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אני מאמינה שעסקים קטנים ובינוניים הם לב המשק הישראלי והם מהווים כוח גדול בהנעת 

הכלכלה בארץ. מתוך אמונה ביכולתן של נשים להצליח, להתקדם ולהגיע לעצמאות כלכלית, 

סייעה העמותה עד היום לכ- 6,500 נשים בעלות עסקים מכל המגזרים בישראל. אנו פועלים 

ללא הרף לקידום עסקים בבעלות נשים ולקידום חיים משותפים בין יהודים לערבים, על 

ידי מתן הזדמנויות כלכליות שוות לכולן לפיתוח כישורי חיים, כישורים עסקיים, להעלאת 

כי  וההכרה,  ההבנה  ולפיתוח  הגדולים  הארגונים  של  האספקה  בשרשרת  לגיוון  המודעות 

בעלות העסקים הן המנוע המשמעותי לסביבתן הקרובה ולחברה אזרחית חזקה כלכלית 

וחברתית אשר מפרנסת בכבוד את אזרחיה ומאפשרת קרקע פורייה להידברות.

ומפגשים בארץ, במסגרתם הקשבנו לצרכיהן  במהלך 2015, קיימנו מגוון רחב של תכניות 

הייחודיים של נשים מכל האוכלוסיות וחידדנו את יכולות ההתאמה של הכלים שאנו מבקשים 

לפתח ולהעניק להן, כדי שכל אחת תוכל להגיע למימוש הטוב ביותר של שאיפותיה העסקיות 

נשים  עבור  וכלכלי  חברתי  שינוי  לקידום  פעלנו  גם  השנה  בהצלחה.  מטרותיה  ולהגשמת 

בעלות עסקים ופעלנו נמרצות להעלאת המודעות הציבורית של החסמים והאתגרים אשר 

יזמנו ועודדנו מפגשים בין נשים בעלות עסקים  מתמודדות עימם בעלות עסקים. כמו כן, 

ממגזרים שונים למען קידום שיתופי פעולה ברמה העסקית ופעלנו למען חיים משותפים 

בישראל. בנוסף, יצרנו שיתופי פעולה חדשים, הרחבנו את סוגי התכניות והפעילויות לקידום 

העסקים ושאבנו השראה רבה ממנהיגות ונשות עסקים מובילות שפגשנו לאורך כל הדרך.

הארץ  רחבי  מכל  נוספות  עסקים  בעלות  כאלף  של  לקידומן  לפעול  נמשיך   ,2016 בשנת 

וממגזרים שונים, באמצעות מגוון תכניות לפיתוח יזמות עסקית, פיתוח וחיזוק כלכלי של 

עסקים במגמת צמיחה והתרחבות העסק, פיתוח תכניות לקידום ושילוב עסקים מגוונים 

בשרשראות האספקה בתאגידים גדולים, מפגשי רישות עסקי, הנגשה למקורות מימון, קידום 

בנק הפועלים,  "יסמין" בשיתוף  לבעלות עסקים חברות עמותת  קרן ההלוואות המיועדת 

לפיתוח צמרת הנהגה נשית וכלכלית בישראל ולמעורבות בחברה ובקהילה ועוד. בנוסף, אנו 

נמשיך לקדם שינוי חברתי וכלכלי עבור נשים בעלות עסקים בישראל בזירות השונות ונקדם 

שותפויות בין נשים ממגזרים שונים ועם ארגונים שונים למען השגת מטרותיה של יסמין.

אני סמוכה שאנו עומדים בפני שנה של צמיחה גדולה ועשייה משמעותית למען חיזוק 

החברה והכלכלה הישראלית ולמען חיים משותפים בישראל.

כיראם בלעום

מנכ"לית ומייסדת "יסמין"
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על יסמין

 ,2006 בשנת  בלעום  כיראם  וגב'  שטראוס  עופרה  גב'  ידי  על  הוקמה  יסמין  עמותת 

הפער  את  למלא  במטרה  וזאת  כלכלי"  לפיתוח  ערבי  היהודי  "מרכז  מה  כחלק 

המשמעותי הקיים ביחס לעסקים בבעלות נשים בישראל. בשלהי 2012, יסמין יצאה 

לדרך עצמאית כעמותה ללא מטרות רווח המונהגת על ידי נשים, למען נשים ומטרתה 

- קידום עסקים בבעלות נשים יהודיות וערביות בישראל.

וערביות  יהודיות  נשים  היא הארגון הישראלי המוביל בקידומן הכלכלי של  יסמין  כיום 

בעלות עסקים מכל המגזרים, הדתות והשכבות הסוציו–אקונומיות בישראל. יסמין מטפחת 

ומעצימה את התפתחותן הכלכלית והמקצועית של נשים ומסייעת לנשים בעלות עסק 

להרחיב ולחזק את עסקיהן ולהפוך לחלק משמעותי בכוח העבודה הישראלי. העמותה 

פועלת להובלת שינוי חברתי וכלכלי למען מתן הזדמנויות כלכליות שוות לנשים מכלל 

המגזרים, תוך עידוד ליזמות עסקית ולחיים משותפים בישראל. עד היום יסמין סייעה 

למעלה מ-6,500 נשים יזמיות ובעלות עסקים מכל רחבי הארץ.
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האתגרים של יסמין
הולכת  בכלכלה   )SMEs( ובינוניים  קטנים  עסקים  של  חשיבותם  האחרונות,  בשנים 

וגדלה. עסקים קטנים הינם מקור חשוב ביצירת מקומות עבודה - הם תורמים באופן 

ונמצאו כמנועי צמיחה כלכלית חשובים בעיקר בקרב  משמעותי לצמיחה הכלכלית 

אוכלוסיות מוחלשות כלכלית ובפריפריה. 

