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Story Time
When was the last time you freed up time to read a
good book?
This time, you owe it to yourself.

In this storybook, you will find the stories of
"Communa", Temech's answer to Corona.
You may be asking yourself: Where are there
Communas? Who are the members? What are
the Communa's goals?
Here is the story:

The Communa program was a joint venture. Temech, The
Jerusalem Development Authority, and philanthropists
(you know who you are!) came together to help
freelancers and business owners whose businesses
were severely wounded by Corona and the Lockdown.
The empty streets and marketplaces alongside tight
restrictions endangered small businesses. While the
government grants were a nice band-aid, an in-depth
solution was required for these self-employed women.
And so it happened, that as the whole world was
revolving around Corona, Temech conceived, delivered
and breathed Communa.
Communa, as its name suggests, is a small and

שעת סיפור
supportive community. One in which members can
share, inquire, brainstorm, learn and plan the next steps
of their business in spite of the crisis. Each group was
comprised of six women from various lines of business,
led by a group leader who was trained by Temech.
Communas met for 10 weekly meetings. Each session
started with a video lecture that was followed by action
items related to the weekly topic. Members left meetings
with concrete homework to do over the next week.
The meetings were a platform for recovery from the
crisis. Together, participants adjusted and sometimes
reinvented their businesses, to fit into the new reality.
Communa was launched in May 2020. The applications
came pouring in. Throughout the country, Communas
opened one after the other. Participants paid a nominal
fee, making the program available for anyone who was
willing to put in the effort.
The accounts you will find here are the story of
communal commitment and sisterhood.
We invite you to take a break for story time, and let
Communa tell its story.

 בכל קבוצה היו שש נשות עסקים.העסק למרות המשבר
 ובראשן עמדה בעלת עסק מובילה,מתחומי עיסוק שונים
.שהנחתה את הקבוצה על פי הדרכה צמודה מתמך

מתי לאחרונה הרשיתם לעצמכם להתפנות מכל העיסוקים
?ולקרוא ספר טוב
.הפעם אתם חייבים את זה לעצמכם

 בכל.פעילות כל קומונה כללה סדרה של עשרה מפגשים
מפגש צפו החברות בסרטון מקצועי ממיטב המרצים
 בנוסף חוו החברות בקבוצה.המובילים בתחום העסקי
תהליך התאוששות עסקית וצמיחה מחודשת באמצעות
 הצבת, דיונים מקצועיים,למידה של נושאים רלוונטיים
.יעדים ועידוד לעמידה בהם תוך תמיכה קבוצתית בונה

 התשובה,"בספר זה תמצאו את סיפורה של ה"קומונה
 איפה יש: אתם בוודאי שואלים.של תמך לקורונה
,היום קומונה? מי חבר בה? ומהן המטרות שלה? ובכן
:תשמעו סיפור

סיפורי ההצלחה של נשות העסקים שתמצאו כאן הם
.סיפור מרתק ומפעים של שיתוף יהודי וערבות נצחית

את מיזם ה"קומונה" הקימו ארגון "תמך" יחד עם הרשות
לפיתוח ירושלים ופילנתרופים שנרתמו לסייע לבעלות
עסקים בהתמודדות מול המשבר הכלכלי בעקבות
 המציאות העגומה בשוק העסקי.התפשטות נגיף הקורונה
 וחוץ ממענק,העמידה בסכנה את קיומם של עסקים קטנים
ממשלתי קטן לא הוצעה עזרה ממלכתית מקצועית לבעלי
 כשהציר היחיד שסביבו סבבו החיים היה, וכך.העסקים
." תפעלו ונשמו "קומונה, בתמך הגו,""קורונה

 ותנו לקומונה לספר על,אז קחו לעצמכם שעת סיפור
.עצמה

, באה ליצור קהילה קטנה ותומכת, כשמה כן היא,הקומונה
 להתקדם ולקדם את, ללמוד, להתייעץ,שבה ניתן לשתף

הפרוייקט הושק בחודש סיוון תש"פ וזכה בבת אחת
 בכל רחבי הארץ נפתחו קבוצות בזו.להיענות עצומה
 ההשתתפות במיזם התאפשרה לכל אחת בזכות.אחר זו
.המחיר המסובסד של התוכנית

Five C's and Communa
A story, says author Bernadette Jiwa in her book "Story
Driven," is composed of 5 C's.
The first C is the CONTEXT, the backstory, an
introduction to the story about to unfold.
The second C is the CATALYST or the event: something
changes in the hero’s world.
The third C is the COMPLICATION, the obstacle. The
hero is faced with a problem and a choice. This is
where we hold our breath.
A significant part of the story is the fourth C, the
CHANGE, the transformation. Here we watch and listen
as the hero decides on a path and a plan to overcome
the obstacle.
The final C is the CONSEQUENCE, the resolution where
the hero’s character, fate, world and/or worldview are
altered.
At Temech, every day, we are privileged to be witnesses
to stories that thousands of women in the community
write in blood, sweat and tears. These are stories of
courage, bravery and resilience; stories of creativity,
inspiration and vision and most of all stories of emuna
(faith), bitachon (trust) and prayer.

There is one difference between the stories that Jiwa
describes and the stories that are crafted at Temech.
At Temech, stories do not end. With G-d's help, the
consequence of one story is the context and catalyst
for the next.
Every accomplishment a woman celebrates is the
background and context for her own next achievement
or a catalyst for the activities of other women who
are inspired, motivated and stimulated to take action
and to invest in their professional development and
financial independence.
Some of you helped write these stories, others edited
and illustrated them, and some of you – read them, for
what is a story without a reader?
We thank you for joining us on this journey and invite
you to continue writing the next pages of this epic
narrative.
With great appreciation,

Gvira

Gvira Milworm, CEO

?מהו סיפור טוב
 כל הישג קטן של אישה מהווה.תחילתו של הסיפור הבא
 התחלה.בסיס לסיפורים נוספים שלה או של חברותיה
, פיסות הצלחה מניעות להמשך השקעה,נעוצה בסוף
.אישה מזינה את רעותה
. סיפורים נוגעים בסיפורים. צמיחה, הדדיות,התפתחות
 פרסתם. הנחתם את אבן הפינה, שותפים יקרים,ואתם
.את הקלף שעליו נכתבו בסיעתא דשמיא הסיפורים האלו
. וחלקם אף הועלו על הכתב,בזכותכם הסיפורים נוצרו
אוסף זה של סיפורים הוא ביטוי נוסף לכוחה של העשייה
 היו. ערכו והגיהו, נשים כתבו. של הקומונה,המשותפת
 וכך נולד ספר,גם חברות קומונה שתרמו לעריכה ולאיור
 ומהו ספר בלי קוראים? בואו.הסיפורים הייחודי שלפניכם
 ועזרו לנו לכתוב את הפרקים,קראו את הסיפור המרתק
.הבאים בסיפור שאין לו סוף
בהוקרה
 מנכ"ל,גבירה מילווארם

,הסופרת ברנדט ג'יווה מונה חמישה רכיבים משמעותיים
. באנגליתC המתחילים באות
. הרקע לעולמו של גיבור הסיפור,הראשון הוא ההקשר
השני הוא הקטליזטור המערער את עולמו ומתחיל ליצור
 לאחר מכן מתפתחת ומסתבכת.את שרשרת האירועים
 שלב, ואנו עוצרים את נשימתנו עד שבשלב הבא,העלילה
 אנו שומעים על החלטתו הגורלית של הגיבור ולאן,השינוי
, חייו: החלק החמישי והאחרון הוא התוצאה.הוא פונה
.עולמו או תפיסת עולמו של גיבור הסיפור השתנו לבלי הכר
בתמך אנו עדים מדי יום ביומו לסיפורים של אלפי נשים
," בפעילות ה"קומונה.המשתתפות בפעילויות שלנו
 נכתבו סיפורים,שהתרחשה לאורכה ולרוחבה של הארץ
 סיפורי, אלו הם סיפורי אומץ וגבורה. ביזע ובדמעות,בדם
: או במילים פשוטות, סיפורי חזון וצמיחה,יצירתיות והשראה
.סיפורי אמונה ותפילה
 לסיפורים,אבל בשונה ממבנה הסיפור הקלאסי
 סופו של סיפור אחד הוא.שמתרחשים פה בתמך אין סיום
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פנינה איכלר
מיכל בורנשטיין
שולי בן לולו
אסתר בריזל
ליאורה גרין
אסתי זומר
יעל זלץ
נחמי יברוב
חני כהן
שרי לבל
חוי מלאך
מינדי מנצ'יק
ריקי מרגלית
נחמה פרל
אסתי פרנקל
רבקי פרנקל
אודליה קוזלובסקי
חני קורנברג
מרים קטנוב
שרה קרול
נעמי חנה שטילמן
ליבי שני

תודה
למנחות
הקומונה
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מוטיבציה
Motivation
יישום
Implementation
שיתופי פעולה עסקיים
Business Collaboration
התנהלות כספית נכונה
Financial Management
התייעלות
Optimization
תנופה
Momentum
מחויבות
Commitment
תמיכה
Support

COMMUNA'S
STORIES
OF

מוטיבציה

MOT
IVAT
ION
אש להבה

באדיבות חנה פוקסמן | שמן על בד

קורונה .הפעילות נעצרת והחרדה
משתקת .עסקים צונחים לשפל חסר
תקדים .פעילות הקומונה מניעה את
בעלות העסקים להשקיע מאמצים
בעסק כדי שיעלה מחדש על דרך
המלך .רוצים דוגמאות?
Coronavirus hits. Business is
in a slump Anxiety paralyzes
business
owners.
The
professional activity at the
Communa groups motivates
business owners to get back
into business.

