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ل فترة الكوونا  ● مؤتمر رق «دمج النساء في سوق العمل» خ
م" مؤتمرا مبتكرا والذي جمع شركات  عقدت الجمعية بالشراكة مع شركة "يونيست
ص عمل جديدة وابداعية لـ "دمج النساء في  عامية مع واد ورائدات اعمال لخلق فر
ل انشاء تعاون واعطاء توصيات حول كيفية  سوق العمل في فترة الكوونا" من خ

تحقيق ذلك بشكل صحيح ودقيق. 
ن  قتصادية للنساء حىت ا ن  اذا كانت الحالة ا قتصادية للنساء حىت ا ص بالنساء. اذا كانت الحالة ا الوضع الجديد: الركود الخا
ضعيفة ومتهالكة فانها دخلت في اعقاب ازمة اى ركود عميق حيث طردت مئات 

ف منهن اى سوق البطالة.  ا
الوضع امطلوب: عودة النساء لندماج في سوق العمل الذي تغير نتيجة ازمة، 
ت فصل النساء من العمل.  مما ادى اى نسب مرتفعة بقياسات عامية في معد
طرحنا في امؤتمر اجابات / توصيات / افكار عن كيفية التعامل مع ازمة وكيفية 

تحقيق ذلك؟  
قتصادي في اسرائيل  قتصادي في اسرائيل احاطة عامة للوضع ا ● احاطة عامة للوضع ا

ص النساء في امجتمع العبي، لندماج  ● التحديات اليت تواجه النساء، وبشكل خا
في سوق العمل. 

باب العمل من اجل تحويل هذا التحدي اى  ● منح ادوات وامهارات للنساء وو
ص اى حلول.  ص وهذه الفر فر

● مؤتمر عام في البد لرابطة امستشارات لتعز مكانة امرأة
في 9.3 كنا من امشاركات في امؤتمر العام في البد الهادف اى اقامة التعارف 
قتصادي بين هيئات ومنظمات نسائية وصاحبات مصالح  قات والتعاون ا والع
والذي قادته رابطة امستشارات لتعز مكانة امرأة وبمشاركة رابطة السلطات 

امحلية. 

ضافة لجميع امستشارات لتعز مكانة امرأة وامساواة بين  ضافة لجميع امستشارات لتعز مكانة امرأة وامساواة بين شارك امئات با شارك امئات با
الجنسين في البد حيث تعرفوا على عمل الجمعية والخدمات اليت تقدمها لتعز 

قتصادية للنساء.  ستقلية ا ا

قة العمل  سعدنا كثيرا بهذا اللقاء اول من نوعه، الذي كشف عن الخدمات وط
امقدمة للنساء صاحبات امصالح ومن القوة النسائية اليت شعرنا بها في هذا اللقاء 

ص والتعاون.  الهام لتعز الفر

رندا زميلتنا – واحدة من 100 امرأة اكثر تأثيرا في الوسط العبي 

"اذا اردت ان تعرف امة فانظر اى نسائها" 
نفخر بان تكون واحدة من الطاقم العامل بالجمعية، زميلتنا رندا حاج يح خطابا  رندا حاج يح خطابا 
اليت اختيرت لتكون واحدة من مئة امرأة اكثر تأثيرا في امجتمع العبي من قبل 
موقع "بكرا" [من امواقع اكبر انتشارا في الوسط العبي] حيث عقد فعالية 
بواسطة الوم شاركت بها ١٠٠ امرأة من القياديات وامؤثرات في الوسط العبي، 
شاركت كل منهن بقصتها الخاصة بنجاحها واليت كانت تحت عنوان: "قوي كلمتك.. 

