קול קורא
למנהלים/ות בכירים ,נשות ואנשי עסקים מובילים
קול קורא למנהלים/ות בכירים ,נשות ואנשי עסקים מובילים עם ניסיון וידע עסקי למטרת ליווי והדרכה אישית ו/או
מתן הרצאות בתחומים שונים לנשים בעלות עסקים עם פוטנציאל מוכח לצמיחה ולגדילה כלכלית בעסק שלהן אשר
מעוניינות להרחיב ולהגדיל את העסק שלהן .עמותת יסמין קוראת לך להצטרף אלינו לעשייה משמעותית למען
קידום עסקים בבעלות נשים יהודיות וערביות בישראל ולהשתתף בתכנית יד ביד להצלחה -לקידום עסקים בבעלות
נשים יהודיות וערביות.

אודות יסמין
יסמין הוקמה בשנת  2006על ידי נשים ולמענן ,כעמותה ללא מטרות רווח ,והיא פועלת מתוך שאיפה לאפשר לבעלות
עסקים לחזק ולהרחיב את עסקיהן ,לצמצם את הפערים ביחס לעסקים בבעלות נשים מהפריפריה וממגזרים שונים
בארץ ,ולהפוך לכוח מוביל במשק הישראלי .עמותת יסמין היא הארגון המוביל בישראל לקידומן הכלכלי של נשים
בעלות עסקים מרחבי הארץ ,בנות כל המגזרים והדתות ,ומכל השכבות הסוציואקונומיות הקיימות .העמותה סייעה
עד היום למעל מ 8,000 -נשים יהודיות וערביות ,בעלות עסקים מתחומים מגוונים ,וממשיכה לפעול לעידוד יזמות
נשית ופיתוח עסקים בצמיחה ,ולחיזוק הכלכלה והחברה הישראלית .יסמין מתמקדת בקידום שינוי כלכלי וחברתי
ומציעה מודל לחיים משותפים בין יהודים וערבים ,על ידי מתן הזדמנויות כלכליות שוות תוך העצמה אישית,
כלכלית ,מתן הכשרות ומתן כישורי חיים עבור נשים מכלל המגזרים ,הדתות והשכבות .זאת על מנת לאפשר לנשים
בישראל להשתתף באופן מלא בכלכלה הישראלית ,להעלות ולקדם את סטטוס הנשים בישראל ,תוך חיזוק הכלכלה
והחברה הישראלית.
עסקים בבעלות נשים הם מנוע צמיחה חשוב וחזק ,קידומו יכול למנף באופן משמעותי את כלכלת המדינה ,ובה
בעת ,לתרום ליצירת חברה שוויונית וצודקת יותר .יש לשים נושא זה בסדר העדיפויות הגבוה ,למצוא ולקדם
פתרונות מותאמים ומחוברים לצרכים אשר עולים מהשטח ,לשאוף לצמצום הפערים בין גברים ונשים ,להעלות
את סטטוס הנשים בחברה הישראלית ולייצר מנהיגות נשית כלכלית חזקה אשר מייצגת באופן הולם את אזרחיה
מכלל המגזרים.

תכנית "יד ביד להצלחה -לקידום עסקים בבעלות נשים יהודיות וערביות"
עמותת יסמין בנתה תכנית חדשה וייחודית אשר משלבת מנהלות/ים בכירים או נשות ואנשי עסקים מובילים
ומצליחים מכל רחבי ישראל שישתפו מניסיונם האישי ,ויעניקו הדרכה עסקית ,קשר אישי ומקצועי ויהיו מנטורים
לנשים 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 ,כל אחת לפי הצרכים שלה.
יעדי בעלת העסק בתוכנית:
בעלת העסק ,משתתפת התוכנית ,תפעל במסגרת התוכנית לקידום היעדים:
גדילה ברווחים  -כ20%-
.1
גדילה בלקוחות -כ20%-
.2
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שימור לקוחות – כ80%
.3
גדילה פיזית  -כ 10% -הרחבת העסק ( מבנה או ציוד או עובדים).
.4
מסגרת התכנית :יוני -2017מאי  12( 2018חודשים).
תפקידו של המנטור :המנטור ייתן למשתתפת התכנית  4מפגשים חודשיים אישיים ,כל מפגש בן  90דקות (בתיאום
ובמקום המתאים למנטור) הצורך לתת מענה שוטף במייל ובטלפון למטרת יישום היעדים שייקבעו מראש .בנוסף,
לפי בחירתו של המנטור ,מתן הרצאה לפי תחום מומחיותו .המנטורים יקבלו כתובת להתייעצות מעמותת יסמין.
פרופיל המנטור :מנהלות/ים בכירים או נשות ואנשי עסקים מובילים עם וותק של  7שנים ניהול עם התמחות באחת
או יותר מהתחומים המפורטים מטה ,אשר רוצים לתרום מניסיונם ומהידע העסקי לעשייה משמעותית למען קידום
עסקים בבעלות נשים יהודיות וערביות בישראל ,אנא סמן את תחומי התמחותך:


פיתוח ותכנון אסטרטגי



אסטרטגיה שיווקית



בידול ומיתוג העסק



פרסום ומכירות



מועדון לקוחות חידוש ושימור לקוחות



תכנון פיננסי – דוחות כספיים



שיווק דיגיטאלי



מכירות און ליין ברשת



ניהול עסק ממוחשב



פיתוח מוצר



להיות ספק לרכש תאגיד גדול



לפרוץ לשווקים פוטנציאלים



קליטת עובדים חדשים



ניהול צוות עובדים



ייבוא



שיווק ומיתוג עצמי



יח"צ לעסק



אחר_________________________________:

לתת זה לקבל...
נשמח לכל שיתוף פעולה מקדם ופורה,
בברכה,
כיראם בלעום
מנכ"לית ומייסדת עמותת יסמין
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