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דברי מנכ“לית ומייסדת “יסמין“ 
גברת כיראם בלעום

המשק  לב  הם  ובינוניים  קטנים  עסקים 
בהנעת  גדול  כח  מהווים  והם  הישראלי 
"יסמין" בשנת  הכלכלה בארץ. מאז הקמת 
עם  מוצלחת  להתמודדות  פעלנו   2006
בעלת  בפני  העומדים  השונים  האתגרים 
והתנגדויות  חסמים  ולהסרת  עצמאי,  עסק 
מחסור  או  מסורתי  תרבותי,  רקע  על 
בגישה למרכז העולם העסקי. מתוך אמונה 
להתקדם  להצליח,  נשים  של  ביכולתן 
ולהגיע לעצמאות כלכלית, סייעה העמותה 
עד היום לכ-5000 נשים בעלות עסקים מכל 

המגזרים בישראל.

עסקים  לקידום  יום  מדי  פועלים  אנו 
בבעלות נשים, ולקידום דו קיום בין יהודים 
כלכליות  הזדמנויות  מתן  ידי  על  לערבים, 

לגיוון  המודעות  להעלאת  עסקיים,  וכישורים  חיים  כישורי  לפיתוח  לכולן  שוות 
בעלות  כי  וההכרה,  ההבנה  ולפיתוח  הגדולים  הארגונים  של  האספקה  בשרשרת 

העסקים הן נכס משמעותי לסביבתן הקרובה ולחברה הישראלית כולה. 

בשנת 2014 קיימנו מגוון רחב של תכניות ומפגשים בארץ, במסגרתם הכרנו נשים 
מכל שכבות האוכלוסייה, הקשבנו לצרכיהן היחודיים וחידדנו את יכולות ההתאמה 
של הכלים שאנו מבקשים לפתח ולהעניק להן, כדי שכל אחת תוכל להגיע למימוש 
הטוב ביותר של שאיפותיה העסקיות ולהגשמת מטרותיה בהצלחה. השנה גם יצרנו 
העסקים  לקידום  והפעילויות  התכניות  סוגי  את  הרחבנו  חדשים,  פעולה  שיתופי 

ושאבנו השראה רבה ממנהיגות ונשות עסקים שפגשנו לאורך כל הדרך. 

בדגש  בישראל,  נוספות  עסקים  בעלות  כאלף  של  לקידומן  נפעל   2015  בשנת 
על תושבות הפריפריה ממגזרים שונים, באמצעות מגוון תכניות לצמיחת העסק, 
 ברכש החברות הגדולות, לקידום קרן הלוואות המיועדת לבעלות עסקים חברות 
עמותת "יסמין", בשיתוף בנק הפועלים, לשילוב נשים בתפקידי מפתח ולמעורבות 
גדולה  צמיחה  של  שנה  בפני  עומדות  שאנו  תקווה  כולי  ועוד.  ובקהילה  בחברה 

ועשייה משמעותית. 

                 כיראם בלעום
                 מנכ"לית ומייסדת "יסמין"



אני ידעתי שאני 
רוצה משפחה 

גדולה ועסק גדול. 
הצלחתי להשיג 

את שניהם. זה 
אפשרי, אבל 

מצריך גמישות 
גדולה ופשרות. 

התנאי להצלחה 
הוא לדעת מה 

את רוצה מהרגע 
הראשון. 

 אריאלה בלק, 
AAI מייסדת ומנכ"לית

על "יסמין"
“יסמין“ הוקמה בשנת 2006 על ידי גברת כיראם בלעום, כחלק מהמרכז היהודי ערבי 
 .2012 שנת  בסוף  רווח  מטרות  ללא  כעמותה  עצמאית  לדרך  ויצאה  כלכלי,  לפיתוח 
עסקים  קידום   - ומטרתה  נשים,  למען  נשים,  ידי  על  המנוהלת  עמותה  היא  “יסמין“ 

בבעלות נשים יהודיות וערביות .

