
 

״מהיכרותי עם עינת ועם חברת "דרך אישה" בהובלתה, התרשמתי כי מדובר בקבוצה איכותית ומקצועית בעלת ידע וניסיון 
רב בהובלת תהליכי שינוי תודעתי ומתן כלים כאמור.  עינת פועלת מתוך תחושת שליחות, מלאת רעיונות ישימים, היכרות 
עם החידושים בארץ ובעולם בנושא שוויון מגדרי ואכפתיות גדולה שהובילו להצלחת הקורס. בעבודה מולה זכיתי להרבה 
שיתוף פעולה, גמישות, הרגשתי שיש שותפה לדרך במתן מענה לנושאים מקצועיים ובהתאמת מכלול התכנים מזוויות 

שונות ורבות באופן ייחודי לקבוצת הנשים הספציפית של הקורס. ממליצה על עינת ועל חברת ׳דרך אישה׳״  

דנה מיטב – נציבות שירות המדינה 
מנהלת האגף לשוויון מגדרי ויועצת הנציב לקידום נשים בפועל   

״באחד המהלכים המשמעותיים שבצענו בהקשר של השוויון המגדרי, מצאנו את הגב' עינת וייסבורט מנכלית "דרך אישה" 
כשותפה אמיתית לחשיבה והובלת התהליך עם תכנית ייחודית ״אישי בשבילי״ שנבנתה עבורנו.  

התוכנית הוגדרה כהצלחה ועוררה הדים רבים בחברה. עינת וצוותה השכילו לבנות ולהוביל סדרת מפגשים בצורה מוצלחת, 
בחוכמה וברגישות. עינת "תיבלה" את התוכנית בשילוב מעניין ויוצא דופן של נושאים מעולמות תוכן שונים  (מקצועי, 
ניהולי, רוחני, בית, קריירה) ובזכות המרקם המיוחד הזה, התוכנית ענתה על צרכיהם של החברה ושל קבוצת הנשים. אין לי 
ספק שניסיונה הרב, המומחיות שגב' וייסבורט מביאה וכמו גם החשיבה היצירתית שהיא ניחנה, מביאים ערך רב בשותפות 

שהיא משכילה לייצר״ 

דליה ניסימי – שטראוס מים 
סמנכל״ית משאבי אנוש   

״כאן המקום להוקיר לכן תודה על החשיבה והדיוק להעברת התכנים. כל המשתתפות ללא יוצא מן הכלל, הבינו עד כמה היה 
רלוונטי עבורן לקחת חלק בקורס זה הן בהקשר הפרטי והן במקצועי. לסיכום ניתן לקבוע כי הקורס היה מוצלח מאוד ומידת 
שביעות הרצון של המשתתפות היא גבוהה, אך החשוב ביותר הוא כי את, עינת, יחד עם המנחות הייתן שם עבורן ב- 
100%. במקצועיות, בגמישות מחשבתית והתאמות בהתאם לצורכי הקבוצה, באדיבות וביכולת שלכן להוביל אותן בנבכי 
התורה הסבוכה הנקראת "פוליטיקה ארגונית" וכיצד לקדם את עצמן בתוכה.היה מאלף!! אין ספק שמחזור ראשון זה מהווה 

את יריית הפתיחה לקורסים נוספים מסוג זה. תודה מקרב לב לך ולכל צוות "דרך אישה"!״ 

האוצר – אגף המכס והמע״מ 
שרה ביטון – הממונה על השוויון המגדרי ויועצת מנהל רשות המסים לקידום נשים 

מינה הרוש – מנהלת תחום מח' הדרכה, אגף המכס ומע"מ ברשות המסים 

 



 
״במהלך הפעילויות נחשפנו לחיויה מקצועית ומעשירה ובכך קיבלנו נקודת מבט נוספת לגבי הנושאים שנדונו בפעילות. 

המנחות אשרהעבירו את הנושאים הללו ידעו לשלב מיומנויות שונות ואמצעי המחשה והדרכה מגוונים ובכך תרמו ללמידה 

חויתית מעשירה.״ 

ענת לייכטר – משרד הבריאות 

הממונה על מעמד האישה 

״בשמי ובשם משתתפות הקורס, אבקש להודות לך באופן אישי מנכל״ית חברת ׳דרך אישה׳ , על הובלת הקורס ביד רמה 

ועל ההצלחה בהקניית הידע והכלים לפיתוח קריירה ולהעצמה אישית ומקצועית לעובדות. לכל אורך הקורס ניכר כי 

העובדות מרותקות לתכנים שהועברו ואין ספק שהמפגשים תרמו להעצמה ולמינוף היכולות של כל אחת ואחת מהן, ן 

בהיבט האישי והן בהיבט המקצועי, במסגרת התפקיד שלהן בארגון. תודה על המסע הנשי שזכינו לו, על המאמצים להוצאת 

הקורס מן הכורח אל הפועל ועל ההשקעה למען הצלחתו״ 

לימור פרץ – הכנסת 

הממונה על השוויון המגדרי    

״עבודתכם התבצעה לשביעות רצוננו, רמת השירות ברמה גבוהה תוך זמינות ראויה להערכה ועמידה בלוח זמנים. צוות 
המנחות היה מקצועי, נעים ומכבד את המעמד. היחס החם והתייחסותכן הרצינית של כל אחת מחברות הצוות ובמיוחד שלך, 

עינת וייסבורט כמנכל״ית החברה, בהחלט היו גורמים חשובים בהצלחתו של הקורס.״ 

ציונה רוזנטל – לשכת נשיא המדינה 
הממונה על השוויון המגדרי

 


