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המיזמים והיזמות שצמחו
מתוך הקהילה החרדית השנה...

ערב השקות
כ"ז בתשרי תשע"ה 21.10.14 ,

דבר המנכ“ל PresenTense
ישראל ידועה כאומת הסטארט-אפ ,והיא הרוויחה את ההכרה הזו בהתבסס על ההצלחה המדהימה של התעשייה הטכנולוגית שלה.
עם זאת ,ההצלחה הזו לא התחלקה בצורה שווה בין קבוצות החברה השונות ברחבי המדינה ,ואף רוח היזמות לא הוטמעה בצורה
המתבטאת בפיתוח הכלכלה המקומית או בפתרונות חדשניים לבעיות חברתיות.
אנו גאים מאוד בכל היזמים במאיצים השונים ( ,)The Haifa Project, A3i, NazTech, Yazamimוכמובן יזמיות  ,1:1הם יוצרים
תשתית עבור ה– ,Ground-up Nationבה יזמות היא כלי לפיתוח החברה.
היזמות עמלו ,ימים כלילות ,על מנת לפתח מיזמים חדשניים וברי קיימא במטרה לקדם את החזון וליצור פתרונות יצירתיים לאתגרים
הקיימים בחברה בישראל כיום ,ואנו מאחלים להן הצלחה בהמשך דרכן .אנחנו ב PresenTenseמקדמים את פניכן בברכה בהצטרפותכן
לקהילת הבוגרים העולמית שלנו ,ומזמינים אתכן להישאר בקשר עם הצוות שלנו ,עם רשת המתנדבים שלנו ואף להצטרף אליה! אנחנו
כאן כדי לסייע להצלחתכן!
תודות לכל המנטורים והמנטוריות שלנו ,לחברי וועדת ההיגוי והשותפים שלנו בלוי לאסו ובעמותת תמ"ך.
מצפה לשמוע מכן גדולות.
בברכה,
גיא שפיגלמן ,מנכ"ל PresenTense Israel

דבר מנכ"לית TEMECH
נשים חרדיות יזמות מהוות קבוצה חברתית בתוך קבוצה חברתית – מעין קהילה בתוך קהילה בתוך קהילה וככאלה הן פורצות גבולות
יותר מפעם אחת כאשר הן מקדמות מיזם ומפתחות אותו לעסק.
מאיץ היזמות שנערך לראשונה בקהילה החרדית לנשים יזמות היה מקור להעצמה ולהשראה לנשים רבות במעגלים שבהם השיק.
חברות ,בנות משפחה ,בעלות עסקים שהגישו מועמדות (גם אם לא התקבלו) מתעניינות שבאו לערב החשיפה ולמדו משהו על
אומת הסטרט-אפ – כולן הרגישו חלק ממשהו גדול שקורה כאן ,בהאב של תמ"ך ,עם מאיץ היזמות המשותף של .PresenTense
במקורות היהודיים האישה מתוארת במילים "אשת חיל" ומעשיה הם – הייתה כאניות סוחר ,סדין עשתה ותמכור ,נטעה כרם ,ועשתה
הכול בחפץ כפיה .המילה חפץ פירושה רצון ,ואכן הרצון לעשות והחשק המתלווה לעבודת הכפיים ,הנדיבות כלפי הזולת וכלפי מעוטי
יכולת ותשומת הלב למשפחה – כל אלו יחד מהווים את המכלול של אשת חיל.
מאיץ היזמות עורר את החשק לחלום ,ובעקבותיו לפעול ,לקדם ,להאיץ ביצועים – ו 11-המיזמים שתפגשו כאן בחוברת עשו את זה
בגדול.
אני מאחלת לכן הצלחה אישית ועסקית,
מכל הלב
שיינדי באבד ,מנכ"לית תמ"ך

בואו להכיר את המיזמים

טווילינג  -בית הספר לאומנות החריזה
המיזם מציע מתודיקה מקצועית ללימוד יסודי של טכניקות (עתיקות ומחודשות) לחריזת
תכשיטים מיוחדים .הלימוד אינטראקטיבי ומתבצע באמצעות מפגשים וקורסי אונליין לשם
פיתוח היצירתיות ,הנגשת החוויה שביצירת תכשיט אישי (המתאפשרת בכל מקום ובכל זמן)
והעצמה אישית ונשית גם בדור  0.4שבו קשה למצוא לכך זמן פנוי.

