السّكانیّة الموجودة في
المدینة.  

تھدف المجموعة إلى توفیر حیّز افتراضّي وطبیعّي لصاحبات
المصالح التجاریّة الذي یتیح المعرفة، األدوات ونشاطات

التواصل والتشبیك.  
تجري في إطار المجموعة ورش ومحاضرات مّرة في الشھر.  

    

  ورش مھنیّة لصاحبات المصالح التجاریّة عبر زوم  

ورش قطریّة لخّریجات الجمعیّة ولصاحبات المصالح التجاریّة 
تشمل الورشة 3 لقاءات أسبوعیّة عبر تطبیق زوم، في قضایا متنّوعة (في مجال األعمال والتمكین). 

توجد في مجّمع یوتیوب على موقع الجمعیّة 49 محاضرة مسّجلة حظیت بـ 1058 مشاھدة. على ضوء حاجة صاحبات المصالح
التجاریّة لتوسیع األدوات والمنتجات العملیّة للنھوض بالمصلحة التجاریّة، تّم إنتاج "ورش مصغّرة"، التي تتیح التجریب، التدریب

وتحضیر النتاجات بمرافقة المرشدات المھنیّات في مجالھّن. 

  تسویق عبر فیسبوك  
 المرشدة: آیا سیجب  

ورشة תכל'ס – إذا لم تفعلي كیف ستعرفین؟!  
تعلّم التسویق في فیسبوك  

تقدیم األدوات المطلوبة لالنتقال من النظرّي إلى العملّي.  

 األصالة في البیع   
المرشدة: یانا رایزمن  



ما ھو المھّم قولھ وكیفیّة التصّرف خالل مكالمة البیع؟
من موقع جريء ومریح، إلى جانب الشعور بالنجاعة،

تكوین الثقة واألمان والتعامل مع المعارضة. 

 استشارات شخصیّة   

تستحّق كّل صاحبة مصلحة تجاریّة خّریجة برنامج "مصلحت
لك"، المرافقة المھنیّة التي تتكّون من 5 استشارات شخصیّة

للنھوض بالمصلحة التجاریّة وتطویرھا.  
تكون االستشارات من قِبل مرشدات خبیرات في مجموعة
متنّوعة من المجاالت المھنیّة لتطویر وتقّدم المصلحة التجاریّة

بدعم من الجمعیّة.  

لالنتقال إلى كّراسة المستشارات- انقروا ھنا

  لقاءات تطویر  

تُعقد مّرة في كّل شھرین لقاءات اإلثراء، تعلّم الزمیالت، تحسین الخدمة والتأھیل واالستمتاع من وجودنا معًا،
من أجل المرشدات والطاقم واللجنة االداریّة للجمعیّة. 

 التصّرف السلیم مع الدیون
المرشد: تومر ربینوبیتش  

التصّرف السلیم مع الدیون- ما العمل؟ بَمن یمكن االستعانة وأّي
األخطاء الشائعة التي یفّضل تجنّبھا؟  

 

كیف یمكن التحّكم بالشاشة  ؟
المرشدة: عضو اللجنة االداریّة  طالي كوھین غرمندي  

نصائح وإرشاد للظھور الناجح عبر زوم  

 دورة لتعلیم اللغة العربیّة العامیّة للشغل   

 دورة لتعلیم اللغة العربیّة العامیّة للشغل   
ة ة أ ة ة ّ
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صفّنا للعربیّة المحكیّة، مع أعضاء الطاقم، اللجنة االداریّة
والمتطّوعات مع المعلّمة ختام نعامنة . 

جعلتنا ختام نتواصل مع اللغة، العادات والتقالید العربیّة.  

خالل عشرة دروس وفي أجواء طیّبة، فقد تمّكنت من تزویدنا
بالمعرفة األساسیّة إلدارة مكالمة بسیطة، حتّى بالنسبة ألولئك الذین

لم تكن ھم أّي معرفة مسبقة ما.  
أنھینا الدورة بالتعّرف على اللغة والفولكلور التي تشّكل جسًرا بین

الفئات السّكانیّة والثقافات التي تنشط فیھا الجمعیّة.  

 ختام صاحبات مطعم "زیت زتون" في حیفا 

 مجال التطّوع  في الجمعیّة  

"عندما یشعل شخٌص ما النار من أجل اآلخرین، 
فإّن النار تنیر طریقھ أیًضا"  

في عام 2021 بعد البحث والتعلّم، تحدید األھداف واالحتیاجات، تطویر وبناء
البنى التحتیّة، أقیم مجال التطّوع في الجمعیّة بمرافقة سیجال فریدمن غملیئیلي

التي تطّوعت لذلك  

نضّمت إلینا متطّوعات لدیھن دافعیّة كبیرة للمجاالت التالیة:  

1. لإلدارة المكتب-  سارة زیلبرمن وسارة مئیروبیتس  
2. محاضرات ضیفات في البرامج وعبر "محاضرات حتّى البیت".  

3. مرشدات للمرافقة الشخصیّة للخّریجات الحیفاویّات، بالتعاون مع  الدفیئة
االجتماعیّة للتخنیون والكلّیّة األكادیمیّة روبین 

  KLA للجمعیّة – كرمیت كوھین بردوغو من شركة LINKEDIN 4. مرشدة وشریكة في تحضیر
5. كاتبة محتوى للموقع، لفیسبوك ولینكد إن- – المحامیة أییلت روزینتال  

6. تجنید الموارد، العثور على المتبّرعین المحتملین – دارسي غرونبالت (من نیویورك) من جمعیّة ي.ھـ.ل.  
7. مدیرة محموعة الفیسبوك "عیسیك مع حیفاویّات"- میخال أبراموفیتس  

للتطّوع یمكن التوّجھ إلى دغانیت لوكس   0544231377

 eew@womensown.org.il  |  9148 .تلفون 048520027 | شارع یافا 119, حیفا | ص.ب
جمعیة التمكین االقتصادي للنساء   

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

על מנת להסיר עצמך מרשימת תפוצה זו לחץ כאן

גם דיוור זה נשלח על ידי פולסים

ب للخیر"> النضمام ل"قّرِ
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