העומדים  התעסוקתיים  לאתגרים  בר-קיימא  פתרון  מספקים  קטנים  עסקים  בעלי 

חדשות,  עולות  כגון  שונים  ממגזרים  נשים  בקרב  בעיקר  הישראלית,  החברה  בפני 

עסקים  עצמאיים,  כ-480,000  פועלים  כיום  וחרדיות.  דרוזיות  בדואיות,  ערביות, 

זעירים ועסקים קטנים במדינת ישראל, ובהם רק כ- 21% הם בבעלות נשים )משרד 

הכלכלה, 2016(. נוסף לכך, קיים הבדל משמעותי באחוזי התעסוקה של נשים לעומת 

גברים: רק כ-20% מהנשים הערביות ו-45% מהנשים היהודיות הן חלק מכוח העבודה 

עובדות  נשים  ועוד,  זאת   .)2015 והמידע,  המחקר  מרכז  )הכנסת-  הישראלי  במשק 

ניהוליות  ולהגיע לעמדות  זכוכית", דבר המקשה עליהן להתקדם  נתקלות ב"תקרת 

בכירות ולתפקידי מפתח בכלכלה הישראלית. בנוסף, מחקרים מצאו, שמשכורות של 

גברים גבוהות באופן משמעותי מאלו של נשים, ושרק כ- 30% מכלל תפקידי הניהול 

בישראל, מאוישים בידי נשים )קטליסט, 2015(.

משמעותי  כוח  להוות  יכולות  שנשים  שלמרות  היא,  המתקבלת  המצב  תמונת 

ואינן  משפיע  ככוח  נתפסות  אינן  הן  בישראל,  והעוני  האבטלה  עם  בהתמודדות 

ומהווים  מדאיגה  מצב  תמונת  מציגים  אלה  נתונים  בכלכלה.  מלא  באופן  שותפות 

מספקים  משאבים  מקדיש  לא  הישראלי  הממשל  הישראלית.  לחברה  עניות  תעודת 

דיו ולא תומך באופן מספק בארגונים אשר מקדמים ומפתחים עסקים קטנים בבעלות 

נשים יהודיות וערביות בישראל. 

למען  רבות  ידי הפעלת תכניות  על  הניסיון שנצבר  מתוך עבודת השטח המעמיקה, 

מובילי  עם  רקמה  שיסמין  הייחודיים  והקשרים  שונים  ממגזרים  נשים  של  קידומן 

זיהתה את המכשולים  יסמין  הישראלית, עמותת  קהילה בתרבויות השונות בחברה 

להשיג  עליה  מקשים  אשר  בישראל  עסק  בעלות  נשים  בפני  העומדים  העיקריים 

ביטחון כלכלי ולהגיע למימוש אפשרויות בהגדלת העסק שלה. יסמין מצאה, שנשים 

ממגזרים שונים מתמודדות, פעמים רבות, עם אתגרים דומים, הכרוכים הן במציאת 

מקומות תעסוקה והן בבעלות של עסק עצמאי. האתגרים הללו כוללים התנגדויות על 

רקע תרבותי ומסורתי, מחסור בהכשרה, חוסר גישה לרישות עסקי ולמקורות מימון, 

פחד מאפליה, מיקום גיאוגרפי, היעדר תשתית תומכת ועוד. 

נשים בולטות כיום בפסגת 

העשייה בישראל, הן 

בפוליטיקה והן בכלכלה. 

עם זאת, עדיין קיימת 

תופעה- ההצלחה שייכת 

לבודדות והאפליה היא 

נחלת רבות. חשוב להעניק 

הזדמנויות שוות לכל 

צעירה הגדלה בישראל. 

כבוד נשיא המדינה, מר ראובן 
ריבלין מתוך דברים שנשא 

בנאומו בוועידת יסמין בשנת 2014
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המטרות של יסמין

וכלכלי  נשים בעלות עסקים, תוך קידום שינוי חברתי  יסמין הן להעצים  מטרותיה של 

יצירת  ידי  על  זאת  הישראלית.  בחברה  השונים  המגזרים  בין  משותפים  חיים  וקידום 

הזדמנויות- ובפרט כלכליות- שוות לנשים מכלל המגזרים בישראל, תוך העצמה כלכלית 

רישות  מימון,  למקורות  הנגשה  למצוינות,  חינוך  הכשרות,  מתן  חיים,  כישורי  והקניית 

עסקי וקידום מודעות לגיוון בשרשרת האספקה של ארגונים גדולים בישראל. 

יסמין מאמינה כי עסקים בבעלות נשים הם מנוע צמיחה חשוב וחזק, קידומו יכול למנף באופן 

משמעותי את כלכלת המדינה, ובה בעת, לתרום ליצירת חברה שוויונית וצודקת יותר וכלי 

כלכלית  מנהיגות  לחיזוק  וכלכלי,  שינוי חברתי  לקידום  הישראלית,  לחיזוק הכלכלה  חיוני 

נשית משפיעה, ליצירת שוויון בין מגזרים ולהובלת חיים משותפים בישראל.

אסטרטגית העבודה של יסמין
הייחודיות של עמותת יסמין היא בעיצוב תכניות ובהתאמתן כך שיתנו מענה הולם 

לצרכים ולחסמים הייחודים המאפיינים את בעלות העסקים מכלל המגזרים ברחבי 

זיהוי אתגרים חברתיים  ואקטיבית, הכוללת  הוליסטית  בגישה  יסמין פועלת  הארץ. 

שותפויות  בניית  תוך  מתאימים,  ארגונים  עם  בשותפות  חדשניים  פתרונות  ופיתוח 

שיתוף  ושל  תמיכה  של  רשת  בנתה  יסמין  החברתית.  והשפעתן  התוצאות  ובחינת 

פעולה כלכלי בין נשים מכל המגזרים בישראל, המהווה מודל לחיים משותפים. 

יסמין מעניקה תשומת לב מיוחדת לאתגרים התרבותיים, החברתיים והכלכליים העומדים 

בפני הנשים הללו בקידום את העסקים שבבעלותן. לשם השגת מטרות חשובות אלה 

מפעילה יסמין מספר תכניות כמידי שנה. מאפיין ייחודי נוסף של יסמין הינו המגוון הרחב 

נשים ממגזרים שונים בכל  והרחב של  של התכניות הקיימות, המיועד לפסיפס המגוון 

רחבי ישראל, החל מהעצמה ועד לקידום בעלות עסקים ומנהיגות כלכלית.

דווקא עכשיו, כשהזמנים 

מתוחים וכשהמשק 

מראה סימני האטה, ישנה 

חשיבות גדולה במיוחד 

להעלות על נס את פועלן 

של נשים המקימות 

ומקיימות עסקים קטנים 

ובינוניים בישראל. הכלכלה 

הישראלית מושתתת על 

עסקים קטנים, וקידום 

נשים יהודיות וערביות 

ליזמות ולפעולה יבטיח 

צמצום פערים.