היזמת :אודליה איש .41 ,נשואה ואם לחמישה ,ומתגוררת בירושלים .בעלת תשובה לאחר
שירות צבאי בתחום המחשבים .בוגרת לימודי חינוך מיוחד וקידום נערות בתחום השפה ,בוגרת
לימודי צורפות מתקדמים מטעם אורט סינגאלובסקי .במסגרת לימודי העשרה נפתחה לעולם
החריזה ומאז נקשרה בהתלהבות לתחום .בעלת זיקה מגיל צעיר לתחום היצירה עם תשומת
לב לפרטים הקטנים ביותר .בזכות יכולת זו פיתחה את מתודיקת טווילינג ללימוד טכניקות חריזה,
ומשם לפיתוח העסק .במסגרת פעילותה מנחת סדנאות "עשה זאת בעצמך" מזה  14שנה,
ומתמחה  8שנים בתחום חריזה יפנית .מפתחת מתודיקה חדשנית הממפה את טכניקות החריזה
במטרה להנגיש בקלות לנשים את היכולת להעצים את עצמן דרך היצירתיות בתחום זה .המוטו
של אודליה הוא "החשיבות היא הלמידה ,ולכן לא צריך כישרון ,כל אחת יכולה .והתכשיט מלאכת-
ידייך מהווה סיפוק לכל החיים".
Twilling teaches the art of beading, enabling women to create beautiful
jewelry and develop their creativity during their free time.
Entrepreneur: Odelia Ish

קול רינה
כח הנגינה מהווה מיתר אחד בבריאה לפרוט עליו תפילות לפני כסא הכבוד ,ולחוש
לקול צליליו שמחה והתרוממות .זו מהות המוסיקה היהודית .כדי ליישם עניין זה יפתח
בע"ה מרכז ללימוד מוסיקה יהודית "קול רינה" בו יפתחו התלמידות יכולת נגינה בכלי
או בהרכב כלים על ידי נגינת מוסיקה יהודית בלבד .המגמה היא להמשיך גם בפיתוח
יכולת הלחנה ,עיבוד ,תיזמור וכו' למעונינות .השיעורים ינתנו בע"ה ע"י מורות מנוסות
ומקצועיות ברמה גבוהה .מפגשים מוסיקליים ,קונצרטים ותעודות הם חלק בלתי נפרד
מתכנית הלימודים והכל בצורה ידידותית ויחס אישי לתלמידות.
היזמת :חמדה גרוס (אפרתי) נשואה ואם ל 11ילדים בלעה"ר ,בוגרת בית יעקב ,תיכון לוסטיג
ומנס קולג' למוסיקה  ,בעלת תואר ראשון בנגינה מארה"ב .מורה לנגינה מעל  20שנה .לימדה
בקונסרבטוריון אנזאגי פ"ת' ב"ב ,סמינר שרנסקי ת"א ובסמינר החדש בירושלים וכמו כן מוסרת
שיעורים פרטיים .מפתחת שיטה להוראת כלי ע"י מוסיקה יהודית .הוציאה לאור חוברת נגינה
המבוססת על שירים יהודיים .בעבר עסקה בציור כתחביב ולימדה גאומטריה למבחני גמר
בתיכון .במקביל מתנדבת כ 17-שנים באירגון "לב לאחים" .ההתנדבות כוללת לימוד אישי של
מקצועות יהדות הלכות והשקפה עם נשים בתהליך חזרה בתשובה ע"י ביקורי בית פעם או
פעמיים בשבוע.
Music is an important part of a meaningful prayer experience. Kol Rina
is a school entirely focused on Jewish music, where students learn to play
instruments and compose music. Entrepreneur: Chemda Gross

מחרוזת
המיזם נועד לפתח את היצירה והיצירתיות ,הכישרון והחוויה מהמוסיקה ,להגביר את
המודעות ליתרונות שבה ולתמורות שהיא מחוללת באדם ובסביבתו ,באמצעות קורסים
וסדנאות חווייתיות לבנות ולנשים דתיות וחרדיות .הקורסים והסדנאות מועברים במפגש
אישי או בקבוצות ,ומציעים שיעורי נגינה ,תאוריה ,הרכבים קוליים וכליים ,קצב ותיפוף,
מקהלות ,פתוח קול ושירה ועוד .כחלק מסופו של התהליך ,בתום כל קורס יתקיימו הופעות
בפני קהל כחלק מדגש על פיתוח אישי וכישורים חברתיים .המיזם פועל בירושלים ובבני ברק
ועתיד להתרחב לערים נוספות.
היזמת :עדנה גיאת ,31,מוסיקאית ויוצרת ,מתגוררת בירושלים .בעלת תואר שני במוסיקה
מהאקדמיה למוסיקה ע"ש רובין בגבעת רם ,מורה לנגינה באקורדיון ובפסנתר ,ולמקצועות
המשלימים של המוסיקה .במסגרת פעילותה מנחה סדנאות תיפוף ,שירה בציבור ופעילויות
חווייתיות במוסיקה ברחבי הארץ ,מפיקה הופעות אומנותיות בהן מושמעים לחניה ועיבודיה
המקוריים .עשר שנות עשייה בתחום הובילו אותה להתמקד בפיתוח קול ושירה בקרב נערות
ונשים ,נושא הקרוב לליבה.