01
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I started the Communa
meetings
because
my
business was functioning at
10% capacity due to the COVID
crisis. Although a bit hesitant
at the beginning, the group
and everything I learned gave
me the strength to do things
I never thought I was capable
of doing like writing a column
in a newspaper, after years
of claiming that writing was
not for me. Customers began

I NEVER
THOUGHT
I WAS
CAPABLE
OF DOING
IT

The story of
Rivky Perl
Interior Designer
Mindy Monczyk's
Communa

הסיפור של
רבקי פרל
מעצבת פנים

Believe it or not

קומונה בהנחיית
מינדי מנצ'יק

I started writing
a column in a
newspaper.
to come and thanks to
learning how to properly
make sales calls, I was
able to close the deal and
acquire great customers
for my business. I am
truly grateful to the
organizers
and
the
different
professionals
that helped me through
the process. I would not
have progressed as I did
without them.

תאמינו או לא

התחתלי לתכבו
.וטר עביתון

את מפגשי הקומונה התחלתי במטרה לנסות להתחיל מחדש
. מתחילת משבר הקורונה90%- שנרדם ב,להניע את העסק
 אבל הופתעתי,האמת היא שלא חשבתי שזה מה שיציל אותי
 התמיכה מהקבוצה בשילוב חומר מקצועי.ממה שזה תרם לי
פעם-ביותר נתנו לי גב לעשות פעולות שלא האמנתי שאני אי
.אעשה
 אחרי שתמיד אמרתי שכתיבה,התחלתי לכתוב טור בעיתון
 הלקוחות התעוררו גם הם מתרדמת הקורונה.זה לא בשבילי
ובעזרת ההכוונה לשיחות מכירה שתרגלנו בקבוצה סגרתי
.עם לקוחות מעולים לעסק שלי
.אני אסירת תודה למארגנים ולעוסקים במלאכה
.לא הייתי מתקדמת כל כך בלעדיהם
 רבקי פרל,תודה

קיבלתי גב
לעשות
פעולות
שלא
האמנתי
-שאני אי
פעם אעשה
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הייתי לוחצת מהר
על 'מחק' .לא
לראות ,לא לחשוב,
לא לדעת.
למעלה מעשור אני עוסקת באבחון גרפולוגי וייעוץ .מלמדת
גרפולוגיה וציורי ילדים.
הקורונה פגשה אותי בחודש אדר עם יומן מלא הזמנות
עבודה לתקופת הקיץ ,ומאותו רגע החלו הביטולים .בתחילה
בטפטופים ,אחר כך אפילו בלי להודיע.
הממשלה "תרמה"  500שקלים לילד וקצת מענק לעצמאים,
ואני נותרתי עם הרבה זמן לחשוב .אם לכולם הקורונה לקחה
את העבודה ,לי היא לקחה את השינה .חוסר הוודאות לגבי
העתיד לקח ממני כל טיפת שלווה .הבנתי שאני חייבת לשנות
משהו .ואני פוחדת משינויים.
בתיבת המייל הופיעו מיילים מיועצות עסקיות על תוכניות
לעסקים בקורונה .הייתי לוחצת מהר על 'מחק' .לא לראות,
לא לחשוב ,לא לדעת.
אבל לישון לא הצלחתי.
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הסיפור של
פערי בלומנטל
גרפולוגית מוסמכת
קומונה בהנחיית
אסתי פרנקל
תאמינו או לא

הוקמונה גיתלה יל את
הפתרון ליחדה ששהמ 'שיווק'.
התפללתי מתוך הכלא של עצמי שמפחד לצעוד קדימה.
התחננתי לכוח לזוז קדימה ואם אפשר שלא יכאב...
הגיע מייל מתמך :קומונה לעצמאיות ,קבוצה קטנה ,בעיר
שלי ,נשים משלנו ,באפס כסף .הרגשתי :התפילה נשמעה.
פגשתי קבוצה תומכת ומפרגנת .קיבלתי ידע מקצועי ,כלים
מעשיים ותרגילים שבוצעו בשיעור (לא בבית כשיהיה זמן,)...
הזדמנויות לשת"פ ,מידע אקטואלי ואנשי קשר שחיפשתי
שנים .המנחה המדהימה נתנה לכל אחת מקום.
והגיעה גם הברכה :פתחתי קבוצה לאבחון ציורים .ולמרות
שאני עושה זאת כבר שנים רבות הפעם זה היה קל מתמיד,
כי באתי עם תוכנית עבודה מובנית לשיווק .הקומונה גילתה
לי את הפתרון לחידה ששמה שיווק.
תודותיי! פערי בלומנטל

The story of
Peri Blumenthal
Certified Graphologist
Esti Frankel's Communa
Believe it or not

The Communa taught me how
to market and move ahead.

For over a decade I have been counseling and teaching
graphology. At the beginning of Adar, I had a full appointment
book through the summer months. Once COVID hit, I
started experiencing cancellation after cancellation
with no work at the end. With a small stipend from the
government and a lot of time to think, I realized I needed a
change. I received many emails from business consultants
that I was quick to delete, until I received the email about
the Communa groups, a small local group for woman just
like me experiencing what I was experiencing. I met with a
supportive group run by an amazing facilitator that gave me
knowledge, practical tools, opportunities for collaboration
and taught me how to market and move ahead.
Thank you

02
EMAILS FROM
BUSINESS
CONSULTANTS
THAT I WAS
QUICK TO DELETE

03
THE
EXPENSES
STILL
MOUNTED
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The story of
Sari Dushinsky
Shared Workspace

הסיפור של
שרי דושינסקי
השכרת חללי עבודה

Esti Brizel's Communa

קומונה בהנחיית אסתי בריזל

In a nutshell

pushed me to continue
I started the Communa meetings with
a desire to move ahead after a severe
slowdown in my business. My business
is called "Office Center" and is a shared
workspace. It has rooms and workspaces
for rent. During the lockdown there was
no activity and no income, although the
expenses still mounted. I knew I had to do
something. The group provided great ideas
that pushed me to continue building my
business and increasing my income.
Thank you!

בשתי מילים

דיחפה חזקה

הגעתי למפגשי הקומונה כדי להתקדם אחרי תקופה של
.שינה בעסק
 יש בו. מרכז משרדים משותף-"העסק שלי נקרא "אופיסנטר
 בתקופת הקורונה.חדרים וחללי עבודה להשכרה לתקופות
 השכירות: אבל ההוצאות המשיכו,הוא לא היה פעיל כל כך
...והארנונה לא יצאו לחל"ת
כל זה גרם לי להבין שאני חייבת לעבוד! עלי להביא לקוחות
.אפילו רק כדי לכסות את ההוצאות
 עבודה,העבודה בקבוצת הקומונה הייתה תועלתית ומועילה
,' שנתנה לי דחיפה חזקה לעבוד וברוך ד,מחייבת וממוקדת
.גם הביאה תוצאות
 שרי דושינסקי.  אסתי,תודה לך

השכירות
והארנונה
לא
יצאו
לחל"ת

יישום

IMPLE
MENT
ATION
למעשה
מתכנון
באדיבות רינה צברי

מדיבורים למעשים:
בהדרכת המנחות מציבות
חברות הקומונה יעדים
ישימים ,בונות תכנית
עבודה מוגדרת ,כשפניהן
ליישום ולהתקדמות .והנה
הסיפורים מכלי ראשון.
It all boils down to
implementation. Goal
driven tasks, Result
focused actions. Off to
!work

04

 | 20היה היתה קומונה

אני תמיד משתדלת לצאת מכל שיעור או כנס עם תובנה או
לפחות חידוש אחד ,שאותו איישם והוא יהווה בשבילי הדבר
שבשבילו היתה השקעת הזמן והכסף כדאית.
בקומונה קיבלתי יותר מרעיון אחד.
אבל הנקודה שהייתה בעיניי חשובה מאוד ומתאימה ליישום
מיידי היא מה שלמדתי בשיעור השני עם חנה שטמר ושרה
קרול.
הגילוי על עצמי – איזה טיפוס אני – נתן לי רוגע בפרוייקט
חדש שעסקתי בו אז .זיהיתי את עצמי כ'מייצב' ' +אופטימי'.
'חלוץ' הוא רחוק ממני ,כלומר ,אני לא קופצת לפרויקט באופן
פתאומי אלא הכל נעשה בצעדים מדודים היטב ,מה שנותן
לי רוגע והרגשת ביטחון ויציבות .המהירות לא מאפשרת לי
לחשוב על כל האפשרויות ולבדוק מה לא מתאים לעסק.
התובנה הזאת הייתה בשבילי חשובה ביותר! היא תעזור לי
למנוע אכזבות.
בנוסף ,לקחתי את התובנה הזאת לנושא של שיחות מכירה.
מכירות הוא הנושא שמכשיל אותי .שם אני רוצה לשפר
את ההתנהלות שלי מול התנגדויות .ההבנה של הטיפוסים
מאפשרת לי טיפול נכון יותר בהתנגדויות שונות ,ובמיוחד
מול הטיפוס המייצב שצריך זמן לחשוב ,לדעת ולהרגיש
שהוא הולך על בטוח .לקבוע זמן להמשך שיחה ,למשל ,יהיה
מתאים בשבילו.
בתודה על הכל ,חברותיי בתמך! שרה לנגזם
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הסיפור של
שרה לנגזם
מנחת קבוצות הורים,
יועצת רגשית
קומונה בהנחיית אודליה
קוזולובסקי
בשתי מילים

תבונה חשבוה

לשפר את
ההתנהלות
שלי מול
התנגדויות

The story of
Sarah Langsam
Parent Group Facilitator
Odelia Kozlowski's Communa
In a nutshell

extremely important
insight

conduct myself. Learning how to
properly sell and how to deal with
objections helped me in countless
ways.
Thanks for showing me what is
not suitable for the business. This
insight was extremely important to
!me

Thanks for everything, my dear
!supportive friends at Temech

HOW TO
PROPERLY
SELL
AND HOW
TO DEAL
WITH
OBJECTIONS
I always try to come out of every
lesson or conference with some
sort of insight or at least one
takeaway that I will implement to
make the time and money invested
worthwhile. The Communa group
provided me with so much more.
Learning about myself and what
type of personality I have taught
me invaluable lessons on how to

 | היה היתה קומונה22

ONCE UPON A COMMUNA | 23
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At the first Communa meeting, I set a goal
I did not actually believe I would reach.
Today I am way past that and continue to
grow and advance every week.
Thanks for the support.