גב' עופרה שטראוס, יו"ר 
קבוצת שטראוס ונשיאת יסמין
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הישגי יסמין לשנת 2015
מגוון  ידי  על  וכלכלי  חברתי  שינוי  למען  פעילותה  את  הרחיבה  יסמין   2015 בשנת 

תכניות בפריסה ארצית. יסמין יצרה רשת תמיכה עבור נשים יהודיות וערביות בעלות 

עסקים ממגזרים שונים מכל רחבי הארץ:

WEConnect ישראל

קבוצת  בשיתוף  לישראל  שהובאה  לאומית  בין  תכנית  היא   WEConnect תכנית 

חברות  בין  המקשרת  רשת  ליצור  הינה  התכנית  מטרת  הפועלים.  ובנק  שטראוס 

גדולות ובין עסקים קטנים בבעלות נשים, לשם גיוון שרשרת האספקה, מחד, ומתן 

מדינות,  באחת-עשרה  פועלת  התכנית  מאידך.  אלה,  לעסקים  צמיחה  אפשרות 

ומנוהלת ומקודמת על ידי עמותת יסמין בישראל החל משנת 2014. 

שלהן  הקליטה  בתהליך  נשים  בבעלות  קטנים  עסקים  ומלווה  מכשירה  התכנית 

כספקיות בחברות גדולות. במהלך 2015 התכנית נחשפה בפני כ- 1,500 בעלות עסקים 

בנק  כמו:  ועסקיים  חברתיים  ארגונים   35 ל-  מעל  ובפני  בישראל  וערביות  יהודיות 

הפועלים, קבוצת שטראוס, IBM, קבוצת IBI, Intel ועוד. בנוסף, נרשמו כ- 400 נשים 

בעלות עסקים למאגר WEConnect בישראל ו- 130 נשים בעלות עסקים משתתפות 

בתכנית ההסמכה המלאה.

למען חברה ישראלית 

איתנה ומאוחדת בין כלל 

מגזריה, מחובתנו הבסיסית 

לקדם ולפתח נשים בעלות 

עסקים כי הן המנוע 

והמפתח לצמיחה כלכלית 

ולהובלת שינוי חברתי. 

עמותת יסמין מקדמת 

נשים בעלות עסקים 

יהודיות וערביות ופועלת 

למען יצירת שיתופי פעולה 

עסקיים וחיזוק העסקים 

שבבעלותן.

גב' כיראם בלעום, מנכ”לית 
ומייסדת יסמין
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יסמין פעלה במהלך 2015 במספר מוקדים עיקריים:

בבעלות  בישראל  נשים  ויישוג  חיזור  באיתור,  רבים  משאבים  השקיעה  יסמין   |  1  |

עסקים לתכנית WEConnect בישראל; 

נשים,  ארגוני  בקרב  התכנית  והפצת  בשיווק  רבים  משאבים  השקיעה  יסמין   |  2  |

תעשייתיים  איגודים  למיניהם,  תאגידים  ציבוריות,  רשויות  מקומיות,  מועצות 

אינטרנטי )פייסבוק(  שיווק  חשיפה,  מפגשי  אישיים,  קשרים  ידי  על  ומסחריים 

כמטרה  התכנית  בהפצת  רואה  יסמין  מקומית.  ועיתונות  המדיה  באמצעות  וגם 

מרכזית לקיום התכנית וקידום נשים בבעלות עסקים בישראל; 

חברות  עם  קשרים  ביצירת  רבים  משאבים  ומשקיעה  נמרצות  פועלת  יסמין   |  3  |

שלהם  כספקיות  הנשים  שילוב  ידי  על  לתכנית  אותם  לרתום  בניסיון  גדולות 

מאמצים  מתוך  בישראל.  עסקים  נשות  ולקידום  ומשמעותית  חברתית  עשייה  עבור 

שטראוס,  אינטל,  הפועלים,  בנק  כגון:  גדולות  חברות  עם  משמעותי  קשר  נוצר  אלה 

IBM, IBI ועוד;

לצרכים  התכנית  ובהרצת  בהתאמת  רבים  ומאמצים  משאבים  משקיעה  יסמין   |  4  |

שעולים מהשטח בישראל. בשותפות עם "ציונות 2000" התקיימו מספר מפגשי 

להבין  כדי  בישראל  שונים  ותאגידים  ארגונים  עם  עגולים  ושולחנות  חשיבה 

עסקים  בעלות  בשילוב  אלו  ארגונים  בפני  העומדים  והחסמים  הצרכים  את 

הייחודי  המודל  מתגבש  אלה  בימים  כן,  כמו  שלהם.  האספקה  שרשרת  במערך 

והארצי אשר יהיה מותאם לישראל ובמטרתו לתת תמיכה ושירות לנציגי הרכש 

בתאגידים ולעסקים מגוונים מכל רחבי הארץ, בדגש על עסקים בבעלות נשים. 

המודל יאפשר לעסקים אלה להתרחב ולגדול. 

מהשטח, שעולים  לצרכים  ובהתאמתה  בישראל  התכנית  הרצת  במסגרת    |  5  |

נבנו שותפויות מעמיקות עם ארגונים מוניציפליים וחברתיים לקידום מטרות 

 ,"2000 "ציונות  "מעוף",  של  שונים  סניפים  כמו:  לישראל  והתאמתה  התכנית 

ארגון "מעלה", "קשרי אימהות", ארגון "מעברים", מועצה אזורית מטה אשר, 

שוהם,  עיריית  סבא,  כפר-  עיריית  ירושלים,  עיריית  כגון:  מקומיות  עיריות 

עיריית מודיעין ועוד.

שגרם  משהו  לקבל  זכיתי  הרבים  מחדריו  אחד  שבכל  בית  היא  יסמין  עבורי 

יצירתיות,  חדשנות,  לחיי:  הביאה  שיסמין  הכלים  מארגז  משהו  לצמוח,  לי 

הזדמנויות עסקיות גדולות וקטנות, הקניית ידע, הדרכה, מנהיגות, נטוורקיינג 

והעצמה נשית.

סוזן בר- בעלת העסק "קצת אחרת פתרונות"
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יהלום - תכנית הלוואות ייחודית בשותפות עם בנק הפועלים

להם  ומאפשר  רבים  עסקים  בעלי  של  החמצן  ממקורות  אחד  הוא  לעסקים  אשראי 

לצמוח, לרכוש ציוד, להחזיק מלאים, להעסיק עובדים ולהעניק שירותים לארגונים 

ולתאגידים גדולים במשק. במציאות של ימינו, עסקים רבים נתקלים בקושי להשיג הלוואות 

אשראי ונאלצים, פעמים רבות, לוותר על צמיחה ועל הזדמנויות עסקיות חשובות. 

