
אם אינך רואה מייל זה אנא לחץ כאן

דבר המנכ"לית  

אביב שמח !

אביב שבו הפסח, הרמדאן והפסחא חברו יחדיו הוא סימן
לצמיחה והתפתחות !

אנו גאות להציג את פעילות העמותה, שצמחה והתפתחה. הרחבנו
את מגוון השירותים על מכלול הרצף לו זקוקות בעלות עסקים.
מהחלום והגשמתו בתוכניות ההכשרה 'עסק משלך', יחד עם
תוכניות ליווי ופורומים להעשרת הבוגרות בכלים חיוניים ומותאמים
לתקופה, ועד להקמת קהילות בעלות עסקים ורישותן במרחבים

הוירטואליים והפיזיים בכל רחבי הארץ.  
שוק העבודה המשתנה מחייב גמישות ולמידת האפשרויות
הקיימות לפרנסה ולניהול עסק. המחקרים והמשובים לאורך
השנים משקפים באופן ברור שהכשרות העמותה משנות חיים
ומשפיעות על האמונה של נשים ביכולתן להגיע לעצמאות כלכלית

ולחולל שינוי בחייהן ובחיי סביבתן.  
תודה להנהלת העמותה, לרשויות השותפות ולתומכי העמותה

בדרך לסלול עצמאות כלכלית לנשים. 
                                   

                                 חג שמח, 
                            אורלי קלימשטיין 

תוכניות "עסק משל�"  

  
27 מפגשי הכשרה להקמת עסק בשילוב ניהול

כלכלי והעצמה אישית
ההכשרה כוללת מפגשי מליאה, למידה

בקבוצות קטנות וייעוצים אישיים 

 תוכניות העמותה מתקיימות בפריסה ארצית   
 ומיועדות למגוון אוכלוסיות כולל נשים ערביות 

 וחרדיות והשנה בחרנו בישובים: 
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 שפרעם, יוקנעם/מגידו, ירושליים, 
 בית שמש, בת - ים ובאר שבע  

 פורומים לבעלות עסקים  

פורום ארצי לבעלות עסקים בזוםבתמיכת בנק
הפועלים. הזדמנות לרישות והעברת ידע עבור

בעלות עסקים מכל הארץ 

פורום שפרעם בשפה ערבית לבעלות עסקים
מהאזור בתמיכת הבנק הבינלאומי 

"הנבחרת" פורום סח'נין/עראבה ופורום בית
שמש/ירושלים בתמיכת פדרציית ניו יורק 

פורום גליל מערבי אזורילבעלות עסקים בוגרות
'עסק  משל�' 

פורום בועיינה /נוג'ידאת בשפה הערבית  

פורום פרדס חנה כרכור

 

  "עסק עם חיפאיות"  
   המועדון החיפאי לבעלות עסקים   

עסק עם חיפאיות  
המועדון הוקם כמענה לצורך 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.  



בקהילה מתקיימות סדנאות והרצאות אחת לחודש

 סדנאות מקצועיות בזום 

שיווק בפייסבוק
 מנחה: איה שגב  

סדנת תכל'ס בזום - אם לא תעשי איך תדעי ?!  
לימוד שיווק בפייסבוק למתחילות 

מתן כלים הדרושים לעבור מעיוני למעשי  

 

אותנטיות במכירות
מנחה: יאנה רייזמן  

מה חשוב לומר וכיצד להתנהל בשיחת מכירה? ממקום
אמיץ ונינוח, לצד תחושת יעילות, בניית אמון ובטחון

והתמודדות עם התנגדות 



 ייעוצים אישיים 

חבילת שעות ייעוץ "זום אין לעסק" מיועדת
לבעלות עסקים ויזמיות בוגרות תוכניות "עסק

משל�" לקידום ופיתוח העסקים שלהן
הייעוצים ניתנים ע"י מנחות מומחיות במגוון תחומים

מקצועיים   
השרות מסובסד 

למעבר לחוברת היועצות-לחצו כאן

  מפגשי פיתוח והעשרה 

אחת לחודשיים נערכים מפגשי העשרה, למידת עמיתות, שיפור השירות והכשרות
ולהנאה שב"ביחד", עבור  הצוות, המנחות, המתנדבות והנהלת העמותה 

איך לצאת מהחובות?
בהנחיית עו"ד תומר רבינוביץ'  

התנהלות נכונה עם חובות מה לעשות , במי להעזר
ומאלו טעויות נפוצות כדאי להמנע

 

איך לכבוש את המסך?
בהנחיית חברת וועד מנהל טלי כהן גרמנדי 

טיפים והדרכה להופעה מוצלחת בזום   

 קורס ערבית מדוברת  
  (תעסוקתית)   

לימודי ערבית מדוברת  
בהשתתפות הצוות, חברות הוועד המנהל ומתנדבות  
בהנחיית המורה ובוגרת העמותה:  חיתאם נעאמנה  

ח'יתאם חיברה אותנו לשפה, למנהגים ולמסורת הערבית 

בעשרה שיעורים ובאווירה טובה היא הצליחה להעביר ידע
בסיסי לניהול שיחה פשוטה, גם לאלו שהיו ללא ידע

מוקדם כלשהו.  
בתום הקורס הכרנו את מאפייני השפה והפולקלור
שמהווים גשר חשוב בין האוכלוסיות והתרבויות בהן

העמותה פעילה 
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חיתאם בעלת העסק "זית זתון" מסעדת שף בחיפה

 תחום התנדבות ומעורבות 

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

בשנת 2021 לאחר מחקר ולמידה, הגדרת מטרות וצרכים, פיתוח
ובניית תשתיות, הוקם תחום ההתנדבות בעמותה בליווי בהתנדבות

של סיגל פרידמן גמליאלי  

תחומי ההתנדבויות: 
1. ניהול אדמיניסטרטיבי - שרה זילברמן ושרה מאירוביץ 

2. מרצות אורחות-  ב"הרצאות עד הבית", ההכשרה, בסדנאות 
 ובסיורים 

3. מנטוריות לליווי אישי של בוגרות חיפאיות, בשת"פ עם
החממה החברתית של הטכניון והמכללה האקדמית רופין 

  KLA 4. מדריכה ושותפה בבניית דף הלינקדאין של העמותה – כרמית כהן ברדוגו, מחברת
5. כתיבת תוכן לאתר, לפייסבוק וללינקדאין – עו"ד איילת רוזנטל  

6. גיוס משאבים, איתור תורמים פוטנציאליים – דרסי גרונבלאט (ניו יורק) מעמותת י.ה.ל  
7.ליווי קהילת הפייסבוק של "עסק עם חיפאיות"- מיכל אברמוביץ 

להתנדבות ניתן לפנות לדגנית לוקס   
054-4231377

 eew@womensown.org.il :טל: 04-8520027 | דרך יפו 119, חיפה | ת.ד. 9148  | מייל
העמותה להעצמה כלכלית לנשים (ע"ר) 

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

לעיגול לטובה לחצו כאן
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