The story of
Chani Kirschenfeld
Shaitel Macher
Chavi Malach's Communa
In a nutshell

grow and advance

A GOAL I DID
NOT ACTUALLY
BELIEVE I
WOULD REACH

הסיפור של
חני קירשנפלד
פאנית
קומונה בהנחיית חוי מלאך
בשתי מילים

חשק להתקםד

במפגש הראשון של הקומונה קבעתי
 היום.יעד שלא האמנתי שאגיע אליו
 כל שבוע אצלי זה.אני כבר ביעד הבא
 אני מקבלת חשק.לא השבוע הקודם
!להתקדם ופשוט עושה את זה
חני קירשנפלד
פאנית

יעד שלא
האמנתי
שאגיע
אליו
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"איך הצלחת??? תכננתי לשאול אותך ישר מה המחיר!"
שלום לכן ,צוות תמך היקרות .ההשקעה שלכן בקומונה נראית ענקית .היא נתנה
תוכן ליישום מיידי ולתועלת ארוכת טווח.
אתיחס לנקודה אחת מני רבות שבאה לביטוי מיידי בתחום המכירות .עד היום
מכרתי רק ללקוחות שהיתה לי היכרות כלשהי אתן ,והנה עכשיו נאלצתי ליצור
קשרים דרך הטלפון המחביא מאחוריו את הבעות הפנים.
בטכניקות המכירה שלמדנו הבנתי מה הטכניקה שמתאימה לי כדי ליצור קשר
בגובה העיניים עם הלקוחה ,כמו שמתאים לי .כתבתי את המשפטים שמתאימים
לי וביקשתי מחברה משופשפת לערוך איתי סימולציה.
"איך הצלחת?" היא שאלה אותי "תכננתי שלא משנה מה תגידי אני ישר שואלת
אותך על המחיר!"
כל מילה נוספת מיותרת .הקומונה היתה מושקעת ,מצדיקה בהחלט את השם
של תמך...
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עד היום מכרתי רק
ללקוחות שהיתה לי
היכרות כלשהי אתן
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הסיפור של
אילה חן
סיפור טיפולי
לגיל הרך
קומונה בהנחיית
מרים קטנוב
בשתי מילים

הלצחה במכירות

The story of
Ayala Chen
Therapeutic Stories for
Children
Miriam Katanov's
Communa
In a nutshell

successful sales
calls

SALES
WERE
GENERALLY
CONDUCTED
FACE
TO
FACE

"!"How did you do that??? I had planned to ask you directly what the price is
!Dear Temech staff – your investment in this initiative is huge and it is apparent
I will address one (of the many) aspects of this course – sales. Up until this
point I have only sold only to those that I had some sort of connection with
and generally sales were conducted face to face. The crisis changed the way
business was conducted. All sales now happen in a new way. The sales classes
taught me how to go after my ideal client.
!Temech – you live up to your name. Thank you

07
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EXAMINE
MYSELF
AND MY
PROGRESS
EACH
WEEK

The story of
Shulamit Schwartz
Personal Coach

הסיפור של
שולמית שוארץ
מאמנת אישית

Chani Cohen's Communa

קומונה בהנחיית
חני כהן

In a nutshell

great strides

As a personal trainer I recognize the importance of a team as something that gives strength,
energy, feedback from your team members, monitor progress, and a push forward for the next
week. The group brought us invaluable content with unbelievable lecturers. I personally gained
tremendous benefit when the team helped me examine myself and my progress each week. I
have made great strides and I've gained many insights that I feel compelled to share with others
as a coach.
Thank you so much for all you have given me.

בשתי מילים

וקצרת פירות

הקומונה עזרה לי לצוף מעל המים וגרמה לי בכל שבוע מחדש לבחון את עצמי
.איפה אני מתקדמת השבוע
 ואכן בס"ד בצעתי מהלכים רבים שחלקם כבר מתחילים,התועלת היתה עצומה
.לקצור פירות
כמאמנת הרגשתי צורך לחלוק מהתובנות הרבות שהגעתי אליהם במהלך לימודי
 ובעקבות כך ביקשו ממני,וליווי לקוחות והתחלתי להשאיר תובנות בכמה קווי תוכן
למסור קורס למאמנות להתפתחות אישית וכלכלית ובעז"ה לאחר החגים הקורס
, בימים אלה אני מגבשת גם חלק מהתובנות לסדנאות העצמה לבחורות.יפתח
...ובס"ד עוד היד נטויה
 שולי שוארץ.בברכה

בכל שבוע
מחדש לבחון את
עצמי איפה אני
מתקדמת השבוע
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רבקי היקרה!
הפסדתי  ,₪ 5,000ואני שמחה.
כן ,בחודשים מאי-יוני לא הייתי זכאית למענק סיוע לעצמאים כיון שלא
היתה לי ירידה של  40%משנה שעברה.אמנם הפסדתי את האפשרות
לקבל החזר הוצאות ומענק ,אבל מצד שני זה מעיד שאני מתקדמת
ופועלת!(אמנם בשנה שעברה חודשים אלו היו חלשים אצלי מבחינת
הכנסות ,אבל עדיין זה מראה לי שאני עובדת ועושה,ופרנסה היא מאתו
יתברך והוא ייתן ברכה במעשה ידינו בע"ה).
אני מרגישה שאני יותר שלימה עם עצמי ועם מה שאני עושה .אני בכוון
של התקדמות .רבקי ,את מעבירה אנרגיות חיוביות ומניעה לפעולה
בחינניות ובעדינות בצורה שלא משאירה אפשרות אחרת אלא לעשות
ולהתקדם!
תודה רבה על הכל! תבורכי בכל הברכות!
נ.ב .אשמח להמשיך את הקומונה.

מניעה לפעולה בחינניות ובצורה
שלא משאירה אפשרות אחרת
אלא לעשות ולהתקדם
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The story of
Yehudit Yaron
Evening Gowns, Sewing
Courses
Rivky Frankel's Communa
Believe it or not

I lost 5,000 NIS, and
I'm happy.
הסיפור של
יהודית ירון
תפירת שמלות ערב,
קורסי תפירה
קומונה בהנחיית רבקי
פרנקל
תאמינו או לא

אל הייית זכאית
למענק סיוע
לעצאמים כי
הרווחית.
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AN ENERGY
THAT
MOTIVATES
ME TO MOVE
FORWARD
I lost 5,000 NIS, and I'm happy.
May and June brought with them the possibility of a
government grant to those who had a 40% reduction in
their business and I wasn’t eligible since my reduction
was not 40% - that proved to me that I was working to
make my business grow. The group provided me with
direction. Your guidance, Rivky, gave off an energy that
motivates me to move forward. I would love to continue
with this group.
!Thank you for everything

שיתופי פעולה עסקיים

BUSINESSCOLLABO
RATION

יד ביד

באדיבות ציפורה נוסבוים

כשעסק פוגש
עסק ,משהו
צומח.
טוב
להלן דוגמאות
בודדות מתוך
רבות.
When one
business
m e e t s
another,
things begin
to grow.
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TO GET MORE
INTO FASHION
DESIGN AND
CONNECT WITH
MANUFACTURERS
My name is Miri Kenner. Fashion designer and seamstress. I
came to Communa because I really wanted to make a change in
the business and get more into fashion design and connect with
manufacturers. I found out the group had three manufacturers,
so I decided to sign up. The meetups gave me the opportunity
to collaborate with these women and get an inside view of the
industry that will allow me to create something independently
in the future.
I would like to take this opportunity to thank the group and our
amazing facilitator Riki.

The story of
Miri Kenner
Fashion Designer and
Seamstress
Riki Margalit's
Communa
Believe it or not

I collaborated with
these manufacturers.

הסיפור של
מירי קנר
,מעצבת אופנה
תדמיתנית ותופרת
קומונה בהנחיית ריקי
מרגלית
תאמינו או לא

היכרית את היצרינות
ועשיית עם שולשתן
.שת"פ

 הגעתי לקומונה כי מאד. תדמיתנית ותופרת, מעצבת אופנה.שמי מירי קנר
רציתי לעשות שינוי בעסק ולהיכנס יותר לעיצוב אופנה ולהגיע ליצרניות
. ולכן החלטתי להירשם,והבנתי מריקי מרגלית שבקבוצה יש שלוש יצרניות
 אחת לקחה:שם אכן היכרתי את היצרניות ועשיתי עם שלושתן שת"פ
 השנייה כמעצבת אופנה והשלישית,אותי כתופרת לשנות דוגמה של דגם
 וכך נכנסתי יותר לעניינים ולהכיר יותר את התחום,כמעצבת ותדמיתנית
.ובעז"ה בהמשך לפתוח משהו עצמאי בעצמי
בהזדמנות זו אני רוצה להודות על הקבוצה שנפתחה בזכותכם וגם על
. שעושה הכל על מנת שנפיק את המירב,המנחה ריקי המהממת
 מירי קנר,תודה רבה
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להיכנס יותר
לעיצוב אופנה
ולהכיר יצרניות

10
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RACHEL HELPS
ME WITH
MARKETING
AND I CREATED
A WEBSITE FOR
HER
Through the group I met Rachel
Gross. We decided to barter our
services to one another. Rachel
helps me with marketing and I
created a website for her. Rachel
was able to assist me in creating
an image in my mind of where I
would like to be. Additionally, the
group offers such great feedback
and helps me move forward.
Naama