תכנית  יהלום-  תכנית  את  השיקו  הפועלים  ובנק  יסמין  עמותת   ,2015 שנת  בסוף 

לעסקים  באשראי  לזכות  עסקים  לבעלות  מסייעת  אשר  מסוגה  ייחודית וראשונה 

בתנאים מיוחדים ובחבילת הטבות יוצאת דופן. התכנית מיועדת באופן בלעדי לנשים 

בעלות עסקים אשר מעוניינות להגיע לצמיחה עסקית משמעותית ולהפוך לספקיות 

רכש בתאגידים גדולים, ברשויות מוניציפליות ובמשרדי ממשלה.

בתכנית  מחברותי  כחלק  שקבלתי  מדהימים,  בתנאים  לעסק,  ההלוואה 

שלי:  בעסק  משמעותית  מדרגה  קפיצת  לעשות  לי  אפשרה   ,WEConnect

לפתוח חברה, לעבור למשרדים גדולים יותר, לערוך בהם שיפוץ ולהעסיק 

לעוף  כנפיים  לי  נתנה  יסמין  שעמותת  לומר  ניתן  בהחלט  שכירה.  עובדת 

ולהגשים את החלומות שלי לצמיחת העסק". 

א.פ בעלת עסק בתחום מסויים
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כולנו - יזמות עסקית מגזר ומגדר

תכניות ייחודיות של עמותת יסמין, שנועדו להביא להקמה וניהול בפועל של עסקים 

בבעלות נשים, ולחתור לשיתוף פעולה עסקי בין נשים מכל המגזרים בישראל, ובפרט 

מתוך המגזרים המוגדרים כמוחלשים כלכלית. בכל שנה, משתתפות התכנית מקבלות 

כלים להקמת והפעלת העסק, להתנהלות יעילה, בניית תכנית עסקית והשתלבות ברשת של 

נשות עסקים ממגזרים שונים, לעידוד העסקים ופיתוחם יחד. התכנית מבקשת לשלב נשים 

לקידום עסקיהן  יחד  להן לפעול  בעלות עסקים מכל המגזרים השונים, ברשת שתאפשר 

ולהעצים את הכוח הנשי המגוון בעולם העסקים בישראל. 

יוצאות  יהודיות,  ערביות,  הארץ:  ברחבי  שונים  ממגזרים  לנשים  מיועדת  התכנית 

ועוד המעוניינות בהקמת עסק  צ'רקסיות  דרוזיות,  נשים חרדיות,  ואתיופיה,  רוסיה 

ובהשתלבות ברשת של נשים בעלות עסקים. עד היום השתתפו בתכניות אלו כ-200 

נשים מכל רחבי הארץ ומכל המגזרים השונים.

מטרותיה העיקריות של התכנית: 

| 1 |  הקטנת שיעור העוני על ידי העצמה כלכלית של נשים ממגזרים שונים בפריפריה 

החברתית בישראל; 

| 2 |  להעלות את מספר העסקים בבעלות נשים בישראל; 

| 3 | קידום ערכיי דו-קיום וסובלנות באמצעות הנגשת הזדמנויות לאינטראקציה 

וליצירת שיתופי פעולה כלכליים והן אישיים בין נשים בעלות עסקים מהמגזרים 

השונים.
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נתניה,  עילית,  נצרת  הארץ:  רחבי  מכל  נשים  כ-80  בתכנית  השתתפו   ,2015 במהלך 

כל  לאורך  צמוד  עסקי  וליווי  ייעוץ  קיבלו  הנשים  התכנית  במהלך  ברק.  ובני  סכנין 

תהליך ההקמה, הפיתוח וההרחבה של העסק. במהלך 2015, יסמין התמקדה בשימת 

ייחודי על רישות עסקי ועידוד שיתופי פעולה על ידי מפגשים משותפים בין- דגש 

מגזריים ותרבויות בקרב כל הנשים מהקבוצות השונות. 

חרדיות  נשים  והן  מרוסיה  עולות  מאתיופיה,  עולות  יהודיות  נשים  ערביות,  נשים 

פעולה  שיתופי  לבחינת  משותפת,  ללמידה  השנה  במהלך  פעמים  מספר  נפגשו 

עסקיים ולמפגשי העצמה והעשרה. המפגשים הצליחו להניב שיתופי פעולה הן ברמה 

העסקית והן האישית בקרב הנשים ומהווים מודל לשינוי חברתי למען סובלנות וחיים 

משותפים בין המגזרים בישראל.

אני רואה בחיוב את הפעילות המבורכת של "יסמין" כמקדמת ופועלת למען 

הקטנים  בעסקים  תומכת  "יסמין"  עסקים.  בעלות  וערביות  יהודיות  הנשים 

שמהווים את המנוע החשוב והחזק ביותר לצמיחת המשק, וכן לתקשורת בלתי 

פורמאלית בין החברות ב״יסמין״.

ג'וליה זהר – מנכ"לית טחינת "אלארז"

שמי מיה, אני מורה לעברית, כאשר הגעתי לקורס  עסקתי בעיקר במתן שיעורים 

את  לשווק  כיצד  שלי,  העסק  את  לפתח  כיצד  כיוון  לי  היה  לא  בבית,  פרטיים 

עצמי, כיצד לגייס תלמידים. המנחים בקורס היו מצויינים, הם עבדו עם כל אחת 

מהמשתתפות באופן פרטני וקבוצתי, הם עזרו לכל אחת מאתנו להגשים חלום. 

קיבלתי ידע, בטחון עצמי, כלים ורעיונות מעשיים, וזה ממש עבד! אז רציתי להגיד 

לחלום!  צריך  הנפלאים.  ולמנחים  עילית  נצרת  לעיריית  יסמין,  לעמותת  תודה 

להציב מטרות, לעבוד קשה כדי להגשים את החלום! ולהצליח!