علي صوتك" 

ص املهمة  مسابقة محاضرة العام ٢٠٢١ – منصة القص

ص  ص، ملهمات بقص ص شاركت هذا العام متسابقتين من الواليت نعتز بهن بشكل خا ص، ملهمات بقص شاركت هذا العام متسابقتين من الواليت نعتز بهن بشكل خا
حياتهن الرائعة وامؤثرة: اييت بيلو مرافقة ومستشارة اقتصادية واليت تسكن في 
"عين هبسور" وترافق امجموعات في الجنوب، واليت قدمت محاضرة بعنوان 
ش لنحب ونتذكر" -  تتحدث بها عن تجبتها بفقدان ابنتها شاكد واختيارها  "لنعي

للحياة.  
حظة موهوبة وفنانة، محاضرة  حظة موهوبة وفنانة، محاضرة  – رسامة شديدة ام نجر – رسامة شديدة ام رافقتها تلميذتها توفا 
جة برنامج "مصلحة لك" في بئر السبع، اليت قدمت  ومرافقة ورشات عمل، خ
محاضرة بعنوان "امرأة فونية، امرأة من الخزف"، حول الفقدان الذي واجهته 

ص.   ض، تألقت كرسامة بمعرضها الخا بحياتها ونهوضها من الحضي
في نهاية مرحلة نصف النهائي واليت شارك بها ٢٠ متسابقة ومتسابق صعدت اييت 
بيلو اى امرحلة النهائية وادرجت في امكان الثالث وامحترم (من بين ١٠ مشتركين 

في امرحلة النهائية للمسابقة). 

”كيف يمكن ان افعلها؟ - يوم تسليط الضوء لتشغيل النساء“ ”كيف يمكن ان افعلها؟ - يوم تسليط الضوء لتشغيل النساء“ 

خيرة  خيرة من كان يظن ان مسألة تشغيل النساء سيطح كاولوية؟ فقد عكست الفترة ا من كان يظن ان مسألة تشغيل النساء سيطح كاولوية؟ فقد عكست الفترة ا
ىض اهمية مساعدة امرأة على اندماج في سوق العمل  اكثر من اي وقت م
واعطائها ادوات وامهارات الزمة لكي تتمكن من ان تكون مستقلة من الناحيتين 
قتصادية. هذه الحقيقة كانت واضحة جدا، قبل 20 عاما، مؤسسات  الشخصية وا
قتصادي للنساء". نحن سعيدات لتتطور امفاهيم، في الواقع  "جمعية التمكين ا
ص العمل كجزء من التويج  قه لتضيق الفجوات وتختار تعز فر الذي  يزال في ط
لهذه القضية، فقد شاركنا في مؤتر هام لعشرات النساء والذي تناول هذا امجال: 
يوم تسليط الضوء لتشغيل النساء، عرضنا من خله نشاطات وفعاليات الجمعية عرضنا من خله نشاطات وفعاليات الجمعية 
ل شكرنا لجمعية "להיטיב" من منطقة عيميق  قبل واثناء وبالرغم من ازمة. نقدم ج
كات لهذا الهدف الهام.   يرعيل، اليت بادرت لعقد امؤتمر وقامت بدعوتنا لنكون ش

داعمين وشركاء 

جتماع بالداعمين في  قات والقيود، تعذر علينا ا ل فترة الكوونا وبسبب اغ جتماع بالداعمين في خ قات والقيود، تعذر علينا ا ل فترة الكوونا وبسبب اغ خ
البد والخاج لكي نطلعهم على انشطة الواسعة للجمعية، واليت يدعمونها على مر 
ت واجتماعات افتراضية لتعز مصالح  20 عاما من حياتها. لذا اخترنا اجراء جو
جة  جات، كذلك لقاء بواسطة الوم مع اتحاد "بيتسبوج"، بمشاركة خ ناجحة للخ

الجمعية طل افراهام  ومرافقة التمكين في الجمعية ليديا عبود. 

هذه الفعاليات من ارتباطات ومشاركات في فترة التحديات اسفرت عن تاييد غير هذه الفعاليات من ارتباطات ومشاركات في فترة التحديات اسفرت عن تاييد غير 
محدود ومنح الثقة من قبل جميع الداعمين في اتحادات اليهودية وامؤسسات 
هتمام الكبير والنصائح  شكرنا لهذا ا امختلفة في جميع انحاء العالم، نقدم 
ل فترة  قنا وللدعم امستمر لصاحبات امصالح خ واللقاءات اليت قوتنا في ط

ازمة. 
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