
אם אינך רואה מייל זה אנא לחץ כאן

كالم المدیرة العامة   

رأس السنة ھو فرصة للتمعّن فیما كان والسماح لنا بالحلم نحو ما سیكون.
فرصة، التجدید، النمو والتغیّیر.

نحن فخورات بأن نقّدم لكم مجموعة متنوّعة من أسالیب العمل في جھودنا
لتعزیز االستقالل االقتصادّي للنساء. یتخّطى نشاطنا الثقافات، اللغات،
البلدات والفئات العمریّة ویخلق تغییًرا یُحّسن الوضع االقتصادّي للنساء
وعائالتھّن، القیمة الذاتیّة، المشاركة والقدرات والمھارات. كما أّن أزمة
كورونا سمحت لنا بإحداث تغیّیر وتوسیع األدوات واالستجابات للتطّور إلى
مناطق جدیدة وھجینة. إّن تشجیع المبادرات في مجال األعمال، وتكوین
مجتمع أعمال، ومنح األدوات الشخصیّة والمھنیّة، ھي في نظرنا دلیل على
التمكین والقّوة. سنستمّر في ھذا المسار الذي یغیّر الحیاة مع جمیع الداعمین

والشركاء في عملنا طوال 22 عاًما من النشاط. سنة جیّدة ومباركة! 

أورلي كلیمشتسسن
 المدیرة العامة

 برامج "مصلحة لِك"

جرت خالل األشھر األخیرة برامج "مصلحة لِك" في أنحاء البالد:

 
• شفا عمرو بالتعاون مع البلدیّة ومستشارة تعزیز

مكانة المرأة السیّدة بدیعة خنیفس.
• یوكنعام/ مجیدو والمناطق المجاورة بالتعاون مع

مركز الشبیبة ومستشارة مكانة المرأة.
• بیر المكسور بالتعاون مع السلطة المحلّیّة.

• أورشلیم-القدسللنساء من المجتمع الحریدي
بالتعاون مع جمعیّة ماتي القدس وسلطة التشغیل.

• بیت شیمش للنساء من المجتمع الحریدي بالتعاون
مع مركز "عوتسما"

• بات یام بالتعاون مع مركز عوتسما
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• بئر السبع بالتعاون مع وزارة االقتصاد والرفاه
"معوف"

• ریشون لتسیون بالتعاون مع مركز ھزدمنوت/
فرصة

 

منتدى صاحبات المصالح التجاریّة

• منتدى قطرّي لصاحبات المصالح التجاریّة عبر زوم
بدعم من بنك العّمال

• منتدى she start 2 نساء أعمال من حیفا بالتعاون
مع فیتسو حیفا و "بریزنتنس"

• منتدى شفا عمرو باللغة العربیّة لصاحبات المصالح
التجاریّة من المنطقة بدعم بنك ھبینلؤومي

• منتدى سخنین/ عّرابة ومنتدى بیت شیمش/ القدس بدعم
من اتّحاد نیویورك.

• منتدى الجلیل الغربّي اإلقلیمّي لصاحبات المصالح
جاریّة خّریجات "مصلحة  لِك"

• منتدى البعینة/ نجیدات باللغة العربیّة 
منتدى بردیس حنّا كركور لصاحبات المصالح التجاریّة خّریجات "مصلحة خاّصة بك" 

• منتدى بیت شیمش "شبكة صاحبات المصالح التجاریّة"

  

  "مصلحة مع حیفاویّات"
النادي الحیفاوّي لصاحبات المصالح التجاریّة

أقیم النادي بالتعاون مع فیتسو حیفا، الشركة االقتصادیّة
لحیفا ومستشارة النھوض بمكانة المرأة في حیفا، من

منطلق الحاجة التي انبثقت عن الواقع على األرض خالل
فترة كورونا، لخلق مجتمع مخّصص للنساء صاحبات

المصالح التجاریّة من حیفا، الذي یمثّل مجموعة متنوّعة
من المھن والفئات السّكانیّة المتواجدین في المدینة.