Medley is a music school for religious girls and women, where students
learn music, theory, voice development, and rhythm, and can participate in
choirs and ensembles. Entrepreneur: Edna Giat

תמי  -מרכז לכלה
המיזם 'תמי – המרכז לכלה' מרכז תחתיו את כל השירותים להם זקוקה הכלה ברמה המקצועית
הגבוהה ביותר ,החל בשמלה והאביזרים הנלווים ,דרך טיפולי יופי וכלה במכירה ,עיצוב
וסירוק פאות .ניסיונה העשיר עם כלות ,אפשר לתמי לזהות צורך ממשי בהנגשת כל
השירותים לכלה תחת קורת גג אחת וכך לפתור מצב בו כלה מבזבזת זמן ואנרגיה על
התרוצצות בין סלונים ומכונים.
היזמת :תמי ברששת ,נשואה ואם לשבעה ילדים (בלע"ה) ,מנהלת את 'המרכז לכלה' .תמי
עבדה כגננת בטווחי גיל שונים ,כך באה באינטראקציה תכופה עם ילדים אותם היא מחבבת
במיוחד .מזה  15שנים מוסמכת בעיצוב וסירוק פאות ,ובהמשך איפור וסירוק כלות .שביעות
רצון הלקוחה מהווה עבור תמי ערך עליון במפגש עם הכלות.

Tami is a one-stop bridal shop for wedding and bridal preparations,
including professional, high-quality dresses, accessories, makeup artists,
and wigs. Entrepreneur: Tami Barsheshet

הכל בקול
"הכל בקול" ,ביה"ס לאומנות הקול ,מעביר קורסים וסדנאות לפיתוח קול ודיבור נכון
המאפשרים שימוש מקסימלי במיתרי הקול מבלי לגרום לנזק פיזי ,בשילוב חוויה מעצימה,
פיתוח התחום הרגשי ושיפור איכות החיים .הביקוש לפתיחת סניפים נוספים ברחבי
הארץ הוליד את הפרויקט החדש שבו יוכשרו מורות להוראת פיתוח קול בשיטה ייחודית
המשלבת קבוצה קטנה ובה יחס אישי המאפשר התקדמות יעילה ומהירה של כל אחת
מהמשתתפות .השירות מוצע לנשים ובנות ,וכן מותאם לילדות בחינוך מיוחד תוך כדי
שילובן בחברה הרגילה.
היזמת :שרה אסולין ,ירושלמית ,נשואה ואם לשלושה קטנטנים .שרה בעלת תואר ראשון
במוזיקה ופיתוח קול מטעם מכללת לוינסקי לחינוך ומנהלת ביה"ס לאומנות הקול "הכל בקול".
מתוך ניסיון שצברה במשך  6שנים ,פיתחה שיטה ייחודית ללימוד פיתוח קול במסגרת קבוצתית
במקסימום יעילות אישית ,פיתוח מקצועי וחוויה מעצימה ,בנוסף מנחה סדנאות לדיבור נכון
המקל ופותר את בעיית הצרידות לצמיתות .בעברה הכינה לבגרויות בקול בהצלחה רבה ,הפעילה
ילדים במסגרות הגן וכן התנדבה בפרויקט חונכות ,והקנתה לילדות החונכות יכולות לפיתוח
הכישרון המוזיקלי שלהן ,תוך העלאת הביטחון העצמי .שרה אוהבת שירה ,מתחברת לפיתוח
האינטליגנציה הרגשית של כל תלמידיה ולהעשרת העולם בתוכן איכותי ומסרים עוצמתיים.
Ha’Col Ba’kol is a voice development center offering empowering courses
and workshops on speech training and singing that promote a healthier
use of the vocal cords. Entrepreneur: Sara Asulin