The story of
Naama Goldberg
Portraits of Rabbis
Leora Gruen's Communa
In a nutshell

barter
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בקבוצה פגשתי את רחל גרוס
והגענו לברטר שבו רחל עוזרת
לי בשיווק ואני מייצרת אתר
.לרחל
רחל עזרה לי להבין את המוצר
שלי וליצור בדמיוני תמונה של
.המקום שבו אני רוצה להיות
קיבלתי גם משוב ורעיונות
.מהקבוצה
נעמה

הסיפור של
נעמה גולדברג
מכירת תמונות של רבנים
קומונה בהנחיית
ליאורה גרין
בשתי מילים

הגענו לרבטר

רחל עוזרת לי
בשיווק ואני
מייצרת לה
אתר
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Just after Pesach, I was doing what
most of us were doing – playing
with my children and fighting the
cries of “I’m bored,” when I came
up with the twist of playing the
well-known game of Battleship
using only paper and pen. The
nearly-new game was a hit with my
children, inspiring me to expand
the idea for other families, helping
parents and children get through
the interminable lockdown with a
smile. I worked nearly round the
clock over a two-week marathon
developing a collection of games,
mostly twists on old favorites,
providing engaging fun for all ages.
And here is where the magic of
Temech came in. Knowing that
this had to happen quickly and at
a very low monetary investment, I
called my friends and colleagues,
marketing maven Esther Rottenberg
and graphic design guru Chani
Korenberg to work out a partnership

agreement. And with that, The
Game Room was off and running.
Once families started playing
the games, the feedback was
overwhelmingly
positive.
One
satisfied client is mother and
business photographer Mirit Hatav,
who voluntarily sent in stunning
professional photos of the products
in action, thus upgrading our group
from a trio to a quartet.
Kudos to Temech for building
a
flourishing
community
of
motivated business women who
through support and cooperation
are creating, accomplishing and
earning.

UPGRADING
OUR GROUP
FROM A TRIO
TO A QUARTET

The story of
Sari Lebel
ODT Instructor
Believe it or not

The Game Room is
off and running.

הסיפור של
שרי לבל
מנחת קבוצות
ODT וסדנאות שטח
תאמינו או לא

.המחשקייה יצאה לךרד
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שיתוף הפעולה חסך לא רק
זמן יקר אלא עלויות השקעה
 ה'ביחד' הזניק.משמעותיות
 וה"משחקייה" יצאה,אותנו
.לדרך
המשוב שהגיע מהמשפחות
 אחת.היה חיובי מאד
 אם, מירית חטב,הלקוחות
,מסורה וצלמת מקצועית
שלחה לנו תמונות אותנטיות
של ערכת המשחקים
 וכך הפכנו משלישייה,בפעולה
.לרביעייה

ה ס י פ ו ר ה מ עני י ן ש ל
המשחקייה התחיל דווקא
 הילדים ואני היו.בשעמום גדול
, אין עבודה, אין לימודים,בבית
וכמו כל האימהות הטובות
חיפשתי דרכים להעסיק
 כשראיתי שמשחקים.אותם
מוכרים וחביבים עם טוויסט
כלשהו החזירו את החיוך
 הבנתי שיש לי,לנוף הביתי
מה להציע לאלפי משפחות
.במצב דומה
במרתון סביב השעון פיתחתי
,אוסף משחקים למגוון גילאים

הפכנו משלישייה לרביעייה
צוות המשחקייה חש הכרת
 שבנו,'הטוב עמוקה ל'תמך
קהילה משגשגת של נשות
עסקים המעניקה תמיכה
נחוצה ואפשרויות לשיתוף
.פעולה מקצועי

ויחד עם חברות מקבוצת
– 'הנטוורקינג של 'תמך
מומחית השיווק אסתר
רוטנברג והמעצבת הגרפית
חני קורנברג – שקדנו על
.הפרוייקט עם אנרגיה עצומה

התנהלות כספית נכונה

FINANCIAL
MANAG
EMENT

אש להבה

האיור באדיבות צביה נוסבוים

צבע הכסף

באדיבות נחמה שיש
טקסטורה  +אקריליק והטבעת עלי זהב לבן

ניהול נכון של הפן הכספי
של העסק הוא איכות חיים
לעסק ולבעלת העסק.
לפעמים זה שינוי קטן
ששווה המון.
Financial management,
when done correctly,
is a matter of quality
of life both for the
business and its owner.
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 פתחתי.בעקבות מה שלמדנו הצלחתי להפריד בתחום הכספי בין העסק לבית
 הסדר.חשבון נפרד לעסק וכל התשלומים של העסק עכשיו הולכים ישר לעסק
.הוא אור בעינים בשבילי
.נהניתי מהרעיונות וסיעור המוחות בקבוצה
שרונה רוזן

Learning about separating my family and business funds was eye opening.
I opened a separate account for the business and all income from the
business now goes straight to the business account. I enjoy the order it
brought.
The group was also great for brainstorming ideas helping me progress.

SEPARATING
MY FAMILY AND
BUSINESS FUNDS
WAS EYE OPENING

The story of
Sharona Rosen
Baby Clothes Store
Owner
Leora Gruen's
Communa
In a nutshell

order

הסיפור של
שרונה רוזן
בעלת חנות
לבגדי תינוקות
קומונה
בהנחיית
ליאורה גרין
בשתי מילים

ואר עביינים
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להפריד
בתחום הכספי
בין העסק
לבית
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Communa helped me try to move forward even in
the ways I had forgotten. I loved the group. I used
the information I learned at the sessions to go after
a new customer, and I succeeded. Plus, this my only
customer that pays immediately when receiving the
work. I love the fact that I don’t have to chase after
the money owed to me. The methods work and I
will use them in interactions with future customers.
Thanks

LOVE THE FACT THAT
I DON’T HAVE TO
CHASE AFTER THE
MONEY OWED TO ME

The story of
Sara Sadan
Fashion Designer

הסיפור של
שרה
מעצבת פנים
קומונה בהנחיית ריקי מרגלית
אשדוד

Riki Margalit's
Communa
In a nutshell

The methods
work
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הסיפור של
שרה סדן
עיצוב אופנה
קומונה בהנחיית
ריקי מרגלית
בשתי מילים

עבוד מצוין

הלקוחה משלמת
מייד כשמקבלת
את הסחורה
,הקומונה עזרה לי לנסות להתקדם לזכור שחייבים להתקדם בכל המישורים
 יצרתי קשר עם לקוחה. אהבתי את הקבוצה. התאווררתי מאד.גם השכוחים
 החלטתי שאני.חדשה בדיוק בשבוע שקיבלתי תוכן בנושא גביית כספים
! וזה הצליח.מיישמת את זה הפעם
 וזה כיף לא,זו הלקוחה היחידה שמשלמת מייד כשמקבלת את הסחורה
 ואני מקווה, זו עובד מצוין. אפילו אם התאריך שלו מאוחר,לרדוף אחרי הצ'ק
.להמשיך את השיטה גם על הלקוחות הקיימים
תודה
שרה

הבהירה לי
דברים בניהול
עסק שלא
חשבתי
עליהם
לפני תקופת הקורונה הייתי קצת בירידה בעסק
מבחינת הכנסת פרוייקטים .והבנתי שאני צריכה
ללמוד איך לנהל את העסק.
ואז הגיעה הקורונה ותפסה אותי במצב לא
פשוט בעסק .לא היו לי אנרגיות לשפר את
מצבי ולהילחם על העסק .זה פשוט שיתק אותי
לגמרי ,בערב החג הייתי עסוקה בהכנות הרבות,
אבל אחרי פסח הבנתי שאני חייבת להתעורר
ופשוט לא ידעתי איך.
כשראיתי את הפרסום על הקומונה במחיר
מפתה כל כך ,ידעתי שאני נרשמת .הכרתי
כבר שכל פרוייקט שיוצא מבית תמך הוא
איכותי ומעולה .אין לי מילים לתאר כמה עזרו לי
המפגשים .כל הרצאה מקצועית פשוט העלתה
אותי בכמה רמות והבהירה לי דברים בניהול
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הסיפור של
אביגל נחום
אדריכלות פנים
קומונה בהנחיית
רבקי פרנקל
תאמינו או לא

קיבתלי ואמץ לפתוח
.חשובן בנק לעסק
העסק שלא חשבתי עליהם קודם.
ההבנה הגדולה ביותר היתה שזה שמקצועיות
בתחום העיסוק שלי אינה מספיקה בשביל להיות
בעלת עסק (לא רק עצמאית ,כמו שלמדנו)
מוצלחת .אני חייבת ללמוד לנהל ולשווק.
ולא רק בתאוריה .עשיתי גם מעשה חשוב שקידם
אותי הרבה .בעקבות השיעור הראשון ותמיכת
הקבוצה והמנחה רבקי פרנקל פתחתי חשבון
בנק לעסק .הבנתי עד כמה זה חשוב ועכשיו
גם היה לי האומץ לבצע .אני כל כך שמחה
שעשיתי את הצעד הזה! זה עוזר לי בניהול
העסק ובגישה שלי כלפי העסק וגם בכלכלת
הבית .עכשיו אני רואה שיש לי משכורת שאני
מכניסה כל חודש .תודה רבה לכן.

14

The story of
Avigail Nachum
Interior Design
Rivky Frankel's Communa
Believe it or not

I opened a business account.

sign up. Words cannot fully express how
much these meetings helped me. Each
lecture increased my knowledge and
took me to places I did not anticipate. I
learned crucial information on how to
properly run my business – and how
to manage in a changing market. A big
step for me was opening a business
account. That helps me both in my
business and on the home-front. I am
so glad I joined and I cannot thank you
enough.