מיה סורין , מרכז דעת
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יסמין דיגיטל 

התכנית פועלת הודות לשותפות עם חברת בזק תקשורת. התכנית פועלת מידי שנה, 

משנת 2013 ומשלבת כל שנה כ-200 נשים יהודיות וערביות, בעלות עסקים ומחפשות 

יכולות ההשתלבות  ופיתוח  כלים  ולהעניק  הנשית  הנוכחות  את  לחזק  במטרה  עבודה, 

של נשים בכלכלה, ובפרט אלו המגיעות ממגזרים שונים חברה הישראלית. נשים רבות, 

ממגזרים שונים כגון: עולות חדשות מאתיופיה ורוסיה, נשים ערביות, נשים צ'רקסיות, 

נשים מהמגזר הדרוזי ועוד, נתקלות בקשיים רבים כאשר הן מבקשות לנהל את העסק 

בבעלותן, ועומדות מול מחסומי שפה, דעות קדומות ומחסור בהזדמנויות שוות. נשים 

אלו מגיעות, לרוב, מיישובים בהם יש פערים חינוכיים ובהכשרות דיגיטליות לניהול עסק 

ולמיומנויות מחשב בסיסיות, מחסור בפתרונות מערכתיים ומעשיים. 

מטרתה המרכזית של התכנית הינה צמצום הפערים הדיגיטליים בקרב נשים מהפריפריה 

החברתית בישראל על ידי מתן הכשרות דיגיטליות, כלים ומיומנויות הדרושות בניהול 

עסק ממוחשב, יישומיי מחשב, שיווק וקידום עסקי אונליין ברשת.

מכל  וערביות  יהודיות  נשים   200 והשתתפו  מוקדים   3 ב-  פעלה  התכנית   2015 במהלך 

רחבי הארץ ונעזרו רבות בכלים שרכשו: 

מכל  ויהודיות  דרוזיות  ערביות,  נשים   90 השתתפו   ,2015 במהלך   –  SAMA   |  1  |

העסק  ושיווק  ממוחשב  באופן  העסק  בניהול  מקיפה  הכשרה  ועברו  הארץ  רחבי 

ברשת; 

ערביות,  שונים )יהודיות,  ממגזרים  נשים  השתתפו 90  במהלך 2015,   – BASMA  |  2  |

הכשרה  בקורס  השתתפו  אשר  הארץ  מרחבי  ובדואיות(  צ'רקסיות  דרוזיות, 

בסיסי ליישומי מחשב ושימוש מושכל ברשתות חברתיות; 

מחשבים,  הנדסת  בתחומי  אקדמאיים   20 השתתפו   ,2015 במהלך   - |  עולה   3  |

בעלי  להדרכת  ומדריכות  מדרכים  להכשרת  עולה  בתכנית  וניהול  מתמטיקה 

עסקים בנושא שיווק עסקי ברשת.
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הרעיון לפתוח חנות גרביים התבשל אצלי לאחר שבמשך זמן לא הצלחתי 

למצוא עבודה והחלטתי להיות עצמאית ולפתוח מקום קטן ומיוחד "בוטיק 

לגרביים". לפני חמש שנים פתחתי את לילי גרביים, חנות קטנה ומדהימה. 

מערי  ובמיוחד  הארץ  ברחבי  למשלוחים  ביקוש  נוצר  האחרונה  בשנה 

של  וייחודית  אינטרנטית  חנות  הקמתי  יסמין  עמותת  בעזרת  הפריפריה, 

העסק שלי שבה אפשר להזמין בקליק בקלות ובנוחות מבחר גרביים לכל 

המשפחה, פריטי אופנה ולקבלם עם שליח עד הבית. 

הני שפיגל, לילי גרביים

וועידת יסמין השנתית לבעלות עסקים יהודיות וערביות

בדצמבר  התקיימה  וערביות  יהודיות  נשים  בבעלות  לעסקים  השנתית  יסמין  וועידת 

"עסקים  בסימן  בעכו,  שטראוס  והילדה  ריכרד  שם  על  העירוני  בקונסרבטוריון   ,2015

בבעלות נשים: הצלחות ההווה ואתגרי העתיד" ובמעמדם של ח"כ הגב' עאידה תומא 

סלימאן- יו"ר הוועדה למעמד האישה בכנסת, הגב' מיכל צוק- המשנה למנכ"ל משרד 

עיתונאית  ליבר-  קורין  סטלה  והגב'  עכו  עיריית  ראש  לנקרי-  שמעון  מר  הכלכלה, 

ופרשנית כלכלית בכירה במגזין "גלובס". 

מטרת הוועידה הייתה להוביל שינוי חברתי וכלכלי עבור נשים בעלות עסקים, להעניק 

פורה  בסיס  ולאפשר  צמיחה  במגמת  עסקים  בעלות  לנשים  ערך  בעלי  עסקיים  כלים 

ליצירת קשרים אישיים, יצירת שיתופי פעולה עסקיים ומקצועיים על ידי רישות עסקי. 

ראוי לציין כי המפגש בין הנשים מכל המגזרים אשר כלל נשים בעלות עסקים מכל רחבי 

ומרוסיה  יהודיות, ערביות, חילוניות, דתיות, חרדיות, עולות חדשות מאתיופיה  הארץ, 
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אישיים  קשרים  והן  משמעותיים  עסקיים  פעולה  שיתופי  נוצרו  וכי  פירות  הניב  ועוד 

ייחודית עבור בעלות  היוותה הזדמנות  בין נשים מהמגזרים השונים- הוועידה  עמוקים 

עסקים יהודיות, ערביות, להיפגש פנים אל פנים ולחלוק מניסיונן העשיר באווירה של 

שיתוף פעולה ופתיחות. כמו כן, הוועידה זכתה לסיקור תקשורתי והעלתה לסדר היום 

הציבורי את ההצלחות, האתגרים והחסמים של עסקים בבעלות נשים בישראל. 

וועידת יסמין שזו שנתה ה-15 נערכה בשיתוף פעולה הדוק עם קרן קונרד אדנאואר, 

ל-  מעל  אירחה  הוועידה  שנה,  כמידי  עכו.  ועירית  שטראוס  קבוצת  הפועלים,  בנק 

350 נשים בעלות עסקים, מתחומים וממגזרים שונים, בעלות עסקים קטנים, בינוניים 

מומחים  תקשורת,  נציגי  שגרירויות,  נציגי  עמותות,  נציגי  ממשלה,  נציגי  וגדולים, 

כלכליים, נציגי חברות וארגונים עסקיים וציבוריים במשק ודוברים מהזירה העסקית 

ההצלחה  בסיפור  ומצליחות  מובילות  עסקים  נשות  שיתפו  בוועידה  והציבורית. 