מרכז אדוות
האישה של היום ניצבת בפני אתגרים רבים; אישיים ,חינוכיים וכלכליים .גם בפני ילדים
ונוער עומדות דילמות לא פשוטות ,בין מצפון וערכי מוסר לבין לחץ חברתי ותחרות בין
קבוצות .הניסיון מראה כי רבים המקרים בהם אנשים פונים לעזרה כשכבר מאוחר מדי,
ואין הרבה מה להציל' .מרכז אדוות' הוקם במטרה לתמוך בנשים ,נוער וילדים טרם הדי
רדרות המצב ,ובכך לאפשר להם לחיות חיי רווחה נפשית ,מימוש עצמי ,מניעת נשירה,
קשר לקהילה ולמשפחה בשמחה ובאהבה .המרכז נגיש לכל אדם ,ללא הבדל דת ,מצב
סוציו-אקונומי או מצב משפחתי והוא מציע יעוץ וטיפול פרטני ,קורסים וסדנאות המקי
נים כלים להעצמה ,טיפוח הגוף והנפש וטיפוח הפנאי.
Advot Center offers counseling sessions, therapy, courses, and workshops
to promote health, empowerment, and personal development for women,
youth, and children. Entrepreneurs: Faygie Lebel and Chaya Shadmi

מרכז אדוות
היזמת :פייגי לבל נשואה ,אם לילדים נשואים וסבתא לנכדים מתוקים ,שיחיו .כאשר הבינה פייגי כאם צעירה
שהאהבה לילדיה "עולה לה לראש" ,החליטה לפתח קריירה עצמאית .בע"ה ,קרוב לשלושה עשורים עובדת
כתרפיסטית בשיטות הוליסטיות לשחרור כאב רגשי-נפשי ולהנגשת רווחה לבני אדם בכל המובנים .כמו כן ,פייגי
מנחה קבוצות תמיכה וצמיחה בהצלחה רבה .השיטות בהן התמחתה רבות ומגוונות ,ביניהן טיפול ב'פאלם
תרפי' ושיטת 'העבודה' של בירון קייטי .בעלת דיפלומות מ'המרכז הארצי לטיפול בהתמכרויות' ,הקולג' לרפואה
אלטרנטיבית ועוד מוסדות רבים ומוכרים .פייגי אוהבת את ירושלים ,אוהבת לכתוב ולצייר ובעיקר אוהבת אנשים.
לקוחותיה של פייגי מעידים עליה כי היא בעלת יכולות הכלה וקבלה מרשימות ביותר ,מה שמאפשר להם לתת בה
אמון וכך לסייע להם בפתרון בעיות שטרם נפתרו אצל מטפלים אחרים.

היזמת :חיה שדמי ,נשואה ,אם לשבעה ילדים ותשעה נכדים .בעלת תואר ראשון בייעוץ וחינוך מטעם המכללה
'בית וגן' בירושלים .מנחת הורים מוסמכת מזה  20שנה מטעם 'המרכז להכשרת מנחות הורים' בירושלים .מנחת
קבוצות של פעילות שכונה וקהילה מטעם המכללה הירושלמית .יועצת חינוכית בבתי ספר מטעם משרד החינוך
מזה  15שנים .בעלת קליניקה פרטית בה טיפלה במשך  20שנה באלפי נשים ,זוגות ,נערים וילדים ,עם אחוזי
הצלחה גבוהים במיוחדים .בעלת דיפלומה מ'המרכז הארצי לטיפול בהתמכרויות' ומוסמכת בשיטת ה'עבודה' של
בירון קייטי במרכז 'פתח למחשבה' ,כיום מהווה חלקמצוות המדריך ומכשיר מטפלים בשיטה זו .תפיסת עולמה של
חיה היא שיש לקבל כל אדם באשר הוא אדם ,תפיסה המנחה ומלווה אותה במהלך חייה המקצועיים והאישיים,
במפגשיה עם המטופלים ועם הבריות .חיה אוהבת לנגן ולשיר ,אוהבת את העבודה ואת האנשים.