נשים  של  הכלכלי  קידומן  בתחום  המוביל  הישראלי  הארגון  היא  “יסמין“   כיום 
בישראל.  הסוציו-אקונומיות  והשכבות  הדתות  המגזרים,  מכל  עסקים   בעלות 
"יסמין" מטפחת ומעצימה את התפתחותן הכלכלית והמקצועית של בעלות העסקים 
בכוח  משמעותי  לחלק  ולהפוך  שלהן,  העסקים  את  ולחזק  להרחיב  להן  ומסייעת 
מכל  עסקים  בעלות  נשים  לכ-5000  העמותה  סייעה  היום  עד  הישראלי.  העבודה 

המגזרים בישראל.

האתגרים והמטרות של "יסמין"
הכרוכים  דומים,  אתגרים  עם  מתמודדות  שונים  ממגזרים  שנשים  מצאה  “יסמין" 
כוללים  הללו  האתגרים  עצמאי.  עסק  על  ובבעלות  תעסוקה  מקומות  במציאת 
עסקי  לרישות  גישה  חוסר  בהכשרה,  מחסור  ומסורתי,  תרבותי  רקע  על  התנגדויות 

ולמקורות מימון, פחד מאפליה, מיקום גיאוגרפי, וכן היעדר תשתית תומכת.

מטרותיה של "יסמין" הן להעצים נשים בעלות עסקים, תוך קידום שינוי כלכלי וחברתי 
וקידום דו קיום בין יהודים וערבים. זאת על ידי יצירת הזדמנויות - ובפרט כלכליות - 
חיים,  כישורי  והקניית  כלכלית  העצמה  תוך  בישראל,  המגזרים  מכלל  לנשים  שוות 
הנגשה למקורות מימון, רישות עסקי וקידום מודעות לגיוון בשרשרת האספקה של 

ארגונים גדולים בישראל.

אסטרטגיית עבודה
שיספקו  כך  ובהתאמתן,  התוכניות  בעיצוב  הינה  "יסמין"  עמותת  של  הייחודיות 
במגזרים  העסקים  בעלות  את  המאפיינים  הייחודים  ולחסמים  לצרכים  הולם  מענה 
השונים. "יסמין" בנתה רשת של תמיכה ושיתוף פעולה כלכלי בין נשים מכל המגזרים 
לאתגרים  מיוחדת  לב  תשומת  מעניקה  העמותה  לדו-קיום.  מודל  המהווה  בישראל, 
קידום  תהליך  בעת  אלה  נשים  בפני  העומדים  והכלכליים  החברתיים  התרבותיים, 
מספר  "יסמין"  מפעילה  אלה  חשובות  מטרות  השגת  לשם  שבבעלותן.  העסקים 
תוכניות מידי שנה. מאפיין ייחודי נוסף של "יסמין" הינו המגוון הרחב של התוכניות 
הקיימות, המיועד למגוון רחב של נשים, החל מהעצמה ועד לקידום בעלות עסקים 

ומנהיגות כלכליות.



עסקים קטנים 
ובינוניים בבעלות 

נשים הם מנוע 
צמיחה מרכזי של 

המשק, ומדינות 
רבות בעולם 

המערבי מבינות 
את תרומתם 

לפיתוח הכלכלה. 
תמיכה ציבורית 

– ממשלתית, 
עסקית וחברתית 

– היא תנאי הכרחי 
לקידומו של 

סקטור חשוב זה. 
 עופרה שטראוס 

נשיאת "יסמין"

הישגים 
בשנת 2014 "יסמין" הרחיבה את פעילותה למען נשים בעלות עסקים בישראל במגוון 

תוכניות ומפגשים ברחבי ישראל: 

