תכניות "עסק משלך" 2019
להכשרה עסקית והעצמה אישית
בוצעו ב 17-ישובים בכל רחבי הארץ.

מחקר

 277נשים השתתפו בתכניות ״עסק משלך״ ב2019-
 80%סיימו את התכנית ( 222נשים).
 72%בעלות עסק פעיל בסיום התכנית ( 160נשים).
 64%בעלות עסקים רשומים בסיום התכנית 102( .נשים).
 7במרכז/דרום :בית שמש ,ראשל"צ ( 2תכניות) ,אופקים,
שדרות ,ירושלים ורמת גן.
חיפה ועכו (משותף ערביות ויהודיות)
 10בצפון:
כברי ,טמרה ,נצרת ,ערערה ,דבוריה,
טורעאן ,עפולה והאור הגנוז.
 12תכניות התקיימו בעברית ו 5-בערבית.
כל המשתתפות דיווחו על עליה בביטחון העצמי ,באומץ ובאמונה בעצמן,
כמו גם רכישת כלים מקצועיים ואישיים ,בתחילת דרכן לעצמאות כלכלית.

סיורים

קורסי

ימי

ממצאי מחקר הערכה חדש
אודות תכניות ״עסק משלך״
כפי שפורסמו ב2019
המחקר בדק את ייחודיות התכנית,
המשלבת מנחת העצמה לצד מנחה
עסקית והשפעתה על חיי הבוגרות
בתחומי החיים שונים.
 50%בעלות עסקים בסיום התכנית
מאמינות יותר בעצמן

ששה סיורים בקרב עסקים מצליחים של בוגרות העמותה
התקיימו ב :חיפה ,ראשל"צ ,עכו ,גליל מערבי ,ירושלים
ואופקים ,לקבלת השראה והבנת האתגרים וההצלחות.

חינוך פיננסי התקיימו בארבעה מוקדים :יפו ,ראשל"צ,
דבוריה והאור הגנוז .עשרות נשים קיבלו ידע וכלים
להתנהלות מול בנקים ,ביטוחים ,פנסיה ,הלוואות,
תזרים וניהול תקציב.

מרתון לבעלות עסקים התקיימו בתל-אביב
ימי עיון שיווקיים שעסקו ב" "Story Tellingוכללו
הרצאות וסדנאות עם מנחות מומחיות בתחום.

פורומים

ובחיפה -

העבודה הקבוצתית תרמה
להתפתחותן האישית

שני פורומים לבעלות עסקים התנהלו בבאר שבע
ובקריית אתא ,לפיתוח העסק בדגש על שיווק.

שותפויות העמותה הובילה שיתופי פעולה עם עשרות רשויות
מקומיות ,יועצות לקידום מעמד האישה ,סוכנויות
מעוף של משרד הכלכלה ,עמותת מט"י ירושלים,
מרכזי עוצמה ומחלקות רווחה וחינוך מקומיות.
ביקורים פדרציות יהודיות ביקשו ללמוד על העשייה והדרך:
מפיטסבורג ,מיאמי ,סנט לואיס ,ניו ג׳רסי,
כמו גם ראשת עיריית וושינגטון די.סי וציוותה
וכן נציגות ממשל מסין.

לקראת :2020
• פיתוח ושכלול התכניות הקיימות.
• הפעלת תכניות בעשרות יישובים ובמגוון אוכלוסיות.
• נטוורקינג ״שלישי עסקי״ במה שבועית לבוגרות,
לקידום עסקיהן בדף הפייסבוק של העמותה.
(מעל  7000עוקבים/ות).

• תכנית חדשה ״עסק משלך eBusiness״
למינוף ויישום השיווק העסקי בעולם הדיגיטאלי.

• פיילוט לתכנית 'שווה לך' לנערות בתיכון,
להתנהלות פיננסית נבונה וחשיפה ליזמות.

• מנטורינג לבוגרות -
• הרחבת כמות ההלוואות לקידום עסקי בוגרות.
• מחקר מקיף על השפעת תכניות העמותה.
• ציון דרך בסימן  20שנה לעמותה החלוצה.

מלוות בעלות עסקים להצלחה.

תודה ובהצלחה לכל הנשים
שפתחו עסקים ,לצד ההוקרה
לשותפים ולתומכים בנו  20שנה.

רשימת התומכים בלינק המצורף:

https://www.womensown.org.il/eewdonor?lang=en

העמותה להעצמה כלכלית לנשים

www.womensown.org.il