צעד משלים
גננות מופקדות על ילדינו בשלב המשמעותי ביותר בהתפתחותם ואחראיות על הכנתם לחיים בוגרים.
לכן עליהן לפתח סוגים שונים של יכולות ומיומנויות שתובילנה למימוש הפוטנציאל הגלום בילדים.
אולם התקציב שלהן מצומצם ,הצע המשחקים בגנים דל וזמנן יקר! מרכז 'צעד משלים' מציע לילדי
הגן מבחר משחקים איכותיים המסיעים בפיתוח מגוון מיומנויות ויכולות אישיות בתחומים שונים לאורך
השנה ,ללא השקעת זמן ,מאמץ מצד הגננת ובמחיר השווה לכל .את התהליך מלווה הצוות המקצועי
ומנוסה .בנוסף ,מציע המרכז שרותים נוספים בתחום המשחק לפיתוח מיומניות התפתחותיות ,לימודיות
ורגשיות לאמהות וילדים.
היזמת :ריקי מרגלית ,אשדודית נשואה ואם לשלושה ,מנהלת מרכז 'צעד משלים' באשדוד מזה 5
שנים .בעלת תעודה בייעוץ ארגוני מ'אוניברסיטת בר אילן' ומרכז 'שצ'רנסקי' בת"א-ב"ב .ריקי בעלת
ידע רחב בתחום המשחוק לילדים ומבוגרים ומעבירה סדנאות בתחום לצוותים ,הורים ומדריכים .היא
מאמינה שמשחקים יכולים לפתח מיומניות שונות ,לחזק כישורים לימודים ורגשיים וכן לקדם ולהוסיף
עניין בכל זמן ומקום .ריקי מעוניינת לחזק את תחום 'קשר אמא -ילד' ,השם דגש על הפנאי שמבלה
ההורה עם ילדו .בעברה עבדה כסיעת התפתחותית בפרויקט מ'סיכון לסיכוי'  -שילוב ילדים בעלי
צריכים מיוחדים במעון יום רגיל .היא בוגרת לימודי הוראה לאומנות בביה"ס 'אשת חיל' ובעלת ניסיון
בהדרכת קבוצות של בנות ונערות בתחום האומנות.
Tza’ad Mashlim is a toy lending service for daycare centers and kindergartens,
offering high-quality toys that participating centers can rent for several weeks
and then exchange for new ones. Entrepreneur: Riki Margalit

מרכז אם
'מרכז אם' שם לעצמו למטרה לקדם מודעות ,העצמה ,יכולות הנקה טובה והורות מוצלחת על
ידי מתן הדרכה מקצועית ומסובסדת לנשים ,באווירה תומכת ומכילה ובדגש על הצרכים של כל
אחת ואחת .הארגון שואף לממש מטרות אלו באמצעות הכנה ללידה ויעוץ הנקה (גם בקליניקה
וגם בביקור בית) ,קורסים וחוגים כגון התעמלות והנחיית הורים ברמה המקצועית ביותר ובמחיר
שווה לכל נפש .אנו ב'מרכז האם' שואפים לכך שקושי כלכלי לא יהווה מכשול שימנע מנשים
לוותר על שירותים חיוניים אלו ,וכתפיסה דלתנו פתוחה לכל אם המעוניינת לפתח את עצמה
באופן אישי ואת מיומנויות הקשר שלה עם ילדיה.
היזמת :ריבה ויספיש עלתה מארה"ב  ,1988כיום ירושלמית ,אם למשפחה ברוכת ילדים ונהנית
מביקוריהם "הלא מספיק תכופים" של חמשת נכדיה .בוגרת סמינר "ריקה ברואר" בניו-יורק ובעלת
תואר במדעי הרוח מאוניברסיטת דטרויט .ריבה מוסמכת זה  13שנים להכנה ללידה ,ובעלת בהסמכה
יוקרתית מהוועד המסמיך הבינלאומי ( .)IBCLCבעשור האחרון ריבה עורכת קורסי הכנה ללידה,
חברה בצוות ההנקה במרכז הרפואי 'שערי צדק' בהתנדבות ובמגזר הפרטי .לאחרונה פתחה מרפאת
הנקה בשיתוף עם 'שערי צדק' .בנוסף ,במקביל לעבודתה בתחום ,הוכשרה ריבה להנחיית הורים
ב'מכון להנחיית הורים' של גיטה לויפר וקיימה קבוצות הנחיות הורים בשיתוף עם ארגון 'ניצה' .ריבה
רואה כל שלב בתהליך האימהות כחלק מרצף וכחיוני להעצמת האישה ,וכגורם מרכזי לבריאות הפיזית,
הרגשית והרוחנית שלה ושל דור ההמשך.
“Mom Center” promotes awareness, education, and empowerment about
good parenting skills. It offers classes and counseling in childbirth, nursing,
and parenting at an affordable price. Entrepreneur: Riva Weissfish