یمتلك ھذا المجتمع مجموعة Facebook مزدھرة
وعقدت في إطارھا ورش عمل ومحاضرات ناجحة

 

 



مرشدات الجمعیّة 

مرشدات الجمعیّة 

 

أورلي حبكین 
مرشدة في مجال التمكین

انضمت أورلي إلینا في الجمعیّة عند تأسیسھا قبل 22 عاًما (!) منذ
ذلك الحین كانت ركیزة حیویّة في الجمعیّة وساعدت الكثیر من النساء

للشروع في مسار مستقّل جدید وتحقیق إمكاناتھّن.
"في نھایة شھر آب، سأبلغ من العمر 70 عاًما. تكریًما لھذا الرقم

المفاجئ، أمنح نفسي ھدیّة وسأذھب إلى كندا، للعیش بالقرب من ابنتي
وعائلتھا، في منطقة الجبال واألنھار والغابات المطیرة. " سأوّدع

الكثیر من األشیاء التي أحبّھا حقًا في البالد، ومن بینھا جمعیّتنا. منذ
یوم تأسیسھا، قبل نحو 22 عاًما، أنا شریكة كمرشدة تمكین، وفي

العمل المقّدس الذي تقوم بھ الجمعیّة.
لقد تشّرفت بالتعّرف على نساء رائعات: المدیرات، نساء الطاقم،

وعلى وجھ الخصوص تعّرفت عن قرب على زمیالتي المرشدات:
نساء ذكیّات، ودودات، مھتّمات، الالتي اخترَن العمل لمساعدة النساء

على تحسین حیاتھّن. 
أشعر بامتنان عمیق، لكوني كنت جزًءا من مثل ھذا العمل الھاّم على

مدار سنوات عدیدة، ومع مثل ھؤالء النساء الرائعات".

 

أسمھان شباط حیتي، مدقّقة حسابات 
مرشدة في مجال اإلدارة المالیّة

"في أكثر المواقع جماًال في حیفا في المستعمرة األلمانیّة - مكاتب
الجمعیّة األولى: حیث بدأت المسیرة ھناك في تّموز/ یولیو 2004 ،

انخرطت كمرشدة للنساء الرائدات صاحبات المصالح التجاریّة
األعمال، وھي رحلة ملیئة بتجارب الثراء، التعلّم، الرؤى والرضا.
لقد تشّرفت بلقاء نساء رائعات فذّات سواء في المیدان، أو في طاقم

الجمعیّة من الشمال إلى الجنوب.
ارتباطي بالجمعیّة كان یسري في دمي، خاّصة عندما دخلت في

حزیران/ یونیو 2014 إلى أروقة الغرف وحصلت على منصب
اإلدارة المالیّة، وھو منصب مليء بالتجارب والتحّدیات والتعلّم وبیئة

من النساء الرائعات والمبدعات.
إّن النشاط المكثّف للجمعیّة على أرض الواقع، واتّصالي مع النّساء،

سواء رائدات األعمال أو جمیع طاقم الجمعیّة، یشّكالن وظیفة
مضاعفة للقّوة وتأثیًرا اجتماعی�ا ضخًما ومثیًرا بشكٍل خاّص.

على مدار السنوات المتتالیة والعمل االجتماعّي الرائع في الجمعیّة،
أردُت أن أقول شكراً لكم على المسار المشترك وبناء النسیج الفرید

من نوعھ وأتمنّى المزید من النجاح في استمرار التأثیر والعمل الرائع.