CRUCIAL
INFORMATION
ON HOW TO
PROPERLY RUN
MY BUSINESS

In the period before COVID business
was in a bit of a lull, in terms of bringing
in projects. I also realized I needed to
learn how to properly run a business.
When COVID hit, I had very little energy
to grow my business, in addition to
busily preparing for Pesach, so I did
little to improve my situation. Once
the Chag was over I knew I had to do
something. I saw the advertisement
for the Communa groups at such a
reasonable price and I knew I had to

התייעלות

OPTIMI
ZATION

אש להבה

האיור באדיבות צביה נוסבוים

קרן אור

באדיבות אסנת לב | צבעי אקוורל  ,נייר

הקומונה היתה הזדמנות
לבדוק איך עובד העסק
ולמצוא את מה שטעון ייעול.
מספרים פה על חוויה מסוג
"לפני – אחרי".
It's not just thinking big
and new. The Communa
way dictates efficiency.
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הזדמנות לייעול
ולתפעול העסק
שלום ,אני רונית רוט ,מלווה התפתחותית לתינוקות וילדים ,יועצת
חינוכית
לגיל הרך ורפלקסולוגית .אני עוסקת באבחון ,ייעוץ וטיפול ,פיתוח
מוטורי וקוגניטיבי לתינוקות וילדים ,עיסוי מקצועי ,בייבי יוגה ,פרחי
באך ורפלקסולוגיה.
רואה במקצוע שלי שליחות לעזור לאימהות לגדל את הילדים
בבריאות וברוגע ע"י כלים טבעיים ללא שימוש בתרופות .בעקבות
משבר הקורונה אין לי אפשרות ברגע זה לפעול בשטח המעונות.
נוצרה לי הזדמנות לייעול ולתפעול העסק .הקומונה פתחה לי את
העיניים .קיבלתי כלים לייעול ולהתפתחות העסק:
התחלתי למפות את השירותים שאני נותנת (תודה ,גבירה).
הכרתי יותר ערוצי שיווק (הודות ליעל זלץ) .למדתי שיטות מכירה
(דוד חזן ורבקי גליס היו מעולים).
אפילו התחלתי לעשות רשימה של כל אנשי הקשר בעבר ובהווה
(התחברתי לרעיון של מיכה שולם למינוף קשרים).
המון תודות לחני קורנברג ,ראש הקומונה שלנו ,על נעימות ,מסירות,
ביסוס הידע והבהרת המסרים.
המון הצלחה לכולנו! רונית רוט
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HOW TO
STREAMLINE
MY BUSINESS

הסיפור של
רונית רוט
מלווה התפתחותית
לתינוקות וילדים,
רפלקסולוגית
קומונה בהנחיית
חני קורנברג
בשתי מילים

קיבתלי כילם
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The story of
Ronit Roth
Developmental Counselor,
Reflexologist
Chani Kornberg's Communa
In a nutshell

acquired professional tools

Hello, I am Ronit Roth, a developmental counselor
for infants and children, an educational advisor for
preschool and a reflexologist. I diagnose, counsel and
treat, and work on motor and cognitive development
for babies and children. I view my profession as a
mission to help mothers raise their children healthy
and without the use of medication. Due to COVID
I wasn’t able to work in my usual surroundings (i.e.
childcare centers, kindergartens etc.). Communa
classes taught me how to streamline my business, map
out my services, develop my marketing channels, learn
new sales methods and leverage my connections. I
feel that I've acquired professional tools.
Thanks, Chani, for your kindness and dedication.
!Good luck to us all
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I TRIED IT ON A
CUSTOMER AND
THE RESULT WAS
FANTASTIC
What did the Communa do for me?
Communa turned the period from one of despair and passivity
to an active and challenging period. The Communa opened
different channels, gave me hope and developed my creativity.
I own a law firm that has been in business for a year and a
half. Until now, I simply conducted my business on an ad-hoc
basis with no planning whatsoever. Communa taught me to
put things in order and turned my profession into a business.
It changed my mindset and provided me with the tools to
build my business. Just after the lesson about mapping your
products and matching them to your customer, I tried it on
a customer and the result was fantastic. I closed the deal at
a great price. The Communa has opened many doors that I
believe will bring me much success with G-d's help.

The story of
Miri Weingot
Lawyer
Riki Margalit's Communa
In a nutshell

turned my profession
into a business

הסיפור של
מירי וינגוט
עורכת דין
קומונה בהנחיית
ריקי מרגלית
בשתי מילים

ממקצוע לעסק

16

ניסיתי
על לקוח
והתוצאה
היתה מצוינת
יא אלול תש"פ
?מה הקומונה עשתה לי
הקומונה הפכה את תקופת הקורונה מתקופה של פסיביות ויאוש לתקופה פעילה
 פיתחה את היצירתיות, נתנה תקוה ודמיון, הקומונה פתחה אפיקים.ומאתגרת
."והפכה את הראש "לחשוב עסקי
 עד עכשיו התנהלתי.אני בעלת משרד של עריכת דין בעלת עסק שנה וחצי
 הפכה לי את. הקומונה עשתה לי סדר. בלי תכנון ובלי חישוב צעדים,""מהיד לפה
 של שיטות,המקצוע לעסק ועזרה לי לעשות שינוי מחשבתי – בניה של העסק
. קביעת יעדים,מכירה
בדיוק אחרי השיעור של שיחות מכירה "למפות את המוצרים" על התאמת המוצרים
ללקוח וכניסה לראש של הלקוח ניסיתי את זה על לקוח שהגיע אלי והתוצאה
. סגרתי עסקה שווה במחיר מצוין.היתה מצוינת
.הקומונה פתחה לי שערים ותקוות ואני מאמינה שאראה בעז"ה את ההצלחה
מירי וינגוט

of
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COVID did not harm my business, because it had not yet developed...
After years of working as a teacher, I did ADHD training and entered
the market without the sufficient training to run a business. After a
year’s time I was still unable to generate income.
I joined Communa with the feeling of “while it may not help, it
certainly won't hurt" but it proved to be a transforming experience.
I learned new concepts, and a different language that brought on a
whole new way of thinking for me. My new thinking brought on work
on my end. I created a group for mothers of children with ADHD
and began to practice the new ideas I was learning in the group. I
came to many realizations and insights. Mostly I learned that I do
not need a lot of money to be successful, rather I should plan and
work with what I have. I learned where my unique strength is –
training mothers and kindergarten teachers. The facilitator Esti was
wonderful and the group still keeps in touch supporting each other.

I SHOULD PLAN AND
WORK WITH WHAT I
HAVE

The story of
Tzipora Shemesh
Personal Coach for
ADHD Children
Esti Frankel's Communa

17
In a nutshell

a transforming
experience

הסיפור של
ציפורה שמש
מאמנת אישית לקשב
וריכוז
קומונה בהנחיית
אסתי פרנקל
בשתי מילים

כור היתךו

...כי הוא עדיין לא הספיק להתפתח, את העסק שלי הקורונה לא הפילה
לאחר שנות עבודה כמורה למדתי אימון קשב ויצאתי לשוק ללא הכשרה מספקת
אין לי תקציב.  עברה שנה שבה לא הצלחתי כמעט לייצר הכנסה.בעולם העסקי
 אין לי אפשרות לדעת, אין לי ידע בדיגיטל, הון) לפרסום:(או במילה מדויקת יותר
... ובעצם אין לי כסף לשלם ליועצים עסקיים,איזה יועץ עסקי לבחור
."הקומונה קרצה לי במחיר סביר והצטרפתי בתחושת "אם לא יועיל לא יזיק
. שפה וחשיבה חדשה בשבילי, מושגים:נפלתי באחת לתוך כור היתוך לייעול עסק
 פתחתי קבוצה הדרכה לאימהות לילדים, כתבתי פרסומת:"עברתי מייד ל"תכל'ס
 התאמנתי על שיחות מכירה (ועלי להמשיך להתאמן) והיכרתי,ADHD בעלי
.שיטות פרסום
 ידע, אלא תכנון,בעיקר למדתי שאני לא צריכה הרבה כסף בשביל להצליח
 הוצאתי לפועל מתחום האימון שלמדתי את.וחוכמה להתנהל עם מה שיש לי
 אסתי המנחה בחכמה. מורות וגננות,מה שאני חזקה בו – הדרכה לאימהות
.  להביע ולנתח את האישיות מול העסק, יעצה ונתנה מקום לחשוב,רבה ניווטה
.הקבוצה ממשיכה לשמור על קשר כדי לא להפסיק את מנגינת העשייה
בברכה ושוב תודה ציפורה שמש

לא צריך הרבה כסף בשביל
 ידע וחוכמה, אלא תכנון,להצליח
להתנהל עם מה שיש לי
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I NEED TO
ADDRESS
THOSE FEARS
IN ORDER
TO MOVE
FORWARD
I am Rachel Levin
and I am an English
copywriter. Through
the Communa
workshops I came to
the realization that my
vision for my business
is a great source of
pressure for me and
affects my motivation.
I understand that I
need to address those
fears in order to move
forward.

The story of
Rochel Levin
English Copywriter

הסיפור של
רחל לוין
כותבת שיווקית באנגלית

Leora Gruen's Communa

קומונה בהנחיית ליאורה גרין

In a nutshell

בשתי מילים

realization

הכהר מפיתעה

18

 כותבת,אני רחל לוין
.שיווקית באנגלית
במסגרת הקומונה
אני באתי להכרה
מפתיעה שהחזון שיש
לי עבור העסק מפחיד
ומלחיץ אותי ולא נותן
 אז הבנתי.לי מוטיבציה
שכדי להתקדם בעסק
אני צריכה קודם לטפל
.בפחדים שיש לי

צריכה
קודם
לטפל
בפחדים
שיש לי

תנופה

אש להבה

האיור באדיבות צביה נוסבוים

פורשים כנפיים

ס | אקריליק על קנווס
באדיבות סופי אגר ֿ

MOME
NTUM

בעזרת הכוונה מקצועית הצליחו בעלות
אומץ לא רק לשַ מר את הקיים ,אלא
למנף את העסק .הן הפתיעו את עצמן,
ואם תדפדפו ,תופתעו גם אתם.
For some courageous women,
the crisis was a springboard for
business growth. With professional
guidance they were able to
surprise themselves and take a
leap forward.
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I was surprised at how
much
the
meetings
helped me and facilitated
my growth and progress.
I so enjoyed the content,
the
support
and
encouragement and the
listening ear(s)!
Communa
allowed
me to come to new
understandings
and
break the myths that I
had let myself believe. I
rebranded, learned how to
separate business from my
home, learned marketing
techniques and ways to

I REBRANDED

address my clients. All this
instilled confidence in me
that gave me the strength
to succeed with these
clients.
Thanks to you and your
amazing team I became
more efficient, understand
my role and capabilities. It
is clear to me today that
I am in a very different
place then when I started
and I have certainly made
the right decision to be
part of this initiative.
Thank you very much!

