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 בס"ד

 

 אמנית יקרה, 

האמניות סביבה' +ART איגוד  'יוצרים  חרדיות    מבית  לאמניות  ובעולם  בארץ  היחידי  האיגוד  הוא 

איגוד נהנות מרשת קשרים ופעילות ענפה של אמניות  האמניות החברות ב  מתחום האמנות הפלסטית.

 ויוצרות ברחבי הארץ.

 למה להצטרף לאיגוד?

לתוכניות  הנחות  למידה,  סדנאות  מקצועי,  פיתוח  הכוללות:  להטבות  גישה  לך  תקנה  באיגוד  חברות 

רשימת   נבחרות ולאירועים, גישה לוובינרים, קולות קוראים והזדמנויות צמיחה וחשיפה ייחודיות בתחום.

 .4-3בעמ' ההטבות המלאה מפורטת 

מהיכרות עם   תיהני  איגוד את  והכי כחברת  האמנות,  בתחום  חינוך  נשות  משפיעות,  מנטוריות, אמניות 

 והכל באווירה רוחנית וערכית שמותאמת לערכי העולם החרדי.  עם נשים אמניות יוצרות כמוך, – חשוב

להצגת  עם קישור ייחודי  כל חברה בארגון מקבלת דף אישי    הוא לב הפעילות שלנו.  אתר יוצרים סביבה

העבודות ה  גלריית  לחשוף את  ביותר  והנוחה  הקלה  הדרך  זו  ואישית.  העבודות  שלךאת  לקהל    אמירה 

 תך קשר מיידי להזמנת עבודות או סדנאות. יליצור א הרחב, וכך יוכלו 

 איך מצטרפים?

 .בקישור הזה אישי באתרפותחים חשבון  שלב א':

 לחצי כאן. ת. לתשלום דמי חברות בוחרים מסלול חברו שלב ב':

 

מסלול בסיסי

לחודש₪ 20תשלום חודשי של •
)מינוי מתחדש שנתי(

מסלול מורחב

לחודש₪ 50תשלום חודשי של •
)מינוי מתחדש שנתי(

מפגש אישי חודשי עם יועצת מיועצות  •
העמותה
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יוצרים סביבה, המינוידמי   השוטפת של ארגון  לנו לקיים את הפעילות  כך שהכסף    של החברות עוזרים 

 שתשקיעי יחזור ישירות לקהילת האמניות.

 מניב ומתגמל.   בנוסף, את תקבלי מגוון הטבות ייחודיות שיעזרו לך לפתח את האמנות שלך למרחב כלכלי  

 רשימת ההטבות המלאה מפורטת בעמוד הבא.

 לך עדיין שאלה לגבי החברות? יש 

 artyotzrim@gmail.comאל: שלחי לנו אימייל 

טלפוני קשר  איתנו  צרי  בצורה  ו  054-0000000 או  ופרטים  לרישום  אליך  תחזור  העמותה  מטעם  נציגה 

 . מוסדרת

 

 .תליוזמות אמנויעוץ והכוונה י  ,בכל סיוע ךתמיד לשירות אנחנו

 

 שלך,

 מיכל רוזנר, מנכ"לית ומנהלת הקהילה 
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 +ART רשימת הטבות לחברות איגוד

 כלכלי ו  קידום עסקי

 סיוע בכתיבת חוזים, הגשה לתמיכות וזכויות יוצרים משפטי: יעוץ י

עו”ד, מגשרת ויועצת ארגונית. בעלת תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת בר אילן   רמן,מרגלית בוט
במשרד הפנים, ובעיריית ירושלים ביעוץ    בעלת ותק רבותואר שני במשפטים מהאוניברסיטה העברית.  

היתה חברו  המשפטי הממשלתי.  הוועדהבשירות  כולל  ציבוריות רבות,  ועדות  ברשויות   ת  נשים  לקידום 
כיום בעלת משרד פרטי לעריכת דין יחד עם אביה עו”ד משה שפירא מבני ברק. בעל ניסיון  המקומיות.  

 .שנה בתחום האזרחי, מקרקעין, משפחה וירושה 40של מעל 
 

 | חיה פאכטמן  יעוץ עסקיי

 !הנחה 50%פגישת אבחון ומיקוד ב :מיוחד לחברות יוצרים בסביבה
 .מהתוצאות 80%שיביא לך את  20%-איזה נתח פעילות בעסק שלך הוא ה יחד נבדוק:

 058-4467016 פאכטמן חיה
 

   רו”ח רבקה גליק | מיסים והתנהלות כספית: יעוץ מסי

 !פגישה ראשונה חינם
 ₪)  250 ₪ + מע”מ (במקום 150 -פתיחת תיקים ברשויות המס ב

 rglick.cpa@gmail.com :מייל  054-8481595 לפרטים:
 

 עמותת תמ”ךבהאב | תמריץ לעסקים והשתתפות  הטבה 

ומתמחית מתמקדת  תמ”ך  ותמכה    עמותת  הפעילה  העמותה  החרדי  במגזר  נשים  של  עסקים  בקידום 
 !במאות נשים וכעת נותנת גם לנו, ביוצרים סביבה סיוע ממוקד לאמנות חרדית

 עסקי -לפיתוח שיווקי מיוחדת לאמניותה  הדרכ– יעוץ עסקי מסובסד לאמניות .1
 חללי עבודה מפנקים ומאובזרים במרכז ירושלים  – ךשל תמבהאב  שימושל קופון שווה כסף .2
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 מיתוג העסק

 סטודיו ארט | הנחה במיתוג עסק וסיוע בעיצוב גרפי 

 השקעה במיתוג העסק תסייע לך להיות ממוקדת ומדויקת יותר ולהביא לקוחות שמתאימים בדיוק לך!
 .פגישת מיפוי מיתוג חינם“סטודיו ארט” תעניק לך  בעלתחני גינזבורג 

 

 אודליה קוזולובסקי  Odesign |  ת אתר אישייניב

 הנחה בבניית אתר אישי שמותאם בדיוק לך.
 www.odesign.co.il | 7612633-052 | 9607575-03 

 ... הטבות שרק אמניות יבינו

 הצטרפות ליוזמות ותערוכות

 קורסים, הכשרות, תערוכות ויוזמות לאמניות.  לקידום חברות האיגוד עם כל העת'יוצרים סביבה' פועלת 
ייחודיות לאמניות חרדיות, גישה לקולות קוראים  כחברת איגוד תקבלי עדכונים שוטפים על הזדמנויות 

 וסיוע בהגשת יוזמות.
 

 ארטא בני ברקבכל קנייה! | הנחה 

 מציעה לך הנחה בכל רכישה של ציוד אמנות, גם הציוד המקצועי ביותר!  לציוד אמנות חנות ארטא
 

 

 
 בואי לקבל כלים שיעזרו לך להפיץ את האמנות שלך 
 ולבסס לעצמך מרחב כלכלי יציב עם חדוות יצירה! 

 

http://www.odesign.co.il/