مرشدة جدیدة للطاقم 
بورتوكن أینعالم 



مرشدة في مجال تدریب األھل والمجموعات
بورتوكن حاصلة على شھادة جامعیّة في التربیة والعلوم االجتماعیّة، وھي

أیًضا خّریجة معھد أدلر في توجیھ وإرشاد األھل واألسر.
ھاجرت بورتوكن إلى البالد في سّن الحادیة عشرة بدون عائلتھا، وبدأت في
دراسة الثقافة واللغة. بذلت الكثیر من الجھد لتطویر نفسھا والحصول على
التعلیم وأصبحت فیما بعد مدّربة شخصیّة، تجاریّة واقتصادیّة. تؤمن إیمانًا
راسًخا بالتعلّم، ملیئة بالطموحات والرغبة في التطّور وإزالة الحواجز في
المجتمع، كما وتؤمن أیًضا أّن ھناك إمكانیّة لتحسین مكانة النساء واألسر

المعّرضة للخطر من خالل اكتساب المعرفة المھنیّة ومن خالل مختلف
الدورات، الكتب واألدوات التي تساعدھّن في تحقیق االستقاللیّة االقتصادیّة.

تتمتع بورتوكن بخبرة كبیرة في توجیھ المجموعات ونحن متحّمسات للتعاون
معھا!

، "عندما كنت أجیرة رافقت أسًرا ذات وضع اجتماعّي واقتصادّي متدّنٍ
وعائالت معّرضة للخطر، وبالنسبة لي كان من الھاّم منح اآلخرین ... تطویر

ومساعدة العائالت المعّرضة للخطر ، واألسر التي ال تستطیع أن تساعد نفسھا
وتحسین منظومات العالقات".

   اجتماعات اإلثراء

تُعقد اجتماعات اإلثراء مّرة كّل ثالثة أشھر، تعلّم األقران، تحسین الخدمة والتدریب، وللتمتّع وتحفیز
"العمل الجماعّي"، لصالح المرشدات، الطاقم وإدارة الجمعیّة. 

لقاء حول االعتداءات الجنسیّة وحركة ME TOO# ولقاء ثاني -استخدام الفكاھة في العمل

 
قّصة نجاح خّریجة "مصلحة لِك"

إیرا شیر

إیرا شیر من شلومي في الشمال، مصّممة أزیاء شخصیّة
وتمّرر ورش في تصمیم األزیاء.

قّصة إیرا الشخصیّة مؤثّرة: في سّن 10 أشھر أثناء دخولھا
المستشفى في االتّحاد السوفیّیتي، بسبب خطأ فادح من
الممّرضة، تقلّصت ساقاھا وبقیت من دون أصابع في

الرجلین، خضعت للعدید من العملیّات الجراحیّة في طفولتھا
حتّى تكون قادرة على المشي وال تزال تعاني من صعوبة

وظیفیّة وجمالیّة طوال حیاتھا.
أصبح قرار مرافقة األشخاص الذین یعانون من صعوبات
جسدیّة وإعاقات، بھدف تعزیز القبول والمحبّة الذاتیّة، مع

التركیز على التصمیم وتحسین المظھر الخارجّي ھدفھا في
حیاتھا المھنیّة التي طّورتھا.

عكَس دخلھا من االستشارات الشخصیّة وورش العمل النجاح في البدایة، ولكن في أعقاب أزمة كورونا، تعّرضت إلى
تزعزع في الثقة بالنفس والطاقة التي كانت تمیّزھا عادة. في إطار االمتیازات لصاحبات المصالح التجاریّة خالل فترة

كورونا، قّدمت الجمعیّة مجموعة تتكّون من 5 استشارات شخصیّة مجانًا، واختارت إیرا، خّریجة "مصلحة تخّصك"
الجلیل الغربّي 2020 (بإشراف مھنّي من قِبل غالیت غرینشتاین)، مرشدة التمكین بازیت حین ھیرشفیلد، لغرض تلقّي



التعزیز والتشجیع، وجھات نظر وأدوات جدیدة، لتطویر وإدارة المصلحة التجاریّة إبّان فترة تنطوي على الكثیر من
التحّدیات والمصاعب. 