The story of
Tova Gershtenkorm
Therapist, Parent
Group Facilitator
Rivky Frankel's
Communa
In a nutshell

growth and
progress
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הסיפור של
טובה גרשטנקורן
מנחת הורים
ומטפלת רגשית
קומונה בהנחיית
רבקי פרנקל
בשתי מילים

.צמחית עסקית

יצאתי
למיתוג
מחדש עם
השם שלי

, בלי לברוח מזה,בביטחון
בתחושה ברורה של הערך
,שאני נותנת להם
הכנסתי את עצמי למחויבות
,של זמן ומטלות ברורות
.צמחתי עסקית
בזכותך
ובזכות הקבוצה המדהימה
שלנו
(והרשימות של אביגיל שנתנו
.)לי השראה
.התייעלתי
ברור לי שאני היום במקום
אחר לגמרי
 רבקי,ועל כך תודה רבה לך
,ותודה לתמך על היוזמה
,על המחשבה
ועל התוכנית המושלמת
בהערכה רבה
טובה גרשטנקורן

לא תיארתי לעצמי כמה
הקומונה תהיה משמעותית
!בשבילי ותזניק אותי קדימה
נהניתי מאד מהתכנים
 מהגישה התומכת,המיוחדים
 ומהיחס,והמדרבנת של רבקי
.האישי וההקשבה
כשאני מסתכלת על התקופה
 ברור לי שבזכות,ועל עצמי
הקומונה
העזתי לשבור מיתוסים
,שתקעו אותי
יצאתי למיתוג מחדש (עם
 מה שלא העזתי,השם שלי
,)עד כה
למדתי לעשות הפרדה בין
,העסק לשאר ענייני הכספים
,למדתי הרבה על שיווק
ההרצאה של מיכה שולם
במיוחד נתנה לי כוח לפנות
בעצמי ללקוחותיי הרבים
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I STARTED A
BUSINESS OF
PAINTING PERSONAL
PORTRAITS AND
PRINTING ON GLASS
I came to the Communa with a database
of illustrations and a business partner. The
partnership failed to bring us any real profit and
I was unhappy with it. Chavi Malach, helped me
end the partnership in civil, peaceful way and
pursue a new niche alone of portrait paintings. I
can draw people with a high degree of accuracy
in a short time. I started a business of painting
personal portraits and printing on glass. I am
now beginning to sell and would love to continue
with this group.

The story of
Rochie Korlansky
Illustrator,
Portrait Painter
Chavi Malach's
Communa
Believe it or not

I am now
beginning to
sell.

הסיפור של
רוחי קורלנסקי
 ציירת דיוקנים,מאיירת
קומונה בהנחיית חוי מלאך
תאמינו או לא

.אינ מתיחלה כרב למכור

20

הגעתי לקומונה עם מאגר של איורים
 השותפות לא.(כמו אסקי) ושותפה לעסק
הצליחה להביא אותנו לרווח ממשי וגם
 ומי הגיעה כמו מלאך.לא נהניתי ממנה
משמים להוציא אותי מהבוץ העסקי? חוי
 מנהלת הקבוצה עזרה לי לפרק,מלאך
את השותפות בצורה טובה ולהיכנס לנישה
 אני מציירת אנשים.חדשה של ציורי דיוקן
 פתחתי.ברמת דיוק גבוהה תוך זמן קצר
עסק לציור דיוקנים אישיים והדפסה על
 פסעתי צעד אחר צעד עם טובי.זכוכית
 וכעת אני מתחילה,המומחים שליוו אותי
.' ברוך ד,כבר למכור
!תודה ענקית
.אשמח להמשיך
 מאיירת,רוחי קורלנסקי

פתחתי עסק לציור
דיוקנים אישיים
והדפסה על זכוכית
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שם הסיפור הוא :ספר נולד.
והנה ההקדמה :אני צלמת .מעבירה קורסים
לצילום במחירים עממיים עם דגש על דרכים
נוחות ופרקטיות כדי להגיע לתוצאות יפות.
הרגשתי את הקורונה חזק בעסק עם
ביטולים של אירועים ועם אפס הזמנות
לסדנאות צילום למרות שבדרך כלל זו
העונה הבוערת.
בתמך קיבלתי ייעוץ אישי על ידי שרי לבל.
לאחר שניתחנו את המצב בנינו תוכנית
עבודה מכיוון אחר לחלוטין.

שנבחרה בסקר שערכתי בהנחיית שרי).
כדי לא להיכנס למערבולת הוצאות בימי
הקורונה ,התחלתי להריץ רכישה מוקדמת
של הספר במחיר מוזל כדי לקבל אינדיקציה
לרמת הביקוש תוך כדי המשך העבודה
המאסיבית על התוכן.
היה צריך לזה המון אנרגיות ואת זה שרי
סיפקה בשפע ):
הספר בנוי ממש כמו קורס צילום ,מלווה
בתמונות ואתגרים להתנסות אישית וכולל
דיסק הדרכה לעיבוד תמונה.

צף חלום ישן שלי להוציא מדריך צילום
הרבה מהכוחות לעשות את זה הם מהעידוד
של שרי שעקבה ותמכה עם כל הלב.
ובנוסף ,בפגישות הטלפוניות צף חלום
ישן שלי להוציא מדריך צילום מתוך נסיוני
בהנחיית קורסי צילום.
הרעיון קרם עור וגידים ,לבש שם ("מאחורי
המצלמה") ,והפך ממדריך דיגיטלי לספר
צבעוני בכריכה קשה (כי זו התוצאה

ברוך ד' ,הספר כבר כאן! נמכר בנקודות
מכירה ברחבי הארץ ונותן מענה מצוין
ותעסוקה מדהימה בתוך הבית.
כעת אני מתרכזת בשיווק הספר ,בכך
עוזרת לי מאד ההשתתפות בקבוצת קומונה
בהנחיית שרי.
בתחושת הכרת הטוב,
מירית חטב
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הסיפור של
מירית חטב
צלמת מקצועית ,קורסי צילום
קומונה בהנחיית שרי לבל
תאמינו או לא

סהפר כרב ןאכ! נמכר
בנוקדות מכיהר רבחיב הארץ
ונותן מענה מצוין ותעסוקה
מדהיהמ.

The story of
Mirit Hattab
Professional Photographer,
Photography Classes

TO BRING AN OLD
DREAM TO FRUITION

Sari Lebel's Communa
Believe it or not

The book is now available throughout the
country.
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an old dream came up and with
her support I was able to bring
it to fruition (creating a guide
book for photographers, based
)on my years of experience.
The book is now a colorful hard
cover book as opposed to the
original plan of creating a digital
guide. The book is now available
around the country and I spend
my time marketing the book
with the tools I acquired during
our sessions.
With much gratitude,
Mirit

The name of my story is: A Book
Is Born.
And here's the introduction:
I'm a photographer. I offer
photography
courses
at
reasonable prices with an
emphasis on convenient and
practical ways to achieve
beautiful results.
COVID hit me hard with a
lot of cancellations and no
new bookings. The support
I received from Sari was
invaluable. We created a
business plan that came from
a completely different direction.
In our telephone conversations,
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כתיבה היא לא התחום החזק שלי ,אבל אני חייבת
לכתוב לך .אנשים אומרים :אם אתה רוצה ללמוד
מהר ,תלמד מאחרים .אם אתה רוצה ללמוד
לעומק ,תלמד מהניסיון .בקומונה למדנו מהניסיון
של עצמנו .כל אחת עצרה ובדקה את עצמה
בקול .יצאתי עם כח ועם תובנות חדשות ,טיפים
והסברים מדויקים.
הבנתי שלהיות עצמאי זה לא מחייב כמו להיות בעל
עסק (זילבר) .זה הקפיץ אותי ונתן לי דלק לעבוד.
היה לי יעד חודשי מסוים והכפלתי אותו ואפילו יותר
(חבל שלא צילמתי את העציץ שקיבלתי ממנהלת
המכירות ב"מגדל" חברה לביטוח).
הקומונה מינפה אותי פי שניים ושלושה .הכל סיעתא
דשמיא .גם העובדה שהתוודעתי לתמך שכל היום
חושבים איך לעזור לעצמאים.
המשיכו כך ותקבלו כח מהסיפורים שלנו.
מחכה כבר לקומונה פלוס ולהמשיך להתקדם.
רותי קליקשטיין

בקומונה למדנו
מהניסיון של עצמנו
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The story of
Ruti Klikstein
Insurance Services
Chavi Malach's group
Believe it or not

הסיפור של
רותי קליקשטיין
ביטוחים
קומונה בהנחיית
חוי מלאך
תאמינו או לא

היה יל יעד
חודשי וסמים
והכפתלי ואתו.

Communa has
helped me double
and triple my
goals.