לישראל  שהובאה  לאומית  בין  תוכנית   -  WEConnect International תוכנית 
בשיתוף קבוצת שטראוס. מטרת התוכנית ליצור רשת המקשרת בין חברות גדולות 
ובין עסקים קטנים בבעלות נשים, לשם גיוון שרשרת האספקה, מחד, ומתן אפשרות 
ומנוהלת  מדינות,  באחת-עשרה  פועלת  התוכנית  מאידך.  אלה,  לעסקים  צמיחה 
לעזור  תוכל  "יסמין"  זו,  תוכנית  דרך  "יסמין".  עמותת  ידי  על  בישראל  ומקודמת 
כך  ידי  ועל  וגלובליים  ולגדול בשווקים מקומיים  לעסקים בבעלות נשים להתחרות 
לתוכנית  תשתית  "יסמין"  בנתה   2014 בשנת  כלכלית.  לצמיחה  אלה  עסקים  להביא 
בשיתוף עם ארגון WEConnect העולמי, ובשנת 2015 החל הרישום לתוכנית בקרב 

בעלות עסקים ובקרב חברות עסקיות גדולות.

שמטרתה   MEPI לתרומת  הודות  המתקיימת  תוכנית  ומגזר"-  מגדר  "יזמות,  תוכנית 
נשים  עבור  בנתניה  נערכה  התוכנית  המגזרים.  מכל  נשים  בקרב  עסקים  לפתח 
מרוסיה,  חדשות  עולות  עבור  עילית  בנצרת  ערביות,  נשים  עבור  בסכנין  אתיופיות, 
משלושה  בנויה  חודשים,   17 שנמשכת  התוכנית,  חרדיות.  נשים  עבור  ברק  ובבני 
חלקים: בחלק הראשון מתמקדים המפגשים בהעצמה ובהקניית כישורי חיים, בחלק 
פרטני  אישי  בליווי  השלישי  ובחלק  העסק,  ובהקמת  עסקית  תוכנית  בבניית  השני 

לכל אישה המקימה עסק וכן ברישות עסקי בין בעלות העסקים. 

או  הקימו  אשר  נשים  בקרב  מרשימות  בהצלחות  להיווכח  זכינו  התוכנית  במסגרת 
- ולחיים בכלל. כחלק  הרחיבו את העסק שלהן וקיבלו כלים בתחום העסקי בפרט 
מהתוכנית, סייענו במתן הלוואות קטנות לנשים, בהנגשה למקורות מימון והענקנו 

לנשים כלים מעשיים לפתיחת עסק ולניהולו.

תקשורת,  בזק  חברת  עם  הדוק  פעולה  שיתוף  של  תוצאה  הינה   -SAMA תוכנית 
ומטרותיה הן צמצום הפער הדיגיטלי הקיים בין בעלות עסקים יהודיות ובין בעלות 
בתכנית  הלימודים  וירטואלית.  עסקיהן  ושיווק  בקידום  וסיוע  ערביות  עסקים 
ברשתות  העסק  שיווק  בנושא  יישומים  וכלים  מקצועי  ידע  בהענקת  מתמקדים 
דף  של  וניהול  בנייה  וירטואליות,  חנויות  באמצעות  ליין  און  מכירות  החברתיות, 
עסקי בפייסבוק, מידענות אינטרנטית על הסביבה העסקית ועוד. במהלך שנת 2014 
ונוצרו  יהודיות וערביות מכל רחבי הארץ  השתתפו בתוכנית עשרות בעלות עסקים 

קשרים עסקיים בין משתתפות ובוגרות התכנית.



פורום "יסמין" לבעלות עסקים - הפורום הוקם על ידי הגברת עופרה שטראוס, 
מספר  מתקיימים  שנה  בכל  שטראוס.  קבוצת  ראש  ויושבת  "יסמין"  נשיאת 
מפגשים של הפורום, המציג נשות עסקים מצליחות מהעולם לנשים ישראליות 
רחבי  בכל  המתרחשות  הפורום,  בפגישות  ובינוניים.  קטנים  עסקים  בעלות 
הארץ, נשות העסקים המצליחות חולקות את סיפורן האישי ומשלבות בו טיפים 
ותובנות לגבי הדרך לפיתוח והעצמה של עסקים. מפגשים אלו עוזרים לבעלות 
עסקים מקומיות ללמוד מניסיונן ומהידע הרב של נשים שהצליחו בעולם העסקי, 
מסייעים להן להתגבר על האתגרים העומדים בפניהן בדרך להצלחה ואף ליצור 
"יסמין" אירח במהלך שנת 2014 את גברת  רישות עסקי בין המשתתפות. פורום 
מארצות  מצליחה  עסקים  ואשת  לשמונה  אם  חרדית,  יהודיה  בלאק,  אריאלה 
תחתונה  הלבשה  של  הגדולות  מהספקיות  ואחת   AAI ומנכ"לית  מייסדת  הברית, 
C200, המאגד בתוכו נשים  בארצות הברית. בחודש מאי הגיעה משלחת מארגון 
"יסמין"  של  כאורחות  בישראל.  לביקור  העולם,  ברחבי  מעסקים  מצליחות 
שם  עילית,  בנצרת  שטראוס  במפעל  ביקרו  המשלחת  נשות  שטראוס  וקבוצת 

