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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2021אפריל                                                                                                  .דברי המנכ"לית 

                             ,שנה מורכבת ומאתגרת עברה על כולנו, שנה בה נדרשנו לבצע שינויים רבים, להסתגל למצב החדש

 וא השינוי  ה  קבעומה שלהתאים עצמנו לשינויים בלתי צפויים, גם כארגון וגם אישית בחיינו. נוצרה מציאות, 

 לשכלול השירותים הניתנים לנשים בדרך לעצמאות כלכלית.  שהוביל  ,ביחסנו אליה

                               ,ותרבעלות העסקים, בידיעה שהן זקוקות לנו בי - קהילת בוגרות העמותהדגש רב הושם על 
 .  על מנת לשרוד את התקופה ולהמשיך להחזיק 'עסק חי' ואף מתפתח

                                                                        ללא תנאים, הכשרות להתמודדות העסק במשבר  לעסק הלוואותסיפקנו  
 שהפכו לאפשרויות בלתי מוגבלות.  הבלתי אפשריות, מוצרים מותאמים למגבלותויצירת 

                                                                                                                                                                               לשגרה מלאה לשגשוג, צמיחה והתפתחות עסקית ואישית. מאחלות חזרה

                                              ם, ההנהלה, המנחות, המתנדבות, והצוות, לכל התורמים, התומכים, השותפי  תודה

 , בימי משבר וסערה כלל עולמית. 21-על הבעת האמון בעמותה בת ה

 2021רבעון ראשון 

 בתקופת הקורונה:  בשוק התעסוקה" "שילוב נשים –כנס וירטואלי  •

                                                                                העמותה בשותפות חברת "יוניסטרים" ערכה כנס חדשני המפגיש חברות בינלאומיות 

                                                                    ל"שילוב נשים בשוק התעסוקה עם יזמים ויזמיות ליצירת הזדמנויות חדשות ויצירתיות

                                                                                                                               .בתקופת הקורונה", תוך יצירת שיתופי פעולה ומתן המלצות "איך לעשות זאת" נכון ומדויק

                                                                    מצבן הכלכלי של נשים היה רעוע, הרי שבעקבות  כה אם עד. המצב החדש: מיתון נשי

 .נכנסו למיתון עמוק ונפלטו במאות אלפים לשוק האבטלה  הןהמשבר 

                                                                                               לאור המשבר ואחוזי המצב הרצוי: השתלבות נשים חזרה לשוק העבודה המשתנה, 

                                                                           פיטורי נשים מהגבוהים בעולם. בכנס העלנו תשובות/ המלצות/ תובנות להתמודדות 

                                                                                                                                                        עם המשבר, ואיך עושים זאת? 

 סקירת המצב במשק הישראלי   

 . אתגרים העומדים בפני נשים, מהחברה הערבית בפרט, בהשתלבות בשוק התעסוקה 

                                       כלים ומיומנויות הן לנשים והן למעסיקים על מנת להפוך את האתגר להזדמנות  

 ואת ההזדמנות לפתרון.

 

 ארצי של איגוד היועצות לקידום מעמד האישהכנס  •
                                                                גופים, ארגוני נשים  היינו שותפות לכנס ארצי להכרות, חיבורים ושת"פים עסקיים בין 9.3-ב

                                                              בשותפות עם השלטון המקומי. ו  בהובלת איגוד היועצות לקידום מעמד האישה ובעלות עסקים,

                                                                             מאות משתתפים וכלל היועצות לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי בארץ לקחו חלק והתוודעו 

                                                                                                                                                                                                                                   ושירותיה, הניתנים לקידום עצמאותן הכלכלית של נשים.  לעשייה של העמותה

                                                         המענים הניתנים לנשות עסקים ומהעוצמה הנשית  התרגשנו ממפגש ראשון מסוגו, שחשף את

 כה חשוב לקידום הזדמנויות ושיתופי פעולה.  שחשנו במפגש

 

    . מה נעשה בשטח? 