22

AT THE COMMUNA
WE LEARNED
FROM OUR OWN
EXPERIENCE
While I don’t consider writing one of
my strong points, I must write you now.
People say: If you want to learn quickly,
learn from others. If you want to learn
something in depth, learn from experience.
At the Communa we learned from our own
experience. We examined ourselves and
came away with new insights, ideas and
tips. I set monthly goals and Communa
has helped me double and triple them.
With Siyata Dishmaya I was able to get
the support to help me grow. Keep it up.
Looking forward to Communa Plus.
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PROMOTE MY
BUSINESS, CREATE
MOMENTUM AND
PROGRESS
Winter time was a difficult time in my business, my
business reached lows they it had never reached
before. I had to do something, I just didn’t know what.
I didn’t have the means to seek counseling help
with zero income, but the thought of doing nothing
couldn’t work.
COVID brought Communa and that was just what I
was looking for. It helped me promote my business,
create momentum and progress. All this, at a price I
could afford. Communa pushed me forward in every
way. With G-d's help, I am constantly busy while
developing and creating things I have only dreamed
of in the past.
The support and feedback is amazing and has given
me a tremendous amount.
Keep up the good work!

The story of
Idy Raz
Illustrator
Chavi Malach's Group
Believe it or not

I am constantly busy
while developing and
creating things

23

הסיפור של
איידי רז
מאיירת
קומונה בהנחיית
חוי מלאך
תאמינו או לא

אינ מפתחת
דרבים שכרב
המון מזן חלמית
.לעשות

 אפילו בתחילת הדרך.מאחרי חנוכה העסק שלי היה רדום
 כשאני על אפס הכנסות לא...בעסק קיבלתי יותר עבודות
 אבל גם,בא בחשבון מבחינתי להוציא אלפי שקלים על יעוץ
.להמשיך ככה זה לא היה מלבב
 המיזם הזה של הקומונה: ולי קרה דבר טוב.ואז הגיעה הקורונה
, קידום עסקי מקצועי- הביא לי בדיוק את ההזדמנות שחיפשתי
 וכל זה. ומודעות עצמית לתהליכים,תנופה וטלטול לעסק
...במחיר שלא הייתי צריכה להתלבט
.הקומונה קידמה אותי מכל הבחינות
,עכשיו אני במצב שכמעט כל הזמן אני בעומס בסיעתא דשמיא
 ורק, מפתחת דברים שכבר המון זמן רציתי לעשות,ובמקביל
...עכשיו קיבלתי את הפוש לזה
!הליווי מדהים והפידבק הקבוצתי נותן המון
תמשיכו לעשות טוב! איידי רז

תנופה וטלטול
לעסק ומודעות
עצמית לתהליכים

TREMENDOUS FEEDBACK
INCLUDING PICTURES OF
HAPPY CHILDREN
I found myself with no work due
to COVID in a time of year when I
usually have a lot of work (between
Purim and Pesach). What we
thought would pass in a week or
two proved that it was here to stay
for a while. I was disappointed,
confused and scared. I realized my
business was just about to close.
Beyond the financial difficulty, I
was falling apart emotionally. At
that point I made a decision to try
and see what I could offer. I have a
very comprehensive digital course
that I have not yet marketed. I
extracted a tutorial of 5 simple
activities that are suitable for
children from the digital course,

added design instructions and
pictures, attached quality balloons,
and started selling.
At first it was humiliating to sell
items for 50 NIS when my business
had me giving workshops for
thousands, but then I decided
that with Hashem’s help I will
have the strength to just do
it. I succeeded beyond all my
expectations and got tremendous
feedback including pictures of
happy children. The very act
of doing rather than falling into
stagnation, saved me from falling
into doom and gloom. My success
went further when organizations
started purchasing my product.

24

 | היה היתה קומונה68

ONCE UPON A COMMUNA | 69

The story of
Chavi Hager
Art Workshops
In a nutshell

just do it

הסיפור של
חוי הגר
 יצירות,הפעלות
בשתי מילים

לקפוץ למים

.להתחיל למכור
 למכור מוצרים:בתחילה הרגשתי השפלה
 אחרי שהתרגלתי לתת הופעות₪ 50 של
!?של אלפי שקלים
.החלטתי לעשות מה שיש
 דאגו לי לתמיכה, השליחים של הקב"ה,תמך
 וזה נתן לי כוח להשקיע בזה ולקפוץ,כספית
.למים
.ההצלחה היתה למעלה מהמשוער
 התמונות של הילדים,הפידבקים שקיבלתי
 הוכיחו לי,שיצאו משעמום לאושר גדול
,שהכול היה שווה
ועצם העשייה עזרה לי לא ליפול לבור
.הדכדוך
בהמשך קנו ממני ארגונים ורכזות תרבות
 שמחתי.ערכות כאלו למען משפחות בבידוד
.להיות שליחה טובה

הפידבקים
שקיבלתי הוכיחו
שהכול היה שווה
הקורונה תפסה אותי עם אפס עבודה
בתקופה שבה יש לי תמיד הפעלות ותוכניות
 בתחילה חשבנו שבעוד.)(בין פורים לפסח
 אבל ככל,שבועיים זה מאחורינו-שבוע
שחלף הזמן הבנו שזה משהו שלא יעבור
.כל כך מהר
 הבנתי. מפוחדת, מבולבלת,הייתי מאוכזבת
.שהעסק שלי פשוט עומד להיסגר
.מעבר לקושי הכלכלי היה הקושי הרגשי
... נכבה...הרגשתי שמשהו בתוכי מתרסק
ואז ניסיתי לראות מה אני יכולה לתת חוץ
 יש לי קורס דיגיטלי מאוד.מההפעלות
 שעדיין לא עבדתי על השיווק,מושקע
 החלטתי להוציא מתוך הקורס.שלו
הדיגיטלי הדרכה של חמש יצירות פשוטות
, לעצב הוראות ותמונות,שמתאימות לילדים
 ופשוט,לצרף משאבה ובלונים איכותיים

מחויבות

COMMI
TMENT
חיבור פנימי

רבקה גדג' | מגזרות ופיסול נייר

מאז ומתמיד שיעורי בית הם חלק
אינטגרלי מהלמידה .מנחות הקומונות
היו גם 'מורות בית-ספר' שדורשות
ביצועים מסודרים .זה עבד ,מיד תראו.
Homework has always been an
integral part of learning. The
'Communa heads' acted as
school
teachers,
demanding
regular attendance and active
participation.

I SELL A
STORY
AND
NOT A
PICTURE
We had a wonderful group
and a fabulous leader.
I took great strides
understanding the digital
world and setting up my
digital presence.
My website developed and
now also has a Hebrew
version!
I also added a blog alongside
my artwork. This is a whole
new dimension for me!
I've internalized that I sell a
story and not a picture.
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The story of
Menucha
Yankelewitz
Artist
Naomi

הסיפור של
מנוחה ינקלביץ
ציירת
קומונה בהנחיית
נעמי שיטלמן

Stillman's
Communa

תאמינו או לא

הוספית באתר שיל
."קטגוריית "בולג

Believe it or not

My website
developed and
I also added a
blog

25

הייתה לנו קבוצה מצוינת
ומאמנת נפלאה
התקדמתי מאד בדיגיטל
.וקיבלתי הבנה רחבה יותר
האתר שלי התפתח והוא
.עכשיו גם בעברית
,"הוספתי בו קטגוריית "בלוג
וזוהי התפתחות עצומה
.בשבילי
עצם ההבנה שאני מוכרת
סיפור (לא ציור!) חדרה
.לתודעתי
צירפתי לכם כמה דוגמאות
.מבלוגים שכתבתי

ההבנה
שאני
מוכרת
סיפור ולא
ציור חדרה
לתודעתי
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My story has so many heroes. It affects many women.
Before I joined Communa I thought to myself: "Michal,
what do you need this for? You're not a business
woman!" Creating a business plan for my NGO seemed
like a distant dream.
But thank G-d, I took the dive.
And now, as I graduate the Communa, I've opened a sales
website for the artists of Yotzrim Sviva. The site is taking
its first steps, and we've already had a number of sales.
I also created a product for Haredi families. 13,000 Haredi
families are now acquainted with art created by women
in the community.
It happened!
Isn't that amazing?

MY STORY HAS SO
MANY HEROES

The story of
Michal Rozner
Artist, Founder of
Yotzrim Sviva (NGO)

הסיפור של
מיכל רוזנר
 מנכ"לית,אמנית
""יוצרים סביבה

Miriam Katanov's
Communa

קומונה בהנחיית
מרים קטנוב

Believe it or not

I've opened a
sales website for
the artists of
Yotzrim Sviva.

תאמינו או לא

פתחית אלנמתוי לש
"יוצרים סיבבה" אתר
.מכיהר

 הוא נוגע בכל כך הרבה.בסיפור שלי יש המון גיבורות
.נשים
 מה, מיכל:לפני שהצטרפתי לקומונה אמרתי לעצמי
 ליצור.את צריכה את זה? עסקים זה לא ממש את
.ק-ו-ח-מתווה עסקי לעמותה שלי היה נראה לי ר
... קפצתי למים, ברוך השם,אבל
:ובסיום הקומונה
פתחתי לאמניות של "יוצרים סביבה" אתר מכירה
 אך כבר התבצעו, הוא עדיין בנעלי צעד ראשון.)!(אמיתי
.בו כמה מכירות
.וגם יצרתי מוצר ייחודי למשפחות חרדיות
 משפחות חרדיות מכירות את13,000 כעת עוד
! זה קרה.הפעילות של אמנית חרדית
? לא,מדהים
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בסיפור שלי
יש המון
גיבורות
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I CONTINUE TO DO
THE EXERCISES IN
THE BOOKLET
To the amazing organization that does everything for
the small and large business owners,
I have never participated in an amazing initiative
quite like Communa: Communa is efficient, full of
content, with minimum time and maximum benefit.
The content was targeted, the lessons structured,
with visual learning and opportunity for practice.
My business was not really functioning and each
Communa meeting slowly built the business back up. I
continue to do the exercises in the booklet.
Thank you from the bottom of my heart, and keep up
the good work.
And thanks to our facilitator, Esti, who did not let us
fall asleep at the wheel and motivated each of the
participants to share and promote and assist in a
pleasant and fun atmosphere.