פגשו כשלושים נשות עסקים ישראליות.

ועידת "יסמין" השנתית לעסקים בבעלות נשים - ב-15 בדצמבר 2014 התקיימה 
ועידת "יסמין" השנתית לעסקים בבעלות נשים יהודיות וערביות, בסימן "עסקים 
ריבלין  ראובן  מר  המדינה  נשיא  ובמעמד  כלכלי",  צמיחה  כמנוע  נשים  בבעלות 
בשיתוף  נערכה  ה-14,  שנתה  שזו  "יסמין",  ועידת  בנט.  נפתלי  מר  הכלכלה  ושר 
פעולה הדוק עם קרן קונרד אדנאואר בישראל, קבוצת שטראוס ובנק הפועלים. 
הועידה זימנה אליה השנה, כמדי שנה, פסיפס עשיר של כ-450 אורחים שהפכו 
נשים  לפגוש  זכינו  הועידה,  ובאי  ב"יסמין",  אנו  גדולה.  להצלחה  האירוע  את 
ונשים  עסק  להקים  המתכננות  נשים  וגדולים,  בינוניים  קטנים,  עסקים  בעלות 
שגרירויות  נציגי  ממשלה,  נציגי  במשק,  גדולות  חברות  נציגי  בתחום,  הפועלות 
שם  על  "יסמין"  אות  את  קיבלה   98 ה-  בת  דיין  רות  הגברת  עסקים.   ואנשי 
אידה זיידלר )מבעלי קבוצת ויסוצקי( על מפעל חייה. גברת דיין, מקימת מפעל 
הטקסטיל המצליח "משכית", תרמה רבות בחייה להעצמת עסקים בבעלות נשים 

מכל המגזרים בישראל ומהווה דוגמא ומופת ליזמות נשים. 



אין לי ספק כי הצעד 
הבא בשוויון הזדמנויות 

לעסקים קטנים 
ובינוניים יהיה הסרת 

החסמים והתאמת 
המכרזים הממשלתיים 
לעסקים אלו. כמייסדת 
"יסמין" ליוויתי עסקים 

רבים בבעלות נשים, 
הכרתי מקרוב את 

ההתנהלות הצרכנית 
והעסקית שלהן, ואני 

בטוחה ביכולתם 
של עסקים בראשות 

נשים לקידום ולהנעת 
הכלכלה הישראלית. 

 כיראם בלעום,
מייסדת ומנכ"לית "יסמין"

במבט קדימה לשנת 2015
סקר שנערך עבור עמותת "יסמין" בשנת 2014 מצא כי רוב בעלות העסקים מעוניינות 
להנגשת  ובנוגע  שלהן,  הפוטנציאלים  המכירה  שווקי  להרחבת  בנוגע  מידע  לקבל 

אפיקי מימון לעסקיהן.

במטרה  תפעל  אשר  "יסמין",  של  הצמיחה  שנת  להיות  עתידה   2015 שנת   ואכן, 
עם  חדשה  שותפות  נבנית  אלה,  בימים  הנשים.  שהביעו  הצרכים  על   לענות 
אשר  נשים  נשים;  בבעלות  קטנים  לעסקים  הלוואות  קרן  לקידום  הפועלים  בנק 
בקבלת  מועדפים  לתנאים  יזכו  "יסמין"  במסגרת   WEConnect לתוכנית  יצטרפו 

הלוואות בסניפי בנק הפועלים.