נוף  גב'  דוידוביץ',  נילי  גב'  גב' חלי ממן,  גב' עופרה שטראוס,  כגון:  העסקית שלהן, 

עתאמנה אסמאעיל ועוד. 

כמו כן, במהלך הוועידה נערך פאנל דיון מרתק בנושא החסמים אשר עומדים בפני עסקים 

סלימאן  תומא  עאידה  הגב'  ח"כ  צוק,  מיכל  גב'  התארחו:  בפאנל  בישראל.  נשים  בבעלות 

והגב' סטלה קורין- ליבר, עיתונאית ופרשנית כלכלית בכירה במגזין "גלובוס". וועידת יסמין 

הדגישה את המסר והחזון של יסמין למען שינוי חברתי וחשיבות חיזוק ופיתוח עסקים 

בבעלות נשים כמנוע לכלכלה ישראלית חזקה ולחברה שוויונית יותר ומאוחדת יותר.

סביבי נשים חזקות ומשפיעות וכאשת עסקים עצמאית צעירה שעברה כברת 

שיתופי  ולעשות  קולגות  להכיר  כדי  יסמין  לוועידת  הגעתי  פשוטה  לא  דרך 

פעולה עסקיים, קשה להיות בעלת עסק בפריפריה אבל קשה יש רק בלחם.

מזי וורצל, בעלת משרד יחסי ציבור בנהריה

שימו עצמכן ליד מישהו 

שמאמין בכן, מה שאדם 

צריך בשביל להצליח זה 

אפילו בן אדם אחד שיאמין 

בו ואם אין לכן את זה בנמצא, 

לכו לאיש מקצוע. לא קיימת 

בעיה שאין לה פתרון.

גב' חלי ממן
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תכנית ייעוץ עסקי אישי

בעלות  ויהודיות,  ערביות  לנשים  עסקי  וייעוץ  ליווי  מעניקה  יסמין  שנה,  בכל  כמו 

עסקים ממגזרים שונים בישראל, במטרה להעצים ולסייע בתהליך התפתחות, חיזוק 

יסמין  התכנית  במסגרת  בנוסף,  המקצועית.  והן  הכלכלית  ברמה  העסק  והרחבת 

העניקה הנגשה לתכניות מימון לפיתוח ולהרחבת העסק וליווי מקצועי בביצוע קבלת 

ל-280   ,2015 במהלך  סייעה  יסמין  זו  מתכנית  כתוצאה  להחזרתה.  ותכנון  ההלוואה 

ייעוץ  שעות   9 והעניקה  הארץ  רחבי  מכל  וערביות  יהודיות  נשים  בבעלות  עסקים 

עסקי פרטני לכל עסק.

את  פעמים  מספר  שמעתי  יסמין,  עמותת  של  בהכשרות  השתתפתי  כאשר 

לעזרה,  בבקשות  אליה  לפנות  מוזמנות  שהן  הנשים,  לכל  אומרת  כיראם 

כאשר  יכולתה.  ככל  אחת  לכל  לעזור  ומתחייבת  מוכנה  והיא  וכו',  לסיוע 

שמעתי את הדברים, חשבתי לעצמי: איך היא יכולה לעזור לכולן? כיצד היא 

תוכל לקדם את העסק שלי? 

ואז, יום אחד, פניתי אל כיראם. כיראם חזרה אליי טלפונית והחלה לשאול 

מצוינים  רעיונות  כמה  מיד  העלתה  היא  דקות  תוך  שלי,  העסק  על  אותי 

לקידום העסק ותיווכה מיידית ביני לבין הגורמים שיכלו לקדם את העסק 

שלי. ולא רק שהיא תיווכה בינינו, אלא המשיכה להתקשר ולכתוב לי מיילים 

ולהתעניין בכל שלב בהתקדמות שלי. 

נדהמתי )ממש!( מהנכונות של כיראם, מהמחוייבות האמיתית שלה לנשות 

יסמין ומהרצון העז לסייע ולקדם. אז תודה רבה ליסמין ותודה רבה לכיראם, 

אני מלאת הערכה.

                     דורית פילו, עו"ד ומגשרת
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פורום בעלות עסקים של יסמין

הפורום הוקם על ידי גברת עופרה שטראוס, נשיאת יסמין ויושבת ראש קבוצת שטראוס. 

בכל שנה מתקיימים מספר מפגשים של הפורום, המציג נשות עסקים מצליחות מהעולם 

ובינוניים. בפגישות הפורום, המתרחשות בכל  לנשים ישראליות בעלות עסקים קטנים 

רחבי הארץ, נשות העסקים המצליחות חולקות את סיפור ההצלחה האישי שלהן ונותנות 

טיפים ותובנות לגבי הדרך לפיתוח והעצמה של עסקים. 

מפגשים אלו עוזרים לבעלות עסקים מקומיות ללמוד מניסיונן של הנשים המצליחות 

בדרך  בפניהן  העומדים  האתגרים  על  להתגבר  להן  מסייעים  שלהן,  הרב  ומהידע 

להצלחה ואף ליצור רישות עסקי בין המשתתפות. עד היום התקיימו 5 מפגשי פורום, 

המגזרים.  ומכל  הארץ  רחבי  מכל  עסקים  בעלות  נשים  כ-120  השתתפו  מפגש  בכל 

בשנת 2015, התארחה בפורום הגב' אפי בראון, אשת עסקים מצליחה מארצות הברית. 

הגב' בראון, הינה מפיקה, במאית סרטים, מייסדת ומנכ"לית  Duly Noted Inc., סרטה 

של הגב' בראון "אנשים לבנים יקרים" זכה בפרס מיוחד של חבר השופטים בפסטיבל 

הסרטים סאנדנס 2014. הגב' בראון נפגשה עם בעלות עסקים ישראליות ושיתפה את 

סיפורה האישי והעניקה טיפים להצלחה עסקית.