עימדי
ישנם נערים ונערות בסיכון הזקוקים למסגרת מגורים חלופית לביתם או למסגרת תומכת אחרת
כתוצאה מקשיים משפחתיים ,רגשיים ולימודיים .התופעה גדלה מיום ליום ,זאת משום שתחילתו
של תהליך הנשירה אינו מורגש וסופו מהיר ואף עלול להיות מסוכן מאוד .איתור בזמן ושילוב נוער
זה במסגרת מתאימה יציבה ומכילה ,מאפשרים הזדמנות להגשמה עצמית ולהשתלבות מוצלחת
של הנוער במסגרות החיים השונות; משפחה ,קהילה ,מוסדות לימוד ,חברה ועבודה .מיזם "עימדי"
שואף להנגיש בתים חמים לנוער שייתנו מענה מלא לצרכיהם; החל מטיפול רגשי ,סדנאות העצמה
וכישורי חיים ,קידום לימודי והשמה במקומות עבודה ,וכלה בצרכים בסיסיים של קורת גג והזנה .הבית
נועד להשיב נוער זה לדרך הבטוחה ולחיק המשפחה והקהילה.
היזמת :רבקה נהרי ,אם לחמישה ילדים ,מתגוררת במודיעין עילית .בעלת השכלה כללית בייעוץ
חינוכי ,תרפיית  3המימדים ,קאוצ'ינג ,מורפולוגיה והדרכת כלות .בעקבות הלימודים פיתחה סדנת
מפת"ח העצמה ומודעות שמטרתה להביא לחשיבה מחודשת וקבלת החלטות .בעלת ניסיון של
שנים רבות עם נערות ממגוון מגזרים ושכבות אוכלוסיה .ניהלה ורכזה במשך  10שנים פרויקט מניעת
נשירה לנוער בסיכון בחמישה בתי ספר וארבעה תיכונים ,במסגרת תפקידה הייתה אחראית על
גיוס ,התאמת הצוות והדרכתו .בעלת ניסיון של  16שנים בטיפול פרטני הכולל טיפול וייעוץ לנערות
והוריהם ,במסגרתו ,פעמים רבות נדרשה לקבל נערות רבות אל ביתה הפרטי לתקופות שונות של
קלט חירום ואומנה דרך משרד הרווחה.
Imadi provides short-term housing for haredi youth-at-risk, building a safe
environment that includes counseling, life skills, educational programs, and job
placement. Entrepreneur: Rivki Nahari

יוצרים בצמיחה מצמיחים בהצלחה
יוצרים בצמיחה מצמיחים בהצלחה הוא מיזם שמרכזו הקמת מתחם פעילות תרבות בטבע,
בשילוב אמנויות של יציקה ,פיסול באבן ,גינון ,נגרות ,תאורה ובניית ריהוט רחוב .המתחם ישמש
לפעילות תרבות ואמנות לקהילה .הבניה מתבצעת בפעילות מודרכת ,ומשלבת בימי פעילות
סביבתיים מאורגנים ,נוער מנותק וקבוצות מאורגנות ממוסדות חינוך ,מועדוני קשישים ופעילות משי
פחתית רב גילאית ,ויוצרת חיבור בין הקהילה לסביבה .הפעילות מתבצעת בהנחיה מקצועית
מודרכת .הקבוצות מוזמנות למתחם בתיאום עם הגורמים המוסמכים במועצה המקומית .כל
קבוצה מפתחת שטח לפי הפעילות המתאימה לגיל ולצורך .מטרות הפעילות נקבעות בשיתוף
עם גורמי החינוך הרלוונטיים.
היזמת :שרה קצבורג ,מתגוררת במודיעין עילית ,נשואה ואם לעשרה ילדים .ינקה את האהבה
לאמנות גינון וטבע מהשורשים בהולנד שלפני מלחה"ע ,מילדות חוותה השראה ויצירתיות ,עם
חיבור לטבע ולנוף .אומנית רב תחומית -כ 20-שנה ,בעלת מעוף רב ,מפעילה חוגים לילדים בג�י
לאים שונים במגוון נושאים ,בקו משלה שנותן לכל חניך להביע את דמיונו ורגשותיו ביצירה .התחום
החביב עליה הוא אמנות בעץ ובאבן .שרה מנחה אירועי אומנות ותרבות בשטח ,משלבת פעילות
 ODTלגיבוש מטרות חינוכיות והשגתן .המוטו של שרה הוא "ילד יוצר הוא ילד אחר" ,והיא מאמינה
שהיצירה משפיעה רבות על הילד לגרום לו לגדול ולצמוח.
Growing Success creates cultural and artistic environmental centers for communities, incorporating environmental activities for young adults, senior citizens,
families, and other organized groups. Entrepreneur: Sara Katzburg