 נפתחו ויפתחו השנה:   תוכניות "עסק משלך" 12 •

 . לנשים בדואיות - משגבוב לנשים ערביות )בשכונת חליסה(   - גליל מערבי, חיפה בצפון:

 באר שבע. ו לחרדיות, בת יםובית שמש ראשל"צ, פרדס חנה כרכור, ירושלים  מרכז/דרום:

 .בראשל"צו Presentense, בנצרת, בחיפה בשת"פ עם -  פורומים לבעלות עסקים 3 •

 בסחנין ובבית שמש. יפתחו  -הנבחרת" " Keep on goingפורומים מורחבים  2 

                                         , ללמידה, אנו נפגשות בזום  אחת לחודש בוצעו. מפגשי צוות ומנחות 12מתוך  3 •

 :  למידת עמיתות העוברו.  הנאה, ללהנעה

                                             )ע"י נטשה מזור(, לבניית הצגה עצמית   Networker-באמצעות משחק חוויתי ה

 להכרות בקרב יזמיות.  ו

                                     )ע"י דניה גלילי(, לפיתוח והרחבת "ארגז הכלים" שימוש בקלפים השלכתיים ב

 ותקשורת משתפת ופתוחה. 

 , צבעונית ואינטראקטיבית )ע"י רונית טימסית(. טכנולוגיההוראה משולבת ב

                            בחרנו להפתיע את הוועד המנהל, המתנדבות ומנחות העמותה,  לרגל יום האישה הבינלאומי •
                        כל אחת קיבלה  עצמן לתקופה באופן ראוי לשבח. שסייעו וליוו במסירות את הבוגרות והתאימו

                         עם סמל  מחזיק מפתחותו מה נשית"ו נ  נש  נשים  מאלפתח ביתה חולצה לבנה ממותגת "
 במפגש חגיגי מקוון לבשנו חג וציינו   איבטה קורדונסקי. -העמותה, שהוכן ע"י בוגרת העמותה 

 נדב. נטע את האירוע בסדנת תיאטרון תעסוקתית שהונחתה ע"י 

                                       "הרצאות עד הבית" -בזום הרצאות מרתקות לבעלות עסקים עשרות  •
                                  מתקיימות זו השנה השנייה בחינם(, ות עסקיםנשכלל וללבוגרות העמותה )

                                   ערב, בנושאים מותאמים לזמני ההתמודדות עם הקורונה, ומועברות במדי ראשון 
 ע״י מרצות העמותה, מרצות אורחות, בוגרות העמותה ומתנדבות. 

בוגרות   לבעלות עסקיםניתנים  ,לעסק" "Zoom in - יעוצים אישיים עסקיים 5חבילת  •
                        הצלחה  סיפורי נבנה מאגרבנוסף  "חמסה" שניתנו בתחילת הקורונה.ייעוצי   5-בנוסף ל העמותה,

  ן.סייע להו קידם זהש והאופן ,בקורונה היעוצים שעברובאמצעות  ,בוגרות של

                                ,בימים אלו עם "החממה החברתית" בטכניון מיושםאחד משיתופי הפעולה הרבים,  •
                               מסגרת קורס של   למעורבות טכנולוגית בקהילה, )יחידה אקדמית המתמחה במחקר ובחינוך

                                                        "סדנא יישומית לעסקים קטנים ובינוניים" בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול(. 
                       בעלות עסקים מחיפה )בוגרות העמותה(,  2צוות סטודנטים ויועצים עסקיים מלווים בשלב ראשון 

 
 

   . .הנשים המשפיעות בחברה הערבית 100-אחת מ - רנדא שלנו 

   אם ברצונכם להכיר את האומה, הביטו על נשותיה. - "اذا اردت ان تعرف أمة فانظر الى نسائها"

                            שנבחרה לאחת ממאה הנשים המשפיעות , רנדה חאג' יחיא ח'וטאבאאנו גאות בחברת הצוות שלנו  

   .יום האישה הבינלאומי במסגרת ציון  בחברה הערבית, ע"י אתר "בוקרא",

                                                                     נשים מובילות/משפיעות  100אתר "בוקרא" ]המוביל בחברה הערבית[, ערך אירוע זום שבו השתתפו 

                                                                                                                  שלהן תחת הכותרת: ת בישראל, ששיתפו בכנס את סיפורי ההצלחהבחברה הערבי

 "قولي كلمتك .. علّي صوتك "  ""אמרי את דבריְך.. הרימי את קולך

 .השראה במת סיפורי   – 2021תחרות מרצת השנה  

                                                                       מדהימים,   םהשנה השתתפו בתחרות שתי מתמודדות יקרות לנו במיוחד, מעוררות השראה עם סיפורי חיי

                                                                            מנחה ויועצת עסקית המתגוררת בעין הבשור ומנחה בקבוצות הדרומיות,   -אתי בלו מצמררים ומרגשים: 

 ובחירתה בחיים.  ,על ההתמודדות עם אובדן ילדתה שקד – הוב, לזכור""לחיות, לאשהרצתה על 

                                                                     בוגרת תוכנית  ,, אמנית, מרצה ומנחת סדנאותציירת אינטואיטיבית מוכשרת -טובה זינגר ולצידה תלמידתה 