הענקת אות כבוד מקרן קונרד אדנאואר לגב' כיראם בלעום 

על פועלה לקידום עסקים בבעלות נשים מכלל המגזרים בישראל לציון 50 שנה לכינון 

היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לגרמניה: " בתעודה זו אנו מביעים את הערכתנו לא 

רק לעבודה האינטנסיבית שלה בעידוד וקידום נשים בעסקים, אלא גם את המסירות 

הבלתי מתפשרת שלה לדו-קיום ולחיזוק היחסים בין נשים ערביות ויהודיות בישראל 

מובהקת:  זהות  ליסמין  העניקה  בלעום  כיראם  גב'  משותפים.  ויעדים  אתגרים  דרך 

הידע המקצועי שלה לצד המגע האישי שלה אפשרו להגביר את המודעות הציבורית 

לנושאים חשובים אלו ולתור אחר פתרונות ממשיים".
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השקת אתר אינטרנט מחודש לעמותת יסמין 

www.jasmine.( המחודש  האינטרנט  אתר  את  השיקה  יסמין   ,2015 שנת  במהלך 

שירותים  מציע  האתר  ואנגלית.  עברית  שפות:  בשתי  נתמך  האינטרנט  אתר   .)org.il

נרחבים ומידע מקיף על עמותת יסמין עבור נשים, תורמים, חברות וארגונים גדולים, 

פרסומים,  שונים,  עדכונים  מפעילה,  שיסמין  השונות  התכניות  על  רב  מידע  כגון: 

כתבות ומאמרים, התראות על אירועים, שינויי חקיקה, טיפים מיוחדים עבור בעלות 

עסקים, אפשרויות הרשמה לתכניות של יסמין, מאגר עסקים בבעלות נשים ועוד.

יסמין פועלת לשינוי חברתי 
וכלכלי עבור עסקים בבעלות 

נשים יהודיות וערביות בישראל

במהלך 2015, יסמין שמה לה במטרה להוביל שינוי חברתי וכלכלי עבור נשים בעלות 

של  הציבורית  המודעות  להעלאת  פעלה  יסמין  בישראל.  המגזרים  מכלל  עסקים 

מפגשים  ועודדה  יזמה  עסקים,  בעלות  עימם  מתמודדות  אשר  והאתגרים  החסמים 

בין נשים בעלות עסקים ממגזרים שונים למען קידום שיתופי פעולה ברמה העסקית 

ופעלה למען חיים משותפים בישראל. כמו כן, יסמין המשיכה לפעול להובלת שינוי 

הישראלית  לכלכלה  צמיחה  כמנוע  עסקים  בעלות  של  קידומן  עבור  וכלכלי  חברתי 

ודאגה שנשים בעלות עסקים יוכלו להתרחב ולהתפתח כלכלית. 

בנוסף, יסמין יזמה שותפויות וקשרי עומק עם משרדים ממשלתיים וציבוריים כמו, 

הוועדה  בישראל,  וקטנים  בינוניים  לעסקים  הרשות  הנשיא,  בית  הכלכלה,  משרד 

לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת, הרשות לקידום מעמד האישה במשרד 

ראש הממשלה ועוד. כל זאת על מנת לקדם פתרונות יעילים עבור עסקים בבעלות 

נשים בישראל וקידום חקיקה למען נשים בעלות עסקים.
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חזון יסמין במבט לעתיד

שנת 2016 אמורה להיות שנה של צמיחה עבור יסמין. יסמין מתכננת לסייע לעוד כ- 

1,000 עסקים בבעלות נשים על ידי מגוון רחב של תכניות שונות. יסמין תמשיך לקדם 

ותקדם  השונות  בזירות  בישראל  עסקים  בעלות  נשים  עבור  וכלכלי  חברתי  שינוי 

למען  והממשלתי  הפרטי  החברתי,  הציבורי,  מהמגזר  שונים  ארגונים  עם  שותפויות 

השגת מטרותיה. 

נשים  בבעלות  עסקים  וקידום  עסקית  יזמות  פיתוח  העצמה,  לתכניות  בנוסף 

כלכלי  וחיזוק  בפיתוח  להתמקד  מתכננת  יסמין   ,2016 בשנת  שנה,  מדיי  שפועלות 

ידי  על  העסק  והתרחבות  צמיחה  במגמת  נמצאים  אשר  נשים  בבעלות  עסקים  של 

הכשרות מתקדמות שונות, ייעוץ עסקי לשלבים מתקדמים של הרחבת העסק, מתן 

העסק,  הרחבת  ולמטרת  צמיחה  במגמת  עסקים  לבעלות  מיועדות  עסקי  אשראי 

מפגשי רישות עסקי, שילוב עסקים בשרשראות האספקה בתאגידים גדולים, הנגשה 

למקורות מימון, ארגוני סיוע, מתן שירותים רלוונטיים להרחבת העסק ועוד.
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יסמין תמשיך לפתח תכניות חדשות וייעודיות לחיזוק עסקים בבעלות נשים ולפיתוח 

צמרת הנהגה כלכלית ונשית בחברה הישראלית, כגון: 

| * | תכנית "איזון- דירקטוריות משפיעות" - למען קידום מנהיגות כלכלית נשית 

משפיעה בישראל. 

תכנית אשר תכשיר נשים איכותיות, בעלות עסקים יהודיות וערביות מצליחות, עם 

במגזר הפרטי  גדולות  בחברות  לדירקטוריות  להפוך  ורקע אקדמאי,  ניהולי  ניסיון 

והציבורי בישראל. תכנית "איזון- דירקטוריות משפיעות" נותנת מענה הולם ומקצועי 

ציבוריות  בחברות  כדירקטוריות  המתאימות  הנשים  ישולבו  יום,  של  בסופו  אשר 

ופרטיות בישראל. המחזור הראשון של התכנית מתוכנן לצאת לדרך ביולי 2016.

| * | ספק ורכש מגוון- לקידום ולשילוב עסקים מגוונים בשרשראות האספקה של 

תאגידים גדולים בישראל

יסמין תקדם מדיניות גיוון בשרשראות האספקה של מחלקות הרכש בתאגידים 

על  בדגש  מגוונים,  עסקים  לשילוב  תאגידים  עידוד  ידי  על  בישראל,  גדולים 

עסקים בבעלות נשים בישראל, כספק. במסגרת התכנית, יסמין תכשיר ותעניק 

מתאימים  כעסקים  להשתלב  ויוכלו  שיוכשרו  מנת  על  מגוונים  לעסקים  ליווי 

לדרישות במשק. כמו כן, יסמין מפתחת פלטפורמה אינטרנטית שתשמש כמאגר 

וירטואלי אשר ייתן מידע שירות לעסקים מגוונים ולמחלקות הרכש בתאגידים.

| * | תכנית "יד ביד להצלחה"

עמותת יסמין מפתחת תכנית חדשה וייחודית אשר משלבת מנהלות/ים בכירים 

או נשות ואנשי עסקים מובילים ומצליחים מכל רחבי ישראל שישתפו מניסיונם 

לנשים  מנטורים  ויהיו  ומקצועי  אישי  קשר  עסקית,  הדרכה  ויעניקו  האישי, 

יהודיות וערביות, מכל המגזרים, אשר בבעלותן ובשליטתן )לפחות %51 מהעסק(. 

