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החזון שלנו

עיקרי הפעילות

עמותת “פני”ם חדשות” הוקמה בשנת  2011ע”י נשים בעלות מצוינות אישית
ומקצועית ,במטרה לחולל שינוי בחברה הישראלית ולקדם מובילות אקטיבית
של נשים בעלות יכולות הנהגה ,כישורים גבוהים וניסיון מקצועי מוכח .בעמותה,
נשים רבות מתחומי דעת שונים המשמשות בתפקידים מגוונים במסחר,
תעשיה ,מדע ,חינוך ועוד ,הפועלות בהתנדבות.

העמותה פועלת על פי מודל חדשני התנדבותי הנשען על מקצועיותן של חברותיה,
ועל מינוי בעלות תפקידים בהלימה למקצועיותן ,ניסיונן כישוריהן.

אנו מאמינות כי גיוון אנושי-diversity -בעמדות ניהול והשפעה ,לצד מיצוי
אופטימאלי של כישרונן וניסיונן המוכח של נשים מנהיגות ,יתרום לשיפור ביצועי
הארגונים במשק ויקדם צמיחה ושגשוג הארגונים בפרט והכלכלה והחברה
הישראלית בכלל .
לעמותת פני”ם חדשות אמנה רשמית ,המהווה קול קורא לשינוי חברתי ,עסקי
ותעסוקתי ברוח מטרות העמותה .
העמותה מעודדת נשים למעורבות אזרחית אקטיבית במרחב הציבורי מתוך
הכרה בחשיבות השתלבותן של נשים במוקדי השפעה במדינת ישראל ,למען
קידום עשייה חברתית עסקית וכלכלית ברוח חזונה.

“בפוליטיקה ,אם אתה רוצה שמשהו ייאמר ,בקש מגבר.
אם אתה רוצה שמשהו ייעשה ,בקש מאישה”.
מרגרט תאצ’ר

מודל זה מייצר סינרגיה בין חברות העמותה וכן ערך מוסף בניהול הפרויקטים
והטמעתם.
העמותה מנוהלת ע”י דירקטוריון (ועד מנהל בן שבע חברות) ,לצידו פועלת יועצת
משפטית ,רו”ח וביקורת פנים .אחת לשנה מתכנסת האסיפה הכללית ,עפ”י החוק.
המבנה הארגוני של העמותה פועל בתחומי עשיה שונים .כל תחום הינו למעשה
פורום הפועל באמצעות יו”רית וחברות צוות -תוך יצירת הזדמנויות לכל מתנדבת
למינופה האישי העסקי החברתי והכלכלי ,רישות והעלאת ערך מוסף.
מודל זה נשען על רעיון ה WIN WIN -המוכיח כי שילוב עשייה התנדבותית ומינוף
אישי וחברתי הינם שילוב מנצח ומבטיח יכולת עמידה במשימות ההתנדבות לטווח
ארוך.
עידוד יזמות בעשייה חברתית התנדבותית הינו נדבך נוסף המאפשר למתנדבות
מרחב פעולה ויצירת שיתופי פעולה עם ארגונים ומוסדות קהילתיים חברתיים
עסקיים ממשלתיים ושלטוניים ,המייצרים רישות חשוב מקצועי לכל מתנדבת.

תחומים מקצועיים

“ראשית חכמה למנהיג כי הוא שיקבע את הדוגמה”
סון טסו

העמותה פועלת ב –  12תחומים מקצועיים (פורומים) כדלהלן:

פורום מדע וטכנולוגיה

פורום 40+

קורס “מדעניות העתיד” לעידוד לימודי
מדעים -תוכנית נודדת לקידום נערות
ללימודי מדעים  +מנטורינג

למען תעסוקת בני  40+המודרים משוק
תעסוקה בשל גילנות (קידום חקיקה,
מחקר אקדמי ועדות היגוי)

פורום מוניציפאלי

פורום משפטי

“מסע של התמרה” -תוכנית נודדת בין
רשויות מקומיות לקידום מנהיגות נשים
קהילתית וברשויות המקומיות

לקידום חקיקה בתחומי תעסוקה וליווי
משפטי של העמותה

פורום פיננסי

פורום מדיה
ורשתות חברתיות

ליווי פיננסי וקידום נשים לניהול כלכלי
ופיננסי עצמי משפחתי ועסקי

ניהול וקידום העמותה .אתר אינטרנט
פייסבוק ורשתות חברתיות

פורום מיגור
השחיתות בישראל

פורום רישות
חברתי ועסקי

סדנא נודדת לתלמידי בתי ספר תיכוניים
לשינוי תפישתי ערכי ונורמטיבי למיגור
השחיתות

פרויקטים למינוף עסקי כלכלי
וחברתי של חברות העמותה

פורום מינ”ף
ו”יזמת על הבר”

פורום “משמר
חברתי מגדרי”

פרויקטים לקידום יזמות נשים ופעילות
במסגרת שבוע היזמות הבינ”ל השנתי

מעקב בקרה ומדידה של חברי כנסת
ישראל בסוגיות מגדריות

פורום בינ”ל
פעילות בינ”ל ללמידה וקידום מטרות
העמותה יצירת קשרי ידידות.