תוכנית WEConnect תתרחב ותקלוט עסקים בבעלות נשים, כמו גם חברות גדולות 
בישראל, ואלה האחרונות יוכלו לממש את החזון של גיוון שרשרת האספקה.

"יסמין" מתעתדת ללוות במהלך 2015 עוד אלף עסקים בבעלות נשים במגוון תוכניות 
הכלכליים:  המעמדות  ומכל  המגזרים  מכל  לנשים  ישראל,  ברחבי  והעצמה  יזמות 
מצליחות  נשים  לשילוב  איזון  תוכנית  מוחלשות,  לנשים  ומגזר  מגדר  תוכנית 
למעורבות  חברתי"  "עסק  תוכנית  לעסקים,  אישית  אימון  תוכנית   כדירקטוריות, 

של עסקים בבעלות נשים בקהילה ותכניות נוספות.



נשות "יסמין" מספרות על "יסמין" ונותנות טיפים להצלחה בעסקים
"יסמין תומכת בעסקים קטנים בבעלות נשים המהווים את המנוע החשוב והחזק ביותר 
לצמיחת המשק. הטיפ שלי לנשים בעלות פוטנציאל לפתוח עסק: האמינו בעצמכן 

ולכו לעבר יעדכן ללא פחד".
ג'וליה זהר - מנכ"לית טחינת "אלארז"

 

בדוק  מתכון  שהינו  הרצון,  בפני  העומד  דבר  שאין  לך,  דעי  אגדה.  זו  אין  תרצו  ״אם 
ותוכנית  עסקית  תוכנית  להתוות  הקפידי  לעתיד.  תכנני  עצמית.  ולהגשמה  להצלחה 
עבודה. הציבי לך מטרות ויעדים שאפתניים. נסי לדמיין איפה תהיי בעוד שנה, שנתיים 

או חמש, ומהי התוכנית שלך והדרכים להשגתה ולגיוס עובדים מתאימים".
סוזן מזאוי - בעלת משרד פרסום מזאוי

בנק  של  הקטנים  העסקים  בתחרות  זכייה  בעקבות  במתנה  כיראם  את  "קיבלתי 
הפועלים, ידיעות אחרונות ו-YNET. היא התקשרה אלי ואמרה שהעסק שזכה בתחרות 
כיראם  ואז הכול התחיל.  "יסמין".  זכאי לקבל תמיכה מעמותת  ידי אישה  ומנוהל על 
נתנה לי לגיטימציה להיות אשת עסקים, אחרי השיחה איתה הסרתי את ייסורי המצפון 
בשאלה מדוע אני תמיד מספיקה בעבודה פחות מבעלי! מאז הליווי שקיבלתי מ"יסמין", 
נקבעו לי פגישות רבות בכל רחבי הארץ - מכפר מסעדה בצפון עד אילת בדרום! בימים 
אלה אני סוגרת חוזה של שיתוף הפעולה עם החברה הגדולה בישראל בתחום פיתוח 

חשיבה באמצעות משחקי חשיבה, להפעלת התכנית שלי בכל רחבי הארץ" 
לובה אלתרמן - אלתרמן - "שחמט בשיטה אחרת בע"מ"

"יש למצוא את האיזון המתאים לך ביותר בין יזמות וגידול העסק שלך ובין חיים של 
אמהות ובני משפחה )אצל כל אחת זה שונה מאוד(. המשפחה שלי היא ההשראה שלי 
ומקור הכוח שלי. כשאת בעבודה, תהיי 100% בעבודה, אבל הכי חשוב, כאשר את עם 
המשפחה שלך, תהיי 100% איתם. עצם העובדה שיש לי עסק משלי מאפשר לי להיות 
שם בשביל הילדים שלי בכל פעם שהם צריכים אותי )העובדה שיש בארון מלא בגדי 
הריון והנקה זה לא עניין רע במיוחד(. לא רק שהם המקור שלך של כוח ושמחה, כדי 
להיות יצירתית במה שאת עושה, צריך קצת פסק זמן וניקוי ראש מהעבודה היומיומית 