משתתפות התכנית יראו פוטנציאל עסקי מוכח לצמיחה ולגדילה כלכלית בעסק. 

במקביל למסגרת הליווי האישי, משתתפות התכנית יקבלו גישה לרשת התמיכה 

שיסמין בנתה ויוכלו להשתלב במגוון התכניות אשר יסמין מפעילה.

| * | "פורום זינוק" הרחבת העסק הלכה למעשה

תכנית חדשה אשר במהלכה ישתתפו כ- 15 בעלות עסקים בצמיחה , שיבחרו 

התכנית  משתתפות  מניבה.  עסקית  לעשייה  שלהן  הידע  את  להפוך  בקפידה, 

שלל  הפורום  מפגשי  במהלך  ויקבלו  אחת  גג  קורת  תחת  במרץ  יחדיו  יעבדו 

למנחים  וידווחו  והאתגרים  ההצלחות  את  ימדדו  לביצוע,  ותרגילים  משימות 

מומחים  בצמידות,  ילוו  כולו  התהליך  את  העסק.  זינוק  תוצאות  על  ולקבוצה 

מובילים מתחומי השיווק, המכירות, הפיננסים ועוד.
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הנהגת יסמין
 2005 בשנת  שטראוס.  קבוצת  ראש  יושבת  שטראוס,  עופרה  גברת   - יסמין  נשיאת 

מגזין  ידי  על  בעסקים"  ביותר  המשפיעות  מהנשים  כ"אחת  שטראוס  גברת  נבחרה 

Fortune. קבוצת שטראוס תומכת ביסמין, מייעצת לה ומסייעת לה בקידום מטרותיה 

מזה שנים רבות, ופועלת ללא לאות לקידום תכניות העמותה ולהצלחתה.

ערבייה-ישראלית,  חברתית  מנהיגה  מנכ"לית ומייסדת יסמין - גברת כיראם בלעום, 

הקימה את עמותת יסמין כחלק "מהמרכז היהודי ערבי לפיתוח כלכלי" והפכה אותה 

בלעום,  גברת  מטרות-רווח.  ללא  עצמאית  כעמותה  כיום,  שהיא  הגדולה  להצלחה 

בעלת ניסיון ניהולי רב במגזר העסקי והציבורי כאחד, מעורבת באופן מלא הן בבניית 

וברחבי  בישראל  ארגונים  עם  אסטרטגיות  שותפויות  בבניית  והן  ביסמין  התוכניות 

העולם, וזאת על מנת לקדם נשים מכל המגזרים ומכל המעמדות החברתיים בישראל. 

פעולותיה החשובות של גברת בלעום הן אלו שהפכו את עמותת יסמין לארגון המוביל 

כיום בישראל בקידום יזמות ובעלות עסקים מכלל המגזרים.

שותפים לדרך יסמין
הישראלי  במשק  מובילות  וחברות  ארגונים  עם  שותפות  הובלת  נס  על  מעלה  יסמין 

עבור  ביותר  והיעיל  המקצועי  המיטיב,  באופן  בישראל  עסקים  בעלות  נשים  לקידום 

בבעלות  עסקים  פיתוח  נשית,  יזמות  עידוד  למען  הישראלית  החברה  ועבור  נשים 

ולמען  נשים  למען  יסמין  עמותת  של  פעילותה  כלכלית.  נשית  מנהיגות  וקידום  נשים 

מ-30  למעלה  של  אמת  שותפות  בזכות  מתקיימת  הישראלית,  והכלכלה  החברה 

של  המבורכת  בעשייה  עמוקות  שמאמינים  ועולמיים,  ישראליים  וארגונים  חברות 

בה  ותומכים  מביאה  שהיא  החשובה  מהבשורה  חלק  להיות  מעוניינים  יסמין,  עמותת 

לאורך כל הדרך וביניהם: 

הקרן  מיאמי;  של  היהודית  הפדרציה  לאסן;  לוי  קרן  אדנאואר;  קונרד  קרן  הדסה;  קרן 

קסירר;  וקריסטינה  יוסף  קרן  אינגלנד;  משפחת  קרן  פראט;  קרן  לישראל;  החדשה 

נשות הפדרציה היהודית של פאלם ביץ'; הפדרציה היהודית של פניקס; קרן משפחת 

 PEF; בישראל;  ארה"ב  שגרירות   ;MEPI יערי;  לונדון  יפה  קרן  הקדש;  קרן  גימפריץ'; 

קבוצת   ;WEConnect International  ; Google;לישראל המאוחדת  המגבית  קרן   ;FJC

מזרחי  בנק  לאומי;  בנק  הפועלים;  בנק  תקשורת;  בזק  ישראכרט;  קבוצת  שטראוס; 

טפחות; קבוצת ויסוצקי; חברת Intel בישראל; הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת; 

הרשות  הכלכלה;  משרד  הממשלה;  ראש  במשרד  האישה  מעמד  לקידום  הרשות 

אלזהראא;  עמותת  תפוח;  עמותת  למען;  עמותת  בישראל;  וקטנים  בינוניים  לעסקים 

ציונות 2000; ארגון מעלה; מעוף; עיריית נצרת עילית; עירית עכו; עיריית חיפה; עירית 

ת"א- יפו; עיריית ירושלים; עיריית נתניה; עיריית חדרה ועוד.
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תקציב 2015

הוצאות

תוכניות: 514,920 ₪

משכורות: 394,372 ₪

הוצאות תפעול: 139,673 ₪

הוצאות ריבית: 4,796 ₪

---------------------
סה״כ: 1,053,761 ₪ 

הכנסות

תורמים מקומיים: 631,760 ₪ 

תורמים זרים: 501,716 ₪

תורמים שווה כסף: 93,494 ₪

הכנסות עצמיות: 24,473 ₪

---------------------
סה״כ: 1,251,443 ₪ 
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