כל שבוע היינו צריכות
להכין שיעורי בית כדי
להניע את העסק

The story of
Chani Mermerstein
Headbands for Wigs
Esti Brizel's Communa
In a nutshell

maximum benefit
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הסיפור של
חני מרמורשטיין
יצרנית בנדים
לפאות ״קווין״
קומונה בהנחיית
אסתי בריזל
בשתי מילים

מקסימום תועתל

 הארגון המדהים שעושה הכל למען בעלות העסקים,לתמך
,הקטנים והגדולים
:"מעודי לא השתתפתי במיזם מדהים כמו ה"קומונה
 התוכן. במינימום זמן ומקסימום תועלת, מלא תוכן,יעיל
 מגוון בלמידה, כל שיעור בנוי.היה ממוקד כמו קרן לייזר
.חזותית ומאפשר התנסות
 והעובדה שכל שבוע,הגעתי לקומונה רדומה לגבי העסק
היינו צריכות להכין שיעורי בית חייבה אותי לקום ולהניע
.את העסק
 זה נתן לי.אני שוב ושוב עוברת על התרגילים שבחוברת
.מוטיבציה והכניס אותי להילוך גבוה בעסק
. ותמשיכו במיזמים מקסימים כאלה,תודה מכל הלב
 שלא נתנה לנו להירדם והניעה,ותודה למנהלת הקבוצה
 רעיונות וקידום מתוך,את המשתתפות לשיתוף פורה
.אווירה נעימה וכייפית
חני מרמורשטיין
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SHE LEFT ME WITH
NO CHOICE – I HAD
TO BRING RESULTS
I was pretty successful doing
stand-up performances until
COVID hit. The virus put me in
a state of desperation. I was
desperate because there were
no gatherings. Filming myself
and selling the film does not
suit my values. I felt like I wanted
to crawl into a dark cave, go to
sleep (my business, that is), and
wake up when COVID was over.
Miriam offered me such support.
She helped me look head on at

my business and what I need
to do for it. She left me with no
choice. It was a little difficult,
but I had to bring results. So I
went back to an audience that
I no longer wanted to perform
with and with Miriam’s help
gained strength and collected
money I deserved for previous
shows. I also created a program
for parents with children in
childcare. I will soon start
marketing it.

28
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מרים לא הותירה
לי אפשרות
אחרת אלא לעבוד
ולהביא תוצאות

The story of
Gitty Gefner
Stand Up Shows

הסיפור של
גיטי גפנר
אפ-מופעי סטנד

Miriam Katanov's
Communa

קומונה בהנחיית
מרים קטנוב

Believe it or not

I will soon start
marketing an
interesting
product I
recently created.

תאמינו או לא

בקרבו אתיחל
לשווק את המוצר
הדחש

לי אפשרות אחרת אלא לעבוד ולהביא
.תוצאות
בקומונה לימדו אותי שעכשיו לא
 אז חזרתי לקהל שכבר.מתפנקים
 מרים.לא כל כך רציתי להופיע אצלם
עזרה לי לקבל כוח ולדרוש כסף
.שהגיע לי על מופעים קודמים
ויצרתי מעין פרוספקט עם דפי ממו
 מאחורי הקלעים- להורים במעונות
 המנהלות ממש.של הכללים במעון
 ובקרוב אתחיל,שמחות במוצר שלי
. אשלח לכם כשיהיה מוכן...לשווק אותו

עד הקורונה הצלחתי במופעי סטנד
 וכשהגיע הנגיף לארץ הייתי,אפ
.מיואשת כי אין התקהלויות
להסריט את עצמי ולמכור לא מתאים
 הרגשתי איך אני נכנסת.לערכים שלי
 רוצה לישון (מבחינת,למערה חשוכה
 ותעירו אותי כשתסתיים,)העסק
.הקורונה
ואז באו תמך עם הקומונה והעירו
אותי בכוח כמו פרוז'קטור ישר לתוך
 אבל לא, היה קצת קשה.העיניים
 מרים לא הותירה.הייתה לי ברירה

תמיכה

SUP
PORT
קשר של נתינה

| באדיבות נעמי חנה שטלימן
פסל קיר ( )Wall-artציור תלת מימד בברזל

טובה הקבוצה מן האחד ,בפרט אם כבד
המשא .מול הבדידות והריחוק החברתי
בלט כוחה של הקבוצה המאחדת.
רוצים הצצה קטנה?
The power of any group is the
emotional support it offers. In
the midst of loneliness and social
distancing, the united Communa
groups were a ray of sunlight.
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TOGETHER WE LAUGHED
AND CRIED AND SET GOALS
COVID caught me at the
most inopportune time.
After giving birth and losing
permanent employment,
before moving, in a house
that is rowdy and noisy, full
of crates. How can one be
expected to work in that
type of environment? In the
midst of it all, I received the
email about Communa. It
felt like Divine intervention,
particularly since it was for
a price I could afford.
I felt Communa was the
anchor to my ship every
week. With Naomi, our

talented facilitator, who
led us and was a great
partner on our journey. A
Communa of artists that
truly understand each
other and can discuss
the very unique niche we
Chareidi artists are part
of and deal with daily.
Together we laughed and
cried and set goals that
allowed us to float instead
of drown. Communa was
a lifeboat that had two
additional oars that helped
you paddle to shore.

The story of
Tzipora Nussbaum
Artist, Painter and
Lecturer

הסיפור של
ציפורה נוסבוים
 ציירת,אמנית
דיוקנאות ומרצת
תרבות

Naomi Stillman's
Communa

קומונה בהנחיית
נעמי שטילמן

In a nutshell

a lifeboat

בשתי מילים
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סירת הלצה

 שניווטה את המפגשים במיומנות,הנהדרת
.מקצועית וצוות נהדר שותף למסע
קומונה של אמניות שמבינות זו את
 השיח נסב באופן מותאם לאמניות.זו
 שמתמודדות יחד,הפלסטיות החרדיות
.עם נישה מאוד ייחודית של עסק
 בדקנו במצפן את הידע, צחקנו,יחד בכינו
.ושרטטנו מפת יעדים מחודשת
במקום לטבוע בגלים או לתת לאנייה
לנוע עם הרוח
הקומונה הייתה סירת ההצלה שהגישה
גם זוג משוטים כדי לחתור אל החוף
!שבאופק
בתודה על העשייה המבורכת
צפורה נוסבוים

הקורונה תפסה אותי בזמן הכי לא מתאים
)?(למי זה כן התאים
אחרי לידה והפסקת עבודה קבועה
לפני מעבר דירה
עם בית שוקק במרחבים קוליים
.מלא ארגזים ודיבורים קולניים
איך אפשר בכלל לתכנן את המהלכים
?הבאים
בתוך כל הכאוס הזה צצה לה במייל
.הודעה על הקומונה
,הרגשתי איך משמים נשלחת לי עזרה
.במחיר שיכולתי לאפשר לעצמי
,בפועל זו הייתה סירה
.זה היה גם עוגן בכל שבוע
 נעמי חנה שטילמן,עם קברניט מנוסה

 בדקנו במצפן את, צחקנו,יחד בכינו
הידע ושרטטנו מפת יעדים מחודשת
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My calendar was all penned in
for summer workshops country
wide. Covid erased all the
appointments in one aggressive
swipe. Each of them canceled.
Not one left. Silence.
One community center in
Yerushalayim asked me to speak
on their phone program pro
bono. I accepted. Soon after,
orders for talks came from
Ashdod, Netanya and Tzfat. I was
asked to speak on a phone event
for divorcees and on a line for
orphans.
A door closed, and I saw the
volunteer work as a new window
that opened, a personal mission
and timely marketing. I bent
down to enter this new opening

and I walked through it with
gratitude to the Almighty.
The group was a true treasure.
Everyone was active and the
mind pool was both creative
and empowering. Because of
my Communa, I had the clarity to
take the right steps at the right
time. May you be showered with
thousands of blessings!
Libi, our Communa leader, is a
marketing expert. She knows so
much about marketing, sales and
negotiations. She also is assertive
and manages the conversation
well. She's a true enabler who
respects all the participants and
makes sure everyone has their
place.
Thank you!

The story of
Malka Zicherman
Family Counseling
Libi Shani's
Communa
In a nutshell

a true treasure

THE MIND
POOL WAS
BOTH
CREATIVE AND
EMPOWERING

הסיפור של
מלכה זיכרמן
יועצת משפחתית
קומונה בהנחיית
ליבי שני
בשתי מילים

.הקובצה – ואצר
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 כופפתי את הראש לפתח.חלונות אחרים
.' ואני שם בהודיה לד,החדש
 המעורבות.הקבוצה היתה אוצר של ממש
של כולן תרמה המון לחשיבה המשותפת
ונתנה כוח לעשות את הצעד הנכון ברגע
! תבורכו באלפי ברכות.הנכון
לליבי מנהלת הקבוצה נהירים נבכי השיווק
, היא אסרטיבית.והמכירה וההתנגדויות
.יודעת לעצור כדי לשרת את צרכי הקבוצה
 מאפשרת ומכבדת,נותנת מקום לכל אחת
.בשימת לב אישית וקבוצתית
.תודה לכולכם

היומן שלי היה מנוקד בהזמנות לסדנאות
 הקורונה מתחה.בכל הארץ לעונת הקיץ
 אחת אחת הן.קו אדום על כל ההזמנות
. היה שקט.בוטלו
מתנ"ס אחד בירושלים הזמין הרצאה
 הסכמתי בשביל.טלפונית ללא תשלום
.תחושת השליחות
 נתניה,משם עברו ההרצאות האלו לאשדוד
 הן הגיעו גם לקו טלפוני לנשים גרושות.וצפת
.וקו ליתומות
 שליחות וגם פרסום,זהו ערוץ של נתינה
. ראיתי בזה חלון הזדמנות.שהזמן גרמא
 הלכתי לבדוק אם נפתחו,נסגרה דלת

המעורבות של
כולן תרמה
המון לחשיבה
המשותפת
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