פורום “הורות וקריירה”
לקידום הורות משותפת נוכחת לצד
קריירה.

אמנת פני”ם חדשות

אנו החתומים מטה ,מאמינים כי שילובן של נשים מקצועיות ומצוינות במשק
על כל גווניו ,בזכות חכמתן ,כישוריהן המוכחים וניסיונן הרב ,תאפשר מיצוי
יכולותיהן ,תשפר את ביצועי הארגונים והמשק ותתרום לצמיחה ולשגשוג של
הכלכלה הישראלית .מובילות חברתית אקטיבית של נשים מקצועיות ,א-פוליטית,
מוכשרות ונחושות ,עשויה להשפיע כאשר תזכה לתמיכה רחבה בציבור.

הועד המנהל

עמותת “פני”ם חדשות” פרלמנט נשים ישראליות מנהיגות

אנו מאמינים כי מעסיקים שיאמצו החלתו של המגוון ( )DIVERSITYויבחרו
להעסיק נשים בעלות כישורים הולמים גם בגילאי  +45יתרמו לשגשוגם ולצמיחה
במשק ,יביאו למימוש איכותי של ההון האנושי ,יוכיחו אחריות חברתית מושכלת
ויהיו לסמל ולדגל של מובילות עסקית וחברתית.
חלי פרידמן

לפיכך אנו מתחייבים להירתם ולפעול לקידום המטרות הבאות ,כפי שהוגדרו ע”י
העמותה ,ע”מ להוציאן מן הכח אל הפועל:

()M.B.A

מייסדת העמותה ויו”ר הועד המנהל
מנכ”לית “יהל” קתדרה ללימודי נשים

רישות נשים מקצועיות
רישות אינטרדיסציפלינרי ,אוצר הון אנושי איכותי ועוצמתי ,על מנת להרחיב את
מעגלי ההשפעה ,ובאמצעותם להוביל תהליכים חדשניים ,יזמות ו”חשיבה אחרת”,
בתחום העסקי ,הכלכלי ,הפיננסי ,החינוכי ,התרבותי ,הפוליטי ,המוניציפאלי,
הטכנולוגי ועוד.

מעורבות חברתית וציבורית
הובלת נשים מקצועיות למעורבות חברתית וציבורית בתחומי החיים השונים ,כדי לקדם
ערך מצוינות ולהנחילה כערך מכונן להצלחה ושגשוג.

הידוק דיאלוג בין נשים בכירות

נופיה אוחנה
()M.B.A

ד”ר קלאודיה ברזילי

רחלי גנות

(מהנדסת כימיה) PHD ,

( - EMBA BSCמדעי המחשב )

יו”ר פורום מדע וטכנולוגיה
חברת הפורום הפיננסי
חברת פורום 40+
חברת הועד המנהל
חברת הועד המנהל
מנכ”לית המשכנתאות קבוצת
הבנק הבינלאומי
מדענית .מו”פ אקדמאי ופיתוח עסקי

יו”ר מינ”ף ו”יזמת על הבר”
חברת הועד המנהל ,חברת פורום
מדע וטכנולוגיה
מייסדת ומנכ”לית
חברת היי-טק רייצ’יפ

הידוק הדיאלוג בין נשים בכירות מובילות לבין נשים בעלות פוטנציאל להוביל בתחומן,
והעמקת הקשרים האנכיים ,כל אחת בתחום מומחיותה והקשרים האופקיים ,יצירת
סינרגיה בין תחומי המומחיות השונים ויצירת מאגר כשרונות נשיים אשר יחולל
שינוי אמיתי ומהותי ,שישפיע על דמותה של החברה הישראלית ,כחברה יצירתית,
חדשנית ושאפתנית.

ד”ר רותי רביד

תמר רודריק

עו”ד שושי ריבר

( PHDבגרונטולגיה)

( Bscבחשבונאות ומדעי המחשב)

( LLBמשפטים)

יו”ר הפורום המוניציפאלי
חברת הועד המנהל
עצמאית ובעלים של
“חפץ חיים” -חברה לייעוץ והכוונה
לגיל השלישי

יו”ר הפורום הפיננסי
חברת הועד המנהל
חברת פורום מינ”ף
בעלים ומנכ”ל “תדמור” שירותים
פיננסיים ,ייעוץ וליווי עסקי

יועצת משפטית של העמותה
יו”ר הפורום המשפטי
חברת ועד המנהל
חברת פורום 40+
עורכת דין בעלת משרד עצמאי
בתחום נדל”ן ,תכנון ובניה ,בנקים
ותביעות כספיות