המכון להכשרת מנחות בקהילה
הסטטיסטיקה מספרת על נתונים מדאיגים של מספר גדל והולך של ילדים ונוער המצויים בתהליך
של נשירה גלויה או סמויה .תכניות להכשרת מנחות הורים בקהילה ויועצות חינוכיות המתמחות
במיוחד בדרכים ובשיטות למניעת נשירה עשויות למנוע את התפשטות התופעה המדאיגה .המכון
להכשרת מנחות בקהילה לקידום הורות מונעת ילדים ונוער בסיכון והכשרת יועצות חינוכיות המתמחות
בזיהוי ובהכוונת נוער בסיכון  -נועד למטרה זו .במכון להכשרת מנחות בקהילה ויועצות חינוכיות
יילמדו הכלים הבסיסיים של הנחיית הורים וייעוץ חינוכי בהתמחות מיוחדת ובהכוונה מקצועית לצורך
מניעה ,זיהוי ,תמיכה והכוונה של ילדים ונוער בסיכון .הלומדות תרכושנה כלים לעבודה בקהילה
עם הורים ומחנכים של ילדים ונוער למניעת נשירה וטיפול באיתותים ראשוניים של סכנה.
היזמת :שפרה צ'רני ,ירושלמית ,נשואה ואם לאחד עשר .עוסקת בחינוך כשלושים שנה ,בעלת
תעודת מנחת הורים ,מנחת משפחה ויועצת .מפרסמת מאמרים בחינוך ובמחשבת היהדות למעלה
מעשרים שנה .מרכזת קורסים ב"בית המורה" בתחום החינוך ומניעת סיכונים בנוער ובילדים .היא
מאמינה שיש לתת למבוגרים המשמעותיים בחיי הילד מתודות חינוכיות וכלים כדי שיוכלו לבנות אצל
הילדים והנוער חוסן נפשי שימנע נשירה .לשם כך היא מקימה תכנית מיוחדת להכשרת מנחות
בקהילה לקידום הורות מונעת סיכון בילדים ובנוער ,והכשרת יועצות חינוכיות המתמחות בזיהוי ,בתי
מיכה ובהכוונת ילדים ונוער בסיכון.
The Center for Community Training provides preventative training for parents
and educators to identify, guide, and support youth-at-risk.
Entrepreneur: Shifra Charny

ועדת ההיגוי

מנטורים

ועדת ההיגוי היא "צוות החשיבה" המוביל את התכנית .הועדה
מתווה את דרכה של התכנית ולוקחת חלק בגיוס ומיון העמיתים.
בהמשך הדרך ,מלווה ועדת ההיגוי את עמיתי ומתנדבי התכנית,
ותומכת באמצעות חיבור העמיתים עם אנשי מפתח בתחומים
שונים ,עוזרת ביצירת "באזז" לתכנית ולוקחת חלק פעיל בתכנון
ובביצוע ערב ההשקות.

המנטור הוא ה"מלווה האסטרטגי" של היזם החברתי בתכנית .המנטור
פוגש את היזם כשעה בחודש ,ומדריך ומייעץ לו בנושאים שעל
הפרק .המנטורים מובילים בתחומי החברה והעסקים בירושלים ,עם
יכולת הסתכלות על התמונה הרחבה וייעוץ ליזם הנמצא בתחילת
דרכו .המנטורים מנחים את העמיתים במפגשים אישיים ,ומלווים
אותם משלב החזון ועד לשלב המעשה .תפקידם הוא לתת הכוונה
וייעוץ מתוך הניסיון הרב שצברו ,ולסייע לעמית בתחומים שונים .ניתן
לחלק את תפקידי המנטורים לשניים – ברמה הערכית וברמה הביצועית.