שלך".
 www.peekaboo.com בגדי הריון והנקה :peekaboo נועה וילנסקי - בעלים של

"להיות בעלת עסק חרדית זה קשה שבעתיים מלהיות "רק" בעלת עסק. מצאתי את 
רצון  הרבה  עם  אך   - מעולה  משכורת  עם  טובה,  בעבודה  שנים  מספר  לאחר  עצמי 
לשבור את תקרת הזכוכית, להוכיח לעולם ולעצמי שאני יכולה ומסוגלת לנהל עסק 
גדל,  נפתח,   - וקריאייטיב  - משרד פרסום עם התמחות באסטרטגיה  והעסק  בעצמי. 
יכולה לתקן את העולם בעצמי, בחרתי  ואיני  והתפתח. מכיוון שאני רק אישה אחת, 
לסייע לעמותת "יסמין". ב"יסמין" גיליתי מספר נשים, ובראשן כיראם, שיש להן רצון עז, 
הוכחות וקבלות בשטח בסיוע לנשים בעלות עסקים. הן מכירות את הקשיים העומדים 
בפני נשים בעת פתיחת עסק חדש, הן מכירות את החולשות הקיימות בכניסה לעולם 
עסקי גברי, ובקשיים הנערמים בפני אישה שרוצה להביא לקוחות גדולים לעסק שלה. 
כששמעתי   .WEConnect שנקרא  המדהים  העולמי  הפרויקט  את  מצאה  כיראם  כך 
עליו לראשונה - רציתי לאתגר את המערכת, והאמת - הן הצליחו לאתגר אותי בחזרה. 
ייעודי לנשים חרדיות בעלות  וצמודה, אנחנו פותחות קורס  היום, בעבודה משותפת 
להרצות  הגברי  העסקים  בענף  הבכירים  המרצים  את  הבאנו  "יסמין"  בעזרת  עסקים. 

בקורס, ולהעביר את הידע גם לעולם העסקים הנשי."
נעמה עידן - בעלת משרד הפרסום החרדי "עידן 2020"



Partners & Supporters / שותפים לעשייה
מאמינים  אשר  לים  ומעבר  בישראל  הקרובים  לשותפיה  להודות  מבקשת  "יסמין" 
בעשייתה החשובה ושבזכותם אנו מצליחים לפעול ללא לאות לקידום נשים יהודיות 

וערביות בעלות עסקים בישראל: 

הפועלים,  בנק  תקשורת,  בזק  שטראוס,  קבוצת  אדנאואר,  קונרד   קרן 
החדשה  הקרן  אינגלנד,  קרן   ,MEPI פראט,  קרן  ויסוצקי,  קבוצת  ישראכרט,  קבוצת 
היהודית  הפדרציה  יערי,  לונדון  יפה  קרן  מחדש,  חותמים  היסוד,  קרן   לישראל, 

 .WEConnect International ,'של מיאמי, קרן לוי לאסן, קרן גימפרידג

תקציב 2014
הכנסות:

תורמים זרים- ₪ 303,126 

תורמים מקומיים- ₪ 595,000 

תורמים שווה כסף- ₪  284,676 

הכנסות עצמיות- ₪ 51,790

סה"כ הכנסות- ₪ 1,234,592 

הוצאות:

 תכניות- ₪  683,948 

 משכורות- ₪ 346,838 

 הוצאות תפעול- ₪ 135,283

 הוצאות ריבית- ₪ 1,124 

סך הכל הוצאות -   ₪ 1,167,193



פרטי קשר
"יסמין" לקידום עסקים בבעלות נשים יהודיות וערביות

ד.נ מנשה גבעת חביבה 3785000

טלפון: 04-6309209  פקס: 04-6309208

www.jasmine.org
jasmine@jasmine.org.il דואר אלקטרוני