من بین أمور أخرى، قررت التركیز على إعداد ورشة عمل Zoom، وإنتاج مقطع فیدیو قصیر یحكي قّصتھا الفریدة
وإنتاج جدول متابعة إلدارة الزبائن، وبادرت إلى دمج محاضرة في بیع المالبس المستعملة وإعطاء خصم على

االستشارة في مجال تصمیم األزیاء، بادرت إلى التوّجھ للزبائن القدامى والجدد من خالل إنشاء مجموعة واتساب
إلرسال المواّد والدعوة إلى طلب األنشطة، كما أنّھا بدأت بالعمل على مشروع مع مجموعة من األشخاص من ذوي

اإلعاقة منذ االجتماع األّول الذي وصلت إلیھ عاجزة ، تحّسنت حالتھا، حیث قامت تدریجیًا بتدوین األفكار الجدیدة
وتنفیذھا، وخرجت من ھذه السیرورة موّجھة نحو الھدف، ومتحّمسة وبطاقات متجّددة.

 مجال التطّوع 

أقوال مدیرة المجال التطّوعي في الجمعیّة:
"أطمح إلى إحداث تغیّیر من خالل خلق جو یشّجع على التطّوع والمنطق التنظیمّي، والذي یضعھن كصاحبات مھن

وشریكات في العمل. خلق االتّصال الشخصّي، اإلرشادات، الشعور بالوالء، باإلضافة إلى الحفاظ على الشعور بالقیمة
والمعنى، تجعلھن سفیرات الجمعیّة ونحن أكبر الفائزات بالنتیجة ".

دجانیت لوكس

"عندما یشعل شخص ما النار من أجل اآلخرین، فإّن النار ستنیر طریقھ أیًضا".

 تعّرفوا على المتطّوعة

 KLA كرمیت كوھین بردوغو- من شركة
انضمت إلى طاقم لینكد إن الخاّص بنا وأسھمت كثیًرا في فتح صفحة الجمعیّة

وتشغیلھا وساعدتنا في المضامین لصفحة فیسبوك. 
"موعد لقائي األّول مع الجمعیّة كان خالل المحاضرة التي تطّوعت بإلقائھا

حول التمییز التجارّي لمنتَج معیّن والشبكات االجتماعیّة. 
حینذاك اعتقدت أّن ھذه تجربة لمّرة واحدة. ولكن اتّضح لي أنّھا لیست كذلك.

كان ذلك ناجًحا جد�ا لدرجة أنّنا استمررنا للقاءات أخرى مثمرة من أجل
مساعدة الخّریجات صاحبات المصالح التجاریّة، تعزیز وترسیخ المكانة على
الشبكات االجتماعیّة، بغیة الوصول إلى المزید من المتبّرعین. فعلنا الكثیر،

بنینا صفحة لینكد إن، حّددنا معًا "أفاطار" لمتبّرعینا، كما بنینا خّطة عمل
ومخّطط تسویقّي لغرض تجنید المزید من التبّرعات. كان لي الشرف في

التعّرف على نساء رائعات، یقمن بعمل مقّدس، مع ابتسامة ومن كّل القلب.
أحد األشیاء التي تركت انطباًعا لدّي ھو العالقة القویّة بین طاقم الجمعیّة

للنساء الالتي شاركن في البرنامج. لقد رأیت أكثر من مّرة أّن الطاقم یختار
االحتفاء باألحداث واالستھالك من أعمال سیّدات البرنامج، بكّل إخالص،

وھذا أمر مثیر لإللھام حق�ا من وجھة نظري. أنا سعیدة ألنّني حظیُت بشرف
التعّرف على نساء رائعات وكذلك المساھمة قلیًال في النشاط المتشعّب والھاّم

للغایة الذي ترّوج لھ الجمعیّة".

 

لتطّوع في الجمعیة 
دجانیت لوكس0544231377

النضمام ل"قرب للخیر" انقري ھنا
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