משה אליאס ,מנהל המחלקה העסקית של מסילה
אבריימי קליגר ,מגזין אינגליש אפדייט
דוד גלפרין ,מנכ"ל פרסום גיל
שושי יפה ,פרסום גיל
רחל ארליך" ,אמפריה" פיתוח ארגוני
חיה ויס ,מגזין "הבית"
לאה פישהוף ,סטודיו לכלות
גבירה מילוורם ,ג'מפ סטרט
יעל זלץ ,האב ירושלים של תמך
גיטי ויספלד ,יועצת עסקית
תמי שלוסברג ,עמותת JIMF
מירי רוט ,יועצת עסקית

ורדה אלעד ,יועצת ארגונית
לאה פישהוף ,מסטודיו לכלות
גיטי ויספלד ,יועצת עסקית
ענת כרמל ,יזמת עסקית חברתית
יותם מנור ,הסדנא לידע ציבורי
צ'רני וינפלד ,יועצת ארגונית
אדוה פאר ,יועצת ארגונית
שירה עמרני ,מנהלת סמינר מעלות בת שבע ב"ב
שרה רוזנבוים ,בעלים חברת "מליון או דולר" לגיוס הון
יעל זלץ ,מנהלת Hubירושלים של תמך
גבירה מילוורם ,בעלים בחברת ג'מפ סטרט

עמותת תמך הוקמה בשנת  2005כדי לקדם תעסוקת נשים חרדיות .מאז שהוקמה פועלת תמך בשיתוף
פעולה עם מעסיקים ,קובעי מדיניות ,מוסדות וארגונים ממשלתיים ויצרה מקומות עבודה ותעסוקה ליותר
מ 4500נשים חרדיות וכן קידמה בתעסוקה כ 6000-נשים נוספות שעברו קורסים של הכשרה לעולם
העבודה ,ליווי של מנטורינג ואימון אישי לתעסוקה ,סדנאות וכנסים מקצועיים במסגרת הפעילות של תמך.
לאחרונה חנכה תמך פרויקט מיוחד נוסף לנשים חרדיות שהן בעלות עסקים עצמאיים .האב ירושלים של
תמך מהווה עבורן מרחב עסקי מקצועי המספק תשתית טכנולוגית ,מקום פיזי לעבודה — שכירת עמדות
מחשב מאובזרות ומשרדים בשיטת "הכל כלול" ,ייעוץ בפתיחת עסק עצמאי וניהולו וכן כלים עסקיים לקידום
רווחיות העסק.
כחלק מהמאמצים לקידום עסקים של נשים חרדיות נוצר הקשר עם " ,"PresenTenseוהוקם
– " – Haredi Women’s Entrepreneurship Acceleratorמאיץ יזמיות  "1:1לאוכלוסיית הנשים
החרדיות .בחוברת זו אנו מתרגשים להציג לפניכם את המיזמים שסיימו את המאיץ בהצלחה.

ארגון  PresenTenseישראל פועל כזרז לפיתוח יזמות עסקית וחברתית אשר צומחת מתוך הקהילה

ופועלת לטובת החברה הישראליתpresentense.org.il .

The Levi Lassen Foundation is devoted to make a lasting contribution to social
improvement, by providing grants to NGO’s that serve the common good. Its focus
is on providing financial supporting to social change grassroots organizations that
strive towards a more just and equal society in Israel. levilassen.org

"מאיץ יזמיות  "1:1היא תכנית אחת מתוך  17תכניות המאיצים של  PresenTenseב 14ערים ברחבי העולם בשנת .2014

רשת תכניות זו מתפרסת על פני  3יבשות.
 5מדינות

ארה"ב

ישראל

רוסיה

קנדה

לטביה

 17קהילות

בוסטון
שיקגו
לוס אנג'לס
ניו-יורק סיטי ()x2
פילדלפיה
וושינגטון די.סי

ירושלים ()x3

מוסקבה
סט .פטרסבורג

טורונטו

ריגה

משתתפות יזמיות הן חלק
מרשת בינלאומית של 180
יזמים העמלים על 164
יוזמות השנה בתחומים
הבאים:

נשים 2%

רעננה
נצרת
חיפה

סביבה וקיימות 6%

בניית קהילה 24%

טכנולוגיה 9%

אומנויות 11%

המאיץ הראשון של  PresenTenseהושק
ב  ,2007ומאז:
 604יוזמות
 645יזמים

תחומי היוזמות

 3,000+מתנדבים
אחר 12%
חינוך 17%

פעילות חברתית 13%

 500,000+אנשים שהושפעו מהיוזמות ברחבי העולם

הצוות המלווה
אלינה שקולניקוב ,מנהלת מאיץ
שרה כצנשטיין ,רכזת מאיץ
בר פרג ,מדריכה בכירה
אלה סטימצקי ורעות ברקן ,יועצות עסקיות
האב תמ"ך ירושלים
בניין שערי העיר קומה  ,9רח' יפו  216ירושלים
sk@temech.org | 02.5388665
jerusalemhub.org.il
yazamiot.org.il