                                                                        קימה מתוך ועל אובדן החיים שהכירה  "אשה פלדה, אשה חרסינה","עסק משלך בבאר שבע, בהרצאתה 

                                                                  מתמודדות ומתמודדים, 20בתום שלב חצי הגמר בו השתתפו ה.  וכה משלשפל עמוק, לפריחה כציירת עם תער

 המשתתפים בגמר התחרות(.  10)בדירוג הסופי מבין  המכובד,  3-עלתה אתי בלו לשלב הגמר הגיעה למקום ה

                                                                                                                      

   . יום זרקור לתעסוקת נשים" –"איך אני עושה את זה?   

                                      התקופה האחרונה שיקפה יותר מתמיד  ?חשבה שנושא תעסוקת נשים יעלה לראש סדר העדיפויות מי

                                עצמאיות מבחינה  ולתת להן כלים ומיומנויות להיות את החשיבות לסייע לנשים להשתלב בעולם התעסוקה

                                                      עובדה שהייתה ברורה מאוד למייסדות ה"עמותה להעצמה כלכלית לנשים",  .אישית וכלכלית

                                   פערים את ה שנה. אנו שמחות על ההבנה המתפתחת, במציאות הממשיכה בדרכה לצמצם  20כבר לפני 

                                                שעסק בתחום:  ובוחרת לקדם תעסוקת כחלק מקידום הנושא, השתתפנו בכנס חשוב לעשרות נשים

                                                                  תוך כדי ולמרות המשבר. תודות מקרב לב  בו הצגנו את פעילות העמותה לפני, יום זרקור לתעסוקת נשים,

 . ותנו להיות שותפות למטרה חשובה זויזרעאל, שיזמה וקיימה את הכנס והזמינה א שבעמק ""להיטיבלעמותת 

 

    .. תומכים ושותפים 

                                                                  בתקופת הקורונה ועקב הסגרים והמגבלות, נמנע מאיתנו להיפגש עם תומכינו בארץ ובעולם, על מנת לשתפם 

                                                                שנותיה. בחרנו לכן לערוך סיורים וירטואליים  20בה הם תומכים לאורך  מקרוב אחר פעילות העמותה הענפה,

                                                                         כמו גם פגישת זום עם פדרציית "פיטסבורג",  עסקי בוגרות מצליחות, ופגישות וירטואליות לחיזוק, בקרב

  .לידיה עבודומנחת העצמה בעמותה  טל אברהםבהשתתפות בוגרת העמותה 

                        עת אמון של כל תומכינו בפדרציות החיבור והשיתוף באתגרי התקופה, הניבו תמיכה בלתי מסויגת והצב

                                       היהודיות ובקרנות המגוונות ברחבי העולם, ואנו מודות על ההתעניינות הרבה, הטיפים והמפגשים 

 שחיזקו אותנו בדרכנו, לתמיכה שוטפת בנשות עסקים בימי המשבר.

https://www.facebook.com/lehetiv/?__cft__%5b0%5d=AZX6UAhd-216eKO2Ug9FVMJKqYZUACeat4XAsOMgr4okLZvF3mM4lkr6tSrbgxpBbPylMSHRt2fsBMwDorivu4qsKu0NO3mUGqGE85chULbifzy1D-vbKdg7FQFnipV-BzKDkp7Hoq0BjpniYvQ4_L3whEHTrBtos2Z7U-Jm3XOKQX4bGYYqGoDMaHx0M_X4_6w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lehetiv/?__cft__%5b0%5d=AZX6UAhd-216eKO2Ug9FVMJKqYZUACeat4XAsOMgr4okLZvF3mM4lkr6tSrbgxpBbPylMSHRt2fsBMwDorivu4qsKu0NO3mUGqGE85chULbifzy1D-vbKdg7FQFnipV-BzKDkp7Hoq0BjpniYvQ4_L3whEHTrBtos2Z7U-Jm3XOKQX4bGYYqGoDMaHx0M_X4_6w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lehetiv/?__cft__%5b0%5d=AZX6UAhd-216eKO2Ug9FVMJKqYZUACeat4XAsOMgr4okLZvF3mM4lkr6tSrbgxpBbPylMSHRt2fsBMwDorivu4qsKu0NO3mUGqGE85chULbifzy1D-vbKdg7FQFnipV-BzKDkp7Hoq0BjpniYvQ4_L3whEHTrBtos2Z7U-Jm3XOKQX4bGYYqGoDMaHx0M_X4_6w&__tn__=kK-R

